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Centrum społeczne
Drugie piętro to miejsce spotkań seniorów. Dla nich stworzono przestrzeń
do codziennych spotkań, rozmów przy kawie, herbacie i czymś słodkim. Można
tu porozmawiać, pośmiać się, ale na tym nasi seniorzy nie poprzestają. Panie
przychodzą tu by popracować – na szafkach stoją prace plastyczne wykonane
właśnie przez seniorów w ich Klubie. Są przyozdobione świece, są też butelki
wypełnione kolorowym piaskiem. Jest kącik, gdzie można odpocząć na kanapie
i fotelach. Jest sala ćwiczeń, dla zdrowia ciała. Jest telewizor, by być na bieżąco
z wydarzeniami oraz by nie przegapić ulubionego serialu. Dzięki windzie
każdy senior swobodnie dostanie się na miejsce. Właśnie ów brak barier
sprawia, iż mimo lokalizacji na drugim piętrze, klub seniora tętni życiem.

Do niedawna były kościół ewangelicki przy ul. Kościuszki stał pusty i
straszył. Po przeprowadzeniu remontu i adaptacji tętni znowu życiem. Tu gdzie
najpierw było miejsce modlitwy, a następnie stolarnia dziś znajduje się centrum
skupiające bialską społeczność. Na parterze usytuowana jest biblioteka, która
do tej pory zlokalizowana była w dwóch małych pomieszczeniach. Teraz książki
umieszczone są na regałach, do których jest swobodny dostęp. Wszystko jest
przejrzyście poukładane, przez co można łatwo znaleźć książkę dla siebie. Jest
kącik prasowy. Są komputery. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy chętnie
korzystają z zasobów biblioteki. Jest też miejsce na lekturę czasopism i książek –
w samym pomieszczeniu biblioteki jak i również na pierwszym piętrze w osobnej
sali. Stworzona przestrzeń jest bardzo chwalona przez czytelników biblioteki.

Na drugim piętrze usytuowana jest także sala wystawowa Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Bialskiej. Aktualnie można tam obejrzeć wystawę „Biała
przed wojną”. Można tu znaleźć liczne stare fotografie naszego miasta; Księgę
mieszkańców z 1917 roku; księgę kasową z lat 1925 – 1944; księgę podatkową z
lat 1938 – 1945 (pisaną ręcznie); księgę rozjemczą z lat 1925 – 1944 (tak, dobrze
czytasz księga rozjemcza była prowadzona w mieście i można znaleźć w niej kilka
ciekawych wpisów). Odwiedzający chętnie przyglądają się wystawionym zdjęciom i
wspominają miejsca częściowo już nieistniejące – szkołę żydowską, kaplicę zarazy.
Jest też zdjęcie pokazujące wkroczenie Armii Czerwonej z czasów II wojny światowej.
Owa wystawa to dopiero początek – tak obiecują członkowie Stowarzyszenia
i zapewniają, że trwają już prace nad kolejnymi ekspozycjami i projektami.

Adaptacja budynku po dawnym kościele ewangelickim, tak
krytykowana przez niektórych mieszkańców, pokazuje że miejsce to znowu
odżyło. Tak jak kiedyś budynek służył społeczności jako miejsce kultu
religijnego, tak dzisiaj służy społeczności jako miejsce spotkań. Budynek,
który wcześniej straszył i pustoszał, dziś tętni życiem i jest użyteczny.
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Ferie zimowe z GCK
Ferie zimowe wolne od zajęć szkolnych to - zaraz po wakacjach - najbardziej
wyczekiwany przez uczniów czas. Okazja do relaksu po ciężkiej pracy przez cały
semestr oraz do nabrania energii do dalszej pracy.
W tym roku Gminne Centrum Kultury w Białej przygotowało ofertę zajęć i
wyjazdów na każdy dzień zimowej przerwy od nauki.
Zaczęło się od wyjazdu do Krasiejowa, ale nie po to aby obejrzeć dinozaury pogoda i tak by to uniemożliwiła, ponieważ na wycieczkę wybraliśmy się w mocnym
wietrze i deszczu. Naszym celem był Park Nauki i Ewolucji Człowieka, gdzie uczestnicy
wycieczki mogli dowiedzieć się wielu ciekawych faktów na temat powstania i ewolucji
człowieka. Każdy otrzymał słuchawki i okulary, które umożliwiały obejrzeć projekcję
w promie kosmicznym, którzy przeniósł nas wiele lat wstecz, w czasy gdy wymarły
dinozaury i na ziemi zaczęły panować ssaki. Specjalna multimedialna ścieżka
wiodła nas przez lata ewolucji, można było obejrzeć różne scenki rodzajowe z życia
pierwszych ludzi (m in. polowanie, powstawanie pierwszych rysunków w jaskiniach,
pierwszy pogrzeb). Oprócz lekcji na temat człowieka, przygotowano także pokaz
chemiczny, podczas którego dzieci mogły zobaczyć jakie sztuczki można wykonać z
suchym lodem – formować go w różne kształty, umieszczać w nim inne substancje i
obserwować co się dzieje, a nawet zamykać go w bańkach mydlanych.

W świetlicach w naszej gminie odbyły się przedstawienia teatralne: „Kozucha
kłamczucha”, czyli klasyka polskiej literatury dziecięcej na motywach utworu Janiny
Porazińskiej zrealizowana w formie zabawnej opowieści o niesfornej kózce. Ze
spektaklu wypływał cenny morał uczący prawdomówności, umiejętności wybaczania
i prawdziwej przyjaźni. To żywy, wesoły spektakl, podczas którego dzieci miały
możliwość wystąpienia w tańcu góralskim. Przez cały spektakl dzieci brały w nim
czynny udział, na przykład rozmawiając z Gospodarzem i Zazulką oraz wymyślając
nowe imię dla kozy - już nie Kłamczuchy. Uwagę zwróciły piękna scenografia i
oryginalne stroje aktorów akcentujące piękno Podhala, oraz „Lampa Alladyna” adaptacja jednej z najsłynniejszej opowieści Szeherezady. „Baśnie tysiąca i jednej
nocy” to piękne, poetyckie historie przybliżające egzotykę krajów dalekiego wschodu.
Spektakl w całości był mówiony wierszem, przeplatany orientalną muzyką. Podczas
spektaklu dzieci brały w nim czynny udział poprzez robienie zakupów oraz pomoc w
sprzątaniu bazaru, miały także możliwość zatańczenia w strojach nietoperzy. Barwne,
piękne kostiumy oraz elementy scenografii w pełni oddały baśniową atmosferę
spektaklu. Przesłanie baśni to zwrócenie uwagi na znaczenie uczciwości, szacunku
i odpowiedzialności. Humorystycznie potraktowane były perypetie tytułowego
bohatera, któremu udało się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia
pomocy innym.
W samym GCK w Białej przygotowano zajęcia plastyczne: dzieci mogły lepić
z gliny i malować na płótnie, frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów.
W dzień zakochanych w GCK w Białej odbyły się zabawy walentynkowe dla
najmłodszych – dzieci mogły wyszaleć się z animatorką z Centrum Zabaw
„TYGRYSEK”.

