
zd
j. 

M
at

eu
sz

 K
on

se
k

DNI BIAŁEJ

N R  7  (29 0)  •  s i e r p i e ń  201 9  •  R O K  X X X  •  I S S N  1 23 2-73 52  •  C E N A  3 , 5 0  z ł  •

Tradycyjnie już w pierwszy weekend 
lipca nasze miasto obchodziło swoje 
święto. Impreza była, można powie-

dzieć, podwójna - w sobotę 6 lipca od-
był się Przegląd Zespołów Artystycznych 
Gminy Biała, a w niedzielę 7 lipca świę-
towała już sama Biała - po raz pierwszy 
Dni Miasta odbyły się na rynku.

dokończenie na stronie 2.
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 Niedzielne uroczystości rozpoczęły się 
od mszy św. polowej, podczas której doko-
nano poświęcenia rynku, a po niej - jego 
uroczystego otwarcia - wszak zakończyła się 
jego rewitalizacja. Burmistrz Białej, Edward 
Plicko po powitaniu publiczności opowie-
dział o planach i realizacji przedsięwzięcia, 
życzył mieszkańcom udanej zabawy i udał 
się z zaproszonymi gośćmi na oprowadza-
nie po nowo powstałych inwestycjach.
 Na scenie jako pierwsza zaprezentowała 
się Mona Lisa, która rozgrzała publiczność 
wykonując swoje najlepiej znane utwory. 
Później przyszedł czas na Duet Caro - dobrze 
znany bialskiej publiczności. Do zabaw 
i  tańca na płycie rynku zachęcił zespół 
Blue Party; Jesika, Freaky Boys i Mejk to 

Dni Białej
dokończenie ze str. 1

ukłon w stronę troszkę młodszej publiki.
 Organizatorzy zrezygnowali z zapewnienia  
typowo plenerowej gastronomii na rzecz 
lokali gastronomicznych znajdujących 
się w obrębie rynku - Restauracja Malwa 
i Pizzeria Bianco przeżywały prawdziwe 
oblężenie. Nie zapomniano o najmłod-
szych - były stoiska z  watą cukrową, 
pysznymi goframi, zabawkami. Wśród 
publiczności krążyli animatorzy, którzy 
malowali dzieciom buzie i  prowadzili 
zabawy, ustawiono dmuchańce, w pewnym 
momencie zjawili się nawet niezywkli go-
ście - Iron Man oraz Bumblebee - bohater 
komiksu Marvela oraz przedstawiciel 
Transformers. Zdjęciom nie było końca.
 Imprezę wzorowo prowadził nieza-
stąpiony w tej roli Joachim Kosz.

dr

W niedzielę 11 sierpnia roze-
grano w GCK Białej turniej 
skata sportowego o Puchar 

Burmistrza Białej. Turniej cieszył się 
dużym zainteresowaniem bo zgłosiło 
się aż 31 zawodników w tym jedna 
pani. Turniej rozegrany był tradycyj-
nym systemem 3 rundy po 24 roz-
dań i zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Skata.  Dla najlepszych były 
puchary i nagrody rzeczowe.

prezentujemy najlepszych:
1.  Joachim Jarosz  RAMSCH Chrzowice 

– 2049 pkt
2. Teo� l Grzywa  LZS Kujawy – 1824 pkt
3.  Józef Hadamek   KOMAX Borki – 

Opole – 1761 pkt
4. Dieter Kuboń   Niemcy – 1735 pkt
5.  Lidia Kandzia   KOMAX Borki – Opole 

– 1728 pkt
6.  Hubert Zmuda   Ramsch Chrzowice 

– 1690 pkt

7.  Piotr Wieja  LECH Kedzierzyn – Koźle 
– 1665 pkt

8.  Leonhard Wotzka  Ramsch Chrzowice 
– 1657 pkt

zwycięzcy poszczególnych rund:
I  runda Andrzej Farana  LECH K-Koźle 

– 950 pkt
II runda Teo� l Grzywa – 963 pkt
III runda Kandzia Lidia 738 pkt

Turniej skata

Witam!

Oddajemy w  Twoje ręce, 
drogi Czytelniku, nową, od-
świeżoną Panoramę Bial-

ską. Mamy nadzieję, że ją polubisz. 
Zmieniliśmy szatę grafi czną, jest 
nowe logo, jest nowy redaktor. 
W tym wydaniu znajdziesz opis 
tego, co wydarzyło się na Dniach 
Białej; na stronie 3 piszemy o prze-
glądzie zespołów z naszej gminy 
oraz o wymianie uczniów szkoły 
z Łącznika. Strona 4 to podsu-
mowanie wakacyjnych wydarzeń 
w gminie. O dożynkach piszemy 
na stronie 5 . Strona 6 to podsu-
mowanie konkursów organizo-
wanych przez Urząd Miejski. Na 
stronie 7 Gminne Centrum Kul-
tury przedstawia swoje plany na 
najbliższy czas. O bialskiej perle 
przeczytasz na str.8  Na stronie 9 
informacja o zakończonym pro-
jekcie Gminy Biała i Gminy Oso-
blaha. O projekcie „Od przemocy 
do mocy” piszemy na stronie 10.  
W Polonii Biała mamy nowe roz-
danie i nowe projekty, a piszemy 
o tym na stronie 12. 

