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Stadion miejski w Białej oficjalnie otwarty!
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września 2022r. w Białej odbyło się uroczyste
otwarcie stadionu miejskiego po jego przebudowie zrealizowanej w ramach projektu „Aktywizacja i integracja poprzez sport – rewitalizacja
kluczowej infrastruktury sportowej w mieście Biała”.

Symboliczne otwarcie obiektu nastąpiło w trakcie
koleżeńskiego meczu piłki nożnej drużyn oldboy’ów:
Gmina Biała vs. Gmina Prószków. Mecz otworzył
burmistrz Białej – Edward Plicko, który wykonał
pierwszy strzał na bramkę. Sportowych emocji
nie było końca, na murawie trwała zacięta walka,
na wydarzeniu nie brakowało też kibiców. Sędzią
podczas meczu był Joachim Kosz.
Na początku rozgrywka nie szła po myśli bialskiej
drużyny, po pierwszej połowie wynik wynosił 1:4
dla gości. Po drugiej połowie mecz zakończył się
remisem 5:5, a w rzutach karnych gospodarze wygrali
5:2. W trakcie meczu i podczas przerwy do walki
zawodników zagrzewała najstarsza grupa Bialskich
Mażoretek.
Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Koraszewskiego w Białej została wykonana jako jedno z zadań
projektu „Aktywizacja i integracja poprzez sport
– rewitalizacja kluczowej infrastruktury sportowej
w mieście Biała”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020. Niejako preludium do remontu
stadionu było remont szatni i placu znajdujących
się w jego pobliżu.
Budowa stadionu to było moje, ale myślę, że nie tylko
moje marzenie, aby był bardziej funkcjonalny niż
dotychczas i aby spełniał obecne standardy. W przyszłości chcielibyśmy zająć się murawą, zrewitalizować
płytę stadionu i mam nadzieję, że w nowym rozdaniu
znajdą się środki na ten cel. Marzy mi się również
bieżnia wokół stadionu – mówił podczas uroczystości
burmistrz Edward Plicko.
Najważniejszymi elementami zadania były: wymiana
ogrodzenia, remont trybun i ich częściowe zadaszenie

Kącik historyczny - Biała sto lat temu
str. 4
wraz z budową chodnika za nimi, wykonanie oświetlenia stadionu, a także wymiana bramek i ogólne
uporządkowanie terenu. Projektantem przebudowy
stadionu był Tomasz Rojek, wykonawcą Zbigniew
Dwornicki, a autorką projektu, który pozwolił na
pozyskanie środków na przebudowę obiektu była
Anna Rogosz.
Wartość tego jednego zadania to 1.070.162,63zł.
Dofinansowanie do niego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło
335.924,00zł, zatem wkład własny Gminy Biała
w przebudowę wyniósł 734.238,63zł.
Symboliczne otwarcie stadionu po jego przebudowie z udziałem mieszkańców różnych pokoleń
i zainteresowań to inauguracja poszerzonych funkcji
społecznych, jakie stadion - mamy nadzieję - będzie
pełnił. Cały projekt jeszcze trwa, gdyż drugie zadanie
powinno być wykonane w październiku; chodzi
o przebudowę placu zabaw przy ul. Tysiąclecia
w Białej, tak by był przystosowany także dla dzieci
z niepełnosprawnościami – prace zaplanowane są
na październik tego roku.
Równolegle z meczem inaugurującym otwarcie
stadionu odbył się wielobój rekreacyjny dla dzieci
przygotowany i poprowadzony przez pracowników
Gminnego Centrum Kultury w Białej. Najmłodsi
mogli wziąć udział w przeróżnych konkurencjach
sprawnościowych (każda z nagrodami!). Dla
dzieci ustawiono dwa darmowe dmuchańce, była
też nowość: rozgrywki bubble football, czyli piłka
nożna w wielkich dmuchanych kulach. Zasady
gry są praktycznie takie same jak w tradycyjnym
futbolu; zadaniem uczestników jest zdobycie jak
największej ilości goli z tą różnicą, że każdy gracz
musi mieć na sobie przezroczystą nadmuchiwaną
bańkę. Na zakończenie tego dnia na dzieci czekała
niespodzianka – darmowe lody!
n
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Górka Prudnicka nagrodzona!
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Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy
oraz informacji w zakresie realizacji projektów
służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych lub dofinansowanych w sołectwach
w ramach funduszu sołeckiego, a także wymiana
doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz
prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju
społeczno-zawodowego.
Projekt pt. "Remont budynku gminnego wraz

z zagospodarowaniem w miejscowości Górka
Prudnicka" zdobył II miejsce i otrzymał nagrodę
5000 zł z rąk Marszałka Województwa Opolskiego
Andrzeja Buły.
Nagroda jest zwieńczeniem wysiłku, prac i zaangażowania wszystkich mieszkańców w remont
świetlicy wiejskiej, który rozpoczął się już w 2015
roku i trwał 5 kolejnych lat. Dzięki intensywnej
pracy rąk mieszkańców i determinacji Pani Sołtys
Klaudii Famulla, Górka Prudnicka jako społeczność
posiada wreszcie bezpieczne miejsce integracyjno
-rekreacyjne, które stanowi zaplecze dla dalszych
inicjatyw oraz daje szansę do rozkwitu.

Nagrodę odebrała sołtyska Klaudia Famulla

Świetlica z zewnątrz

Widok na kuchnię

Świeżo wyremontowane wnętrze świetlicy

września podczas Dożynek Wojewódzkich
w Branicach sołectwo Górka Prudnicka
odebrało nagrodę w konkursie "Fundusz
sołecki - najlepsza inicjatywa".

Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączają się w akcję zbierania nakrętek po napojach na rzecz naszego syna
Adama Nastula.
Pragniemy poinformować, że z końcem czerwca
do punktu skupu zostało przekazanych
4,6 tony korków.
Zebrane w ten sposób środki finansowe zostały
przekazane na subkonto Adasia
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
i przeznaczone zostaną na rehabilitację
i leczenie naszego syna.
Szczególne podziękowania kierujemy również
strażakom z Bialskiego OSP, którzy pomogli
przy załadunku nakrętek
na samochód ciężarowy.

o. Franciszek Bieniek - Zasłużony dla Gminy Biała

W

trakcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Białej
w dniu 18 sierpnia radni podjęli decyzję
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Biała” o. Franciszkowi Bieńkowi.

