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W ostatnią niedzielę sierpnia w Nowej Wsi Pr. odbyły się gminne 
dożynki, które zgromadziły wielu uczestników nie tylko z terenu 
bialskiej gminy. Obchody święta plonów rozpoczęły się w go-

dzinach przedpołudniowych uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym 
pw. Jana Chrzciciela w Solcu odprawioną przez proboszcza ks. Piotra 
Koziola jako dziękczynienie za trud i pracę na roli, za uzyskane plony.
 Na czas dożynek posesje prezentowały się zachwycająco, zwłasz-
cza te pomysłowo udekorowane, które wyobrażały sceny rodzajowe 
z życia wsi, w tym wiele o humorystycznym zabarwieniu.
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Dożynki gminne 2014 Międzynarodowe zawody kolarskie

dokończenie na str. 6

dokończenie na str. 6

17 sierpnia w Białej rozegrano III Ogólnopolskie Zawody o Puchar Bur-
mistrza Białej w Kolarstwie Górskim XC. Do zmagań stanęło 84 za-
wodników w różnych grupach wiekowych, którzy mieli do poko-

nania trasę (w zależności od wieku) o długości od 200 m do ponad 26 km.
 Wśród zawodników nie zabrakło członków klubów kolarskich z różnych 
miejscowości południowej Polski. Ziemię prudnicką reprezentowali kolarze 
UKS White Team Biała oraz niezrzeszeni zawodnicy z Prudnika. Wśród gości 
obecni byli znakomici kolarze sprzed lat Józef Gawliczek i Franciszek Surmiński.
 Sponsorami imprezy zostali: Gminne Centrum Kultury w Białej, Bank 
Spółdzielczy w Białej, Firma ROL-POL z Białej, Hakinson i Dmetex.
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Karolina Rudolf – mieszkanka Bia-
łej jest członkinią zespołu kuli-
narnego Hell’s Kitchen prowa-

dzonego przez Wojciecha Modesta 
Amaro, nadawanego raz w tygodniu 
przez telewizję Polsat. W kulinarnej 
rywalizacji uczestniczą dwa siedmio-
osobowe zespoły – męski i żeński.

 Karolina Rudolf zakwalifikowała 
się do programu jako jedyna osoba 
z Opolszczyzny. 
 Mówi Karolina Rudolf: – W czasie 
trwania w Opolu pikniku kulinarnego 
zdecydowałam się z ciekawości wziąć 
udział w  castingu. Po kilku dniach 
otrzymałam propozycję udziału w pro-
gramie telewizyjnym. Była ona dla 
mnie wielkim zaskoczeniem. Udział 
w programie nie jest łatwy, ogarnia nas 
wielki stres. Stąd w oczach niejednego 
uczestnika pojawiają się łzy.
 Karolina wierzy, że udział w  pol-
satowskim programie będzie dla niej 
wielkim przeżyciem i doświadczeniem, 
chociaż zdaje sobie sprawę, że jako młoda 

Karolina w Polsacie

dziewczyna nie ma zbyt wielkiego do-
świadczenia w trudnej sztuce kulinarnej. 
Wierzy jednak w końcowy sukces.
 Karolina obecnie mieszka w Opolu, tam 
również pracuje jako kucharka w jednej 
w mini kafejek. Marzy, aby w przyszłości 
zostać dobrym szefem kuchni. Zaprasza 
przyjaciół z  Białej i  mieszkańców do 
oglądania programu na TV Polsat z jej 
udziałem w każdy wtorek o godz. 2000.

(n)

Zakończony został kilku-
miesięczny remont ele-
wacji zabytkowego bu-

dynku mieszkalnego w Białej 
przy Placu Zamkowym nr 3, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabytkowego zamku Prósz-
kowskich.
 Dzięki przeprowadzonym 
pracom obiekt uzyskał dawny 
wygląd. Prace remontowe 
przeprowadziła firma AN Pol 
z Krapkowic, wyłoniona w ra-
mach przetargu.

