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Biała na rowerach!

niedzielę 3 lipca na Rynku w Białej gościliśmy przedstawicieli partnerskiego Města
Albrechtice, których zaprosiliśmy, aby zapoznali się z efektami naszej części projektu pn.
„W górę, w dół – aktywnie poznajemy atrakcje
pogranicza”.

Pod szyldem "Turyści pod napięciem" zorganizowano kilka elementów promocyjnych informujących
o nowo powstałej wypożyczalni elektrorowerów
w Białej: przejazd Burmistrza Białej i jego gości
na zakupionych rowerach elektrycznych; stoisko
promocyjne Gminy Biała, na którym informowano
o zasadach wypożyczania, zwrotu i korzystania z rowerów elektrycznych; akcja promocyjna polegająca
na zbieraniu specjalnych znaczków umieszczonych
przy zabytkach Białej. Mieszkańcy pogranicza mogli
wzbogacić swoją wiedzę o obiektach stanowiących
atrakcje turystyczne, które warto zwiedzić na terenie
miasta i gminy Biała podróżując rowerem (m.in.
szlakami bociana białego).
Po kilku tygodniach działania wypożyczalni elektrorowerów możemy stwierdzić, że jej uruchomienie
było bardzo trafnym przedsięwzięciem. Możliwość
darmowego wypożyczenia rowerów elektrycznych
przyczyniła się do tego, że zarówno mieszkańcy, jak
i turyści, chętniej planują wycieczki rowerowe po

gminie i terenie pogranicza. Wypożyczalnia cieszy
się dużym zainteresowaniem - kalendarz rezerwacji
zapełnia się bardzo szybko, zwłaszcza na weekendy.
Gmina Biała posiada dogodne warunki do uprawiania
turystyki rowerowej, dlatego zachęcamy wszystkich
miłośników tej aktywności, ale także miłośników
niezwykłych widoków, przyrody i atrakcji do podróżowania po naszym terenie. Do dyspozycji mamy 8
szt. rowerów elektrycznych wraz z zabezpieczeniami,
kaski rowerowe dla dorosłych i dzieci oraz foteliki
rowerowe dla dzieci. Rowery wyposażone są w baterię
o pojemności 14.5Ah, która pozwala na przejechanie
ze wspomaganiem trasy 70-100 km. Szczegółowe
informacje o wypożyczalni można uzyskać na stronie
Gminnego Centrum Kultury w Białej w zakładce
"Wynajem elektro rowerów" (www.gckbiala.pl) Sama
wypożyczalnia mieści się przy ul. Prudnickiej, przed
budynkiem GCK.
Projekt „W górę, w dół – aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza”, realizowany w partnerstwie Města
Albrechtice i Gminy Biała, jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska - Polska oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.
um
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NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
WYPOŻYCZENIA
ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH:
1. Wypożyczalnia rowerów jest czynna w okresie
od 1 kwietnia do 31 października, od poniedziałku
do piątku.

Prezentacja elektro rowerów podczas Dni Białej

2. Wypożyczenia rowerów odbywają się do godziny
17.00.
3. Zwrot rowerów odbywa się do godz. 14.00.
4. Wypożyczać rowery można z maksymalnie 14
dniowym wyprzedzeniem, nie później niż na 3 dni
przed planowanym terminem wypożyczenia.
5. Rowery wypożyczane są na maksymalnie 3 dni
kalendarzowe.
6. Rowery wypożyczane są nieodpłatnie.
Wypożyczalnia znajduje się przed budynkiem GCK w Białej

Do wypożyczenia dostępnych jest 8 elektro rowerów

7. Rezerwacja odbywa się osobiście w Wypożyczalni,
telefonicznie pod numerem telefonu (77) 4387026
lub za pośrednictwem formularza kontaktowego
znajdującego się na stronie internetowej www.
gckbiala.pl w zakładce "Wynajem elektro rowerów".
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W Nowej Wsi Prudnickiej MAJĄ RADY NA ODPADY

W

pierwszy sierpniowy weekend w Nowej
Wsi Prudnickiej zorganizowano festyn rodzinny pod hasłem „Bądź eko – mamy
rady na odpady”.

Projekt „Mamy rady na odpady” – kampania
edukacyjna na terenie województwa opolskiego
polega przeprowadzeniu kompleksowej kampanii
edukacyjno-informacyjnej na temat gospodarowania odpadami skierowanej do dzieci, młodzieży i
dorosłych mieszkańców województwa opolskiego.
W ramach festynu w sobotni wieczór odbyła się
zabawa taneczna, natomiast w niedzielę mieszkańcy
wsi bawili się przy występie artystycznym Duetu
Alicja i Krzysztof. Tego dnia odbyły się także
prelekcje o właściwej segregacji odpadów oraz o
działaniach OSP na rzecz środowiska naturalnego.
W to niedzielne popołudnie zorganizowano także
zbiórki baterii oraz plastikowych nakrętek. Dla
dzieci były dmuchańce i kącik animacyjny. Nie
zabrakło także bogato zaopatrzonego bufetu.
Impreza zgromadziła sporą liczbę uczestników.
Więcej o działaniach realizowanych w ramach
projektu „Mamy rady na odpady” w Nowej Wsi
Prudnickiej napiszemy w kolejnym wydaniu
Panoramy Bialskiej.
n

Strażacy zapewnili atrakcje dla dzieci

Frekwencja była spora

Aktywnie "Poznajemy swojego sąsiada" - kolejne spotkania polsko-czeskie za nami

Z

a nami kolejne transgraniczne spotkania
realizowane w ramach projektu „Poznaj
swojego sąsiada”, które – podobnie jak poprzednie warsztaty i zwiedzanie – spodobały się
uczestnikom.

W sobotę 11 czerwca odbyła się gra terenowa dla
polsko-czeskiej grupy dzieci oparta o atrakcje
i zabytki miasta Biała. Było dużo śmiechu i zabawy
z animatorami, scenariusz gry i zadania były ciekawe, a momentami zaskakujące. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał certyfikat uczestnictwa w tej
niezwykłej przygodzie oraz mały upominek.
Punktem kulminacyjnym spotkania było odsłonięcie
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Białej promocyjnej grafiki dotyczącej długoletniej współpracy
pomiędzy Gminą Biała a Městem Albrechtice.
Natomiast w jedną z lipcowych sobót, 50-osobowa grupa z Polski wraz z czeskimi partnerami
uczestniczyła w pieszej wycieczce do ruin zamku
Burkvíz. Na 10-kilometrowej trasie można było

podziwiać piękno przyrody czeskiego pogranicza. Po
wymagającej wędrówce dla wszystkich uczestników
spotkania przygotowany został poczęstunek w parku
B. Smetany w Město Albrechtice z wykorzystaniem
infrastruktury do organizacji imprez plenerowych
zakupionej przez partnera w ramach tegoż projektu.
Atrakcją wycieczki była również możliwość wejścia
na wieżę widokową na Hraničním vrchu.
Zatem kolejne osoby z partnerskich gmin mogły
poznać atrakcje położone w niedużej od siebie
odległości, a jednak po obu stronach granicy.
Przewidujemy dalsze spotkania, więc okazji będzie
więcej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice
W ramach projektu odbyły się gry terenowe

