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Otwarto
oczyszczalnię ścieków

U

roczyste otwarcie oczyszczalni ścieków (w środę, 10
października) podzielone zostało na dwie części – pierwsza
odbyła się w Urzędzie Miejskim
w Białej, druga – chwilę później –
już w samej oczyszczalni.
Realizacja inwestycji trwała około
rok (rozpoczęła się początkiem sierpnia
2017, a sfinalizowana została końcem
sierpnia 2018), ale temat powstania nowej
oczyszczalni funkcjonował już w Białej

od dłuższego czasu..
Sama oczyszczalnia ma niewielkie
rozmiary – obiekt i jego funkcjonowanie
podlegają gminnej spółce Wodociągi
i Kanalizacja w Białej. To właśnie spółka
pokierowała inwestycją.
Skanalizowani
i nieskanalizowani
Wykonawcą była rzeszowska firma
InvestBud, zaś urządzenia, z których składa
się oczyszczalnia, dostarczyło i zainstalowało
przedsiębiorstwo BioTech. Podczas prelekcji

Osoby związane z inwestycją przecięły wstęgę

Drodzy mieszkańcy
Miasta i Gminy Biała
składam serdeczne wyrazy podziękowania
za udział w wyborach i za zagłosowanie na
moją osobę i Radnych, których wystawiliśmy w ramach naszego komitetu.
Jestem wdzięczny, że doceniliście to,
co zrobiliśmy i robimy dla naszej Gminy
i naszych Mieszkańców.
Większość w składzie Rady pozwoli
nam na konstruktywną i rzeczową pracę
i osiągnięcie zamierzonych celów.
Dziękuję za zaufanie i szansę rozwoju
naszej Gminy na kolejne pięć lat.

Edward Plicko

– w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego
w Białej – przedstawiciel tej firmy omówił
prezentację, w której znalazły się także inne
oczyszczalnie wykonane przez tę działającą
do przeszło dwudziestu lat firmę.
Burmistrz Edward Plicko, przemawiający wcześniej, na początku uroczystości,
wyjaśnił, że lokalizacja oczyszczalni (ul.
Łąkowa, w Białej) była na ten moment
jedyną możliwą drogą, choć obiektywnie
lepszym rozwiązaniem byłoby usytuowanie
jej na pograniczu Łącznika i Chrzelic.
Oczyszczalnia jest w stanie przyjąć
około 370 m³ na dobę, na chwilę obecną
dostarczane jest natomiast około 200 m³
z samej Białej. W nowej oczyszczalni
obsługiwane są także ścieki dowożone,
można przyjąć ich ograniczoną ilość.
Obok powstałej niedawno oczyszczalni
znajdują się pozostałości tej dotychczas
działającej, kontenerowej, pochodzącej
jeszcze z lat 80. Jej niezbyt dobry już stan
wymusił zmianę – budowę przez gminę
własnej oczyszczalni lub skorzystanie z tej
należącej do firmy Ustronianka. Druga
opcja była dla samorządu nieopłacalna.
Całkowity koszt budowy oczyszczalni
to koło 6 mln. zł, z czego niecałe 4 pochodziły
z dofinansowania (w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego). Sporą cześć inwestycji pochłonęło tworzenie fundamentu – teren
jest podmokły, należało wykonać zbrojenie.

cd. na str. 6

Edward
Plicko
burmistrzem
Białej
na kolejną
kadencję

68,37%
(2819 głosów)

Gratulujemy!
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Oktołbra to nołs pogoda richtig
rospieszczała, ale wiemy iż poti
banie Wszystkich Świantych i miesionc
listopad zimny, mokry i smutny. Jeszcze
pudziemy na kerchów poskludzać wypołlone znicze i świeczki. Trza pościerać
co nakapało na te czołrne marmurowe
platy. Bo zwykłych ajnfachowych krzyży,
tych z żelazła abo drzewa, żołdyn już
nie stawioł. Niedługo to już prawie
wcale krzyży na kerchowach nie banie.
Bestusz chcał wom przypomnić dzisiej ło
krzyżach, co mają po połrałset lołt – ło
krzyżach pokutnych.

zaczli wszyscy głośno szemrać, nie
widziało im se to. Rzekłech już – padoł
dziedzic – i słowa mego nie odmienia.
Postanowiyłech, iż ten tu Mikołej banie
aż do pełnoletności wspierał Ignacowe
dzieci i jego niewiasta. Jeden dzień
w tyjdniu, jak banie robota, pomołgać
na w polu, szczególnie we żniwa. Zapłaci
farołrzowi za pogrzeb, świałtemszoł
za dusze zabitego łodprawionoł i świece
wypołlony wtenczas. Bez rok, kożdyj
dzień miesiołca, jak sie dopuścił tego
strasznego czynu, świeca za dusza
Ignaca zaświeci i ło spokojność jego

chu. Ale wezła rałka – przebołcza joł
wom Mikołaju – padała – wszyscy se
oddychli.
Takie to boły sondy 500 lołt tymu.
Skrzywdzone rodziny dostały zadośćuczynienie. A jak to jest terołz? Sami
se musicie łodpowiedzieć. Krzyżów
drzewinianych dojś stoji przy szosejach,
a nołwiałcej między Białą i Krobusza.
Niechtory sprawy w sondzie se wlekoł
połrał lołt i nie ma zadośćuczynienia.
Krzyży pokutnych jest dwa w Biale,
a w całyj powiecie prudnickim sześć.
Skąd joł to wszystko wiał. Bestusz, iż

Krzyże pokutne
Soł wykute z kamienia i nie stojoł
na kerchowach jyno na miejscach kaj
człowiek zabił człowieka. Soł to kamienne
pomniki jakby średniowiecznego prawa,
bo wtedy za śmierć boła śmierć, jak
to padajoł – łoko za łoko, a potyj zabójca
mógł łodpokutować swój łokrutny czyn
przez wykucie krzyża w kamieniu. Na nim
musiał tyż wykuć narzyndzie zbrodni.
Bardzo dołwno temu niejaki Mikołej
zabił w studole łopatoł swojego somsiada, Ignaca. Za ten czyn stanoł przed
łoblicze ksieńcia, bo boł jego poddany.
Całoł gromada ludzi szła do dwora,
by posłuchać jaki banie wyrok.
Wszyscy rachowali, iż banie wisioł
a łoni w karczmie baną mieli niejeden
wieczór ło czyj rozprawiać. A tu Mikołajowi ksiołży darował życie. Aż

duszy banie prosił Ponbóczka naszego.
Na znak pokuty krzyż w kamieniu
swoimi rałkoma wykuje i postawi
na miejscu, kaj dokonał swej zbrodni.
Wyryje na nij łopata, chtoroł zakopie
głamboko w tyj miejscu. Jak już zrobi
swojoł powinność, Hajźbieta, wdowa
do kupy z dziećmi ma mu przebaczyć
i rałki na znak zgody nad krzyżał podać.
Wszystkich tu wołs za świadków biera
i strażnikoma czynia.
Tak skończył dziedzic. Dwa tyjdnie
Mikołej kuł krzyż. Jak boł gotowy postawił na gumnie, zaprosił Ignacowoł
niewiasta i jej dzieci. Za nimi zbiegła
se do studoły prawie całoł wieś. Stołli
przecał na straży, czy wdowa przyjmie
rałka Ignaca wyciłgniono do nij nad
krzyżał, czy ni. Ani nie dychali ze stra-

boł w Biale taki rechtór – Zbigniew
Komarnicki, chtory już nie żyje, co mioł
richtich szmyrgla na tejma zabytków,
a nołwiałcej jak szło ło krzyże pokutne.

Joł mieszkom kole zomku, kaj ten
nołstarszy krzyż stoji. Moł niecały
meter, ale jest już prawie okrągły i nic
już na nim nie idzie łodczytać, bo czas
wypłukał kamień, ale w naszym archiwum
zakładowem – Foto Myszyński. – jest
taki łobrołzek co moł ze 45. lołt i kaj
jeszcze rok1610 widać. Drugi krzyż
pokutny stoł przy wjeździe do miasta
w Szynowicach. Moł jyno jedno ramię.
Podanie głosi, iż w 1635 roku w Biale
panowała zaraza i mioł to być znak
dloł podróżnych, coby omijali miasto.
Takich znaków bodejś używano w całej
Europie, kaj też jest wiele krzyży pokutnych. Zajś insze podania padajoł, iż
w tyj miejscu zabiyli bogatego kupca,
co jechoł do Białej na tołrg. A jak richtig
boło, jyno Pon Bóczek wie.

Skład nowej Rady Miejskiej
Imię i nazwisko radnego
BARYSZ Roman Paweł
CZERWIŃSKI Jacek
KLINKE Marek Jan
RODEN Józef Leon
WOTKA Irena Helena
MOSZCZEŃSKA Maria Magdalena
FLUDER Małgorzata Teresa
NEUGEBAUER Gabriela Maria
KWOCZEK Mariusz Józef
OSIEWACZ Andrzej Jan
TARNOWSKI Damian Szymon
KOSIŃSKI Mateusz Marek
GOREK Sabina Maria
KRUPA Alfred Jan
HARNYS Adrian Piotr

„Das Regen“

Fallen kleine Tropfen
auf unsere Köpfen!
Im November regnet‘s oft…
Tropft der Regen, tropf, tropf tropf!
Fallen viele Tropfen,
fallen, hüpfen, klopfen!
Der November ist ganz nass,
nur die Kinder haben Spaß!
WIR LERNEN:
MINI – WÖRTERBUCH
Der November – listopad
Das Regen – deszcz
Die Tropfen – krople
Die Köpfe – głowy
Die Kinder – dzieci
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liczba głosów
ważnych

Procent w skali
okręgu

184
211
133
179
91
209
98

46.00%
62.99%
53.63%
68.58%
70.00%
52.25%
73.68%
0.00%
61.54%
68.30%
78.82%
68.67%
59.21%
67.26%
52.37%