Życząc miłej lektury pozdrawiam
Krzysztof Gorek

Autorzy tekstów:
Leokadia Schneider,
Anna Myszyńska,
Joachim Kosz.

Zdjęcia:
Mateusz Konsek,
Marek Doskocz
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6 lipca na bialskim rynku miał 
miejsce Przegląd Amatorskich 
Zespołów Artystycznych. Im-

prezę zorganizowano w ramach 
projektu „Muzyka fundamentem 
integracji narodów” współfi nanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa 
PRZEKRACZAMY GRANICE.

 Od godziny 14.00 swoje umiejętności 
na scenie prezentowali soliści oraz 
amatorskie zespoły działające w naszej 
gminie (i  nie tylko). Chociaż pogoda 
płatała � gle (dosyć porywisty wiatr co 
rusz zwiewał nuty z pulpitów) wszystkie 
zaplanowane występy odbyły się bez 
większych problemów.
 Kunszt wokalny zaprezentowali młodzi 
wokaliści ze Studia Piosenki działającego 
przy GCK w Białej, Zespół FERMATA, chóry 
Campanella, Seniores, Zgoda oraz zespół 

śpiewaczy Die Neudorfer. Nie zabrakło 
popisów mażoretek : od szkółki, przez grupę 
przedszkolną, szkolną aż po najstarsze 
– Mażoretki LOCA. Na instrumentach 
klawiszowych i dętych zagrali uczniowie 
Łukasza Ostrowskiego oraz Damiana 
i Andrzeja Weinkopfów, którzy prowadzą 
zajęcia w GCK w Białej. Kilka utworów 
gitarowych zagrała grupa KADENCJA, 
którą naucza Stanisław Michałowski.
 Był i akcent sportowy – na płycie rynku 
pokaz swoich umiejętności przedstawili 
monocykliści z  Chrzelic.  W  ramach 
współpracy polsko-czeskiej wystąpiła 
orkiestra dęta KRNOVANKA.
 Każdy z artystów występujących na 
scenie otrzymał logowaną koszulkę oraz 
talon na posiłek.
 Gwiazdą wieczoru był duet Kola 
i  Jula – dobrze znany i  lubiany przez 
bialską publikę. Imprezę tradycyjnie 
już poprowadził Joachim Kosz.

dr

Artyści-amatorzy na bialskiej scenie

Wymiana uczniowska
W  m in ionym mies ią cu 

u c z n i o w i e  Z e s p o ł u 
Szkolno-Przedszkolnego 

w Łączniku mieli przyjemność 
po raz kolejny gościć 20 uczniów 
z Gesamtschule Marienheide. 

 Szkoły od lat przy współpracy i pomocy 
� nansowej z PNWM w ramach projektu 
prowadzą wymianę uczniowską. W tym 
roku uczniowie niemieccy przybyli 
do Łącznika, gdzie mieszkali u rodzin 
ich goszczących. Uczestnicy przez 5 
dni, w okresie od 04.06 do 08.06.2019r. 
aktywnie spędzali z sobą czas, poznawali 
siebie nawzajem, odkrywali ciekawe 
miejsca naszego regionu, jak również 
rozwijali swoje umiejętności językowe 
z zakresu j. niemieckiego. W tych dniach 
gospodarze projektu- Z S-P w Łączniku 
przygotowali dla uczniów obu szkół 
bardzo bogaty program. Biorący udział 
w  tym projekcie zwiedzali zarówno 
Farską Stodołę w  Biedrzychowicach, 
Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, 
miasto Opole, Nadleśnictwo w Opolu, 
Centrum Edukacji i Szkolenia Opolskich 
Kół Łowieckich, jak i Fabrykę Robotów 
w Łączniku. Dzięki przychylności VDG 
grupa projektowa uczestniczyła również 
w  warsztatach rozwijających kreatyw-
ność, język niemiecki i współdziałanie 
w grupie. W czasie wolnym spotkali się 
na kręglach w  pizzerii „Spoko Loko” 
w Łączniku. Podsumowanie, a zarazem 

zakończenie tego spotkania stanowiła 
biesiada z udziałem uczniów oby szkół, 
zaangażowanymi rodzicami dzieci 
uczęszczających do Z S-P w Łączniku 
i nauczycielami niemieckimi i polskimi.
Wymiana i jej program została bardzo 
pozytywnie odebrana przez jej uczestników.
Uczniowie zawiązali nowe przyjaźnie, 
które przy pomocy nowoczesnych 
mediów dalej pielęgnują.
 Spotkania takie bardzo wzbogacają 
doświadczenia młodych ludzi, uczą być 
otwartymi na innych i ich kulturę. Mamy 
nadzieję, że współpraca pomiędzy szko-
łami Gesamtschule Marienheide i Z S-P 
w Łączniku będzie nadal bardzo owocna.
 Dyrekcja Z S-P pragnie serdecznie 
podziękować kierownictwu Gesamtschule 
Marienheide za dobrą współpracę, PNWM 
za wsparcie � nansowe i szczególnie ro-
dzicom za zaangażowanie i poświęcenie, 
jak i  przyjęcie niemieckich uczniów 
do swoich domów.

Koordynator projektu
Dorota Haberecht
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Jak co roku na czas letniego wypo-
czynku Gminne Centrum Kultury 
w Białej przygotowało dla dzieci 

i młodzieży ofertę zajęć i wyjazdów.

