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Witold Hreczaniuk

Epitafium
(koleżance poetce po piórze)

Annie Myszyńskiej

„Idźcie tam gdzie się rodzi życie, idźcie tam gdzie śpiewają pieśni,
idźcie tam gdzie się rodzi słowo dobrych ludzi tam jest krąg otwarty”

Pierwsze spotkania w Bialskiej Kawiarence powiedziałaś,
chcę wiedzieć więcej, pragnę opowiedzieć
o gruszy co dla wszystkich, będzie miała serce.
Nasze spotkania z ludźmi dodawały mi siły do pracy.
Sala w szwach pękała, by almanach mój pierwszy zobaczyć.
Wybrzmiała pieśń praojców mową śląską gwarą co dawała życie
byłam dumna bo się spełniło to co zawsze nosiłam w zanadrzu.
Ania jest już po drugiej stronie i to po niej nie trzeba rozpaczać
Teraz pisze śląski sonet Bogu, aby dobra jeszcze raz doświadczyć
Piotruś został jemu trzeba pomóc, by się czuł jak dawniej w swym domu.
Matka widzi i będzie ci wdzięczna za wszystko co zrobisz dla niego.
Chylę głowę dziś na pożegnanie za te mosty rzucone dla ludzi
za narody co je jednałaś to ty Aniu jesteś w swoim domu

Biała 14 - 09 - 2019 r

Z ogromnym żalem i smutkiem
żegnamy zmarłą 7.09.2019 r.

ś.p. Annę Myszyńską
pisarkę, poetkę,

propagatorkę śląskiej gwary i tradycji

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa otuchy

Burmistrz Edward Plicko, Redakcja Panoramy 
Bialskiej oraz Dyrektor i Pracownicy Gminnego 

Centrum Kultury w Białej
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Witam!

Miesiąc wrzesień przeplatał 
się nam w wydarzenia ra-
dosne i smutne. Jak pew-

nie zauważyłeś drogi Czytelniku 
rozpoczynamy nasz nowy numer 
Panoramy Bialskiej od pożegnania 
z panią Anną Myszyńską. Miałem 
ten zaszczyt, że poznałem bliżej 
panią Anię w ostatnim roku. Była 
osobą ciepłą, o niezwykłej deter-
minacji i sile. Pani Ania pozostanie 
z nami w jej poezji, w jej rozpraw-
kach, w naszej pamięci. Pan Witold 
Hreczaniuk żegna panią Myszyńską 
na str. 1 i 2 wierszem i wspomnie-
niami. Poza tym w tym wydaniu 
znalazło się wiele na temat pracy 
projektowej. Mamy projekty unijne 
w wykonaniu Odnowy wsi Łącz-
nik (str. 3), Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Białej (str. 4) oraz Urzędu 
Miejskiego (str. 5 i 8). Ważne wy-
darzenie religijne dla społeczności 
lokalnej miało miejsce 6 września 
w Łączniku. Tego dnia odbyło się 
wprowadzenie relikwii  św. Wa-
lentego do tamtejszego kościoła 
parafialnego – o tym pisze ks. Pro-
boszcz Damian Cebula na str. 9. 
Poza tym piszemy o zakończeniu 
lata z ziemniakiem w tle – str. 8; 
o niełatwym życiu strażaka na str. 
6; właścicieli psów zapraszamy na 
str. 10; na str. 12 prezentuje się drugi 
A-klasowy klub z naszej gminy LZS 
Ligota Bialska – Radostynia. 

Z tego miejsca zapraszam wszyst-
kich chętnych – sołtysów, orga-
nizacje sportowe, kulturalne, Od-
nowy wsi, szkoły i przedszkola 
do wspólnego kształtowania na-
szej Panoramy Bialskiej. Niech ta 
gazeta będzie odwzorowaniem 
tego co się dzieje w naszej gminie. 
Wszystkich chętnych zapraszam 
do kontaktu – nasze dane znaj-
dziecie Państwo poniżej.  

Życząc miłej lektury pozdrawiam
Krzysztof Gorek

Autorzy tekstów
Leokadia Schneider
Anna Myszyńska
Anna Rogosz
ks. Damian Cebulla
Zdjęcia
Krzysztof Gorek
Marek Koteluk

„ Idźcie tam, gdzie się rodzi życie, 
idźcie tam gdzie, śpiewają pieśni, 
idźcie tam, gdzie się rodzi słowo 
dobrych ludzi, tam jest krąg otwarty.”

Msza żałobna w  kościele 
w Białej poruszyła wszyst-
kich, którzy przybyli, by po-

żegnać Annę Myszyńską – poetkę 
i gawędziarkę, ukochaną córkę 
Śląskiej Ziemi.

 Ania urodzona w Kórnicy k/Głogówka 
wyniosła z domu wartości chrześcijań-
skie, gwarę śląską i  znajomość języka 
niemieckiego. Znakomicie posłuży się 
nimi nasza koleżanka, kiedy zacznie 
pisać wiersze.
 Zasłyszane opowieści o  życiu wsi, 
zwyczaje i obrzędy ludu śląskiego za-
owocowały późniejszymi opowiadaniami 
w  wydanych tomikach, almanachach 
i audycjach radiowych „Nasz Heimat”.
 Nasza Ania była jak ta grusza rodząca 
na miedzy, rzucająca owoce na trzy strony.
 Przez wiele lat osiadła w Białej, Anna 
wraz z mężem Bogdanem prowadziła 
zakład fotograficzny, choć z zawodu była 
położną. Zakład jej męża, a później jej, 
to było to „coś” w tamtych czasach.
 Była częstym gościem w  szkołach, 
robiąc zdjęcia absolwentom i uczniom 
w klasach. Dzięki temu powstała doku-
mentacja czasu i ludzi, których już nie 
ma wśród nas. Fotografia jest czymś 
magicznym, co utrwala piękno nie 

tylko krajobrazu, utrwala twarze ludzi, 
jest swoistym zapisem i dokumentem 
epoki, a  Ania fotografowała pięknie. 
Syn Piotr namalował dziesiątki obrazów, 
a Paweł prowadzi zakład fotograficzny. 
Rodzina artystów na trwale wpisała się 
w historii naszego małego miasteczka. 
Nic też dziwnego, że drobna postać 
Anny ubrana w strój śląski przyciągała 
ludzi jak magnes. Poetka związana od 
początku z Kawiarenką Poetycką w Białej 
szlifowała język polski, bo jak mówiła, 
chce wiedzieć więcej i pisać po polsku, 
w gwarze i po niemiecku.
 Dom położony na skarpie tuż przy 
zamku był otwarty dla ludzi kultury. 
Tu spotykali się poeci i malarze z całej 
okolicy. To tam powstawały pierwsze 
audycje radiowe opowiadające o  tra-
dycjach, świętach i obrzędach śląskich. 
Miałem szczęście być nie raz gościem 
pani Myszyńskiej i Piotra. Pamiętam jak 
z poetami gościliśmy w domu na skarpie 
podczas pleneru w  Białej, zwiedzając 
kościół, słuchając historii świątyni i Ziemi 
Bialskiej. Ania należała do Robotniczego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury woj. 
Opolskiego, Klubu Ludzi Piszących 
w Prudniku, uczestniczyła w spotkaniach 
Pod Wagą w Nyskiej Grupie Literackiej. 
Zważywszy na wiek i stan Piotra były to 
nie lada wezwania. Nasze eskapady do 
Nysy, Opola, Korfantowa, Prudnika oraz 
związane z plenerami w Wieszczynie, 
Prudniku czy Łambinowicach dodawały 
Ani i Piotrowi sił.

 Niezapomniane spotkania opłatkowe 
w  Białej, czy w  przeszłości w  Nysie, 
Głuchołazach to była okazja by na 
spokojnie przeczytać wiersze, porozma-
wiać o życiu w świątecznej atmosferze, 
pośpiewać kolędy. Zapomniane urazy, 
uściski cementowały nasze środowisko 
na długo. Nic tak nie łączy ludzi jak 
stół i życzliwość serc. Na spotkaniach 
poetyckich słuchano Anny choć nie 
podnosiła głosu. Jej opowieści to swoisty 
zapis kultury chrześcijańskiej, czemu dała 
wyraz opisując święta katolickie, to opo-
wieści czasach i ludziach tamtego wieku. 
Jest takie zdjęcie, gdzie siedzimy razem 
z Anią na scenie w Bialskim Ośrodku 
Kultury na wieczorze poświęconym 
ludziom, którzy żyli wśród nas. Anna 
kobieta spełniona, europejka budująca 
mosty między narodami. W  prostych 
słowach chwaliła życie i ziemię ojców 
naszych, chrześcijańskie tradycje, będąc 
bliżej Boga i ludzi nie tylko przez krzyż, 
który dźwigała.
 Być może dlatego widziała więcej 
i piękniej otaczający ją świat. W jednym 
artykule nie sposób opisać tak bogatej 
osobowości. To jedynie drobna cząstka 
jej życia. Pozostała prośba i  niedosyt 
rozmów. Szkoda, że nie ma jej wśród 
nas. Jakże wymowne są słowa księdza 
Twardowskiego

„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”.