144
209
160
217
135
226
166

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków – przedłużenie terminu
Burmistrz Białej ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków o udzielenie w 2018 roku
dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.
Nabór wniosków będzie trwał od 10 października do 15 listopada 2018 r.
W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć
w Urzędzie Miejskim w Białej, w sekretariacie (ul. Rynek 10, pok.13) komplet dokumentów.
Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych (ul. Rynek 10, pok. 1a)
oraz ze strony internetowej urzędu www.biala.gmina.pl.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot
wydatków poniesionych na zakup (lub zakup i montaż) przydomowych oczyszczalni ścieków.
Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych (ul. Rynek 10, pok.1a) w godzinach pracy urzędu – tel. (77) 438 85 57.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl
Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Bartosz Sadliński;
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Leokadia Schneider, Bartosz Sadliński, Dominika Rak
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Zainteresowanie tematem rośnie

W

spomnienia żołnierzy 20.
Dy wizji Grenadierów SS
(Estońska nr 1). Październik
1944 – maj 1945" – taki podtytuł nosi
druga część książki „Nadzieja wdeptana w błoto”. Jej autor Jacek Cielecki
gościł już na łamach „Panoramy Bialskiej” (nr 2/2017, s. 10). Temat – trzeba
przyznać – niszowy, choć (zdaniem
autora) zyskujący na popularności. Zadanie – ambitne, wymagające cierpliwości, znajomości języka
obcego i wielu innych kompetencji.
Poniżej: rozmowa z Jackiem
Cieleckim.
„Nadzieja wdeptana w błoto”
– wyjaśnijmy czytelnikom o jaką
nadzieję chodzi.
Tytuł nie wziął się znikąd – został
wybrany podczas opracowywania wspomnień, materiałów i raportów do tomu
I. Jest on związany z Estonią i Śląskiem
Opolskim. Słowo,, nadzieja” nawiązuje
do tego, co czuli na przełomie 1944 i 1945
roku Estończycy opuszczający swój kraj.
Wciąż żywili nadzieję, że w jakiś sposób
odzyska on niepodległość lub uda się
uniknąć drugiej okupacji przez związek
sowiecki. Wierzyli również, że walcząc
w mundurach feldgrau w jakiś sposób
się do tego przyczynią i ich wkład
w obronę ojczyzny nie pójdzie na marne.
Ta nadzieja została jednak ostatecznie
pogrzebana w walkach na terenie
ówczesnych Niemiec (w których skład
wchodził Dolny i Górny Śląsk), ponieważ
po reorganizacji estońskiej dywizji miała
ona zostać użyta w walkach na terenie
Łotwy, a więc blisko domu.
Podczas tzw. „kotła opolskiego”, w marcu
1945 roku, ta nadzieja ostatecznie umarła
w sercach Estończyków. W tym okresie
w ich wspomnieniach często pojawia się
również słowo „błoto”. Wynika to z tego,
że w marcu 1945 roku panowały już
roztopy, a wycofujący się Estończycy
pokonywali dziesiątki kilometrów przez
rozmiękłe pola. Błoto ich spowalniało
i przyklejało się dosłownie do wszystkiego.
Marzec 1945 roku był również jednym
z najczarniejszych dla dywizji miesięcy
podczas ostatniej fazy wojny. Dlatego

postanowiłem użyć sformułowania,,
nadzieja wdeptana w błoto” – tytuł ten
nawiązuje do wiary w niepodległość
utraconej z dala od domu na terenie
Śląska Opolskiego.
Ostatnio wydana druga odsłona
książki to zbiór wspomnień żołnierzy.
Skąd je pozyskiwałeś?
Z Estońskiego Archiwum Państwowego, Estońskiego Muzeum Wojny,
estońskojęzycznych publikacji i prywatnych kolekcji. Dodatkowo udało
mi się przeprowadzić kilka wywiadów
z estońskimi weteranami, którzy walczyli
na terenie Śląska Opolskiego.

W

e wspomnieniach Estończyków z okresu 1944-45 dominuje gorycz, czarny humor
i emocjonalne podejście do kwestii
koleżeństwa, walki, chęci przeżycia.
Czy wspomnienia któregoś z tych
żołnierzy wydają ci się szczególnie
bliskie? Jakoś bardziej do ciebie
przemówiły?
Starając się być profesjonalnym
badaczem, nie mogę przywiązywać się
emocjonalnie do tematu, ponieważ wtedy
zagrożony jest obiektywizm i bezstronność
– są one niezbędne w badaniu historii.
Wspomnienia te jednak pozwoliły
ustalić kilka mogił żołnierskich oraz
wyjaśnić parę sytuacji z życia dywizji.
Jak wiadomo: wspomnienia są zawsze
subiektywne i emocjonalne, zwłaszcza
z tak burzliwego okresu, jakim była II
wojna światowa. We wspomnieniach
Estończyków z okresu 1944–45 dominuje
gorycz, czarny humor i emocjonalne
podejście do kwestii koleżeństwa, walki,
chęci przeżycia.
Jaka jest główna idea stojąca
za tą książką? Jakie jest jej „dlaczego”,
jej przesłanie?
Książka, a raczej cykl książek ma celu
przybliżenie czytelnikom w Polsce

i na świecie tego mało znanego okresu
z życia 20. Dywizji Grenadierów SS.
Na rynku widnieje wiele publikacji
o bardziej znanych dywizjach armii
niemieckiej. Owa dywizja jednak
do sławnych nie należała. Na tle historii
lokalnej ma ona z kolei bardzo duże
znaczenie, ponieważ pozwala pokazać
zupełnie inne spojrzenie na walki na terenie Śląska Opolskiego w 1945 roku,
niż spojrzenie niemieckie i rosyjskie.
Czy należy spodziewać się dalszych
twoich badań w tym temacie? Jeśli tak,
to w jakiej formie? Może masz jakieś
inne plany badawcze?
Badania cały czas trwają. Aktualnie
prowadzę prace nad III tomem książki,
który będzie uzupełnieniem tomu
I i II. Dodatkowo cały czas staram się
pracować w terenie, aby odnaleźć kolejne
zapomniane estońskie i niemieckie
mogiły na obszarze Śląska Opolskiego.
Skupiam się również na stworzeniu
pierwszej w Polsce monografii dotyczącej 1. Ochotniczego Estońskiego
Batalionu Grenadierów Pancernych
SS „Narva”, który walczył w 1943 roku
na Ukrainie. Dodatkowo planuję ten
swój projekt bardziej zdigitalizować, aby
trafić do odbiorów nie tylko w Polsce
i Estonii, ale również na całym świecie,
ponieważ zainteresowanie tym tematem

cały czas rośnie, a zakres badań wciąż
się poszerza. Nie ma dnia, w którym nie
spędziłbym czasu na badaniu historii
Estończyków.
Gdzie najłatwiej nabyć książkę?
W internecie – na Allegro, Wydawnictwo POMOST.

rozmawiał Bartosz Sadliński
O autorze:
Jacek Cielecki pochodzi z Łącznika,
obecnie mieszka we Wrocławiu. Tam
też studiował: dziennikarstwo (w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej) oraz
komunikację wizerunkową (na uniwersytecie). Pracuje w logistyce, jako analityk
systemowy. Dotychczasowe publikacje
dotyczące Estończyków w SS to pokłosie
jego sześcioletnich badań, prowadzonych
w czasie wolnym. Za działalność został
odznaczony Honorowym Krzyżem
XX-lecia Niepodległości Estonii oraz
złotą wpinką członkowską Kaitseliitu
miasta Tartu (Kaitseliit – formacja obrony
terytorialnej). Jest honorowym członkiem
Związku Weteranów SAKALA, który
zrzesza weteranów w Estonii (którzy
walczyli w armii niemieckiej). Współpracuje też z Estońskim Muzeum Wojny.

Laur od województwa
mina Biała znalazła
się wśród wyróżnionych przez marszałka
Andrzeja Bułę podczas
uroczystej konferencji,
która podsumowywała
w dr a ż a n i e Fu n d u s z y
Europejskich w naszym
województwie.
Drużyna Sezonu Funduszy Europejskich – taki
tytuł (wraz z medalem)
został przyznany, za projekt: "Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego".
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Miejscowość
Ligota
Bialska
21 255,29
Nowa Wieś
Prudnicka
15 582,17
Kolnowice
16 981,54
Przedmieście
w Białej
Miłowice
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Fundusz sołecki 2019
Doposażenie OSP
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup kamienia na drogi gminne transportu rolnego
Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego
Remont drogi gminnej
Wymiana drzwi w magazynie OSP
Zakup kamienia na drogi gminne transportu rolnego
Spotkanie wiejskie „Pożegnanie lata”
Zakup i montaż wpustów ulicznych
Spotkanie wiejskie „Organizacja dożynek”
Zakup i montaż krawężników wzdłuż drogi gminnej
Remont dróg gminnych transportu rolnego (kamień)

Fundusz
(zł)
11 000
500
3 800
5 955,29
6 000
2 000
4 700
2 882,17
8 000
2 000
4 000
2 981,54

Wykonanie chodnika na drodze gminnej

23 486,72

Zadanie

Remont drogi gminnej
Pielęgnacja gminnych terenów zielonych
Promocja jednostki OSP
Pogórze
Remont gminnej drogi
30 407,92
Modernizacja i renowacja terenu rekreacyjno-sportowego
Spotkanie kultywujące tradycje śląskie
Czartowice
Remont drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej
Remont drogi gminnej transportu rolnego (zakup kamienia)
Śmicz
Budowa miniboiska treningowego do piłki nożnej – etap 2
25 453,40
Spotkanie wiejskie „Dzień sportu”
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Pielęgnacja gminnych terenów zielonych
Ogiernicze
Remont drogi gminnej
Wymiana ogrodzenia przy altanie
Wymiana tablicy ogłoszeniowej
Spotkanie wiejskie „Bezpieczna zabawa”
Solec
15 090,50
Zagospodarowanie terenu przy altanie
Stworzenie miejsca spotkań
Doposażenie altany w ławki i stoły
Olbrachcice
Odwodnienie i remont drogi gminnej
Utrzymanie gminnych terenów zielonych
Krobusz
18 683,48 Dokończenie remontu rowu burzowego i ułożenie chodnika
Modernizacja Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
Zakup tłucznia na drogi gminne
Łącznik
Zagospodarowanie placu przed remizą OSP
37 820,80
Spotkanie integracyjne: Święto Chleba i Spotkanie Kolędowe
Modernizacja i doposażenie jednostki OSP
Pielęgnacja i utrzymanie gminnych terenów zielonych
Gostomia
Spotkanie prorodzinne „Dzień sportu”
23 562,36
Remont drogi gminnej