Nie zabrakło akcentów sportowych – w Łączniku miał miejsce turniej piątek
piłkarskich, a w Białej turniej tenisa stołowego, który ze względu na dużą liczbę
ochotników rozegrany został na dwóch salach.
Zorganizowano także wyjazdy do Aquaparku we Wrocławiu oraz na lodowisko
TOROPOL.

Swoje zajęcia dla dzieci przygotowała także Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Białej – zainteresowani mogli wybierać spośród wspólnego układania puzzli,
kolorowania, gier edukacyjnych i planszowych, wziąć udział w konkursie plastycznym
na najpiękniejszy zimowy pejzaż, a nawet skusić się na randkę w ciemno z książką.
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Nowe projekty z przyjaciółmi
Informujemy, że Gmina Biała i Město Albrechtice podejmują kolejne wspólne
przedsięwzięcia w ramach partnerskiej współpracy.
Tym razem są to projekty pn. „(Bez)graniczna kultura” oraz „Kto gra, nie
jest zły”, które zyskały rekomendację do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska Polska oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice.
Projekt „(Bez)graniczna kultura” jest inicjatywą angażującą finansowo obu
partnerów. Główny cel projektu to intensyfikacja kontaktów polsko-czeskich dla
zmniejszenia dystansu między lokalnymi społecznościami. Pozytywne doświadczenia
z poprzednich projektów oraz chęć podtrzymywania współpracy przyczyniły się do
powstania kolejnego przedsięwzięcia w zakresie wymiany kulturowej. Zaangażowanie
różnych grup społecznych i wiekowych oraz lokalnych społeczności we współpracę
transgraniczną przyczyni się do: integracji na pograniczu, poznania kultury sąsiada,
zmniejszenia dystansu i zniwelowania negatywnych stereotypów.

3
słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre.
Dlatego, w podzięce za ich wielkie serce, w dniach 20-24 stycznia, odbyły się uroczyste
spotkania, które stały się tradycją w naszym przedszkolu. Przedszkolaki od samego
rana, z niecierpliwością, wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać, kiedy
zapukają do drzwi przedszkola. Nauczycielki i pani dyrektor witały ciepłymi słowami
szanownych gości, składając im serdeczne życzenia.
Licznie przybyli Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w
specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych. Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane
pod ich adresem. Następnie wnuki obdarowały ich własnoręcznie przygotowanymi
upominkami. Wszędzie słychać było gromkie „Sto lat”, a seniorzy ze wzruszeniem
patrzyli na swoje pociechy i brawami dziękowali za występy.

Do głównych działań „(Bez)granicznej kultury” należą spotkania integracyjne
po obu stronach granicy, a zaplanowano dwa takie eventy w Śmiczu oraz dwa w
Město Albrechtice, ponadto zostaną stworzone warunki do tych spotkań poprzez
zakup wyposażenia przez czeskiego partnera i budowę wiaty rekreacyjnej w Śmiczu,
a także powstanie publikacja podsumowująca kulinarne zmagania w czeskim
„Kołaczobraniu”.
Natomiast autorem projektu „Kto gra, nie jest zły” jest Město Albrechtice, a
Gmina Biała jest jego partnerem bez wkładu finansowego. Ta inicjatywa z kolei będzie
angażować najmłodszych mieszkańców gminy Biała, gdyż opiera się o współpracę i
integrację polskich oraz czeskich dzieci.
Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach projektowych, a
także do indywidualnego poznawania kultury pogranicza polsko-czeskiego!

Babcia i dziadek w przedszkolu

W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które wzbudzają ogromne,
radosne emocje. To oczywiście święto Babci i Dziadka, dzień niezwykły, nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń,
łez i radości.
Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich dzieciństwo bardziej
pełnym, udanym i szczęśliwym. Babcia i dziadek mają zawsze dla nich czas, umieją
pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją ich dziecięce rozterki, ale przede wszystkim
bezgranicznie je kochają. Wnuczęta są dla nich radością życia. Babcia i Dziadek to

W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Był
on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi
rodzinnych i bliższego poznania się.
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie
było końca. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz,
piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud
włożony w ich wychowanie.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze seniorów dały wyraz tego, jak ważne są takie
spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami, wzbogaciły również dziecięcy świat
uczuć i doświadczeń o pozytywne wartości.
Daria Madzia
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„Niezależne życie” - otwarcie mieszkania wspomaganego w Białej

31 stycznia dokonano uroczystego
otwarcia pierwszego mieszkania wspomaganego w Białej w ramach projektu „Niezależne życie – wypracowanie
standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami
neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą
Parkinsona oraz osób starszych”. Liderem projektu jest
województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, Partnerami projektu są Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z
siedzibą w Łodzi. Beneficjentami projektu w województwie opolskim są Paczków, Brzeg i Biała. W ramach projektu powstało mieszkanie wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi.
Lokal ten przeznaczony jest dla osób starszych z
różnymi demencjami. Pomieszczenia na ten cel użyczyła
gmina Biała. Remont oraz wyposażenie kosztowało blisko 200 tysięcy złotych. W mieszkaniu zakwaterowane
są dwie osoby – które otrzymują wsparcie poza specjalistycznym ośrodkiem. Projekt ma na celu zatrzymanie lub

przynajmniej maksymalne spowolnienie procesu niedołężnienia danej osoby, ma pozwolić na niezależne życie
najdłużej jak się da. Przede wszystkim jest to mieszkanie
badawcze przeznaczone dla osób starszych z różnymi chorobami m.in. neurologicznymi, alzheimera, parkinsona.
Jest to innowacyjny projekt. Społeczeństwo się starzeje.
Zapotrzebowanie na tego typu mieszkania będzie rosło
- mówi Maria Klimowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej. Wręczenia kluczy do mieszkania
dokonał burmistrz Edward Plicko, wicemarszałek województwa opolskiego, pan Roman Kollek oraz kierownik
OPS w Białej, pani Maria Klimowicz. Zostało ono także
poświęcone przez o. Waldemara Wołowskiego.
Otwarcie mieszkania poprzedzone było konferencją w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej.
Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10.171.999,20 zł, kwota dofinansowania dla Województwa Opolskiego /Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu: 3.271.910,40 zł.
Na remont mieszkania w Białej przeznaczono ok. 70 tys.
zł, na jego wysposażenie: 110 tys. zł.