 Atrakcje rozpoczął wyjazd do jed-
nostki wojskowej w Brzegu na „Piknik 
na Florydzie”. Po przyjeździe grupie 
został przydzielony opiekun, który 
oprowadzał dzieci po terenie jednostki. 
Można było przypomnieć sobie zasady 
udzielania pierwszej pomocy, postrzelać 
do tarczy, postrzelać z łuku, przejechać 
się wojskowym transporterem, popływać 
łódką, wykonać ćwiczenia sprawdzające 
sprawność � zyczną. Nie zabrakło także 
wojskowej grochówki i prezentacji naj-
nowocześniejszego sprzętu oraz zabaw 
przygotowanych przez animatorów. 
W  ramach wycieczki dzieci udały się 
także na krytą pływalnię oraz Zamek 
Piastów w Brzegu.

Akcja Lato w gminie

 W świetlicach na terenie gminy wystąpił 
Teatr Duet, który już nie pierwszy raz bawił 
i uczył nasze najmłodsze dzieci, odbyły się 
także warsztaty cyrkowe, podczas których 
dzieci uczyły się żonglowania piłeczkami, 
maczugami, talerzami cyrkowymi, cho-
dzenia na szczudłach i po linie, jazdy na 
monocyklu, mini rowerkach.
 W ofercie zajęć sportowych znalazły 
się turnieje piątek piłkarskich oraz turniej 
tenisa stołowego.
 Najbardziej obleganym punktem 
tegorocznej oferty wakacyjnej był 
wyjazd do Energylandii w  Zatorze – 
największego w Polsce parku rozrywki. 
Po „odprawie” w GCK w Białej ponad 
pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci wraz 
z opiekunami wyruszyła do Zatoru, by 
już kilka minut po godz. 10.00 szaleć na 
rollercoasterach, wieżach zrzutu, ogrom-
nych wahadłach i innych urządzeniach. 
W drodze powrotnej nie obyło się bez 
wizyty w  McDonaldzie – bez niego 
wycieczka to nie wycieczka.

dr
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Żniwniok
Zgodnie z wielowiekową tradycją, na zakoń-

czenie żniw rolnicy dziękują Bogu za plony 
i proszą aby plon był równie obfi ty. Przy tej 

okazji świętują na dożynkach.

Gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych był 
Łącznik. Hasłem przewodnim był CHLEB, stąd do-
żynki były ŚWIĘTEM CHLEBA. Już w trakcie mszy 
dziękczynnej za tegoroczne plony, ks. Damian Cebulla 
(proboszcz para� i Łącznik) w  centralnym punkcie 
rozważań umiejscowił chleb, owoc pracy rąk ludzkich. 
Burmistrz Edward Plicko, w mowie na otwarcie, również 
skoncentrował się na chlebie. Gdyby nie ciężka praca 
rolnika, nie byłoby chleba. Burmistrz podziękował 
rolnikom za ich praca, za ich trud codzienny. Również 
przemawiający goście – Pani Poseł Katarzyna Czochara, 
Pan Poseł Ryszard Galla, Pani Teresa Barańska (z-ca 

dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego), 
Pan Dariusz Kolbek (dyrektor biura Senatora Jerzego 
Czerwińskiego) – zwracali uwagę na ciężką pracę 
rolników, której efektem jest chleb. Po przemowach 
odbył się poczęstunek dożynkowym chlebem. Oby 
nam tego chleba nigdy nie brakowało!

Jak dożynki, to nie może zabraknąć barwnego, trady-
cyjnego, korowodu. Ulicami Łącznika przemaszerowali 
goście, prowadzeni przez orkiestrę z Mesta Albrechtice 
wraz z bialskimi mażoretkami. Za nimi jechały korony 
dożynkowe. Nie mogło zabraknąć też legendy Łącznika 
Pana Ernsta Graby, który maszerował jako „ołpa – czo-
łpa” przed zmechanizowaną częścią korowodu. W tym 
roku tematem przewodnim było „500+”.

Nasza gmina bardzo aktywnie współpracuje z gminami 

czeskimi, co również bardzo mocno zostało zaakcento-
wane podczas tegorocznych dożynek. Na zaproszenie 
Burmistrza Edwarda Plicko pozytywnie odpowiedzieli 
nasi czescy przyjaciele z Osoblahy i Mesta Albrechtice. 
Z Albrechtic przyjechała liczna grupa mieszkańców wraz 
ze Starostą Panią Janą Murovą. Z Osoblahy przybyła 
delegacja na czele z Antonim Rousem, Starostą gminy. 
Przybyli też wspaniali Hasici (strażacy) z  Osoblahy, 
którzy zadbali o punkt kulminacyjny dożynek ze swoją 
pianą – tak twierdzą zgodnie dzieci. Dorośli są tu mniej 
zgodni. Dla jednych korowód był kulminacją, dla innych 
liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów, 
dla innych możliwość spotkania, ale dla większości 
to Zlatohorska garda była „wybuchową” niespodzianką 
i atrakcją. W jednym wszyscy są zgodni – tegoroczne 
Święto chleba było udane. 
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Projekt jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Wyniki dwóch konkur-
sów w ramach polsko
-czeskiego projektu 

„Nasze pogranicze – doce-
niamy siebie i sąsiadów!”