12 329,58
2 000
4 000
10 000
8 407,92
6 000
12 064,84
5 000
3 000
16 500
600
200
153,40
12 972,53
1 000
1 000
1 500
2 000
2 500
7 090,50
20 347,59
151,48
18 532
22 320,80
4 000
1 500
7 000
3 000
2 000
1 562,36
20 000

Piłkarskie wieści

W

iększość drużyn uczestniczących w rozgrywkach związkowych przekroczyła już półmetek rundy jesiennej, więc można pokusić
się o małą analizę ich występów.
Nim to nastąpi wróćmy na chwile do
sytuacji, jaka była przed nowym sezonem
w klubie z Białej. Drużyna seniorów, która
gra nieprzerwanie od 1946 roku miała być
wycofana z rozgrywek – główny powód to
brak zawodników. Na szczęście znalazła się
grupa odważnych ludzi, która postanowiła
do tej sytuacji nie dopuścić i wzięła się ostro
do pracy. Jeszcze na pierwszy mecz rundy
nie byli gotowi i oddali go walkowerem, ale
kolejne mecze sprawiły, że powiało optymizmem. W klasie A seniorów miały dwóch
przedstawicieli i choć w tabeli nieco lepsza
jest Polonia Biała, to lokalne derby wygrała
drużyna z Ligoty Bialskiej. Po kolejnym już
„przemeblowaniu” nasze B–klasowe drużyny nie grają już w jednej grupie. Zespoły
z Pogórza i Chrzelic zostały przydzielone do
11 grupy, gdzie radzą sobie średnio. Gorszą
sytuację ma klub z Kolnowic grający w gru-

pie 9 (dawna prudnicka), gdyż dotychczas
przegrał dziewięć kolejnych meczy.
W piłce młodzieżowej nasze drużyny prezentują się gorzej jak średnio. Katastrofalną
dyspozycję mają trampkarze z Pogórza,
którzy przegrali wszystkie mecze w dwucyfrowym wymiarze. Odrobinę lepiej grają
ich starsi koledzy (juniorzy młodsi), którzy w siedmiu meczach zdobyli 6 pkt.
Przyzwoity poziom prezentują juniorzy
starsi z Ligoty Bialskiej, którzy plasują się
w środku tabeli swojej grupy
Dotychczasowe wyniki:
Klasa A, grupa 4
Ligota Bialska – Bodzanów 2:0
Głogówek – Biała 3:0 v.o.
Bodzanów – Biała 0:1
Ligota Bialska – Domaszkowice 1:2
Gryżów – Ligota Bialska 1:0
Biała – Dytmarów 2:1
Rusocin – Biała 3:0
Ligota Bialska – Łambinowice 2:3
Moszczanka – Ligota Bialska 1:5
Biała – Ścinawa N. 1:0

Miejscowość

Zadanie

Browiniec
Polski
12 783,43
Otoki
Frącki

Postawienie wiaty rekreacyjnej

Fundusz
(zł)
9 000

Kamień na drogi gminne transportu rolnego

3 783,43

Remont świetlicy wiejskiej
Remont drogi gminnej
Remont kanalizacji przy drodze gminnej
Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego
Remont wjazdu do garażu OSP
Remont budynku gminnego wraz
z zagospodarowaniem terenu
Utworzenie miejsca spotkań
Remont drogi gminnej
Zagospodarowanie terenu gminnego
w urządzenia sportowe
Zakup i montaż znaków informacyjnych
Zakup kamienia na drogi transportu rolnego
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Remont i doposażenie remizy strażackiej
Utrzymanie gminnej zieleni i porządku
na terenie wsi i świetlicy wiejskiej
Modernizacja drogi gminnej
Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej
Remont dróg gminnych (kamień)
Postawienie wiaty rekreacyjnej
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
Pielęgnacja gminnych terenów zielonych
Remont chodnika na drodze gminnej
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
Spotkania prorodzinne
Zakup kamienia na drogi transportu rolnego
Zagospodarowanie i poprawa i funkcjonalności zaplecza WCI
Modernizacja terenu wokół boiska LZS
Remont drogi gminnej
Zakup wykładziny dla przedszkola w Chrzelicach
Remont rowu gminnego
Poprawa estetyki wsi i gminnych terenów zielonych
Boisko sportowe przy świetlicy środowiskowej
– wymiana nawierzchni
Spotkanie wiejskie: „Dzień sportu”
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego
Zakup i montaż znaków informacyjnych
Spotkanie integracyjne: „Dożynki wiejskie”
Rewitalizacja, utrzymanie gminnych terenów zielonych
Zakup kamienia na drogi transportu rolnego
Wykonanie oświetlenia w altanie
Zakup kamienia na drogi transportu rolnego
Remont świetlicy wiejskiej

14 296,26
11 194,96
3 500
7 837,91
500

Józefów
11 837,91
Górka
Prudnicka
Dębina

Prężyna
18 607,83

Radostynia
22 768,12
Rostkowice
Brzeźnica
17 208,46
Wilków
Mokra
13 048,18

Chrzelice
30 181,00

Laskowiec
11 043,67

Grabina
24 054,03

Wasiłowice
13 728,95

Niemysłowice – Biała 6:2
Ligota Bialska – Mańkowice 1:1
Głogówek – Ligota Bialska 3:0
Biała – Biedrzychowice 0:3
Ligota Bialska – Biała 1:0
Biała – Domaszkowice 3:1
Dytmarów – Ligota Bialska 2:0
Klasa B, grupa 9
Kolnowice – Pomorzowice 2:3
Czyżowice – Kolnowice 4:2
Kolnowice – Zawada 2:7
Węża – Kolnowice 5:0
Kolnowice – Szonów 3:6
Kórnica – Kolnowice 8:0
Kolnowice – Łąka Prudnicka 1:4
Kujawy – Kolnowice 6:0
Kolnowice – Rzepcze 0:6
Klasa B, grupa 11
Pogórze – Przechód 1:4
Chrzelice – Łowkowice 0:3
Przechód – Chrzelice 2:0
Górażdże – Pogórze 4:3
Pogórze – Chorula 5:2
Chrzelice – Górażdże 4:1
Chorula – Chrzelice 2:3
Dąbrówka – Pogórze 2:0
Pogórze – Dobra 2:1

14 863,57
11 043,67
7 000
6 000
1 000
2 000
800
1 807,83
768,12
16 000
6 000
15 468,71
12 000
5 000
208,46
14 069,34
12 000
1 048,18
5 000
1 400
8 000
7 000
1 000
7 500
281
10 000
1 043,67
9 000
3 154,03
2 200
1 700
4 000
4 000
1 000
12 728,95

Chrzelice – Dąbrówka 1:3
Dobra – Chrzelice 6:2
Krapkowice – Pogórze 14:1
Pogórze – Obrowiec 4:3
Chrzelice – Krapkowice 1:4
II liga juniorów, grupa 2
Ligota Bialska – Racławiczki 3:1
Żyrowa – Ligota Bialska 5:0
Ligota Bialska – Głogówek 2:2
Biedrzychowice – Ligota Bialska 3:2
Walce – Ligota Bialska 3:1
Ligota Bialska – Kotlarnia 6:0
II liga juniorów młodszych, grupa 4
Łambinowice – Pogórze 3:0 v.o.
Pogórze – Grodków 3:0
Łaka prudnicka – Pogórze 1:1
Grodków – Pogórze 3:0
Pogórze – Łambinowice 3:3
Pogórze – Ścinawa N. 1:14
Grodków II – Pogórze 0:0
II liga trampkarzy, grupa 3
Pogórze – Grodków 1:16
Pogórze – Paczków 1:14
Gracze – Pogórze 11:0
Pogórze – Rudziczka 0:10
Grądy – Pogórze 18:0
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Wspierać, nie zabezpieczać
happening na bialskim Rynku. Będzie
poświęcony osobom najuboższym – aby
uświadomić społeczeństwu konieczność
likwidacji ubóstwa na całym świecie.
Walka z głodem, niedożywieniem
i ubóstwem, pogłębienie świadomości
opinii publicznej są celami do osiągnięcia
przez pomysłodawców.
Jakie największe problemy diagnozuje
pani w tym środowisku, bialskim?
Jeszcze za wcześnie na takie diagnozy
– za mało znam społeczność bialską, jej
specyfikę; potrzeba czasu, obserwacji.
Na pewno chcę zmienić funkcjonowanie instytucji, jaką jest OPS, o czym
wspominałam.

O

uświadamianiu społeczeństwa, tworzeniu
mieszkań wspomaganych, przyczynach ubóstwa
o r a z tr u dnych klie nt a ch
rozmowa z Marią Klimowicz
– nową kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Białej.
Co nowego nas czeka w związku
z objęciem przez panią tego stanowiska?
Ośrodek Pomocy Społecznej jest
kreatorem polityki społecznej w gminie,
to znaczy: powinien zajmować się nie
tylko udzielaniem świadczeń, ale także
wpływaniem na zmianę poglądów
społeczeństwa na problemy rodzin,
osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.
Wpisuje się to w działania dotyczące
m.in. uwrażliwiania społeczeństwa na
osoby z zaburzeniami psychicznymi,
z niepełnosprawnościami, osoby starsze
czy żyjące w ubóstwie. Społeczny wymiar
pracy ośrodka to rozmawianie o tych
sprawach. Osoby mające taki czy inny
problem nie powinny być napiętnowane,
żyjąc w społeczeństwie o różnej strukturze.
Czasami wymagają tolerancji, akceptacji,
z drugiej strony: środowisko powinno
być świadome w temacie obecności tych
osób jako pełnoprawnych jego członków.