Pomoc dla marty
Marta Piotrowska urodziła się w lutym 2019
r. ze stopami końsko – szpotawymi, obustronnym
zwichnięciem stawów biodrowych i obniżonym
napięciem mięśniowym (tzw. wiotkość mięśni).
Leczenie trwa od urodzenia. Kiedy Marta skończyła
miesiąc rozpoczęto leczenie stóp Marty w Wiedniu.
Polegało ono na zakładaniu serii gipsów, które
wyprostowały stópki, a następnie na noszeniu
przez dziewczynkę butów ortopedycznych w celu
utrzymania prawidłowej pozycji stóp. Obecnie czas
noszenia butów został skorygowany do 18 godzin/
dobę. Dziewczynkę czeka również operacja bioderek,
która jest bardzo kosztowna (wszystko jest aktualnie
konsultowane przez lekarzy polskich, austriackich
i niemieckich - zdania co do terminu wykonania
operacji są różne). Wiadomo już, że rehabilitacja
Marty będzie trwała bardzo długo. Marta od
urodzenia jest rehabilitowana każdego dnia. Obuwie
ortopedyczne oraz badania, które należy wykonywać
nie są refundowane. Rodzice Marty, Miłosz i Sabina
Piotrowscy bardzo proszą o pomoc finansową w
kosztownym leczeniu córki, którą można kierować na
konto Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z
Porażeniem Mózgowym w Opolu: 02 1020 3668 0000
5102 0010 2996 - koniecznie z dopiskiem: Piotrowska
Marta oraz przekazanie 1% podatku na rzecz Marty.
Wszelkich dodatkowy informacji można
uzyskać u rodziców. Tel. do mamy Marty - Sabiny
Piotrowskiej 530 010 034. Rodzice za wszelką pomoc
bezgranicznie każdemu z osobna DZIĘKUJĄ.
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Wywiad z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Białej Panią Sabiną Gorek
Jak minął pierwszy rok pracy na
Stanowisku Przewodniczącego Rady
Miejskiej?
To był rok bardzo intensywnych
działań nie tylko dla mnie jako
Przewodniczącej
Rady
Miejskiej,
ale także dla Wszystkich Radnych.
Odbyliśmy wiele ważnych spotkań
w postaci posiedzeń komisji stałych,
a także obrad Rady Miejskiej, gdzie
nie raz toczyły się trudne rozmowy.
Podjęliśmy wiele uchwał. Mierzyliśmy
się z różnymi problemami i wyzwaniami. Mam jednak nadzieję, że efekty naszej pracy
są zauważalne w ofercie i przestrzeni miasta i gminy. Wiemy także, że mamy jeszcze
dużo do zrobienia. Obecny skład Rady to zespół ludzi kompetentnych, ambitnych,
odpowiedzialnych, zaangażowanych. Pracujemy nad uchwałami, które chcielibyśmy,
aby były jak najkorzystniejsze dla wszystkich. Jednak czasami muszą być podjęte
decyzje, które nie spotkają się z aprobatą mieszkańców. Jedne z najtrudniejszych
uchwał to te finansowe: uchwała budżetowa, uchwała dotycząca gospodarki odpadami.
Staramy się uzasadniać i szczegółowo informować mieszkańców o powodach ich
podejmowania. Mieszkańcy mają możliwość oglądać transmisje z sesji na stronie
internetowej urzędu oraz stronie BIP.
Jest Pani „wielozadaniowcem” – żoną, matką, Przewodniczącą Rady Miejskiej,
pracuje w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Udaje się Pani połączyć te wszystkie
obowiązki?
Staram się pogodzić obowiązki Przewodniczącej Rady Miejskiej z pracą
zawodową i życiem rodzinnym. Bardzo lubię swoją pracę i wykonuję ją najlepiej jak
potrafię. Jeśli chodzi o życie rodzinne to moja rodzina posiada spore doświadczenie
w pełnieniu funkcji społecznych. Mój tato był wiele lat radnym. Te doświadczenia
sprawiają, że rodzina doskonale rozumie charakter tego zajęcia i podchodzi do niego
z wyrozumiałością. Nie ma problemu, by pogodzić zajmowanie się domem, pracę z
rolą przewodniczącej rady. W pogodzeniu tych wszystkich obowiązków pomagają mi
również najbliżsi członkowie rodziny. Lubię, gdy mam dużo zajęć. To mnie motywuje
do działania. Staram się tak zaplanować dzień, czy tydzień, żeby na wszystko mieć
czas. W swojej działalności kieruję się przede wszystkim dobrem społecznym i
wpływem podejmowanych decyzji na rozwój naszej gminy.
Burmistrz stwierdził, że dobrze współpracuje mu się z Radą. A jak Pani
Przewodniczącej współpracuje się z Burmistrzem?
Z Panem Burmistrzem współpracuje mi się bardzo dobrze, ponieważ
jest osobą kompetentną, potrafiącą rozmawiać z ludźmi, łączyć ich a nie dzielić,
a zwłaszcza jednoczyć wokół wspólnych inicjatyw i celów dla dobra lokalnej
społeczności. Zawsze jest otwarty na dialog, ciekawe pomysły, lokalne inicjatywy i
propozycje mieszkańców. Daje dobry przykład rzetelnej pracy na rzecz gminy.
Czy mieszkańcy korzystają z możliwości spotkania z Panią na dyżurze?
Z jakimi sprawami przychodzą?
Od listopada 2018r. do października 2019r. dyżury pełniłam w każdy wtorek w
Urzędzie Miejskim w Białej. Od czasu powrotu do pracy zawodowej (czyli od
października 2019r.). spotkania z mieszkańcami odbywam po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym. Mieszkańcy Naszej gminy dotychczas zwracali się
do mnie z drobnymi lokalnymi problemami, które zazwyczaj udawało się szybko
rozwiązać z Burmistrzem lub z pracownikami urzędu.
Można odnieść wrażenie, że sesje przebiegają raczej spokojnie w porównaniu do
poprzedniej kadencji. Jest tak naprawdę czy podczas sesji mają miejsce żywe dyskusje?
Praca w Radzie Miejskiej to przede wszystkim duża odpowiedzialność. W
każdej pracy przydaje się doświadczenie i zdrowy rozsądek, a wszędzie mamy do
czynienia z ludźmi. Rada to nic innego jak zespół ludzi, których łączy, a przynajmniej
powinien, wspólny cel. Wszystkie, nawet najbardziej burzliwe dyskusje winny kierować