Pamiątkowe foto z wycieczki

Bawili się dorośli i dzieci
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Szlakiem bialskich zabytków

Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem i 25
lipca o 17:00 blisko 50 osób wyruszyło spacerem
poznawać ciekawostki związane z naszym miastem
i jego zabytkami. Zwiedzanie rozpoczęto od wejścia do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, gdzie profesjonalny
przewodnik – dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej
Marcin Husak rozpoczął przekazywanie swojej imponującej wiedzy. Na liście do zobaczenia następnie
był Zamek Prószkowskich, mury obronne, pomniki
znajdujące się na rynku (Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej i Jana Nepomucena), sam
rynek i jego zabudowania (tu ciekawostka – przed
II wojną światową w dziewięciu budynkach na

rynku znajdowało się osiem karczm oraz działały
dwa hotele), krzyż pokutny pod zamkiem, pomnik
poległych w I wojnie światowej, pomnik Friedricha Ludwiga Jahna (oba znajdujące się w parku
miejskim). Nie mogło zabraknąć największego na
ziemi śląskiej cmentarza żydowskiego. Uczestnicy
zwiedzili także Wieżę Prudnicką – pogoda w tym
dniu dopisała i widoczność z wieży była znakomita.
Na zakończenie wycieczki GCK w Białej przygotowało poczęstunek w formie grilla i chłodnych
napojów. Wszyscy uczestnicy otrzymali także nowo
wydane przewodniki po mieście. Przy kiełbasce
można było podyskutować o niezwykłej historii
Białej. W przyszłym roku ruszymy szlakiem nowo
wyremontowanych wież widokowych, na co już
dzisiaj serdecznie zapraszamy!
n

Pod bialskim zamkiem

Przewodnik - Marcin Husak

ramach atrakcji przygotowanych w „Akcji
Lato” GCK w Białej zorganizowało piesze
zwiedzanie Białej.

Najlepsza w gminie zabawa
w stylu country

W

sobotni wieczór 6 sierpnia 2022 roku do
Łącznika zawitali nowi osadnicy.

Przybyli goście to kowbojki i kowboje z całego
regionu wraz z wozami i całym dobytkiem, aby po
żniwach i mozolnym wielomiesięcznym pędzeniu
bydła zabawić się na święcie Piwa i Golonki już
z nami w Łączniku.
Nasza impreza w Łączniku jak zwykle cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Potrafimy się bawić,
a kiedy jeszcze pogoda i dobre humory dopisują to
bawimy się do białego rana. Organizatorem ciekawej
imprezy był Zarząd Stowarzyszenia Odnowy Wsi
Łącznik wraz z przyjaciółmi.
Serdecznie dziękujemy Krystianowi Pientce wraz
z rodziną za pomysłowe dekoracje i scenerię
,,dzikiego zachodu, Witkowi za oprawę muzyczna
w stylu country, Konradowi za przeprowadzenie
konkursów., kowbojkom za pomoc w saloonie ,,Pod
łosiem” przy obsłudze wygłodniałych i spragnionych
osadników i kowbojów.
(zdjęcia: Witold Chełmecki)

Krystian Pientka wraz z rodziną wykonał piękne dekoracje

Dorota Małek

Do Łącznika zawitali prawdziwi kowboje

Impreza była przebierana

Frekwencja dopisała
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Na wioskach powstaną nowe miejsca rekreacyjne

P

To wynik dwóch projektów, które w ostatnim
czasie otrzymały zewnętrzne dofinansowanie.
W maju tego roku rozstrzygnięto lutowy nabór do
Funduszy Mikroprojektów Euroregionu Pradziad,
w wyniku którego projekt pn. „Turysto, czekamy
na Ciebie! Poprawa warunków do aktywnego
zwiedzania pogranicza” został rekomendowany
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa
Przekraczamy granice. Natomiast w trzeciej edycji
naboru do Programu Inwestycji Strategicznych
(dla miejscowości po byłych pgr-ach) projekt pn.
„Budowa wiejskiego parku rekreacji w Radostyni”
został w połowie lipca br. przyjęty do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
Zakres tych inicjatyw jest różny, jak i wysokość
dofinansowania, które otrzymały: Grabina nieco
ponad 31.700euro, a Radostynia 1.813.000,00zł

Celem partnerskiego projektu Gminy Biała i Město
Albrechtice jest podniesienie standardu infrastruktury turystycznej obszaru Gminy Biała i całego
pogranicza polsko-czeskiego dla zwiększenia jego
atrakcyjności. W ramach tego przedsięwzięcia
stworzone zostanie miejsce odpoczynku i informacji dla turystów, tzw. „Grabinowy Zakątek”,
na trasie oznaczonego wcześniej rowerowego
szlaku niebieskiego (w ramach „szlaków bociana
białego” w Gminie Biała). Inwestycja obejmować
będzie przede wszystkim prace ziemne związane
z odpowiednim przygotowaniem terenu i wyrównaniem jego powierzchni, wykonanie alejek
spacerowych i schodów terenowych oraz miejsca na
ognisko, montaż małej architektury m.in.: tablicy
informacyjnej, altany, ławek parkowych. Miejsce
lepiej zorganizuje ruch turystyczny i poinformuje
bezpośrednich użytkowników o atrakcjach regionu.
Projekt przewiduje również działania promujące
atrakcje turystyczne Gminy Biała (w szczególności
rowerowy przejazd niebieskim szlakiem) oraz polsko-czeskie spotkanie prezentujące mieszkańcom
Města Albrechtice kolejne ciekawe miejsca na
naszym terenie.