Takich happeningów jak teraz (17 października), będzie – rozumiem – więcej...
Tak, teraz, w związku ze Światowym
Dniem Walki z Ubóstwem oraz Światowym Dniem Żywności, odbędzie się

Na horyzoncie są działania OPS-u związane z tworzeniem mieszkań.
O co w tym chodzi?
Złożone zostały dwa projekty, które
dotyczą potencjalnie tych samych problemów, ale jest pomiędzy nimi duża
różnica. Pierwszy z nich: „Nie-samidzielni – rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne”
– stworzone będą dwa mieszkania wspomagane. Osoby wymagające wsparcia
w funkcjonowaniu nie muszą być od
razu umieszczane w Domu Pomocy
Społecznej; w takim mieszkaniu pod
opieką specjalistów mogą funkcjonować,
pozostając w swoim środowisku
Drugi projekt: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie
pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z chorobami
neurologicznymi, w tym z chorobą
Alzheimera i choroba Parkinsona oraz
osób starszych”. Jesteśmy jedną z pięciu
gmin w Polsce (a trzech w województwie),
które będą realizowały pilotaż. To tzw.
kamienie milowe w pomocy społecznej.
Będziemy brać udział w projekcie badawczym, testowaniu pewnych rozwiązań,
które później wprowadzone zostaną
w proces ustawodawczy.
Sprawy, o których tu mówimy, to
inna pomoc społeczna niż ta, która była
kiedyś – teraz wychodzi się bardziej do
domu, do człowieka. Polityka społeczna,
czyli wszystkie te oddziaływania na
rzecz naszego społeczeństwa, są już
ukierunkowane, na podstawie rozwiązań
strategicznych.
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Ile takich mieszkań powstanie?
Jeśli chodzi o projekt „Nie-samidzielni” – będą to dwa mieszkania (plus
usługa asystenta osobistego dla osoby
niepełnosprawnej). A z drugiego projektu
(czyli „Niezależne życie”) – jedno mieszkanie, ale z dwiema osobami (które tam
zamieszkają). Wszystkie te mieszkania
będą w gminie Biała. Remont zostanie
sfinansowany ze środków zewnętrznych.
Jedyny wkład to operat szacunkowy –
trzeba wycenić, ile warte są te mieszkania,
na jakie koszty należy się nastawiać.

aby wyszła z trudnej sytuacji, która ją
spotkała. Oczywiście tzw. trudny klient
zawsze był i będzie w pomocy społecznej.
Można go mylić z roszczeniowym.

S

Z czego – według pani obserwacji
– najczęściej wynika ludzkie ubóstwo?
Najczęstszą przyczyną niedostatku (bo
tak najlepiej będzie to nazwać) są jakieś
współistniejące dysfunkcje, np. zdrowotne
albo związane z bezrobociem, bezradnością. Brak pracy jest na ogół związany
z brakiem wiary we własne możliwości
czy tzw. dziedziczeniem ubóstwa – myślę,
że problemy wynikają głównie z postawy
samej jednostki. Osoba silnie zmotywowana znajdzie rozwiązanie trudnej
sytuacji życiowej, w jakiej się znalazła.

prawy, o których tu mówimy,
to inna pomoc społeczna niż
ta, która była kiedyś – teraz
wychodzi się bardziej do domu, do
człowieka. [...] Oddziaływania na
rzecz naszego społeczeństwa są
już ukierunkowane.

Gdyby tak podsumować – jakimi
świadczeniami (na chwilę obecną)
zajmuje się bialski OPS?
Ośrodek realizuje zadania własne
i zlecone, co jest jego obligatoryjną pracą.
Wypłata różnego rodzaju zasiłków: stałych,
okresowych, celowych, do tego: świadczeń
pielęgnacyjnych, stypendiów szkolnych,
programów „Rodzina 500+”, „Dobry start”.
No i – w szerokim wymiarze – zajmujemy
się pracą socjalną; społeczeństwo nie
kojarzy najczęściej, że jest to najważniejszy aspekt naszej pracy. Udzielamy
wsparcia – ktoś ma problem, to trzeba
np. poinformować go, gdzie ma się udać.
Chodzi tutaj o rodziny z różnego rodzaju
dysfunkcjami, osoby bezrobotne, samotne
matki, osoby opuszczające zakłady karne,
osoby, które mają problemy wychowawcze. Świadczymy usługi asystenckie
w formie asystenta rodziny – wsparcie
rodziny w problemach opiekuńczych.
W ośrodku działa też Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy – udzielając
specjalistycznego wsparcia.
Opieka społeczna kojarzy się z tym,
że jest tam pewna grupa osób roszczeniowych, wśród odwiedzających...
To raczej tzw. trudny klient.
Jak sobie z tym radzić?
Pomoc społeczna nie zabezpiecza potrzeb, ale wspiera jednostkę w działaniach,

Na czym polega różnica?
Trudny to ten, który nie rozumie swojej
sytuacji, a roszczeniowy – przychodzi,
żeby mu coś dać i nie pyta o nic więcej.
Rozmowa z trudnym klientem wymaga –
jak wspomniałam – profesjonalnej pracy
socjalnej: trzeba wskazać, poinformować (co
ma zrobić, żeby poprawić sytuację). Pomoc
społeczna ma wspierać, nie zabezpieczać!

Na koniec proszę powiedzieć, czym
się pani wcześniej zajmowała, przed
przyjściem do Białej
Od 25 lat jestem związana z pomocą
społeczną. Przeszłam rożne stanowiska
pracy: poprzez pracownika socjalnego
w OPS (później w DPS) do funkcji
kierowniczych. Byłam kierownikiem
ośrodka w Zawadzkiem, później w Strzelcach Opolskich, a teraz jestem w Białej.
Mieszkam natomiast w Gogolinie.
Jakie różnice nasuwają się – wstępnie
– między Białą a Strzelcami, w kontekście
pomocy społecznej?
Każda gmina ma inne problemy
społeczne, inną infrastrukturę. Strzelce
Opolskie to duża gmina: ponad 29 tys.
mieszkańców. Na jej terenie są dwa duże
zakłady karne, pojawiają się problemy
związane z osobami osadzonym, które
nie wiedzą najczęściej, co ze sobą zrobić
po odsiadce... Wiele z tych osób idzie
mieszkać do Barki, którą prowadzi ks.
Józef Krawiec. Ale to już temat na osobną
rozmowę. W gminie Biała są inne problemy
społeczne, które bym chciała rozwiązać.
rozmawiał Bartosz Sadliński

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
O d k wietnia te go roku w Powiatow ym Oś ro dku Inter wencji K r y z ys owej w Prudniku rea lizowa ny jes t projek t
BEZPIECZNA RODZINA – współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu
Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Osoby zmagające się ze zjawiskiem przemocy w swoim domu będą objęte kompleksowym wsparciem mającym na celu przerwanie
cyklu przemocy. Kompleksowość tego wsparcia polega na objęciu nim każdego członka rodziny uczestniczącego w zjawisku przemocy oraz
wielostronności tych działań. Są nimi miedzy innymi:
– pomoc psychologiczna dla dzieci doświadczających
przemocy domowej
– turnus socjoterapeutyczny dla dzieci świadków przemocy
w rodzinie
– pomoc psychologiczna i położnicza dla rodziców
spodziewających się dziecka i dla młodych rodziców
– telefon zaufania
– grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

–g
 rupa terapeutyczna dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie
– poradnictwo socjalne
– poradnictwo prawne
– poradnictwo rodzinne
– poradnictwo uzależnień
– trening interpersonalny i intrapsychiczny
– trening pozytywnego autowizerunku

Wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie gwarantowany jest zwrot kosztów dojazdu do ośrodka, a podczas zajęć
i konsultacji zapewniona jest również opieka nad dziećmi. Powiatowy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku posiada pomieszczenia
w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wszystkie osoby doznające przemocy w rodzinie otrzymają pomoc
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–19:30 w Powiatowym
Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku, ul. Kościuszki 55a.

Milczenie nie jest złotem, milczenie krzywdzi

TELEFON ZAUFANIA 77 436 47 00
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Otwarto
oczyszczalnię
ścieków

dokończenie ze str. 1

Oczyszczalnia przewidziana została
dla około 2500 mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz
1300, od których nieczystości dowożone
będą do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. Dla osób spoza miasta Biała
(których nie dotyczy skanalizowanie)
przeznaczony jest program dofinansowywania przydomowych oczyszczalni

Obiekt został poświęcony przez miejscowego księdza

ścieków. Co roku gmina przeznacza
na ten cel około 30 tys. (co wystarcza
na 10 takich oczyszczalni).
Na rozruchu
Nowo wybudowana bialska oczyszczalnia działa na zasadzie mechaniczno-biologicznej. Oczyszczona woda
trafia – koniec końców – do miejscowej
rzeczki. Koszt utrzymania, obsługi
i amortyzacji urządzeń spowoduje
w przyszłym roku wzrost ceny – obecnie
wynosi około 6 zł za m³.
Marcin Haberecht – prezes bialskiego WiK-u mówił podczas swojego
wystąpienia, że oczyszczalnia znajduje
się – jak na razie – na tzw. rozruchu.
Pełnię swoich możliwości osiągnie
natomiast końcem listopada.
Po przemówieniach i przerwie kawowej
zebrani udali się na ulicę Łąkową pod
budynek nowej oczyszczalni. Odbyło
się uroczyste przecięcie wstęgi oraz
poświęcenie obiektu przez miejscowego
księdza. Potem przyszedł czas na oglądanie obiektów. Wśród zwiedzających
znalazła się także bialska młodzież szkolna
(wcześniej obecna również na spotkaniu
w sali widowiskowej UM).
Bartosz Sadliński
zdjęcia: Marek Doskocz

Budynki oczyszczalni zajmują niewielką powierzchnię

Na otwarciu (zarówno w sali jak i w oczyszczalni) pojawiła się również młodzież szkolna

Otwarcie było okazją, by dowiedzieć się co nieco o procesie oczyszczania

Zanim zebrani udali się do oczyszczalni, wysłuchali przemów i prezentacji w sali widowiskowej urzędu

Zebrani na otwarciu oczyszczalni zostali po niej oprowadzeni

Zwiedzanie objęło różne zakamarki oczyszczalni
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Akcje bialskich strażaków
W

Pogórzu miał miejsce wypadek samochodowy (w środę, 26 września,
o godzinie 8:40) – w akcji ratowniczej brali udział (oprócz tych z Prudnika i Pogórza) także bialscy strażacy – za pomocą zestawu hydraulicznego
pomagali uwolnić się osobie zakleszczonej w samochodzie. Jak wynika ze
wstępnych ustaleń policji – 69-letni mężczyzna kierujący osobowym audi
zignorował znak STOP, co doprowadziło do zderzenia z jadącym (prawidłowo) samochodem tej samej marki. Poszkodowane zostały cztery osoby.
Jedną z nich transportowano helikopterem.

