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NOWE WYPOSAŻENIE DLA CENTRUM
SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W BIAŁEJ
Centrum Społeczno - Kulturalne w Białej już niedługo otrzyma nowe wyposażenie. W 2019 roku w ramach projektu „Rewitalizacja
centrum miasta Biała” wyremontowano zabytkowy budynek po byłym
kościele ewangelickim, nadszedł więc czas, aby zadbać także o jego
nowoczesne wyposażenie meblowe i informatyczne. W dniu 26 lutego
br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Nowoczesne wyposażenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Białej” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (podobnie jak projekt „Rewitalizacja centrum
miasta Biała”).
Działania projektu obejmą wyposażenie meblowe Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej, Punktu Informacji Turystycznej, sali konferencyjnej i czytelni na I piętrze w Centrum Społeczno - Kulturalnym w Białej. Nowe meble staną także w izbie regionalnej
i pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze. Wyposażenie wykona
firma CRK - Management sp. z
o. o. sp. k. z Olesna. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 26
marca br.– obecnie trwają ustalenia w zakresie szczegółów wybranego asortymentu.
W ramach projektu, Centrum otrzyma także nowy sprzęt
informatyczny – na parterze zostanie zainstalowany infokiosk
wewnętrzny, w sali konferencyjnej na I piętrze stanie 75 calowy
monitor, dodatkowo CSK zostanie wzbogacone o nową drukarkę biurową oraz drukarkę w alfabecie Braille’a. Dostawcą sprzętu będzie
firma K&B Krzysztof Buczkowski z Łącznika. Obecnie trwają prace
nad kompletowaniem zamówienia i wykonaniem infokiosku.
W projekcie ujęto także przebudowę budynku zaplecza –
prace budowlane trwają, a wykonawcą jest firma „Usługi Remontowo – Budowlane” Patryk Mierzwa z Nowej Wsi Prudnickiej.
Zakończenie projektu zaplanowano na jesień tego roku.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie prawie 342 tysiące złotych, przy 73% dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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STRAŻACY POGORZELCOM
Jak już pisaliśmy w poprzednim wydaniu Panoramy Bialskiej, nocy
z 11 na 12 marca w Śmiczu doszło do pożaru domu jednorodzinnego – spalił
się dach oraz poddasze budynku. W Internecie za pomocą portalu zrzutka.pl
ruszyła zbiórka pieniędzy dla poszkodowanej rodziny (na dzień pisania artykułu
zebrano tam ponad 30 tys. złotych).
Także druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórzu
postanowili pomóc pogorzelcom. W dniu 24 marca przeprowadzili w Pogórzu
wśród mieszkańców zbiórkę pieniężną, w wyniku której udało się zebrać kwotę
w wysokości 6050 zł. Pieniądze strażacy przekazali rodzinie następnego dnia, tj.
25 marca. I strażakom i Pogórzanom należą się słowa uznania i podziękowania
za okazane serce.
n

GEST DLA PACJENTÓW BIALSKIEGO SZPITALA
Przed świętami wielkanocnymi pacjenci szpitala w Białej otrzymali dary w postaci środków higienicznych, wody i żywności, które były efektem
zbiórki w szkołach, przedszkolu i Urzędzie Gminy w Strzeleczkach. Zebrane
środki przekazał szpitalowi wójt Strzeleczek, Marek Pietruszka oraz dyrektorka
Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach, Dorota Olszewska.
Pacjenci przebywający w szpitalu często pochodzą z odległych miejscowości, nie mają możliwości odwiedzin przez rodziny i bliskich, więc taka
pomoc na pewno stanowi dla nich promyk nadziei.

CO SIĘ DZIEJE W PARKU?
Wśród mieszkańców naszej gminy często słychać pytanie o to, co dzieje
się w parku? Jak już pisaliśmy w lutowym wydaniu Panoramy Bialskiej, w parku
miejskim stanie muszla koncertowa. Prace budowlane ruszyły niedawno na dobre. Jeszcze w marcu wycięto kilka drzew i wybrano część ziemi ze skarpy. W ostatnich dniach rozpoczęto budowę fundamentów. Docelowo w parku stanąć ma
drewniana muszla koncertowa o wymiarach 4 m wysokości, 7 m szerokości oraz
ok. 9 m głębokości (razem z zapleczem). Przed muszlą przewidziano miejsce
dla publiczności. Po zakończeniu prac miejsce to będzie ciekawym punktem na
mapie naszego miasteczka, idealnym do urządzania cyklicznych uroczystości.
Projekt jest realizowany w partnerstwie transgranicznym z Městem
Albrechtice w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Przekraczamy granice i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
n

NOWA WIATA PRZY ZSP W BIAŁEJ

Obecnie przy boiskach szkolnych ZSP w Białej przy ul. Tysiąclecia powstaje
wiata drewniana w ramach inicjatywy „Łączy nas sport”. Projekt jest transgranicznym przedsięwzięciem Města Albrechtice i Gminy Biała, realizowanym w
ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg
V-A Republika Czeska-Polska Przekraczamy granice. Wiata stanowi infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia działań integracyjnych polsko-czeskiej
młodzieży podczas działań sportowych, które zaplanowane są m.in. na boiskach
szkolnych. Jeżeli warunki epidemiologiczne umożliwią organizację tego typu
działań, to w okresie wakacyjnym w Białej będzie organizowany obóz sportowy
dla miłośników piłki nożnej. Natomiast bialscy sportowcy będą uczestniczyć w
treningach w Město Albrechtice i rozegrają tam Turniej Przyjaźni.

W Białej także prowadzona jest zbiórka darów dla pacjentów chorujących na Covid-19. Środki higieny osobistej, owoce/musy owocowe, soczki
z rurką, coś słodkiego można dostarczać do Apteki im. Karola Wojtyły (obok
przychodni), która następnie przekaże je potrzebującym. Podobne zbiórki były
prowadzone już wcześniej (odkąd bialski szpital został przemianowany na
placówkę jednoimienną do walki z koronawirusem) i wielu ludzi otworzyło wtedy serca na potrzeby innych. Okażmy serca jeszcze raz – dobro powraca!
n
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APEL GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO W BIAŁEJ
Dnia 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Dane
spisowe podlegają tajemnicy statystycznej.
Metodami spisu są: samospis internetowy, spis
telefoniczny pod numerem tel. 22 279 99 99 lub
przez rachmistrza spisowego.
Zachęcam do korzystania w pierwszej kolejności z samospisu dokonując go na stronie internetowej spis.gov.pl
Na czas trwania spisu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Białej przygotowane zostało specjalne stanowisko komputerowe, gdzie można wykonać samospis, parter,
pok. nr 3. Ponadto dzwoniąc do Urzędu na nr tel. 77 4388 551-53 można uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące spisu. Proszę wszystkich mieszkańców
Gminy Biała o udział w Spisie Powszechnym.
Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Białej
Edward Plicko

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS SPISU POWSZECHNEGO
1 kwietnia w Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski (zarówno Polaków – także tych, którzy w czasie trwania spisu
przebywają za granicą, jak i cudzoziemców). Jego podstawową formę stanowi
samospis internetowy, który można przeprowadzić za pośrednictwem aplikacji
dostępnej na stronie www.spis.gov.pl. W przypadku braku dostępu do internetu
przez osobę, która podlega spisowi istnieje możliwość spisania się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Białej – więcej informacji na ten temat można przeczytać
w rubryce obok. Kolejną metodą jest wywiad telefoniczny przeprowadzony
przez rachmistrza telefonicznego, a dopiero w ostateczności wizyta rachmistrza
terenowego w domu – ze względu na epidemię koronawirusa takie wizyty jednak na chwilę obecną zostały wstrzymane do odwołania.
Mimo to, warto wiedzieć, że spis w miejscu zamieszkania może odbyć
się wyłącznie za obopólną zgodą mieszkańca i rachmistrza. Podyktowane jest
to potrzebą minimalizacji ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Spis metodą bezpośrednią skierowany jest głównie do osób starszych,
które na co dzień nie korzystają z internetu.
Spis w miejscu zamieszkania może spowodować pojawienie się osób,
które podszywając się pod rachmistrza, będą chciały okraść seniorów z oszczędności ich życia. W spisie nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów, zgromadzonych oszczędności, nazwy banku w którym przechowujemy pieniądze.
Rachmistrz nie żąda dowodu osobistego i nie pyta o jego numer. Jeśli takie pytania padną, możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z oszustem.
Rachmistrz terenowy powinien być wyposażony w identyfikator i
urządzenie mobilne. W razie wątpliwości, jego tożsamość i wszelkie wątpliwości
dotyczące spisu będzie można zweryfikować na infolinii spisowej pod numerem
22 27 999 99. Jeśli mamy jakiekolwiek obawy, rozmowę z rachmistrzem możemy
przeprowadzić nie wpuszczając go do mieszkania. W razie podejrzeń, co do osoby rachmistrza powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z oficerem dyżurnym policji dzwoniąc na alarmowy numer 112.