Wniosek o nadanie tytułu wpłynął do urzędu jeszcze
w lipcu za sprawą Zarządu Miejsko-Gminnego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim. Decyzja kapituły wyróżnienia
w formie uchwały została przedstawiona radnym
na sesji. Za przyjęciem uchwały nadającej tytuł
„Zasłużony dla Gminy Biała” jednomyślnie zagłosowało 13 radnych (przy dwojgu nieobecnych).
O. Franciszek Bieniek pełnił funkcję proboszcza
bialskiej parafii od 2007 roku. W tym czasie podjął
wiele inicjatyw remontowych na rzecz kościoła
parafialnego i kościoła na Starym Mieście, a także
na przyległych do nich terenach. Za jego sprawą
wykonano także prace naprawcze w zakresie
elektryki i nagłośnienia świątyń, malowania
wnętrz, wymiany witraży, wymiany dachu i malo-

Marzena i Marcin Nastula

Przy załadunku nakrętek pomogła OSP w Białej

O. Franciszek Bieniek (fot. FB Parafia Biała Prudnicka)

wania kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła,
remontów kapliczek i krzyży przydrożnych. Na
zrealizowane prace ksiądz pozyskiwał środki
zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, współpracował także z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Opolu. O. Bieniek
uczył także dzieci i młodzież w ZSP w Białej. Za
jego zgodą przetłumaczono i wydano dokumenty
znalezione w kuli na wieży kościoła parafialnego,
zinwentaryzowano i zabezpieczono dokumenty
z XVII wieku. Jak podkreślono w uchwale: jego
działania przyczyniły się do zachowania dziedzictwa kulturowego miasta i gminy, jak ten poprawy
estetyki, funkcjonalności obiektów parafialnych
i przyparafialnych. Te i inne zasługi ks. Bieńka
podczas sesji przedstawiła Sekretarz Gminy pani
Grażyna Biały, natomiast statuetkę i list gratulacyjny
na ręce byłego już proboszcza złożył zastępca
burmistrza Sebastian Kornaś.
n
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AKCJA LATO 2022 - warsztaty, wycieczki, turnieje

W

akacje to co roku jeden z najgorętszych
okresów, jeśli chodzi o organizację imprez i wydarzeń w GCK w Białej. W ramach przerwy wakacyjnej instruktorzy przygotowali ofertę wyjazdów i atrakcji stacjonarnych
dla dzieci i młodzieży w naszej gminie.

Widok na park rozrywki Energylandia

Ciekawostki o kolorach

Zabawy ze światłem i kolorami

Podobnie jak w roku poprzednim przerwę wakacyjną rozpoczęliśmy od ustawienia dmuchanego
toru przeszkód na basenie miejskim – w dniach
2-3 lipca wstęp na obiekt był darmowy.
W ramach działań w świetlicach wiejskich odbyła się
seria warsztatów „Baw się razem z nami!”, podczas
których dzieci w Solcu, Prężynie, Łączniku, Nowej
Wsi Prudnickiej i Kolnowicach mogły spróbować
swoich sił w stemplowaniu na tkaninach – można
było wykonać wzory na materiałowych torbach.
Warsztaty prowadził profesjonalny animator przy
pomocy pracownika GCK w Białej. Oprócz stemplowania dzieci mogły pobawić się na dmuchańcach,
każdorazowo otrzymały także poczęstunek w postaci
czy to pizzy, czy kiełbasek z grilla.
Dwa razy w ciągu przerwy wakacyjnej odbyły się
„Wesołe wakacje z GCK w Białej”, czyli turnusy
z zabawami i grami edukacyjnymi, wypadami
na basen itd. Zajęcia te prowadzone były przez
instruktora GCK w Białej i cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
W świetlicach w Ligocie Bialskiej, Olbrachcicach
i Śmiczu oraz w GCK odbyły się pokazy magiczne
w wykonaniu Huberta Burzyńskiego. Podczas
pokazów dzieci mogły czarować razem z magikiem,
w trakcie każdego z pokazów było dużo śmiechu
i dobrej zabawy.
Dwukrotnie zainteresowani mogli wziąć udział
w warsztatach: w lipcu zorganizowano warsztaty
teatralne połączone z wyjazdem do kina, a w sierpniu

odbyły się warsztaty mażoretkowe.
W ofercie nie mogło zabraknąć akcentu sportowego: chętni mogli wziąć udział w turniejach piątek
i szóstek piłkarskich i, tradycyjnie jak co roku,
w turnieju tenisa stołowego.
Największym powodzeniem podczas tegorocznych
wakacji (i poprzednich też) cieszyły się jednak wyjazdy. Wolne miejsca rozeszły się jak ciepłe bułeczki
w ciągu zaledwie 3 dni! Najbardziej obleganymi
wyjazdami były oczywiście te do parku rozrywki
Energylandia, 6 lipca i 16 sierpnia czterdziestopięcioosobowe grupy pod czujnym okiem instruktorów
mogły wyszaleć się na rollercoasterach i innych
urządzeniach w kilku strefach tematycznych parku.
Dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy do
wrocławskiego aquaparku, Centrum Rozrywki BSK
w Ozimku (gdzie dzieci zagrały w kręgle oraz mogły
poskakać w parku trampolin) oraz do gliwickiego
Funzeum. W muzeum światła i koloru byliśmy po
raz pierwszy i było to niezwykłe doświadczenie;
mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawostek na
temat kolorów (np. o tym jak dane kolory wpływają na nasze samopoczucie, jak powstają różne
barwniki czy na przykład o tym, że kolor różowy
tak naprawdę nie istnieje!). W ramach warsztatów
Rysilandia w Funzeum uczestnicy wycieczki mogli
własnoręcznie pokolorować szablony różnych zwierząt, które następnie zostały puszczone w ruch na
interaktywnym ekranie przez pracownika placówki.
W ofercie wakacyjnej znalazł się także wielobój
sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych, który
został połączony z otwarciem stadionu miejskiego
po przebudowie – o czym piszemy na pierwszej
stronie tego wydania gazety.
n

W Ozimku rywalizowano w grze w kręgle

W trakcie Wesołych wakacji z GCK odbyły się także zajęcia w plenerze
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Caritasowa wycieczka dla dzieci z Łącznika do Opola

D

zięki sukcesowi lipcowego Festynu Rodzinnego „na Farskich Ogrodach” w Łączniku
Parafialny Zespół CARITAS zorganizował
4 sierpnia 2022 roku wakacyjną wycieczkę do
stolicy diecezji i regionu.

Inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem, gdyż
w krótkim czasie „zapełnił się” cały autokar. Niedaleki
wyjazd do Opola sprawił jednak dzieciom wiele radości
i frajdy. W programie znalazła się przede wszystkim
kilkugodzinna wizyta w opolskim ZOO, gdzie oprócz
zwiedzania oraz pstrykania fotek był również czas na
rozmowy, żarty, chwilę relaksu i lody. Dzieci miło i
aktywnie spędziły tam czas, po czym udały się
wraz z opiekunami ulicą Piastowską w kierunku
opolskiego Rynku. Podczas spaceru wzdłuż
Młynówki i na samym Rynku uczestnicy mogli
zapoznać się nieco z historią miasta i stojących
w okolicy centrum zabytków: ratusza, opolskiej
katedry, kościoła i klasztoru ojców Franciszkanów
oraz kościoła „na Górce”, które również nawiedzili
z dziękczynną modlitwą w intencji swoich rodzin
oraz organizatorów i dobrodziejów.
Trzeba zaznaczyć, że w wycieczce brały udział także
dzieci z Ukrainy, które znalazły u nas schronienie
przed wojną i od kilku miesięcy mieszkają ze
swoimi mamami w Łączniku. Dla nich i wszystkich
naszych dzieci wyjazd był zupełnie gratisowy dzięki
dochodom z lipcowego festynu parafialnego oraz
zaradności naszego Zespołu Caritas. Na koniec
wycieczki był czas wolny na posiłek i wytchnienie
w klimatyzowanym pasażu centrum handlowego

25 lat transgranicznej współpracy
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września 2022 w Zamku w Mosznej odbyły
się uroczyste obchody 25–lecia współpracy
transgranicznej w Euroregionie Pradziad.

Euroregion Pradziad skupia gminy po polskiej
i czeskiej granicy na południu Opolszczyzny,
współpraca dotyczy licznych projektów mających na
celu m.in. poprawę infrastruktury, czy zacieśnianie
kontaktów między polsko-czeskimi partnerami.
W uroczystości udział wzięli Burmistrz Białej
Edward Plicko wraz ze swoim zastępcą Sebastianem
Kornasiem.
Gmina Biała znalazła się wśród grona samorządów,
którym przedstawiciele władz Euroregionu pragnęli
szczególnie podziękować za wyjątkowy wkład w
rozwijanie ponadgranicznych relacji partnerskich.
Na ręce burmistrza przekazana została pamiątkowa
statuetka.

po upalnym dniu. A w trakcie podróży autokarem
wiele jeszcze było opowiadania księdza Proboszcza, wspólnych śpiewów i radości. Opiekę nad
dziećmi i bezpieczeństwo w drodze zapewniali
wychowawcy: ks. proboszcz Damian, p. katechetka
Stefania, p. Alfreda szefowa naszego Caritasu oraz
miłe Panie wolontariuszki. Późnym popołudniem
dzieci wróciły szczęśliwie do Łącznika i do swoich
rodziców, którzy również są bardzo wdzięczni za
tę inicjatywę Parafii i Zespołu Caritas w Łączniku.
Robert Waniek
PZ Caritas w Łączniku

Zabawy z fokami

Pamiątkowe zdjęcie w ZOO

Kącik historyczny - Biała sto lat temu
Rok 1922 przyniósł narastającą drożyznę i kolejki
przed sklepami. Mimo tych niewesołych nastrojów
udało się zakończyć budowę pomnika poległych,
mieszkańcy Białej zebrali na ten cel 113 684 marki.
Uroczyste odsłonięcie monumentu nastąpiło 27
sierpnia 1922r. Granitowy, okrągły, mierzący trzy
i pół metra wysokości obelisk wykonał w swojej
pracowni mistrz kamieniarski Gőrlich z Korfantowa.
Wyryto na nim nazwiska wszystkich mieszkańców
Białej poległych na frontach I wojny światowej.
Galopująca inflacja i ubożenie mieszkańców miasta
były typowe dla następnego 1923r. Ubożenie to nie
było jednak drastyczne, gdyż na początku tegoż
roku magistrat Białej przekazał na potrzeby mieszkańców Zagłębia Ruhry 50 tys. marek. Trudności
finansowe dotknęły wszak bialskie szkolnictwo,
a zwłaszcza Szkołę Rzemieślniczą (gewerbliche
Fortbildungsschule). Rok 1923 był w Białej rokiem
ważnych jubileuszy – w październiku bialska
gmina ewangelicka obchodziła półwiecze istnienia,
a w listopadzie świętowano ćwierćwiecze istnienia
szpitala. Te ostatnie obchody były bardzo uroczyste,
specjalnie uczczono dwie osoby związane z bialskim
szpitalem od początku jego istnienia: lekarza,
doktora Viktora Reichelta oraz przełożoną sióstr
szpitalnych matkę Cunibertę Funke. Był to także
koniec ważnej w dziejach miasta miasta epoki –
ostatni pełny rok urzędowania burmistrza Carla
Badury, który z początkiem 1924r., po osiągnięciu
wieku emerytalnego, złożył swój urząd.
Na początku 1924r do bialskiego ratusza wprowadził
się nowy burmistrz. Był nim syndyk Julius Spak, na
którego głosowało 16 z 17 członków rady miejskiej.
Uroczyste pożegnanie C. Badury odbyło się 17 marca
1924r. W sali posiedzeń rady miejskiej, odchodzący
burmistrz otrzymał od radnych miejskich obraz.

W roku 1924 Biała straciła także innego swojego
wybitnego obywatela – 29 czerwca zmarł doktor
Viktor Reichelt. Warto jeszcze wspomnieć o jednym
bardzo ważnym wydarzeniu – 17 listopada po raz
pierwszy zapłonęło w Białej światło elektryczne.
[Maciej Borkowski, Marek Paweł Czapliński
„Biała – historia i współczesność”]
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BLIŻEJ SIEBIE
Wycieczka na Górny Śląsk

R

ealizując etap naszego projektu pn.,,Bliżej
siebie-lokalnie w miejscach łączących Ślązaków z obu stron Odry-dla uczczenia 25
lat Programu Odnowy Wsi i 100-lecia powrotu
Górnego Śląska do Polski,, -współfinansowany
z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego, w dniach 16 -17 sierpnia 2022 udaliśmy
się na Górny Śląsk.