się dobrem mieszkańców. W przeciwnym wypadku niczego się nie osiągnie, a całą
energię straci się na niszczące kłótnie. U nas wspólne stanowisko wypracowujemy
na posiedzeniach komisji. Poruszane są wówczas najważniejsze sprawy gminy i
przygotowywane są stanowiska i opinie na potrzeby sesji Rady Miejskiej. Wtedy
jest czas i miejsce na dogłębną i szczegółową dyskusję. Podczas sesji staramy się
już unikać słownych potyczek. Mieszkańcom, którzy śledzą obrady, winni jesteśmy
konstruktywną dyskusję i rzetelną informację o stanie gminy. Biała to gmina, która
systematycznie się rozwija. Mamy sporo osiągnięć, bo dzięki pozyskiwaniu środków
zewnętrznych możemy realizować duże inwestycje. Te osiągnięcia nie można jednak
nazwać sukcesem samej rady, bo żadna decyzja nie zostałaby podjęta bez bardzo
dobrej współpracy z burmistrzem i sumiennej i ciężkiej pracy wykwalifikowanej
kadry pracowniczej Urzędu Miejskiego w Białej.
Działamy w kierunku dobrego rozwoju naszej gminy. Oczywiście, że zdarzają
się sytuacje, które czasem zmieniają realizowane zadania, są to jednak zmiany w
drobnym i niewielkim zakresie, najczęściej niezależne bezpośrednio od nas. Życie
i sytuacje niekiedy zaskakują i weryfikują wcześniej przyjęte i realizowane plany,
nawet te najlepiej przygotowane. Do takich sytuacji musimy się dostosować, brać je
pod uwagę, uwzględnić nowe powstające okoliczności i zdarzenia.
Na 15 radnych w Bialskiej Radzie jest tylko 5 kobiet. Czy polityka to dalej jest
męska domena?
Uważam, że tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, czy radnym jest kobieta
czy mężczyzna. Trafność podejmowanych decyzji nie jest tylko domeną mężczyzn.
W polityce nie ma zbyt wielu kobiet, ale radzą sobie nie gorzej od swych kolegów. Na
pewno bardziej emocjonalnie podchodzimy do życia, ale dzięki temu wychwytujemy
pewne niuanse, które umykają mężczyznom. Dostrzegamy „drugie dno” i uważam,
że można zawierzyć kobiecej intuicji. Sądzę, że nie jest istotne kto decyduje o losach
gminy, gdyż dla mnie najważniejsza jest skuteczność.
Czym Pani, jako Przewodnicząca planuje się zająć w najbliższym czasie?
Wszyscy na co dzień obserwujemy jak gmina Biała pięknieje, jak zmieniła
się przez ostatnie lata. Jednak zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej jest
procesem ciągłym. Nigdy nie można powiedzieć, że wszystko jest zrobione, że
wszystkie potrzeby zostały zaspokojone. Każdy mieszkaniec w odpowiedzi na
pytanie Pana redaktora miałby inną odpowiedź. Na pewno z Wszystkimi Radnymi
wsłuchując się w głosy naszych mieszkańców będziemy wspólnie podejmować nowe
wyzwania, które będą sprawiały że nasza gmina będzie jeszcze piękniejsza. Razem z
nimi stawiam na rozwój. Chcemy być w czołówce samorządów, żyć w nowoczesnej i
przyjaznej dla mieszkańców części województwa opolskiego.
Rozmawiał Krzysztof ( też ) Gorek
zbieżność nazwisk przypadkowa

Zdrowy lunchbox do szkoły
W szkole zawsze warto zjeść
coś pożywnego, bowiem przyswajanie
wiedzy wymaga sporej ilości energii.
Jak skomponować zdrowy lunch box do
szkoły?
Na to pytanie odpowiedzi szukały
dzieci i młodzież w Białej w ramach
warsztatów kulinarnych. Warsztaty
zostały zorganizowane przez Bank Żywności w Opolu we współpracy z Gminą Biała,
OPS w Białej i GCK w Białej.
14 lutego o godz. 10.00 chętnie zebrali się w GCK w Białej by przekonać się, że
warto pamiętać, że przygotowanie lunchboxów to fajny pomysł na wykorzystanie nie
tylko specjalnie zakupionych produktów, ale także resztek jedzenia. Z tak zwanego
„czyszczenia lodówki” można zrobić pyszną sałatkę, nietuzinkową tartę czy kanapkę
z pastą, której nikt już nie powtórzy.
Kontynuacja na stronie 6
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Warsztaty odbyły się w ramach działań towarzyszących Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.

Karnawałowe Pidżama Party
Środowy wieczór 12 lutego w świetlicy w Kolnowicach upłynął pod znakiem
Pidżama Party. Na swoisty bal karnawałowy zaproszone były dzieci nie tylko z
samych Kolnowic, ale także z Miłowic i Laskowca, a nawet spoza gminy. Oprawę
muzyczną dla uczestników zabawy zapewnił DJ Radek, nie zabrakło poczęstunku w
postaci pysznej pizzy. Organizatorami imprezy były sołectwa Kolnowice i Laskowiec
oraz Gminne Centrum Kultury w Białej.