KĄCIK HISTORYCZNY
KARTKA Z KALENDARZA
czerwiec
26 maja 1946 – bialscy piłkarze rozegrali pierwszy oficjalny mecz jako
Klub Sportowy Biała. Na własnym boisku podjęli Pogoń Prądnik (dawna nazwa
Prudnika). Mecz zakończył się przegraną 1:2, mimo strzelonych dwóch bramek
(gol samobójczy A. Krasonia). W skład drużyny weszli: E. Zuzia, E. I G. Kusber,
Z. I W. Bilik, A. Krasoń, M. Stusik, J. i J. Jaśiński, Cz. Dobrowolski, H. Krauze,
J. Hałambiec. Zawodnicy grali w strojach uszytych przez swoje żony i matki z
prześcieradeł i flag.
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RUBRYKA DLA SMYKA
22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Z tej okazji przygotowaliśmy krzyżówkę
związaną tematycznie z tym świętem oraz garść porad jak wszyscy wspólnie (nie
tylko dzieci) możemy dbać o naszą planetę.
•
Segreguj śmieci
Tylko niewielki procent plastiku podlega recyklingowi, więc na zakupach staraj
się wybierać produkty w szklanych lub papierowych opakowaniach, czy puszkach.
•
Zabieraj na zakupy własną torbę
Każda plastikowa reklamówka rozkłada się ponad 400 lat, a korzystamy z niej
tylko kilka minut...
•
Kupuj świadomie
Zamiast nowych ubrań, korzystaj z tego co zostało już wyprodukowane. Jeśli
kupujesz coś nowego, wybieraj ubrania marek, które produkują odpowiedzialnie.
•
Nie wyrzucaj – naprawiaj!
Staraj się zużywać to co już masz, a jeśli coś wymaga naprawy skorzystaj z
pomocy fachowców.
•
Zastąp chemiczne środki
Można własnoręcznie przygotować ekologiczne detergenty. Zachęcamy do
śledzenia naszej rubryki „W zgodzie z naturą” - w lutowym wydaniu gazety
pisaliśmy o eko-detergentach – wystarczy woda, ocet czy soda oczyszczona, a
nawet cytryna!
•
Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia
Planuj posiłki, przygotowuj listę zakupów, wykorzystuj resztki.
•
Zrezygnuj z samochodu
Jeśli masz taką możliwość, spaceruj w drodze do pracy lub jeździj rowerem.
•
Zadbaj o otaczającą Cię przyrodę
Zagospodaruj w ogrodzie lub na balkonie miejsce do zazielenienia lub posadzenia
kwiatów. Pamiętaj o poidłach dla pszczół czy ptaków – nie są to skomplikowane
urządzenia, czasem wystarczy po prostu miseczka z wodą. W Internecie można
znaleźć instrukcje jak wykonać takie poidełka samemu. Zachęcamy!
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KĄCIK HISTORYCZNY
HISTORIA BIAŁEJ
Zapraszamy do lektury kolejnej części
książki Johannesa Chrząszcza „Geschichte der
Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu
Waldemara Hamerli.
cd. z poprzedniego wydania gazety:

Czas spokoju do 1742 roku
Po wojnie trzydziestoletniej nastąpił na
Śląsku okres 100 letniego spokoju.
W roku 1650 zmarł ksiądz Breyer. 30.V.1650
roku następcą został Paul Franz Reinoch
pochodzący z Gliwic. Był bardzo młodym
księdzem, gdyż rok wcześniej został w Nysie
wyświęcony. To za jego kadencji został założony
nowy cmentarz poza murami miasta, do którego
wchodziło się bramą obok plebanii. Cmentarz
został założony na wzniesieniu, a 17.VIII.1656
roku poświęcony łącznie z kaplicą przez biskupa Baltazara Leischa. Kaplicę
wybudowała Anna Julianna jako miejsce wiecznego spoczynku dla swojego
zmarłego trzeciego męża. Ona sama zmarła 14.VIII.1666 roku.
Z czasów Anny Julianny zachowało się wiele dokumentów, które sięgają
czasów jej drugiego męża Gropello. To ona miała pieczę nad dziećmi z hrabią
Georgem Oppersdorffem. Po jej śmierci następcą został jej syn z pierwszego
małżeństwa Georg Christoph II von Proskau. Miał wtedy 36 lat. Jego pierwszą
żoną była hrabina Maria Rebecca Stubenberg. Kiedy od niego odeszła, ożenił
się z hrabiną Marią Rosalią Thurn. 15.II.1678 roku otrzymał od cesarza tytuł
hrabiego.
Jesienią 1679 roku została zlecona wizytacja arcydziekanatu opolskiego
przez biskupa Johanna Joannstona z Namysłowa.
W protokole czytamy:„ Posadzka w kościele jest wyłożona cegłami.
Wieża posiada cztery dzwony. W kościele są cztery ołtarze. Chrzcielnica jest z
kamienia. Są cztery monstrancje i srebrny kielich. Do tego, cztery inne kielichy,
srebrna lampa oraz srebrny krzyż. Niemieccy mieszkańcy składają ofiarę na
niemieckie kazania. Żydzi przekazują przyprawy. Ksiądz posiada krowę.Ksiądz
Christoph Gaworek otrzymuje 2 talary zapłaty. 16.VIII. w kaplicy odbędzie
się suma i kazanie. Wikarym jest Kaspar Heinke, który od księdza otrzymuje
30 talarów wypłaty. Rektorem był Georg Paculius, kantorem Daniel Mucha,
organistą Georg Herbat, a dzwonnikiem Johann Miemczik. Kościół w Starym
Mieście jest zbudowany z cegły o długości 33 łokci i szerokości 11 łokci.
Posiada 3 ołtarze i dwa dzwony. Brak tabernakulum i chrzcielnicy. Szpital był
drewnianym budynkiem na Przedmieściu, w którym 10 biednych żywiono
z podatku w wysokości 2272 talary. Do szpitala dołączona jest sala z łóżkami
poświęcona św. Rochusowi.” Ksiądz Reinoch poza parafią bialską posiadał też
parafię w Śmiczu, która przynosiła duże dochody. Zastępował go tam wikary
Christoph Geppert.
W miejsce wikarego Heinkego wrócił do Białej Geppert.
Ksiądz Reinoch zmarł 15.VI.1680 roku jako prałat Raciborza i pochowany został
w rodzinnym grobowcu w Gliwicach. Miejsce zmarłego księdza Reinocha zajął
w 1680 roku ksiądz Martin Korriger, który był w wielkiej niełasce u hrabiego
Georga Christopha von Proskowski. Hrabia pisał do jego przełożonych: „
Niepokoje, które prowokuje ksiądz ustaną tylko wtedy, gdy zostanie przeniesiony
do innej parafii. Niepokoje dotyczą mszy świętych.”
11.VIII.1684 roku biskup Carl Neander wydał dekret: „ Ksiądz ma, co
trzeci raz głosić kazanie po niemiecku. W niedzielę i święta pierwszą msze św.
odprawiać o 7 rano, a przed ślubami ogłaszać trzy razy zapowiedzi. Powinien
zaprzestać waśni z kapucynami z Prudnika oraz czcić hrabiego.”
Mimo, że jeszcze w czasie wizytacji w 1688 roku ksiądz Korriger
był mocno krytykowany otrzymał wiele zaszczytów. Był doktorem teologii (
Protonotarius Apostolicus ). Od 26.IX.1690 aż do swojej śmierci 11.VIII.1715 roku
był prałatem w Raciborzu. W lipcu 1688 roku została przeprowadzona ponowna
wizytacja arcydziekanatu opolskiego przez dziekana Martina Stephetinsa.
Protokół uzupełnił zapis z wizytacji w 1679 roku. „ Kościół pod
Wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Posiada sklepienie łukowe, które
wspiera się na dwóch filarach. Ambona jest murowana i pomalowana. Ławki
są uporządkowane. Po jednej stronie jest domurowana kaplica Matki Boskiej
Częstochowskiej. Chór z dużymi organami. Kaplica bractwa znajduje się nad

