
Pogoda nie dopisała – było 
zimno, wietrznie i deszczowo; 
impreza znalazła jednak entu-

zjastów. Zgromadzeni na bialskim 
Rynku obejrzeli wydarzenie skła-
dające się z kilku etapów. 

 Najpierw (po 18:00) do centrum miasta 
wkroczyła orkiestra dęta – wyprzedzał 
ją dźwięk instrumentów muzycznych. 
Następnie Dominika Rak z Gminnego 
Centrum Kultury oraz burmistrz Edward 
Plicko powitali zgromadzonych (szef 

gminy podziękował przy okazji za wynik 
wyborczy – własny oraz radnych ze 
swojego komitetu). Po słowach wstępu 
miał miejce tytułowy punkt programu: 
choinka znajdująca się w  sercu rynku 
rozbłysła światełkami. Chwilę później 
ruszył  pokaz sztucznych ogni.
 Po nich przyszedł czas na te prawdziwe. 
Tancerze z  The Alchemists Fireshow 
zaprezentowali niezwykle widowiskowy 
występ, kręcąc pochodniami i sypiąc 
iskry wśród dymu. A  wszystko to 
w rytmie muzyki.

Pierwsza niedziela grudnia przebie-
gła pod znakiem przedświątecz-
nych imprez. Nim jeszcze w Rynku 

odbyło się uroczyste rozświetlenie 
choinki, w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Białej zgro-
madziły się tłumy – na adwentowym 
kiermaszu (corocznym wydarzeniu).

 W klimatycznym półmroku publicz-
ność oglądała występy dzieci i młodzieży 
(często własnych synów, córek, wnuków 
czy wnuczek). To, co prezentowali, miało 
charakter wokalny, taneczny, aktorski, 
przeróżny – uczniom i  uczennicom 
nie brakuje zainteresowań, talentów 
i umiejętności.

Burmistrz Edward Plicko oraz Dominika Rak (z GCK) powitali zebranych Na kiermaszowych stoiskach młodzież sprzedawała różne smakołyki

Humory dopisywały

Dużo światła

ciąg dalszy na str. 3 ciąg dalszy na str. 5

Mnóstwo stoisk
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Pogodnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, 
szczęśliwych chwil w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym roku 2019 –

realizacji planów i marzeń

życzą mieszkańcom gminy Biała

burmistrz Edward Plicko
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

   Życzymy
czytelnikom „Panoramy Bialskiej”,

aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były czasem rodzinnej bliskości,

a nowy rok 2019 przyniósł spełnienie
wszystkich dobrych pragnień
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Gloria, posłuchejcie

iż sonki i narty to boło loł niej i rodzieństwa 
nołważniejszy pod choinka. Ale przyniosło 
też klejdziki z czerwionego waszzamtu, bar-
dzo szykowny z karczkał pod szyjo, a łona nie 
mogła spokopić, jak to Dzieciontko umiało 
to tak fajnie uszyć. Starszy siostry i brat, co 
dostoł galołty abo jakiś szakiet przeszyty 
ze starego na drugą strona, wiedzieli, iż to 
ciotka Fruzyna z Gliwic, co byli szwołczkoł, 
wszystkie te podarki już rychli uszyli i w lato 
przywieźli do nich, a muter to przed dziećmi 
skowali. Wiela to radości boło z tych małych 
skromnych podarunków.
 Spominoł też straż graniczno, bo wtedy 
wojołcy przyszli do nich na świanta kolen-
dować. Tak po kryjomu, bo przecał mieli 
zakołzane za komuny wyznawać jakołś wiara 
w Boga. Aże mieli biołe kombinezony, a gra-

nica boła zarołz za ich zygrodo, jakoś to se 
udało. Jyno jakby ktoś cudzy przyszoł do cha-
łupy, to ich skowali do komory, bo mog potyj 
na nich poskarżyć, a to by sie dloł nich źle 
skończyło. Tela krótkich spomnień ło Dzie-
ciotku i jeszcze jedna morawsko pastorałka:
 Na onej dolinie gęstej krzewinie paśli 
pastuszkowie owce w brzezinie
 no toż prędko aniołowie krzyczom, bież-
cie pastuszkowie do Betlejema

szporowite jak szło ło podarki pod kri-
stbaum. Ale jakie hojne w  łobdarowaniu 
dzieci i starszych radościoł. Ta wielkoł waj-
nachtsfrojda boła nie jyno w  wilijoł, ale 
cały hadwiant dzieci czekały i se radowały 
na Dzieciontko. Możno teraźniejsze dzieci, 
za 70 lołt tyż banoł miały swoje spomnie-
nia i radości zwionzane z Bożym Narodze-
niem i podzieloł se z nimi z inszymi ludźmi, 
tak jak moja znajomoł mi padała, iż u nich 
Dzieciontko przyfurgło bez łokno i łosta-
wiło drobne podarki. A że żołdyn go tak 
richtich nie widzioł, to potyj nołmensze 
dziecko familii go zastompiyło i  podzie-
liło wszystkie podarki miedzy dzieci. Nie 
boło tygo wiela, a pierwyj w kożdej chału-
pie boło siłał dzieci.
 Wspominała też, iż jak to boło radośnie 

w Sczepana, jak przyszli do nich somsiedzi 
i do kupy kolyndowali. Zajś inszoł znajoma 
trocha modszoł urodziła se w górach, tu, pod 
Biszofskopoł, ta chałupa łod nich stoi dość 
wysoko, a przed nioł roztaczajo se te góry aż 
do Pradziada w Czechach. Boże Narodzenie 
jest tał bardzo piykne. Padała, iż snieg iskrzył 
se tysioncoma gwiazdoma jak brylanty. Nie-
rołz go tak siła nasuło, iż nie szło se ani do 
kościoła przekopać, a Dzieciontko wiedziało, 

Gloria, posłuchejcie, co śpiewom, kozy 
se nom bantujoł, barany podskakujoł 
w Betlejem, a wy siedlołczkowie, co 

wy myślicie, że wy Jezuskowi nic nie dołcie? 
Siedlołczkowie żyta a weselki mleka. Gloria, 
posłuchejcie, co śpiewom. Wy, rzemieślnicy, 
co wy myślicie, że Jezuskowi nic nie dołcie? 
Krajczowie sukieneczki, stolołrzy kolybeczki, 
a wy szewcy butki, czerwione do koła lamo-
wane, bo Łon szkyrbci nie chce, bo to nie je 
w lecie, bo latoś jest łostroł zima, zeszła by se 
pierzyna. Gloria, posłuchejcie, co śpiewom.
 Poszedł na palcach niedowiarek, bo 
konstytucyja nie zabrania do Matki Bożej, 
mówił do niej, tak noł se wszystko poplon-
tało, partia przy końcu zbaraniała, niech 
cię za rękę choć potrzyma w rok szczęśli-
wego rozwiązania
 Toł staroł morawsko pastorałkoł i wier-
szem ks. Jana Twardowskiego chca wołs, 
Drodzy Czytelnicy naszej „Panoramy Bial-
skiej” w ten cudowny wieczór Bożego Naro-
dzenia przywitać.
 Łońskiego roku na wilijoł ech feste pro-
siła Dzieciontko, coby nom wszystkim poda-
rowoł jeszcze jeden rok życia, byśmy mogli 
ze swojemi bliskymi siednołć se do wigilij-
nej wieczerzy i podzielić se opłatka, a już po 
Świantach spokojnie siednołć se do naszej 
gazety i przeczyjtać ło piyrwejszych Świan-
tach. Wtyj roku Dzieciontko mie wysu-
chało i mogłach woł napisać, jakie to boło 

 znajdziecie Jezuska narodzoneho, 
w stajni w żłóbku położonego
 huha mu tam osioł z wołem, zahrzy-
wają oba społem
 a  to Dziecionteczko mruga oczkami; 
abyhmy zagrali, kiwa rączkami
 no toż Pawle, no Michale, no Bartoszku, 
no Wawrzynie, zahrajcie Mu
 zahrali mu skocznie, a Józef stary nie 
mog se udzieżyć, skoczył bez miary
 zachwioła se stajeneczka, zaśmioła se 
Panieneczka, ha ha ha ha.
 Joł woł tyż życza dużo zdrowia, radości na 
ty Świanta i na Nowy Rok 2019. powodów 
do śmiechu, bo śmiech to samo zdrowie.
 Czy dożyjemy nastemny Wilije, żołdyn 
nie wie, Dzieciontko już wie, ale nie powie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała! 
Święto Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy moment 
w roku: magiczny czas pełen radości, rodzinnego ciepła 
i odpoczynku. To właśnie wtedy spotykamy się w gronie 
najbliższych, przebaczając sobie błędy i życząc wszystkiego, 
co najlepsze, a  także dokonujemy podsumowań roku 

minionego i podejmujemy się postanowień. 
W przededniu tego okresu pragniemy złożyć Państwu 
– mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty – najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, pełnych niezapomnianych chwil 
i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech towarzyszące 
nam: opłatek, choinka oraz bożonarodzeniowa szopka 
obudzą w  nas optymizm i  ufność w  dobrą przyszłość 
dla nas i naszych rodzin, a gościnność okazywana przy 
stołach zaowocuje umiejętnością dzielenia się tym, co 
mamy, nie tylko w okresie świątecznym, ale i na co dzień. 
Niech ten czas umocni naszą wiarę w siebie oraz doda 
nam sił i odwagi do realizacji nowych pomysłów i planów 

w nadchodzącym nowym, 2019 roku. 
Z najlepszymi życzeniami

Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Białej

   Wesołych świąt
   Bożego Narodzenia,

   zdrowia, szczęścia i miłośći
   w gronie rodziny i przyjaciół,

   wszystkim sympatykom
    oraz sponsorom

życzą zawodnicy i zarząd LKS Polonia Biała
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 Na czas imprezy wstrzymano ruch 
samochodowy w Rynku. Wydarzenie miało 
miejsce drugiego grudnia, w niedzielę 
rozpoczynającą okres przedświąteczny. 
Rozświetlenie choinki stanowiło (jak co 
roku) przedłużenie kiermaszu adwento-

wego, który odbył się w bialskiej szkole 
– to stamtąd orkiestra przemaszerowała 
do Rynku.
 O popołudniowej imprezie piszemy 
w osobnym materiale.

tekst: Bartosz Sadliński
zdjęcia: Marek Doskocz

Przedświąteczne co nieco

Dużo światła

Szkoła w Grabinie (z przedszko-
lem) zorganizowała kiermasz 
mikołajkowy – w niedzielę (2 

grudnia), zaczęło się o 14:00.