W pierwszej kolejności odwiedziliśmy dzielnicę
Katowic - Nikiszowiec, gdzie czekał na nas przewodnik, dawny sztygar i mieszkaniec dzielnicy
od urodzenia, który był naszym przewodnikiem
po tym zabytkowym osiedlu. Nikiszowiec jest
przykładem dbałości dawnych przemysłowców
o to, aby robotnicy zatrudnieni w kopalniach mieli
godne warunki do życia.
Następnym etapem były Katowice. Udaliśmy
się do Panteonu Górnośląskiego, mieszczącego
się w podziemiach Katedry Katowickiej. Nowo
otwarty obiekt muzealny poświęcony jest ludziom
zasłużonym dla Śląska z różnych dziedzin życia,
np.: Powstańcom Śląskim, przedstawicielom władz
regionalnych, sportowcom, artystom i duchownym.
Z punktu widokowego usytuowanego na dachu
katedry podziwialiśmy Katowice. Razem z przewodnikiem udaliśmy się na zwiedzanie miasta.
Trasa zwiedzania przebiegała od starego dworca
kolejowego poprzez katowicki rynek do pomnika
Powstań Śląskich, a przewodnik ciekawie opowiadał
o mieście, jego mieszkańcach oraz mijanych na
trasie zabytkach.
Krótkim spacerem po Parku Śląskim i wizytą na
seansie ,,Kometa nad szwajcarską doliną” w Planetarium Śląskim, zakończyliśmy pierwszy dzień
zwiedzania. Odważni uczestnicy naszej wycieczki,
a w szczególności dzieci, skorzystali z niesamowitej przygody jaką był lot w kosmos, oczywiście
w symulatorze lotów kosmicznych.
W drugim dniu zwiedzanie Górnego Śląska
rozpoczęliśmy od zabytkowej kopalni srebra
w Tarnowskich Górach. Wszyscy chętni zjechali
do kopalni, gdzie można było poznać warunki
pracy górników dołowych oraz przejść wąskimi
i niskimi chodnikami kopalni. Następnie udaliśmy
się do największego miejsca pielgrzymkowego
Śląska do Piekar Śląskich, gdzie poczuliśmy atmosferę słynnych i licznych pielgrzymek. Właśnie
trwała pielgrzymka kobiet. Po przejeździe do
Bytomia-Miechowic, podczas spaceru po dawnym przypałacowym parku, zwiedziliśmy ruiny
po pałacu rodziny Tiele-Wincklerów, właścicieli
Mosznej. W pobliżu znajdował się ,,Domek Matki
Ewy” z rodziny Tiele-Winckler, diakonisy bardzo
zasłużonej dla osób chorych i biednych. Duże
wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił pomnik
poświęcony Ślązakom wywiezionym po II wojnie
światowej do ZSRR.
Ostatnim obiektem zwiedzanym podczas wycieczki
były Pławniowice. Zwiedziliśmy pałac Ballenstrenów- rodziny śląskich potentatów gospodarczych,
milionerów i filantropów, a przewodnik opowiedział
nam o wkładzie rodziny Ballenstrem w rozwój
śląskiego przemysłu.
Cali, zdrowi i zadowoleni, wzbogaceni o nową
wiedzę o Śląsku wróciliśmy do Łącznika.

Wystawa z okazji 25-lecia
Programu Odnowy Wsi Opolskiej
oraz zwiedzanie Białej
Wystawa na boisku oraz zwiedzanie Białej były
kolejnymi etapami naszego projektu.Wystawa

Pamiątkowe zdjęcie przed zabytkową kopalnią srebra w Tarnowskich Górach

poświęcona była wydarzeniom, które miały miejsce
w naszej miejscowości w latach 2010-2022, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Łącznik w ramach realizacji Programu Odnowy
Wsi Opolskiej. Wszyscy zainteresowani mogli
oglądać plansze ustawione na terenie Wiejskiego
Centrum Sportu i Rekreacji podczas dożynek
wiejskich w Łączniku.
W dniu 11 września deszczowa pogoda nie
pozwoliła na pojechanie rowerami do Białej, ale
kilkanaście osób dzielnie stawiło się na spotkanie
z przewodnikiem, który podczas prawie 2,5 godzinnego spaceru oprowadził zainteresowanych
po zabytkach Białej. Przed realizatorami projektu
jeszcze kilka etapów, ale o nich już w następnym
wydaniu gazety.
Dorota Małek
Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik

Pod Wieżą Prudnicką w Białej

Przed oficyną pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach

Wystawa w Łączniku
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Żniwniok – radość i zabawa w Prężynie

od takim tytułem odbyły się tegoroczne dożynki gminne w Prężynie. Wieś z tej okazji
została przepięknie przystrojona, nie sposób
spisać wszystkich pomysłów i umieścić w artykule zdjęć – jednak mieszkańcom należą się
wielkie brawa za kreatywność!

Tradycyjnie w sobotę rozpoczęto od zabawy tanecznej.
Zagrał zespół DEREJS, a na parkiecie bawili się nie
tylko mieszkańcy Prężyny, ale i przyjezdni goście.
W niedzielę nadszedł czas na właściwe obchody
święta plonów. Rozpoczęto od mszy św. w kościele
pw. Jakuba Apostoła o godz. 11:00, a już o godz.
13:30 kolorowy korowód wyruszył z miejsca
zbiórki przez wioskę na boisko sportowe przy
akompaniamencie orkiestry dętej z Města Albrechtice. Jak tradycja nakazuje korowód otwierał
napis „Plon, niesiemy plon”, a za nim maszerowali
piechurzy z kosami i grabiami, panie w bawarskich
strojach sypiące cukierkami, następnie kilka grup
bialskich mażoretek, wspomniana już orkiestra
dęta, starostowie dożynkowi (Sabina Morawiec
i Patryk Lata), przedstawiciele władz gminnych
i powiatowych, zaproszeni goście, najważniejszy
punkt korowodu, czyli korony dożynkowe (było
ich w tym roku pięć) oraz piechurzy i przyczepy
z zabawnymi scenkami (PGG – jakże na czasie,
maszyna antyinflacyjna – też bardzo aktualne,
warsztat naprawy maszyn rolniczych itd. oraz
specjalna przyczepa-niespodzianka dla sołtysa
Prężyny), maszyny rolnicze, wozy strażackie.
Korowód oraz podążających za nim uczestników
dożynek witał na boisku prowadzący imprezę
Joachim Kosz.
Na scenie rozpoczęła się część oficjalna: zebranych
przywitał burmistrz Edward Plicko, podziękował
on także rolnikom za trud włożony w zebranie
tegorocznych plonów oraz zaprosił do wspólnego
świętowania. Głos zabrał także sołtys Zygfryd
Marzotko, swoje przemówienia wygłosili Zuzanna
Donath-Kasiura (Wicemarszałek Województwa
Opolskiego) oraz Radosław Roszkowski (Starosta
Prudnicki). Następnie starostowie dożynkowi
przekazali burmistrzowi chleb, który podzielono
pomiędzy uczestników imprezy.
Rozpoczęły się pierwsze występy: na scenie zagrała