Witold Hreczaniuk

Wspomnienie o Annie Myszyńskiej

23 marca br. w Gdańsku miała 
miejsce wyjątkowa uroczy-
stość. Setną rocznicę uro-

dzin obchodziła Profesor Janina Ro-
kicka, emerytowana nauczycielka ję-
zyka polskiego, przez wiele lat zwią-
zana z Liceum Ogólnokształcącym 
w Białej Prudnickiej na Opolszczyźnie.
 
 Jubilatka świętowała z synami Jerzym 
i Romanem oraz ich rodzinami, z siostrze-
nicami Lidią i Isią, a także z dwuosobową 
reprezentacją wychowanków p. Profesor, 
maturzystów z roku 1953 – Ewą Dziu-
rzyńską-Fabisiak i Otto Lehnhardtem. 
Pani Ewa, która sama została nauczycielką 
i  obecnie też jest już na emeryturze, 
przyjechała z  Głowna (woj. łódzkie), 
natomiast p. Otto – z zamiłowania muzyk 
saksofonista – aż z Niemiec.
 Uroczystość setnych urodzin lubianej 
nauczycielki była niezwykła. Mszę 
św. w intencji jubilatki w kościele pw. 
Chrystusa Odkupiciela na Żabiance 
odprawił ks. bp Zbigniew Zieliński..
 Po nabożeństwie gości okrągłego jubi-
leuszu zaproszono na obiad do restauracji 
Domu Wczasowego „Rzemieślnik”.
 Ewa Dziurzyska-Fabisiak i  Otto 
Lehnhardt na baczność zameldowali się 
przed jubilatką, a p. Ewa wyrecytowała 
wierszowane życzenia:
Chcemy Kochanej Pani Profesor złożyć 
życzenia – zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech jej zawsze słonko świeci i  niech 
czas radośnie leci.
Te życzenia, choć z  daleka, płyną jak 
wzburzona rzeka.
I choć skromnie ułożone, są dla Kochanej 
Pani Profesor przeznaczone.
 Po tych słowach dawni uczniowie 
wręczyli na ręce jubilatki pamiątkowy 
dyplom, na którym wcześniej udało się 
uzyskać podpisy 9 osób z klasy: Rozalii 
Cudyk, Ewy Dziurzyńskiej, Marii Donicy, 
Gabrieli Hojeńskiej, Alojzego Długajczy-
ka, Henryka Daniela, Otto Lehnhardta 
i Wiktora Zatworskiego (zachowaliśmy 
zapis panieńskich nazwisk dziewcząt).
 Z 18-osobowej niegdyś klasy XI, czyli 
absolwentów z rocznika 1952/53, żyje dziś 
12 osób. Więzi koleżeńskie przetrwały 
próbę czasu i kto może z tego grono co roku 
bierze udział w  spotkaniu klasowym, 
ostatnie odbyło się w czerwcu ub. roku.
– Gdy byliśmy młodzi i opuszczaliśmy 
liceum w Białej Prudnickiej, nikt z nas 
w najśmielszych marzeniach nie przypusz-
czał, że kiedyś będziemy mieć zaszczyt 
uczestniczyć w tak doniosłej uroczystości. 
Z  radością i  wzruszeniem przyjęłam 
zaproszenie na setne urodziny naszej 
Pani Profesor, z którą cały czas pozostaję 
w kontakcie. Mam pokaźny zbiór pięknie 
wypisanych kartek świątecznych, jakie 
od p. Profesor dostaję – podsumowuje 
Ewa Dziurzyńska-Fabisiak.

Red. E. Romanowicz

Setne Urodziny Kochanej Pani Profesor
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Spotkania z dziedzictwem Piastów Śląskich

To tytuł projektu realizowa-
nego dla mieszkańców Łącz-
nika i okolic przez nieformalną 

Grupę Aktywnych Miłośników Przy-
rody i Historii działającą przy Sto-
warzyszeniu Odnowy Wsi Łącznik. 

 Do realizacji tego projektu zostaliśmy 
zachęceni przez mieszkańców Łącznika, 
którzy już wcześniej, w roku ubiegłym, 
uczestniczyli w naszych wyjazdach do 
Niemodlina i  Nysy. Realizacja tego 
projektu przybliżyła naszej wsi na ogół 
mało znane, a  skomplikowane dzieje 
Ziemi Śląskiej.
 Działania projektu polegały na zor-
ganizowaniu cyklu spotkań – etapów 
powiązanych z  wyjazdami w  okolice 
ściśle związane z  panowaniem rodu 
Piastów Śląskich. 

 Pierwszy etap realizacji projektu polegał 
na zorganizowaniu rajdu rowerowego 
w dniu 7 lipca 2019 roku do Białej. Cała 
grupa wraz z przewodnikiem Marci-
nem Husakiem miała okazję zwiedzić 
ciekawe pod względem historycznym 
zakątki Białej i  wysłuchać prelekcji 
o powszechnie nieznanych fragmentach 
historii stolicy naszej gminy. 
 W dniu 10 sierpnia 2019 odbył się 
drugi etap naszych spotkań z Piastami 
Śląskimi. Wycieczka na trasie Łącznik 
– Brzeg – Małujowice – Opole to nie-
zapomniane chwile z historią, a kiedy 
jeszcze historię tę opowiadają prawdziwi 
jej pasjonaci i  najlepsi przewodnicy, 
to niestety dnia za mało, aby poznać 
chociażby fragment panowania rodu 
Piastów na Ziemi Śląskiej. 
 Na III etap „Spotkań z dziedzictwem 

Piastów Śląskich” udaliśmy się tym razem 
na Dolny Śląsk. 
 Pierwszy przystanek zrobiliśmy 
w Świdnicy, gdzie zwiedzaliśmy piękną 
Katedrę Świdnicką. Fundatorem katedry 
miał być Bolko II Mały, książę ze świd-
nickiej linii Piastów Śląskich. Następnie 
udaliśmy się do Kościoła Pokoju, którego 
nazwa wzięła się od Pokoju Westfalskiego, 
kończącego wojnę trzydziestoletnią 
(1618 – 1648). Świątynia pełna skarbów 
architektury z przepięknym wystrojem. 
Największy kościół protestancki w Polsce, 
może pomieścić 7,5 tys. osób. Udając 
się w  dalszą drogę zatrzymaliśmy się 
w Opactwie Pocysterskim w Krzeszowie. 
Monumentalny kompleks zabytków, 
wpisany na prestiżową listę Pomników 
Historii, swoje początki datuje na XIII wiek. 
 „Europejska Perła Baroku” po 

renowacji to miejsce wyjątkowe nie 
tylko ze względu na architekturę czy 
duchowość. W mauzoleum znajdują się 
grobowce księcia Bolka II Małego oraz 
jego żony Agnieszki. Szczątki innych 
książąt piastowskich znajdują się we 
wspólnym grobowcu. Kolejny etap to 
Chełmsko Śląskie – wieś, gdzie mieszkali 
i pracowali dawniej tkacze. O historii 
charakterystycznych, istniejących do 
dzisiaj „domów tkaczy” opowiedział 
nam pasjonat i regionalista. 
 Zakończenie projektu planowane 
jest w formie spotkania mieszkańców, 
gdzie przeprowadzimy mały konkurs 
wiedzy o Śląsku oraz prezentację zdjęć 
z naszych spotkań z historią Śląska. 
Projekt jest realizowany z Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich – Kierunek FIO 2018. 

Dorota Małek

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego
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Projekt Nie – Sami – Dzielni
– rozwój usług społecznych 

wspierających osoby niesamodzielne

Bajkowa noc

Gmina Biała przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą:
Nie – Sami – Dzielni- rozwój usług społecznych wspierających osoby nie-
samodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (ROPS).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych 
w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i nie-
pełnosprawnych, ze szczególnym akcentem na pomoc osobom i rodzinom 
zagrożonym ubóstwem, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji 

i wykluczeniu społecznemu.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z ROPS oraz z innymi samorządami 
gminnymi, tj.: Kędzierzyn – Koźle, Głubczyce, Branice, Pokój, Nysa, Lubsza, 

Zawadzkie, Paczków, Kluczbork, Popielów i Biała.

Całkowite koszty projektu: 4 907 951,09 zł
w tym dofinansowanie z EFS: 4 171 758,42 zł.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie wojewódz-
twa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji 
społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wspar-
ciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny 
tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, 
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz 
osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób 
niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. 
osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne 
w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych 

osób niepełnosprawnych.