Z kolei wiejski park rekreacyjny w Radostyni
zaplanowano jako miejsce integracji i rozwoju społeczności lokalnej na kanwie sportu oraz wspólnego
spędzania wolnego czasu. Przy remizie strażackiej
zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne z powierzchnią syntetyczną, plac zabaw, wiata, siłownia
zewnętrzna i street workout, a także zakupione

niezbędne wyposażenie i mała architektura, teren
należy odpowiednio zagospodarować, wprowadzić
nasadzenia, wykonać ogrodzenie itp. Według planów,
nowoczesne miejsce stworzy dogodne i bezpieczne
warunki do uprawiania sportu, treningów, spotkań
integracyjnych, zabaw plenerowych dla dzieci.
um

Kącik historyczny - dżuma w Białej

miasta zostały dla wszystkich zamknięte i bardzo
strzeżone. Ale i to nie nie pomogło, gdyż było
coraz więcej ofiar. Niektórzy wierzący w zabobony
szerzyli wiadomość, że zaraza przyjmuje postać szarej
mgły nadciągającej od strony wilgotnych łąk przez
Bleich do miasta (od strony dzisiejszej ul. Nyskiej).
W ten sposób „czarna śmierć” , jak w tym czasie
nazywano chorobę, zebrała swoje żniwo wśród
mieszkańców. Śmiertelność była tak wysoka, że
zmarłych wywożono wozami poza mury miasta
i grzebano w zbiorowych mogiłach. Przetrwała
do obecnych czasów nawet legenda według której
zarazę przeżyło tylko dwóch mieszkańców miasta
o imionach: Fabian i Sebastian. Dlatego na cześć
św. Fabiana i Sebastiana jako dziękczynienie za
cudowne uratowanie, jeszcze tego samego roku
wybudowano „kaplicę zarazy” (zwaną Pestkapelle),
która została ufundowana przez wdowę hrabinę
Annę Juliannę von Proskowski. Kaplica została
poświęcona w 1656 roku.

odpisano już umowę z wykonawcą robót
budowlanych przy zagospodarowaniu terenu w Grabinie, natomiast na przyszły rok
zaplanowano rozpoczęcie budowy wiejskiego
parku rekreacji w Radostyni.

B

iała w wieku XVII przeżywała ciężkie czasy.
Wojna z lat 1618-1648, zwana 30 letnią,
szalała prawie we wszystkich niemieckich
miastach i na Śląsku.

Dotarła również do Białej, kiedy to wojska szwedzkie
okopały się w miejscu byłego grodziska (dzisiaj
nazywanego „Szańcem Szwedzkim”) i stamtąd
ostrzeliwały miasto. Wysokie kontrybucje, które
magistrat ciągle musiał płacić obcym wojskom
powodowały, że ludność Białej coraz bardziej
ubożała. Do tych nieszczęść miasto nawiedziła
dżuma zwana „zakładnikiem ludzkości”. Był to
rok 1633. Nawet właściciele Białej nie ustrzegli
się przed zarazą. Hrabia Georg Christoph von
Proskowski zmarł z powodu bardzo silnej gorączki.
Był w kwiecie wieku, miał dopiero 28 lat. Został
pochowany w krypcie kościoła parafialnego w Białej.
W międzyczasie zaraza rozprzestrzeniła się już
w całym mieście. Ulica po ulicy, dom za domem.
Zaraziło się wielu zdrowych mieszkańców miasta.
Żadne schronienie, żadne środki nie chroniły przed
tą straszliwą chorobą. Żeby się uchronić przed
wdechem skażonego powietrza ludzie zaczęli się
„szczelnie” ubierać. Strach i rozpacz dotknęły teraz
wszystkie rodziny. Niestety mieszkańcy byli bezsilni
wobec tej zarazy. Na drzwiach domów rysowano
krzyże na znak, że tu leżą umarli, których należałoby
pochować. Wielu wierzyło, że tylko zamknięte mury
miasta mogłyby zarazę zatrzymać. Dlatego też bramy

Każdego roku 20 stycznia odprawiana była
msza dziękczynna na cześć męczenników Fabiana
i Sebastiana na pamiątkę owego okropnego okresu.
Ta bardzo interesująca budowla ozdobiona herbami
rodów von Mitzlaff oraz von Kochtitzky, znajdowała
się na starym cmentarzu obok kościoła parafialnego
(obecnie ogród plebanii). Dnia 17 marca 1945 roku
podczas wkroczenia armii czerwonej do Białej, bomba
lotnicza zniszczyła najpiękniejszy klejnot naszego
miasta. Dzisiaj zachowały się tylko szczątki ruin tej
kaplicy.
pb

Seniorzy też mają rady na odpady

Seniorzy podczas warsztatów

W

dniu 12.07.2022r. członkowie Klubu Senior+ w Białej wzięli udział w warsztatach w ramach projektu ,, Mamy Rady
na Odpady’’.

Wyjazd zorganizowano w jako działanie w kampanii
edukacyjnej prowadzonej na terenie województwa
opolskiego i realizowanej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum
Wsi Opolskiej oraz Muzeum Śląska Opolskiego.
Warsztaty ekologiczne odbyły się w Muzeum Czynu
Powstańczego na Górze Świętej Anny. Pozwoliły
one uczestnikom wzbogacić wiedzę w temacie: jak
postępować z odpadami i chronić nasze środowisko
naturalne. Ponadto organizatorzy w tym dniu
zorganizowali dla seniorów wycieczkę po Górze
św. Anny, zwiedzanie muzeum i klasztoru.
(zdjęcia: OPS w Białej)

Pod Muzeum Czynu Powstańczego

Herby rodów von Mitzlaff i von Kochtitzky

"Kaplica zarazy"
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Festyn na 25-lecie CARITAS w Łączniku

espół CARITAS przy Parafii Nawiedzenia NMP
w Łączniku w tym roku obchodzi srebrny
jubileusz swojego istnienia.

Został on założony w czerwcu 1997 roku przy
wsparciu ówczesnego księdza wikarego Norberta
Nowotnego i już po kilku tygodniach jego kilkunastu wówczas członków przeszło prawdziwy
chrzest bojowy, kiedy organizowano wiele akcji
pomocowych po wielkiej powodzi. Przez 25 lat
Parafialny Zespół CARITAS organizował w Parafii
Łącznik wszelkiego rodzaju akcje charytatywne,
zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia wigilie dla
osób samotnych, czy na Światowy Dzień Chorego,
gdy przygotowywał i wręczał paczki dla osób
chorych, odwiedzając ich w domach i szpitalach.
Szczególną troską otaczał też dzieci, organizując
dla nich półkolonie, wyjazdy, wycieczki, spotkania
ze św. Mikołajem, przeprowadzał zbiórki dla ciężko
chorych i na sprzęt rehabilitacyjny, a także dla rodzin
poszkodowanych m.in. w pożarach. Z biegiem lat
przychodziły te i nowe wyzwania – w tym roku to
różnoraka pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy
(m.in. pomoc w asymilacji, spotkanie wielkanocne,
dary żywnościowe, paczki).
W ramach obchodów 25-lecia naszego CARITAS
z inicjatywy księdza Proboszcza i naszego Parafialnego
Zespołu został zorganizowany w niedzielę 3 lipca
2022 roku po raz pierwszy Festyn Rodzinny „na