ponownie orkiestra dęta z Albrechtic, a na podeście
przed sceną swoje umiejętności taneczne i akrobatyczne pokazały grupy mażoretek. Przyszedł
też czas na występ zespołu KAMRATY. W trakcie
trwania koncertu specjalnie powołana komisja
w składzie: Dawid Pientka – przedstawiciel UM
w Białej, Roman Barysz – przedstawiciel Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej,
Patryk Bania – dyrektor GCK w Białej, Monika
Kozaczek – kierownik Polskiego Związku Doradztwa
Rolniczego w Prudniku dokonała oceny koron
dożynkowych. Do konkursu zgłoszono korony
z Prężyny, Grabiny, Krobusza, Radostyni i Łącznika.
Werdykt był trudny do ustalenia, ponieważ każda
z koron była naprawdę piękna. W trakcie oceny
brano pod uwagę sposób prezentacji korony, udział
w korowodzie dożynkowym, związek z tradycją,
wykorzystanie tegorocznych plonów, jakość
wykonania. Wyniki konkursu prezentujemy na
stronie obok. Każda z koron otrzymała puchar,
drobne upominki oraz nagrodę w wysokości 800zł
za udział w konkursie.
Na scenie wręczono także odznaki „Zasłużony dla
rolnictwa”; w tym roku wyróżnienia otrzymali:
Marcin Szwiec z Prężyny, Michał Wilde z Ligoty
Bialskiej oraz Łukasz Szatka z Wasiłowic.
Następnie na scenie pojawił się kabaret Baba
z Chopym, a potem Dominika i Janusz Żyłka.
W czasie dożynek nie zapomniano o atrakcjach dla
najmłodszych: dzieci mogły bawić się na karuzelach,
skakać na dmuchańcach, moc atrakcji przygotowali dla nich także profesjonalni animatorzy. Dla
uczestników imprezy przygotowano szeroką ofertę
gastronomiczną. Swoje stoisko z losami i fantami
przygotowało także Przedszkole z Prężyny.
Wieczorem, na zakończenie dożynek odbyła się
zabawa taneczna z Dj Promieniem.
Impreza „Żniwniok – radość i zabawa” została
zorganizowana w ramach projektu „Razem
wczoraj, dziś i jutro”, który dofinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE.
n

Dekoracje w kościele

Temat 500+ nadal aktualny

Przekazanie chleba dożynkowego

Scenki na przyczepach nawiązywały do aktualnych wydarzeń politycznych i nie tylko
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Wyniki konkursu koron dożynkowych

I miejsce: korona z Łącznika

II miejsce: korona z Prężyny

III miejsce: korona z Radostyni

Bialskie Mażoretki

Wyróżnienie: korona z Grabiny

Wyróżnienie: korona z Krobusza
Orkiestra dęta z Mesta Albrechtice

Kabaret Baba z chopym

Janusz Żyłka

Odznaczeni podczas tegorocznych dożynek rolnicy
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Olej z ostropestu tłoczony na zimno
to bardzo cenny produkt posiadający
wiele właściwości. Jest bogaty w kwasy
tłuszczowe omega-6, a także kwas
oleinowy i witaminy C, E i K. Jego
największym atutem jest jednak
wysoka zawartość sylimaryny, która
ochrania wątrobę, a do tego ma również
działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Dzięki
swoim bogatym właściwościom olej
z ostropestu:
• regeneruje nawet najbardziej
zniszczoną wątrobę, niwelując jej
stłuszczenie i marskość, pomaga
szybciej się jej zregenerować
i chroni ją przed uszkodzeniami
spowodowanymi długotrwałym
stosowaniem leków
• usuwa toksyny z organizmu
• zmniejsza poziom cholesterolu
• reguluje metabolizm i przemianę
materii, likwiduje wzdęcia, wzmaga
produkcję soku żołądkowego,
w związku z czym usprawnia
trawienie,
• niweluje wolne rodniki, zapobiegając powstawaniu nowotworów,
• pomaga uporać się ze stanem
zapalnym w jamie ustnej,
• minimalizuje ryzyko wystąpienia
chorób układu sercowo-naczyniowego,
• polecany jest także przy bólach
głowy spowodowanych migreną
Zalecane dzienne spożycie to 1-2
łyżeczki dziennie, czyli 5-10 ml,
najlepiej przed posiłkiem. Można go
używać również w formie dodatku
do potraw, np. do surówek, sałatek
czy dipów.
Olej z ostropestu nadaje się również do
użytku zewnętrznego ponieważ działa

Oleje tłoczone na zimno
CZARNUSZKA, OSTROPEST, KOKOS
cz. II

zbawiennie na naszą skórę. Ma silne
działanie odkażające, przeciwzapalne
i regeneracyjne. Będzie pomocny przy
zwalczaniu atopowego zapalenia skóry,
oparzeń i trudno gojących się ran.
Olej z ostropestu możemy nakładać
bezpośredni ona skórę lub dodawać
do kremu. Ponadto zadziała upiększająco na włosy, wystarczy wetrzeć
w nie kilka kropel oleju, pozostawić
na ok. godzinę, a następnie dokładnie
zmyć. Nasze włosy będą doskonale
nawilżone, błyszczące i miłe w dotyku.
Olej kokosowy uznawany jest za jeden
z najzdrowszych olejów na świecie.
Ma wiele zastosowań w kuchni, jak
i w kosmetyce. W skład oleju kokosowego w głównej mierze wchodzą
nasycone kwasy tłuszczowe: laurynowy,
palimitynowy, kaprylowy, stearynowy.
Ponadto olej kokosowy to źródło
wapnia, żelaza, potasu, magnezu,
fosforu, sodu oraz cynku, Zawiera
także witaminy E, B2, B6, C i K oraz
kwas foliowy.
Olej kokosowy jest najbogatszym źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych
MCT, czyli średniołańcuchowych
trójglicerydów. Możemy go kupić
w sklepach pod dwiema postaciami:
- olej kokosowy nierafinowany – olej
ten ma dużo więcej składników odżywczych niż rafinowany. Dodatkowo
zachowuje on smak i aromat kokosa.
- olej kokosowy rafinowany – olej
ten jest dużo bardziej przetworzony
niż olej nierafinowany. Powstaje
on w zaawansowanym procesie
oczyszczania, który pozbawia olej
kokosowy większości właściwości,
a także smaku i zapachu Dzięki temu
zyskuje on jednak większą trwałość
i wyższą temperaturę palenia.