O zdrowym powietrzu
Gmina Biała pracuje nad aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej
na najbliższe lata, w związku z czym zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o
wypełnienie ankiety, która pozwoli oprzeć dokument o dane rzeczywiste, a nie tylko
szacunkowe.
W ankiecie znajdują się pytania o sposób ogrzewania domu, ogrzewania
wody, planowane działania związane ze sposobami ogrzewania.
Ankietę pobrać można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Białej (www.biala.
gmina.pl) i przesłać ją na adres ankiety@biala.gmina.pl lub złożyć w sekretariacie UM.
Pamiętajmy, że nasze domowe piece nie są przystosowane do spalania
odpadów (różnego rodzaju śmieci, sklejek, starych ram okiennych) – panująca w nich
zbyt niska temperatura, brak filtrów powietrza, niewystarczająco wysokie kominy
– wszystko to sprawia, że zanieczyszczenia jeszcze bardziej dają się nam we znaki,
chociaż skutków takiego postępowania nie widzimy od razu. Często dopiero po wielu
latach „wychodzi nam to bokiem” - wdychane razem z powietrzem niebezpieczne
związki powodują powstawanie licznych nowotworów i chorób, działają alergicznie.
Ponadto szkodzimy także naszym piecom – poprzez spalanie plastiku łatwo
może się zakleić sam piec, ale także przewód kominowy.
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Diamentowy Jubileusz Misjonarza z Chrzelic
Jakże ciepłą mamy tego roku zimę.
Jakże gorący był luty 2020 roku! Tak też gorące było i długo pewnie pozostanie serce
kapłana – jubilata, misjonarza z Chrzelic
oraz jego krewnych, rodaków, nas duszpasterzy, parafian i gości, którym dane było
przeżyć podniosłe i wzruszające uroczystości wyjątkowego jubileuszu kapłańskiego w
łącznickiej parafii.
Kiedy 60 lat temu, w niedzielę 7
lutego 1960 roku, ojciec Robert Kollek odprawiał prymicyjną Mszę św. w swoim kościele parafialnym w Łączniku, do którego
od wieków należą Chrzelice, nie było wcale
wiosennej pogody, choć wszyscy tu witali
swego rodaka bardzo serdecznie i gorąco, a
w dalekim Pieniężnie, gdzie młody werbista
ze Śląska przyjmował święcenia kapłańskie
z rąk ks. Arcybiskupa Bolesława Kominka
tydzień wcześniej, 31 stycznia 1960 roku
było tylko – 27 stopni Celsjusza!
Jakże zmienił się świat i chyba klimat skoro po 60 latach w pierwszy weekend
lutego Roku Pańskiego 2020 bez kożuchów i rękawiczek, a nawet w lekkich półbutach, ale za to znów z bardzo gorącymi sercami i słoneczną pogodą przeżywaliśmy
z naszym kochanym ojcem Robertem diamentowy jubileusz jego kapłaństwa i służby misyjnej. Nie zmienił się jednak depozyt naszej wiary i radość głoszenia Dobrej
Nowiny, bo nie zmienił się Chrystus, który wciąż powołuje i posyła swych uczniów
do głoszenia Ewangelii pośród nas i na krańcach świata. Takie było przez długie lata
i pozostało do dziś przeżywanie kapłańskiego i misyjnego powołania o. Roberta –
wierne, radosne i niezwykle pokorne.
Bardzo urzekła mnie postawa i osobowość naszego zacnego rodaka, choć
ojca Roberta poznałem dopiero kilka lat temu, gdy w drugiej połowie 2016 roku
zostałem proboszczem w Łączniku. Kiedy uświadomiłem sobie, że w tak rozległej i
wielkiej parafii ostanie prymicje odbyły się ponad pół wieku temu, wiedziałem już,
że ojciec Robert jest szczególnym darem i znakiem nie tylko dla narodów misyjnych
gdzieś w Afryce czy Europie, ale przede wszystkim obecnie dla nas tu na Śląsku, na
naszej ziemi i w naszym lokalnym Kościele. Wraz z wiernymi zacząłem gorliwie modlić się o nowe i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, często wspominając
przede wszystkim o. Roberta, który wyszedł z naszej Parafii i jest naszą chlubą oraz
radością.

Gdy zapytano ojca Roberta, czym tak właściwie są dla niego misje, odpowiedział m.in. tak: „Misje to przede wszystkim Boże posłanie i Boża miłość. Misje to
znaczy patrzeć ludziom prosto w oczy. Misje to więcej niż dialog, to empatia, czyli jak
najgłębsze wczucie się w drugiego. Misje to siedzieć w jednej łódce wraz z Kościołem
tubylczym, lecz nie przy sterze, ale przy wiośle. Misje oznacza żyć tak, jak się głosi…”.

Po pierwszych latach pracy duszpasterskiej w Bytomiu, Suszu i Malborku,
ojciec Robert został wysłany na misje do Afryki. W latach 1967-1980 był jednym z
pierwszych misjonarzy z Polski w Ghanie. Trzeba było znów uczyć się nowych języków. Tam głosił Ewangelię, udzielał sakramentów, katechizował, ale najpierw służył
ludziom chorym, biednym i najbardziej potrzebującym, pracował w slumsach, budował szkoły i kaplice oraz kopał studnie. „Wykopałem dwie duże studnie. W ten
sposób ocaliłem wielu ludziom życie. Wodą z tej studni chrzciłem potem setki wiernych – wspomina misjonarz. Woda w Afryce to święta rzecz. To dopiero tam, na
Czarnym Lądzie doceniłem wartość wody, którą należy bardzo szanować, bo nigdy
jej nie ma za dużo”. W 1980 roku przyszła nagła i poważna choroba. Trzeba było wracać do Europy. Leczenie nie było łatwe, ale Pan potrzebował teraz ojca Roberta bliżej,
a przełożeni posłali go do Zagrzebia i okolic w byłej Jugosławii. Nowe doświadczenia
i wyzwania w Chorwacji też były trudne, ale to był „piękny czas. Pan ma swoje drogi
i swoje sposoby, aby nas oczyszczać i uświęcać” – wyznaje ojciec Robert.
A od 1983 roku aż do dziś Austria. W werbistowskim klasztorze St. Gabriel
pod Wiedniem ojciec Kollek odnalazł placówkę misyjną na długie lata aż do zasłużonej emerytury: wyjazdowa praca duszpasterska w okolicznych parafiach i kościołach,
oprowadzania dorosłych, dzieci i młodzieży po muzeum misyjno-etnograficznym, a
nade wszystko wieloletnia i oddana służba opiekuna gości, gdy jako Gastpater przyjmował liczne grupy świeckich i duchownych, pielgrzymów i turystów, którzy zatrzymywali się w Sankt Gabriel.