Farskich Ogrodach” w Łączniku, co w tym roku
zbiegło się z obchodami parafialnego odpustu ku
czci Nawiedzenia NMP. Było coś dla ducha i dla
ciała. Świętowanie zainaugurowano już uroczystą
sumą odpustową w kościele i zostało dopełnione
popołudniowymi nieszporami, po których ks.
proboszcz Damian Cebulla otworzył Farskie Ogrody
w Łączniku dla Parafian i Gości. I tak rozpoczęło
się biesiadowanie pod namiotami i parasolami
wśród zieleni i drzew przy ciastach i kawie oraz
zimnych napojach. Zarówno w plenerze jak i na
nabożeństwach akcent misyjny wprowadziła siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego
Służebnic Ducha Świętego z Nysy. Było wiele
atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchańce, lody i wata
cukrowa, a czas umilał profesjonalny zespół „Alicja
i Krzysztof ”, który również dla tych młodszych
uczestników prowadził gry i zabawy integracyjne,
a tych nieco starszych rozweselał muzyką i świetnymi dowcipami. Zabawa była przednia, pogoda
dopisała, a frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów. Kilkaset osób świetnie bawiło się na tej
bezalkoholowej imprezie. Pod wieczór można było
posilić się kiełbaskami z grilla i zupą gulaszową.
Uczestnicy festynu chętnie wspierali inicjatywy
naszego Caritasu wykupując przygotowane fanty
(dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i sponsorom!) oraz pamiątkowe gadżety – oryginalne

kubeczki z logo festynu i Caritasu. W przygotowania
i organizację tego naprawdę rodzinnego festynu
zaangażowało się bardzo wielu parafian wraz z ks.
Proboszczem Damianem i ks. Wikarym Adamem,
za co PZ CARITAS serdecznie wszystkim dziękuje!
To, co udało się wypracować na festynie, pozwoliło Zespołowi zorganizować 26 lipca br., a więc
w Uroczystość św. Anny i przypadający wtedy
Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony w zeszłym roku przez papieża Franciszka,
spotkanie dla Seniorów. Świętowanie rozpoczęło
się Mszą św. w ich intencji, a homilię wygłosił na
niej znany werbista i misjonarz z Nysy, o. Henryk
Kałuża SVD. Po niej seniorzy tłumnie przeszli do
Farskiego Ogrodu i tam zasiedli przy stołach, do
których Panie z Caritasu podawały napoje, kawę,
śląski kołacz i ciastka oraz osobiście i z sercem
przygotowane pyszne kanapki. Dopisała pogoda
i humory. Również to spotkanie było okazją do
integracji mieszkańców naszej parafii i gminy, do
długich rozmów i wspomnień, a po poczęstunku
o. Henryk sięgnął po gitarę i zaczęło się wspólne
śpiewanie. Obecność około 150 osób bardzo ucieszyła organizatorów. Farskie Ogrody w Łączniku
i nasi Duszpasterze zawsze otwarci na człowieka.
Dziękujemy!
Robert Waniek
PZ Caritas w Łączniku

Kanalizacja Mokrej i Łącznika

Zarząd Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik informuje,
że w Łączniku realizowany jest projekt pod nazwą:
„Bliżej siebie - lokalnie i w miejscach łączących Ślązaków z obu stron Odry – dla uczczenia
25-lecia Programu Odnowy Wsi i 100-lecia powrotu Górnego Śląska do Polski”
w ramach umowy nr R.U.DWO-RRW.042.2.42.2022r o realizację zadania publicznego,
dofinansowany kwotą 9.000 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.
Całkowita wartość projektu wraz w wkładem własnym i Partnerów zadania wynosi 17.900 zł
Zakres projektu obejmuje: wyjazd autokarowy na Górny Śląsk, wyprawy rowerowe po okolicy o tematyce historycznej, opracowanie i wydrukowanie folderu
„Łącznik – XXV lat w Programie Odnowy Wsi”, wystawę okolicznościową 25-lecia Odnowy Wsi,
oraz spotkanie na zakończenie zadania połączone z obchodami Dnia Kobiet Wiejskich.
Zakończenie zadania i jego rozliczenie nastąpi do 30.11.2022r.

O

d 25 lipca br. rozpoczęły się na terenie
sołectwa Łącznik i Mokra prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z tym faktem konieczne jest ustalenie
przebiegu sieci m. in. przez tereny należące do osób
prywatnych, co związane jest z pozyskaniem odpowiednich zgód i uzgodnień. Projektanci nawiązywać będą
kontakt z poszczególnymi właścicielami nieruchomości
celem ustalenia przebiegu sieci i miejsca podłączenia
budynków, a także podpisania zezwoleń wejścia w
teren. W późniejszym terminie zorganizowane zostaną
spotkania mieszkańców z projektantami, na których
udzielone zostaną dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
Projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej Łącznika
i Mokrej wykonywany jest przez firmę CREOTEC
sp. z o.o. z Katowic, której przedstawiciele posiadają
odpowiednie upoważnienia Burmistrza Białej.
Bardzo prosimy o współpracę z projektantami, co
znacznie ułatwi i przyśpieszy proces opracowania
dokumentacji technicznej.
W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem
Miejskim w Białej: tel. 77 438 85 31, 77 438 85 42.
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Festiwal radości w parku miejskim w Białej

2

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach
projektu „Sport nas bawi”, który współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE.
Impreza rozpoczęła się od interaktywnego przedstawienia dla dzieci pt. „Aladyn – na ratunek
światu”. Główna postać spektaklu, czyli Aladyn,
to biedny chłopak, zamieszkujący piękne, lecz
bardzo zanieczyszczone królestwo. Jego ciężkie
życie odmieniło się za sprawą niezwykłej lampy,
z której pojawił się Dżinn i chciał spełnić jego trzy
życzenia. Jednak bohater zamiast bogactw i szczęś
cia pragnął uratować Ziemię przed nadciągającą
nieuchronnie katastrofą ekologiczną (i tym samym
zdobyć serce księżniczki Dżasminy). Tematyką
spektaklu były zagadnienia związane z niską
emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza,
segregacją odpadów i degradacją środowiska natu
ralnego. Dzieci mogły zaznajomić się z powyższymi
zagadnieniami i sposobami na przeciwdziałanie
im poprzez zabawy, konkursy, piosenki i aktywne
uczestnictwo w przedstawieniu.
Równolegle ze spektaklem, który odbył się w namiocie, na byłym boisku do koszykówki odbywały
się gry i zabawy z profesjonalnymi animatorami.
Było więc malowanie buzi, dmuchanie balonów

i tworzenie z nich roślin, zwierzątek itd., konkursy
sprawnościowe (np. przelewanie wody z miski do
wiaderka za pomocą foremek do pieczenia ciastek),
nie mogło zabraknąć ogromnych baniek mydlanych,
zaplatania kolorowych warkoczyków czy robienia
brokatowych tatuaży. Było także układanie wież
z klocków LEGO oraz darmowe dmuchańce dla
wszystkich chętnych.
Instruktorzy GCK w Białej przygotowali konkurencje
sprawnościowe ze słodkimi nagrodami: slalom
w alkogoglach, wszelkiego rodzaju rzuty i kopnięcia
do celu, wyścigi w podwójnych spodniach itd.
Świetnej zabawy i śmiechu było co niemiara –
wszak o to właśnie w tym dniu chodziło: o radość
na twarzach najmłodszych!
Dla uczestników wydarzenia tradycyjnie przygotowano stoiska gastronomiczne i handlowe.
W trakcie tego sobotniego popołudnia odbył się
także rekreacyjny rajd Nordic Walking pod nazwą
„Odkrywamy bialską florę i faunę”. Uczestnicy rajdu
wystartowali ze stadionu miejskiego wyznaczoną
trasą zahaczającą o najpiękniejsze i najciekawsze
zakątki miasta i okolicznych terenów, metę wyznaczono w parku miejskim w Białej. Dla wszystkich
„kijkarzy” przygotowano pamiątkowe medale
i zestawy gadżetów, które wręczył dyrektor GCK
w Białej, Patryk Bania.
Festiwal Radości zakończyła zabawa taneczna
w namiocie.
n

W konkurencjach liczyła się m.in. precyzja

Kadr z przedstawienia "Aladyn - na ratunek światu"

lipca w bialskim parku odbył się Festiwal Radości, czyli impreza skierowana do najmłodszych mieszkańców naszej gminy i nie tylko.