Właściwości prozdrowotne oleju
kokosowego:
• działanie antybakteryjnie – zawiera
kwas laurynowy, który stanowi
połowę jego składu. To substancja
o silnych właściwościach antybakteryjnych i antywirusowych,
obecna tylko w oleju z kokosa
i w mleku matki! Ten nasycony
kwas tłuszczowy doskonale
wspomaga układ immunologiczny. Niszczy drobnoustroje takie
jak np. wirus opryszczki, odry,
grypy czy bakterię Helicobacter.
Ponadto olej kokosowy silnie
hamuje większość szczepów
paciorkowców, w tym również
te wywołujące próchnicę. Kwas
laurynowy działa jak naturalny
antybiotyk, nie niszcząc naturalnej
flory bakteryjnej.
• olej kokosowy jest jednym
z najbardziej wszechstronnych
środków przeciwko kandydozie.
Powinien być pierwszym domowym środkiem po jaki sięgamy
w przypadku grzybicy - jest całkowicie naturalny, nieszkodliwy,
a bardzo skuteczny
• leczy demencję – olej kokosowy
może wspomóc leczenie chorób
wynikających z pracy mózgu,
jak np. Parkinsona i Alzheimera
• dzięki zawartości kwasów MCT olej
kokosowy jest trawiony z pominięciem insuliny, a zatem nie
podnosi jej poziomu we krwi.
Z tego względu jest on polecany
osobom chorym na cukrzycę oraz
w stanie przedcukrzycowym.
Dodatkowo olej kokosowy pomaga
w utracie wagi, co również jest
bardzo istotne w profilaktyce

Bialska Akademia Wiedzy
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- spotkanie z Jackiem Fedorowiczem

porym zainteresowaniem bialskiej publiczności cieszyło się
spotkanie z satyrykiem Jackiem
Fedorowiczem zorganizowane 15
września w Gminnym Centrum Kultury w Białej.

Był to wieczór pełen wspomnień
i humoru. Gość opowiadał o tym,
skąd u niego tyle wigoru i chęci do
działania. Podczas spotkania pan Jacek
podzielił się z publicznością wieloma
wspomnieniami i anegdotami, również
na swój temat, np. gdy przedstawił się
jako malarz sztalugowy niesprzedawalny. Sam o sobie mówił, że nie czuje
się aktorem, ale za to jest idealnym
odtwórcą własnych tekstów. Wspominał
początki swej kariery autora rysunków satyrycznych i współtworzenie
Teatru Bim Bom. Jacek Fedorowicz to
również film i scenariusz filmowy. Gość
opowiadał, że przed filmową kamerą
stawać nie lubi, ponieważ wychwytuje
ona wszelką sztuczność – o wiele pewniej
czuł się w radiu. Jedyną kreacją aktorską,
z której był zadowolony była postać

grana w filmie „Nie ma róży bez ognia”.
Jako porażkę wskazał próbę wcielenia
się w rolę Stanisława Marii Rochowicza
(popularnej Marysi) w filmie „Poszukiwany,
poszukiwana”. Jak mówił: na szczęście
zrezygnowano z pomysłu obsadzenia mnie
w roli, bo pomimo ogromnego wysiłku
i tytanicznej pracy charakteryzatorek nie
można było wykrzesać nic, prócz wyglądu
starej prostytutki.
Podczas spotkania można było dostać
książki satyryka ufundowane przez GCK
w Białej: „Mistrz Offu”- czyli barwna
opowieść o tym, jak kręciło się filmy
w okresie PRL-u i opis walki niezależnych
twórców z systemem i wszechobecną
cenzurą okraszone inteligentnym humorem i ironią, oraz „Chamo sapiens”,
która zawiera monologi, dialogi, felietony,
scenki i skecze, w ktorych autor bezlitośnie
karci polityków, autorów ramówkowej
mielizny, populistów. Książka zawiera też
wiele rysunków autora, które publikowane
były w czasopismach. Jacek Fedorowicz
chętnie je podpisywał i pozował do zdjęć.
Spotkanie poprowadził dziennikarz
Marcin Michrowski.

Jacek Fedorowicz

cukrzycy typu 2
wpływa na przyspieszenie procesu
gojenia się ran, pobudza aktywność
enzymów antyoksydacyjnych
i stymuluje produkcję włókien
kolagenowych w nowej tkance.
Jest on zalecany np. w leczeniu
oparzeń;
• łagodzi napady padaczkoww
– kwasy MCT są przenoszone
prosto do wątroby, gdzie są
przekształcane w ciała ketonowe, stosowane powszechnie
u pacjentów z padaczką. Duża
ilość ciał ketonowych w diecie
ma wpływ na obniżenie ilości
napadów padaczkowych u dzieci.
Olej kokosowy jest niezwykłym
produktem. Jego przeciwbakteryjne działanie ujawnia się również
w stosowaniu zewnętrznym. Pomaga
zwalczać trądzik, egzemy, stany zapalne
skóry czy grzybicę. Wystarczy wcierać
w miejsca zarażone lub podatne na
zarażenia. Pomocny jest również
w walce z łupieżem Aby zastosować
olej kokosowy do włosów należy
rozpuścić około 3 łyżek stołowych
oleju. Włosy rozczesać, zwilżyć,
a następnie wetrzeć olej we włosy
i skórę głowy i pozostawić na 1-2
godziny, lub na noc.
•

ZAPAMIĘTAJ!!!
Olej z czarnuszki – „Złoto Faraonów”
wzmocni odporność i cały organizm !
Olej z ostropestu – zregeneruję Twoją
wątrobę !
Olej kokosowy – panaceum na grzybicę !
W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina

9

2022 WRZESIEŃ

1

Biała - piłka w grze

1 września w godzinach porannych na terenie bialskiego
orlika odbył się turniej "Biała piłka w grze".