26

września (środa) jednostka bialskiej OSP brała udział w gaszeniu pożaru sklepu "Agro-Marco", na obrzeżach Prudnika. Początkowo nasi
strażacy zajęli się obroną sąsiednich budynków przed zniszczeniem, potem natomiast dogaszali i zabezpieczali pogorzelisko. W akcji brało udział
aż dwadzieścia zastępów straży pożarnej (w sile prawie siedemdziesięciu
ratowników). Przypuszczalną przyczyną pożaru była nieostrożność przy
korzystaniu z urządzeń grzewczych.

W

poniedziałek 8 października, po godzinie 16:00 bialska jednostka OSP
gasiła pożar suchej trawy na poboczu drogi z Białej do Korfantowa.

Informacje oraz zdjęcia pochodzą z zasobów OSP Biała.
BS

Pożar suchej trawy - częsty problem - w tym przypadku na poboczu drogi z Białej do Korfantowa

Pożar sklepu Agro-Marco - w pobliżu prudnickiego elewatora, okolice ul. Prężyńskiej

W wypadku w Pogórzu poszkodowanych zostało kilka osób

Jak w Bawarii

N

ajwiększy na świecie festyn
ludowy – „Oktoberfest” przyciąga co roku milion gości.
W tę myśl, również w Solcu zorganizowano biesiadowanie nawiązujące do monachijskiego święta piwa.
Z inicjatywą wyszli państwo G. i M.
Hupka, właściciele tutejszego domu
restauracyjnego. Na odzew ze strony
mieszkańców nie trzeba było długo czekać.
W sobotę, 5 października na gości
czekała tematycznie udekorowana sala.

Spotkanie odbyło się w restauracji w Solcu

Większość przybyłych ubrana była
w tradycyjne bawarskie stroje ludowe,
co dodało całej imprezie uroku.
Do stołu podano również typowe bawarskie danie czyli pieczoną golonkę z przystawkami oraz tradycyjnie kufel piwa.
Zachęcam wszystkich, aby w przyszłym
roku zawitali do Solca, bo na pewno
wykorzystamy znów tę okazje, aby
wspólnie spędzić czas przy tak wesołej
atmosferze i doskonałej zabawie.

Justyna Czaja

Golonka z kapustą

Kultowy Oktoberfest dotarł i do Solca
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Sesja i zmiany w statucie

D

okumenty dla radnych w formie elektronicznej oraz nowa
komisja w obrębie rady to tylko
niektóre spośród zmian wprowadzonych w statucie, w drodze głosowania, podczas sesji Rady Miejskiej. Powodem zmian jest nowelizacja aktu
prawnego wyższego rzędu – ustawy
o samorządzie gminnym.
Ostatnia przed wyborami sesja Rady
Miejskiej w Białej odbyła się 12 października (w piątek). Najwięcej miejsca
zajęła kwestia zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Biała – nim
radni ją przegłosowali, sekretarz gminy
Grażyna Biały opowiedziała w swoim
wystąpieniu, czego zmiany dotyczą.
Przejście na elektronikę
Jedna z regulacji dotyczy formy
przekazywania radnym projektów
uchwał (i innych materiałów). Dotychczas regułą było, że docierają one
w formie papierowej, tradycyjnej. Teraz
proponowana jest zmiana. Zasadą
będzie, że wszelkie materiały trafią
w formie elektronicznej na wskazany
przez radnego adres e-mail. Jeśli jednak
będzie on chciał otrzymywać materiały
w formie tradycyjnej, złoży odpowiedni
wniosek i tak się stanie.
Celem zmiany jest ograniczenie
drukowania i kserowania poszczególnych, często obszernych materiałów
– docelowym punktem takich zmian
jest wdrożenie systemu elektronicznego
i zakup tabletów dla radnych.

Interpelacje i zapytania
Odgórnie, ustawowo zmieniono
termin udzielania odpowiedzi na
interpelacje. Teraz jest on krótszy: to
już nie trzydzieści, tylko czternaście,
a więc o ponad połowę czasu mniej.
Interpelacje kieruje sie wprawdzie do
burmistrza, ale na ręce przewodniczącego, na piśmie. Przewodniczący

przekazuje do realizacji. Odpowiedzi
muszą być publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Inicjatywa uchwałodawcza
Inicjatywę uchwałodawczą mają radni,
burmistrz, komisje rady, kluby radnych
oraz grupa mieszkańców. Jeśli chodzi
o tych ostatnich – dotychczas wystarczyło pięćdziesięciu, teraz – w związku
z odgórnymi regulacjami – musi być
aż dwustu mieszkańców terenu gminy
(posiadających czynne prawo wyborcze),
taka grupa będzie miało prawo wnosić
projekt uchwały.
– Mieliśmy ten zapis (50 osób) jeszcze
z czasów dość odległych, gdy gmina
brała udział w projekcie Przejrzysta
Polska – mówiła na sesji sekretarz
Grażyna Biały. – Wtedy, by umożliwić
mieszkańcom wnoszenie inicjatywy,
taki zapis był wprowadzony.
Głosowanie
– Z ustawy o samorządzie gminnym
wynika, że głosowanie jawne musi być
prowadzone z wykorzystaniem urządzenia, które umożliwi automatyczne
sporządzenie wykazu imiennego, jak
poszczególni radni głosowali – mówiła
podczas sesji sekretarz Grażyna Biały.
W nowym statucie znalazł się zapis
o tym, że głosowanie jawne odbywa się
z wykorzystaniem aplikacji umożliwiającej
sporządzenie i utrwalenie imiennego
wykazu głosowania radnych. Tego rodzaju
wykazy będą zawarte w protokole z sesji
(pod punktem z porządku obrad, którego
dotyczą) i opublikowane.
Może się jednak zdarzyć, że urządzenie (aplikacja) z jakichś przyczyn
nie zadziała. Wówczas przewodniczący rady przeprowadza głosowanie
imienne w następujący sposób: radni
kolejno, w porządku alfabetycznym,
wypowiadają jedną z trzech formuł:
„za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Wyniki

podpisuje przewodniczący rady – ten
wykaz trafia do protokołu z sesji jako
załącznik i podaje się go do publicznej
wiadomości.
Nagrywanie
Sesje Rady Miejskiej w Białej są już
od jakiegoś czasu transmitowane i nagrywane (do odtworzenia w internecie).
Będzie się tak działo nadal, ale już nie
„z własnej woli”.
– Na ten moment zapis ustawowy
zobowiązuje wszystkie samorządy do
tego, że sesje będą nagrywane i publikowane – informowała na sesji sekretarz
Grażyna Biały.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o samorządzie gminnym – oprócz Komisji
Rewizyjnej działać ma Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji – będzie obligatoryjnie
powoływana przez radę. Szczegółowe
regulacje zawarte są w statucie.
Do tej pory kwestią skarg zajmowała
się wyłącznie Komisja Rewizyjna. Teraz
do jej obowiązków będzie należała stricte
kontrola, natomiast zadanie w zakresie
rozpatrywania skarg znajdzie się w gestii
nowej komisji. Dochodzą jeszcze wnioski
i petycje (obie w nazwie komisji).
Każdorazowo przewodniczący komisji
będzie mógł określić, w jakim terminie
ma nastąpić ustosunkowanie do skargi,
wniosku czy petycji. Komisja będzie
miała prawo wzywać, zapraszać na swoje
posiedzenie osoby skarżące lub wnoszące
petycje, by szczegółowo – jeśli trzeba –
ten temat przeanalizować. Jeśli materia
sprawy okaże się bardzo trudna, komisja
będzie miała prawo korzystać z opinii
zewnętrznych, ekspertyz. Jeśli będzie
się to wiązało z kosztami finansowymi,
wcześniej muszą być one zabezpieczone
(po uzgodnieniu z burmistrzem).
Komisja będzie wypracowywała
wstępne stanowisko, będzie przygo-

O pewnej syberyjskiej wiosce

20

września – już po raz
czwarty w GCK w Białej
– odbyło się spotkanie
z prof. Jerzym Rokickim (z Uniwersytetu Gdańskiego), który pochodzi z Białej.
Na początku przybliżył on zebranym
postać i historię Benedykta Dybowskiego – polskiego przyrodnika, odkrywcy

Spotkanie odbyło sie w GCK w Białej

i lekarza, który badał faunę i florę jeziora
Bajkał podczas zesłania na Syberię.
Właśnie jezioro Bajkał i okolice
odwiedził prof. Rokicki podczas swojej
podróży. W opowieści znalazło się miejsce
dla Wierszyny – wioski na Syberii, którą
zamieszkują sami Polacy. Wioska znajduje się ok. 200 kilometrów na północ,
została założona przez dobrowolnych
osadników z Małopolski, okolic Dąbrowy

Górniczej w 1911 roku. Polacy mieszkający w Wierszynie zachowali ojczysty
język, tradycje, obyczaje, mówią i piszą
po polsku. Obecnie wieś zamieszkuje
ok. 500 osób. Podczas spotkania padły
liczne pytania o to, jak ludzie radzą
sobie na Syberii, jak wygląda edukacja
itd. Na każde pytanie prof. Jerzy Rokicki
cierpliwie odpowiadał.
DR

towywała dla Rady Miejskiej projekt
załatwienia sprawy – w formie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem (który
trafi na posiedzenie rady, a ta ostatecznie
załatwia skargę, wniosek czy petycję
poprzez podjęcie stosownej uchwały).
Jeśli zachodziłaby konieczność
wyłączenia członka komisji (ze względu
na podejrzenie o stronniczość), jest to
w gestii przewodniczącego komisji.
Jeśli wyłączenie miałoby dotyczyć
przewodniczącego komisji, następowałoby poprzez radę.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
będzie działała w zależności od potrzeb
– jeżeli wpłynie któreś z trzech zawartych
w jej nazwie pism.
Dwóch zastępców
Radny Alfred Krupa wyszedł z propozycją, aby w statucie umieścić jeszcze jeden
zapis: o tym, by przewodniczący Rady
Miejskiej miał tylko jednego zastępcę (nie
zaś dwóch, jak ma to miejsce obecnie).
Pomysł argumentował oszczędnościami.
Przeciwną opinię wyraziła natomiast
radna Elżbieta Malik, twierdząc, że nie
ustępująca rada, ale ta następna (w kolejnej
kadencji) powinna podejmować tego
rodzaju decyzje. Ostatecznie głosowanie
radnych przyniosło odrzucenie wniosku.
Kilka uchwał
Na sesji głosowano również w paru
innych sprawach. Jedna dotyczyła zmiany
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Inna – zmian budżetu
gminy Biała na rok bieżący. Jeszcze inna
– również zmiany: wieloletniej prognozy
finansowej (2018–2028).
Zmieniono uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
sportu na terenie gminy Biała, a także
głosowano w sprawie pozostawienia
bez rozpatrzenia anonimowej skargi na
działalność burmistrza Białej.
Bartosz Sadliński