Gmina Biała planuje wdrożenie dwóch nowych usług:
–  usługi asystenckie nad osobami niesamodzielnymi świadczone na rzecz 

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami.
–  usługi społeczne – utworzenie dwóch mieszkań wspieranych. Prace 

związane z remontem i adaptacją w jednym z mieszkań zostały rozpoczęte.

Całkowity koszt zadań w projekcie Gminy Biała: 241 500,00 zł w tym dofinan-
sowanie z EFS: 161 500,00 zł.

Bezpośrednim realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej.

Opolskie dla Rodziny

W ramach projektu „Simsala-
bim Märchennacht mit den 
Gebrüder Grimm”, którego 

organizatorem jest Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim a finansuje pro-
jekt Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych RFN i Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, koło DFK 
w Pogórzu w dniu 11.07.2019 za-
prosiło dzieci na zaczarowaną noc 
z bajkami braci Grimm.

 W projekcie wzięło udział 15-cioro 
dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Projekt 
rozpoczął się o godzinie 19.00 w świetlicy 
wiejskiej w Pogórzu. Na dobry początek 
odbyła się runda zapoznawcza oraz przybył 
do nas zaproszony gość, przewodniczący 
gminnego TSKN w Białej, pan Marek 
Dziony, który przeczytał dzieciom 
bajkę „Die Bremer Stadtmusikanten” 
czyli inaczej „Muzykańci z Bremy”. 
Cały projekt prowadzony był w języku 
niemieckim. Dzieci pod bacznym okiem 
nauczyciela, pani M. Helfeier poznały 
słownictwo występujące w bajce. W for-
mie zabawowej przyswoiły nowe słówka 
w języku niemieckim. Po raz kolejny bajka 
została przedstawiona w formie teatru 
kamischibay. Odbyło się tematyczne 

majsterkowanie – malowanie dużych 
drewnianych postaci występujących 
w bajce, co sprawiło dzieciom dużo 
radości. Oprócz malowania tworzyliśmy 
maski z postaciami występującymi 
w bajce. Po kolacji odwiedziły nas 
tajemnicze postacie z bajki, animatorki, 
które wprowadziły dzieci w świat baśni. 
Do późnych godzin wieczornych trwały 
tańce, zabawy ruchowe i wspólne oglądanie 
bajek w języku niemieckim wyświetlanych 
na projektorze. Po nocnych eskapadach 
i paru godzinach snu, ranek przywitał 
nas poranną gimnastyką i śniadaniem. 
Wkrótce potem nastąpiło zakończenie 
projektu i pożegnanie z uczestnikami. 
Projekt cieszył się dużym zainteresowa-
niem w naszej miejscowości. Wszystkim 
zaangażowanym, a w szczególności TSKN 
w Opolu serdecznie dziękuję za możli-
wość przeprowadzenia w naszym kole 
tak fantastycznego projektu jakim jest 
„Bajkowa Noc”.

M. Helfeier

Klub POLONIA BIAŁA składa serdeczne podziękowania firmie 
USTRONIANKA oraz panu Jackowi Bożkowi za współpracę, 
wsparcie i przekazanie naszym zawodnikom wody na cały sezon. 

Klub POLONIA BIAŁA składa serdeczne podziękowania 
Państwu Róży i Ryszardowi Lemko z apteki św. Kamila za 
wyposażenie 3 apteczek lekami na cały sezon. 

Dzięki temu wsparciu nasz klub jest wyposażony we wszystko, 
co potrzebne do sezonu. 

Dziękujemy – zawodnicy oraz zarząd
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Projektowa 
współpraca

Za nami dwa spotkania orga-
nizowane po polskiej stro-
nie w ramach projektu „Za-

praszamy do nas! – lokalne tradycje 
i obchody przekraczają granicę”. 

 Łącznik był gospodarzem obu polsko-
-czeskich wydarzeń projektowych, które 
na długo zapamiętamy dzięki licznemu 
udziałowi mieszkańców partnerskiego 
Města Albrechtice. Na zaproszenie 
Burmistrza Białej odpowiedziała również 
Gmina Osoblaha reprezentowana przez 
starostę, przedstawicieli urzędu gminy 
oraz strażaków. Gminy Biała i Osoblaha 
współpracują razem przy okazji innych 
przedsięwzięć, o których już pisaliśmy. 
Mianowicie, w  dniach 24-25 sierpnia 
2019r. podczas „Święta chleba” razem 
dziękowaliśmy za tegoroczne plony, 
a  w  sobotni wieczór 14 września br. 
podziwialiśmy „Jesienne dobrodziejstwa 
ogrodu”. Oba spotkania skupione były 
wokół drewnianej wiaty rekreacyjnej, 
która powstała w Łączniku w ramach 
działań projektowych. 
 Dwudniowe „Święto chleba”, z trady-
cyjną śląską oprawą charakterystyczną dla 
podziękowania za żniwo, było uświetnione 
mocnymi czeskimi akcentami: korowód 
dożynkowy prowadziła Dechova Hudba 
Města Albrechtice (tamtejsza orkiestra 
dęta ), a  w  korowodzie maszerowała 
Zlotohorska Garda (drużyna żołnierzy 
z  czasów Marii Teresy), zaś strażacy 
z Města Albrechtice i Osoblahy zamykali 
pochód. To nie wszystko: Dechova Hudba 
zagrała koncert, Zlotohorska Garda 
przykuła uwagę głośnymi wystrzałami 
i prezentacją na scenie, a dzięki strażakom 
z  Osoblahy dzieci miały niesamowitą 
frajdę zabawy w pianie i ochłody pod 

prysznicem z węża strażackiego.  Miesz-
kańcy obu czeskich partnerskich gmin 
bardzo dobrze czuli się w Łączniku, gdyż 
spontanicznie włączali się w  zabawę 
i tańce, a całe „Święto chleba” zrobiło na 
nich niemałe wrażenie swym rozmachem, 
bogatą tradycją i liczbą uczestników. 
 Równie udane było wrześniowe 
spotkanie, choć w  mniejszym gronie 
mieszkańców Gminy Biała. „Jesienne 
dobrodziejstwa ogrodu” prezentowane 
były przez Samodzielne Koło Gospodyń 
Wiejskich z Chrzelic oraz Państwo Teresę 
i Witolda Hreczaniuk z Gostomii. Wszyscy 
uczestnicy spotkania mieli okazję skoszto-
wać przygotowanych smakołyków (m.in. 
zupa dyniowa z grzankami i pestkami, 
marmolada dyniowo-pomarańczowa, 
placki ziemniaczano-ziołowe), a poza tym 
dowiedzieć się o wielu zastosowaniach 
i właściwościach dyni oraz różnorodnych 
ziół. Wspólna biesiada przy grillu i muzyce 
trwała do późnego wieczora. 
 Projekt „Zapraszamy do nas!” 
skierowany jest na wzajemne poznanie 
tradycji i obchodów ważnych świat po 
obu stronach granicy, stąd też przed-
stawiciele Gminy Biała już w lipcu br. 
uczestniczyli w „Den Obce” (Dni Gminy) 
w Albrechticach, a w ostatni weekend 
listopada będziemy poznawać tamtejsze 
tradycje bożonarodzeniowe. 
 Składamy serdeczne podziękowania 
za współpracę i  duże zaangażowanie 
w realizację projektu: sołectwu Łącznik, 
pracownikom Gminnego Centrum Kul-
tury w Białej, Pani Teresie Tarach oraz 
Pani Teresie Kamienieckiej-Hreczaniuk. 
Poza tym, starostce Města Albrechtice, 
Pani Janie Murovej, dzięki której czeskie 
grupy ciekawie prezentowały się podczas 
naszych wydarzeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice
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Strażakiem być
–  Bycie strażakiem ochotnikiem to 

wielkie poświęcenie, bezinteresowna 
pomoc drugiemu człowiekowi. Czy 
łatwo jest pogodzić pracę zawodową 
z pracą strażaka ochotnika?

 Bardzo dobre pytanie, każdy z druhów 
pracuje lub prowadzi własną działalność, 
często poza terenem jednostki i podczas 
alarmu trudno przybyć do jednostki 
na czas. Wiele z druhów na szczęście 
ma wyrozumiałych pracodawców 
i pozwalają się zwolnić z pracy lub się 
spóźnić, warto zaznaczyć, że jest to też 
prawnie uregulowane, lecz życie różnie 
pokazuje. Często podczas dużych zdarzeń 
i potrzeby większych sił trzeba się zwolnić 
z pracy i dojechać na miejsce zdarzenia. 
Warto zaznaczyć również nie tylko 
prace zawodową ale i  życie rodzinne, 
gdzie podczas wezwania trzeba zostawić 
rodzinę i udać się na akcje, jak wiadomo 
nie wszystkie partnerki, partnerzy lub 
inni członkowie są wyrozumiali. 