zachrystią. Wysoka wieża jest związana z kościołem. Obejście kościelne za
ołtarzem otoczone jest murem. Od strony południowej domem jednego z
obywateli i drewnianym płotem. Od strony północnej i zachodniej też domami
obywateli .Do kościoła należą tyko przedmieścia, a patronem jest cesarz.
Mieszkańcy Białej, za wyjątkiem trzech rodzin szlacheckich i
jednej służącej, są wyznania katolickiego. Żydzi mieszkają w mieście i na
przedmieściach. Zajmują około 1/3 miasta, gdzie posiadają też drewnianą
synagogę. Cmentarz znajduje się poza miastem i otoczony jest drewnianym
płotem. Żydzi przekazują księdzu rocznie dwa dukaty i przyprawy. W kościele
filialnym w Starym Mieście msze św. odbywają się w drugie święto Wielkiej
Nocy, Zielone Świątki i Boże Narodzenie. Należą tutaj trzy wioski całkowicie
katolickie. Przy szpitalu znajduje się kaplica Rochusa, gdzie raz w roku odbywają
się msze św. Bractwo Maryjne posiada swój ogród. Co trzecie kazanie czytane
jest w języku niemieckim. W święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy
msze odprawiane są również w południe. W niedzielę i święta odprawiane są
nieszpory. Przenajświętszy Sakrament jest z wielkim namaszczeniem niesiony
do chorych. Ksiądz Martin Korriger, który jest urodzony w Białej, a wyświęcony
w 1676 roku, był rok księdzem w Bogacicach. Urząd w Białej objął w 1680
roku. Nie był przez mieszkańców lubiany, gdyż był skory do kłótni. Wikarym
był ChristophGeppert, który był również w Białej urodzony. Mieszkanie i
utrzymanie ma na plebanii. Wynagrodzenie jego wynosi 60 florinów. Rektorem
jest Christoph Brayer, organistą i jednocześnie pisarzem miejskim Georg Herbst,
którego zatrudnia ksiądz, a mieszkanie zapewnia miasto. Dzwonnikiem jest
Georg Hala, który posiada własne mieszkanie. Ostatnie rachunki zostały złożone
w 1685 roku przez księdza Matthaeusa Fuhrmanna z Racławic Śląskich i przez
pułkownika Daniela Hoffmanna.” Tym zamyka się protokół powizytacyjny z
1688 roku. Do tego samego roku rządzący miał ograniczony wpływ na kościół
parafialny, gdyż nie miał nad nim patronatu.24.X.1688 roku sytuacja się
zmieniła, ponieważ cesarz Leopold przekazał patronat nad kościołami w Białej,
Starym Mieście, Strzeleczkach, Śmiczu, Prężynie i Komprachcicach hrabiemu
Georgowi Christophowi von Proskowski i jego następcom tak długo, dopóki
będą przynależeli do wiary katolickiej.
Członkowie magistratu byli zatrudniani i zwalniani przez władzę
państwową, w przeciwieństwie do członków sądu miejskiego, których wybierali
mieszkańcy . Magistrat składał się z pięciu członków, którym przewodniczył
burmistrz. Wójtowi sądowemu towarzyszyło sześciu ławników. Taki układ
pozostał aż do 1808 roku. Księdzu służył pomocą jeden kapelan. Dopiero w
1732 roku jest mowa o dwóch. Od 1693 do końca 1695 roku plebanią kierował
proboszcz Ludwig Frölich, który z Białej przeszedł do Gliwic. Jego następcą
został ksiądz Friedrich Leander ( 1696 do 1709).
21.V.1696 roku hrabia Georg Christoph II von Proskowski sporządził
testament, w którym posiadłości Prószkowa i Chrzelic zapisał jako posiadłości
rodzinne i niepodzielne. Natomiast Białą pozostawił do dyspozycji właścicieli.
Hrabia był w posiadaniu posiadłości: Prószkowa, Chrzelic, Białej, Doboszowic,
Hradec,Bzenca i Przemkowa. Miał trzech synów i dwie córki, z których druga
wyszła za mąż za księcia Dittrichsteina. Spadek rodzinny miał otrzymać najstarszy
syn, a w kolejności średni i najmłodszy. Dopiero na końcu hrabina Dittrichstein
ze swoją rodziną. Hrabiemu bardzo na tym zależało, żeby posiadłości Chrzelic i
Prószkowa pozostały w rodzinie.
Jak wcześniej wspomniano, w Białej mieszkało wielu żydów, którzy
posiadali synagogę. Nie jest wiadome czy była za mała, czy też zbyt stara, ale
17.III.1686 roku żydzi rozpoczęli pertraktacje z miastem w sprawie kupna
miejsca na nową synagogę i rozszerzenie cmentarza. W 1688 roku stara synagoga
jeszcze istniała, natomiast nowa, murowana powstała dopiero w 1727(?) roku.
Żydom bardzo zależało na tym, żeby pozostać w miejscu obecnego pobytu.
17.VI.1699 roku cesarz Leopold udzielił im wiele przywilejów. „ Bialscy żydzi,
którzy osiedlili się w tym mieście, mogą bez przeszkód handlować i uprawiać
rzemiosło w tym samym regionie, do którego nabrali prawo dzięki przywilejom
nadanym im 30.VI.1628 roku w Pradze przez cesarza Ferdinanda II.”
Książę Georg Christoph II von Proskowski zmarł 15.IX.1701 roku.
Następcą został jego syn hrabia Anton Christoph Proskowski ur. 5.VIII.1671
roku. Żonaty z hrabiną Marią Elisabeth Schaffgotsch. To właśnie on otrzymał
jedno z najwyższych odznaczeń. Został Prezydentem Śląska we Wrocławiu.
Posiadał tytuł –Ekscelencji. Hrabia poza mieszkaniem służbowym posiadał
okazały pałac we Wrocławiu.
dalszy ciag artykułu na kolejnej stronie
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W Białej pojawia się pewne niezadowolenie mieszkańców. Wpływały skargi do
cesarza: „ Obecny pułkownik zamkowy Johann Cebulla, który od 6 lat dzierżawi
dobra miejskie, sprzedaje piwo i wino mieszkańcom, a poza tym prowadzi otwartą
karczmę, co jest sprzeczne z prawem i przywilejami udzielonymi mieszkańcom
26.XI.1612 roku. Wpływa to ujemnie na miejską sprzedaż piwa i wina. Prosimy,
aby cesarz zabronił sprzedaży tych napoi, a jednocześnie kazał zamknąć karczmę
przy bramie nyskiej.” W efekcie tych zatargów wybuchła w Białej w 1704 roku
tzw. „wojna piwna,” co jest zrozumiałe, że mieszkańcy za wszelką cenę próbowali
w tych biednych czasach ratować swoje i tak małe już dochody. Proces pochłonął
duże kwoty pieniężne. W końcu, 22.I.1707 roku doszło do porozumienia między
miastem, a hrabią. Nie układała się natomiast współpraca z żydami. Chrześcijanie
uznali, że tylko żydzi mogą wystawiać swoje towary na tygodniowych jarmarkach.
Odmiennego zdania byli żydzi, którzy twierdzili, że prawo do handlu mają
wszyscy. Hrabia rozstrzygnął spór na korzyść żydów. Zgodnie z ustaleniami z
KONKURS KROSZONKARSKI
Pozostając jeszcze w wielkanocnym klimacie chcemy przedstawić wyniki
konkursu kroszonkarskiego, który w tym roku został zorganizowany w nieco innej
formie niż dotychczas było przyjęte. Chętni uczestnicy mieli za zadanie dostarczyć do
GCK w Białej dwa własnoręcznie ozdobione jaja. 29 marca komisja dokonała oceny
prac dostarczonych na konkurs. Niestety zainteresowanie konkursem nie było tak duże
jak liczył na to organizator (szczególnie po frekwencji konkursu walentynkowego). Być
może wynika to z faktu, że tradycyjnie zdobione jaja wypierane są przez te zdobione
techniką wyklejania, oklejania itd. Pod uwagę były brane tylko jaja wykonane w
technice kroszonkarskiej - czyli drapania zabarwionych jaj. Wyniki prezentują się
następująco:

roku 1653 żydzi mieli prawo posiadać w swoich ubojniach dwóch rzeźników i
jednego pomocnika. Poza tym mieli prawo do wystawiania swoich towarów na
jarmarkach na równi z chrześcijanami. Przeciwnicy hrabiego i żydów, Johann
Petrasch i Kaspar Höhle byli bliscy wygnania z miasta. Karczmę przy bramie
nyskiej przejął hrabia. Ksiądz Karl Patritius ( 1709 – 1715) przydzielił swojemu
kapelanowi wypłatę w wysokości 50 talarów z kasy hrabiowskiej.
Patritius był jednocześnie kanonikiem w Opolu. W roku 1711 założył w
kościele w Starym Mieście księgę wpływów i wydatków. W dzień Św. Piotra i
Pawła odbywała się w kościele uroczysta msza. Muzycy uczestniczący we mszy
otrzymywali 3 floriny. W pozostałe dni kościół był bardzo mało wykorzystywany.
W roku 1728 Simonides z Leśnicy zbudował organy kościelne. Ksiądz Miklis
zastał w roku 1798 kościół w wielkim nieładzie.
cd. w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej.
promocyjnych Gminnego Centrum Kultury w Białej.
Kroszonka (lub kraszonka) – pisanka charakterystyczna dla znacznej części
Górnego Śląska.Tradycyjne śląskie kroszonki zdobione są na jeden kolor. Kiedyś
barwiono je naturalnymi składnikami - łupinami cebuli, korą drzewa, młodymi
pędami zbóż, obecnie używa się również barwników sztucznych. Na zafarbowanym
jajku wyskrobuje się ostrym narzędziem (brzytwą, nożykiem) wzory, przeważnie
geometryczne i kwiatowe. Zdobieniem jaj zajmowały się dawniej dziewczęta i
starsze kobiety, przygotowując zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset kroszonek.
Jajko stanowiło prezent wręczany podczas Świąt Wielkanocnych bliskim i lubianym
osobom, mogło też być rewanżem za oblanie w Lany Poniedziałek

kategoria klas 0-3:
I miejsce – Florian Pissarczyk
kategoria klas 4-8:
I miejsce – Wiktoria Pissarczyk
II miejsce – Julia Woleń
dorośli:
I miejsce – Karolina Nowak i Diana Bryndza
II miejsce – Magdalena Gnielka i Danuta Heda
III miejsce – Magdalena Pietroń i Ewa Urbacz

Prace Ewy Urbacz i Magdaleny Pietroń
Prace Karoliny Nowak i Diany
Bryndzy

Prace Floriana Pissarczyka

Prace Magdaleny Gnielki i
Danuty Hedy

Prace Wiktorii Pissarczyk i
Julii Woleń

Laureaci jako nagrody otrzymali sprzęt małego AGD (blendery, opiekacze,
gofrownice, słuchawki bezprzewodowe, smartband) oraz zestawy gadżetów

ELIMINACJE GMINNE 66. OKR JUŻ ZA NAMI
W dniach 22-23.04.2021 w GCK w Białej zorganizowano
eliminacje gminne 66. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego w języku polskim. Organizator zadbał
o bezpieczeństwo jego uczestników: zapewniono
środki dezynfekcyjne, obowiązywały maseczki oraz
utrzymanie dystansu. Konkurs podzielono także
na dwa dni, a jego uczestników na grupy zgodnie
z kategoriami wiekowymi. Jury w składzie: Ewa
Radomska-Żelazko, Elżbieta Malik i Ewa Baran
wysłuchało w ciągu tych dwóch dni recytacje ponad
50 osób.

W kategorii klas 1-3 szkół podstawowych przyznano następujące miejsca:
I miejsce – Magdalena Stroka (ZSP w Białej) i Maciej Wilczyński (ZSP w Białej)
II miejsce – Maksymilian Augustyn (NSP w Grabinie) i Nadia Thillmann (ZSP w
Białej)
III miejsce – Maja Hauschild (ZSP w Białej) i Paulina Miążek (ZSP w Białej).
Wyróżniono Wiktorię Urbacz (NSP w Grabinie).
W kategorii klas 4-6:
I miejsce – Michalina Wilczyńska (ZSP w Białej)
II miejsce – Hanna Łącka (ZSP w Białej) i Mateusz Szynke (ZSP w Białej)
III miejsce – Milena Spyra (ZSP w Łączniku) i Wioletta Sajonz (ZSP w Łączniku)
Wyróżnienia powędrowały do Natana Deszczki (ZSP w Łączniku) i Emilii Kusber
(ZSP w Białej).

W kategorii klas 7-8:
I miejsce – Martyna Preusner (ZSP w Łączniku), Ewa Bielińska (ZSP w Białej) i
Emilia Litwin (ZSP w Łączniku)
II miejsce – Joanna Roden (ZSP w Łączniku)
III miejsce – Oliwia Latus (ZSP w Białej)
W kategorii poezji śpiewanej nie przyznano miejsca, a wyróżnienie – otrzymała je
Zuzanna Dwojak (ZSP w Białej).
Zwycięzcy otrzymali w nagrody dyplomy oraz książki - powieści dla dzieci
(w kategorii klas 1-3 oraz wyróżnienie w kategorii poezji śpiewanej) i bony pieniężne
do wykorzystania w Empiku (kategorie
klas 4-6 i 7-8).
Laureaci z kategorii klas 7-8
będą reprezentowali naszą gminę w
eliminacjach powiatowych, które odbędą
się w maju w Prudniku.
Dziękujemy za zaangażowanie i udział w
konkursie. Do zobaczenia w przyszłym
roku!
Laureaci kategorii klas 1-3 wraz z opiekunami
n

Laureaci kategorii klas 4-6 z opiekunami

Laureaci kategorii klas 7-8 z opiekunami
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JEDNOSTKI OSP W GMINIE BIAŁA OTRZYMAŁY NOWY
SPRZĘT RATOWNICZY
W czwartek 25 marca na placu przed Gminnym Centrum Kultury Białej
odbyło się przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
działających w naszej gminie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki wsparciu z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50%
wartości sprzętu). 25% wartości zakupionego sprzętu stanowił wkład własny Gminy
Biała, kolejne 25 % stanowiły wkłady własne poszczególnych jednostek.
Jednostki otrzymały:
OSP KSRG Biała: radiotelefon nasobny (2 szt.), pompa szlamowa, 1 zestaw narzędzi
MAKITA;
OSP Chrzelice: ubranie specjalne (2 komplety), parawan;
OSP Gostomia: radiotelefon nasobny;
OSP Górka Prudnicka: ubranie specjalne (4 komplety);
OSP Ligota Bialska: buty bojowe (2 pary), butla stalowa (2 szt.), spodniobuty;
OSP Łącznik: kamera termowizyjna;
OSP Nowa Wieś Prudnicka: ubranie specjalne ( 5 kompletów), buty bojowe (4 pary),
hełm strażacki (2 szt.), tłumica gumowa (2 szt.), drabina pożarnicza 3-przęsłowa,
zestaw medyczno-ratowniczy, prądownica wodno-pianowa turbo, gaśnica proszkowa
(2 szt.);
OSP Ogiernicze: ubranie specjalne (2 komplety), buty bojowe (2 pary), pilarka STIHL,
radiotelefon nasobny;
OSP Olbrachcice: tłumica gumowa (2 szt.), prądnica wysokociśnieniowa (2 szt.), wąż
W-52;
OSP Pogórze: buty bojowe (1 para), kominiarka (5 szt.), rękawice strażackie (2 pary),
rękawice techniczne (12 par), buty grom (2 pary), najazdy (2 szt.), piła do cięcia szyb;
OSP Prężyna: prostownik;
OSP Śmicz: prądownica wodno-pianowa turbo, pompa szlamowa, prądownica
wysokociśnieniowa, stojak hydrantowy.
Zakupione urządzenia i wyposażenie przyczynią się do zwiększenia skuteczności i
szybkości akcji ratowniczo-gaśniczych.
n