 To już drugi raz; rok temu organizatorzy 
zadebiutowali, pomysł się przyjął – impreza 
cieszyła się zainteresowaniem, w związku 
z czym... zmieniono lokal. Kiermasz odbył 
się tym razem w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grabinie, nie zaś (jak rok temu) 
w budynku szkoły (znajdującym się zresztą 
dwa kroki dalej).
 Miejsce występów artystycznych oraz bie-
siadowania przy kawie i cieście (lub innym 
posiłku) znajdowało się w  zasadzie poza 
remizą, bo w namiocie. Aura była – deli-
katnie mówiąc – zimna; aby jednak uczest-
nicy nie przemarzli aż do szpiku, urucho-
miona była ciepła dmuchawa.
 Najpierw wystąpiły przedszkolaki, póź-
niej zaprezentowała się młodzież szkolna. 
Prym wiodły – rzecz jasna – piosenki świą-
teczno-zimowe (na przykład ta, gdzie refren 
zaczyna się słowami: „Zima jest po to, aby 
dzieci bałwana mogły sobie lepić...”), w śpie-
waniu pojawiły się także akcenty niemiecko-
języczne. Dzieciom i młodzieży towarzyszyły 
mikołajkowe elementy ubioru; do tego oko-
łoświąteczna dekoracja – było zatem bardzo 

klimatycznie. A muzykę puszczał didżej.
 Między namiotem i remizą znajdowały 
się kiermaszowe stoiska – tam można było 
kupić coś smacznego. Grzaniec, poncz (bez 
alkoholu), zimne napoje, soczki, kawa, her-
bata, ciasta, pierogi z sosem grzybowym, 
uszka z barszczem, krokiety, bigos. Do tego 
rozmaite ozdoby.
– Smakołyki przygotowywali rodzice, samo-
dzielnie; mamy wspaniałą Radę Rodziców, 
prężnie działają; trudno też nie wspomnieć 
o strażakach z naszej OSP, u nich robimy 
kiermasz – mówi Virginia Buława-Dziar-
maga, dyrektor placówki – Asortyment 
bogatszy niż w zeszłym roku, jeśli chodzi 
o gastronomię, więcej też ozdób światecz-
nych, stroików. Dochód z imprezy przezna-
czony jest oczywiście na placówkę.
 Jak pamiętamy – nie tak dawno wzno-
wiła ona działalność; to już drugie stowarzy-
szenie, które ją prowadzi. Kiermasz wpisuje 
się zatem w starania rodziców i nauczycieli 
o szkołę w trudnych, niepewnych czasach. 
W roku szkolnym 2018/2019 do miejsco-
wego przedszkola (powiązanego organiza-
cyjnie) uczęszcza dwadzieścioro pięcioro 
dzieci, zaś do ośmioklasowej szkoły pod-
stawowej – trzydzieścioro dziewięcioro.

Bartosz Sadliński

Występowały dzieci - od przedszkolnych począwszy

Uczestnicy kiermaszu zgromadzeni byli głównie pod namiotem

Tuż za rozświetleniem choinki poszły sztuczne ogniePo rozświetleniu choinki i pokazie fajerwerków przyszedł czas na kręcenie ogniem

dokończenie ze str. 1

I tura do 28 XII I tura do 28 XII
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Akademia Piłkarska Biała 
powstała w  roku 2012 
z inicjatywy rodziców, któ-

rzy chcieli, aby ich dzieci roz-
wijały się sportowo.

 Na samym początku była to zbiera-
nina dzieciaków; przychodziły, żeby 
zabić tzw. nudę. Początki nie były 
łatwe: na zajęcia uczęszczały dzieci 
z różnych roczników (od 2003 do 2010), 
brakowało funduszy, pomocnych 
ludzi oraz zaplecza sportowego (nie 

było ono najlepsze). Postanowieniem 
zarządu było prowadzenie drużyn 
na najwyższym poziomie, tak aby 
dzieci miały możliwość rozwoju 
wzorem innych najlepszych klubów 
w  Polsce. Ponieważ brakowało 
środków jeździliśmy na turnieje 
organizowane tylko w  najbliższej 
okolicy. Dzięki uporczywości i cięż-
kiej pracy trenerów oraz rodziców 
Akademii Piłkarskiej w ciągu dwóch 
lat dobrego zarządzania klubem 
zaczęliśmy odnosić pierwsze sukcesy. 

Piłka ciągle w grze  Treningi odbywają się regularnie. 
Dodatkowo, prawie co weekend, nasze 
drużyny jeżdżą na różne turnieje, 
organizowane w Opolu, Grodkowie, 
Brzegu a nawet we Wrocławiu. Dosta-
jemy zaproszenia z różnych zakątków 
Polski. Rywalizujemy z drużynami nie 
tylko z naszego regionu, ale i z całego 
kraju. Na turniejach nasze pociechy 
grają coraz lepiej, o  czym świadczą 
wyniki, które osiągamy. Ostatnio, 
grając na turnieju w  Głuchołazach, 
drużyna Żaków (wygrywając cztery 
mecze, jeden remisując) zajęła pierwsze 
miejsce, a nasi zawodnicy zostali wy-
różnieni nagrodami indywidualnymi: 
dla najlepszego strzelca oraz najlepszego 
bramkarza turnieju. Dodatkowo na 
turniej „mikołajkowy”, który odbył 
się 2 grudnia w  Grodkowie, nasze 
dzieci w rekordowej liczbie 49 (!) osób 
reprezentowały nas w rocznikach 2010, 
2011, 2012, 2013. Nie była prowadzona 
klasyfikacja końcowa tego turnieju, 
ale nasi młodzi zawodnicy mieli całe 
5 godzin zabaw z piłką. Dodatkowo 
każde dziecko dostało paczkę od ich 

największego kibica, czyli samego 
Świętego Mikołaja. 
 Nie zawsze liczy się sam wynik, 
ważna jest zabawa oraz chęć uprawiania 
pięknego sportu, jakim jest piłka nożna. 
Dlatego naszemu klubowi przyświeca 
ważne motto: „Przez zabawę do nauki”. 
Akademia posiada sekcję Orlików, 
Żaków oraz Skrzatów. Każda grupa 
liczy po około 20 zawodników, do której 
przydzielony jest wykwalifikowany 
trener: Orlików – Mariusz Półchłopek, 
Żaków – Krzysztof Stolarewski, 
a najmłodszych Skrzatów – Mateusz 
Rudolf. Nie można zapomnieć o Pani 
Agnieszce Wróblewskiej oraz Panu 
Jarosławie Olajossym, którzy byli 
założycielami Akademii oraz zarządzają 
klubem na najwyższym poziomie. 
 W  związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia Zarząd 
Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej 
Biała wraz z młodymi piłkarzami oraz 
rodzicami pragnie złożyć mieszkańcom 
gminy Biała najlepsze świąteczne życzenia: 
zdrowia, radości i cudownej, rodzinnej 
atmosfery przy wigilijnym stole.
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Atrakcji było bez liku

Żadne dziecko nie wyszło z pustymi rękamiMikołajki odbyły się w sali GCK w Białej

W  środę, 5 grudnia, o  8:00 
rano dzielnicowy zatrzymał 
ciągnik rolniczy w  jednej 

z miejscowości gminy Biała. Jego uwagę 
zwrócił tor jazdy traktoru – wskazujący 
na nietrzeźwość kierującego. Rzeczywi-
ście – pięćdziesięciolatek prowadzący 
pojazd miał ponad dwa promile alko-

holu. W dodatku kilka lat temu stracił 
uprawnienia do kierowania (również za 
jazdę po pijanemu). Teraz grozi mu do 
dwóch lat więzienia, a  także grzywna 
(minimum pięć tysięcy złotych).
 Tekst na podstawie informacji z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prudniku.

BS

GRUDZIEŃ

Gminne Centrum Kultury w Bia-
łej zorganizowało Mikołajki dla 
dzieci – spotkanie odbyło się 

we wtorek, 4 grudnia, o 17:00. 

 Tym razem bawił najmłodszych 
dobrze wszystkim znany duet Ruphert 
i Rico Klauni. 
 Zabawa rozpoczęła się od wspól-
nych tańców dzieci z rodzicami. Nie 
obyło się bez zgadywanek, zabawnych 
piosenek (ale również takich, które 
zwracają uwagę na to, jak ważne są 

więzi rodzinne, wzajemny szacunek), 
pociągów, podskakiwanek. 
 Dzieci odwiedziła Pani Zima, po-
sypując głowy sztucznym śniegiem; w 
trakcie zabaw w powietrze wystrzeliwało 
kolorowe konfetti. 
 Po zabawach z klaunem przyszedł 
czas na odwiedziny żony św. Mikołaja, 
a później już samego świętego, który 
rozdał dzieciom wcześniej przygo-
towane prezenty. Nikt nie wyszedł 
z pustymi rękami.