Bez dmuchańców nie ma imprezy

Wielkie bańki mydlane to ciekawa atrakcja dla dzieci

Uczestnicy rekreacyjnego rajdu Nordic Walking

W zabawy zaangażowano także rodziców

7

2022 SIERPIEŃ

Dni Białej 2022

P

oczątek lipca to tradycyjnie jak co roku czas
organizowania dni naszego miasta. Tegoroczne Dni Białej zostały zorganizowane
w parku i na rynku – wszystko ze względu na
trwającą jeszcze w tym czasie przebudowę stadionu miejskiego.

After Party

Markus P

Dmuchańce - stały punkt imprez plenerowych

Zespół SOLEO

Brygida i Robert Łukowski

Jacek i Jolanta Kierok

Dzieci zabawiali profesjonalni animatorzy

W ramach sobotnich atrakcji odbył się Festiwal
Radości, o którym szerzej piszemy na poprzedniej
stronie. Częścią typowo przynależącą do świętowania
dni miasta była w tym dniu zabawa taneczna zorganizowana w namiocie ustawionym parku miejskim.
Dla zgromadzonych uczestników prawie do białego
rana grał zespół muzyczny VEGA, a na łasuchów
czekały przysmaki w budkach gastronomicznych.
W niedzielę uczestników imprezy przywitał burmistrz Edward Plicko, a nastęnie blok występów
artystycznych o godzinie 15:00 otworzyli Jacek
i Jolanta Kierok – małżeński duet, który wykonuje
utwory utrzymane w stylistyce muzyki szlagierowej
oraz tanecznej, jak też muzyki greckiej oraz bałkańskiej. Bialska publiczność może znać artystów
z regionalnych stacji radiowych i telewizyjnych, ich
piosenki bardzo często pojawiają się w koncertach
życzeń.
Od godziny 17:00 bialską publiczność bawili Brygida i Robert Łukowscy – dobrze już wszystkim
znani z występów na różnych imprezach w latach
poprzednich. W godzinach wieczornych na scenie
zagrali Markus P, SOLEO oraz gwiazda wieczoru,
czyli zespół After Party. Muzycy zaprezentowali swoje
największe przeboje, niejednokrotnie zapraszali na
scenę kogoś z publiczności – i dzieci, i dorosłych.
W krótkiej przerwie pomiędzy koncertami dokonano
prezentacji rowerów elektrycznych zakupionych
przez gminę. Więcej o rowerowym projekcie
piszemy na pierwszej stronie gazety.
W trakcie trwania koncertów organizatorzy
przygotowali coś także dla najmłodszej części publiczności. Dzieci mogły skorzystać z dmuchańców
oraz różnych wesołych zabaw z profesjonalnymi
animatorami – były tańce, malowanie buzi, wielkie
mydlane bańki itd.
Dla głodnych przygotowano szeroką ofertę gastronomiczną – nikt z imprezy nie wyszedł głodny.
Frekwencja podczas tegorocznych Dni Białej
dopisała znakomicie – w kulminacyjnym punkcie
imprezy rynek wypełniony był po brzegi!
Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia
w przyszłym roku!
n

Uczestników imprezy przywitał burmistrz Edward Plicko
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W zgodzie z naturą - Oleje tłoczone na zimno
CZARNUSZKA, OSTROPEST, KOKOS
cz. I

O

leje tłoczone na zimno różnią
się od powszechnych olejów, które możemy znaleźć
na półkach w sklepach, procesem
pozyskiwania.

Oleje tłoczone na zimno pozyskuje
się wyłączne w procesie mechanicznym, który polega na zgniataniu
ziarna w prasach śrubowych w celu
wydobycia oleju. Temperatura tłoczonego oleju nie przekracza 40 °C
a nasiona przed tłoczeniem nie są
podgrzewane. Dzięki temu oleje te
są pełne cennych związków i wyjątkowych właściwości. Zawierają one
bardzo dużo nienasyconych kwasów
tłuszczowych, których organizm nie
potrafi sam wytworzyć. Oleje tłoczone
na zimno nie są przeznaczone do
smażenia ani innych form obróbki
termicznej. Dodajemy je np.do sałatek
lub spożywamy bezpośrednio.
Czarnuszka, ostropest, kokos – oleje
z tych roślin nie tylko dostarczą cennych związków ale również pomogą
zregenerować organizm.

napięcia skóry, ponadto łagodzi
objawy trądziku, łuszczycy, grzybicy,
wysypek oraz alergii skórnych. Oprócz
tego odżywia, zmiękcza i nawilża
skórę, niwelując dyskomfort związany
z suchością powietrza i zmianami
temperatur.
Zwiększając naszą odporność na stres,
przeciwdziałając stanom lękowym
i depresyjnym oraz poprawiając ogólne
samopoczucie działając uspokajająco.
Działa antybakteryjne, przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo, pomoże
w zwalczaniu tasiemca, owsików,
zahamowuje wzrost patogenów, w tym
również Candida albicans.
Olej z czarnuszki łagodzi takie
schorzenia jak refluks, wrzody żołądka i dwunastnicy, a także zatrucie
pokarmowe. Co więcej, działa on
korzystnie na pracę wątroby i chroni
przed bakterią Helicobacter pylori,
odpowiedzialną za rozwój choroby
wrzodowej; działa regenerująco na
wątrobę i trzustkę.
Regularne stosowanie oleju z czarnuszki

T

Odpust w Radostyni

o nasza coroczna tradycja!
Tego dnia świętujemy razem
imieniny naszej patronki.

