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ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKUPIA SIĘ NA BURMISTRZU
Jak Pan ocenia czas i wartość samorządności i z perspektywy kadencji i z perspektywy dłuższych doświadczeń?
Po trudnym dla Polski okresie komunizmu i sterowanej centralnie gospodarce, dzień 27 maja 1990 r.
był przełomowy. Pierwsze wybory samorządowe i upadek komunizmu, spowodowały odrodzenie samorządności, czyli największego sukcesu polskich przemian ustrojowych. Samorządność uwolniła naszą obywatelską
energię dla współtworzenia, współuczestniczenia i współdecydowania o naszej lokalnej rzeczywistości.
Należy pamiętać, że samorządność niesie za sobą wiele uprawnień, ale także nakłada obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację potrzeb lokalnej społeczności oraz dbałości o jej pomyślność i rozwój.
Biorąc udział w wyborach, a w szczególności samorządowych, mamy największy wpływ na to, co dzieje się w
naszym najbliższym otoczeniu. Jako mieszkańcy danej wspólnoty, decydujemy, kto jest naszym sołtysem, radnym, wójtem czy burmistrzem. Osoby pełniące wymienione funkcje poprzez mądrą współpracę mogą kreować
korzystne rozwiązania dla dobra wspólnoty samorządowej.
Wartość dobrej współpracy mogę docenić po trudnym okresie mojej pierwszej kadencji jako Burmistrza Białej, kiedy zmagałem się z opozycyjnie nastawioną do mnie większością radnych Rady Miejskiej,
którzy blokowali, lub próbowali blokować ważne dla gminy inwestycje. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz
podziękować naszej społeczności lokalnej za wybór w wyborach samorządowych mojej osoby i jedenastu radnych mojego komitetu wyborczego. Dziś mając taką większość, przy wspólnej i konstruktywnej pracy na rzecz
naszej Gminy, możemy sprawnie realizować przyjęte zadania i plany.
Co się udało zrobić, co się nie udało i dlaczego? Co przeszkadza?
Miniony sześcioletni okres pełnienia przeze mnie stanowiska Burmistrza Białej, to w mojej ocenie
pasmo sukcesów inwestycyjnych. Właściwie wszystkie zaplanowane i długo wyczekiwane inwestycje zostały
zrealizowane, przy znacznym wsparciu środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i unijnych. Zrealizowaliśmy inwestycje za ok. 60 mln zł, przy zachowanym, a przejętym po poprzedniku ok. 7 mln zadłużeniu.
Do największych sukcesów należy zaliczyć rewitalizację rynku w Białej, kościoła ewangelickiego, budowę placu
zabaw za budynkiem OPS-u oraz wykonane termomodernizacje wraz z wymianą kotłów i instalacji CO budynków oświatowych w Białej, Gostomi, Śmiczu i Solcu. Odczuwalne dla mieszkańców są także liczne inwestycje
drogowe wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i chodnikami na ulicach Opolskiej, Prudnickiej, Szynowice
i Lipowej wraz z Tysiącleciem oraz dróg transportu rolnego: w Wilkowie, dwóch w Chrzelicach, Nowej Wsi,
Radostyni i Śmiczu oraz remontu około 35 dróg gminnych w poszczególnych sołectwach. Wybudowaliśmy
kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym i parkingami przy Zespole Szkół w Białej. Zrewitalizowaliśmy park miejski budując ścieżki pieszo-rowerowe, oraz tereny w pobliżu Cmentarza Żydowskiego.
Pięknie też rozwinęła się współpraca z partnerskimi gminami czeskimi, z którymi realizujemy wiele wspólnych
projektów, a przy okazji się spotykamy, poznajemy, wymieniamy doświadczeniami i zawiązujemy przyjaźnie.
Wiele inwestycji i zadań na terenach wiejskich jest realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, na który w
tym roku przekazujemy sołectwom ok. 600 tys. złotych. W ramach programu rządowego OSA wybudowaliśmy
pięć siłowni zewnętrznych (Olbrachcice, Biała, Gostomia, Łącznik i Chrzelice). Poprzez realizację kilku strażackich projektów transgranicznych i korzystając z różnych innych dofinansowań, mocno wsparliśmy finansowo
naszych 16 jednostek OSP. Inwestycje te to zarówno dbałość o szkolenia strażaków: - specjalistyczne strażackie,
z pierwszej pomocy, czy kursu pilarzy oraz remonty strażnic, zakup sprzętu, bojowych ubrań ochronnych i
samochodów bojowych.
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NOWA SZATNIA W ŁĄCZNI- KU

Przypominamy mieszkańcom, że od 1 października 2020 trwa realizacja polsko-czeskiego projektu partnerskiego Gminy Biała i Města Albrechtice pn.
„W zdrowym ciele – zdrowy duch!”.
W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się między innymi
spotkania sportowo-rekreacyjne po obu stronach granicy. Jedno z nich przyjmie
formę rywalizacji sportowej młodzieżowych drużyn sekcji piłki nożnej z terenu
gmin Biała i Město Albrechtice. Rywalizacja w postaci wieloboju piłkarskiego odbędzie się na boisku sportowym w Łączniku. W działaniu uczestniczyć
będą 4 drużyny, których zawodnicy oprócz zmagań w turnieju zasadniczym,
będą musieli wykazać się sprawnością i pomysłowością w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych.
Celem prawidłowej organizacji działania przewiduje się zakup wyposażenia, w tym między innymi akcesoriów sportowych, odzieży sportowej,
mebli szatniowych oraz przystosowanie szatni sportowych wraz z boiskiem
sportowym w Łączniku dla zapewnienia niezbędnych i właściwych warunków
do polsko-czeskiej wymiany sportowców.
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NIESZCZELNOŚĆ PRZEWODU KOMINOWEGO PRZYCZYNĄ POŻARU
W nocy z 11 na 12 marca w Śmiczu doszło do pożaru domu jednorodzinnego
– palił się dach oraz poddasze budynku. Przed przybyciem służb dom opuściły
trzy osoby, jedna z nich doznała poparzeń, w wyniku których została zabrana
do szpitala. W akcji ratowniczej, która trwała ponad 8 godzin wzięło udział 11
zastępów straży pożarnej (pięć z JRG Prudnik, dwa z OSP Biała i po jednym
z OSP Chrzelice, OSP Grabina, OSP Ligota Bialska i OSP Śmicz – łącznie 44
strażaków).
W wyniku pożaru spłonęło piętro i dach, pokoje na parterze wymagają remontu,
jednak dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom sił nie zostały całkowicie
zalane, uratowany został także sąsiedni budynek gospodarczy stojący nieopodal,
w którym zajęła się część dachu.
Rada Sołecka Śmicza oraz strażacy z tamtejszej OSP w dniu 18.03. zorganizowała
zbiórkę pieniężną we wsi na pomoc poszkodowanym mieszkańcom.
W internecie za pomocą portalu zrzutka.pl także zorganizowano kwestę na
rzecz pogorzelców. Zrzutka zatytułowana jest „Pomoc na odbudowę domu po
pożarze w Śmiczu” (www.zrzutka.pl/b43hya).
n