Turniej odbył się pod patronatem
Marszałka Województwa Andrzeja
Buły oraz Burmistrza Białej Edwarda
Plicko.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zawodników przez bialskiego
włodarza i zaproszenia do gry. Skrzaty
AP Biała rywalizowały z zespołami
GZ LZS Grodków oraz KS Otmęt
Krapkowice. Grę można podsumować słowami: zacięta walka, ambicja
i nieodpuszczanie.
W tym samym czasie na drugim boisku
odbywały się rozgrywki w kategorii
żaków.
Gospodarze AP Biała podjęli drużyny
GZ LZS Grodków, Akademia Piłki
Nożnej UKS Jedynka Niemodlin oraz
Dziecięca Akademia Sportu Frajda.
Po emocjach związanych ze zmaganiami najmłodszych nastąpiło
wręczenie medali przez prezesa AP
Biała - każdy zawodnik wrócił do
domu z uśmiechem na twarzy.
O godzinie 12.00 rozpoczęły się
rozgrywki w kategorii orlik.
AP Biała zmierzyła się z GZ LZS

1

Grodków, Spiders Krapkowice,
Akademią LZS Racławiczki. Padło
mnóstwo bramek, widzowie mogli
zobaczyć świetne parady bramkarskie.
Podczas turnieju jego uczestnicy
mogli korzystać z dobrodziejstw
przygotowanych przez niezawodnych
rodziców. Było w czym wybierać:
ciasta, muffinki, babeczki, lemoniady, kiełbaski, pierogi i wiele innych
pyszności.
W pobliżu boisk ustawiono także
dmuchańca do dyspozycji wszystkich
chętnych. Mimo nieciekawych prognoz, pogoda dopisała, dzięki czemu
mogły odbyć się te emocjonujące
zawody. Podczas zawodów burmistrz
Edward Plicko przekazał zawodnikom
nowe dresy treningowe ufundowane
przez Gminę Biała, Województwo
Opolskie, Bank Spółdzielczy w Białej,
Firmę Ustronianka i Firmę Zbigniew
Dwornicki Usługi Budowlane.
Organizatorzy składają podziękowania
wszystkim drużynom, zawodnikom,
rodzicom, marszałkowi, burmistrzowi,
sponsorom i każdemu kto przyczynił
się do zorganizowania tego pięknego
eventu.

Dresy przekazał burmistrz Edward Plicko

Rywalizacja zawsze do końca

Wręczenie medali

Święto Pieczonego Ziemniaka

4 września po raz kolejny z inicjatywy Urzędu Miasta w Białej
i Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej odbyło się "Święto Pieczonego Ziamniaka".

Impreza została zorganizowana we
współpracy z partnerami: Gminnym
Centrum Kultury w Białej, Bankiem
Żywności w Opolu, Komendą Powiatowej Policji w Prudniku, Firmą
Ustronianka z Białej oraz Akademią
Piłkarską w Białej i przy wsparciu
wolontariuszy z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Łączniku oraz
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Białej.
Spotkanie odbyło się na placu rekreacyjnym za budynkiem OPS w Białej.
Zebranych przywitała kierownik
ośrodka Maria Klimowicz razem z
zastępcą burmistrza Sebastianem
Kornasiem. Podziękowali oni za
przybycie i życzyli wszystkim udanej
zabawy.
Organizatorzy przygotowali dla uczest-

ników mnóstwo atrakcji, były min.
animacje ziemniaczane, które prowadził
wodzirej: rzut ziemniakiem do celu
czy przeciąganie liny, nie zabrakło
tańców i śpiewania wesołych piosenek. Dużym powodzeniem podczas
imprezy cieszyło się malowanie buzi i
zaplatanie kolorowych warkoczyków.
Chętni mogli wyrazić swoje emocje
poprzez malowanie na specjalnie
przygotowanym kartonowym domku.
Dzięki dofinansowaniu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Białej oraz Banku
Żywności w Opolu otrzymano produkty spożywcze, które wolontariusze
przekazali uczestnikom.
Okoliczni rolnicy na potrzeby organizacji imprezy przekazali organizatorom
ziemniaki.
Kto zgłodniał po zabawach, mógł
skorzystać z oferty gastronomicznej,
w której znalazły się kiełbaski z grilla
oraz oczywiście ziemniaki na gorąco.
n

Zebranych przywitała kierownik OPS w Białej, Maria Klimowicz

Wielkie dmuchane bańki to atrakcja niemal każdej imprezy plenerowej

Dla dzieci przygotowano mnóstwo zabaw

Na przeciąganie liny skusili się nawet policjanci
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Odeszli
Joachim Solloch, ur. 1937 r., zm. 11.08.2022 r., zam. Biała
Jan Lemko, ur. 1935 r., zm. 08.09.2022 r., zam. Biała
Joachim Walczyk, ur. 1945 r., zm. 08.09.2022 r., zam. Biała
Adolf Lauf, ur. 1939 r., zm. 10.09.2022 r., zam. Ligota Bialska
Roman Biernat, ur. 1936 r., zm. 10.09.2022 r., zam. Biała
Michał Kułakowski, ur. 1944 r., zm. 12.09.2022 r., zam. Miłowice

P

Witaj szkoło!

ierwszego września rozpoczął się now y rok szkolny
2022/2023.

W szkołach w naszej gminie w klasach pierwszych uczyć się będzie 89
uczniów (40 w PSP w Białej, 6 w filii
w Gostomii, 5 w filli w Śmiczu, 25
w ZSP w Łączniku, 6 w filii w Pogórzu
oraz 7 w NSP w Grabinie).

Odbyły się uroczyste apele i powitania
przygotowane przez uczniów starszych
klas. Tradycyjnie wszyscy piewszoklasiści na dobry początek otrzymali tyty
wypełnione słodkościami.
Wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego, samych piątek
i szóstek!

Odbiór przebudowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Chrzelicach

W

dniu 19 sierpnia 2022 roku
podpisano protokół odbioru
końcowego robót budowanych przy przebudowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w
Chrzelicach nr 15.