Sprzęt dla OSP w Brzeźnicy
Sprzęt dla jednostki OSP w
Pogórzu
Sprzęt dla OSP w Gostomii

Sprzęt dla OSP w Ligocie
Bialskiej
Sprzęt dla OSP w Nowej
Wsi Prudnickiej

Sprzęt dla OSP
w Olbrachcicach

Sprzęt dla OSP w Łączniku

Sprzęt dla jednostki OSP
KSRG w Białej

Sprzęt dla OSP w Śmiczu

GŁUPOTA, PAZERNOŚĆ?
Jak nas poinformował jeden z naszych czytelników, przy drodze powiatowej
relacji Dobroszewice – Józefów została uszkodzona zabytkowa, dziewiętnastowieczna
kapliczka-krzyż. Zakres uszkodzenia wskazuje na to, że do tej dewastacji doszło
podczas prac polowych (orka). Na miejscu stwierdziliśmy, że zaorany został również
pas drogowy na znacznej długości i w kilku miejscach naruszona została nawet
podbudowa drogi. Sprawą zajęło się już Starostwo Powiatowe w Prudniku- jako
właściciel drogi.

STOP WYPALANIU TRAW!
Przedwiośnie zdecydowanie nie powinno kojarzyć się z widokiem
wypalanych traw. Niestety, wciąż zdarzają się takie sytuacje. Ryzyko
natomiast jest ogromne. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich
dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny
to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy.
Obowiązek przestrzegania zakazu wypalania gruntów rolnych to również
jeden z warunków otrzymania dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw jest ogromne. Ogień jest żywiołem
i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi,
silniejszy podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą spowodować znacznie
większy pożar. Wówczas ewentualne konsekwencje są naprawdę poważne.
Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania
czy tereny leśne, powodując duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób
postronnych oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy
drogach. Wówczas dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza
dodatkowe zagrożenie.
Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny. Ofiarą ognia padają żyjące
dziko zwierzęta, takie jak jeże, zające czy kuropatwy, a ziemia na wypaleniskach staje się
jałowa.
WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE TAKŻE I
NIEDOZWOLONE!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska
lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawa z dnia 28
września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): „w lasach oraz
na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się
działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego;
2. korzystania z otwartego płomienia;
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja
1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu,
nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz.
553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które
doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.
Nieprzestrzeganie zakazu wypalania gruntów rolnych ma również negatywny skutek
jeśli chodzi o płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zlekceważenie tego
wymogu może doprowadzić do zmniejszenia dopłat o 5%, a nawet 25%. W skrajnych
przypadkach, np. przy stwierdzeniu rozległego i dotkliwego wypalania traw i torfowisk,
rolnik może być pozbawiony całości dopłat.
Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla
ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o
rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narazisz życia swojego i innych!
Źródło: Opolska Policja
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INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O
ZAGROŻENIU WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach zabezpieczenia
i bioasekuracji gospodarstw oraz zgłaszania przypadków utrzymywania
drobiu i ptactwa domowego (z wyjątkiem ptaków stale przebywających w
pomieszczeniach mieszkalnych). Reguły i zasady postępowania zostały zawarte
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków (Dz. U. 772) i zgodnie z nimi:
1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale
w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników
wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich od-chodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w
sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich
odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których
drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w
których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego,
przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w
których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków
inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu
przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą
drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych
ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
Dodatkowo informuje się, że na hodowcy zwierząt ciążą obowiązki
związane ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt, które
należy skierować organów Inspekcji Weterynaryjnej, podmiotu zajmującego
się leczeniem zwierząt albo wójta, burmistrza. W przypadku podejrzenia
choroby nakładane są na gospodarstwo restrykcje związane z izolacją zwierząt,
prowadzone jest dochodzenie epizootyczne i pobieranie próbek do badań, by
odrzucić lub potwierdzić podejrzenie. W przypadku potwierdzenia HPAI
drób i ptactwo poddawane jest wybiciu. Za zwierzęta zabite lub poddane
ubojowi, pasze, sprzęt zniszczony w trakcie zwalczania choroby – przysługuje
odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Kary za nieprzestrzeganie zasad
epizootycznych są wysokie. Konsekwencją niezastosowania się do nałożonych
zakazów związanych ze zwalczaniem HPAI może być nałożenie kary pieniężnej
do 2,6 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej.
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku
zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw
do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu
do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na
typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech
przystosowawczych do organizmu człowieka.
Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od
H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna
ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami
dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie
rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem
chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują
się ślady ptasich odchodów. Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich
poddanych obróbce termicznej.

W ZGODZIE Z NATURĄ
LEKI Z BOŻEJ APTEKI: MNISZEK LEKARSKI – CHWAST O
WŁAŚCIWOŚCIACH LECZNICZYCH
Mniszek lekarski, potocznie nazywany
mleczem, występuje u nas powszechnie.
Możemy go spotkać nie tylko na łąkach, ale i
na naszych obejściach. Traktowany jest przez
nas jako pospolity, uciążliwy chwast. Ale czy
jest on tylko zwykłym zielskiem rosnącym na
naszych trawnikach? Wręcz przeciwnie! To
zioło ma wielką moc. Natura obdarzyła nas
ziołami, abyśmy mogli wykorzystywać ich
właściwości prozdrowotne. Lepiej zapobiegać
niż leczyć, a domowe sposoby na profilaktykę
są najskuteczniejsze, ponieważ nie zawierają
sztucznych konserwantów, barwników czy
ulepszaczy. Domowy syrop to samo zdrowie!
Szykujmy więc koszyki na zbiory! Kwiaty mniszka lekarskiego zbieramy w
maju, kiedy są najbardziej dojrzałe. Zbieramy je na łąkach, ogrodach, z dala od
drogi i pól (z uwagi na możliwość skażenia pestycydami) przed południem w
piękny, słoneczny dzień, aby kwiaty były otwarte. Z zebranych kwiatów możemy
przygotować domowy syrop na ból gardła, kaszel i wzmocnienie odporności.
Czy wiesz, że syrop z Mniszka lekarskiego :
ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe
wspomaga leczenie kaszlu
zawiera bogactwo witamin - C, A, D również z grupy B
to źródło potasu, magnezu, żelaza, krzemu
korzystnie wpływa na układ nerwowy
usuwa toksyny z organizmu
wspomaga układ pokarmowy i odpornościowy
zawiera spore ilości asparaginy - jest to aminokwas, który pobudza
pracę mózgu
potrafi załagodzić infekcje układu moczowego
Syrop jest bardzo prosty w przygotowaniu.
Składniki:
ok. 500 szt kwiatów mniszka
1 litr wody
1 kg cukru
sok z 2 cytryn
Przygotowanie:
•
kwiaty po zerwaniu najlepiej rozłożyć na papierze na ok. 2 godz., aby
pozbyć się robaczków, które w nich mieszkają,
•
odcinamy zielone końcówki z kwiatów (można je zostawić, ale syrop
jest wtedy ciemniejszy i jest mniej smaczny)
•
kwiaty zalewamy w garnku zimną wodą i gotujemy je na małym ogniu
przez ok. 15 min.
•
odstawiamy na dobę w chłodne miejsce.
Po 24 godzinach wywar odcedzamy przez pieluchę, dodajemy do niego
sok z cytryn oraz cukier. Całość
należy wymieszać i gotować
na małym ogniu do czasu, aż
uzyska konsystencję lejącego
miodu (ok. 2 godzin).
Tak powstały syrop
przelewamy do słoiczków i
obracamy do góry dnem.
Profilaktyczna zalecana dzienna
dawka syropu dla osoby dorosłej to 2-3 łyżeczki, a w przypadku dzieci jest to 1
łyżeczka, czyli 5 ml. Syropem można także np. posłodzić herbatę, czy użyć go do
robienia kanapki.
Na zdrowie
W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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DZIAŁANIA PRIORYTETOWE POLICJI W GMINIE BIAŁA:

Działania priorytetowe policji w gminie Biała:

mł. asp. Łukasz Karaś (rejon służbowy nr 13):
W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.02.2021 r.
do 31.07.2021 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania
zjawisk zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu,
zanieczyszczania terenu oraz dewastacji mienia, które występują w rejonie
„wieży wodnej” w Białej przy ul. Wodnej.
st. asp. Arkadiusz Krupiński (rejon służbowy nr 14 i 15 ):
Rejon 14
W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.02.2021 r.
do 31.07.2021 r. podejmowane będą działania wspólnie z sołtysem wsi Łącznik,
zmierzające do wyeliminowania zjawisk zakłócania ładu i porządku publicznego,
spożywania alkoholu, zanieczyszczania terenu oraz dewastacji mienia, które
występują w rejonie wiaty na boisku sportowym w Łączniku przy ul. Sportowej.
Rejon 15

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.02.2021 r.
do 31.07.2021 r. podejmowane będą działania wspólnie z sołtysem wsi Śmicz,
zmierzające do wyeliminowania zjawisk „dzikich wysypisk śmieci”, które
występują w rejonie dróg dojazdowych do miejscowości.
(źródło: prudnik.policja.gov.pl)
ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA W INTERNECIE
W okresie panującej epidemii nasze pociechy spędzają swój czas
głównie w domu. Ale czy to oznacza, że są zupełnie bezpieczne? Rozmawiajmy
z nimi o tym, jak w tym trudnym czasie należy się zachować. Sprawdzajmy
co robią np. przed komputerem. Niebezpieczne gry, hejtowanie czy kontakt z
materiałami emanującymi przemocą to wciąż aktualne zagrożenia w sieci.
Od dłuższego czasu w całym kraju pozamykane są szkoły, ale to nie
znaczy, że nasze dzieci się nie uczą. Główną formą nauczania w tej chwili jest
komputer i dlatego na bezpieczeństwo w sieci należy obecnie zwrócić szczególną
uwagę. W czasie panującej epidemii zarówno dorośli jak i dzieci powinny
przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Dlatego tak ważne
jest abyśmy w tym trudnym czasie nie zapomnieli z nimi rozmawiać.
Co należy zrobić, aby dziecko było bezpieczne w sieci?
•
rozważ zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej,
•
nie pozostawiaj dziecka samego w sieci – pokaż mu dobre strony
Internetu, pokaż jak może rozwijać swoje pasje, ale ostrzeż je także o
zagrożeniach, które mogą z niego płynąć,
•
jeśli masz wątpliwości dotyczące treści w sieci, możesz je zgłosić
wyspecjalizowanym komórkom do walki z cyberprzestępczością, znajdującym
się w komendach wojewódzkich Policji (Komendzie Stołecznej Policji).
Najczęstsze zagrożenia czyhające na młodych użytkowników Internetu:
•
hejt
Często wystawianie złych, wręcz kompromitujących komentarzy to rozrywka
dla młodego internauty. Niestety, hejt w sieci w skrajnych przypadkach
może doprowadzić młodego człowieka do zaniżonej oceny, depresji, a nawet
samobójstwa,
•
uwodzenie w Internecie (child grooming)
Działania podejmowane przez osoby w sieci w celu zaprzyjaźnienia się i
nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, tak aby w późniejszym czasie
zmniejszyć jego opory przed kontaktem w świecie rzeczywistym, który w efekcie
może doprowadzić do seksualnego wykorzystania,
•
materiały epatujące przemocą
W Internecie można znaleźć filmy lub zdjęcia zawierające przemoc lub
nawołujące do nienawiści. Młodzi ludzie mogą brać przykład z takich informacji
i przenosić je do świata realnego,
•
uzależnienie od Internetu
Gdy dziecko zbyt długo korzysta z Internetu, a pozbawienie go dostępu do sieci
powoduje złość i rozdrażnienie, może być to pierwsza oznaka uzależnienia.
Warto wówczas nawiązać kontakt ze specjalistą, zanim straci się kontakt z
dzieckiem,
•
kontakt z internetowymi oszustami
W sieci Internet pojawiają się różnego rodzaju ogłoszenia, część z nich
to, niestety, próba oszustwa. Pamiętaj, aby przed zakupem rzeczy lub usług w
sieci dokładnie zweryfikować sprzedawcę. Przy zakupie droższych rzeczy warto
dołożyć parę złotych i dokonać zakupu za pobraniem. Wówczas przy odbiorze
towaru, jeszcze przy dostawcy możesz otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar
jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli tak nie jest, masz prawo odmówić jego
przyjęcia.
Źródło: KPP Prudnik

NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ!

Kreatywność oszustów i złodziei nie zna granic. Na wnuczka, na
policjanta, pracownika firmy telekomunikacyjnej, ośrodka pomocy społecznej
– oszukują w świecie realnym, oszukują w internecie.
Jak manipulują oszuści?
* sprawcy wykorzystują to, co w ludziach najcenniejsze: ufność, chęć niesienia
pomocy
* rozluźniły się więzi międzyludzkie, także w rodzinie. Oszuści tak kierują
rozmową, byśmy mogli uwierzyć, że rozmawiamy z dawno nie widzianym czy
nie słyszanym krewnym
* oszuści wykorzystują fakt, że często seniorzy to osoby schorowane. Zdarza się,
że czegoś nie dosłyszą.
* zdarza się także, że seniorzy wstydzą się, że czegoś nie wiedzą czy nie rozumieją
– zwłaszcza, gdy ktoś prosi o pomoc. Nawet najbliższym nie mówią, że ktoś do
nich zadzwonił, że podjęli decyzję pod wpływem chwili. Zwłaszcza gdy okazuje
się, że zniknęły oszczędności całego życia.
* oszuści budują w rozmowie zaufanie, wymieniając nazwę np. instytucji czy
służb, które rzekomo reprezentują. Po tym pojawia się chwila napięcia, padają
słowa – klucze: więzienie, kłopoty, ofiara, pomoc i zastrzeżenie, by nikomu o
sytuacji nie mówić. Osoba jest manipulowana, by podjęła decyzję natychmiast.
Jak się stać się ofiarą złodziejów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas
ktoś, kto podszywa się np. pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie
podejmujmy żadnych pochopnych działań.
Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub
przechowujemy na koncie.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która
prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie
nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu
wywieranej przez oszustów.
W szczególności pamiętajmy o tym, że szczególnie funkcjonariusze
policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach
telefonicznie!
Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za
policjanta, wnuczka, synową czy innego członka rodziny – zakończmy rozmowę
telefoniczną! Nie wdawajmy się w dyskusję z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak
zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś bliskiemu.
Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które
mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w
sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy.
Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają
samotnie.
W ostatnim czasie nasiliły się ataki poprzez SMSy. Uważajmy na
wiadomości sugerujące, że paczka została zatrzymana przez służby celne, czy że
przesyłka wymaga dopłaty aby mogła zostać dostarczona. Każda taka wiadomość
zawiera link, który rzekomo ma przekierować ofiarę do płatności, a tak
naprawdę instaluje na urządzeniu złośliwe oprogramowanie, „dzięki” któremu
można stracić oszczędności zgromadzone na koncie. Oszuści stale modyfikują
swoje metody i korzystają z każdej możliwości wprowadzenia człowieka w błąd
i wykorzystania jego zaufania. Warto zachować ostrożność i dokładnie czytać
otrzymywane wiadomości. Poświęcenie kilku sekund na zweryfikowanie tego,
jaką transakcję mamy zaakceptować może uratować nas przed utratą pieniędzy.
n
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POWRÓT POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH DLA RADOSTYNI
W Radostyni blisko trzy lata nie kursował żaden autobus w
centralnym punkcie wioski. Dotychczas najbliższy przystanek znajdował
się nieopodal DW414 lub w sąsiedniej wiosce - Krobuszu, gdzie dotarcie
pieszo do obu punktów to odległość minimum 1,5 km. Dla mieszkańców,
głównie młodzieży i seniorów było to niezwykle uciążliwe, bądź ze względów
zdrowotnych wręcz niewykonalne. Po wielu niepowodzeniach w kwestii
usprawnienia komunikacji, od 01.04.20121r. społeczność w Radostyni spotkała
miła niespodzianka. PKS w Głubczycach przywróciły połączenia do kilku
punktów w powiecie prudnickim oraz nyskim.
„Jesteśmy zadowoleni jako mieszkańcy, iż przywrócono nam
możliwość dotarcia z punktu A do punktu B autobusem. Najważniejsze jest to,
że przystanek ten jest ulokowany w prawidłowym miejscu, gdzie nie będziemy
mieć problemu z dotarciem pieszo. Nasze dzieci, aby mogły dojechać do szkoły,
musiały być przez nas rodziców lub kogokolwiek z rodziny dowożone na
przystanek w razie niepogody, bądź też odbierane w drodze powrotnej. Nie raz
autobus nie kursował o danej godzinie z pobliskich przystanków, więc dzieci
spóźniały się na lekcje lub w ogóle nie dotarły. Cała ta sytuacja wiązała się z
podwójnymi kosztami, jak i również oburzeniem„– mówi jedna z mieszkanek.