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Szanowni mieszkańcy Gminy Biała,
W najbliższym czasie stoi przed nami bardzo ważne zadanie. Już dnia
1 kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,
który odbywa się raz na 10 lat. Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przypada w stulecie pierwszego spisu powszechnego w RP. Zebrane dane poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym Kraju, naszym regionie i
jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi
mierzymy się w codziennym życiu.
Spisem objęci są:
- mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
- stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Na załączonej dokumentacji zdjęciowej prezentujemy nowo umeblowaną szatnię sportową przy boisku w Łączniku. Jeden zestaw mebli szatniowych zawiera 20 modułów (ławko-wieszaków z podparciem) i do każdego siedziska drewniany podest (kratka na nogi). W ramach wyposażenia zakupiono
także stolik i 2 krzesła. Łącznie dwa takie same zestawy zostały zamontowane w
szatni gospodarzy oraz w szatni dla gości.
Tu zdjęcia a pod nimi:
Niniejszy projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne,
realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu
o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę
gromadzonych informacji. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Podstawową formą
spisu jest samospis internetowy. Formularz do samospisu uruchomiony zostanie 1 kwietnia na stronie GUS spis.gov.pl. Do tych, którzy nie mają możliwości
spisania się przez internet przyjedzie lub zadzwoni rachmistrz spisowy. Zostanie
także uruchomiona specjalna infolinia spisowa pod nr 22 279 99 99. Dzwoniąc
na wskazany nr tel. będzie można spisać się przez telefon.
W przypadku braku dostępu do internetu przez osobę, która podlega
spisowi istnieje możliwość spisania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej,
parter, pok. Nr 3, gdzie przygotowane jest stanowisko komputerowe. Ponadto
dzwoniąc do Urzędu na nr tel. 77 4388 551-53 można również uzyskać informacje i wyjaśnienia dot. spisu.
Państwa pomoc przy realizacji spisu - przekazanie wyczerpujących i
rzetelnych informacji pozwoli na pozyskanie wszechstronnej wiedzy na temat
naszego kraju, regionu oraz naszej gminy i ich mieszkańców.
Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Białej
Edward Plicko
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Największy sukces 2020 roku to zakup nowego samochodu strażackiego MAN
dla jednostki OSP Biała. Dodatkowo w minionym okresie do inwestycji powiatowych (drogi, chodniki) na terenie gminy Biała dołożyliśmy ok. 3 mln zł oraz
wojewódzkich ponad 830 tys. złotych. Nowy budżet Gminy Biała na 2021 r.
liczący ok. 72 mln zł, przewiduje rekordowe inwestycje na kwotę ok. 24 mln
złotych. W tej chwili już remontujemy naszą średniowieczną basztę na ulicy
Prudnickiej oraz doposażamy budynek byłego kościoła ewangelickiego, budujemy muszlę koncertową w parku miejskim i trwają przygotowania do budowy
nowej remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w Ligocie Bialskiej. Będziemy
również wymieniać oświetlenie uliczne na LED-owe na terenie całej gminy.
W minionym okresie jedynie nie udało nam się w ramach funduszy
Norweskich pozyskać dofinansowanie do remontu wschodniej części murów
obronnych oraz wyremontować wieżę wodną i wieżę ciśnień z funduszy transgranicznych. Mam jednak nadzieję, że zadania te uda nam się zrealizować w
ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027.
Czy rola samorządowca, to ciężka i niewdzięczna, czy satysfakcjonująca praca?
Praca samorządowca to przede wszystkim służba na rzecz lokalnej
społeczności, która obarczona jest wielką odpowiedzialnością za podejmowane
decyzje, które bywają czasami niepopularne i kontrowersyjne. Często niezadowolenie z tych decyzji jest sztucznie podsycane przez opozycyjnych polityków i
to jest przykre, bo ataki te są zwykle niesprawiedliwe i wręcz nieprawdziwe. Na
szczęście mamy mądrych Mieszkańców, którzy potrafią ocenić i docenić dobrą
pracę.
Należy też pamiętać, iż odpowiedzialność za funkcjonowanie gminy
skupia się na burmistrzu, który „za wszystko” odpowiada, chociaż nie na wszystko ma wpływ. Przykładowo na terenie gminy, obok dróg gminnych są m. in. drogi powiatowe i wojewódzkie, za których stan techniczny i utrzymanie odpowiedzialność ponosi samorząd powiatowy i wojewódzki. Tymczasem remonty tych
dróg są często warunkowane przyznaniem 50% dofinansowania przez gminę,
która odpowiada przecież za drogi gminne, a nie drogi innych samorządów.
Poza tym zmieniające się i niejasne przepisy prawa, często zamiast wspierać
organy samorządu w realizacji zadań gminy, stoją na przeszkodzie jej działaniu.
Mam wrażenie, że obecnie coraz liczniejsze przepisy prawa traktują podmioty
publiczne w sposób zbyt rygorystyczny i nieufny. Jak mamy wzbudzać zaufanie,
skoro nam się nie ufa.
Poza powyższymi trudnościami, praca samorządowca, jak każda dobrze wykonana praca może przynieść i mnie osobiście przynosi wiele satysfakcji. Cieszy mnie bardzo widok rozwoju Gminy, każda wyremontowana droga,
piękny rynek i wiele innych przejawów pracy samorządu, dzięki której mamy
wspólnie możliwość stwarzania Mieszkańcom Gminy Biała coraz lepszych
warunków życia.
Aktualnie skupiamy się na realizacji wielu inwestycji i efektywnym
pozyskiwaniu oraz jak najlepszym wykorzystaniu środków zewnętrznych.
Jak czas pandemii zmienił działanie i plany, zburzył porządek, zmienił wartości?
Pandemia, która nas wszystkich dotknęła, to przede wszystkim czas izolacji, niepewności i poczucia nieustannego zagrożenia. Ta sytuacja nas zmieniła,
wpłynęła na nasze nawyki, przyzwyczajenia, sposób komunikowania się. Mocno ucierpiała sfera kultury, bo wydarzenia kulturalne, zaplanowane imprezy
i uroczystości w większości się nie odbyły, a te które udało się przeprowadzić
prowadzone były w reżimie sanitarnym i przy ograniczonej swobodzie zachowania się. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyliśmy na bieżące remonty i
zakupy np. udało nam się zakupić mobilną scenę przy 50% wsparciu Ministerstwa Kultury, która w przyszłości podniesie rangę naszych imprez i zaoszczędzi
wydatki na wynajem sceny stacjonarnej. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje,
to w większości zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i
zakończone w przewidzianym terminie. Dużą uciążliwością dla Mieszkańców
było na pewno okresowe ograniczenie dostępności urzędu miejskiego, co podyktowane było koniecznością zminimalizowania zagrożenia zachorowania
pracowników urzędu oraz zapobiegnięciu w ten sposób paraliżowi pracy urzędu.
Niemniej celem nadrzędnym było i jest nadal przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.
Plany na drugą część kadencji - na ile zależne od pandemii, na ile możliwe do
realizacji niezależnie?
Niezależnie od pandemii, będziemy wraz z pracownikami urzędu,
radnymi i sołtysami dalej pracować i realizować nasze zamierzenia i cele, oczywiście dostosowując nasze działania do sytuacji oraz możliwości. Nie jest i nie
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będzie łatwo, ale w szerszym stopniu będziemy korzystać ze zdobyczy technologicznych, w tym komunikacji elektronicznej np. wideo-konferencji, szkoleń
on-line oraz nowej perspektywy dofinansowań Unijnych i Rządowych. W tej
chwili oczekujemy na informacje o zakwalifikowaniu naszego wniosku o dofinansowanie z Funduszy Norweskich (rewitalizacja parku) oraz Rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych (drogi gminne) i Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (trzy wnioski). Złożyliśmy również wniosek na utworzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku, który ma wesprzeć osoby
niepełnosprawne i starsze w codziennej egzystencji i rehabilitacji. Zamierzamy
również dalej modernizować i wymieniać źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych. Mamy nadzieję, że zastosowana
szczepionka pozwoli na szybki powrót do normalności, tak byśmy mogli zrealizować wszystkie projekty transgraniczne i dalej intensywnie się rozwijać.
Czy miał Pan rozterki, obawy, momenty zniechęcenia w wyniku złej polityki,
złych przepisów, złych decyzji?
Jestem tylko człowiekiem, i to człowiekiem obciążonym oczekiwaniami wielu osób, więc miewam przejściowe momenty refleksji. Ale nauczyłem
się, że samorządowiec musi się cechować dużą odpornością psychiczną i realizować swoje cele i zamierzenia dostosowując je do zaistniałej sytuacji i możliwości. Obowiązujące przepisy prawa często utrudniają działanie oraz generują niepotrzebne koszty w realizacji zadań oraz prowadzonych inwestycji. Przy
podejmowaniu trudnych decyzji jako samorządowcy, jesteśmy dodatkowo obciążeni dylematem, czy to aby jest zgodne z przepisami, bo przepis jest niejasny,
a orzeczenia sądów sprzeczne. Pomimo to, jak najlepiej potrafimy, realizujemy
nasze obowiązki na podstawie i w graniach prawa. Za podjęte decyzje, w tym te
najtrudniejsze, biorę zawsze pełną odpowiedzialność.
Czy rzeczywistość w jakiej ostatnio funkcjonujemy, sprzyja samorządom i
samorządowcom?
Jak już wspomniałem, czas pandemii jest okresem trudnym dla całego
społeczeństwa, dla całego świata. W samorządzie staramy się jak najlepiej realizować nasze zadania przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń. Planujemy
kolejne inwestycje i wyczekujemy powrotu do normalności.
Czego Pan życzy samorządowcom, a więc i sobie?
Przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i odporności w tym trudnym czasie. Mam nadzieję, że wirus w tym roku zostanie zwalczony, a my wyjdziemy z
przebytych doświadczeń mądrzejsi i lepsi.
Źródło: Tygodnik Prudnicki, numer 9/2021 z 3.03.2021