DR

Apteka Św. Kamila – bon 50 zł • Sklep zabawkowy w Rynku – bon 100 
zł • Kwiaciarnia Teresa Bąk – bon 50 zł • salon fryzjerski Kornelia 
Sobczyk – strzyżenie • salon fryzjerski Magdalena Kontny – strzyżenie 
• restauracja Malwa – bon 100 zł • cukiernia Grabina Renata kimmel 
– blacha ciasta • restauracja Pod Łysą – bon 50 zł • sklep Green Site 
– bon 50 zł • Cukiernia Handzik – blacha ciasta

Kupon do krzyżówki świątecznej
Rozwiązania krzyżówki należy przesłać na tym kuponie na adres: 
Gminne Centrum Kultury 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35 na kartkach 
pocztowych lub dostarczyć osobiście  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 17 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Hasło..................................................................................................

….......................................................................................................

Imię i nazwisko ….............................................................................

adres …........................................................................................................

Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów rozlosujemy jedenaście 
bonów pieniężnych. Regulamin krzyżówki dostępny w siedzibie GCK. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w 
Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 
z późn.zm.) przez Gminne Centrum Kultury w Białej. Przekazanie danych osobowych przez 
uczestników konkursu jest dobrowolne, mają oni prawo dostępu do ich wglądu i poprawienia.

 …..................................
(podpis)

Kierował po alkoholu

Zjawił się Mikołaj

• kierujący prowadził pojazd pomimo zakazu – Biała
• kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości alkoholowej – Gostomia
• kierujący prowadził ciągnik w stanie nietrzeźwości alkoholowej – Miłowice
• sprawca dokonał kradzieży kratek odwadniających na ul. Opolskiej – Biała
• wypadek drogowy na obwodnicy Białej
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Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Biała to grupa specjalistów 

reprezentujących różne służby i instytucje, 
powołana do realizacji zadań określonych 
w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała, 
opracowanym w oparciu o przepisy ustawy 
z  29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

 Głównym zadaniem Zespołu Interdy-
scyplinarnego jest zapewnienie efektyw-
nej współpracy kręgu instytucji i organi-
zacji działających na rzecz zapobiegania 
i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie 
na terenie gminy Biała. Siedziba Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała mie-
ści się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Prudnickiej 29, który zapewnia obsługę 
organizacyjno-techniczną. 
Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należą:
• integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów realizujących procedurę 
Niebieskiej Karty

• diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie

• podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w  rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku

• inicjowanie interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą w rodzinie

• rozpowszechnianie informacji o insty-
tucjach, osobach i możliwościach udzie-
lania pomocy w środowisku lokalnym

inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie
 Wymienione działania prowadzone przez 
Zespół Interdyscyplinarny są oparte na pro-
cedurze Niebieskiej Karty. Procedura Nie-
bieskiej Karty została wprowadzona w życie 
w 2010 roku na mocy ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie. Celem realizacji 
procedury jest dobro i bezpieczeństwo osób 
doznających przemocy w rodzinie, ale także 
skuteczna współpraca przedstawicieli różnych 
instytucji, które są zobowiązane do reago-
wania w przypadku wystąpienia przemocy 
domowej. Powyższe rozwiązanie pozwala na 
to, aby raz ujawniony fakt wystąpienia prze-
mocy w rodzinie uruchomił interdyscypli-
narną pomoc. Oznacza to, że osoba pokrzyw-
dzona nie musi samodzielnie zgłaszać się do 
różnych instytucji celem uzyskania pomocy. 
To przedstawiciele instytucji zwracają się 
do niej z ofertą pomocy, a wspólnie uzgod 
niony plan działania będzie zawierał także 
propozycję oddziaływań wobec osoby stosu-
jącej przemoc, bo od zmiany zachowania tej 
osoby zależy bezpieczeństwo i dobro osoby 
bądź osób doznających przemocy. 
 Wszczęcie procedury następuje przez 
wypełnienie formularza „Niebieska Karta 

– A” w przypadku powzięcia (w toku prowa-
dzonych czynności służbowych lub zawo-
dowych) podejrzenia stosowania przemocy 
wobec członków rodziny lub w wyniku zgło-
szenia dokonanego przez członka rodziny 
albo przez osobę będącą świadkiem prze-
mocy w rodzinie. Kroki postępowania przed-
stawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych 
za procedurę Niebieskiej Karty rozpoczyna 
ten podmiot, który pierwszy powziął infor-
mację o  podejrzeniu zaistnienia przemocy 
w rodzinie. Może to być: funkcjonariusz poli-
cji, pracownik socjalny, pracownik oświaty, 
pracownik ochrony zdrowia, członek gmin-
nej komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych. Procedura jest pewnym uporząd-
kowanym sposobem działania w  trudnych 
sytuacjach. Jej podstawową zaletą jest to, że 
pozwala szybko i skutecznie działać bez zbęd-
nego zastanawiania się nad sensem i kolejno-
ścią podejmowanych czynności. Szczególnie 
wtedy, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo 
dziecka, znajomość zasad postępowania staje 
się nieodzowna i nieoceniona. Procedura Nie-
bieskiej Karty jest bardzo pomocna w oce-
nie i diagnozie zjawiska w konkretnym przy-
padku, ułatwia także szybkie podjęcie szeregu 
działań chroniących bezpośrednio rodzinę 
oraz umożliwia wszczęcie procedury karnej 
wobec sprawcy przemocy. Niesienie pomocy 
rodzinom, w  których występuje przemoc, 
wymaga działania zespołowego, a im więcej 
specjalistów i instytucji zostaje zaangażowa-

nych w problem, tym w większym zakresie 
można objąć rodzinę pomocą.
 Aby zespół efektywnie pracował na rzecz 
poprawy sytuacji rodzin doświadczających 
przemocy, członkowie zespołu interdyscy-
plinarnego i  grup roboczych uczestniczą 
w szkoleniach. Takie szkolenie miało miej-
sce 14 października w  budynku Urzędu 
Miejskiego w  Białej. W  szkoleniu wzięli 
udział członkowie Zespołu Interdyscypli-
narnego i grup roboczych, m.in przedsta-
wiciele pomocy społecznej, oświaty, służby 
zdrowia, policji, kurateli sądowej, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Tematem szkolenia była proce-
dura Niebieskiej Karty. Szkolenie ukierun-
kowane było na pogłębienie i poszerzenie 
wiedzy na ten temat oraz na temat możli-
wości zastosowania innych alternatywnych 
form wspierania osób doświadczających 
przemocy, a także zagrożonych tym zjawi-
skiem. Szkolenie poprowadziła Monika Wit-
kowska-Kubas, psychoterapeuta, trener tre-
ningu psychologicznego, specjalista terapii 
uzależnień i pomocy osobom doświadcza-
jącym przemocy. Podnoszenie umiejętności 
w różnych formach szkoleniowych pozwala 
nam na jeszcze lepsze działania, podejmo-
wanie odpowiednich decyzji w celu pomocy 
rodzinom zamieszkałym w gminie Biała.

Opracowali przedstawiciele 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej

Na starcie kadencji rozma-
wiamy z nową przewod-
niczącą (i nową radną) 

Rady Miejskiej w Białej Sabiną Gorek.

– Dlaczego zdecydowała się pani zostać 
radną, wystartować w wyborach?
– Chciałam wykorzystać wiedzę i dłu-
goletnie doświadczenie w samorządzie 
w  skutecznych działaniach na rzecz 
lokalnej społeczności oraz w procesach 
rozwoju gminy Biała.
– Ktoś namawiał?
– Typowego namawiania nie było, ale różne 
osoby wspierały mnie w tej decyzji: głównie 
mąż i rodzice. Wpłynęli na mnie, żebym 
powiedziała tak. Zastanawiałam się dwa, 
trzy dni i ostatecznie podjęłam decyzję.
– Wspomniała pani o  długoletnim 
doświadczeniu w samorządzie. O jakie 
dokładnie chodzi?
– Od 2000 roku pracuję w  Starostwie 
Powiatowym w Prudniku, a od czterech 
lat jestem kierownikiem w  tamtejszym 
Referacie gospodarki nieruchomościami 
(w Wydziale geodezji, kartografii, katastru 