– Co czujesz, gdy słyszysz alarm syreny?

 Pierwszym odczuciem jest sekundowe 
zastanowienie się czy jestem dyspozy-
cyjny i dostępny w danym momencie 
oraz czy mam możliwość przybycia do 
jednostki w czasie nie dłuższym niż do 
3 minut (ponieważ po tym czasie zastęp 
przeważnie już wyjeżdża do akcji). 
Kolejnym odczuciem jest zastanowienie 
się co się dzieje/ do czego jednostka jest 
alarmowana. Następnym odczuciem, 
a  raczej obowiązkiem jest dotarcie 
bezpiecznie i szybko do jednostki, nie 
zwracając uwagi jaka jest to pora dnia 
lub nocy oraz co się robiło w danej chwili 
kiedy przychodzi na telefon alarm.  

– Jakie odczucia towarzyszą strażakom 
podczas akcji?

 Myślę, że każdy strażak ma inne 
odczucia. Na pewno podczas akcji 
zwłaszcza tych trudnych towarzyszy 
stres, w  moim przypadku jest chwila 
przemyślenia, trzeźwe myślenie oraz 
działanie z  największą starannością. 
Często podczas dojazdu na miejsce 
mamy wstępne informacje do czego 
jedziemy i co możemy zastać na miejscu, 
i  już w  samochodzie możemy się do 
tego wstępnie przygotować i nastawić 
psychicznie i  mentalnie. Głównym 
odczuciem jest stres, ale trzeba pod-
kreślić, że nie każdy stres w negatywny 
sposób wpływa na fizjologię organizmu 
człowieka, również zawsze jest chęć do 
działania i niesienia pomocy.  

– Czy pamiętasz najtrudniejszą akcję, 
w jakiej brałeś udział (powódź, pożar, 
wypadek)? Jak ona wyglądała?

 Szczerze powiedziawszy nie rozpa-
miętuję poprzednich akcji, ponieważ za 
chwile może być kolejna, na którą trzeba 
być przygotowanym, trudne akcje można 
byłoby bardziej rozdzielić na psychiczne 
oraz fizyczne. Jedna z  trudniejszych 
akcji była kiedy w późnych godzinach 
nocnych udaliśmy się do pożaru domu, 
po dojeździe na miejsce z  zebranych 
informacji dowódca przekazał informacje, 
że w  środku w  palącym się domu na 
piętrze znajduje się osoba i w aparatach 
ochrony dróg oddechowych trzeba było 
wejść do środka przy pełnym zadymieniu 
i ciemności, w tej i podobnych sytuacjach 

itp. To tyle na temat potrzebnych kursów. 
Przechodząc do pytania odnośnie ćwi-
czeń - nasza jednostka w Białej każdego 
roku kilkanaście razy przechodzi różne 
ćwiczenia i symulacje, które są organi-
zowane wewnętrznie przez naczelnika 
oraz prezesa, jak również zewnętrzne 
przez Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej z Prudnika lub z Opola.  Podczas 
tych ćwiczeń jest opracowany pewny 
scenariusz oraz wytyczne, o  których 
ratownicy nie wiedzą i muszą działać 
w  taki sposób, w  jaki działoby się to 
naprawdę, a  po zakończeniu działań 
omawiane się dobre strony, jak i te, na 
których trzeba popracować. Przykładowo 
podam niektóre scenariusze z tego roku 
oraz z poprzedniego: Środek tygodnia, 
godziny poranne, syrena wyje, po dotar-
ciu do jednostki informacja: pożar lasu 
w powiecie Strzeleckim ok 100 km od 
Białej. Po dotarciu na miejsce i rozdyspo-
nowaniu sił i środków zadaniem naszej 
jednostki jest przepompowanie wody na 
odległość dwóch kilometrów z  utrzy-
maniem odpowiedniego ciśnienia oraz 
z zachowaniem odpowiedniej łączności.
 Kolejny przykład, godzina popo-
łudniowa, pożar lasu pow. Prudnicki, 
gmina Prudnik. Po przybyciu na 
miejsce dyspozycja dowożenia wody 
na miejsce pożaru oraz gaszenie 
wyznaczonego terenu. 
 Kolejny przykład, syrena, informacja 
pożar budynku użytku publicznego 
z prawdopodobnie osobami poszkodo-
wanymi w środku budynku. Takie i różne 
inne przykłady ćwiczeń przechodzimy 
każdego roku i zawsze wyjeżdżamy do 
tych wezwań.   
 Z pewnością te ćwiczenia w jakiś sposób 
kształcą i są wykorzystywane podczas 
prawdziwych zdarzeń i prowadzonych 
działań. 

trzeba liczyć tylko na siebie, swoją wiedzę, 
umiejętności oraz wsparcie partnera, 
który też wchodzi tworząc pierwszą 
rotę. Trudne akcje są również podczas 
wypadków, kiedy osoba poszkodowana 
jest w  ciężkim stanie a  trzeba szybko 
i skutecznie udzielić pomocy. Trudnymi 
akcjami są także pożary oraz powodzie 
lub miejscowe zagrożenia, gdzie trzeba 
użyć wiele wysiłku fizycznego. W związku 
z  powyższym ciężko określić jedną 
najtrudniejszą akcję.

– Czy każdy może zostać strażakiem 
ochotnikiem? Jakie cechy powinna 
mieć taka osoba?
 
 Strażakiem może zostać każdy, lecz nie-
stety nie każdy może brać udział w akcjach. 
Strażaków można rozdzielić na dwie 
grupy: czynnych i wspierających. Czyn-
nym strażakiem może zostać każdy kto 
przejdzie badania lekarskie oraz ukończy 
wszystkie podstawowe wymagane kursy 
organizowane przez Państwową Straż 
Pożarną oraz czuje się na siłach aby 
uczestniczyć w  akcjach ratowniczo-
gaśniczych. Takie osoby powinny mieć 
cechy takie jak: przede wszystkim chęć 
do niesienia pomocy, dyspozycyjność 
o rożnych porach, chęć do podnoszenia 
własnych umiejętności, umiejętność pracy 
w grupie oraz podejmowanie własnych 
decyzji, uczciwość, odporność na stres 
i nieprzyjemne sytuacje i widoki.
 Strażakiem wspierającym może zostać 
każdy kto nie chce lub nie może zostać 
strażakiem czynnym, a  chce w  jakiś 
sposób pomoc i wspierać działania OSP.  

– Jako strażacy ochotnicy przecho-
dzicie różne kursy, szkolenia. Jestem 
ciekawa, czy właśnie podczas takich 
ćwiczeń, symulacji jesteście w stanie 
wypracować jakieś rutynowe działania, 
które później są wykorzystywane do 
konkretnych akcji?

 Jak już wspomniałem wcześniej, 
podstawow ym kursem jest „kurs 
podstawowy” który na przestrzeni 
lat odbywał się w  różnych formach 
i w różnych miejscach, w dawnych latach 
był organizowany na gminie i zawierał 
podstawową wiedzę, później taki kurs był 
prowadzony już w jednostce Państwowej 
Straży Pożarnej i był podzielony  na 2 
etapy, pierwszy etap podstawowy, drugi 
etap techniczny, z czego po pierwszym 
etapie można było już brać udział 
w akcjach lecz nie można było używać 
aparatów ochrony dróg oddechowych 
ani sprzętu technicznego. Dopiero po 
ukończeniu drugiego technicznego etapu 
wraz z  zaliczeniem komory dymowej 
w  Komendzie Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu można było 
w pełni uczestniczyć w akcji. Na dzień 
dzisiejszy jest prowadzony jeden kurs 
który zawiera te wszystkie podstawowe 
potrzebne szkolenia, po których można 
uczestniczyć w  akcjach. Strażacy bio-
rący udział w  akcjach w  jednostkach 
włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) tak 
jak OSP Biała, muszą przejść szereg 
dodatkowych szkoleń i kursów takich 
jak np. Kursy LPR, przeciwpowodziowe 
i ratownictwo na wodzie, pilarzy/drwali, 
techniczne, ratownictwo wysokościowe, 
kierowanie ruchem, KPP (kwalifikowana 
pierwsza pomoc), dowódców, naczelników, 
prezesów, kierowców – konserwatorów 

– Jak wygląda sytuacja naszej OSP? Czy 
występują jakieś problemy - sprzętowe, 
kadrowe?