PRACE W WIEŻY PRUDNICKIEJ TRWAJĄ
Chociaż z zewnątrz tego nie widać, to we
wnętrzu Wieży Prudnickiej sporo się dzieje – w
ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
objętego Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętym harmonogramem kontynuowane są
prace renowacyjne, które mają na celu odtworzenie
historycznego wnętrza wieży i udostępnienie mieszkańcom oraz turystom obiektu kultury, który stanie się nowym miejscem organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę regionu w ramach działalności
Gminnego Centrum Kultury Białej.
Dotychczas wykonano impregnację więźby dachowej, celem jej ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych (grzyby, owady, itd.) oraz ognia.
Wymieniono wstawki w ubytkach ceglanych, a spękane ściany zabezpieczono
kotwami. Wykonano również przyłącze elektryczne. Obecnie trwają prace nad
wypełnianiem ubytków w fugach między cegłami.
Wykonawca robót czeka także na opinię konserwatora zabytków dotyczącą schodów wewnętrznych – dojście na szczyt wieży ma zapewnić kombinacja schodów zabiegowych, prostych i kręconych. W realizacji
jest także wymiana drewnianych drzwi wejściowych.
Planowany termin zakończenia prac w wieży to
koniec czerwca bieżącego roku.
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KĄCIK HISTORYCZNY
LEGENDA O STRAŻNIKU WIĘZIENNYM Z WIEŻY PRUDNICKIEJ
Pierwotnie miasto - twierdza Biała była najbardziej wysuniętym folwarkiem na granicy z Morawami. W
średniowieczu posiadała dwie bramy
wjazdowe, które powiązane były murem obronnym. Były to bramy Prudnicka i brama Nyska. Brama Prudnicka zwana też była Stockhausturm,
czyli „wieża więzienna.” Brama znajdowała się przy drodze prowadzącej
do Prudnika i służyła w tym czasie
jako areszt. Aresztanci i inni złoczyńcy przetrzymywani byli w dolnych pomieszczeniach wieży. Do wyższych kondygnacji prowadziły zewnętrzne schody drewniane. W tych pomieszczeniach przechowywana była broń służąca do
obrony miasta.
Pierwsze piętro zajmowali strażnicy miejscy. Tu przebywał też strażnik wieżowy ze swoimi pomocnikami, ponieważ stąd przez okienka strzelnicze
można było obserwować całą okolicę. Rozbójnicy, mordercy czy też rycerze rozbójnicy nie mogli się niespostrzeżenie i niezauważeni zbliżyć się do miasta.
W tym czasie w dolnych pomieszczeniach przetrzymywani byli dwaj więźniowie
z Moraw. Nie było to łatwe zadanie dla strażnika wieżowego Georga Fiedlera i
jego trzech pomocników.
Któregoś dnia jeden z pomocników obserwował okolicę wokół miasta.
Nagle wydawało mu się, że zauważył coś podejrzanego. Żeby jednak być pewnym, wezwał strażnika wieżowego Georga - Zobacz Georg osobiście, bo ja nie
potrafię rozpoznać, ale wygląda na to, że to około 10 do 12 jeźdźców się zbliża,
którzy chcą nas odwiedzić. Rzeczywiście, masz rację - odpowiedział strażnik
wieżowy. Pędzą dokładnie w kierunku naszej bramy miejskiej.
W tumanach kurzu spod kopyt końskich zbliżali się coraz bliżej bramy. Wkrótce się dowiemy, czego obcy od nas chcą. Będziemy musieli szczególnie uważać, bo nie wiemy co knują - powiedział strażnik wieżowy do swoich
pomocników. Rozkazał, żeby pod żadnym pozorem nie otwierano bramy bez
względu na to, co się stanie. Gdy jeźdźcy zatrzymali się przed bramą miejską,
bialski strażnik wieżowy Georg Fiedler wyszedł na schody i zawołał:
Stój, kto tam, przyjaciel czy wróg. Kim jesteście i czego tu szukacie? Jeden z przybyszy, prawdopodobnie ich dowódca odrzekł: Przybywamy w pokoju i chcemy

tylko odwiedzić swoich dwóch przetrzymywanych przyjaciół. Georg, strażnik
wieżowy odrzekł: Dobrze. Nie mamy nic przeciwko temu, jeżeli przybywacie w
pokoju, ale pod warunkiem, że pozostawicie przed bramą swoją broń i tylko dwie
osoby mogą wejść. Jeźdźcy z Morawskiego kraju po krótkiej naradzie zgodzili się
na warunki postawione przez strażnika wieżowego Georga.
Chętnie oddali broń i wstąpili poza bramy miasta. Wartownik wyjął swój miecz
i asystował przyjezdnym do więzionych. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi
ze strony Georga Fiedlera, gdy ci dwaj silni mężczyźni wyrwali mu nagle jego
miecz i przycisnęli do muru, tak że pomocnicy tego nie zauważyli.
Natychmiast wydaj nam więzionych przyjaciół, w przeciwnym razie zginiesz wyszeptał jeden z oprawców i silniej docisnął sztylet do jego gardła. Nie
mogę tego zrobić, nie posiadam kluczy do celi więźniów. Klucz jest w posiadaniu kasztelana dworskiego. Jeżeli pozwolicie zadmę trzy razy w mój róg. Wkrótce
przybędzie goniec do bramy, który przyniesie klucze - powiedział zamyślony wartownik. Uczyń to, ale natychmiast. W przeciwnym razie... - powiedział dowódca najeźdźców i silniej docisnął sztylet do gardła Georga. Dwa razy nie trzeba
było Georgowi Fiedlerowi powtórzyć. Natychmiast zadął silnie w swój róg. Po
jakimś czasie obydwaj najeźdźcy stali się niecierpliwi. Gońca z kluczami wciąż
nie było widać. Nagle jak grom z jasnego nieba zjawiło się trzydziestu uzbrojonych mieszkańców na czele ze swoim kasztelanem. Natychmiast złóżcie broń i
uwolnijcie wartownika, w przeciwnym razie każe was poćwiartować - rozkazał
kasztelan. Na widok tak przeważającej siły, natychmiast opuścili swoją broń i
uwolnili Georga Fiedlera.
Było ciężko, zacząłem tracić nadzieję, czy moje sygnały ktoś usłyszy i czy zostaną
zrozumiane - powiedział już nieco uspokojony strażnik. Tak Georg, twój sygnał
wydał mi się trochę dziwny, ale zrozumiałem, że musiało się stać coś niepokojącego, i dlatego pospiesznie przybyłem ze swoimi ludźmi. W między czasie dwaj
rozbrojeni najeźdźcy zostali odprowadzeni do bramy miasta. Dowiedziawszy się
o zaistniałej sytuacji czekający przed bramą kompani odgrażali się wartownikom. Następnie wskoczyli na swoje konie i pośpiesznie się oddalili. W pomieszczeniach wieży nadal znajdują się dwaj więzieni Morawianie. Nie wiadomo jak
długo jeszcze, bo magistrat wciąż czeka na wpłatę okupu za przetrzymywanych.
Ze zbiorów Kurta Rippicha
Tłumaczenie: Waldemar Hamerla