i gospodarki nieruchomościami). Skoń-
czyłam zarządzanie oraz (podyplomowo) 
administrację publiczną. Lubię współpra-
cować z ludźmi, udzielać sie społecznie; 
nowe wyzwania są dla mnie motywujące.
– Jakie wyzwania wydają się pani naj-
większe w rozpoczynającej się kadencji?
– Dużo jest rzeczy do zrobienia. Najpierw: 
dokończenie tego, co już się zaczęło, czyli 
rewitalizacji rynku i innych inwestycji 
drogowych. Natomiast – co do planów 
– przede wszystkim kolejne inwestycje 
drogowe: będą pozyskiwane środki na 
infrastrukturę. Droga transportu rolnego 
w Radostyni, będzie robiona w ramach 
FOGR-u [Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych – przyp. red.]. Oprócz tego remon-
towane będą drogi gminne: w Krobuszu 
i ulica Lipowa w Białej. Będziemy chcieli 
nawiązać dobrą współpracę z powiatem, 
gdyż jest wiele – jak wiemy – dróg powia-
towych, które biegną przez nasze wioski. 
Chcemy kontynuować asfaltowanie dróg 
gminnych w wioskach – są to głównie 
drogi dojazdowe do poszczególnych 
domów jednorodzinnych. 
– Jakie są plany w kwestiach niezwią-
zanych bezpośrednio z infrastrukturą?
– Jeżeli będzie realizowany program 
rządowy OSA [Otwarte Strefy Aktywno-
ści – przyp. red.], to chcemy montować 
kolejne siłownie zewnętrzne na terenie 
gminy. Poza tym: kiedy dobiegnie  już 
końca remont dawnego kościoła ewan-
gelickiego, zostanie tam przeniesiona 
biblioteka i powstanie Dom Dziennego 
Pobytu dla emerytów i rencistów – będą 
mogli się spotkać, coś przygotować, upiec; 
podjąć wspólne działania. Planowana 
jest też ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
Prudnickiej (to projekt wspólny z gminą 
Prudnik, Głuchołazy i Otmuchów). Oprócz 
tego – w partnerstwie z czeskimi gminami 
będą remontowane: wieża ciśnień i wieża 

wodna; powstaną tam punkty widokowe 
(został złożony wniosek o dofinansowa-
nie). Będzie też doprowadzona ścieżka 
piesza do cmentarza żydowskiego (prace 
projektowe są już zaawansowane). Poza 
tym chcemy nadal wspierać strażaków 
oraz sportowców. I  będziemy otwarci 
na propozycje mieszkańców. Inicjatywa 
lokalna, fundusz sołecki... Ten drugi wzrósł 
o jedną trzecią w stosunku do tego, co 
było cztery lata temu. Będą remontowane 
mieszkania chronione. W planach również 
oświetlenie ledowe na terenie gminy, 
bardziej oszczędne. Termomodernizacja 
kolejnych szkół i przedszkoli...
– Jakieś plany w stosunku do miejsco-
wości, w której pani mieszka?
– Chcemy tu doposażyć plac zabaw, 
zrobić altanę, wyremontować wieżę 
w budynku straży pożarnej. Zostałam 
wybrana z  okręgu, który obejmował 
Nową Wieś Prudnicką, Czartowice, 
Żabnik i Krobusz. Przy okazji dziękuję 
wyborcom – za to, że obdarzyli mnie 
zaufaniem. Udało się pozyskać aż 59,2% 
głosów (było trzech kandydatów). To 
miłe zaskoczenie. Jestem jak najbardziej 
otwarta na propozycje mieszkańców, co 
jeszcze można by zmienić.
– Nowa Wieś słynęła kiedyś ze złego 
stanu dróg powiatowych, co nieco się 
zmieniło; ale potrzeby jeszcze są.
– Drogi: od nas do Żabnika i Czartowic, 
z Gostomi do Żabnika  – będziemy chcieli 
podziałać w tej sprawie. Ale możliwości 
finansowe jednostek samorządowych nie 
są tu duże. Liczymy na dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych.
– Co wydaje się pani najtrudniejsze, 
jeśli chodzi o pełnienie funkcji radnej 
i przewodniczącej?
– Głównie to, czy uda się pozyskać środki 
finansowe na realizację różnych przedsię-
wzięć. Myślę, że kadra w Urzędzie Miejskim 

jest na tyle kompetentna, że podejmie się 
pozyskania środów, gdy one się pojawią 
(rządowe, unijne). Grunt, żeby się pojawiły.
– Zdecydowana większość radnych 
w  tej kadencji dostała się z  jednego 
komitetu. Zapowiadają się jakieś 
rozłamy, stronnictwa?
– Myślę, że wszystkich nas łączy troska 
o dobro naszej gminy; myślę, że będziemy 
wspólnie działać. A tak poza tym: jesteśmy 
małą społecznością, to niewielka gmina; 
powinniśmy żyć w  zgodzie. Będę się 
starała – jako przewodnicząca – łagodzić 
różne spory, jeżeli takie wystąpią (liczę 
jednak na to, że takich sytuacji nie będzie).
– Nowa kadencja to też nowe sprawy 
organizacyjne, np. głosowanie w formie 
elektronicznej...
– Nieźle to u nas zadziałało. Patrzyłam 
na inne gminy – jak to funkcjonowało. 
W części z nich jeszcze nie wdrożono 
systemu, a wtedy – zgodnie z ustawą – 
każdy radny musi wstać i powiedzieć, czy 
jest za, czy przeciw, czy się wstrzymuje 
(jest to tak zwane głosowanie imienne). 
To bardzo wydłuża sesję. U nas było już 
szkolenie – takie oswojenie z tabletem, 
z programem. Myślę, że jest bardzo dobrze.
– Jak wygląda szkolenie radnego? 
Pomijając kwestie tabletów.
– Byliśmy szkoleni ze Statutu Gminy 
Biała i z Ustawy o samorządzie gmin-
nym – z  tym każdy radny musi się 
zapoznać. Dostaliśmy też materiały do 
domu. Będzie jeszcze szkolenie z RODO 
[Rozporządzenie o  Ochronie Danych 
Osobowych – przyp. red.] – żeby np. 
na sesji nie podawać danych, których 
podawać nie wolno. Tym bardziej, że 
teraz sesje są rejestrowane – i  prze-
kazywane na żywo oraz publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej urzędu.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Nowe wyzwania są dla mnie motywujące

Procedura Niebieskiej Karty jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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Ze względu na zimowe warun-
ki jazdy kierowca stracił 
panowanie nad pojazdem 

– samochód osobowy dachował do 
rowu, na szczęście kierujący nie odniósł 
poważniejszych obrażeń; po przebadaniu 
przez ratowników medycznych został 
zwolniony. Bialska jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej zabezpieczyła 
miejsce zdarzenia, kierowała ruchem 
(wahadłowo) oraz zabezpieczyła pojazd. 
W akcji uczestniczyły też jednostki z 
Prudnika i Łącznika. Zdarzenie miało 

miejsce 20 listopada (wtorek), tuż po 
godzinie 19:00 – na obwodnicy Białej 
(ostatni odcinek w stronę Prudnika).
 Ochotnicza Straż Pożarna z Ligoty 
Bialskiej została zadysponowana do 
zaradzenia sytuacji na trasie Radostynia–
Krobusz, gdzie niebezpiecznie zwisał konar. 
Interwencja miała miejsce 25 listopada 
(w niedzielę) tuż przed południem. Nie 
obyło się bez piły spalinowej.
 Informacje i zdjęcia z zasobów OSP 
Biała i OSP Ligota Bialska.

BS
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Alle sitzen schon am Tisch
Wie gut duftet heut’ der Fisch
Der Weihnachtsbaum steht im Haus
Unter im Geschenke von Nikolaus
Alle singen Weihnachtslieder
Überall Wünsche voller Liebe
Alles gute und viel Glück
Genißt den schönen Augenblick.

WIR LERNEN:
MINI – WÖRTERBUCH

DER WEIHNACHTSBAUM - CHOINKA
DIE WEIHNACHTSLIEDER - KOLĘDY

DIE GESCHENKE - PREZENTY
DER FISCH - RYBA
DER TISCH - STÓŁ

Projektowe dwa w jednym
Quiz w Chrzelicach (kolejna 

już odsłona imprezy w ra-
mach projektu złożonego 

przez miejscową OSP) oraz zakoń-
czenie projektu rodzinno-przyro-
doznawczego złożonego przez 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącz-
nik – te dwa wydarzenia odbyły 
się podczas jednego spotkania, 
w ostatni dzień listopada.

 Quiz obfitował w trudne pytania. Ile jest 
leśnictw w województwie opolskim? Które 
z dzikich kotów polują grupowo? W jednej 
z rund trzeba było rozpoznawać ptaki po ich 
śpiewie. Innym razem: roślinę po jej wyglą-
dzie. Generalnie – tematyka przyrodnicza rzą-
dziła w tej odsłonie zabawy (jako że łączyła 
się ona z projektem – łącznickim – o pro-
filu właśnie przyrodniczym). Tylko ostat-
nia część quizu była natury ogólnej (np. Jak 
naprawdę nazywała się Pola Negri?). Tak czy 
inaczej – królowało złote połączenie wiedzy, 
domyślania się i tak zwanego szczęścia. Na 
ogół jednak do wyboru były cztery odpowie-
dzi. Drużyny, które odpowiedziały popraw-
nie, nagradzane były quizollami – symbo-
licznymi banknotami.

W symbiozie
 Gra miała charakter drużynowy i obej-
mowała zespoły głównie z Łącznika i oko-
lic; gośćmi specjalnymi byli myśliwi z koła 
Bór (zresztą: sponsorzy). Drużyny, które 
występowały w quizie miały – jak zwykle 
– różne kreatywne nazwy: Sierotki, Zady-
miarze, Myśliwi, Szarotki, Świeżaki, Jodełka, 
Andrzejki, Jarzębinki (wymienieni w kolej-
ności zajmowanych miejsc w quizie – Myśliwi 
i Szarotki zajęli na równi trzecie miejsce).
Zabawa była współfinansowana przez pru-
dnickie starostwo w ramach projektu zło-
żonego przez OSP Chrzelice – projekt nosi 
nazwę "Quizollo – uczy, bawi, integruje". 
To już zresztą dziesiąta odsłona chrzelic-
kiego quizu – tym razem impreza łączyła 
się z podsumowaniem innego, łącznickiego 
tym razem, projektu "Rodziny w symbiozie 
z przyrodą". Wieczorem, już po zakończeniu 
quizowych zmagań, na salę wniesiono pie-
czonego dzika (z warzywami) – ucztę można 
było uznać za rozpoczętą. Po ciepłym posiłku 
przyszedł czas na tańce – impreza odbywała 
się przecież w andrzejkowy wieczór, a więc 
w piątek, 30 listopada.