– Myślę, że w każdej jednostce występują 
jakieś problemy. Jeżeli chodzi o naszą 
jednostkę i  sprzęt to największym 
problemem jest samochód „pierwszo 
wyjazdowy”, który trzeba pilnie wymienić 
i ciągle jesteśmy w trakcie starań o zakup 
nowego samochodu. Zapotrzebowania 
sprzętowe są również bardzo duże, 
ponieważ dużo sprzętów jest już stare 
i zniszczone, a zakup nowego sprzętu 
który nie jest jeszcze na wyposażeniu 
naszej jednostki jest związany z tym, że 
jesteśmy dysponowani do coraz większej 
i różnorodnej akcji. Problemem jest to, 
że z roku na rok w budżecie gminy jest 
coraz mniej pieniędzy na zabezpieczenie 
przeciwpożarowe i  kryzysowe, na co 
z  niepokojem patrzymy w  przyszłość 
i nie wiemy, dlaczego taka sytuacja mam 
miejsce. Odnośnie kadry jak wiadomo 
czym więcej strażaków mogących 
uczestniczyć w akcjach tym lepiej. Na 
dzień dzisiejszy prowadzimy kampanie 
z naborem wstąpienia w szeregi naszej 
jednostki OSP Biała, lecz mało jest 
chętnych osób. Myślę, że jest to spo-
wodowane w dużej mierze dzisiejszymi 
czasami w jakich żyjemy, gdzie brakuje 
czasu na życie prywatne, a co dopiero na 
poświecenie czasu ciężkiej pracy jaką jest 
bycie czynnym Strażakiem, gdzie trzeba 
pamiętać, że straż to nie tylko akcje, 
ale też szkolenia, ćwiczenia, porządki, 
konserwacja sprzętu, testy, nauka itd. 
A to wszystko bezinteresownie. 

– Dziękuję za rozmowę.

Z Damianem Schinke – strażakiem z OSP 
Biała rozmawiała Dominika Hoinko. 
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O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Białej
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Białej podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

MIASTO  BIAŁA-ulice:  Adama  Asnyka,  Alejka  PKP,  Głogówecka,  Jana
Kochanowskiego, Josepha von Eichendorffa, Kilińskiego od nr 28 do końca,
Lipowa,  Łąkowa,  Moniuszki,  Nyska,  Opolska,  Przedmieście,  Stanisława
Staszica,  Stare  Miasto,  Składowa,  Św.  Kamila,  Szynowice,  Traugutta,
Tysiąclecia, Wodna

Zespół Szkolno-Przedszkolny, (Szkoła Podstawowa), ul. Tysiąclecia 16,
48-210 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2
MIASTO  BIAŁA-ulice:  Armii  Krajowej,  Góra  Wolności,  Kołłątaja,
Kościuszki, 1 Maja, Piotra Skargi, Plac Zamkowy, Prudnicka nr 3, 4, 5, 7, 9,
11, Rynek, Szkolna, Wałowa

Urząd Miejski, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

MIASTO  BIAŁA-ulice:  Alfreda  Liczbańskiego,  Arki  Bożka,  Czarna,
Franciszka Suchego, Jana i Karola Augustynów, Kilińskiego od nr 1  do 26,
Kopernika,  Ks.  Karola  Koziołka,  Ogrodowa,  Oświęcimska,  Parkowa,
Prudnicka nr 8 i 10 oraz od nr 12 do końca, Reymonta, Słoneczna, Stawowa,
Wodociągowa

Gminne Centrum Kultury, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 SOŁECTWO: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji, Chrzelice 177, 48-220 Łącznik

5 SOŁECTWA: Dębina, Łącznik, Mokra, Ogiernicze

Zespół Szkolno-Przedszkolny, (Publiczne Gimnazjum), ul. św. Walentego 79,
48-220 Łącznik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 SOŁECTWA: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Frącki, Pogórze z kolonią Pogórze

Remiza OSP, Pogórze 160a, 48-220 Łącznik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 SOŁECTWA:  Grabina  z  przysiółkami:  Kolonia  Otocka  i  Śmieciak,
Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka

Remiza OSP, Grabina 62, 48-210 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 SOŁECTWA:  Ligota  Bialska  z  przysiółkiem  Kolonia  Ligocka,
Radostynia z kolonią Radostynia, Wasiłowice Sala Samorządu Mieszkańców, Ligota Bialska 60, 48-210 Biała

9 SOŁECTWA: Śmicz z przysiółkiem Podlesie (Waldeka) Szkoła Podstawowa, Śmicz 106, 48-210 Biała
10 SOŁECTWA: Józefów, Olbrachcice Sala Samorządu Mieszkańców, Olbrachcice 69a, 48-210 Biała

11 SOŁECTWO: Gostomia

Sala Samorządu Mieszkańców, Gostomia 82c, 48-210 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12 SOŁECTWA: Rostkowice, Wilków Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Rostkowice 38, 48-210 Biała

13 SOŁECTWA:  Czartowice,  Krobusz  z  przysiółkiem  Żabnik,  Nowa  Wieś
Prudnicka

Remiza OSP, Nowa Wieś Prudnicka 51b, 48-210 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14 SOŁECTWA: Browiniec Polski, Solec

Sala Samorządu Mieszkańców, Solec 36, 48-210 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15 SOŁECTWO: Prężyna Sala Samorządu Mieszkańców, Prężyna 70a, 48-210 Biała
16 SOŁECTWA: Kolnowice z przysiółkiem Kokot, Laskowiec, Miłowice Sala Samorządu Mieszkańców, Kolnowice 76, 48-210 Biała

17 Dom Pomocy Społecznej  dla  Dorosłych  Zgromadzenia  Sióstr  Św.  Elżbiety
w Grabinie

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
w Grabinie, Grabina 72, 48-210 Biała

18 Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Szpital im. Świętej Elżbiety Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Szpital im. Świętej Elżbiety,
ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika  mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Białej najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Białej

Edward PLICKO
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fragment pracy Robert Mencler (1 i 2 str.) drugie miejsce - Patryk Hupka  trzecie miejsce Adam Gromada

Pożegnanie lata z ziemniakiem w tle

Rozstrzygnięto konkurs 
na najciekawszy opis 
wycieczki  do Města 

Albrechtice!

 Celem konkursu było zwrócenie 
uwagi mieszkańców Gminy Biała 
na walory przyrodnicze i kulturowe 
partnera projektu, którym jest właśnie 

Město Albrechtice oddalone od Białej 
zaledwie o 30 km. Mieszkamy w pięk-
nych i ciekawych okolicach – wystarczy 
to tylko dostrzec i docenić!
 W imieniu swoim oraz władz Města 
Albrechtice bardzo dziękujemy za wszystkie 
zgłoszone prace, dzięki którym ich auto-
rzy poznali ciekawe miejsca na czeskiej 
stronie wspólnego pogranicza. 

 To już ostatni konkurs w ramach 
polsko-czeskiego projektu „Nasze 
pogranicze – doceniamy siebie i sąsia-
dów!” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska – Polska  Przekra-
czamy granice. Informowaliśmy już 

o wzajemnych wycieczkach dzieci, 
o wzajemnych wizytach seniorów, 
przeprowadziliśmy wcześniej dwa 
konkursy, a przed nami jeszcze finał 
projektu: wydanie albumu promocyj-
nego pn.: „Gmina Biała”.
 
 Poniżej prezentujemy zwycięskie 
prace oraz laureatów konkursu:

Wyniki konkursu na najciekawszy opis wycieczki do Města Albrechtice

12 i 14 września dla mieszkań-
ców przygotowano dwie 
imprezy w związku z koń-

czącym się latem. Pierwszy raz w na-
szej miejscowości zorganizowano 
„Święto pieczonego ziemniaka”. 