KRONIKA POLICYJNA

luty:
- kradzież z włamaniem do maszyny Harvester – Chrzelice
- sprawca kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości alkoholowej – Biała
marzec:
- oszustwo internetowe – Łącznik
- sprawca dokonał kradzieży w sklepie ogólnospożywczym – Biała
- sprawca kierował pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego – Biała
kwiecień:
- sprawca dokonał oszustwa przy transakcji przez portal OLX na szkodę
mieszkańca gminy Biała
- sprawca znęcał się nad ofiarą
- sprawca dokonał kradzieży z włamaniem – Biała
- sprawca dokonał oszustwa metodą na policjanta - Biała
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą....”
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko
Ks. Janodchodzą....”
Twardowski
Ks. Jan Twardowski

Mieszkańcom życzymy bezpiecznej podróży !
Aktualny rozkład odjazdów przedstawia się następująco:
-kierunek Prudnik (przez Śmicz) godz. 7:01, godz. 9:01
-kierunek Korfantów (przez Brzeźnica, Rzymkowice) godz. 15:44
-kierunek Rzymkowice (przez Brzeźnica, Rzymkowice) godz. 12:04
Szczegółowe informacje na rozkładzie odjazdów.

PODZIĘKOWANIA
PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak trudnych i bolesnych dla mnie
serdeczne
podziękowania
wszystkim,
w tak
trudnych i Męża,
bolesnych
mnie
i mojejSkładamy
rodziny chwilach
dzielili
z nami smutek
i żal poktórzy
odejściu
ukochanego
Ojca,dlaDziadka;
i mojej rodziny chwilach
dzielili
z nami
smutek iażal
po odejściu
ukochanego
Ojca, Dziadka;
okazali wiele
serca
, życzliwości,
także
uczestniczyli
we Mszy Męża,
Św. oraz
okazali wiele
serca , życzliwości,
a także uczestniczyli
we Mszy spoczynku
Św. oraz
ceremonii
pogrzebowej
odprowadzającej
na miejsce wiecznego
ceremonii pogrzebowej odprowadzającej na miejsce wiecznego spoczynku

ac

WIOSNA ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI
Nie
tylko
pojawiające
się
na
drzewach pączki kwiatów
zwiastują wiosnę. W
naszej gminie zjawiły się
już bociany. Widać je już
w gniazdach i na łąkach,
m.in. w Kolnowicach,
Grabinie,
Łączniku,
Chrzelicach, Radostyni
czy Białej.
Jesienny lot do
Afryki zajmuje bocianom nawet trzy miesiące. Wędrówka powrotna jest znacznie
krótsza i trwa zwykle około sześciu tygodni. Ptaki chcą jak najszybciej dotrzeć do
gniazda i zacząć się rozmnażać. Bociany doskonale zapamiętują trasę przelotu
– duża część z nich każdego roku wybiera te same trasy. Wracając kierują się
topografią terenu. Osobniki które lecą nocą, nawigują dzięki znajomości gwiazd.
Ostatnie badania pokazują, że bocianom pomagają infradźwięki. To dźwięki,
których ludzie nie słyszą, ale ptaki na ich podstawie tworzą swego rodzaju mapę
infradźwiękową terenu.
Bocian to jeden z symboli Polski, zwierzę to często pojawiają się w
podaniach ludowych. Wierzono, że gospodarstwo gdzie bociany założyły
gniazdo jest chronione przed złym losem i nieszczęściami.
Co
zrobić
jeśli
chcemy aby blisko naszego
domu
zagnieździły
się
bociany? Można pokusić się
o wykonanie palety o bokach
lub średnicy ok. 120-130
cm, zbitej z kantówek. Boki
platformy trzeba zabezpieczyć,
by nie zsuwały się gałązki i
inny materiał, z którego ptaki
budują gniazdo. Na palecie warto opleść trochę gałązek i narzucić darni lub
siana - taki zabieg pomoże w przywabieniu ptaków. Platformę można umieścić
na drzewie lub specjalnym słupie, na wysokości co najmniej 5-6 metrów. Należy
pamiętać, że bociany zakładają gniazda tylko w takim miejscu, w którym łatwo
mogą znaleźć pożywienie, czyli w pobliżu rzek, mokrych łąk, stawów czy rowów
melioracyjnych.

Ś . P . Al f re d a K rup a
Ś . P . Al f re d a K rup a
W szczególności dziękujemy Rodzinie, Księdzu, Przyjaciołom, Delegacjom, Znajomym
Wza
szczególności
dziękujemy
Rodzinie,
Księdzu,
Przyjaciołom,
Znajomym
okazaną pomoc, wsparcie, za złożone
kondolencje
oraz zaDelegacjom,
wspólną modlitwę.
za okazaną pomoc, wsparcie, za złożone kondolencje oraz za wspólną modlitwę.

Edyta z Rodziną
Edyta z Rodziną

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą....”
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko
Ks. Janodchodzą....”
Twardowski
Ks. Jan Twardowski

PODZIĘKOWANIA
PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak trudnych i bolesnych dla mnie
Składamy
podziękowania
wszystkim,
którzy
w takukochanego
trudnych i bolesnych
dla Dziadka;
mnie
i mojej
rodziny serdeczne
chwilach dzielili
z nami smutek
i żal po
odejściu
Męża, Ojca,
i mojej rodzinyokazali
chwilach
nami smutek
i żal po
odejściu ukochanego
wieledzielili
serca z, życzliwości,
a także
uczestniczyli
we Mszy Św.Męża,
oraz Ojca, Dziadka;
okazali
wielepogrzebowej
serca , życzliwości,
a także uczestniczyli
we Mszy Św.
oraz
ceremonii
odprowadzającej
na miejsce wiecznego
spoczynku
ceremonii pogrzebowej odprowadzającej na miejsce wiecznego spoczynku

Ś . P . Al f re d a K rup a
Ś . P . Al f re d a K rup a
W szczególności dziękujemy Burmistrzowi Białej, Radzie Miejskiej w Białej oraz wszystkim pracownikom
W szczególnościUrzędu
dziękujemy
Burmistrzowi
Radziepomoc,
Miejskiej
w Białejzaoraz
wszystkim
pracownikom
Miejskiego
w Białej Białej,
za okazaną
wsparcie,
złożone
kondolencje
Urzędu Miejskiego w Białejoraz
za okazaną
pomoc,
wsparcie, za złożone kondolencje
za wspólną
modlitwę.
oraz za wspólną modlitwę.
Edyta z Rodziną
Edyta z Rodziną

Serdeczne podziękowania
dla przyjaciół, sąsiadów i znajomych,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
oraz wspierali nas w opiece nad
Śp. Marią Czerniak
składają
córki i syn z rodzinami.