 Projekt "Rodziny w symbiozie z przyrodą" 
został dofinansowany w kwocie 5.210 zł ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności – w ramach programu DZIAŁAJ 
LOKALNIE (realizowanego przez Partner-
stwo Borów Niemodlińskich – we współpracy 
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce). 
Podmiotem wnioskującym było Stowarzy-
szenie Odnowy Wsi Łącznik.
 Projekt obejmował kilka etapów. W upalny 
dzień 28 lipca odbył się rajd rowerowy do 
Gostomi połączony z  warsztatami zielar-
skimi i poczęstunkiem u Państwa Hrecza-
niuków – udział wzięło dwadzieścia osób 
(z dziećmi). Niespełna miesiąc później (bo 
19 sierpnia) uczestnicy projektu ruszyli na 
kolejny rajd (również rowerowy) w  Bory 
Niemodlińskie – tym razem połączony był 
z prelekcją przyrodniczą Koła Łowieckiego 
BÓR (wiązało się to z gościną w agrotury-
styce "Dziki Raj" (tym razem udział wzięło 
ponad czterdzieści osób, z dziećmi).

Z przyrodą
 Pierwszego dnia września odbył się z kolei 
wyjazd przyrodniczo-krajoznawczy (już nie 
rowerami, a autokarem) wokół Borów Nie-
modlińskich i do Nysy – częścią eskapady 
był spacer nad Stawem Nowokuźnickim 
i w arboretum Lipno, a  także zwiedzanie 
(z przewodnikiem) zamku Niemodlin oraz 
zabytków Nysy.
 Na koniec uczestnicy (tym razem w licz-
bie 50 osób z dziećmi) spotkali się na pik-
niku nad Jeziorem Nyskim.
 Nieco później, bo 24 listopada, miał miej-
sce kolejny element "Rodzin w symbiozie 
z  przyrodą": rodzinne sadzenie szpaleru 
drzew użytkowych (lip oraz jarzębin jadal-
nych) na boisku w Łączniku – według przy-
gotowanego projektu (ogrodnicze czynności 
zakończyły się ogniskiem i pieczeniem kieł-
basek). Udział wzięło przeszło dwadzieścia 
osób (plus dzieci).
 Tydzień później (30 listopada) dzieci 
(w liczbie osiemnastu) brały udział w warsz-
tatach z projektowania zespołowego (pod 
tytułem MÓJ EKO-OGRÓD), zakończonych 
konkursem. Tego samego dnia, wieczorem, 
odbył się – no właśnie – wspomniany na 
początku tekstu quiz przyrodniczy (był on 
zwieńczeniem projektu). Odbył się w Wiej-
skim Centrum Integracji w Chrzelicach.

Bartosz Sadliński

Strażacy interweniowali

Zdarzenie na obwodnicy Białej miało miejsce wczesnym wieczorem

 Jedną z drużyn stanowili myśliwi (zresztą będący też sponsorami)

Quiz prowadziła Grażyna Dolak, za pytania i sprawy techniczne odpowiadał Andrzej Uliczka

Samochód dachował na obwodnicy Białej Strażacy usunęli niebezpiecznie zwisający konar
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Kolorowy jarmark

Wokół Niepodległej

Wśród nagród znalazła się gra 'Kocham Cię, Polsko'

W quizie udzielało się sporo drużyn

W sobotę, 8 grudnia w hali 
sportowej Zespołu Szkolno 
-Przedszkolnego w Łącz-

niku odbyło się regionalne spotka-
nie z okazji kończących się obcho-
dów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

 Głównym punktem spotkania był 
wielopokoleniowy quiz „Piękna nasza 
niepodległa”, w którym wzięło udział pięć 
drużyn – była i młodzież, i osoby starsze. 
Wśród pytań znalazły się zarówno te 
o tematyce dotyczącej historii i geografii 
Polski, jak i te nawiązujące do śląskości. 
Dla zwycięskich trzech drużyn ufundo-
wano nagrody rzeczowe, a dla każdej 
z drużyn – drobny upominek.

1. miejsce – drużyna Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego z Białej – smartwatch'e

2. miejsce – drużyna PG Biała – gra 
planszowa „Kocham Cię, Polsko”

3.  miejsce – drużyna Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Łączniku – torby 
„Pumy”

4. miejsce – drużyna PG Łącznik – 
podkładki do myszy z USB

5. miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej 
w Zielinie – zestawy: notes z długopisem.

 W programie spotkania znalazł się 
także czas na występy artystyczne: quiz 
poprzedziły popisy wokalne (Studia 
Piosenki działającego przy GCK w Białej) 
oraz taneczne (grupy STARS). W przerwie 
między występami wręczono nagrody 
w  konkursie „Sto lat niepodległości” 
organizowanym przez Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi Łącznik i Gminne Centrum 
Kultury w Białej. Nagrody przyznawane 
były w dwóch kategoriach.

Kategoria „Portret Wielkiego Polaka” 
– klasy I–V szkół podstawowych:

1. miejsce: Jagoda Szymczyna, kl. V, 
ZSP w Białej

2. miejsce: Patrycja Kulak, kl. V, ZSP 
w Łączniku

3. miejsce: Kinga Wilde, kl. V, ZSP w Białej
wyróżnienia: Paulina Rawska, kl. V ZSP 
w Białej, Zuzanna Szulikowska, kl. IV, 
ZSP w Białej.

Kategoria „Przełomowe wydarzenia 
stulecia niepodległości Polski” – klasy 
VI–VII szkół podstawowych i gimnazja:
1. mieie: Kamila Szwiec, kl. VII, ZSP 

w Białej.

 Dla uczestników quizu oraz gości 
przygotowano kawę, herbatę, słodki 
poczęstunek oraz pizzę.

 Imprezę poprowadził Joachim Kosz.

Dominika Rak

Występy wokalne zaczęły się od najmłodszych Publiczność dopisała  na jarmarku

Mieszkańcy Łącznika i okolic mogli spotkać się w gronie rodziny i znajomych

Podobnie jak w zeszłym roku – 
mieszkańcy Łącznika i okolic 
spotkali się na Jarmarku Bożo-

narodzeniowym – tym razem wypadł 
on w niedzielę (9 grudnia) i rozpoczął 
się wczesnym popołudniem.

 Przy porozkładanych wzdłuż ścian 
stoiskach można było zaopatrzyć się 
rozmaite krokiety, pierogi, a także serniki, 
pierniki i kołacze. Poza tym: stroiki, figurki 
Dzieciątka wykonane z gipsu i wiele 
innych elementów wprowadzających 
w bożonarodzeniowy nastrój – słowem: 
czym chata bogata, a właściwie szkoła: 
osoby ją tworzące.
 Nad sceną, gdzie odbywały się występy, 
widniała ozdobna sentencja: „Maleńka 
miłość zbawi świat”; na scenie natomiast: 
choinki, światełka, gwiazdki, czyli klimat 
świąteczny na różnych płaszczyznach. 
Śpiewano nie tylko kolędy, ale także oko-
łobożonarodzeniowe piosenki. Pojawił się 
np. znany z reklamy telewizyjnej kawałek 
„Coraz bliżej święta”. Młodzież śpiewała 

też, że „Najlepsze prezenty ukryte 
są w sercach” i wiele innych 

budujących tekstów.
 Jak przystało na ty-
giel kulturowy, jakim jest 
ziemia śląska, zabrzmiał 
język niemiecki, były też 
elementy góralskiego 
folkloru.

 Wśród najważniejszych punktów 
imprezy wymienić można licytację cho-
inek wykonanych przez młodzież (na jej 
potrzeby zostaną zresztą przeznaczone 
uzyskane w ten sposób środki). Aukcja 
była długa i burzliwa, a jej uczestnicy nie 
żałowali gotówki. Choinki szły za 40, 50, 
60, 100, 110, 150, a nawet za 200 zł.
 Nie brakowało akcentów muzycznych 
– zaczęło się od występów przedszkola-
ków, później udzielały się starsze dzieci 
(z Pogórza i Łącznika) oraz młodzież 
gimnazjalna (także z Łącznika). Były też 
chóry Zgoda (z Chrzelic) oraz Seniores 
(Łącznik) – oba znane już publiczności 
na ziemi bialskiej.
 Na koniec wystawiony został spektakl 
„Wyrwani z pamięci” – związany z pro-
jektem „Zakorzenieni” realizowanym 
przez Fundację „W rozwoju” (pisaliśmy 
o nim w poprzednim wydaniu naszego 
miesięcznika).
 Głównym organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik 
(pisało do starostwa wniosek o dofi-
nansowanie). Program artystyczny oraz 
wszystkie bieżące sprawy organizacyjne 
zapewniał Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łączniku wraz z Radą Rodziców. Rada 
Sołecka w Łączniku zabezpieczała z kolei 
na ten cel środki z budżetu gminy Biała.

Bartosz Sadliński
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Jak co roku, w Adwencie Zarząd 
Mniejszości Niemieckiej w Po-
górzu zorganizował (dla miesz-

kańców Pogórza i Frącek) spotkanie 
adwentowe. Poprzedził je projekt 
“Einführung in die Adventszeit. Pro-
jektantrag auf Kleinprojekte im Rah-
men der ethnokulturellen Arbeit Be-
gegnungsstättenarbeit 2018”. 