Dnia 23 lipca 2022r. w sobotę odbyła
się zabawa taneczna do "białego" rana.
Z e w nę t r z ną u ro c z y sto ś ć o d pustową przy kaplicy ku czci św.
Anny obchodziliśmy w tym roku
w niedzielę, 24 lipca. Kazanie odpustowe głosił i sumie odpustowej
przewodniczył ks. Piotr Doleżych.
Popołudnie było czasem wspólnego
świętowania, zabawy i integracji.
W programie były: występy młodzieży, która zaśpiewała dobrze znane
nam piosenki, z kolei po nich wystąpił
z niemiecką muzyką biesiadną zespół
Rosensommer, który działa przy kole
DFK Chrzelice. Nie mogło również
zabraknąć atrakcji dla tych najmłodszych – zawitał u nas klaun Hary,
który nie tylko zabawiał dzieci - bywało, że i dorośli brali udział w konkurencjach. W międzyczasie odwiedził nas dzielnicowy z bialskiego

posterunku policji - przedstawił małym fascynatom radiowóz.Zawitała
u nas także Ochotnicza Straż Pożarna
z Ligoty Bialskiej, która zaprezentowała najmłodszą grupę w gminie
DDP i to właśnie oni przygotowali
dla nas pokaz ćwiczeń bojowych. Na
zakończenie pokazu dzieci schłodziły
się w pianie gaśniczej. Nie zapomnieliśmy także o pomocy charytatywnej
pod hasłem „Na konikach dziś jedziemy, bo Martusi pomóc chcemy”.
Chętni mogli przejechać się na koniach pod nadzorem ich właścicieli.
Zebraną kwotę 1040 zł, nie tylko za
przejażdżki konne, także od naszych
mieszkańców i gości przekazaliśmy
na konto Fundacji Domu Rodzinnej
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem
Mózgowym w Opolu dla Martusi
Piotrowskiej.
Za te wspólne piękne chwile dziękujemy!
ac

Podczas odpustu dzieci zabawiał Klaun Hary

Olej z nasion czarnuszki siewnej
czyli złoto faraonów, znany był ze
swoich prozdrowotnych właściwości
już w starożytnym Egipcie. Posiada
on aż 85% nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT), tymochinon
– substancję, która wykazuje silne
działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, a nawet przeciwnowotworowe
oraz wiele innych składników m.in.
witamina E, biotyna, beta-karoten,
sterole, przeciwutleniacze czy sole
mineralne takie jak wapń, cynk,
miedź, potas, żelazo; .
Olej ten buduje naszą odporność przez
wzrost liczby komórek odpornościowych nawet o 72 proc. oraz zwiększa
aktywność układu immunologicznego.
Pomaga w alergiach ponieważ blokuje wytwarzanie histaminy przez co
układ odpornościowy reaguje mniej
agresywnie na wszelkie alergeny,
Pomoże przy astmie poprawiając
wydolność płuc;
Dzięki właściwościom zmiękczającym i odżywiającym jest skuteczny
na atopowe zapalenie skóry (AZS);
wystarczy stosować go dwa razy
dziennie zewnętrznie (wmasowując
w skórę), zmniejsza świąd i uczucie

u osób chorych na cukrzycę, obniża
poziom cukru we krwi i poprawia
poziom cholesterolu.
Właściwości leczniczych oleju z czarnuszki, zostały potwierdzone ponad
800 badaniami naukowymi. Olej
czarnuszki nie jest polecany osobom
z niedociśnieniem tętniczym, kobietom
w ciąży i karmiącym piersią.
Może być podawany dzieciom już od
pierwszego roku życia rozpoczynając
od kilku kropelek do ¼ łyżeczki.
Dzieci 2-4 lata – 1/2 łyżeczki dziennie,
powyżej 5 lat – 1 łyżeczka dziennie,
dorośli – 1 łyżka dziennie
Olej z czarnuszki ma intensywny
korzenny smak, który można złagodzić
mieszając go np. z miodem lub sokiem
owocowym. Aby uzyskać prozdrowotny
efekt picia czarnuszki, warto włączyć
olej do diety na okres od jednego do
trzech miesięcy. Przechowujemy go
w lodówce.
Olej z ostropestu i kokosa w kolejnym
wydaniu. Zapraszam.

Wśród atrakcji były przejażdżki konne

W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
Pokaz ćwiczeń bojowych przygotowała OSP Ligota Bialska
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W

Hiszpańska przygoda, czyli obóz AP Biała

sobotę 25 czerwca w godzinach porannych wyjechaliśmy z orlika w Białej
i udaliśmy się w daleka podróż...

Jak daleką? Aż 28 godzin jazdy!
Wszystko to, aby dotrzeć do hiszpańskiej Calelli. Mimo wielkiego
zmęczenia po podróży, niedzielny
poranek przywitaliśmy z szerokimi
uśmiechami. Jeszcze przed zakwaterowaniem w hotelu udało się nam
pójść na plażę i tym właśnie miłym
akcentem rozpoczęliśmy nasz obóz!
Pierwsze wrażenia? Słońce, przyjemny
wietrzyk i piękna, przejrzysta woda.
Po obiedzie udaliśmy się na hotelowy
basen, a następnie poszliśmy na
wieczorny dłuuugi spacer po naszym
miasteczku.
W poniedziałek już od 7.30 rozpoczęliśmy treningi od biegów po plaży.
Gdy pozoim endorfin w naszych
organizmach znacznie wzrósł, rozpoczęliśmy różne rozgrywki i konkursy,
czy to na piasku czy w wodzie.
Po szaleństwie na plaży udaliśmy się
na sparing z drużyną Premia De Dalt.
Zostaliśmy podzieleni na dwie
drużyny, starszych oraz młodszych,
gdzie obydwa zespoły dały z siebie
wszystko i pokazały, że polska myśl
szkoleniowa stoi na wysokim poziomie.
Po meczu otrzymaliśmy podziękowania
i słowa uznania, gratulacje od wielu
osób. Na świętowanie przyszedł czas
w autobusie.
Wieczorem, jak na kulturalnych
i wychowanych młodych zawodników
przystało udaliśmy się spać w oczekiwaniu na kolejny ciekawy dzień.
We wtorek, o poranku, wstaliśmy
wypoczęci i pełni energii wyruszyliśmy
na poranne rozbieganie deptakiem
przy plaży. Następnie przyszedł czas
na zdrowe śniadanko, a następnie
pojechaliśmy na trening prowadzony
przez hiszpańskich trenerów.
Hiszpańska myśl szkoleniowa nie
odbiega za daleko od naszej ojczystej,
ale mogliśmy się dowiedzieć i nauczyć
kilku nowych ćwiczeń i zagrań. Trzeba
przyznać, że nasi zawodnicy w tak
młodym wieku potrafili się porozumieć w języku czy to hiszpańskim czy
angielskim z innymi zawodnikami
i trenerami.
Po treningu udaliśmy się na basen,
żeby się trochę zrelaksować.
Następnie na uczestników obozu
czekała niespodzianka w postaci wycieczki na ruiny zamku w niedalekiej
miejscowości, z której można było
podziwiać piękny krajobraz Katalonii.
Tego dnia urodziny obchodził Trener
Jarosław, który otrzymał mnóstwo
życzeń oraz prezentów.
Wieczorem, po powrocie do Calelli
całą grupą poszliśmy na długi spacer
po naszym miasteczku, pozwiedzaliśmy i udaliśmy się na zasłużony
odpoczynek.
Następnego dnia w środę po porannym rozbieganiu założyliśmy stroje
wyjściowe i pojechaliśmy zwiedzać
Barcelonę.
Mieliśmy zapewnioną opiekę wykwalifikowanej przewodniczki Pani Ewy,
która streściła nam historię Hiszpanii,