 Do dnia 15.07.2019 r. można 
było zgłaszać prace do „Konkursu 
fotograficznego” (zdjęcia z  terenu 
Gminy Biała) oraz do konkursu „Akcja 
międzypokoleniowa” (prace pisemne 
dzieci i młodzieży zawierające ciekawe 
i mało znane informacje o Gminie Biała, 
koniecznie pozyskane od seniora).  
Nagrody rozdano w dniu 31.07.2019r. 
w gabinecie Burmistrza Białej. 

Od prawej: Julia Otte (I miejsce „Akcja 
międzypokoleniowa”), Karolina Nowak 
(I miejsce „Konkurs fotogra� czny”), 
Paulina Wilde (II miejsce „Konkurs 
fotogra� czny”), Burmistrz Białej – 
Edward Plicko, Marek Koteluk (III 
miejsce „Konkurs fotogra� czny”), 
Sabina Gorek (odbierająca nagrody 
za nieobecne córki: Annę Gorek – II 
miejsce „Akcja miedzypokoleniowa” 
i  Julię Gorek – III miejsce „Akcja 
między pokoleniowa”),  Kar ina 
Grelich-Deszczka – inspektor ds. 
promocji gminy i  integracji euro-
pejskiej Urzędu Miejskiego w Białej.

Wyniki konkursów

 Wszystkim uczestnikom obu 
konkursów serdecznie dziękujemy 
za udział, pełni nadziei, że praca 
nad przygotowaniem prac pozwoliła 
docenić walory własnego miejsca za-
mieszkania, docenić jego piękno oraz 
bogactwo kulturowe i przyrodnicze. 
Laureatom jeszcze raz gratulujemy! 
 Przypominamy jednocześnie 
o  trzecim konkursie, przeprowa-

dzanym w  ramach tego samego 
projektu, mianowicie: konkurs na 
najciekawszy opis wycieczki do Města 
Albrechtice, do którego prace można 
zgłaszać do 10.09.2019 r. (regulamin 
i formularze zgłoszeniowe na stronie 
www.biala.gmina.pl, w  zakładce 
„Nasze pogranicze – doceniamy 
siebie i sąsiadów!”).

zwycięskie zdjęcie

Informujemy, że Ochotnicza Straż 
Pożarna w Chrzelicach w czerwcu 
2019 r., zrealizowała zadanie pu-
bliczne o tytule „Poznaj swój kraj”. 
Wsparcie finansowe na realiza-
cję tego zadania zostało udzie-
lone przez Starostwo Powiatowe 
w Prudniku.

Całe przedsięwzięcia miało na celu 
przybliżenie, strażakom i członkom ich 
rodzin, dziedzictwa narodowego jakim 
jest niewątpliwie trzeci co do wielkości 
zamek w Polsce – „Zamek Książ” w Wał-
brzychu. Zaskakuje on wciąż na nowo 
odkrywanymi tajemnicami, które warto 
było poznać. Strażacy zwiedzili również 
Palmiarnię w Wałbrzychu. Jest to jedyny 
taki obiekt w Polsce zachowany w swej 
historycznej konstrukcji. Nocleg spędzili 
w urokliwym miejscu jakim jest Browar 
Jedlinka. W drodze powrotnej poznali 
tajemnice Podziemnego Miasta Osówka.

Zarząd OSP Chrzelice dziękuje 
Starostwu Powiatowemu 

w Prudniku za wsparcie � nansowe 
na realizacje tego projektu.
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Bialska perła niezgody
Przy okazji obchodów Dni Białej 

otwarto uroczyście odnowiony 
Rynek, dawny kościół Ewange-

licki oraz odnowioną ul. Opolską.

Uroczystość swą obecnością uświetnili 
liczni goście – min. pani Poseł Katarzyna 
Czochara; pan Szymon Ogłaza (członek 
Zarządu Woj. Opolskiego); Burmistrzowie 
sąsiednich gmin; radni naszej gminy 
oraz przedstawiciele � rm wykonujących 
pracę. Grała orkiestra. Orszak przeszedł 
do trzech wspomnianych miejsc, gdzie 
pan Burmistrz Edward Plicko „otwierał 
miejsca” po remoncie (były płatki róż 
wystrzelone w górę oraz przecięcia 
wstęgi). Przy okazji tej uroczystości 
można było zwiedzić nowo odnowiony 
kościół Ewangelicki, który do tej pory był 
stolarnią, stał i niszczał – zaś teraz będzie 
służył mieszkańcom jako biblioteka i 
miejsce spotkań, znajdzie się tam również 
sala poświęcona historii naszego miasta 
i ziemi bialskiej. Mogliśmy podziwiać 
efekty ciężkiej pracy wielu ludzi, którzy 
włożyli w to przedsięwzięcie ogrom 
pracy – od planowania inwestycji po jej 

wykonanie i rozliczenie. Na tym miłe 
chwile się skończyły. Już następnego 
dnia wróciła szara rzeczywistość. Można 
było usłyszeć głosy, że Rynek co prawda 
odnowiony, ale nie ma drzew, które dały 
by cień; beton przytłacza; fontanna nie 
działa; miejsc parkingowych na samym 
Rynku mało, trzeba szukać wolnych 
miejsc na parkingach wokół Rynku… 
Człowiekowi ciężko jest zaakceptować, 
przyzwyczaić się do nowości. Spójrzmy 
jednak prawdzie w oczy – Rynek, ul. 
Opolska, kościół Ewangelicki, plac Zabaw 
za OPSem to łączny koszt ok. 8 mln 
złotych zainwestowanych by poprawić 
atrakcyjność, funkcjonalność, naszego 
miasta. Jedna z pań skonfrontowana 
z tymi negatywami stwierdziła „Nie 
wszystkim da się dogodzić”. Jak „niesie 
wieść gminna” przy fontannie odbyły 
się już 3 sesje zdjęciowe ślubnych par 
z okolicy. Przejezdni zatrzymują się 
przy fontannie, która po początkowych 
problemach, już działa. Dzieci bawią się 
przy kurtynie wodnej. Rynek w końcu 
jest tętniącym sercem miasta. 