KARTKA Z KALENDARZA
KWIECIEŃ 1311R. BIAŁA JAKO MIASTO – PIERWSZE PRZEKAZY

Znamy dobrze pierwszą wzmiankę źródłową o Białej pochodzącą z 1225r. gdzie w dokumencie księcia Kazimierza I Opolskiego niemieccy osadnicy w miejscowości Gościęcin (Kostenthal) otrzymali takie same prawa jak
mieszkańcy wsi Biała (Bela). Z tego dokumentu możemy wyciągnąć bardzo istotną informację dotyczącą historii
naszego miasta, mianowicie już wtedy Biała była miejscowością o dużym znaczeniu. Jej znaczenie wynikało z tego,
że według wyżej wymienionego dokumentu prawa obowiązujące wtedy w Białej stanowiły wzór funkcjonowania dla
innych wsi. Właśnie, wsi. Wiemy, że według Johannesa Chrząszcza w tym czasie w Białej był sołtys. A kiedy Biała
została miastem? Dokładnej daty niestety nie znamy, ale pierwsze przekazy źródłowe z 1311 roku mogą świadczyć
o tym, że Biała była już w tym czasie miastem. W dokumencie z 10 kwietnia 1311 roku, wystawionym przez księcia
Bolesława I Opolskiego wymieniony został wójt Białej. Można przypuszczać, że jeżeli w tym czasie w Białej był wójt
to musiała ona być już miastem, ponieważ tylko w lokowanych miastach urzędowali wójtowie wraz z ławnikami.
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Zapraszamy do lektury kolejnej części książki Johannesa Chrząszcza
„Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu Waldemara Hamerli.
cd. z poprzedniego wydania gazety
W czasie, kiedy gmina żydowska coraz bardziej się rozrastała, katolicy
czuli się coraz bardziej skrępowani, ale nie skłoniło ich to do bezczynności.
Ksiądz Adam Charinus założył w Białej Bractwo Maryjne dla podniesienia ducha
religijnego. Biskup Andreas potwierdził to statutem 2.XII.1589 roku.
Pisze między innymi: „Znaleźliśmy się w złym położeniu. Z jedności religii
katolickiej nie pozostał żaden cień. Tym bardziej należy podziwiać tych, którzy
wierze katolickiej pozostali wierni.„ Biskup ułożył statut i zatwierdził go.
Członkowie bractwa mieli się spotykać 6 razy w roku. W tym czasie tj. 23.II.1584
roku zmarł baron Georg von Proskowski, pozostawiając dwóch synów.
Hans Christoph von Proskowski baron Białej, Chrzelic i Prószkowa oraz
Ulrich Desiderius von Proskowski właściciel dwóch posiadłości na Morawach.
Białą i całym powiatem zarządzał rycerz Paul Raschitz Koslowski.
Płyta nagrobna wmurowana w filarze kościoła parafialnego uwiecznia
jego pamięć następującym napisem: „ W roku pańskim 1596 – 25 lutego zasnął
na wieki w chwale Bożej Pan Paul Raschitz Koslowski, pan Piechocic i Jamki
władca Białej. Zmarł w wieku 52 lat.” Rycerz ukazany w pełnej zbroi, hełm
przy nodze, a w lewej ręce insygnia władzy. Herb jest herbem Koslowskich. W
archiwach miejskich znajdują się pełne rachunki z 29.03.1595 – 1596 roku.
Na zakup starego ratusza Valentin Senwitz wydawał rocznie 8
florinów, ze 113 mórg ziemi otrzymywano 6 florinów i 10 groszy dochodu, łąki
przynosiły 10 florinów itd. Suma wszystkich wpływów wynosiła 635 florinów,
natomiast wydatki wynosiły 604 floriny. Można z tego wnioskować, że Biała
była w dogodnej sytuacji finansowej. Baron Hans Christoph von Proskowski był
również obrońcą żydów tak jak jego ojciec. Jednakże sytuacja prawna żydów była
niepewna i opierała się tylko na tolerancji. Wpływały cesarskie rozkazy, co do
ich wypędzenia. Żydzi w piśmie bez daty napisali do barona: „ 200 lat jesteśmy
tu tolerowani, a teraz mamy być wygnani, zaciągnąć długi i odejść! Prosimy o
dalszą tolerancję.” Baron przedstawił prośbę Cesarzowi Rudolfowi II i oznajmił:,
„Ponieważ żydzi mają być wygnani z kraju, wpływy jego wysokości się zmniejszą,
a ja jako właściciel zastawny doznam krzywdy. Ponieważ żydzi są w Białej już 200
lat, proszę, aby mogli pozostać.” Prośbę tą zaaprobował cesarz w piśmie z dnia
13.IV.1601 roku i wziął żydów w obronę. Tak więc żydzi pozostali w Białej, a z
czasem było ich coraz więcej. Było to zagrożenie dla katolików, dla których stali
się konkurentami. Szczególnie przeciwni żydom byli rzeźnicy. Żydzi rozwinęli
swój handel głównie w Nysie i Krakowie.
Następne rachunki, które są dostępne, pochodzą z 1606 i 1607 roku.
Ogólnie wpływy i wydatki wzrosły. Odpowiednio wynosiły 1169 florinów i 881
florinów. Wskazuje to na korzystną koniunkturę. Pogorszenie sytuacji finansowej
miasta nastąpiło dopiero w czasie wojny 30 letniej. Jakie były zatem wpływy i
wydatki w 1606 roku? Miasto płaciło 60 florinów za wodę dostarczaną nowym
wodociągiem wybudowanym przez zamek. Nowa tablica do szkoły kosztowała
24 grosze, nowa ławka szkolna 9 groszy. Miasto robiło wiele podarunków.
Przekazało 42 floriny na chrzciny, a na prymicje nowo wyświęconego księdza
Mathaeusa Damarza 4 floriny. Darowali również wiele rzeczy żołnierzom
przechodzącym przez miasto. Gdy sytuacja miasta była korzystna, sytuacja
barona Hans Christoph była również dobra, gdyż 4.V.1606 roku kupił bogate
miasto Biała. Świadectwo kupna zostało wystawione przez cesarza Rudolfa II. W
świadectwie czytamy: „ My Rudolf II przyznajemy, że dla kontynuacji wojny z
Turcją sprzedaliśmy trzy różne dobra: 1) Władztwo Białej, a mianowicie zamek i
miasto z przyległościami. Wioski Stare Miasto, Szynowice, Kolnowice, Pleśnica,
Śmicz i Prężyna. Również pieniądze od chrześcijan i Żydów, oraz opłaty sądowej
z Radostyni, Czyżowic i Wasiłowic .Las książęcy oraz wolny przewóz drewna z
Chrzelickiego lasu.
2. Nasze miasteczko Strzeleczki z folwarkami, wodą, rybołówstwem i
myślistwem. 3. Nasze cztery wioski : Chrzowice, Złotniki i Komprachcice ze
stawami i przyległościami.
Przez zakup z dnia 6.V.1606 roku sytuacja właściciela dziedzicznego
miasta się nie zmieniła, natomiast cesarz nie mógł już zabrać posiadłości. Baron
Hans Christoph von Proskowski był na dworze cesarskim bardzo lubiany i
10.IV.1608 roku został podniesiony do rangi głównego zarządzającego księstwem
Opole –Racibórz. Urząd ten sprawował z małymi przerwami aż do śmierci.

W trosce o dobro swoich poddanych potwierdził na zamku ich przywileje i
uzupełnił: Wszystkie dzieci są zwolnione ze służby dworskiej. Prawo zmiany
rady pozostaje w gestii barona, natomiast ławników, cechy, przywileje, jedzenie i
wszystkie dobra załatwia miasto samodzielnie.
Miasto ma prawo do ważenia piwa i jego sprzedaży, do wolnego handlu
winem i prawo do wyrobu winiaku i jego sprzedaży. Obywatele powinni być
posłuszni i odprowadzać podatki w wysokości 102½ talara Odpowiednie
kwoty powinni wpłacać szewcy, piekarze, rzeźnicy, żydzi oraz wpływy z łaźni i
rolników z Przedmieścia. Roczne wpłaty powinny wynosić 124 talary łącznie z 20
talarami od gminy żydowskiej. Z tego rządzący utrzymywać będą wybudowaną
przez siebie sieć wodną. Obywatele muszą natomiast naprawiać sieć w słodowni
i browarze.
Dzięki temu sytuacja miasta była wyjaśniona. Hans Christoph von
Proskowski był również wielkim miłośnikiem nauk. Zostało to wszystko opisane
przez Paprockiego w sławnej Księdze Rodowej Śląska. Trzecią część tego dzieła
poświęcił naszemu baronowi, który wybudował koło Opawy w 1603 roku kościół
i grobowiec. W roku 1618 zmarł jego jedyny brat Ulrich Disiderius.
Wojna trzydziestoletnia
1618 - 1648