 Impreza adresowana była głównie dla 
dzieci. Liczne atrakcje, jak zabawy z panią 
Joanną z Tygryska, zabawy z piłką pod 
okiem Jarosława Olajossego, tworzenie 
„ludzików” i „stworków” pod okiem Ewy 
i Mirosława Baran oraz wiele innych. 
Punktem kulminacyjnym był oczywiście 
pieczony ziemniak, za co odpowiadali 
Teresa i Witold Hreczaniukowie. W roz-
mowie ze starszymi uczestnikami imprezy 
słychać było nostalgię i  wspomnienia 
dziecięcych lat, kiedy to ziemniaki piekło 
się w ogniskach. Święto to zorganizowały 
pracownice z Bialskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z panią Marią Klimowicz na 
czele we współpracy z PCPR w Prudniku. 
Panie przygotowały liczne niespodzianki 

dla najmłodszych w  postaci słodyczy 
i napojów, a na koniec rozdały dzieciom 
książki, by zachęcić je do wspólnego 
czytania z rodzicami. 
 Dwa dni później, w  sobotę 14 
września, Gminne Centrum Kultury 
zaprosiło dzieci i  dorosłych na Ry-
nek w  Białej. To już druga impreza 
na Bialskim Rynku, co świadczy 
o praktycznym zastosowaniu świeżo 
wyremontowanego centrum miasta. 
Dla dzieci przygotowano dmuchańce, 
gry i zabawy. Było malowanie twarzy. 
Były balony i wata cukrowa. Byli też 
strażacy z OSP Biała, którzy pokazali 
dzieciom jak właściwie się zachować 
przy wypadku i zabezpieczyć ranne-
go. Strażacy odstąpili dzieciom swój 
wóz ratunkowy, dzieci mogły wsiąść, 
włączyć syreny oraz zobaczyć sprzęt. 
Wieczorem zaś na płycie Rynku odbyła 
się zabawa taneczna dla dorosłych 
pod chmurką. Tym miłym akcentem 
pożegnaliśmy lato. 
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6 września 2019 r. w piątek o go-
dzinie 18.00 w Łączniku nowo 
powstały Chór Parafialny wy-

śpiewał majestatycznie „Święty Wa-
lenty witamy Cię…”, co oznaczało, 
że wypełniły się modlitwy i błaga-
nia wielu pokoleń rodzin łącznic-
kiej wspólnoty parafialnej. Relikwie 
świętego Walentego w ufundowa-
nym relikwiarzu, w specjalnie przy-
gotowanym feretronie z udziałem 
całej służby liturgicznej, muzycznej 
oraz wszystkich wspólnot parafial-
nych i organizacji ze sztandarami 
zostały wprowadzone do kościoła 
parafialnego. 

 Uroczystościom przewodniczył ks. 
biskup Paweł Stobrawa w zastępstwie ks. 
ordynariusza Andrzeja Czai, a homilię 
wygłosił ks. doktor Jarosław Krzewicki 
z  Rzymu – prawnik, moralista i  wy-
kładowca na Papieskim Uniwersytecie 
Świętego Tomasza, który poprowadził 
także rekolekcje w sobotę i niedzielę już 
przy relikwiach naszego przezacnego 
patrona. Wierni natomiast podczas 
całych rekolekcji mieli możliwość ich 
uczczenia.

 W sobotę rano sprawowana była Msza 
święta w intencji chorych i cierpiących oraz 
udzielany był sakrament namaszczenia 
chorych. Natomiast wieczorem na Eu-
charystii zgromadzili się małżonkowie 
z różnym stażem, z różnymi doświad-
czeniami, ale łączyło ich pragnienie, 
by odnowić przyrzeczenia małżeńskie. 
Do udziału w tej Mszy św. zaproszeni 

byli także zaręczeni i zakochani, którzy 
przygotowują się do zawarcia związku 
małżeńskiego albo dopiero odkrywają 
to powołanie. Uroczystości zakończyły 
się w niedzielę. Do południa sprawowane 
były Msze święte niedzielne, także Msza 
święta rodzinna ze specjalnym kazaniem 
dla dzieci, którą wprowadziliśmy rok 
temu. Natomiast na nabożeństwie 

popołudniowym w uroczystej procesji 
z relikwiami św. Walentego obeszliśmy 
naszą świątynię, symbolicznie biorąc 
w opiekę naszą parafię.
 Starania o sprowadzenie doczesnych 
szczątków św. Walentego do Łącz-
nika rozpoczęły się w  Wielki Piątek 
2018 r., kiedy przedstawiłem tą myśl 
ks. ordynariuszowi Andrzejowi Czai, 
który przewodniczył wielkopiątkowej 
liturgii w naszej parafii. Następnie już 
drogą formalną z oficjalnym poparciem 
Pasterza diecezji opolskiej i przy zabie-
gach dyplomatycznych, które podjął ks. 
dr Jarosław Krzewicki, prośba ta została 
przedłożona kustoszowi relikwii św. 
Walentego, biskupowi włoskiej diecezji 
Terni-Narni-Amelia Giuseppe Piemontese. 
Zasadniczo, jak się później okazało, nie 
udziela się zgody na przekazanie relikwii 
tego świętego, gdyż prośby te nadchodzą 
licznie z  całego świata, a  św. Walenty 
jest męczennikiem wczesnochrześci-
jańskim. W przypadku parafii Łącznik 
biskup Terni wyraził wyjątkowo zgodę. 
Otrzymaliśmy zatem relikwię I stopnia 
(jest to cząstka wyjęta z kości świętego 
męczennika), co zostało potwierdzone 
dekretem. Zanim jednak relikwie trafiły 
do Łącznika, zatrzymały się w Rzymie 
i  Krakowie, w  domach zakonnych 
zaprzyjaźnionych sióstr Nazaretanek, 
które modliły się w intencjach parafii, 
diecezji oraz wiernych.
 Uzasadnieniem dla pozytywnej odpo-
wiedzi na prośbę o relikwie z pewnością 
była formuła, którą należy tu przywołać, 
a mianowicie, iż kult świętego Walentego 
w parafii Łącznik trwa od niepamiętnych 

czasów. Przez całe wieki ludzie tutaj 
w sposób szczególny wiążą swoje życie 
ze św. Walentym, który jest patronem 
chorych zarówno na duszy, jak i ciele, 
ale także patronem rodzin, małżeństw, 
zaręczonych, zakochanych i darzących 
się przyjaźnią. Trwają obecnie badania 
historyczne, które przynoszą ciekawe 
informacje na temat kultu tego orędownika 
w naszej wspólnocie, ale także szerzej 
na Śląsku, zwłaszcza gdy idzie o  jego 
źródła, wymiar i zwyczaje.

 Materialnym aspektem kultu świętego 
Walentego w  parafii Łącznik są dwa 
ołtarze z obrazami świętego Walentego, 
bardzo ciekawe historycznie, a także wota 
dziękczynne składane za wysłuchane 
błagania przez pątników, z całą pewnością 
w XVII wieku, a może nawet w poprzed-
nich wiekach. O wiele ważniejszy jest 
jednak wymiar duchowy kultu naszego 
patrona, a  mianowicie z  wielką czcią 
przeżywany kilkudniowy odpust, którego 
świętowanie rozpoczynamy w sam dzień 
14 lutego, i który gromadził i gromadzi 
od wieków nie tylko parafian, ale także 
mieszkańców okolicznych parafii i dalszych 
okolic. Najważniejsza jest jednak ufna 

i nieustanna modlitwa wiernych naszej 
wspólnoty oraz pielgrzymów i czcicieli 
spoza parafii za wstawiennictwem 
tego świętego przez cały rok, a  także 
zawierzenie jego opiece przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Ta modlitwa 
wstawiennicza jest źródłem wielu łask 
duchowych i cielesnych. Znane są liczne 
przypadki uzdrowienia z choroby, także 
wysłuchane modlitwy o  potomstwo, 
czasami nawet po wielu latach starania 
się o  ten upragniony dar. Ostatnio 
dzięki żarliwej modlitwie niewiasty 
za wstawiennictwem św. Walentego 
i uczczenia jego relikwii w tym samym 
dniu zakochani pozostający przez długie 
lata w  związku niesakramentalnym 
zdecydowali się na zwarcie sakramentu 
małżeństwa przed Bogiem.
 Od chwili objęcia parafii w 2016 r. 
staram się nieustannie ożywiać kult św. 
Walentego, stąd też w 2018 r. aż dwie 
pielgrzymki autokarowe do Włoch, 
w  tym także do grobu św. Walentego 
w Terni. Natomiast w tym trwającym roku 
jubileuszowym wprowadzenia relikwii, 
a także ze względu na przypadającą 1750 
rocznicę śmierci św. Walentego podjęliśmy 
jako parafia zdania kulturalno-religijne. 
W  różnych przedziałach wiekowych 
zorganizowaliśmy konkursy plastyczne 
i literackie. Przed nami konkurs wiedzy 
oraz kolejne ciekawe inicjatywy i plany, 
które mają przybliżyć jeszcze bardziej 
świętego, ale także wpłynąć na wymiar 
duchowy wiernych, zwłaszcza zaś 
młodych.