fot. Mateusz Konsek
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Der kleine Jackob
wacht heut’ auf.
Sehr augfgeregt 
freut sich drauf
zum ersten mal

zur Schule geh’n!
Zum ersten mal

die Klasse seh’n!
Und neue Freunde 

kennenlernen,
an der Tafel

„Willkommen” lesen.
Auch die Lehrerin
fand Jackob toll!

Der erste Schultag
war wunderfoll!

viel erfolg erstklässler!!!

DIE SCHULE – SZKOŁA
DIE KLASSE – KLASA
DIE TAFFEL – TABLICA
DIE LEHRERIN – NAUCZYCIELKA
WILLKOMMEN - WITAJCIE

"Der erste Schultag"

MINI WÖRTERBUCH 

WIR LERNEN:

Ż
yczymy Wam, drodzy 
uczniowie, aby nauka w 
nowym roku szkolnym 

była ciekawą przygodą edu-
kacyjną, zapewniającą mądre 
poznawanie świata i rozwijania 
waszych talentów. Niech ten 
czas zaowocuje zdobywaniem 

wiedzy, dobrymi ocenami oraz 
nowymi, wspaniałymi i trwałymi 
przyjaźniami. Szczególne ży-
czenia kierujemy do pierwsza-
ków. Niech radość i entuzjazm 
towarzyszą Wam podczas całej 
Waszej drogi edukacyjnej, którą 
właśnie rozpoczynacie. 

WitajWitajWitajWitajWitajWitajWitaj
     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło     Szkoło



2019 • SIERPIEŃ • 9

Zakończenie projektu
„W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy”

Projekt jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Z satysfakcją informujemy, 
iż z końcem czerwca 2019 r. 
zakończono rzeczową 

realizację projektu „W poszu-
kiwaniu piękna żydowskich 
cmentarzy”. Przedsięwzięcie 
powstało w ramach współ-
pracy Gminy Biała i Gminy 
Osoblaha w oparciu o wspólne 
dziedzictwo kulturowe.

 Mianowicie, obie miejscowości na prze-
strzeni wieków sprzyjały osadnictwu 
ludności wyznania mojżeszowego, gdy 
w innych miastach Żydzi nie mogli się 
osiedlać. Obecnie jedynymi obiektami 
świadczącymi o wielowiekowej obecności 
Żydów w  historii Białej i  Osoblahy 
są cmentarze położone na ich terenie. 
Inicjatywą projektu była troska o ich 
utrzymanie i udostępnienie dla zwie-
dzających, mimo tego, że partnerskie 
gminy nie są właścicielami nekropolii. 
Cmentarz żydowski w  Białej należy 
do Fundacji Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego, a  kirkut w  Osobłodze 
jest własnością Związku Gmin Wy-
znaniowych Żydowskich w Republice 
Czeskiej. Zakończony projekt miał na celu 
udostępnienie tych zabytków, a także 
zapewnienie lepszego ich odbioru przez 
zwiedzających. Cel osiągnięto dzięki 
renowacji znacznej części nagrobków 
i  remont ogrodzenia przy kirkucie 
w  Osobłodze, zaś z  polskiej strony 
projektu wybudowano ścieżkę pieszą 
prowadzącą od ul. Ks. Koziołka do bramy 
cmentarnej. Osoby, które spacerują 
po wzgórzu Kopiec, zapewne pamiętają, 
jak wyglądała ścieżka sprzed realizacji 
projektu. Dla mniej zorientowanych 
zamieszczamy zdjęcia poniżej:

 Natomiast w tej chwili ścieżka oraz 
elementy małej architektury (ławki, 
kosze na śmieci, tablice informacyjne, 
oświetlenie, stojaki na rowery, barierki) 
czynią to miejsce ogólnodostępne, es-
tetyczne i zachęcające do odwiedzenia 
najstarszego i  jednego z największych 
cmentarzy żydowskich na Śląsku.

 Aby zrealizować ideę projektu (tj. 
poszukać piękna żydowskich cmentarzy), 
utworzono szlak turystyczny oznaczony 
w terenie znakami, wskazującymi od Białej 
kierunek ku cmentarzu żydowskiemu 
w  Osobłodze i  odwrotnie: jadącym 
od Osoblahy w kierunku granicy państwa 
w  Krzyżkowicach, pomaga dojechać 
do cmentarza żydowskiego w Białej. Stąd 
też w Białej pojawiło się kilka znaków 
wskazujących te kierunki, jak również 
na trasie przez Olbrachcice, Olszynkę 
i Dytmarów ku Krzyżkowicom.