Wojna trzydziestoletnia strasznie zniszczyła wspaniale rozwijający się
kraj. Protestanci Czech, Moraw i Śląska odłączyli się od cesarza Ferdinanda II
i powołali na króla Czech Friedricha. Baron Hans Christoph von Proskowski
pozostał wierny cesarzowi Ferdynandowi II i złożył swój urząd, który przejął
protestant Andreas Kochtitzki. Jednakże król Friedrich i protestanci ulegli
8.XI.1620 roku w bitwie na Jasnej Górze. Baron przejął ponownie swój urząd i
pozostał na nim do swojej śmierci tj. do 19.IX.1625 roku. W swoich zamkach w
Białej, Prószkowie i Hradec mieszkał tylko okazyjnie. Jego zwłoki spoczywają w
grobowcu w Hradec. Po bitwie na Jasnej Górze król Friedrich był często nazywany
„ Zimowym królem”, gdyż był nim tylko jedną zimę. Margrabia Johann Georg ze
Strzelnik, przejął resztę dóbr pokonanego władcy i prowadził wojnę przeciwko
cesarzowi na własną rękę. Osiedlił się w Biskupstwie, które zresztą splądrował.
Był przepełniony nienawiścią do barona Hansa Christoph von Proskowski,
który był wielkim zwolennikiem cesarza i religii katolickiej. 12.VI.1621 roku
napisał do Białej list: „Zamiast krwawej zemsty na zwolennikach papieskich i
przelewania niewinnej krwi wielu chrześcijan, pragnę zemsty tylko na waszej
sakwie. Wszyscy papiści w Białej, za wyjątkiem żydów powinni niezwłocznie
wpłacić 2000 guldenów. W przeciwnym razie wejdzie do miasta kompania
żołnierzy.” List jest podpisany przez margrabiego. Była to zła wiadomość. Czy
miasto wpłaciło tą sumę nie jest wiadome. Z pewnego dokumentu z 1648 roku
jest wiadomo, że grabieżcy weszli do miasta i pod dowództwem jednego z
obywateli Hermana Riemers splądrowali doszczętnie miasto. Wkrótce margrabia
Johann Georg zmarł. Cesarz, który go bardzo poważał, przydzielił jego dobra
gorliwemu katolikowi Karlowi von Lichtenstein. Cesarz miał przewagę i
wykorzystał praktykowaną przez protestantów i katolików zasadę: „ Cuisus regio
eius religio” – „ Czyj kraj, tego też jest religia” dla wprowadzenia religii katolickiej
do swoich włości i na Śląsk. I tak 29.VIII.1629 roku religia katolicka została
wprowadzona do Prudnika, a przy okazji Prudnik i jego okolice przekazano
do Biskupstwa Wrocławskiego oraz proboszczowi z Białej. Proboszcz został w
Prudniku uroczyście mianowany w obecności proboszcza Johanna Jelocha. Jego
następcą w latach 1632 – 1639 został ksiądz Georg Mathaeides. Biała była w tym
czasie silnie katolicka i wierna cesarzowi.
Po zewnętrznej stronie murów miejskich stał od pradawna zameczek
Sieget, należący prawdopodobnie do jakiejś szlacheckiej rodziny. Tutaj zmarła
Hedwig Fragstein z domu Tabor ze Śmicza. Jej ciało zostało złożone w Białej
w kościele parafialnym przed ołtarzem, mimo że ksiądz ze Śmicza rościł sobie
do tego miejsca prawo. We włościach bialskich rządy objął młodociany jeszcze
syn poprzedniego właściciela barona Georga Christopha von Proskowskiego (
1625 – 1633). Matka jego, księżna Kunigunde Guttenstein, spokrewniona była
z Anną Julianną Kochtitzki, córką barona Nikolausa Kochtitzkiego. Georg
Christoph wsławił się w czasie wojny trzydziestoletniej wielką odwagą. Jeden
z przeciwników cesarza, protestancki przywódca najemników hrabia Mansfeld
przeszedł przez słabo chroniony Śląsk. Zdobył Górny Śląsk i Morawy. Georg
Christoph mu się sprzeciwił i zdobył 24.VI.1627 roku swoje włości. Jego przyjaciel,
pułkownik cesarski Joachim Mitzfeld swoje. Trudy wojny dały się we znaki
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Georgowi Christophowi, który po krótkiej chorobie zmarł 12.V.1633
roku w Ołomuńcu w wieku 28 lat. Ciało jego zostało złożone w Białej. Napis na
tablicy nagrobnej brzmi: „ 12.V.1633 roku zmarł w Ołomuńcu, dotknięty silną
gorączką baron Georg Christoph von Proskowski, pozostawiając trzech synów
i jedną córkę. Dzięki swojemu heroicznemu duchowi i cielesnym darom był
godzien dłużej żyć.” Zmarły był dziedzicem Prószkowa, Zimnic, Chrzelic, Białej,
Hradec i Bzenca. Była to bardzo bogata posiadłość. Jednak działania wojny
trzydziestoletniej uczyniły go bardzo biednym.
Jedynym szczęściem dla wdowy i dzieci było to, że uczynny i honorowy
hrabia Georg Oppersdorf z Głogówka, przejął nad nimi opiekę. Ratował, co się
tylko dało ratować. W jednym z listów pisze: „ Zmarły baron Georg Christoph
von Proskowski w niewinny sposób się zadłużył, gdyż jego ojciec zapisał swoim
córkom duże legaty, a nieprzyjaciel dobra zrujnował.”
Wdowa Anna Julianna wyszła ponownie za mąż. Mężem został cesarski
dowódca Leon Gropello von Medicis. Po jego śmierci zwłoki spoczęły w
bialskim kościele. Anna Julianna zawarła trzeci związek małżeński z cesarskim
pułkownikiem Joachimem Mitzlaff, który walczył u boku jej poprzedniego
męża. Potomstwo było tylko z pierwszego małżeństwa. Po zwycięstwie cesarza
na Białym Wzgórzu, wzrosło również znaczenie kościoła. Sędzia miejski Johann
Scintilla z Ołomuńca, który urodził się w Białej, założył tu Bractwo Maryjne.
Anna Julianna, dziedziczka Białej, Ujazdu, Przemkowa i Piotrowic wprowadziła
za życia swojego pierwszego męża msze święte i pewien kapitał na ubrania dla
chorych.
Część wcześniejszej kasztelanii, wspomnianej już w 1416 roku, była
w 1635 roku w posiadaniu Johann von Hartsteina, pułkownika z Białej. Od tej
chwili posiadłość nazywano „ Posiadłością Hartstein”. Hartstein był pobożnym
katolikiem, który w 1639 roku podarował kościołowi wspaniałe monstrancje.
Również Bractwo Maryjne okazało się wielkim darczyńcą, które wspólnie z
Anną Julianną ufundowało nowy ołtarz Maryjny.
Z okresu wojny trzydziestoletniej nie zachowało się zbyt dużo
wiadomości.
W roku 1648 ksiądz Paul Sylwanus z Łącznika ufundował dwa ogrody,
które zakupił od byłego burmistrza, a obecnie wójta Mathiasa Marsa i od
Thomasa Gerlacha. Z rachunków podskarbiego z lat 1635 – 1638 i 1647 – 1648
wynika, że w tym czasie istniały 3 jarmarki, 130 domów, a mianowicie 94 duże
domy, 9 domów kramarzy oraz 27 domów poza bramami miasta, tj. na Nyskim
i Prudnickim Przedmieściu. Ksiądz Georg Mathaeides zmarł w grudniu 1638
roku. 14.I.1639 roku. Najpierw na 6 miesięcy, a następnie już na stałe księdzem
został Georg Breyer. Ogromne były wydatki na cele wojenne (autraty wogenske),
a zwłaszcza dla przeciągających wojsk szwedzkich.
W spisie z 1647 i 1648 roku naliczono 155 domów, w tym 4 duże i 17
należących do rodzin żydowskich. Zezwolenie na warzenie piwa posiadało 80
domów. Dla szwedzkiego kwatermistrza, który w 1642 roku stacjonował w Białej
wydano 29 talarów. Jako odszkodowanie za zrabowane mienie przez margrabiego,
obywatelom wypłacono 181 talarów. Na utrzymanie bydła z okolicznych wiosek,
które w czasie przemarszu wojsk szwedzkich zostało w Białej ukryte wydano 2
talary i 8 groszy. Jak widać początek i koniec wojny trzydziestoletniej był dla
mieszkańców Białej bardzo niekorzystny. Do tych nieszczęść należy jeszcze
dodać zarazę, która w 1633 roku zebrała swoje żniwo. Według przekazów
przeżyło tylko niewielu mieszkańców Białej. Między nimi Fabian i Sebastian. Na
pamiątkę tych strasznych dni, Vikus Mucha i Anna Julianna z domu von Mitzlof
wystąpili z inicjatywą budowy na cmentarzu za kościołem kaplicy w formie
rotundy, poświęconej św. męczennikom Fabianowi i Sebastianowi.
W roku 1648 burmistrzem Białej był Johann Kotschelins, a pisarzem miejskim
Jakob Vicentie. Członkami rady: Jeremias Rychlik, Balzer Schedon i Georg
Forner. Wójtem natomiast Johann Scheich.
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W STANIE EPIDEMII
Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem
się wirusa COVID-19 wpłynął m. in. na zakres i
możliwości udzielania pomocy oraz podejmowania
interwencji w rodzinach doświadczających przemocy,
w tym objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. W czasie
epidemii izolacja i brak kontaktów z innymi osobami
sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej.
Epidemia koronawirusa na skutek wspólnej izolacji
członków rodzin, w których występuje przemoc,
zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc
i interwencję. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii, w
celu ochrony osób pokrzywdzonych przed skutkami
przemocy w Gminie Biała osoby doznające przemocy
w rodzinie a także świadkowie przemocy mogą
otrzymać pomoc i wsparcie.
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc w
instytucjach udzielających wsparcia w bezpośrednim kontakcie, w formie zdalnej–
telefonicznie lub za pomocą dostępnych aplikacji internetowych.
Instytucje dostępne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Zespół Interdyscyplinarny w Białej ul. Prudnicka 29 tel./fax 077 4387140
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– podejmowanie działań w zakresie ochrony ofiar przemocy,
– podejmowanie działań wobec sprawców przemocy,
– koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania występowania przemocy,
Ośrodek Pomocy Społecznej 48-210 Biała ul. Prudnicka 29 tel./fax 077 4387140
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– zakładanie i prowadzenie „Niebieskich Kart” w ramach procedury,
– udzielania pomocy osobom doświadczających przemocy w rodzininie
– poradnictwo,
– wskazywanie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55A
tel. 077 4364700, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 19.30
– indywidualna pomoc psychologiczna, pedagogiczna
– motywowanie do korzystania z pomocy,
– porady dla rodzin objętych programem „Niebieskiej Karty”,
- pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
TELEFON ZAUFANIA 77 436 47 00 czynny poniedziałek – piątek: 7.30 – 19.30
Posterunek Policji w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 29 A, tel. 478629700
Dzielnicowy- Łukasz Karaś tel. 478629713, Dzielnicowy - Arkadiusz Krupiński tel.
478629712, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.00 – 22.00
- informowanie osób o przysługujących im prawach oraz istniejących możliwościach
pomocy,
- odizolowanie sprawcy od ofiary przemocy,
- realizacja procedury „Niebieskiej Karty” dotyczącej pomagania osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie,
- kontakty policjanta dzielnicowego z rodziną uwikłaną w przemoc domową,
- udział funkcjonariusza Policji w pracach zespołów interdyscyplinarnych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Komenda Powiatowa Policji 48-200 Prudnik ul. Skowrońskiego 39 tel. 77 4341803
Dyżurny w Prudniku tel. 478629203, 478629204
- przyjęcie wniosku o ściganie od przedstawiciela ustawowego lub osoby pod stałą
opieką której pozostaje nieletni (pokrzywdzony),
- wystąpienie do sądu o ustanowienie kuratora dla nieletniego, gdy opiekun
ustawowy jest sprawcą,
- udział funkcjonariusza Policji w pracach zespołów interdyscyplinarnych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- rozpoznanie sytuacji w jakiej jest osoba doświadczająca przemocy,
- wszczęcie sprawy sądowej /przesłuchanie świadków, zapoznanie z dowodami/ i
wydanie wyroku,
- rozpoznanie wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe sprawcy przemocy;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
Urząd Miejski, 48-210 Biała ul. Rynek 1, tel. 77 4388533 lub 77 4388531
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- godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30
- motywowanie do podjęcia leczenia i uczestniczenia w spotkaniach w punkcie
konsultacyjnym, poradni odwykowej lub klubie abstynenta, podejmowanie
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się leczeniu, kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie
postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego.
Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Prudniku: poniedziałek –
wtorek 11.00 -15.00, środa – czwartek- piątek 13.00 -17.00 lub Biała ul. Kościuszki 10
tel. 774381700 e-mail: info@powiatprudnicki.pl
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INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Nocna i świąteczna opieka medyczna nie będzie już świadczona w
przychodni Optima w Prudniku. Prudnickie Centrum Medyczne nie przedłuży
umowy z Optimą Medycyną S.A. w zakresie takich świadczeń.
Od 1.04.2021 pacjenci będą przyjmowani w PCM przy ul. Piastowskiej
64 w Prudniku, od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00, soboty, niedziele
i dni wolne od pracy w godz. 8.00-8.00.