 Do spotkania adwentowego przy-
gotowywaliśmy się już wcześniej 
(28 listopada), w  ramach projektu, 
w  świet licy wiejskiej; członkinie 
zarządu spotkały się, aby wykonać 

piękne ozdoby świąteczne: wianki 
i stroiki. Był to też czas, gdy piekliśmy 
ciasteczka, a  dzieci pomagały nam 
w ich przyozdabianiu. Ileż było radości 
w oczach dzieci i nie tylko.
 Dzieci śpiewały znane pieśni ad-
wentowe, pieśni o Mikołaju (“Lass uns 
froh…”) oraz tańczyły (“Sei gegrüsst 
lieber Nikolaus”, “Weihnachten…”). 
Przepyszne ciasteczka i piękne stroiki 
upiększyły stoły na spotkaniu adwen-
towym, które rozpoczęło się wspólnym 
odśpiewaniem hymnu “Oberschleisien ist 
mein Heimatland”, o 14:00 (2 grudnia) 
na sali w Pogórzu.
 Po hymnie przewodnicząca odczy-
tała sprawozdanie z działalności koła 
w roku 2018, a skarbnik przedstawił 
sprawozdanie finansowe.
 Wspólnie spędzony czas umilał nam 
zespół „Kabaret bez szans” z sąsiedniej 
wioski, z Rzymkowic, który pięknym 
śpiewem wprowadził nas w przedświą-
teczny klimat; nie skąpił też kawałów. 
Było się z czego pośmiać i mile spędzić 
zimowe, grudniowe popołudnie. Przy 
kawie, cieście, swojskich ciasteczkach 
i kolacji pierwsza niedziela Adwentu 
dobiegła końca.

Monika Helfeier
Impreza zawierała akcenty artystyczne

W organizację zaangażowane były również dzieci

Przyszedł na świat 24 marca 1822 
roku w Białej (j. niem. Zülz, Ży-
dzi nazwali to miasto „Makom 

Cadik”, czyli „miasto sprawiedli-
wych”) w powiecie prudnickim, 
w rodzinie miejscowego rabina 
Salomona seniora Kohna.

 Miał dwójkę rodzeństwa: brata Samuela 
i siostrę Johannę. Gdy był jeszcze małym 
chłopcem, niespodziewanie zmarł mu 
ojciec. Wychowywanie dzieci spadło 
na barki matki Piny. Kobieta, walcząc 
z  biedą i  przeciwnościami, zapewniła 
dzieciom skromne, ale szczęśliwe dzie-
ciństwo, nie zaniedbując ich kształcenia.
 Jego ojciec, od 1793 roku obejmował 
stanowisko rabinatu krajowego Oberpfalz 
w Schnittach, a od 1801 był głównym 
rabinem okręgu Tauber z  siedzibą 
w  Margrntheim. Do Białej przybył 
w roku 1811. Był synem rabina Führtu, 
Meschullama Kohna.

Wyzwania
 Młody Salomon był inteligentnym 
dzieckiem. Uczęszczał do szkół w Bratysła-
wie, Wiedniu i Wrocławiu. Po uzyskaniu 
matury rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Wrocławskim w październiku 1844 roku. 
Studiował filologię i filozofię. Z Wrocławia 
przeniósł się następnie do Marburga, 
gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę 
profesora Johanna Gildemeistra, który 
w Marburgu wykładał językoznawstwo 
orientalne. Cohn dyplom otrzymał 17 
lipca 1847 roku.
 W Marburgu, na początku roku 1847, 
Salomon Cohn otrzymał propozycję 
objęcia rabinatu w  Opolu. Przystał 
na nią zapewne chętnie, bo Opole nie 
było dla niego miastem nieznanym 
– od roku 1846 mieszkali w nim jego 
matka i  rodzeństwo. Opolska gmina 
żydowska powierzyła rabinat studentowi 
bez pełnych kwalifikacji, ponieważ miał 
bardzo pochlebną opinię, którą przywiózł 

z Marburga. Nie bez znaczenia był także 
fakt, iż kandydat pochodził z  Białej 
Prudnickiej i  był synem tamtejszego 
bardzo szanowanego rabina.
 Młody rabin musiał ułożyć sobie 
stosunki z  przywódcami opolskiej 
gminy żydowskiej. Jej pierwszoplanową 
postacią był wówczas bogaty browarnik 
Joseph Boronow, regularnie wybierany 
przewodniczącym zarządu. Rabin musiał 
liczyć się także ze zdaniem Salomona 
Sachsa, legendarnego już w tym czasie na-
uczyciela miejscowej szkoły żydowskiej. 
Cohn obejmował gminę, która przez 
ponad trzydzieści lat nie miała wła-
snego rabina.
 Zaniedbań było więc bardzo dużo 
i rabin nie mógł narzekać na nadmiar 
wolnego czasu. Dbał o sprawy religij-
ne gminy: odprawiał nabożeństwa, 
asystował przy bar micwach, udzielał 
ślubów, odprowadzał na cmentarz 
zmarłych. Pilnował, zwłaszcza po śmier-
ci (w  roku 1849) Salomona Sachsa, 

odpowiedniego poziomu nauczania 
w  jednoklasowej szkole żydowskiej. 
W 1852 roku po objęciu rabinatu w Opolu 
ożenił się z Reginą Ettinger (1826-1919), 
z najstarszą córką Jakuba Ettingera. Miał 
z nią sześcioro dzieci.

Zmiany
 W maju 1853 r. rabin Cohn obwieścił 
na łamach opolskiego „Stadtblattu”, 
że opuszcza Opole, by objąć rabinat 
prowincjalny w  stolicy Limburgii 
Maastricht. Wiadomość ta wywołała 
wśród opolskich Żydów żal i  smutek. 
Cohn wyjechał do dalekiej Holandii, 

by po pewnym czasie (1859 roku) 
przyjąć oferowany mu rabinat krajowy 
w Schwerinie po rabinie Baruchu Isaacu 
Lipschutzu.
 W 1876 objął rabinat w synagodze przy 
Potsdamerbruecke w Berlinie. Poproszono 
go również w  1878 roku o  nauczanie 
sztuki kaznodziejskiej (homiletyki) 
w  powstającym właśnie berlińskim 
seminarium rabinackim i  pracował 

tam aż do swojej emerytury, do roku 
1894. Cohn należał do najsławniejszych 
i  najbardziej lubianych wykładowców 
berlińskiego seminarium.
 U samego schyłku XIX w., poważnie już 
chorując, złożył rabinat i zakończył pracę 
w seminarium. Opuścił Berlin i osiadł 
u rodziny we Wrocławiu. Tam też zmarł 
22 września 1902 roku, kilka miesięcy 
po swych 80. urodzinach. Pochowany 
został dwa dni później na cmentarzu 
przy dzisiejszej ulicy Ślężnej. Ceremonia 
pogrzebowa miała uroczysty przebieg. Nad 
grobem przemawiali obydwaj wrocławscy 

rabini: ortodoksyjny Guttmann i liberalny 
Rosenthal, a także rektor berlińskiego 
seminarium doktor Hoffmann oraz 
przyjaciele zmarłego: rabini Freimann, 
Bamberger i Horowitz. Berlińska gazeta 
„llgemeine Zeitung des Judentums” za-
mieściła na swych łamach wspomnienie 
o zmarłym rabinie, w którym napisano, 
że Cohn w młodości był zwolennikiem 
umiarkowanej asymilacji, w dojrzałych 
zaś latach gorliwie bronił ortodoksji.

Tomasz Heda

Bibliografia:
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Per-
sonen/Dr_Salomon_Cohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Salomon_
Cohn
h t t p : / / p o d r o z e . g a z e t a . p l / p o d -
roze/1,114158,654711.html
h t t p : / / p o d r o z e . g a z e t a . p l / p o d -
roze/1,114158,654735.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabin
http://portalwiedzy.onet.pl/15194,,,, rabin, 
haslo.html
http://www.jewish.org.pl/index.php/he/
bwi-kalendarz-i-cykl-iycia-mainmenu-68/
4944-rabini-koheni-i-inni.html
https://portal.dnb.de/opac.htm? method=-
simpleSearch&cqlMode=true&query=id-
n%3D129219606
http://www.kirkuty.xip.pl/biala.htm 

Dr Salomon Cohn – rabin pochodzący z Białej

Opolska gmina żydowska powierzyła rabinat studentowi 
bez pełnych kwalifikacji, ponieważ miał bardzo pochlebną 

opinię, którą przywiózł z Marburga. Nie bez znaczenia 
był także fakt, iż kandydat pochodził z Białej Prudnickiej 
i   był synem tamtejszego bardzo szanowanego rabina.

Pieczęć dra Salomona Cohna

Wprowadzenie w przedświąteczny klimat

Impreza związana była z projektem
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 W  sali znajdowało się mnóstwo 
kiermaszowych stoisk, przy których 
można było kupić coś z zakresu ozdób 
świątecznych, potraw lub słodyczy. Mło-
dzież rozwijała żyłkę przedsiębiorczości, 
oferując pierniczki, ciasta, gofry, krokiety, 
pierogi i wiele innych rzeczy, których 
nie kupi się w markecie (przynajmniej 
nie w tym wydaniu).
 Pogoda zachęcała do tego, by 

schronić się w ciepłych murach, wśród 
świątecznej dekoracji; przy odrobinie 
odporności na tłum i ścisk można było 
miło spędzić czas.
 Kiermasz zaczął się o 15:30, skończył 
natomiast przed 18:00. Wtedy to spod 
budynku szkoły ruszała orkiestra dęta. 
Jej przemarsz prowadził do Rynku – tam 
miało miejsce rozświetlenie choinki, 
o którym piszemy w osobnym materiale.

tekst: Bartosz Sadliński
zdjęcia: Marek Doskocz
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Mnóstwo stoisk
dokończenie ze str. 1

Publiczność dopisała - aby przejść z punktu A do punktu B trzeba było się przeciskać

Kiermasz odbywał się w nastrojowym półmroku

Nie mogło zabraknąć tancerzy i tancerek „Wesołe jest życie staruszka...”