Nowe
władze
klubu

16

p aździernika o dbyło się zebranie
w LKS Polonia Biała,
podczas którego zostały
w ybrane nowe władze.
Prezesem został Krzysztof Gorek, jego zastępcą
Robert Janoszek, a skład
zarządu uzupełniają: Sławomir Adamik (sekretarz),
Piotr Puchała (skarbnik)
i Marek Janoszek (członek).
Komisja rewizyjna będzie
działała w składzie: Łukasz
Sławik – przewodniczący,
Marek Czerniak – wiceprzewodniczący i Szymon
Pajdo – sekretarz. Nowym
władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na
rzecz klubu
JK
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Nie tylko sztuka bojowa cz. 2

K

ontynuacja wywiadu ze Sławomirem Tromsą (sprzed dwóch
numerów), na temat sztuk walki.

Pytanie z cyklu oklepanych: czy
zdarzyło się wykorzystywać umiejętności
poza treningami?
W sumie w trzech przypadkach.
W Strzelcach Opolskich jako pracownik
ochrony w markecie Kaufland, miałem
nieprzyjemną sytuację z pewnym „elementem przestępczym”, który będąc pod
wpływem alkoholu zaatakował mnie
metalowym wężem prysznicowym i rozciął
mi policzek (na szczęście nie głęboko).
Byłem wtedy zmuszony zastosować
techniki obezwładniające w celu obalenia
go i przytrzymania do przyjazdu policji.
Drugi raz w Opolu (także w ochronie,
w markecie Kaufland) trzech opryszków
wszczęło awanturę a następnie bójkę,
podczas której zostałem zaatakowany...
Po obaleniu jednego z napastników
na ziemię za pomocą rzutu i założeniu
mu dźwigni zauważyłem że reszta uciekła.
A trzeci incydent był na Piastonaliach,
gdy jeden z pijanych i agresywnych
studentów rzucił puszką z piwem
i trafił innego studenta, rozcinając mu
łuk brwiowy... wtedy nastąpiła szybka
interwencja (obalenie na ziemię, skucie
kajdankami i przekazanie policji).
Jujutsu przydaje w takich profesjach
jak ochrona, bo tam się nie bije człowieka, tylko go obala, przytrzymuje.
Hm, jujutsu (tradycyjne jujutsu)
w swoich założeniach jest sztuką bojową
i nie było sztuką walki przeznaczoną
wyłącznie do obrony. Miało „zniszczyć”
przeciwnika i do minimum zmniejszyć
możliwość kontrataku. Zgodnie z pewną
maksymą, która brzmi: „Kontratak
powinien rozpocząć się po rozpoczęciu
ataku przeciwnika, a skończyć przed tym
atakiem” – podczas kontrataku powinien
być wyprowadzony jeden „śmiertelny”
cios. W obecnych czasach techniki
obronne wykorzystywane w jujutsu

są używane przez służby mundurowe
(w tym ochronę) na całym świecie
i rzeczywiście są przydatne.
Drugie uderzenie to już bezczeszczenie zwłok?
Dokładnie [śmiech]. Ale tak w zasadzie
to w każdej ze sztuk walki istnieją ciosy
powodujące natychmiastową śmierć,
a w związku z tym każdy następny atak
(kontratak) jest już – jak to nazwałeś –
„bezczeszczeniem zwłok”. Z tego co mogę
sobie na poczekaniu przypomnieć,
to w sumo i aikido (które powstało na bazie
jujutsu pod koniec XIX i na początku
XX wieku) nie są wykorzystywane techniki powodujące natychmiastowy zgon,
a jedynie obalające i obezwładniające.
No tak, w aikido ludzie latają...
Dobrze powiedziane. Aikido to taktyka
walki, w której broniący się wykorzystuje
siłę ataku napastnika, aby zdominować go
własną dynamiką i własnymi technikami.
W praktyce polega to na połączeniu
własnej techniki z ruchami napastnika
w celu przejęcia kontroli działania
atakującego przy minimalnym wysiłku.
Dlatego przy zastosowaniu technik
dźwigni i wykorzystaniu potencjału
jaki niesie atak napastnika możliwe
jest wykonywanie rzutów napastnikiem
na większą odległość czy wysokość.
W jujutsu jest pewna miękkość ruchów,
tak to przynajmniej wygląda z zewnątrz.
Jak już wcześniej mówiłem – tradycyjne
jujutsu jest bojową sztuką walki, w której
nie ma miejsca na „łagodność” i tzw.
„miękkość”. Jednak postronne osoby
obserwując treningi i pokazy jujutsu,
widzą w tej sztuce „łagodność”, która
wynika z etyki i poszanowania ciała
partnera, z którym możemy trenować.
A charakterystyczne dla krav magi
kopanie po jajkach?
Krav Maga jest systemem walki opracowanym dla Sił Obronnych Izraela i składa
się z kombinacji najbardziej skutecznych
technik pochodzących z różnych stylów
walki. Skupia się na rzeczywistych sytuacjach

i najskuteczniejszych kontratakach, a także
na obronach trwale uszkadzających agresora. Składa się z szeregu technik, w skład
których wchodzą: pchnięcia i dźwignie,
uderzenia i kopnięcia na okolice gardła,
oczu, potylicę, czy strefę krocza. Pomimo
skuteczności tej sztuki w realnych sytuacjach, jest ona zbyt brutalna i stosowanie
jej przez cywilów jest równoznaczne
z łamaniem prawa karnego.
Zdecydowałeś się trenować w Opolu,
nie w Chrzelicach, blisko, u Eryka
Murlowskiego. Skąd ten wybór?
Na początku (do połowy lat 90-tych
XX w.) nawet nie wiedziałem o istnieniu
tej sekcji, później coś tam słyszałem, ale
były to informacje szczątkowe. Wiedziałem że ktoś prowadzi jakąś sekcję
w Chrzelicach, ale brak było jakichkolwiek
konkretnych informacji o istniejącym
tam dojo. O tej sekcji dowiedziałem się
po około pięciu latach od rozpoczęcia
treningów pod okiem Tadeusza Chodaczka
cieszącego się nieskalaną opinią wśród
wielu mistrzów różnych szkół i stylów
walki. O Eryku nic nie wiedziałem i byłem
zaskoczony faktem, że Tadeusz wrócił
w rodzinne strony po to, by nauczać
młodzież z Białej sztuki walki, a Eryk
(mieszkaniec gminy Biała) pozostawał
w „ukryciu”, tak jakby nie interesowała
go bialska młodzież. Ponadto zmienianie
mistrzów podczas nauki podstaw sztuk
walki bez ważnego powodu uważane jest
przeze mnie za niehonorowe, jednakże
gdybym stwierdził, że od jednego mistrza
nauczyłem się już wszystkiego, czego
mogłem się nauczyć, mógłbym wtedy
rozważać zmianę mistrza.
Bierzesz odpowiedzialność za to,
co mówisz?
Ja jestem świadomy tego co mówię
i co wiem. Jednakże nie ma ludzi nieomylnych i każdy człowiek w pewnych
kwestiach może popełniać błąd, być czegoś
nieświadomym lub czegoś do końca nie
rozumieć. Natomiast jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego co mówię, to zachęcam

do samodzielnego zgłębiania tematu.
Wiesz, nie rozumiem dlaczego
w wywiadzie ze mną i o mnie poruszasz
temat Eryka tak jakbyś szukał sensacji.
Ja uważam że o zmarłych nie powinno
się mówić źle, ale jak już wcześniej
powiedziałem: „...już kiedyś doszło
do podobnej sytuacji w której Eryk
twierdził, iż Tadeusz otrzymał stopnie
mistrzowskie dzięki znajomościom
i także je rozdaje nie wiedząc za co...”.
Stwierdzenia te były nieprawdą, i z tego
co mi wiadomo Eryk miał z ich powodu
problemy... Jeżeli naprawdę szukasz
sensacji na ten temat, to proponuję skontaktować się z osobami znającymi fakty.
Myślę że zakończenie tematu Eryka
jest najlepszym wyjściem, ja nie szukam
sensacji ani wrogów, Ty natomiast możesz
robić co chcesz...
Moje pytanie dotyczyło wyłącznie
motywów wyboru (czy odrzucenia)
tej, czy innej sekcji. Ale ok – wróćmy
do tematu. W jujutsu stosujecie uciski
na punkty w ciele?
Tak, to podstawa. Głównych punktów
witalnych na ciele człowieka wykorzystywanych w walce jest 49 (27 podstawowych
i 22 drugorzędnych), a skutkiem działania
siły (ucisku) na te punkty jest częściowy
paraliż, niedowład kończyn, omdlenie lub
śmierć. A nawiązując do pytania o miękkość ruchów, rozumiesz teraz dlaczego
podczas treningu nie stosuje się technik
w wersji bojowej, lecz w wersji łagodnej.
No dobra. O jujutsu sobie pogadaliśmy. Czym zajmujesz się na co dzień?
Generalnie to praca w ochronie; i nie
będę ukrywał, że najwięcej satysfakcji
sprawia mi ochrona imprez, gdzie wymagana jest większa aktywność, kreatywność
i odpowiedzialność za bezpieczeństwo
ludzi. Interesuję się także fotografią – jest
on zresztą moim wyuczonym zawodem...
Jednak nie pracuję jako fotograf z przyczyn
niezależnych ode mnie; ale to już inna bajka.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Po lotach