Osoby potrzebujące wsparcia prawnego mogą również skorzystać z nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które również
prowadzone jest w formie zdalnej – głównie telefonicznej – po uprzednim,
telefonicznym lub mailowym zarezerwowaniu terminu porady:
Bezpłatne aplikacje mobilne
„Niebieska
Linia”
to
bezpłatny,
całodobowy telefon dla osób doznających
przemocy domowej i dla świadków przemocy, tel.
800 12 00 02
„Avon Alert” - aplikacja Avon Alert pozwala na bezpłatną pomoc pod
numerem 888 88 33 88 czynnym pon-pt od 8:00 – 20:00, skorzystanie z chatu 24/7
oraz edukację w kwestii przemocy. Dostępna jest pod adresem avonalert.pl Aplikacja
ma prosty layout, składający się z 3 przycisków: Zadzwoń; Napisz; Dowiedz się więcej.
Opcja Zadzwoń łączy z telefonem przeciwprzemocowym. Przycisk Napisz pozwala
na uzyskanie szybkiej pomocy w trybie tekstowym, poprzez naprowadzenie osoby
korzystającej na podjęcie najlepszych kroków. Używając opcji Dowiedz się więcej
pojawiają się informacje na temat przemocy, jej rodzajów, skutków i przykłady oraz
instrukcje krok po kroku, jak powinniśmy postępować w konkretnych sytuacjach.
„Moja komenda” - aplikacja umożliwia wyszukanie
każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy
wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie
funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz
pokaże, w której jednostce on pracuje. Aby połączyć się z
funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka
dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć
dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
„Alarm112” - aplikacja MSWiA umożliwia w sytuacji
zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa
i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie
mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby
głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez
wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca
zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. Przekazane w ten sposób
informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia
do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. Aby
skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.
Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android
i iOS.
„Twój parasol” - aplikacja Policji stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie
umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych
informacji osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja
umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej
skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość
szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych
przypadkach, jak również zawiera informacje, które
mogą być pomocne osobom krzywdzonym z zakresu prawa. Aplikacja oferuje dostęp
do materiałów edukacyjnych oraz do bazy organizacji udzielających wsparcia osobom
dotkniętym przemocą. Umożliwia również przesyłanie zgłoszeń o charakterze
przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów
w smartfonie. Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia
ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać
film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż
dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany
wcześniej e-mail.

ŚLĄSKIE ZWYCZAJE WIELKANOCNE
Zbliża się Wielkanoc – największe, najbardziej uroczyste i najstarsze święto
chrześcijan obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Poprzedzone
Wielkim Postem i Wielkim Tygodniem, z bogatą tradycją – w tym wydaniu Panoramy
Bialskiej przypomnieć chcemy o śląskich zwyczajach, które związane są z obchodami
tego święta.
WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Tydzień wskazuje na koniec Wielkiego Postu, rozpoczyna się on od
Niedzieli Palmowej. Zanim Wielki Tydzień nastąpił – wg tradycji porządkowano dom,
obejście, wietrzono pierzyny, robiono wielkie pranie, myto okna.
Rolnicy mieli wtedy czas na wykonanie niektórych prac polowych – sadzenie
ziemniaków, sianie kapusty, szczepienie drzewek – prace jednak należało zakończyć
przed nadejściem Wielkiego Czwartku. Dawniej w Wielkim Tygodniu przestrzegano
nakazu zachowania ciszy, nie śmiano się głośno, nie słuchano głośnej muzyki.
Niektórzy zasłaniali nawet lustra oraz ubierali się żałobnie.
NIEDZIELA PALMOWA
Tradycyjnie w Niedzielę Palmową święci się w kościele palmę, która powinna
składać się z najczęściej siedmiu gałązek różnych roślin – ma to symbolizować siedem
boleści, które Matka Boska cierpiała pod krzyżem Jezusa. Do wykonania plamy
używano gałązek zielonych, żywych, dopiero co zaczynających kwitnąć, co miało
gwarantować odrodzenie się życia. Gałązki układano w bukiet o wysokości ok. 50cm
i zawiązywano wikliną lub sznurkiem. Dziś gotową palmę można zakupić w sklepie,
kiedyś jednak nie używano sztucznych materiałów, wszystko musiało być naturalne.
Z palmą wielkanocną związane są zwyczaje połykania wierzbowych baziek – co miało
ochronić przed bólem gardła i niestrawnością po wielkanocnym obfitym jedzeniu,
oraz zwyczaj uderzania domowników trzy razy w plecy poświęconą palmą – aby
kręgosłup był silny i zdrowy. Czasem palmą smagano także domowe bydło, by się
dobrze chowało. Dawniej bardzo mocno wierzono w moc poświęconej palmy, z jej
gałązek do dziś wykonuje się małe krzyżyki, które wtyka się w zagonach, na polach
uprawnych – towarzyszy temu przekonanie, że Bóg pobłogosławi dzięki temu urodzaj
i uchroni go od złego.
Gałązki z palmy wkładano także do naczynia z wodą i w ten sposób
otrzymywano wodę święconą do domowej kropielniczki (żegnoczka).
WIELKA ŚRODA
Kiedyś nazywano ją strzodom żurowom – tego dnia palono żur, czyli ogniska
ze słomy i innych rzeczy, które zebrano podczas porządkowania podwórek i domów.
Zwyczaj ten można było spotkać nie tylko na Śląsku, ale i w innych częściach naszego
kraju.
WIELKI CZWARTEK
Tego dnia w kościołach milkły dzwony. Najpopularniejszym zwyczajem w
całym kraju było chodzenie z drewnianymi klekotkami, które kościół stosuje zamiast
dzwonów na znak żałoby po zdradzie Chrystusa przez Judasza po ostatniej wieczerzy.
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Z klekotkami wokół kościoła (lub po całej wsi)
ministranci.

chodzili wyłącznie chłopcy –

WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek to dzień największej zadumy nad śmiercią Chrystusa na
krzyżu. Dawniej zgodnie z tradycją należało wczesnym rankiem pójść nad staw
lub rzekę i obmyć się zimną wodą, która miała zapewniać wiosenne oczyszczenie i
wzmocnienie.

mężczyzn.
Dawniej istniał także zwyczaj uderzania gałązkami wierzbowymi – chłopcy
ganiali dziewczyny i smagali je witkami w Poniedziałek Wielkanocny, a tydzień
wcześniej, czyli w Niedzielę Palmową to dziewczyny uderzały chłopców. Zwyczaj ten
miał zaklinać zdrowie i płodność.
Młodsze dzieci w Poniedziałek Wielkanocny szukają tzw. Zajączka, czyli prezentów
wielkanocnych. Dzieci wierzyły (i wierzą do dzisiaj), że prezenty przynosi i ukrywa
Zajączek. Zwyczaj ten przywędrował na Śląsk z Niemiec.