Za tę postawę i wielkie poświęcenie, za lata wiernej służby kapłańskiej i misyjnej dziękował w liście gratulacyjnym z pasterskim błogosławieństwem ks. Biskup
Andrzej Czaja z Opola, obecni na podniosłej liturgii kapłani i liczni wierni. Na sobotnim jubileuszu 1 lutego 2020 r. w kościele w Łączniku zaśpiewał Chór Parafialny św.
Walentego, zagrała Orkiestra Dęta z Białej, wzruszająco grała i śpiewała niewidząca
pani Marysia, znajoma organistka z Nysy, życzenia składali parafianie i goście. Zaś
w niedzielę, 2 lutego, w Dzień Życia Konsekrowanego w chrzelickiej kaplicy wraz z
księdzem Jubilatem dziękowali i modlili się jego najbliżsi, krewni, rodacy i sąsiedzi.
Nie zabrakło znów kwiatów, życzeń i wzruszeń oraz pamiątkowych zdjęć. Po nabożeństwie niedzielnym w Łączniku jeszcze jedno spotkanie - z dziećmi komunijnymi i
ich rodzicami oraz wszystkimi którzy chcieli obejrzeć zdjęcia i posłuchać wspomnień
Misjonarza - Jubilata.
Po 66 latach od ślubów zakonnych oraz 60 latach służby kapłańskiej i misyjnej, nasz wielki rodak z Chrzelic, ojciec Robert Kollek z uśmiechem i błyskiem w oku
mówi: „Kiedy to przeleciało? Jedno wiem – nie żałuje! Jedno jest ważne – wdzięczność Bogu i ludziom za obecność. Nie ma innej drogi, jak trwać w Jezusowej miłości”!
To my DZIĘKUJEMY ojcze Robercie i życzymy obfitości Bożych łask. Niech
Duch Święty prowadzi! Szczęść Boże!
ks. Damian Cebulla, proboszcz parafii Łącznik
Więcej o. Robert opowiada o sobie w książce – wywiadzie z o. Henrykiem Kałużą pt.
„Idźcie, oto was posyłam”, Nysa 2020.
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Teresie Martyniuk
oraz Jej najbliższym
wyrazy najgłębszego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci męża
S. p. Jerzego Martyniuka
składają Dyrektor oraz Pracownicy
Gminnego Centrum Kultury
w Białej

Błądzącym wiatrem
przenikającym szczeliny skał.
Jesteś jak
głaskany aksamit poziomek.
Jesteś smakiem
kosztowanym o poranku dnia
spotkanym daleko,
Nieodgadnionym...
szczęściem.
© MadArtist’s

W. Szymborska

Jesteś kroplą rosy
wnikającą w usta trawy,
nakierowaną niewinnymi
promieniami słońca.

Wieczór z Elą
Tańczyć z Tobą
to jakby stąpać
po kwiatach lilii
leżących na wodzie.
Mieć oczy zwrócone ku niebu,
czuć wszystkie kroki,
słyszeć wszystkie rytmy.
Nigdy Cię nie zapominać.
© MadArtist’s

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

Jesteś jak poranek
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O segregowaniu śmieci
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.), która wprowadza
szereg zmian do obecnie funkcjonującego systemu, informujemy, iż od dnia wejścia w
życie nowelizacji ustawy (21 sierpnia 2019r.) właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: zbieranie w sposób
selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z
wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.
Zmiany w ww. ustawie wprowadziły brak możliwości gromadzenia odpadów
w sposób nie selektywny, zatem przypomnimy o prawidłowej segregacji!!!
Poniżej w tabeli przedstawiamy jakie odpady gdzie można wrzucać:
Zanim wrzucisz do pojemnika – należy przygotować surowce, by można było je jak
najlepiej ponownie wykorzystać!
• karton – spłaszczyć, można podrzeć na mniejsze kawałki
• puszki – opróżnić z zawartości i zgnieść
• kartony po napojach lub mleku – opróżnić z zawartości, spłaszczyć, nie jest
konieczne zdejmowanie nakrętek
• szklane butelki i słoiki – zdjąć zakrętki i kapsle, opróżnić z zawartości, nie tłuc, nie
ma potrzeby ściągać papierowych etykiet
• miękkie opakowania plastikowe – usunąć resztki jedzenia, jeśli jest to możliwe
zgnieść w celu pomniejszenia objętości
• butelki plastikowe PET – opróżnić z zawartości, zgnieść, po zgnieceniu zakręcić
Nazwa odpadu
Worek z napisem:
Papier

Rodzaj odpadu
Gazety, książki, katalogi, czasopisma,
prospekty, kalendarze, papierowe torby i
worki, papier szkolny i biurowy, kartony,
opakowania z papieru i tektury.

Pojemnik z napisem:
Tworzywa sztuczne

Plastikowe czyste i zgniecione butelki po
napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe czyste opakowania po żywności np.
po jogurtach, serkach, nabiale, margarynach, opakowania po kosmetykach i
środkach czystości, plastikowe opakowania po owocach, plastikowe worki, torebki i reklamówki, puste czyste i zgniecione opakowania wielkomateriałowe
np. kartony po mleku, sokach, plastikowe doniczki, sztućce, opakowania po
pastach do zębów, szczoteczki do zębów,
szczoteczki do rąk.

Pojemnik z napisem:
Szkło

Puste i czyste szklane butelki i słoiki po
napojach, żywności, puste i czyste opakowania szklane po kosmetykach.

Pojemnik z napisem:
Odpady biodegradowalne

Obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy,
fusy z herbaty, torebki po herbacie, skorupki z jajek, łupiny z orzechów, resztki
żywności ( z wyjątkiem mięsa i ryby),
kwiaty cięte i doniczkowe, ścięta trawa,
liście, gałęzie drzew i krzewów.

Pojemnik z napisem:
Odpady zmieszane

wszystko to czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu, odpady higieniczne (podpaski, pampersy, pieluchomajtki itp.), zużyte chusteczki higieniczne, szkło stołowe

Pojemnik z napisem:
Popiół

Czysty popiół ( nie może być w nim
gwoździ, gruzu, metalu, skorupek jaj
itp.)
Informacja dla przedsiębiorców

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, której ustawa wprowadziła prawny
obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy,
szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zobowiązany jest zawrzeć
umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która
posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała. Wykaz
firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Białej, w zakładce „gospodarka odpadami”.
Ponadto informujemy ( przypominamy), iż zgodnie z art 5 § 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządki w gminach, odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych na
nieruchomości w wyniku przeprowadzonego remontu, należy do wykonawcy robót
budowlanych!!!
Zgodnie z art. 3 § 1 pkt 32 ustawy o odpadach za wytwórcę odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie
odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną
obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych
odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości niezamieszkałych
będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez pracownika Urzędu.