Z

akończył się kolejny sezon dla
hodowców gołębi pocztowych,
a dla ich pupilów nastał czas
odpoczynku i regeneracji. Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy
działają trzy sekcje (Biała, Łącznik
i Ligota Bialska) skupiające blisko 50
hodowców – rywalizują oni w oddziale Prudnik.
Sezon lotów rozpoczął się od rywalizacji gołębi dorosłych. W tej kategorii zaplanowano 16 lotów, w tym 7 zagranicznych.
Najdłuższy był ten z Cloppenburgu (średnia
odległość: 712 km), a najwięcej gołębi rywalizowało w locie z Głogowa (bo aż 5680).
Nasi hodowcy mogą pochwalić się wygraniem sześciu zawodów. Gołąb Mateusza
Cziomera był najlepszy z Pyrzyc i Cloppenburgu II, Emil Deszczka może pochwalić
się wygraniem lotów z Parchim i Cloppenburgu. Bernard Pollok cieszył się wygraną
z Ludenscheid, a Wilhelm Honcia świętował
sukces podczas lotu z Głogowa. Wyniki te
miały przełożenie na lokaty w końcowych
klasyfikacjach. Co prawda w bieżącym roku
bezkonkurencyjny był Marek Trzaska (Łąka
Prudnicka), niemniej nasi zajęli bardzo
wysokie lokaty w głównej oddziałowej kla-

syfikacji. Emil Deszczka był drugi, a Mateusz Cziomer trzeci. Gołąb tego ostatniego
(obrączka PL 0264-15-03920) zdobył miano
najlepszego w całej rywalizacji – zdobył 14
konkursów, co dało 6465,36 pkt. Aby mieć
taki dorobek, ten wspaniały ptak musiał
przelecieć 6161 km. Mateusz wygrał również punktację COEFFICIENTÓW (szybkościowa) z 80 konkursami (2038,76 pkt).
Prezentujemy najlepszych w poszczególnych sekcjach w kategorii gołębi dorosłych:
Biała
1. Damian i Joachim Fraj – 46804,82 pkt
(6 miejsce w oddziale)
2. Albert Kwoczek – 44993,42 pkt (12)
3. Robert Reszka – 41584,06 pkt (23)
Łącznik
1. Emil Deszczka – 49669,62 pkt (2)
2. Wiesław Radecki – 43528,84 pkt (15)
3. Wilhelm Honcia – 42710,34 pkt (19)
Ligota Bialska
1. Mateusz Cziomer – 49181,33 pkt (3)
2. Waldemar Honcia – 45884,88 pkt (10)
3. Józef Przyklenk – 44260,38 pkt (14)
W drugą niedzielę sierpnia rozpoczęły
się zmagania gołębi młodych. Ta rywalizacja jest różnie traktowana przez poszcze-

Najlepsi hodowcy z sekcji Biała

gólnych hodowców, ale na pewno dostarcza
bardzo dużo emocji. Związek zaproponował
sześć punktowanych lotów, z czego najdłuższym był ten ze Skwierzyna liczący 296 km
(średnia odległość). Najdłużej w pamięci
hodowców będzie trwał lot z Sulechowa,
podczas którego hodowcy ponieśli kolosalne straty – niektórzy nawet 50% stanu.
Skalę strat niech zobrazują następujące
liczby: do pierwszego lotu zgłoszono 5028
gołębi, a do ostatniego tylko 1878.
Sezon w tej kategorii wiekowej był bardzo
udany dla hodowców z sekcji Ligota Bialska,
którzy zdominowali wszystkie klasyfikacje.

W mistrzostwach oddziału Wacław Fluder
był pierwszy, Waldemar Honcia czwarty,
a Norbert Przyklenk piąty. Ten pierwszy miał
też najlepszego gołębia sezonu, obrączka nr
PL-0264-18-4216 (6 konkursów, 870,6 pkt
i zaliczonych 1011 km). Palma pierwszeństwa w punktacji COEFFICIENTÓW też
należała do hodowcy z sekcji Ligota Bialska. Waldemar Honcia różnicą tylko 4 punktów wyprzedził Wacława Fludera. Najlepszym w sekcji Biała był Dariusz Białek (6
miejsce w oddziale), a w Łączniku: Bronisław Kubiś (15 miejsce w oddziale)
Joachim Kosz
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Dawni Żydzi w Białej

W

jednym z poprzednich wydań
“Panoramy Bialskiej” pisaliśmy o Cmentarzu Żydowskim w Białej w kontekście portalu
“Wirtualny Sztetl”. W bieżącym numerze streszczamy najważniejsze
obecne tam informacje.
Jeszcze przed II wojną światową Żydzi
polscy stanowili znaczną część społeczeństwa. Jednakże ten wielki kataklizm dziejowy sprawił, że dziś wyznawcy judaizmu
niemal całkowicie zniknęli z polskiego krajobrazu. Pozostały jedynie ślady po dawnych żydowskich wspólnotach, także w Białej. Najbardziej z nich znanym jest cmentarz na wzgórzu Kopiec.
Wielu bardzo cennych informacji na temat
dziedzictwa żydowskiego w Polsce dostarcza
portal „Wirtualny Sztetl” (https://sztetl.org.
pl), którego wydawcą jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Ta internetowa witryna stawia sobie za cel
oddanie hołdu gwiazdozbiorowi miasteczek
żydowskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, poprzez prezentację ich dziejów.
Stamtąd pochodzi też przedstawiona poniżej
historia społeczności Żydów bialskich i tutejszego cmentarza. Definicję pojęcia „sztetl”
podajemy za „Encyklopedią tradycji i legend
żydowskich” Alana Untermana: sztetl (jid.:
„małe miasteczko”) – mała prowincjonalna
gmina żydowska w przedwojennej Europie
wschodniej. Większość Żydów z tzw. strefy
osiedlenia żyła w miasteczkach lub wsiach
typu sztetl, stanowiąc tam często przeważającą część ludności, a w kilku przypadkach
całą populację. Sztetl był w XIX w. głównym
ośrodkiem demograficznym Żydów aszkenazyjskich (a więc tych zamieszkujących
Europę Wschodnią, Środkową, częściowo
Zachodnią oraz Amerykę), a jego językiem
– jidysz. Mieszkańcy skupiali się wokół małej
synagogi, zwanej poufale szuł, czy też sztibł.
Podstawą życia sztetl była wielopokoleniowa
rodzina z licznymi odgałęzieniami i dużą
liczbą dzieci.
Pierwsza wzmianka o Żydach żyjących
w Białej pochodzi z 1427 r. Osiedlił się tu wówczas Żyd Abraham z Ziębic z rodziną. Był

to okres (XIII–XIV w.) napływu fali Żydów
z Zachodu. Gdy w 1526 r. Śląsk przeszedł pod
panowanie cesarzy niemieckich, również śląscy Żydzi trafili pod jurysdykcję cesarstwa.
Nastroje antyżydowskie nasiliły się w połowie XVI w. W roku 1562 sejmik księstwa
opolsko-raciborskiego przyjął uchwałę zobowiązującą Żydów do opuszczenia księstwa.
Za pozostaniem Żydów w Białej wstawił się
właściciel miasta Jan Krzysztof Prószkowski. Wtedy Biała stała się jedynym miejscem
na Opolszczyźnie, gdzie możliwe było swobodne osadnictwo żydowskie. W roku 1600
w Białej żyło 26 żydowskich rodzin. Na tutejszym cmentarzu chowano zmarłych Żydów
z całego Śląska.
13 kwietnia 1601 r. bialska gmina żydowska uzyskała przywilej specjalny od cesarza Rudolfa II. Na jego mocy władze miasta
zostały zobowiązane do prawnej ochrony
Żydów. Dekret cesarski zezwalał także Żydom
na osiedlanie się na przedmieściach pobliskiej Nysy. W ciągu kilku następnych lat niektórzy z bialskich Żydów kupili domy w tym
mieście i zaangażowali się w drobny handel.
Badacze przypuszczają, że ich szczególna
pozycja spowodowana była siłą finansową.
W połowie XVII wieku do Żydów należało
już ponad 13% budynków w Białej. Ich sytuację normował ostatecznie przywilej cesarski
z 17.07.1699 r., który zezwalał im na mieszkanie w mieście i swobodny handel na terenie całego księstwa śląskiego.
W maju 1713 roku cesarz Karol VI wydał
edykt tolerancyjny zezwalający Żydom
na osiedlanie się na Śląsku. Wiek XVIII
przyniósł szybki wzrost ludności bialskiej
gminy. Była ona wtedy w pełni samodzielna:
posiadała synagogę, szkołę i cmentarz oraz
prowadziła suwerenną działalność sądowniczą. Bialscy Żydzi trudnili się głównie handlem i rzemiosłem.
W kwietniu 1769 spłonęła drewniana
synagoga i okoliczne domy. Nową murowaną
synagogę postawiono w 1774 na Karisplatz
(obecnie ulica Wałowa). W roku 1782 w Białej
mieszkało 1061 Żydów (52,5% ogółu mieszkańców), co czyniło ją jedyną na obszarze
ówczesnych Niemiec miejscowością z przewagą ludności żydowskiej. Handel przynosił