WIELKA SOBOTA
Tego dnia w kościele święci się święconkę – ozdobny koszyczek z potrawami,
obowiązkowo muszą znaleźć się w nim: jajko, masło, chleb, kiełbasa, szynka lub
wędzonka, sól i chrzan, kawałek ciasta.
NIEDZIELA WIELKANOCNA
Ten dzień ma charakter bardzo uroczysty i poważny, spędza się go w
domu z najbliższą rodziną. Rozpoczyna się od rezurekcji w kościele, a następnie
wielkanocnego śniadania, na które składają się poświęcone dzień wcześniej potrawy.
Tego dnia składa się życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Resztek jedzenia ze
święconki nie można wyrzucić – potrawy należy zjeść w całości, jeśli jednak zostaną
jakieś resztki to należy je spalić.
Stara tradycja mówi o dodawaniu do paszy dla zwierząt kawałka
świątecznego ciasta lub okruszków ze śniadania. Wierzono także, że jeśli w Niedzielę
Wielkanocną chociaż na moment wyjdzie słońce to reszta roku będzie pogodna i
dopisze urodzaj.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Inaczej zwany lanym poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem. Tego
dnia chłopcy i mężczyźni zgodnie z tradycją polewają dziewczyny i kobiety wodą
– najmocniej obrywały te najładniejsze, te mniej atrakcyjne tego dnia modliły się,
by nie zostać pominiętymi, bo to by oznaczało małe szanse na rychłe zamążpójście.
Za polanie wodą chłopcy powinni otrzymać tradycyjnie kolorowe jajka, słodycze.
Polewanie wodą często było początkiem zolyt, czyli ubiegania się o rękę dziewczyny.
Kolory pisanek miały znaczenie – zielone oznaczało nadzieję, czerwone otrzymywał
wybranek serca, żółte oznaczało odmowę, brązowe zarezerwowane było dla starszych

W ZGODZIE Z NATURĄ
WIOSNA, WIOSNA… ACH, TO JUŻ TY?

Za nami piękna, śnieżna zima. Jeszcze chwila i przyroda zacznie w całej
swojej pięknej okazałości budzić się do życia. Za oknem usłyszymy już śpiew
pierwszych ptaków, które powróciły do nas z ciepłych krajów. W ogródku pięknie
zakwitły przebiśniegi, śnieżynki a baźki przypominają nam o zbliżających się
świętach Wielkiej Nocy. W powietrzu czuć już powiew wiosny. Piękna pogoda
zachęca nas do pierwszych prac porządkowych po zimie w naszym ogródku.
Rozplanowujemy nasz warzywniak, zaopatrujemy się w nasiona warzyw. Oprócz
tradycyjnych, które kupujemy co roku, zaopatrzmy się w również w te mniej
popularne czy zapomniane jak np. nasiona jarmużu, (o którym już pisaliśmy),
roszponki, rukoli, szczypiorku czosnkowego. Będą one idealnym dodatkiem do
sałatek a ich właściwości są niedoceniane. Pamiętajmy także o bobie, patisonie,
bakłażanie, rzepie i lubczyku. Ich uprawa nie jest skomplikowana oraz nie
wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Z utęsknieniem czekamy na pierwsze nowalijki. Nasz organizm domaga
się już świeżych witamin a my możemy mu je dostarczyć w prosty sposób, a
mianowicie pomogą nam w tym KIEŁKI.
Kiełki to rośliny we wczesnej fazie wzrostu, budzące się do życia.
Zawierają wszystko co potrzebuje roślina, aby rozpocząć swój start i początkowy

Kroszonki wykonane przez Iwonę Pissarczyk - twórczynię ludową z Ligoty Bialskiej

ZDOBIENIE JAJ WIELKANOCNYCH - KROSZONKI
Na Śląsku Opolskim do perfekcji doprowadzono technikę zdobienia jaj
wielkanocnych zwanych kroszonką (kraszanką). Śląska kroszonka to jajko tradycyjnie
barwione w łupinach cebuli (lub coraz częściej w barwnikach syntetycznych) i
zdobione metodą rytowniczą – wzór wyskrobuje się ostrym narzędziem (nożykiem,
skalpelem, żyletką). Wśród najpopularniejszych wzorów znajdują się ornamenty
roślinne, palmy, kwiaty, liście. Trudno jest wyobrazić sobie Wielkanoc i świąteczny
koszyczek bez przepięknych barwnych jaj.
(na podstawie bonclok.pl)

rozwój. Kiełki są bogate w witaminy, minerały, błonnik, białko, aminokwasy,
kwasy nukleinowe. Są niskokaloryczne i lekkostrawne. Do hodowli kiełek
wykorzystuje się nasiona do tego przeznaczone, powszechnie dostępne w
sklepach stacjonarnych. W naszej Białej jest naprawdę bardzo duży ich wybór.
Na początek, z uwagi na łatwość wyhodowania, polecam kiełki fasoli mung.
Nasionka wsypujemy do szklanego słoika, płuczemy i ponownie zalewamy
wodą (najlepiej źródlaną lub przefiltrowaną) na kilka godzin, aby napęczniały.
Słoik przykrywamy gazą, pieluszką tetrową lub ręcznikiem papierowym i
umocowujemy gumką recepturką. Po ok. 8-12 godz. wylewamy wodę, w której
nasiona się moczyły, ponownie przepłukujemy kiełki i odprowadzamy wodę ze
słoika, przykrywamy słoik i stawiamy go w ciemnym miejscu (nie zimnym).
Czynność przepłukiwania kiełek wykonujemy dwa razy dziennie. W czasie
drugiej doby nasiona fasoli mung już pięknie kiełkują, należy więc podczas
płukania usunąć zbędne łuski po nasionkach, a kiełki wsypać do szklanej miski
ponieważ znacznie zwiększą swoją objętość i pojemność słoika może być za mała.
Kiełki są gotowe do spożycia po upływie 3-5 dni. Gotowe kiełki przechowujemy
w lodówce i spożywamy w ciągu 2 dni, np. jako dodatek do kanapek. Polecam
również kiełki kozieradki, brokułu i rzodkiewki.
Smacznego
W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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ŁĄCZNIK Z PACZKOMATEM

BIALSKIE MAŻORETKI NA PODIUM!

Paczkomat InPost to system skrytek
pocztowych, służący do odbierania paczek
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wygodnie, po drodze, w dogodnym dla klienta
czasie.
Paczkomaty zwykle zlokalizowane są w łatwo
dostępnych miejscach: przy sklepach i stacjach
benzynowych.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy
paczkomat InPost stanie w Łączniku. Urządzenie zostanie zainstalowane przy
sklepie Lewiatan przy ul. św. Walentego 52.