 Mając natomiast głęboko sercu zadnie 
umacniania w  wierze powierzonych 
mi Parafian i  Pielgrzymów od dwóch 
lat zostały wprowadzone comiesięczne 
(zawsze 14. dnia miesiąca o godz. 18.00) 
nabożeństwa ku czci naszego orędow-
nika, na które składa się możliwość 
przystąpienia do sakramentu pokuty, 
odczytanie intencji będącymi prośbami 
i podziękowaniami, które wierni składają 
przed obrazem, Msza święta z homilią, 
nabożeństwo dziękczynno-błagalne oraz 
specjalne błogosławieństwa, co miesiąc 
udzielane wybranej grupie (np. matkom 
proszącym o  szczęśliwe rozwiązanie, 
małżeństwom proszącym o potomstwo, 
czy też chorym). Nowym akcentem od 14 
października będzie możliwość uczczenia 
relikwii św. Walentego na zakończenie 
nabożeństwa. Zawsze staramy się zapra-
szać kaznodzieję, który kieruje do nas 
Słowo Boże. Z niecierpliwością czekamy 
natomiast na 14 listopada, kiedy to, jeśli 
Pan Bóg pozwoli, przybędą do nas siostry 
Nazaretanki z Krakowa ze świadectwem 
swojej wiary i powołania. Zapraszamy 
wszystkich wiernych z dekanatu i nie tylko 
do świętego Walentego, do Łącznika!

ks. proboszcz Damian Cebulla

Relikwie świętego Walentego 
w kościele parafialnym w Łączniku
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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.

Herman Szulc  ur. 1962 r. zm. 10.08.2019 r. zam. Pogórze 
Józef Rybak  ur. 1936 r. zm. 18.08.2019 r. zam. Kolnowice

Elżbieta Laks  ur. 1942 r. zm. 20.08.2019 r. zam. Biała
Adela Uliczka ur. 1953 r. zm. 22.08.2019 r. zam. Pogórze

Krystian Madaler ur. 1957 r. zm. 25.08.2019 r. zam. Brzeźnica
Grzegorz Tomczyszyn ur. 1975 r.  zm. 26.08.2019 r. zam. ost. Radostynia

Regina Nowotny ur. 1959 r. zm. 30.08.2019 r. zam. Górka Prudnicka
Maria Stefanowska ur. 1939 r. zm. 01.09.2019 r. zam. Radostynia

Jan  Glombica ur. 1984 r. zm. 06.09.2019 r. zam. Solec
Anna Myszyńska ur. 1931 r. zm. 07.09.2019 r. zam. Biała

Marek Stroka  ur. 1989 r. zm. 10.09.2019 r. zam. Czartowice
Andrzej Taradaj ur. 1959 r.  zm. 12.09.2019 r. zam. Miłowice
Gizela Grelich ur. 1955 r. zm. 12.09.2019 r. zam. Olbrachcice

Robert Daniel  ur. 1986 r. zm. 14.09.2019 r. zam. Grabina
Jan  Kołek  ur. 1929 r. zm. 16.09.2019 r. zam. Chrzelice 

Jeszcze jyno tyjdzień i skończą se dloł 
szkolołrzy ferie. Choć joł za dziecko 
na ferie nigdzie nie jechała, bo od małego 

trza było pomołgać przy żniwach, to jednak 
ten czas mi się do dzisiaj kojarzy ze baną, 
a już nołwiałcyj z naszą bimbelbaną – czyli 
kozą – na trasie Prudnik-Gogolin.Ten 
banhołf jak i wszystkie stacje kolejowe, 
była wdycki ze czerwionej cegły, takiej 
klinkierki. Nołfajnsze były te małe stacyjki, 
na wierchu mieszkoł zawiadowca z rodziną, 
co mioł zaraz kole stacji swoją zygródkał. 
Dboł tyż ło to, coby na peronie rosły i kwitły 
kwiołtka. Siłał kwiołtków tał wdycki było. 

We wielkich kastlach stały na peronie, 
abo wisiały pod dachał na tych filołrach 
i każdoł rajza zaczła se łod poczekalni, kaj 
w Dobryj, gdzie joł siadała była też kasa 
biletowa, tzw. szalter. Łokropnie mie ten 
chop interesirował, co na tej ścianie mioł 
wisieć takoł tabula, czy kastla i przyciskał 
te roztomajte knefle, aż mu ten bilet 
wylecioł – taki mały żółto-bronny, jakby 
z papdeklu. I ten bilet położył na ten talerz 
co się łobrołcoł, ale dziepiero jak zgarnął 
moje pieniądze na ten bilet. To było lo 
mnie richtich taki techniczny cud. Joł 
mu pieniądze, a oni mi farkarta i drobne 
nazołd a talerz się łobrołcoł.

 Fajny też było poszczodku to okienko 
takie owalne w tej szybie, przez chtore ech 
se mu mogła pochwołlić, ganc cudzemu 
człowiekowi, iże joł tu dziołcha ze wsi 
pojada se teraz tą kozą do Prudnika. 
Przelazał przez wszystkie glajzy aż 
na główny bansztajg. Jak banał chciała, 
to se mogał siednąć na ta ławka i do syta 
napatrzeć na ludzi, chtorzy wysiadają 
z pociągu i se uwijają do miasta. Inszy 
zajś wsiadają, mają tasze, kofry a młodzi 
plecaki na plecach, niechtorzy się witają, 
a niechtorzy się rozstołwają. Niechtorzy 
kludzili żywność w tych swoich taszach, 

abo coś co pozwoliło im nierołz przeżyć 
w  te ciężkie wtedy czasy. Niechtorzy 
jeździli we wszystkie strony Polski, łowili 
swojego miejsca na tej ziemi tu. Wtedy 
ech tego nie rozumiała, boch miała swój 
dom, kaj mi było dobrze.
Ale rajzowanie baną mie łokropnie po-
ciągało, a nołwiancej te sztreki w górach. 
Choćby do naszej Kotliny Kłodzkiej, kaj 
se czałsto z Głogówka wyjeżdżało i choć 
tał była wielkoł poczekalnia, toch tał nigdy 
nie siedziała, boch wdycki na łostatni 
driker z  domu na kole przyjechała. 
Pociepłach go drabko u ludzi przy banie 
i pociąg majstens już ruszoł. A konduk-

tor wrzeszczał – odjazd! I czałsto była 
komedyja z tyj biletał łod konduktora. 
Ale za to w Racławicach Śląskich toch 
se posiedziałach, aż mi się mierzło, jak 
jeżdziłach do szkoły do Raciborza. Już 
nie pamiałtoł, ale wiałże tał była i  re-
stauracyja i szło tał tyż gazety pożyczyć 
do czytanioł, coby se to czekanie tak 
nie studziło. Wszałdzie na wiałkszych 
dworcach we Prudniku, w Nysie były 
restauracyje czynne całoł noc.
 Dobrze iż za mojej młodości już były 
koła – czyli rowery, bo najsi foter jeszcze 
musieli piechty iść z Kierpnia do Gogówka 

na bana, jak jeździli do roboty. Dziepiero 
nieskorzy pokazały se te pierwsze felicypedy. 
A to jeden znajomy mi padoł, jak kajzer 
Wilhelm II – ślązacy na niego padali cesołrz 
Wiluś – przyjechał do grołfa Thiele Win-
klera na polowanie do zomku w Mosznej 
w 1911 roku, to jego foter mieli wtedy 10 
lołt i  razał z  inszymi dziećmi i  ludźmi 
starszymi lecieli przez pola z tej Grabiny 
do Krasiejowa (Dębina), to i 20 km ludzie 
szli przywitać cesołrza jak jedzie w biołyj 
ustrojonyj wagonie ze swoją świtą. Jak 
już ten cug przejeżdżał to śpiewali: „Der 
Kaiser ist ein lieber Mann und wohnet in 
Berlin, wenn es nicht so waite war, fahr 

Jedzie pociąg z daleka
ich noch heute in.” To znaczy „Nas cesarz 
jest miły chop i mieszka w Berlinie, gdyby 
to nie było tak daleko, dzisiaj tał jeszcze 
jadał i  nie zwlekoł.” Takie to był czasy 
z tą ajzenbaną. A jak jest terołz – wiecie 
sami. Koza z Prudnika do Gogolina nie 
jedzie, z  Racławic do Głubczyc też ni, 
do Racibołrza już dołwno nie jeździła, 
w Dobryj moją stacyja rozebrali, w Biale 
zarosła dzikimi stromoma co jej nie widać, 
a joł nie pamiałtoł kiedych łostatni rołz 
jechałach pociołgał.

Tekst: A. Myszyńska
Opracowanie: D. Hoinko

Sprzątanie po psie to obowią-
zek każdego opiekuna – jest 
oznaką szacunku do innych ludzi 

(i zwierząt) oraz dobrego wychowa-
nia. Niestety nie wszyscy właściciele 
psów mają świadomość, że posia-
danie zwierzęcia to nie tylko przy-
jemność, ale i obowiązek – każdy 
powinien brać odpowiedzialność za 
swojego pupila oraz utrzymanie po-
rządku - przecież wszyscy wspólnie 
korzystamy z miejsc publicznych i 
na pewno nikomu z nas nie sprawia 
przyjemności chociażby niedzielny 
spacer chodnikiem upstrzonym „mi-
nami”. Twój pies po sobie nie po-
sprząta – musisz to zrobić TY.