 Finanse projektu pozwoliły na wy-
budowanie 120m ścieżki, dzięki której 
dojdziemy do bramy cmentarza, ale 
gorąco polecamy dalsze zwiedzanie 
zabytku (od bramy zarówno w  stro-
nę prawą, ku pozostałościom domu 
przedpogrzebowego, jak i  w  stronę 
lewą do najnowszej części cmentarza 
z napisami także w języki niemieckim). 
Ze względu na realizowany projekt, 
Gmina Biała otrzymała pozwolenie 
od właściciela zabytku na uporządkowanie 
terenu kirkutu zgodnie z  zaleceniami 
komisji rabinackiej – oprócz usunięcia 
naziemnej części krzewów, skoszenia 
trawy i  chwastów, nie można było 
nic więcej zrobić. Tym bardziej teraz 
zachęcamy do przejścia wzdłuż i wszerz 
całego terenu cmentarza, aby poznać 
jego wielkość i piękno. Atmosfera tego 
miejsca – oddalonego od centrum, 
położonego na gęsto zadrzewionym 
terenie, bez widocznych zabudowań 
– pozwoli na chwilę zadumy i pamięci 
o tym aspekcie historii Białej.

 W dniu 16.06.2019 r. uroczyście otwarto 
inwestycję po polskiej stronie projektu, 
w  której udział wzięli przedstawiciele 
partnerskiej Gminy Osoblaha: mieli 
okazję zwiedzić kilka miejsc na terenie 
Gminy Biała, jak również uczestniczyć 
w programie artystyczno-historycznym 
przygotowanym przez młodzież z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Łączniku 
(gościnnie również uczeń NSP w Grabinie) 
oraz chór „Zgoda” z Chrzelic.

 Natomiast w dniu 29.06.2019r. kilka-
dziesiąt osób reprezentujących Gminę 
Biała, wzięło udział w wyjeździe, którego 
program przygotował czeski partner 
projektu. Mieliśmy okazję przejechać 
się wąskotorową, zabytkową koleją 
z Třemešnej do Osoblahy, poznać naj-
ważniejsze miejsca w samej Osobłodze, 
zwiedzić zamek w Sleskich Rudolticach, 
a dla dzieci niemałą atrakcją była kąpiel 
w pianie strażackiej w przerwie zawodów 
strażackich w tamtejszym parku.
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Od przemocy
do mocy

Szanowni właściciele psów
Urząd Miejski w Białej przypomina, iż zgodnie 
z Uchwałą Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 27.04.2017 w sprawie Regulaminu utrzy-
mywania czystości i porządku na terenie Gminy 
Biała rozdział 6 §5 – Właściciele zwierząt domowych 
i gospodarskich zobowiązani są do usuwania zanie-
czyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach 
publicznych (obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników).
 Sprzątanie po swoim pupilu sprawia, że zaliczamy się do grona 
społeczeństw o wysokiej kulturze osobistej, mających szacunek dla 
swego otoczenia.

Szanowni użytkownicy 
cmentarza komunalnego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie wchodzenie na teren cmentarza 
z psem. Na cmentarzu należy zachowywać się poważnie, nie zakłócać 
ciszy, nie chodzić po nagrobkach. Na cmentarzu zachowujmy spokój, to 
miejsce na zadumę oraz uczczenie zmarłego poprzez zapalenie świecy 
czy modlitwę. To miejsce, w którym zmarłym należy się szacunek.
 Dlatego zwracamy się z prośbą o nie wprowadzanie psów na cmentarz. 
Bieganie przez psy po nagrobkach, a także szczekanie przez nich może 
być niestosowne, a także dokuczliwe dla innych osób znajdujących się 
na terenie cmentarza.
 Bardzo prosimy o dostosowanie się do tej prośby.

Rozwita Kujawa ur. 1945 r., zm. 20.06.2019 r., zam. Biała 
Alfred Kapusta ur. 1953 r., zm. 24.06.2019 r., zam. Rostkowice

Rita Vogel ur. 1938 r., zm. 30.06.2019 r., zam. Biała
Stanisława Nowicka ur. 1926 r., zm. 01.07.2019 r., zam. Biała

Leokadia Par� mczyk ur. 1924 r., zm. 02.07.2019 r., zam. Biała
Edward Robota ur. 1930 r., zm. 03.07.2019 r., zam. Czartowice

Franciszek Gąsior ur. 1949 r., zm. 06.07.2019 r., zam. Kolnowice
Maria Zakowicz ur. 1935 r., zm. 13.07.2019 r., zam. Miłowice

Agnes Galler ur. 1923 r., zm. 16.07.2019 r., zam. Prężyna
Herman Sokol ur. 1937 r., zm. 19.07.2019 r., zam. Pogórze

Jerzy Reschke ur. 1946 r., zm. 22.07.2019 r., zam. Biała
Marta Luda ur. 1929 r., zm. 23.07.2019 r., zam. Pogórze

Władysław Sroka ur. 1960 r., zm. 27.07.2019 r., zam. Grabina
Krystyna Duda ur. 1950 r., zm. 28.07.2019 r., zam. Ogiernicze
Rozalia Mazur ur. 1935 r., zm. 29.07.2019 r., zam. Ogiernicze

Od maja tego roku w Powia-
towym Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej w  Prudniku 

realizowany jest projekt „Od prze-
mocy do mocy”. Jest to projekt 
współ� nansowany ze środków Mi-
nisterstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach otwartego 
konkursu Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Przemoc 
w Rodzinie”.  