Katalonii oraz Barcelony.
Podczas wycieczki odwiedziliśmy
katedrę La Sagrada Familia, o której
dowiedzieliśmy się sporo historii
oraz ciekawostek(na pewno wiedzą
zaowocuje w szkole na historii!).
Nie mogło tego dnia zabraknąć
wejścia na stadion Camp Nou, gdzie
swoje mecze rozgrywa FC Barcelona.
Było to wydarzenie, które zapadnie
wszystkim naszym uczestnikom na
długo w pamięci. Przejście przez

Muzeum, wąchanie trawy na stadionie, siedzenie na trybunach czy
na ławce rezerwowych, zwiedzanie
z najwyższych siedzeń, aż po strefę
konferencji, szatnie zawodników, sklep
stadion – trudno opisać emocje, jakie
nam wtedy towarzyszyły.
Po obejrzeniu stadionu udaliśmy się na
wzniesienie, skąd mogliśmy zobaczyć
przepiękną panoramę Barcelony – po
raz kolejny widoki i przeżycia nie do
zapomnienia!

Po całodziennych wielkich emocjach
pozostało tylko zrelaksować się na
plaży i udać się do łóżek - tym razem
jednak mało kto umiał usnąć z wrażeń.
Czwartek rozpoczęliśmy od naszego
standardowego rozruchu biegowego
promenadą oraz plażą. Następnie
trenerzy postanowili, że cały dzień
wymieszamy zabawę oraz trening,
czyli po prostu dzień pod hasłem:
zabawa poprzez trening na basenie
i plaży. Była gra w piłkę plażową, siatkówkę plażową, granie w piłkę wodną,
konkursy w podbijaniu, nurkowaniu,
zabawy wodne i wiele, wiele innych.
Na pewno nikt się nie nudził. Na sam
koniec tego dnia przygotowana była
rywalizacja w skakaniu na skakance.
Bardzo duże emocje oraz salwy śmiechu
towarzyszyły nam przez cały dzień.
W piątek braliśmy udział w porannej
przebieżce, a następnie pojechaliśmy
na trening, gdzie znowu pod okiem
trenerów z Hiszpanii podwyższaliśmy
swoje piłkarskie umiejętności. Po
treningu zasłużyliśmy na wypoczynek,
ale... trenerzy po raz kolejny wymyślili
nowe zabawy i tak właśnie spędziliśmy
resztę tego dnia. W sobotę pojechaliśmy
do miasteczka Tossa De Mar, które
zwiedziliśmy z Panią przewodniczką,
zrobiliśmy kilkaset pięknych zdjęć oraz
dowiedzieliśmy się kilku ciekawych,
historycznych faktów.
Sobotni wieczór przeznaczyliśmy na
relaks i odpoczynek we własnym gronie
i granie w przeróżne gry w grupach.
W końcu jednak nadszedł ten dzień...
Niedzielny poranek i czas powrotu.
Oczywiście zaraz po przebudzeniu
najpierw czekało nas rozbieganie
i pożegnanie z morzem, następnie
sprawdzanie "czystych" pokoi i droga
powrotna do naszej ojczyzny.
28h podróży i wreszcie wróciliśmy
do domu.
Nasz pobyt przebiegł według założonego
planu, kadra trenerska zrealizowała
swoje cele, zawodnicy podnieśli
umiejętności nie tylko piłkarskie, ale
i życiowe. Pozwiedzaliśmy, pograliśmy, pośmialiśmy się, bawiliśmy się
i poznaliśmy samych siebie. Narodziły
się nowe przyjaźnie, zbliżyliśmy się
do siebie i pokazaliśmy, co to znaczy
drużyna: jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego!
Były oczywiście słabsze chwile, ale
wiemy, że więcej było tych dobrych
i tylko te chcemy zostawić w naszej
pamięci na długie lata.
Nie możemy się już doczekać kolejnego
wspólnego wyjazdu!!!
AP
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Odeszli
Jan Mierzwa, ur. 1954 r., zm. 21.06.2022 r., zam. Otoki
Jerzy Lison, ur. 1945 r., zm. 21.06.2022 r., zam. ost. Łącznik
Benedykta Kwiotek, ur. 1978 r., zm. 23.06.2022 r., zam. Pogórze
Ginter Kempe, ur. 1941 r., zm. 30.06.2022 r., zam. Brzeźnica
Krystian Stein, ur. 1957 r., zm. 01.07.2022 r., zam. Wilków
Małgorzata Kauczor, ur. 1987 r., zm. 03.07.2022 r., zam. Olbrachcice
Józef Deszczka, ur. 1966 r., zm. 03.07.2022 r., zam. ost. Pogórze
Maria Baucza, ur. 1936 r., zm. 05.07.2022 r., zam. Rostkowice

Laboratorium przyszłości w łącznickiej szkole

Z

espół Szkolno-Przedszkolny
w Łączniku otrzymał fundusze
z rządowego projektu "Laboratoria Przyszłości".

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu
wśród uczniów kompetencji przyszłości
z tzw. kierunków STEAM (nauka,
technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka) poprzez doposażenie
w nowoczesne narzędzia i pomoce
dydaktyczne. Dzięki temu szkoły stają
się placówkami, w których zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy,
angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań. Wykorzystując wsparcie
finansowe Ministerstwa dla Laborato-

riów Przyszłości w łącznickiej szkole
powstała nowa sala: specjalistyczna
pracownia plastyczno-techniczna.
Jest ona wyposażona w nowe meble,
nowoczesne narzędzia (drukarka 3D,
mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, sprzęt do nagrań i zdjęć, imadła,
maszynę do szycia, oprogramowanie,
klocki konstrukcyjne).
Nowy sprzęt z pewnością uatrakcyjni
zajęcia szkolne, a przyjazna sala
pozwoli uczniom w miłym otoczeniu
zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
zainteresowania. Wyposażenie będzie
wykorzystane na różnych zajęciach,
zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych.