Odeszli

Melania Krasnodębska
ur. 1928 r. zm. 27.03.2021 r.
zam. Biała

Stanisław Przybyszewski
ur. 1951 r. zm. 06.04.2021 r.
zam. Biała

Elżbieta Sochacka
ur. 1954 r. zm. 10.04.2021 r.
zam. Krobusz

Maria Czerniak
ur. 1935 r. zm. 03.04.2021 r.
zam. Biała

Krystyna Münzer
ur. 1939 r. zm. 09.04.2021 r.
zam. Biała

Łucja Weicht
ur. 1947 r. zm. 11.04.2021 r.
zam. Brzeźnica

Kazimierz Nowicki
ur. 1944 r. zm. 05.04.2021 r.
zam. Biała

Horst Wien
ur. 1940 r. zm. 10.04.2021 r.
zam. Łącznik
Róża Zwadło
ur. 1942 r. zm. 18.04.2021 r.
zam. Pogórze

Rozalia Wieja
ur. 1936 r. zm. 14.04.2021 r.
zam. Rostkowice

KWIECIEŃ 2021

11

Miejsce
na Twoją
reklamę!

LKS POLONIA BIAŁA
LKS RUSOCIN
LKS POLONIA BIAŁA

PAUZA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS GRYŻÓW

2021-07-03

17:00

2021-07-03

17:00

KWIECIEŃ 2021

Klasa B
LZS CHRZELICE
LZS KOLNOWICE

LZS RUDZICZKA
LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS KOLNOWICE

2021-05-23
2021-05-22

13:00
15:00

2021-05-30

14:00

LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS ZAWADA
K.GŁOGÓWKA
LZS CHRZELICE

LZS PRZECHÓD

2021-05-30

14:00

LZS CHRZELICE

2021-05-30

14:00

LZS RZEPCE

2021-06-06

13:00

KS FORTUNA II
GŁOGÓWEK
LZS KOLNOWICE

LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS ŁĄKA PRUDNICKA

2021-06-06

15:00

2021-06-05

16:00

LZS RUDZICZKA

LZS KOLNOWICE

2021-06-13

16:30

LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS CZYŻOWICE

LZS KUJAWY

2021-06-13

14:00

LZS CHRZELICE

2021-06-13

16:30

LZS CHRZELICE

LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS KOLNOWICE

2021-04-25

13:00

2021-04-25

17:00

KS FORTUNA II
GŁOGÓWEK
LZS CHRZELICE
LZS ZAWADA
K.GŁOGÓWKA
LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS ŁĄKA PRUDNICKA
LZS KOLNOWICE
LZS CHRZELICE
LZS CZYŻOWICE

2021-05-02

17:00

2021-05-02
2021-05-02

14:00
14:00

2021-05-09

17:00

2021-05-09
2021-05-09
2021-05-15
2021-05-16

13:00
17:00
17:00
14:00

LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS KOLNOWICE

2021-06-20

17:00

2021-06-20

17:00

LZS PRZECHÓD
LZS CHRZELICE

2021-06-20
2021-06-27

17:00
17:00

LZS RZEPCE
LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK

2021-06-27
2021-06-27

17:00
17:00

LKS POLONIA BIAŁA
LZS SWORNICA
CZARNOWĄSY
LKS POLONIA BIAŁA

MKS GOGOLIN
LKS POLONIA BIAŁA

2021-05-05
2021-05-16

17:00
11:00

LZS LIGOTA OLESKA

2021-05-23

11:00

KS UNIA KRAPKOWICE
MZLKS CZARNI
OTMUCHÓW
LKS POLONIA BIAŁA

LKS POLONIA BIAŁA
LKS POLONIA BIAŁA

2021-04-25
2021-05-02

11:00
11:00

SKS PIAST STRZELCE
OPOLSKIE

2021-05-09

11:00

AP BIAŁA
MKS POGOŃ II PRUDNIK

LZS LUBRZA
LKS POLONIA BIAŁA

2021-05-31
2021-05-31

18:00
18:00

PAUZA

LKS POLONIA BIAŁA
2021-06-07

18:00

2021-04-19

18:00

2021-04-26
2021-04-26
2021-05-03
2021-05-10
2021-05-10
2021-05-17
2021-05-17

18:00
18:00
15:00
18:00
18:00
18:00
18:00

LZS STARE KOTKOWICE

LZS PRZECHÓD
LZS KOLNOWICE

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ
Prezentujemy terminarz rozgrywek rundy wiosennej zaktualizowany przez
Wydział Gier OZPN po dopuszczeniu przez rząd możliwości uprawiania sportu
na świeżym powietrzu.
KLASA A
LKS POLONIA BIAŁA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LKS SZONÓW

LZS STARE KOTKOWICE
LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS RZEPCE
LZS CHRZELICE
LZS KUJAWY
LZS KOLNOWICE
LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS RUDZICZKA

LKS RUSOCIN
LZS ŁOWKOWICE

2021-04-30
2021-04-30

18:15
18:15

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LKS POLONIA BIAŁA

2021-06-03

15:00

2021-06-03

15:00

LKS RACŁAWIA
RACŁAWICE ŚLĄSKIE
LZS KĘPNICA

2021-06-13

17:00

2021-06-13

17:00

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LKS POLONIA BIAŁA

2021-06-20

17:30

2021-06-20

17:30

LKS POLONIA BIAŁA

LKS SZONÓW

2021-04-24

16:00

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
KS BODZANÓW-NOWY
ŚWIĘTÓW
LZS KĘPNICA
LKS POLONIA BIAŁA

LZS ROLNIK LASOCICE

2021-04-25

14:00

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LKS POLONIA BIAŁA
LZS KÓRNICA-NOWY
DWÓR
LZS DYTMARÓW

2021-05-01

17:00

2021-05-02
2021-05-08

17:00
17:00

2021-05-09

14:00

LZS LUBRZA

2021-05-16

14:00

LKS POLONIA BIAŁA
KS BODZANÓW-NOWY
ŚWIĘTÓW
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS GRYŻÓW

2021-05-16
2021-05-22

14:00
17:00

AP BIAŁA

LUKS RB GŁOGÓWEK

2021-05-30

14:00

AP BIAŁA

PAUZA

2021-05-30
2021-06-05

17:00
17:00

LKS POLONIA BIAŁA

2021-06-27

17:00

2021-07-03

17:00

2021-07-03

17:00

GLKS WŁÓKNIARZ
KIETRZ
AP BIAŁA
LKS POLONIA BIAŁA
LKS POLONIA BIAŁA
AP BIAŁA
LZS ORZEŁ BRANICE
AP BIAŁA
LUKS RB GŁOGÓWEK

LZS SUDETY
MOSZCZANKA
LKS POLONIA BIAŁA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS KÓRNICA-NOWY
DWÓR
LZS ŁOWKOWICE

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS ROLNIK LASOCICE
LKS POLONIA BIAŁA
PAUZA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS DYTMARÓW
LKS POLONIA BIAŁA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LKS POLONIA BIAŁA
LKS RUSOCIN

LKS POLONIA BIAŁA

LKS POLONIA BIAŁA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS DOMASZKOWICE

PAUZA
LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA
LZS GRYŻÓW

Klasa B
LZS CHRZELICE
LZS KOLNOWICE

2021-05-23
2021-05-22

13:00
15:00

LZS STARE KOTKOWICE

LZS RUDZICZKA
LUKS POLONIA POGÓRZEŁĄCZNIK
LZS KOLNOWICE

2021-05-30

14:00

LUKS POLONIA POGÓRZE-

LZS PRZECHÓD

2021-05-30

14:00

LZS ZAWADA
K.GŁOGÓWKA
LZS CHRZELICE
KS FORTUNA II
GŁOGÓWEK
LZS KOLNOWICE
LZS STARE KOTKOWICE

I liga junior młodszy

Młodzik – liga terytorialna

LZS ORZEŁ BRANICE
LZS LUBRZA
AP BIAŁA
MKS POGOŃ II PRUDNIK
LKS POLONIA BIAŁA
GLKS WŁÓKNIARZ KIETRZ
LKS POLONIA BIAŁA