W ramach zadania, w istniejącym
budynku mieszkalnym, dokonano
nowego podziału lokali i wydzielono
10 lokali mieszkalnych, przebudowano
piwnicę i klatkę schodową, wykonano
nowe instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania
wraz z wykonaniem kotłowni na pellet.
Wykonano nową elewację budynku
oraz pokrycie dachowe, wymieniono
stolarkę okienna i drzwiową.
Mieszkania zostały wykończone w
sposób umożliwiający ich natychmiastowe zasiedlenie tj. wykonano
podłogi z płytek ceramicznych oraz

paneli, okładziny ścian w kuchni i
łazience z płytek ceramicznych. Ponadto
wyposażono lokale w prysznic, umywalkę , miskę ustępową, zlewozmywak
oraz kuchenkę elektryczną. Jeden z
lokali, zlokalizowanych na parterze
budynku,został przystosowany dla
osoby niepełnosprawnej.
Prace budowlane wykonywała firma AS-BUD SZAWEŁŁO ADAM
z Nysy, funkcję inspektora pełniła firma INWESDIM z Opola.
Koszt robót budowlanych wyniósł 2
060 531,22 zł.
Zadanie otrzymało wsparcie finansowe ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu dopłat.
Dofinansowanie wyniosło 1 656 583,90 zł.
Fundusz Dopłat realizowany jest
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wnętrza budynku zyskały zupełnie nowy i świeży wygląd
Pierwszoklasiści z ZSP w Białej

Podziękowania za wsparcie
Organizatorzy dożynek gminnych w Prężynie składają serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe imprezy następującym sponsorom:

Pierwszoklasiści z filii w Śmiczu (fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej)

Pierwszoklasiści z ZSP w Łączniku (fot. FB Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku)

•Firma Ustronianka Sp. z o.o.
•Bank Spółdzielczy w Białej
•BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Sp. J.
•PPHU SPECGLASS
•WJM Bąk Mariusz
•WJM Bąk Anna
•Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Prężynie
•Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chrzelicach
•ROL-BUD Honisch Helga
•METALFLEX Ślusarstwo Andrzej Latta
•Brehmer Artur
•Augustyniak Janina
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REKL AMY

SPRZEDAM OGRÓDEK DZIAŁKOWY.
DZIAŁKA OGRODZONA Z ALTANĄ MUROWANĄ
NA TERENIE ROD W BIAŁEJ. 697 381 423
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TERMINARZE ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ
RUNDA JESIENNA - część II
Klasa A grupa IV:

Klasa B grupa X:

Kolejka Kiedy?

Kto?

O której?

Kolejka Kiedy?

Kto?

O której?

7

LKS Polonia Biała – LZS Gryżów
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik –
LZS Gazownik Wawelno
FKS Otmęt – LKS Polonia Biała
KS Metalowiec Łambinowice –
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik
LKS Polonia Biała – LZS Lubrza
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik –
LZS Ścinawa Nyska-Korfantów
LZS Sudety Moszczanka – LKS Polonia Biała
LZS Gryżów – LUKS Polonia Pogórze-Łącznik
LKS Polonia Biała – LZS Rzepce
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik –
FKS Otmęt
LKS Szonów – LKS Polonia Biała
LZS Lubrza - LUKS Polonia Pogórze-Łącznik
LKS Polonia Biała – MKS Polonia
Prószków-Przysiecz
LUKS Polonia Pogórze-Łącznik –
LZS Sudety Moszczanka

15:30
14:00

7

LZS Zawada k. Głogówka - LKS Polonia II Biała
LZS Chrzelice - LZS Kolnowice
LZS Ligota Bialska-Radostynia – LZS
Łąka Prudnicka
LKS Polonia II Biała – LKS Partyzant
Kazimierz
LKS Strzeleczki - LZS Chrzelice
LZS Ligota Bialska-Radostynia – LZS
Zawada k. Głogówka
LZS Kolnowice – LZS Czyżowice
LZS Chrzelice - LKS Polonia II Biała
LKS Partyzant Kazimierz - LZS Ligota Bialska-Radostynia
LZS Rudziczka - LZS Kolnowice
LKS Polonia II Biała – LZS Czyżowice
LZS Ligota Bialska-Radostynia - LZS
Chrzelice
LZS Kolnowice – LZS Przechód
LZS Rudziczka - LKS Polonia II Biała
LZS Chrzelice – LZS Zawada k. Głogówka
LZS Czyżowice - LZS Ligota Bialska-Radostynia
KS Fortuna Głogówek - LZS Kolnowice
LKS Polonia II Biała – LZS Przechód
LKS Partyzant Kazimierz - LZS
Chrzelice
LZS Ligota Bialska-Radostynia – LZS
Rudziczka
LZS Kolnowice – LZS Kujawy
KS Fortuna Głogówek - LKS Polonia
II Biała
LZS Chrzelice – LZS Łąka Prudnicka
LZS Przechód - LZS Ligota Bialska-Radostynia
LZS Stare Kotkowice - LZS Kolnowice

15:30

8

1.10
2.10
8.10
8.10

9

15.10
16.10

10

22.10
23.10

11

12

13

29.10
30.10
5.11
6.11
12.11
13.11

15:30
15:30

2.10
2.10
8

15:30
14:00
14:30

13:30
13:30

9

10

11

13:30

6

13:30

7
8

9

16:30
16:30

15:30
14:30
14:30

6.11
6.11
6.11

13

5.11
13.11
13.11
13.11

16:00
16:30
15:30

22.10
30.10
30.10

30.10

O której?

10.10 SS Piątka Prudnik - LKS Polonia
05.09. Biała
LZS Orzeł Branice - LUKS Polonia
Pogórze-Łącznik
17.10 LKS Polonia Biała – Orzeł Branice
17.10 LUKS Polonia Pogórze-Łącznik –
LKS Babice
24.10 LKS Polonia Biała – LZS Ścinawa
Nyska-Korfantów
24.10 LZS Lubrza - LUKS Polonia Pogórze-Łącznik
31.10 KS Polonia Głubczyce - LKS Polonia Biała
31.10 LUKS Polonia Pogórze-Łącznik –
UKS Orlik Prudnik

16.10
23.10

30.10

Terytorialna Liga Młodzika grupa 8:
Kto?

8.10
16.10
16.10

23.10

12

Kolejka Kiedy?

9.10
8.10
9.10

14:00
14:30
14:00

2.10

13.11

13:00
15:30
13:00
15:00
15:00
15:00
13:00
15:00
15:00
13:00
14:30
14:30
14:00
13:00
14:00
14:00
13:00
13:30
13:30
13:30
13:30
13:00
13:30
13:30

II Liga Młodzika grupa 2:
Kolejka Kiedy?

Kto?

O której?

12
13
14

MKS Pogoń Prudnik – AP Biała
AP Biała – KS Polonia II Nysa
PLUKS Pomologia Prószków – AP
Biała

15:30
14:30
14:30

24.10
31.10
7.11
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