Józef Tomala, ur. 1941 r., zm. 07.07.2022 r., zam. Mokra
Alfred Honisz, ur. 1932 r., zm. 15.07.2022 r., zam. Pogórze
Maria Jamrozy, ur. 1948 r., zm. 15.07.2022 r., zam. ost. Biała
Anna Glinka, ur. 1931 r., zm. 22.07.2022 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Marcin Litwin, ur. 1981 r., zm. 25.07.2022 r., zam. Brzeźnica
Adam Machaj, ur. 1960 r., zm. 28.07.2022 r., zam. Biała
Helena Surówka, ur. 1946 r., zm. 30.07.2022 r., zam. Biała
Urszula Wacholc, ur. 1931 r., zm. 01.08.2022 r., zam. Grabina DPS
Denis Józef, ur. 1996 r., zm. 01.08.2022 r., zam. Biała
Teodor Hupka, ur. 1947 r., zm. 01.08.2022 r., zam. Śmicz
Ginter Hyla, ur. 1942 r., zm. 02.08.2022 r., zam. Biała
Anna Ralf, ur. 1937 r., zm. 06.08.2022 r., zam. Pogórze

„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.”

Serdeczne podziękowania
Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym,
którzy łącząc się w bólu i smutku
uczestniczyli w ostatniej drodze ukochanego Męża
Ś.P. Gintera Hyla
składa pogrążona w smutku Żona

„Wdzięczność jest najpiękniejszym kwiatem,
który wyrasta z duszy.”

Składam serdeczne podziękowania
całemu personelowi
Oddziału Kardiologicznego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
za okazane serce, cierpliwość, opiekę i zrozumienie
w trudnych chwilach leczenia ukochanego Męża
Ś.P. Gintera Hyla
Pogrążona w smutku Żona

2

Wakacyjne spotkanie integracyjne dla
dzieci z rodzin ukraińskich

1 lipca 2022 w parku rekreacyjno-sportowym za OPS w Białej zorganizowano wakacyjne
spotkanie integracyjne dla dzieci z
rodzin ukraińskich zamieszkujących
naszą gminę.

Pogoda dopisała. Były gry, zabawy

oraz poczęstunek. Mogliśmy również
wysłuchać pięknych ukraińskich utworów. GCK w Białej przygotowało dla
dzieci kilka konkursów z nagrodami.
Wydarzenie zorganizowała Gmina
Biała we współpracy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Klubem Senior +.
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MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
zadzwoń: 77 438 70 26 wew. 22
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TERMINARZE ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ
RUNDA JESIENNA - część I
Klasa A grupa IV:

Klasa B grupa X:

Kolejka Kiedy?

Kto?

O której?

Kolejka Kiedy?

Kto?

O której?

1

20.08
21.08

LKS Polonia Biała – LZS Dytmarów
LZS Rzepce – LUKS Polonia Pogórze-Łącznik

14:00
14:00

1

13:00
13:00
17:00

2

27.08

LKS Racławia Racławice Śl. – LKS Polo- 17:00
nia Biała
14:00
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik – LKS
Szonów

LKS Polonia II Biała – LZS Kujawy
LZS Chrzelice – LZS Czyżowice
LZS Ligota Bialska-Radostynia – KS Fortuna II Głogówek
LZS Kolnowice – LZS Łąka Prudnicka
LZS Stare Kotkowice - LKS Polonia II
Biała
LZS Rudziczka - LZS Chrzelice
LZS Kujawy - LZS Ligota Bialska-Radostynia
LZS Kolnowice LKS Strzeleczki

14:00

28.08
3

03.09

LKS Polonia Biała – LUKS Polonia Pogórze-Łącznik

17:00

4

10.09

LZS Gazownik Wawelno – LKS Polonia
Biała
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik – LZS
Dytmarów

16:30

LKS Polonia Biała – KS Metalowiec
Łambinowice
LKS Racławia Racławice Śl. – LUKS
Polonia Pogórze-Łącznik

16:30

LZS Ścinawa Nyska-Korfantów – LKS
Polonia Biała
MKS Polonia Prószków-Przysiecz –
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik

16:00

11.09
5

17.09
17.09

6

24.09
24.09

14:00

20.08
2

27.08.

O której?

1

29.08.

TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - AP
Biała

16:00

2

01.09.

AP Biała - SKS PPO Piast Strzelce
Opolskie

17:00

3

05.09.

LZS Starowice Dolne - AP Biała

18:00

4

08.09.

MKS Gogolin - AP Biała

18:00

5

12.09.

AP Biała - MKS Pogoń Prudnik

18:00

6

19.09.

KS Polonia II Nysa - AP Biała

17:30

7

22.09.

AP Biała - PLUKS Pomologia Prószków

17:30

8

26.09.

AP Biała - TS Chemik
Kędzierzyn-Koźle

17:30

9

3.10.

SKS PPO Piast Strzelce Opolskie - AP
Biała

17:00

10

10.10.

AP Biała - LZS Starowice Dolne

16:30

11

17.10.

AP Biała - MKS Gogolin

16:00

12

24.10.

MKS Pogoń Prudnik - AP Biała

15:30

13

31.10.

AP Biała - KS Polonia II Nysa

14:30

14

7.11.

PLUKS Pomologia Prószków - AP
Biała

14:30

17:00
17:00
17:00

4.09.
4.09.
4.09.

LKS Polonia II Biała - LZS Kolnowice
LZS Chrzelice – LZS Przechód
LZS Ligota Bialska-Radostynia – LZS
Stare Kotkowice

13:00
13:00
16:30

4

11.09.
11.09.
10.09.

LKS Strzeleczki - LKS Polonia II Biała
KS Fortuna II Głogówek - LZS Chrzelice
LZS Kolnowice - LZS Ligota Bialska-Radostynia

16:30
16:30
16:30

5

18.09.

LKS Polonia II Biała – LZS Łąka Prud13:00
nicka
LZS Chrzelice – LZS Kujawy
13:00
LZS Zawada k. Głogówka - LZS Kolnow- 16:00
ice

18.09.
18.09.
6

Kto?

17:00

3

16:00

Kolejka Kiedy?

28.08.
28.08.
27.08.

16:30

II Liga Młodzika grupa 2:

21.08
21.08
21.08

25.09.
25.09.
24.09.

LKS Polonia II Biała - LZS Ligota Bialska-Radostynia
LZS Stare Kotkowice - LZS Chrzelice
LZS Kolnowice – LKS Partyzant Kazimierz

13:00
14:00
16:00

Terytorialna Liga Młodzika grupa 8:
Kolejka Kiedy?

Kto?

O której?

1

LKS Polonia Biała – KS Fortuna II
Głogówek
SS Piątka Prudnik - LUKS Polonia Pogórze-Łącznik

18:00

18:00

05.09.
05.09.

18:00

2

12.09.

LUKS Polonia Pogórze-Łącznik - LKS
Polonia Biała

3

19.09.
19.09.

LKS Polonia Biała – LKS Babice
17:30
LZS Ścinawa Nyska-Korfantów - LUKS 17:30
Polonia Pogórze-Łącznik

4

26.09.
26.09.

LZS Lubrza - LKS Polonia Biała
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik – KS
Polonia Głubczyce

17:30
17:30

5

3.10.

LKS Polonia Biała – UKS Orlik Prudnik
KS Fortuna II Głogówek - LUKS Polonia Pogórze-Łącznik

17:00

3.10.
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