Z dumą informujemy, że członkinie Bialskich Mażoretek w konkursie
tanecznym „Tańcowadła” organizowanym przez Dom Kultury w Ozimku zajęły
wysokie miejsca:

START - STOP
Jeszcze na dobre nie rozpoczęła się runda wiosenna a już decyzją
Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. dotyczącą obostrzeń związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zamyka się
obiekty sportowe. Na tej podstawie Wydział Gier OZPN informuje, że na czas
od 20 marca do 9 kwietnia br., zawiesza rozgrywki ligowe w opolskiej Football
World klasie okręgowej, klasie „A” oraz Versus klasie „B”. Nie ma jeszcze
ostatecznej decyzji co do rozgrywek młodzieżowych - znana ona będzie po
ukazaniu się rozporządzenia ww. ministra.
Nasze drużyny w klasie A (seniorzy) rozegrały dwie kolejki, tyle samo
zdążyli rozegrać juniorzy a tylko jedną kolejkę drużyny z klasy B

w kategorii duo/trio amator w wieku do lat 11:
I miejsce - OLIWIA TĘCZA i MILENA RIEGER
w kategorii duo/trio amator w wieku 12-14 lat:
III miejsce - SARA ZAJĄC i ZUZANNA GÓRSKA
II miejsce - NIKOLA TĘCZA, MAJA FOJCIK i EMILIA HANKO
I miejsce - JULIA MACIOŁ i JULIA BĄK
Do konkursu ogółem zgłoszono 148 choreografii w trzech grupach
wiekowych i dwóch poziomach zaawansowania (amatorskim i profesjonalnym).
Konkurs ze względu na panującą epidemię odbył się online pod hasłem „Zostań
w domu” - układy taneczne musiały zostać nagrane i przesłane wraz z kartą
zgłoszeniową do organizatora. Przed nagraniami dziewczęta ćwiczyły pod
okiem instruktorki grupy, pani Pauliny Nowak.
Popisy taneczne laureatek można obejrzeć na kanale YouTube
Gminnego Centrum Kultury w Białej.
GRATULUJEMY i ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!

n

Dotychczasowe wyniki:

Klasa A seniorzy
LZS Lubrza – Polonia Biała 3:1
LZS Ligota Bialska – Radostynia - Sudety Moszczanka 2:2
Racławia Racławice Ś. – LZS Ligota Bialska-Radostynia 1:0
LZS Domaszkowice – Polonia Biała 3:0

Milena Rieger i Oliwia Tęcza

Zuzanna Górska i Sara Zając

Klasa B
LUKS Polonia Pogórze – LZS łaka prudnicka 3;2
LZS Czyżowice – LZS Kolnowice 7:3
LZS Chrzelice – LZS Kujawy 1;3
I liga junior młodszy
OKS Olesno – Polonia Biała 2:1
Polonia Biała – Polonia Nysa 0:1
JK

ROZMOWA Z NOWYM PREZESEM LKS POLONIA BIAŁA
Jak zaczęła się twoja przygoda z piłką nożną, od ilu lat grasz?
Od najmłodszych lat lubiłem grać w piłkę, z kolegami
chodziliśmy grać do parku. Do Polonii Biała dołączyłem w
trampkarzach i tak przygoda trwa do dnia dzisiejszego. Od zawsze
grałem na pozycji obrońcy.
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że zostaniesz prezesem klubu?
Nigdy nie myślałem o byciu prezesem, być może kiedyś wspomniałem
o tym w żartach, jednak na pewno się tego nie spodziewałem.
Co spowodowało, że zgodziłeś się zostać prezesem?
Już od kilku lat działam w zarządzie klubu, wcześniej pełniłem funkcję
skarbnika. W zarządzie staraliśmy się działać wspólnie, współpracować, nigdy
nie było tak, że „wszystko zostawało tylko na głowie prezesa”. W tym roku
zakończyła się kadencja poprzedniego zarządu i w wyborach podczas zebrania
walnego została wytypowana moja kandydatura, na którą się zgodziłem, bo
zależy mi na dobru naszego klubu.
Jakie masz plany i założenia na nowy sezon?
Na pewno wspomagać klub jak się da w różnego rodzaju inicjatywach.
Jako obecny zawodnik życzyłbym sobie i zespołowi jak najlepszych wyników.
Chciałbym także utrzymać współpracę z członkami zarządu na dotychczasowym
bardzo dobrym poziomie.

Nikola Tęcza, Maja Fojcik, Emilia Hanko, Julia Bąk i Julia Macioł

Jak wygląda obecna sytuacja klubu i czy pandemia ma na nią wpływ?
Obecnie klub posiada 3 zespoły uczestniczące w rozgrywkach
Opolskiego Związku Piłki Nożnej (juniorzy młodsi, seniorzy, młodziki).
Dodatkowo w klubie prowadzi się drużyny w kategoriach wiekowych Żak, Skrzat
i Orlik – rozgrywki systemem turniejowym. Drużyna seniorska występuje w
klasie A. Nasza drużyna juniorów młodszych awansowała w obecnym sezonie
do pierwszej ligi.
Pandemia już w zeszłym sezonie miała wpływa na nasze rozgrywki, które
zostały przerwane. Przygotowania do obecnej rundy również były ograniczone
przez obostrzenia związane z wirusem, okres przygotowawczy był bardzo krótki
w porównaniu do poprzednich lat. Ponadto w treningach seniorów na początku
uczestniczyć mogło tylko pięć osób, był zakaz rozgrywania sparingów. Dopiero
kilka tygodni przed rozpoczęciem rundy można było rozpocząć treningi
w pełnym składzie i mecze sparingowe. Młodsze drużyny mogły trenować
względnie „normalnie” na ile to było możliwe.
W obecnym sezonie drużyna seniorska jak dotąd rozegrała mecz
pucharowy i dwa mecze rundy wiosennej, potem wprowadzono trzytygodniowy
lockdown, który spowodował przerwę w rozgrywkach.
Jak widzisz przyszłość klubu, co chciałbyś osiągnąć jako nowy prezes?
Na pewno chciałbym, żeby wszystkie drużyny osiągały coraz
lepsze wyniki i pięły się w górę. Planowane jest otworzenie nowej drużyny
młodzieżowej w Białej, chciałbym, żeby w naszym klubie były drużyny we
wszystkich kategoriach wiekowych co miałoby na pewno wpływ na wyszkolenie
młodych zawodników i późniejsze zasilenie nimi drużyny seniorów.
Z Piotrem Puchałą rozmawiała Dominika Hoinko
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RUBRYKA DLA SMYKA

„ Jest taka chwila o której myślimy,
która na pewno nadejdzie,
ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie”
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.
ALFREDA KRUPY
wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Białej
oraz Sołtysa wsi Rostkowice,
zasłużonego działacza na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju Gminy Biała,
a przede wszystkim człowieka życzliwego, który całym życiem był oddany
ludziom,
szczególnie swoim rodzinnym Rostkowicom.
Wyrazy żalu i współczucia
Żonie, Dzieciom oraz Bliskim
składają
Burmistrz Białej,
Radni Rady Miejskiej w Białej obecnej i byłych kadencji
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani
Monice Zając
Pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Białej
z powodu śmierci
OJCA
składają
Burmistrz Białej,
i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Białej
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani
SYLWII CZERWIŃSKIEJ
Pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Białej
z powodu śmierci
BRATA
składają
Burmistrz Białej,
i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Białej
Biała
13 kwietnia 2021
przy Gminnym Centrum Kultury

Odeszli

ul. Prudnicka 35
Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl

Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie
Michael Buchberger
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani
Beacie Kubis
z powodu śmierci ojca
składają
Burmistrz Białej Edward Plicko
oraz zarząd i pracownicy
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Norbert Trenczek
ur. 1975 r. zm. 17.02.2021 r.
zam. Grabina

Jan Roelle
ur. 1966 r. zm. 08.02.2021 r.
zam. Śmicz

Henryk Weniger
ur. 1947 r. zm. 16.03.2021 r.
zam. Nowa Wieś Prudnicka

Marian Mizera
ur. 1944 r. zm. 19.02.2021 r.
zam. Łącznik

Henryk Pientka
ur. 1953 r. zm. 12.03.2021 r.
zam. Pogórze

Lidia Sobek
ur. 1964 r. zm. 17.03.2021 r.
zam. Śmicz

Genowefa Kosińska
ur. 1938 r. zm. 20.02.2021 r.
zam. Śmicz

Gertruda Osiewacz
ur. 1949 r. zm. 14.03.2021 r.
zam. Chrzelice

Maria Ślusarz
ur. 1944 r. zm. 18.03.2021 r.
zam. Biała

Gerard Mazur
ur. 1941 r. zm. 20.02.2021 r.
zam. Nowa Wieś Prudnicka

Jan Woschek
ur. 1937 r. zm. 16.03.2021 r.
zam. Otoki

Elżbieta Wolny
ur. 1949 r. zm. 19.03.2021 r.
zam. Nowa Wieś Prudnicka

Max Glombitza
ur. 1933 r. zm. 28.02.2021 r.
zam. Solec

Jan Woschek
ur. 1937 r. zm. 16.03.2021 r.
zam. Otoki

Alfred Krupa
ur. 1960 r. zm. 19.03.2021 r.
zam. Rostkowice

Jan Marzotko
ur. 1948 r. zm. 20.03.2021 r.
zam. Józefów
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Miejsce
na Twoją
reklamę!

PRZEKAŻ SWÓJ
1% PODATKU

MARZEC 2021