 Dlaczego nie sprzątamy? „Mały pies – 
mała szkoda?” Nieprawda. Wyobraźmy 
sobie wiele małych psów i małych szkód... 
O większych psach nie wspominając.
Sprzątanie psich odchodów nie jest też 
najprzyjemniejszą rzeczą, chodzenie 
z dyndającym woreczkiem także nie 
– śmietników na psie niespodzianki 
jest wciąż za mało, a te które są – nie 

są regularnie opróżniane, do zwykłego 
kosza na śmieci jakoś nie wypada wrzucić 
woreczka z wiadomą zawartością... więc 
wszystko zostaje na trawniku, chodniku, 
ulicy, na placach zabaw dla dzieci (!). 
Mimo wszystko, po psie powinniśmy 
sprzątać ZAWSZE. 
 Odchody psów (i innych zwierząt) 
mogą zawierać szkodliwe bakterie, 
które szkodzą innym zwierzętom a 
nawet ludziom. Poza tym... kto pamięta 
reklamę z malutkim dzieckiem z ubru-
dzoną na brązowo buzią i podpisem 
„to nie jest czekolada”? Chyba więcej 
pisać nie trzeba.
 Sprzątanie po psie wcale nie musi 
być ogromnym bólem i czymś niewy-
godnym. Wystarczy, że wejdzie nam 
to w nawyk. Na rynku dostępnych jest 
wiele akcesoriów, które mogą nam 
w tym pomóc – łopatki, rękawiczki, 
woreczki (nawet zapachowe!) czy 
specjalne zbieraczki. Oprócz zagrożeń 
zdrowotnych - co jeszcze nam grozi? 
Przepisy w naszym kraju, które obej-
mują sprzątanie po czworonogach 
nie są jednolite, a zależne od danego 

miasta lub gminy. Dlatego mandaty za 
niesprzątanie po psie są bardzo różne – 
ale czy w naszej gminie egzekwowane?
 Zgodnie z uchwałą Nr VI.89.2011 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 
2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Biała „właściciele zwierząt domowych 
i  gospodarskich zobowiązani są do 
usuwania zanieczyszczeń spowodo-
wanych przez zwierzęta w miejscach 
publicznych” – więc nie ma zmiłuj. 
 Niezależnie od tego, czy ten obo-
wiązek jest na nas nałożony, czy 

od kary, która może na nas czekać, 
powinniśmy sprzątać po swoim psie. 
Z szacunku do innych ludzi, ale także 
dla bezpieczeństwa innych zwierząt, 
dzieci czy nawet naszego. 

dh

Sprzątanie po psie to obowiązek!
Kupa wstydu

Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy 
Biała, dostępny jest  na stronie 
internetowej www.bip.biala.
gmina.pl w zakładce Ochrona 
Środowiska.
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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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Nieprzerwanie 
od 11 lat

Podziękowanie 
za dożynki

Klub LZS Ligota Bialska – Radosty-
nia reaktywował się po 8 latach 
nieobecności w rozgrywkach 

piłkarskich i od 2008 roku nieustan-
nie posiada swoją drużynę seniorską. 

 Klub powstał w małej wiosce Ligota 
Bialska. Początkowo posiadał zawod-
ników jedynie z  Radostyni i  Ligoty, 
jednak z czasem okazało się, że ich ilość 
jest niewystarczająca, ze względu na 
kontuzje, sprawy rodzinne czy podjęcie 
pracy za granicą. W  związku z  tym, 
klub postanowił otworzyć się na innych 
zawodników naszej gminy, którzy w dużej 
mierze przyczynili się do niewątpliwego 
sukcesu, jakim jest gra tak małej wioski 
w A-klasie. Na tym poziomie rozgrywek 
gramy już czwarty sezon, co świadczy 
o solidnym i zgranym zespole.
 Od czterech lat posiadamy także 
drużynę juniorów starszych (jako jedyni 
w gminie Biała), z której to wielu zawod-

ników przeszło do drużyny seniorskiej 
i mocno rywalizują o grę w „podstawowej 
jedenastce” ze starszymi, zdecydowanie 
bardziej doświadczonymi piłkarzami. 
Niestety grupa juniorów starszych posiada 
jedynie 4 roczniki, które mogą grać w tych 
rozgrywkach, co sprawia że ciężko jest 
zebrać odpowiednią liczbę zawodników 
na poszczególne mecze. Obecnie są to 
roczniki 2001,2002,2003 oraz 2004. 
Najbardziej demotywującą wiadomością 
jest fakt, iż młodzież z Ligoty i Radostyni 
w tych rocznikach, niezbyt garnie się do 
gry w  piłkę ze swoimi rówieśnikami. 
Jednak głęboko wierzymy, że ten okres 
im minie i  swoimi umiejętnościami 
zachwycą jeszcze niejednokrotnie kibiców 

i sympatyków naszej drużyny.
 Co ważne, zarówno na początku 
założenia klubu, jak i  teraz, naszym 
głównym motto jest dobra zabawa, 
przyjemne spędzanie czasu i relaks. Tak 
też jest do dnia dzisiejszego. Seniorzy 
wraz z  juniorami razem trenują, dla-
tego ich relacje są coraz lepsze i łatwiej 
młodzieży „wchodzić” do drużyny 
seniorskiej.  Jesteśmy przede wszystkim 
grupą przyjaciół, którzy chętnie spotykają 
się nie tylko na boisku, ale i poza nim. 
Często nasze żony i  dzieci przyjaźnią 
się ze sobą. Czas spędzony na boisku 
traktowany jest rodzinnie i dziś chyba 
ciężko już sobie wyobrazić niedzielę bez 
meczu na naszym boisku.
 Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie 
podziękować sponsorom, dzięki którym 
możemy funkcjonować i  zakupywać 
najpotrzebniejszy sprzęt do gry. Są to 
przede wszystkim : Bank Spółdzielczy 
w  Białej, Burmistrz Edward Plicko, 

Jadwiga Heda Firma Handlowa Mine-
ral Pasz, Clean Service – Piotr Riedel, 
Sołtysi Ligoty Bialskiej i  Radostyni. 
A także wszystkim tym osobom, które 
społecznie działają dla dobra naszego 
klubu. Bez tych osób nie byłoby nas dziś 
w miejscu, w którym  jesteśmy, dlatego 
z całego serca dziękujemy.

I ty możesz być kolejnym 
zawodnikiem drużyny

LZS Ligota Bialska – Radostynia.
Zapraszamy na treningi w każdy 

wtorek i czwartek przy sztucznym 
świetle. Może to właśnie ty będzie 

drugim Lewandowskim?? 
Nie zwlekaj – dołącz do nas już dziś!!!

Sołtys z Radą Sołecką Łącznika serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób angażowali się i służyli pomocą 
w zorganizowaniu tegorocznych dożynek gminnych pod 

nazwą „Święto chleba”. Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi 
i pracownikom Urzędu Gminy, jak również Panu Dyrektorowi 
i pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Białej, Sponsorom 
za udzielone wsparcie:

Bank Spółdzielczy w Białej, Sklep Duo z Łącznika, Firma 
Be-Da Dariusz Sobotkowski, Tadeusz Wilczyński, Cukiernia 
PELA, Firma Ustronianka, RSP Krobusz, Firma Candela, ZPR 
Biała, BIOCHEM Kietrz, FUH NOWAK Łącznik, WiK Biała, 
Hanko Barbara, RSP Rostkowice, Gospodarstwo Jasiulek, 
RSP Chrzelice, Spoco’loco Łącznik

Oraz gościom z Albrechtic i Osoblahy za przybycie i uświetnienie 
naszych uroczystości dożynkowych.

Tabela rozgrywek: Klasa A Grupa 4
Lp. Drużyna Mecze Pkt Zw Rem Po Bramki

1 MKS POLONIA PRÓSZKÓW 6 18 6 0 0 31:5
2 LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE 6 15 5 0 1 23:11
3 KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE 6 13 4 1 1 30:13
4 LZS ŚCINAWA NYSKA-KORFANTÓW 6 12 3 3 0 24:11
5 LZS DOMASZKOWICE 6 10 3 1 2 18:15
6 LZS LIGOTA BIALSKA-RADOSTYNIA 6 10 3 1 2 10:11
7 LKS RUSOCIN 6 9 2 3 1 18:9
8 LKS POLONIA BIAŁA 6 9 3 0 3 14:16
9 LZS ROLNIK LASOCICE 6 7 2 1 3 13:15
10 LZS DYTMARÓW 6 6 2 0 4 19:19
11 LZS SUDETY MOSZCZANKA 6 6 1 3 2 10:14
12 LZS GRYŻÓW 6 4 1 1 4 4:14
13 LZS LUBRZA 6 0 0 0 6 4:23
14 LUKS MAŃKOWICE-PIĄTKOWICE 6 0 0 0 6 9:51