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani
Gabrieli Prokopowicz

inspektorowi 
ds. obsługi Rady Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Białej
z powodu śmierci

Matki
 składają

burmistrz Białej i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Białej

Umiera się nie dlatego, by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej

Dyrektorowi Publicznego 
Gimnazjum w Białej

Wojciechowi Szukalskiemu
Oraz pogrążonej w żalu rodzinie
Wyrazy głębokiego współczucia 

Z powodu śmierci
Mamy

składa dyrekcja oraz pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Białej

Umiera się nie dlatego, by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej

Teresie i Wojciechowi 
Szukalskim

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają

nauczyciele, pracownicy
oraz emeryci 

Publicznego Gimnazjum
w Białej

Ona już doszła, gdzie każdy 
kiedyś dojść musi. 

Już jest tam gdzie kończy się droga 
- u Pana Boga”

Pragniemy podziękować Wszystkim 
za udział w uroczystości pogrzebowej

Naszej Mamy, Babci i Prababci
śp. Elżbiety Neugebauer

za modlitwę, kwiaty, wyrazy 
współczucia i życzliwe słowa.

Wasza obecność była wsparciem 
i najpiękniejszym darem.

Dziękujemy również Wszystkim 
tym, którzy nie mogąc uczestniczyć 

w pogrzebie towarzyszyli Naszej 
Mamie swoją modlitwą.

Rodzina

Potrzebujesz pomocy wiesz kto jej 
potrzebuje bo jest bezdomny, głodny?

Zawsze możemy ci pomóc
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
ul. Prudnicka 29 poniedziałek-piątek
tel. 77 4387 140 – w godz. 7.30-15.30

Posterunek Policji w Białej
ul. Prudnicka 29A tel. 77 438 71 60

– w godz. 7.00-22.00
Wszystkie służby ratunkowe z tel. kom.112
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

SZYBKO  TANIO  SOLIDNIE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Głogówek ul. 3 Maja 2D, tel. 602 122 458, 77 437 41 17 

KONKURENCYJNE CENY
NOWYCH ELEKTRONARZĘDZI

MOŻLIWY ODBIÓR SPRZĘTU DO NAPRAWY 
NA TERENIE PRUDNIKA I OKOLIC

Lidia Augustyn ur. 1963 r., zm. 13.11.2018 r., zam. Biała
Franciszek Siedlaczek ur. 1946 r., zm. 24.11.2018 r., zam. Łącznik

Bolesław Krowiak ur. 1949 r., zm. 24.11.2018 r., zam. Biała
Teresa Szulc  ur. 1952 r., zm. 26.11.2018 r., zam. Biała

Agnieszka Barysz  ur. 1927 r.  zm. 29.11.2018 r., zam. Olbrachcice
Elżbieta Neugebauer ur. 1927 r., zm. 01.12.2018 r., zam. Dębina

Henryk Deszczka ur. 1958 r., zm. 02.12.2018 r., zam. Pogórze
Karol Helfajer ur. 1951 r., zm. 05.12.2018 r., zam. Pogórze
Paweł Józef  ur. 1932 r., zm. 09.12.2018 r., zam. Grabina

Gertruda Weis  ur. 1926 r., zm. 11.12.2018 r., zam. Radostynia
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1 Wt NOWY ROK
2 Śr Makarego, Izydora
3 Cz Danuty, Genowefy
4 Pt Anieli, Tytusa
5 Sb Hanny, Edwarda
6 Nd TRZECH KRÓLI
7 Pn Lucjana, Juliana
8 Wt Seweryna, Erharda
9 Śr Marceliny, Marcjanny

10 Cz Dobrosława, Wilhelma
11 Pt Honoraty, Matyldy
12 Sb Arkadiusza, Czesławy
13 Nd Bogumiła, Weroniki
14 Pn Feliksa, Hilarego
15 Wt Domosława, Makarego
16 Śr Marcelego, Włodzimierza
17 Cz Antoniego, Jana
18 Pt Małgorzaty, Piotra
19 Sb Henryka, Mariusza
20 Nd Fabiana, Sebastiana
21 Pn DZIEŃ BABCI
22 Wt DZIEŃ DZIADKA
23 Śr Ildefonsa, Rajmunda
24 Cz Felicji, Tymoteusza
25 Pt Tatiany, Miłosza
26 Sb Pauli, Polikarpa
27 Nd Angeliki, Przybysława
28 Pn Walerego, Tomasza
29 Wt Franciszka, Zdzisława
30 Śr Macieja, Martyny
31 Cz Ludwika, Marceliny

Styczeń
1 Pt Brygidy, Ignacego
2 Sb Filipa, Joanny
3 Nd Błażeja, Telimeny
4 Pn Andrzeja, Weroniki
5 Wt Agaty, Adelajdy
6 Śr Bohdana, Doroty
7 Cz Romualda, Ryszarda
8 Pt Gabriela, Hieronima
9 Sb Jakuba,Apolonii

10 Nd Jacka, Scholastyki
11 Pn Bernadety, Grzegorza
12 Wt Eulalii, Nory
13 Śr Grzegorza, Katarzyny
14 Cz WALENTYNKI
15 Pt Faustyna, Jowity
16 Sb Danuty, Julianny
17 Nd ODPUST W ŁĄCZNIKU
18 Pn Konstancji, Maksyma
19 Wt Arnolda, Konrada
20 Śr Leona, Ludomiła
21 Cz Eleonory, Kiejstuta
22 Pt Małgorzaty, Marty
23 Sb Izabeli, Polikarpa
24 Nd Macieja, Bogusza
25 Pn Cezarego, Wiktora
26 Wt Aleksandra, Mirosława
27 Śr Gabriela, Anastazji
28 Cz TŁUSTY CZWARTEK

Luty

1 Pt Albiny, Dawida
2 Sb Heleny, Henryka
3 Nd Maryny, Kunegundy
4 Pn Kazimierza, Łucji
5 Wt Adriana, Fryderyka
6 Śr POPIELEC
7 Cz Pawła, Tomasza
8 Pt DZIEŃ KOBIET
9 Sb Franciszki, Katarzyny

10 Nd Cypriana, Makarego
11 Pn Benedykta, Konstantego
12 Wt Bernarda, Grzegorza
13 Śr Krystyny, Bożeny
14 Cz Leona, Matyldy
15 Pt Longina, Klemensa
16 Sb Herberta, Izabeli
17 Nd Patryka, Zbigniewa
18 Pn Cyryla, Edwarda
19 Wt Józefa, Bogdana
20 Śr Eufemii, Klaudii
21 Cz Benedykta, Lubomiry
22 Pt Katarzyny, Bogusława
23 Sb Oktawiana, Pelagii
24 Nd Gabriela, Marka
25 Pn Ireneusza, Małgorzaty
26 Wt Teodora, Emanuela
27 Śr Lidii Ernesta
28 Cz Anieli, Sykstusa
29 Pt Marka, Wiktorii
30 Sb Amelii, Dobromira
31 Nd Kornelii, Beniamina

Marzec
1 Pn Zbigniewa, Hugona
2 Wt Franciszka, Wiktora
3 Śr Ryszarda, Antoniego
4 Cz Izydora, Wacława
5 Pt Ireny, Wincentego
6 Sb Izoldy, Celestyny
7 Nd Hermana, Rufina
8 Pn Dionizego, Cezaryny
9 Wt Mai, Dymitra

10 Śr Małgorzaty, Michała
11 Cz Filipa, Leona
12 Pt Juliusza, Ludosława
13 Sb Przemysława, Hermenegildy
14 Nd NIEDZIELA PALMOWA
15 Pn Mara, Anastazji
16 Wt Bernadety, Juli
17 Śr Klary, Roberta
18 Cz WIELKI CZWARTEK
19 Pt WIELKI PIĄTEK
20 Sb WIELKA SOBOTA
21 Nd WIELKANOC
22 Pn LANY PONIEDZIAŁEK
23 Wt Jerzego, Wojciecha
24 Śr Aleksandra, Horacego
25 Cz Jarosława, Marka
26 Pt Marzeny, Klaudiusza
27 Sb Teofila, Zyty
28 Nd Pawła, Walerii
29 Pn Piotra, Rity
30 Wt Katarzyny, Mariana

Kwiecień

1 Śr ŚWIĘTO PRACY
2 Cz DZIEŃ FLAGI RP
3 Pt KONSTYTUCJI 3 MAJA
4 Sb Floriana, Moniki
5 Nd Ireny, Waldemara
6 Pn Judyty, Juranda
7 Wt Gustawy, Ludmiły
8 Śr Stanisława, Dezyderii
9 Cz Grzegorza, Bożydara