duże zyski i bialscy Żydzi bardzo się bogacili. W 1787 w Białej żyło 1336 Żydów (48%
wszystkich Żydów na Śląsku).
Wprowadzenie edyktu emancypacyjnego
(1812) sprawiło, że tutejsi Żydzi zaczęli migrować do lepiej rozwiniętych gospodarczo regionów Śląska. Jeszcze w 1828 r. w Białej żyło
1109 Żydów, ale w 1856 już tylko 411. Proces ten trwał przez kolejne dziesięciolecia,
doprowadzając do ostatecznej likwidacji bialskiej gminy 15 sierpnia 1915 i podporządkowania jej gminie w Prudniku. W 1935 r.
w Białej mieszkało już tylko 12 Żydów.
Podczas tzw. nocy kryształowej (9/10.11.1938)
naziści spalili synagogę. Los ostatnich Żydów
z Białej nie jest znany, można jedynie przypuszczać, że zostali wywiezieni do nazistowskich obozów koncentracyjnych. Po wojnie
społeczność żydowska w Białej już się nie
odrodziła. Obecnie nie mieszka tu żaden Żyd.
Najbardziej dostrzegalnym znakiem dawnej obecności wyznawców judaizmu w Białej jest cmentarz żydowski przy ul. Parkowej.
Został on założony jeszcze przed 1622 rokiem.
Mieści się on na zachodnim zboczu wzgórza Kopiec, a jego powierzchnia to 0,54 ha.
Nekropolia ma kształt nieregularnego czworoboku o długości 188 m. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to najstarszy żydowski cmentarz na Śląsku Opolskim. Chowano na nim
zmarłych Żydów z prawie całego Śląska.
Miało to wielkie znaczenie religijne, gdyż
zgodnie z wierzeniami zmarły Żyd musi spocząć na poświęconej ziemi, nie wolno pochować go na cmentarzu nieżydowskim.
Wzgórze Kopiec, na którym leży cmentarz, dawniej znajdowało się poza granicami
miasta. Na przełomie XVII i XVIII wieku
zbudowano bramę cmentarną, którą odnowiono w 1840 r. Otoczono wówczas cmentarz nowym płotem. W 1826 roku zbudowano dom przedpogrzebowy, który znajdował się przed bramą. Teren cmentarza kilkakrotnie zwiększano w latach 1664–1810.
Po likwidacji gminy bialskiej został on przekazany pod opiekę gminy żydowskiej w Prudniku. Ostatni pochówek odbył się w 1938 r.
Nie ma więc na nim grobów ofiar Zagłady.
W czasie II wojny światowej kirkut przejęły
władze nazistowskie i przekazały lokalnym

Wycieczka pełna atrakcji
„Poznaj swój kraj” to tytuł kolejnego projektu, który
zrealizowali w tym roku strażacy z OSP Chrzelice.
Wsparcia finansowego na jego realizację udzieliło
Starostwo Powiatowe w Prudniku.
Tym razem strażacy i członkowie ich rodzin w ramach
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa zwiedzili
stolicę Dolnego Śląska: Wrocław.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć Panoramę Racławicką, Halę Stulecia, Rynek, Uniwersytet
i Ossolineum oraz Ostrów Piaskowy. Dodatkową

atrakcją wycieczki był godzinny rejs statkiem po Odrze,
co umożliwiło wycieczkowiczom spojrzenie na zabytki
Wrocławia z innej perspektywy. Zachwyceni ich pięknem
już planują następną wyprawę odkrywającą ciekawe
miejsca naszego kraju.
Jak wspomniano: projekt był współfinansowany przez
Starostwo Powiatowe w Prudniku, za co Ochotnicza
Straż Pożarna w Chrzelicach serdecznie dziękuje.
JR

władzom skarbowym. Nie został on sprzedany do końca wojny.
Po wojnie doszło do licznych aktów
rabunku i dewastacji cmentarza. Zniszczono
ogrodzenie, z bramy wejściowej wyrwano
skarbonkę na wolne datki. Skradziono wiele
nagrobków. Dom pogrzebowy został rozebrany. Do chwili obecnej na cmentarzu zachowało się 921 nagrobków. Przypuszczalnie
wiele macew leży przewróconych i pokrytych
ziemią. Najstarszy nagrobek pochodzi z lat
1621–22 i należy do Estery, córki Symchy.
Według ewidencji zachowały się 3 macewy
z XVII w., 23 z pierwszej połowy XVIII,
190 z drugiej połowy XVIII, 474 z pierwszej połowy XIX w., 120 z drugiej połowy
XIX w. oraz 10 z pierwszej połowy wieku XX.
Nagrobki są wykonane z granitu, wapienia
i piaskowca. Na płytach zachowały się zdobienia i inskrypcje nagrobne w języku hebrajskim i niemieckim. Teren jest nieogrodzony.
Granice nekropolii są zachowane i zgodne
z granicami z 1939 roku.
Od ponad 20 lat cmentarzem opiekuje się
Bialskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. Cmentarz został zinwentaryzowany
przez nieżyjącego już prof. Jerzego Worończaka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2002 r. przez kilka dni młodzież polska,
ukraińska i niemiecka porządkowała teren
cmentarza. Uczestników akcji Antyschematy
– Biała 2002 odwiedził Szewach Weiss, ambasador Izraela w Polsce. Uczestniczył także
w uroczystości wmurowania tablicy upamiętniającej żydowskich mieszkańców miasta.
W 2004 r. nagrodę organizacji żydowskich
za opiekę i nadzór nad cmentarzem otrzymała Danuta Hejneman – pracująca wówczas w Gminnym Centrum Kultury w Białej.
W lipcu 2006 zakończone zostały prace
porządkowe. Koordynowała je i finansowała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce. 30 listopada 2007 r. fundacja
ta zakończyła opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego cmentarza
w Białej Prudnickiej. Prace zostały przeprowadzone dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RR
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Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie º Tapetowanie
º Rigipsy º Gładzie
º Posadzki

www.german-shop.pl info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster Olbrachcice 21 a
tel: 606 631 142, 503 107 561

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW
Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
Oferuje w atrakcyjnych cenach:

Bernard Cziomer, ur. 1936 r., zam. Ligota Bialska, zm. 2018.09.17
Ryszard Krzypopa, ur. 1942 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka, zm. 2018.09.17
Franciszka Raczek, ur. 1928 r., zam. Grabina, zm. 2018.09.20
Waleria Bolcek, ur. 1924 r., zam. Grabina, zm. 2018.09.21
Rudolf Glinka, ur. 1933 r., zam. Biała, zm. 2018.09.22
Małgorzata Góreczka-Ernst, ur. 1938 r., zam. Radostynia, zm. 2018.09.27
Bernard Górka, ur. 1959 r., zam. Biała, zm. 2018.10.01
Jan Dunajewski, ur. 1948 r., zam. Krobusz, zm. 2018.10.02

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 17
Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84
www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

Wynajem namiotów

Adam Muciek, ur. 1977 r., zam. Miłowice, zm. 2018.10.03
Barbara Kałuża, ur. 1940 r., zam. Biała, zm. 2018.10.06
Ingeborg Wódka, ur. 1938 r., zam. Łącznik, zm. 2018.10.08

- namiot 4 x 8 i 6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864
77 437 54 12
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Przypomnienie o ubogich

N

ie zgadzasz się na łamanie
praw człowieka, okaż solidarność wobec ofiar biedy.
Globalne problemy żywnościowe,
walka z głodem, niedożywieniem
nie są nam obojętne.
Tak (dwuzdaniowo) brzmiała zachęta
umieszczona na plakacie. Happening
odbył się w ramach Międzynarodowego
Dnia Walki z Ubóstwem oraz Światowego
Dnia Żywności i nosił tytuł: „Wspólnie
budujemy świat pełen szacunku dla praw
i godności każdego człowieka”.
Ta uliczna impreza odbyła się w środę,
17 października i zorganizowana została
przez bialskie instytucje: Urząd Miejski,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne
Centrum Kultury, Publiczne Gimnazjum

oraz Publiczną Szkołę Podstawową.
Wśród organizatorów znalazł się Bank
Żywności w Opolu – na wydarzeniu
gościł zresztą jego prezes: Jan Burniak.
BŻ był jednym z darczyńców, jeśli chodzi
o produkty żywnościowe rozdawane
w ramach happeningu.
Osoby przechodzące obok mogły więc
załapać się na małe co nieco, nie płacąc
za nie. Gwóźdź programu stanowiła
grochówka, ale można było również
otrzymać chrupki, kefir, jabłka, żelki
i wiele innych rzeczy.
Happening prowadziła Maria Klimowicz – nowa kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej (wywiad z nią znajduje się
w tym wydaniu gazety) i pomysłodawca
imprezy. Jak zaznacza: robiła już takie
rzeczy wcześniej – w Białej po raz

pierwszy (można natomiast spodziewać
się kontynuacji wydarzenia).
Na happeningu pojawiały się też dzieci
szkolno-przedszkolne oraz młodzież
gimnazjalna (wraz z opiekunami) – nieśli
transparenty z napisami dotyczącymi
walki z głodem. Młodzież pomagała
też w rozdawaniu jedzenia.
Jeśli chodzi o hasła, można ich było
usłyszeć (lub zobaczyć) sporo, m.in.
„Człowieku, nie odmawiaj wsparcia
ubogiemu, nie bądź nieczuły na wzrok
potrzebujących” (Mądrość Syracha),
„Nie odrzucaj błagania ubogiego, nie
odwracaj wzroku od potrzebującego”
(to samo źródło), „Kto chce być wielki,
niech służy innym, a nie wysługuje
się innymi ” (papież Franciszek),
„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem” (Dante

Wydarzenie odbyło się na bialskim Rynku koło południa

Jan Burniak - prezes Banku Żywności obecny był podczas happeningu.

W szczytowym momencie imprezy balony wysłane zostały w niebo

Rozdawana była żywność różnego rodzaju

Podczas happeningu udzielała sie młodzież szkolna oraz przedszkolaki

Alighieri), „Tam, gdzie ludzie skazani
są na życie w nędzy, łamane są prawa
człowieka” (ks. Józef Wrzesiński).
Kwadrans przed godziną 12:00 do nieba
wypuszczone zostaly baloniki – był
to punkt kulminacyjny happeningu.
Wcześniej – jeszcze z balonikami
w ręku – uczestnicy wznieśli okrzyk
„Precz z ubóstwem! ”.
Happening wskazywał na potrzebę
dzielenia się z drugim człowiekiem,
uświadamiał też, że ten, który ma,
stosunkowo łatwo może podzielić się
z tym, który nie ma (lub ma, ale nieporównywalnie mniej). Stanowił zachętę
i zaproszenie do dalszych, bardziej już
ukierunkowanych działań na rzecz
drugiego człowieka.
Bartosz Sadliński

Nie brakowało haseł związanych z wrażliwością na niedostatek

Burmistrz Białej Edward Plicko oraz kierownik OPS Maria Klimowicz