„Der Storch”
Noch ein paar Tage,
noch ein paar Nächte,
da kommen zurück
unsere Dauergäste.
Mit langen Schnäbeln
mit langen Beinen,
werden sie mit uns
eine Weile bleiben.
Wir lernen:
DER STORCH – bocian
DIE DAUERGÄSTE – stali bywalcy
DIE SCHNÄBEL – dzioby
DIE BEINE – nogi
EINE WEILE – jakiś czas
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!

Informujemy mieszkańców, że w roku 2020 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2010 r. Wydane obecnie dowody osobiste mają określony, 10-cio
letni okres ważności. Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa np. w kontaktach z urzędem. W
kwestiach wymagających weryfikacji naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego. Dlatego już teraz
warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa terminjego ważności trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Każdy pełnoletni
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami
kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Ponadto, nieważny dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy
Schengen. Dlatego właśnie przed nadchodzącymi feriami zimowymi warto sprawdzić ważność naszych dokumentów, żeby nie okazało się, że z tak błahego powodu nigdzie
nie pojedziemy.
Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście lub przez Internet. Wystarczy wypełniony wniosek oraz zdjęcie, które powinno być aktualne tj. zrobione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
• na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
• zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku wraz z jedną aktualną fotografią w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. Nr 14), w godzinach urzędowania. Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu.
W przypadku osób, które ze względów zdrowotnych mają problemy by osobiście dotrzeć do urzędu istnieje możliwość załatwienia tej sprawy w domu przez jednego
z naszych pracowników. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
77 4388553 lub 77 4388543.
Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcjazałożenia profilu zaufanego znajduje się
również na platformie Obywatel (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
Nowy dowód osobisty (w tym e-dowód) możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach
termin może się wydłużyć. Dowód przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja.
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydane wcześniej zachowują swoją ważność — datę ważności znajdziesz na każdym dowodzie. Możesz wymienić stary dowód na e-dowód w dowolnym momencie.

Odeszli
Halina Figuła-Stefanek
ur. 1931 r. zm. 22.01.2020 r.
zam. Grabina (DPS)

Jerzy Martyniuk
ur. 1973 r. zm. 06.02.2020 r.
zam. Biała

Antonina Fassa
ur. 1924 r. zm. 23.01.2020 r.
zam. Biała

Helena Blaut
ur. 1924 r. zm. 08.02.2020 r.
zam. Grabina (DPS)

Reinhold Krix
ur. 1954 r. zm. 26.01.2020 r.
zam. Mokra

Włodzimierz Torbus
ur. 1941 r. zm. 09.02.2020 r.
zam. Biała

Gerd Weiss
ur. 1938 r. zm. 27.01.2020 r.
zam. Grabina

Bogusława Czerska-Wojciechowska
ur. 1926 r. zm. 15.02.2020 r.
zam. Biała

Jadwiga Krzemecka
ur. 1932 r. zm. 28.01.2020 r.
zam. Brzeźnica

Alfred Kollek
ur. 1933 r. zm. 15.02.2020 r.
zam. Pogórze

Jarosław Kuta
ur. 1986 r. zm. 01.02.2020 r.
zam. Łącznik

Józef Kołodziejczyk
ur. 1949 r. zm. 16.02.2020 r.
zam. Łącznik

Franciszka Dorożyńska
ur. 1934 r. zm. 05.02.2020 r
zam. Biała

Wanda Bartoszyńska
ur. 1928 r. zm. 20.02.2020 r.
zam. Grabina (DPS)
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TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ DLA KIBICA PIŁKI NOŻNEJ
Klasa A grupa 4