 Osoby zmagające się z  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 wielostronność 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 młodych rodziców

–  Telefon Zaufania,

–  grupa wsparcia dla osób doświadcza-
jących  przemocy w rodzinie,

–  grupa terapeutyczna dla osób do-
świadczających 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. Powia-
towy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w  Prudniku posiada pomieszczenia 
w pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo.

MILCZENIE NIE JEST ZŁOTEM, 
MILCZENIE KRZYWDZI

 Wszystkie osoby doznające prze-
mocy w rodzinie pomoc otrzymają od 
poniedziałku do piątku w  godzinach 
7.30-19.30 w  Powiatowym Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Prudniku,
 ul. Kościuszki 55a
TELEFON ZAUFANIA 77 436 47 00

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w  tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie” Edycja 2019

Projekt pn. „Od przemocy do mocy” realizowany w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie edycja 2019 r.” jest współ� nansowany ze środków 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Ze sierpem w rałce widać sierpień, 
siłał uciech, siłał cierpień. Takie 
jest polskie przysłowie, bo przecał 

sierp po śląsku to kosołk, co zajś pochodzi 
łod kosy, co było przecał nołważniejszym 
narzędzioł dloł żniwiołrzy. Foter siekli, 
a muter za nim ubierali, a kosołkał se 
pomołgali. Choć robili to kosoł, nie 
padało se u nołs np. idał skosić kąsek 
pszenicy, wykosić, nakosić rosikoniu 
loł krów, jyno idał zesiec kąsek pszeńcy, 
wysiec trołwał nad rzeką i nasiec rosiko-
niu. To by wyglądało, iże ten sierp, łod 
którego pochodzi to sieczenie możno 

był nołprzód, a dziepiero za nij kosa.
Dzisiej też jeszcze na żniwa jadą na pole 
wielkie jak Berlin kombajny i też padają 
niechtorzy, iż zesiekli prawie nołwiałkszy 
kałs pszeńcy. Ale kosa i kosołk przy żni-
wach to już prawie przy żniwach dzisiej 
nie jest potrzebny, za to w  zygrodzie 
pod stromem zesiec trołwa, łochlastać 
zielsko na krzypopie i kole potów, to se 
feste przidoł. Tak dalece, iż joł se w tyj 

roku musiała nową kosa kupić, bo staroł 
se rozleciała. Przedołwaczka we sklepie 
położyła mi na lada cztery czałści: samą 
kosa - to jest to ostre, potyj kosisko abo 
sztylisko, nie wiał jak sie to zwie, ze 
blachy taki wichajster a do tygo dwie 
szrałby i  klin. Genał wiedziała wiela 
wszystkiego trza, jyno nie wiedziała jak 
to poskłołdać, cobych wylazła ze sklepu 
z napitą kosą. Ale że chciała mi pomóc, 
to my łobie zaczły majstrować to do kupy. 
Joł dzierzała ten sztil, a łona waliła małą 
siekierką w  ten klin i  wszystko fajnie 
wlazło, jyno te szrałby nie pasowały. 

Doszły my do tego, iże same tego nie 
wymaniemy, to wiałże banie jakiegoś 
chopa do tego. Pierwszy wlazł do sklepu 
mody synek. Padoł, iż nie ma sprawy, 
zarołz to zrobi, ale mu też szrałby nie 
pasowały. Drugi już starszy padoł, iże to 
robimy na łopak, kosał se dzierzy w pra-
wej rałce, być może iżech jest mańkutał 
i demonstrował to sieczenie na sklepie. 
Do tego doszło jeszcze dwóch chopów, co 

wróżyli i wróżyli jakby też to dokończyć. 
Dziepiero piąty co przyszoł, kuknoł na to 
nasze mantolenie i padoł mi, iże muszał 
ze wszystkij iść do stolołrza, co wyboruje 
dziura kaj trzeba kosa przykrałcić. Tak 
ech też zrobiła. Teraz mom nowiutkoł 
kosa, a inszy chop co mi na zygrodzie 
pomołgoł, zesiek wszystko swoją, bo 
jeszcze z moją musiałach iść do kogoś 
co mi ją naklepał.
Z tego widać jak mało młodych ludzi ze 
wsi umiy robić pierwejsze rzeczy. Sami 
sicher przed swoją biołą chałupą przejadą 
elektryczną kosiarką trołwnik, co potyj 

wyglądo jak tepich we wielkij izbie.
A czemu sierpień to siłał uciech i siłał 
cierpień, bo wiałże uciecha jest z tego, 
że banie chleb po żniwach i nie banie 
głodu. Choć tak ciałżko trza sie było 
pierwyj przy tych żniwach narobić, 
tela wycierpieć, coby ten pecynek 
chleba mógł być pokrołny, a pierwyj 
tyż połomany na stole. Jest też takie 
stare przysłowie na sierpień, z czego 

Sierpień
idzie przewidzieć pogoda na zima: 
jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki sier-
pień cały leci. Jak wtedy jest ciepło, 
słonecznie, to i łostry mrozy w zimie 
przyjdą. Możecie se to zapamiałtać, 
możno genał se tak stanie.

tekst: A. Myszyńska
opracowanie: D. Rak
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, � ot)
 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

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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

REGENERACJA wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder.