10 Pt Antoniego, Antonina
11 Sb Igi, Miry
12 Nd LIGOTA BIAL. I KROBUSZ
13 Pn Serwacego, Marii
14 Wt Bonifacego, Macieja
15 Śr Zofii, Jana
16 Cz Andrzeja, Jędrzeja
17 Pt Sławomira, Paschalisa
18 Sb Eryka, Aleksandry
19 Nd Iwa, Piotra
20 Pn Bernardyna, Kolumby
21 Wt Kryspina, Wiktora
22 Śr Heleny, Wiesławy
23 Cz Iwony, Emilii
24 Pt Joanna, Zuzanna
25 Sb Grzegorza, Magdy
26 Nd ODPUST W ŁĄCZNIKU
27 Pn Jana, Juliusza
28 Wt Jaromira, Justa
29 Śr Marii Magdaleny
30 Cz Feliksa, Ferdynanda
31 Pt Kamili, Petroneli

Maj
1 Sb DZIEŃ DZIECKA
2 Nd Erazma, Marianny
3 Pn Klotyldy, Leszka
4 Wt Franciszka, Karola
5 Śr Waltera, Bonifacego
6 Cz Dominiki, Norberta
7 Pt Roberta, Wiesława
8 Sb Medarda, Maksyma
9 Nd ZIELONE ŚWIĄTKI

10 Pn Bogumiła, Małgorzaty
11 Wt Barnaby, Radomiła
12 Śr Janiny, Onufrego
13 Cz Antoniego, Lucjana
14 Pt Elizy, Bazylego
15 Sb Jolanty, Wita
16 Nd Aliny, Justyny
17 Pn Laury, Alberta
18 Wt Elżbiety, Marka
19 Śr Gerwazego, Protazego
20 Cz BOŻE CIAŁO
21 Pt Alicji, Alojzego
22 Sb Pauliny, Flawiusza
23 Nd ODPUST W SOLCU
24 Pn Janiny, Danuty
25 Wt Łucji, Wilhelma
26 Śr Jana, Pawła
27 Cz Władysława, Maryli
28 Pt Ireneusza, Leona
29 Sb ODPUST W BIAŁEJ
30 Nd Emilii, Lucyny

Czerwiec

1 Pn Mariana, Ottona
2 Wt Jagody, Urbana
3 Śr Anatola, Jacka
4 Cz Malwiny, Izabeli
5 Pt Karoliny, Antoniego
6 Sb Dominiki, Łucji
7 Nd Estery, Metodego
8 Pn Edgara, Elżbiety
9 Wt Lukrecji, Weroniki

10 Śr Amelii, Filipa
11 Cz Olgi, Kaliny
12 Pt Jana, Pameli
13 Sb Irwina, Margarety
14 Nd Marcelina, Ulryka
15 Pn Roksany, Bonawentury
16 Wt Mariki, Benity
17 Śr Anety, Aleksego
18 Cz Erwina, Kamila
19 Pt Alfreda, Wincentego
20 Sb Czesława, Hieronima
21 Nd ODPUST W GRABINIE
22 Pn Leny, Magdaleny
23 Wt Bogny, Sławosza
24 Śr Kingi, Krystyny
25 Cz Krzysztofa, Walentyny
26 Pt Anny, Mirosławy
27 Sb Natalii, Aureliusza
28 Nd ODPUST W PRĘŻYNIE
29 Pn Marty, Olafa
30 Wt Julity, Ludmiły
31 Śr Ignacego, Ernesty

Lipiec
1 Cz Justyna, Nadii
2 Pt Alfonsa, Kariny
3 Sb Lidii, Augusta
4 Nd Dominika, Protazego
5 Pn Marii, Oswalda
6 Wt Jakuba, Sławy
7 Śr Doroty, Kajetana
8 Cz Cyriaka, Emiliana
9 Pt Romualda, Romana

10 Sb Borysa, Filomeny
11 Nd ODPUST W POGÓRZU
12 Pn Lecha, Klary
13 Wt Diany, Hipolita
14 Śr Euzebiusza, Maksymiliana
15 Cz ODPUST W BIAŁEJ
16 Pt Joachima, Rocha
17 Sb Jacka, Anity
18 Nd Heleny, Bronisława
19 Pn Bolesława, Juliana
20 Wt Bernarda, Sobiesława
21 Śr Joanny, Kazimiery
22 Cz Cezarego, Zygfryda
23 Pt Apolinarego, Filipa
24 Sb Bartłomieja, Malwiny
25 Nd Ludwika, Luizy
26 Pn Marii, Natalii
27 Wt Józefa, Moniki
28 Śr Patrycji, Adeliny
29 Cz Jana, Sabiny
30 Pt Szczęsnego, Róży
31 Sb Rajmunda, Ramony

Sierpień

1 Nd ODPUST W GOSTOMI
2 Pn Stefana, Wilhelma
3 Wt Izabeli, Szymona
4 Śr Liliany, Rozalii
5 Cz Doroty, Wawrzyńca
6 Pt Beaty, Eugeniusza
7 Sb Melchiora, Reginy
8 Nd ODPUST W KOLNOWICACH
9 Pn Sergiusza, Piotra

10 Wt Łukasza, Mikołaja
11 Śr Jacka, Dagny
12 Cz Marii, Gwidona
13 Pt Eugenii, Aureliusza
14 Sb ODPUST W BROWIŃCU POL.
15 Nd Albina, Nikodema
16 Pn Edyty, Kornela
17 Wt Franciszka, Hildegardy
18 Śr Stefanii, Irmy
19 Cz Januarego, Konstancji
20 Pt Eustachego, Filipiny
21 Sb Jonasza, Mateusza
22 Nd Maurycego, Tomasza
23 Pn Bogusława, Tekli
24 Wt Gerarda, Teodora
25 Śr Aurelii, Kleofasa
26 Cz Justyny, Cypriana
27 Pt Damiana, Amadeusza
28 Sb Luby, Wacława
29 Nd Michała, Michaliny
30 Pn DZIEŃ CHŁOPAKA

Wrzesień
1 Wt Danuty, Remigiusza
2 Śr Teofila, Dionizego
3 Cz Teresy, Józefy
4 Pt Rozalii, Franciszka
5 Sb Igora, Apolinarego
6 Nd Artura, Brunona
7 Pn Marii, Marka
8 Wt Pelagii, Brygidy
9 Śr Arnolda, Dionizego

10 Cz Franciszka, Pauliny
11 Pt Aldony, Emila
12 Sb Eustachego, Maksymiliana
13 Nd Edwarda, Geralda
14 Pn DZIEŃ NAUCZYCIELA
15 Wt Jadwigi, Teresy
16 Śr Gawła, Florentyny
17 Cz Małgorzaty, Ryszarda
18 Pt Juliana, Łukasza
19 Sb Piotra, Pawła
20 Nd ODPUST W MOKREJ
21 Pn Urszuli, Hilarego
22 Wt Halki, Kordiana
23 Śr Marleny, Seweryna
24 Cz Marcina, Rafała
25 Pt Darii, Wilhelminy
26 Sb Ewarysta, Łucjana
27 Nd Iwony, Sabiny
28 Pn Szymona, Tadeusza
29 Wt Euzebii, Wiloletty
30 Śr Zenobii, Przemysława
31 Cz HALLOWEEN

Październik

 1 Pt WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2 Sb ZADUSZKI
3 Nd Huberta, Sylwii
4 Pn Karola, Olgierda
5 Wt Elżbiety, Sławomira
6 Śr Feliksa, Leonarda
7 Cz Antoniego, Ernesta
8 Pt Seweryna, Gotfryda
9 Sb Teodora, Ursyna

10 Nd Leny, Ludomira
11 Pn ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12 Wt Renaty, Witolda
13 Śr Stanisława, Mikołaja
14 Cz Agaty, Serafina
15 Pt Alberta, Leopolda
16 Sb Edmunda, Marii
17 Nd Grzegorza, Salomei
18 Pn Klaudyny, Romana
19 Wt Elżbiety, Seweryny
20 Śr Anatola, Rafała
21 Cz Janusza, Marii
22 Pt Cecylii, Marka
23 Sb Adeli, Klemensa
24 Nd ODPUST W ŚMICZU
25 Pn Erazma, Katarzyny
26 Wt Delfiny, Lechosława
27 Śr Waleriana, Wirgiliusza
28 Cz Zdzisława, Lesława
29 Pt ANDRZEJKI
30 Sb Andrzeja, Justyny

Listopad
1 Nd Natalii, Blanki
2 Pn Balbiny, Pauliny
3 Wt Franciszka, Ksawerego
4 Śr BARBÓRKA
5 Cz Saby, Kryspiny
6 Pt MIKOŁAJKI
7 Sb Marcina, Ambrożego
8 Nd ODP. W OLBRACHCICACH
9 Pn Leokadii, Wiesławy

10 Wt Danieli, Julii
11 Śr Damazego, Waldemara
12 Cz Aleksandra, Adelajdy
13 Pt Łucji, Otylii
14 Sb Alfreda, Izydora
15 Nd Niny, Celiny
16 Pn Albiny, Zdzisławy
17 Wt Olimpii, Łazarza
18 Śr Gracjana, Bogusława
19 Cz Gabrieli, Dariusza
20 Pt Bogumiły, Dominika
21 Sb Tomasza, Piotra
22 Nd Honoraty, Zenona
23 Pn Sławomiry, Wiktorii
24 Wt WIGILIA
25 Śr BOŻE NARODZENIE
26 Cz 2 DZIEŃ ŚWIĄT
27 Pt Jana, Żanety
28 Sb Teofili, Godzisława
29 Nd Dawida, Tomasza
30 Pn Eugeniusza, Rainera
31 Wt SYLWESTER

Grudzień