Klasa B grupa 7

Kolejka 14
14-03-2020 (So) - 15:00

Polonia Biała - Polonia Prószków

15-03-2020 (N) - 15:00

LZS Mańkowice - LZS Ligota
Radostynia

Klasa B grupa 9

kolejka 14

Kolejka 12

15-03-2020 (N) - 15:00

LZS Chrzelice - KS Górażdże

29-03-2020 (N) - 16:00

15-03-2020 (N) - 15:00

Polonia Pogórze - Groszmal Opole

Kolejka 15

Kolejka 15

05-04-2020 (N) - 16:00

Rolnik Lasocice - Polonia Biała

22-03-2020 (N) - 15:00

Polonia Pogórze - LZS Przechód

22-03-2020 (N) - 14:00

LZS Ligota Radostynia - LZS Gryżów

19-04-2020 (N) - 16:30

22-03-2020 (N) - 15:00

Groszmal Opole - LZS Chrzelice

Kolejka 15

Kolejka 16
Polonia Biała - Racłavia Racławice

28-03-2020 (So) - 16:00

LZS Lubrza - LZS Ligota Radostynia

Kolejka 17
05-04-2020 (N) - 16:00

Metalowiec Łambinowice - Polonia
Biała

05-04-2020 (N) - 14:00

LZS Ligota Radostynia - LZS
Domaszkowice

Kolejka 18
18-04-2020 (So) - 16:30

Polonia Biała - LZS Dytmarów

19-04-2020 (N) - 16:30

Sudety Moszczanka - LZS Ligota
Radostynia

Kolejka 19
25-04-2020 (So) - 17:00

Polonia Biała - LZS Ścinawa Nyska

26-04-2020 (N) - 14:00

LZS Ligota Radostynia - LKS Rusocin

29-03-2020 (N) - 16:00
05-04-2020 (N) - 16:00

LZS Chrzelice - LZS Przechód

05-04-2020 (N) - 16:00

Polonia Pogórze - Orzeł II Źlinice
LZS Wawelno - Polonia Pogórze

19-04-2020 (N) - 16:30

Orzeł II Źlinice - LZS Chrzelice

Kolejka 19
26-04-2020 (N) - 17:00

LZS Chrzelice - LZS Wawelno

26-04-2020 (N) - 17:00

Polonia Pogórze - Polonia II Prószków

Kolejka 20

02-05-2020 (So) - 17:00

LZS Ścinawa Nyska - LZS Ligota
Radostynia

02-05-2020 (So) - 17:00

LZS Mańkowice - Polonia Biała

09-05-2020 (So) - 17:00

Polonia Prószków - LZS Ligota
Radostynia
Polonia Biała - LZS Gryżów

Kolejka 22
16-05-2020 (So) - 17:00

LZS Lubrza - Polonia Biała

17-05-2020 (N) - 14:00

LZS Ligota Radostynia - Rolnik
Lasocice

kolejka 23
23-05-2020 (So) - 17:00

Polonia Biała - LZS Domaszkowice

24-05-2020 (N) - 17:00

Racłavia Racławice - LZS Ligota
Radostynia

Kolejka 24
31-05-2020 (N) - 14:00
31-05-2020 (N) - 17:00

LZS Ligota Radostynia - Metalowiec
Łambinowice
Sudety Moszczanka - Polonia Biała

Kolejka 25
07-06-2020 (N) - 14:00

Polonia Biała - LKS Rusocin LZS

07-06-2020 (N) - 14:00

Dytmarów - LZS Ligota Radostynia

Kolejka 26
14-06-2020 (N) - 14:00

Polonia Pogórze - LZS Przysiecz

17-05-2020 (N) - 17:00

LZS Grudzice - Polonia Pogórze

17-05-2020 (N) - 17:00

LZS Przysiecz - LZS Chrzelice

Kolejka 23
24-05-2020 (N) - 17:00

LZS Chrzelice - LZS Grudzice

24-05-2020 (N) - 17:00

Polonia Pogórze - LKS Chmielowice

Kolejka 24

10-05-2020 (N) - 17:00

24-05-2020 (N) - 17:00
31-05-2020 (N) - 17:00
07-06-2020 (N) - 17:30

Kolejka 11
29-03-2020 (N) - 11:00

LZS Racławiczki - LZS Ligota Bialska

Kolejka 12
05-04-2020 (N) - 11:00
19-04-2020 (N) - 11:00

LZS Ligota Bialska - LZS Mechnice

26-04-2020 (N) - 11:00

07-06-2020 (N) - 17:30

LZS Chrzelice - LZS Chrząszczyce

Kolejka 17

07-06-2020 (N) - 17:30

Polonia Pogórze - Zieloni Ligota
Tułowicka

14-06-2020 (N) - 17:30

KS Górażdże - Polonia Pogórze

14-06-2020 (N) - 17:30

Zieloni Ligota Tułowicka - LZS
Chrzelice

Kolejka 8
Polonia Pogórze - LZS Lubrza

Kolejka 9
LZS Domaszkowice - Polonia Pogórze

Kolejka 10
Polonia Pogórze - Atom Grądy

Kolejka 11
Polonia II Nysa - Polonia Pogórze

Kolejka 12
Polonia Pogórze - Sokół Niemodlin

LZS Żłobizna - LZS Ligota Bialska

Kolejka 15

10-05-2020 (N) - 11:00

Kolejka 26

GKS Grodków - LZS Ligota Bialska

Kolejka 14

Kolejka 25

17-05-2020 (N) - 11:00

LZS Ligota Bialska - LZS Jasienica G.
LZS Ligota Bialska - LZS Racławiczki
LZS Mechnice - LZS Ligota Bialska

Kolejka 18
24-05-2020 (N) - 11:00

LZS Ligota Bialska - GKS Grodków

Kolejka 19
31-05-2020 (N) - 11:00

LZS Ligota Bialska - LZS Żłobizna

Kolejka 20
07-06-2020 (N) - 11:00

LZS Jasienica G. - LZS Ligota Bialska

II liga Juniorów młodszych grupa 3
29-03-2020 (N) - 11:00

Metalowiec Łambinowice - Polonia
Biała

Kolejka 12
05-04-2020 (N) - 11:00

Polonia Biała - Atom Grądy

Kolejka 13
19-04-2020 (N) - 11:00

LZS Czarnolas - Polonia Biała

Kolejka 14
26-04-2020 (N) - 11:00

Polonia Biała - LZS Rudziczka

Kolejka 16
10-05-2020 (N) - 11:00

Polonia Biała - Metalowiec Łambinowice

Kolejka 17

Kolejka 13
Sparta Paczków - Polonia Pogórze

17-05-2020 (N) - 11:00

Atom Grądy - Polonia Biała

Kolejka 18

Kolejka 14
30-05-2020 (So) - 11:00

LZS Kolnowice - LZS Niwnica

II liga juniorów grupa 2

Kolejka 16

23-05-2020 (So) - 11:00

LZS Włodary - LZS Kolnowice

Kolejka 22

03-05-2020 (N) - 11:00

16-05-2020 (So) - 11:00

LZS Kolnowice - Unia II Głuchołazy

Kolejka 21

LKS Chmielowice - LZS Chrzelice

09-05-2020 (So) - 13:00

Grom Szybowice - LZS Kolnowice

Kolejka 20

LZS Chrząszczyce - Polonia Pogórze

25-04-2020 (So) - 11:00

LZS Polski Świętów - LZS Kolnowice

Kolejka 19

31-05-2020 (N) - 17:00

18-04-2020 (So) - 11:00

LZS Kolnowice - LZS Kępnica

Kolejka 18

31-05-2020 (N) - 17:00

04-04-2020 (So) - 11:00

LZS Rudziczka - LZS Kolnowice

Kolejka 17

Kolejka 13

II liga Trampkarzy grupa 3
Liga terytorialna Młodzików
grupa 8 – terminarz w trakcie ustalania

03-05-2020 (N) - 17:00

14-06-2020 (N) - 17:30

Kolejka 22

LZS Ligota Radostynia - Polonia Biała
DERBY GMINY BIAŁA

LZS Kolnowice - Delta Bielice

Polonia II Prószków - LZS Chrzelice

Kolejka 21
10-05-2020 (N) - 17:00

LZS Czyżowice - LZS Kolnowice

Kolejka 16

16-05-2020 (So) - 17:00

Kolejka 18
19-04-2020 (N) - 16:30

03-05-2020 (N) - 17:00

09-05-2020 (So) - 17:00

LZS Chrzelice - Polonia Pogórze

Kolejka 17

Kolejka 20

Kolejka 21

26-04-2020 (N) - 17:00

Kolejka 16

LZS Kolnowice - LZS Łąka Prudnicka

Kolejka 14

22-03-2020 (N) - 15:00

28-03-2020 (So) - 16:00

LZS Jasienica D. - LZS Kolnowice

Kolejka 13

Polonia Pogórze - LZS Pakosławice

24-05-2020 (N) - 11:00

Polonia Biała - LZS Czarnolas

Kolejka 19
31-05-2020 (N) - 11:00

LZS Rudziczka - Polonia Biała
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