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza.
tel. 77 436 09 88, 608 769 437, 698 840 820

Wynajem namiotów

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

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

szybkie i bezpieczne
płatności internetowe

Miejsce 
na Twoją 
reklamę

Miejsce 
na Twoją 
reklamę

tel./fax 77 438 70 26
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W naszej gminie w piłce se-
niorskiej i  młodzieżowej 
przeżywamy właśnie okres, 

borykania się z problemami kad-
rowymi. Co z tym idzie wyjazdy na 
mecze „gołą 11” nie są rzadkością, 
a najlepsza drużyna w gminie wystę-
puje zaledwie na szczeblu A-klasy.

 Gdy od Listopada 2018 roku na-
stąpiła zmiana zarządu w  Polonii 
Biała, pierwszym z kluczowych naszych 
celów na najbliższe lata było otwarcie 
i  prowadzenie jak największej ilości 
grup szkoleniowych w  piłkę nożną. 
Chcieliśmy spopularyzować piłkę nożną, 
aby w naszej gminie zwiększyła się ilość 
trenujących dziewczyn i  chłopaków. 
Zarząd pracuje w  składzie: Krzysztof 
Gorek, Łukasz Sławik, Marek Czerniak, 
Piotr Puchała, Sławomir Adamik, Szymon 
Pajdo, Robert Janoszek, Marek Janoszek. 
Drugim naszym wspólnie obranym celem 
było, utrzymanie drużyny seniorów oraz 
z biegiem czasu stopniowe polepszenie 

warunków do grania. W parze z lepszą 
grą seniorską ma iść infrastruktura 
i funkcjonowanie całego klubu.
 Jesteśmy w  jak najlepszej drodze 
do spełnienia pierwszego celu! Zgłosi-
liśmy drużyny do rozgrywek ligowych 
i  turniejowych. Obecnie zajęcia pro-
wadzi 5 licencjonowanych trenerów, 
w  różnych kategoriach wiekowych, 
gdzie w sumie na treningach uczęszcza 
około 50 dzieci i młodzieży. Jesteśmy 
zespołem Gminy Biała, dlatego chcemy 
wykorzystać potencjał naszego regionu 
i prowadzić zajęcia nie tylko w Białej. 
Chcemy zaangażować mieszkańców 
i dzieci całej gminy.
 Wykorzystując fakt, że od kilku lat na 
boisku w Łączniku brakowało grającej 
drużyny, a zarazem jest tam potencjał 
infrastruktury, czyli dostępna hala, 
boisko trawiaste i wielofunkcyjne, szatnia 
w przebudowie. W Łączniku otworzyliśmy 
szkółkę „Tigers Biała”, gdzie aktualnie 
trenujemy dzieci od 6 (przedszkolaki) 
do 13 (VI klasa podstawówki) lat.

Obecnie mamy w klubie drużyny:
Seniorów, Juniorów młodszych, Młodzi-
ków, Młodziczki, Orliki, Żaki, Skrzaty.
Warto podkreślić, że udało nam się 
stworzyć drużynę żeńską. Dziewczyny 
trenują w Łączniku pod okiem trenera 
Marka Janoszka. Innymi trenerami 
pracującymi z naszymi piłkarzami są: 
Marek Czerniak (seniorzy), Szymon 
Pajdo (juniorzy młodsi), Robert Janoszek, 
Piotr Puchała, Piotr Trinczek.
 W klubie kierujemy się zaangażowaniem 
w  wspólnie określony cel, wzajemna 
życzliwością i szacunkiem. Dlatego chętnie 
przychodzimy na treningi, i spotkamy się 
po meczach angażując w życie naszego 
społeczeństwa. Przykładem angażu 
w  funkcjonowanie klubu może być 
też zadbany Stadion w  Białej, szatnia 
i murawa. W szczególności staramy się 
by trawa nie wyrosła zbyt duża, a przede 

wszystkim, żeby było czysto i bezpiecznie 
dla wszystkich zawodników i kibiców.
 Funkcjonowanie amatorskiego 
klubu piłkarskiego oraz szkółki nie jest 
możliwe bez wsparcia licznych osób 
i  � rm. Z  tego miejsca chcielibyśmy 
podziękować panu burmistrzowi 
Edwardowi Plicko, Ustroniance, 
Bankowi Spółdzielczemu, Zamkowi 
Moszna, URC, Mariuszowi Bąkowi.
 Z tego miejsca chcielibyśmy podzięko-
wać Janowi Szandurskiemu, który służy 
nam radą i wsparciem, jak również dba 
o nasz klub, stadion oraz nasze dobre 
samopoczucie. Dziękujemy również 
rodzicom za zaangażowanie i  wiarę 
w nasz „Projekt”.
 Zapraszamy wszystkim na nasze 
mecze.

Krzysztof Gorek
Prezes LKS Polonia Biała

Nowe życie Polonii

Prowadzimy w dalszym ciągu nabór dziewczyn i chłopaków
do naszej szkółki „Tigers” Biała!

Prowadzimy drużyny: Żaków roczniki 2011 i młodsi,  Orlików 2009-2010,
Młodzików 2007-2008.

Posiadamy licencjonowanych trenerów, którzy organizują dwa razy w tygodniu 
treningi. Żaki i Orliki są zapisani do ofi cjalnych turniejów organizowanych przez 

OZPN, a Młodziki są przypisani do ofi cjalnych rozgrywek ligowych. 
Telefon kontaktowy, trener Robert 509646499 lub  trener Marek 886527135

Trwa nabór do Tigers Biała!!!Trwa nabór do Tigers Biała!!!Trwa nabór do Tigers Biała!!!