Remont zakończony

Remontowy poślizg

Bezpłatne konsultacje 
psychologiczne 

dla mieszkańców gminy Biała
 Burmistrz Białej informuje, że od 18 września 2014 r. będą prowadzone bez-
płatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy Biała. W ramach konsul-
tacji będzie można uzyskać pomoc w  zakresie: uzależnień, problemów rodzinnych 
i wychowawczych, doświadczania przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej), trud-
ności w relacjach interpersonalnych, sytuacji kryzysowych.
 Konsultacje będą odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 
29 (na parterze) zgodnie z poniższym harmonogramem:
 Wrzesień:  18.09.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00–11:00; 30.09.2014 r. (wtorek) 

– godz. 16:00 – 18:00
 Październik:  16.10.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00–11:00; 28.10.2014 r. (wtorek) 

– godz. 16:00–18:00
 Listopad:  13.11.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00–11:00; 25.11.2014 r. (wtorek) 

– godz. 16:00–18:00
 Grudzień:  11.12.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00–11:00; 23.12.2014 r. (wtorek) 

– godz. 16:00–18:00

Likwidacja placu zabaw
Do redakcji wpłynął list od mieszkańców budynku spółdzielczego w Białej, 

zamieszkałych w Rynku od nr 1 do nr 9. Poniżej przedstawiamy jego treść.

 We wrześniu br. na wniosek grupy 
mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Prudniku przystąpiła do likwidacji 
mini placu zabaw usytuowanego 
na zapleczu budynku spółdzielczego. 
 Było to jedno z nielicznych miejsc, 
w których dzieci mogły korzystać 
z urządzeń zabawowych. Zlikwidowana 
została między innymi piaskownica 
i częściowo zdemontowane huśtawki. 
W późnych godzinach wieczornych 
na placu gromadziła się – zdaniem części 
mieszkańców – starsza młodzież, która 
głośnym zachowywaniem zakłócała 
ciszę nocną i wypoczynek zamiesz-
kałych w pobliżu osób. Pytamy, czy 
dla zapewnienia spokoju grupy ludzi 
należało pozbawiać dzieci miejsca 
do zabaw dziecięcych?
 Jesteśmy tym faktem zbulwersowani. 
Naszym zdaniem do zapewnienia 
spokoju w godzinach nocnych służą 

inne środki, m.in. interwencja policji.

Grupa mieszkańców zamieszkałych
w budynku Rynek 1–9.

Dobiegają końca prace remon-
towe w budynku przy ul. Mo-
niuszki w Białej, w którym uru-

chomiony zostanie żłobek. Na piętrze 
powstaną dwa mieszkania komunalne. 

 Początkowo planowano uruchomienie 
żłobka we wrześniu, ale jak informuje Emi-
lia Sacha, która podjęła się prowadzenia pla-
cówki dla dzieci w ramach prywatnej inicja-
tywy. Budynek wymagał przeprowadzenia 
kilku dodatkowych, wcześniej nie planowa-
nych prac remontowych, stąd opóźnienie w 
zakończeniu remontu. 
 Na prowadzenie żłobka Emilia Sacha 
otrzyma dotację z Urzędu Miejskiego w 
Białej. Na wyposażenie placówki w sprzęt 
otrzymała środki w ramach pomocy unij-
nej. Dotychczas do żłobka zapisanych jest 

ośmioro dzieci. Do żłobka mogą uczęszczać 
dzieci w wieku od sześciu miesięcy do trzech 
lat. Są jeszcze wolne miejsce informuje pani 
Emilia. Zainteresowani proszeni są o kon-
takt telefoniczny pod nr 607 919 647. Prze-
widywana odpłatność za miesięczny pobyt 
dziecka w żłobku z wyżywieniem wynosił 
będzie ponad 400 zł.
Na zdjęciu remontowany budynek przy ul. Moniuszki. 
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Karolina w towarzystwie koleżanek z programu



Biedna to kraina, gdzie se chleb koń-
czy, a kamień zaczyjnoł. Rzołdzi-
łach z takoł kobietoł co z gór pocho-

dzi i pyjtałach joł, czy u nich też robioł 
na dożynki taky wielkie bogate korony 
żniwne. Padała, iże u nich takiej pychy 
nie ma, jak tu na Śląsku. U nich, jak jest 
podziałkowanie za żniwa, to kożdoł gospo-
dyni zrobi se jyno bukiet ze kwiołtków, 
roztomajitych ziół, na patyki wrazi łowoce, 

jabka, gruszki, jeszcze do bukietu wrazi 
gałołzki jarzembiny i  chto tał co moł. 
To farołrz poświałcoł przy świałtyjmszy 
i ludzie se to dóma powieszoł kajś do izby, 
abo postawioł do glinianego garca. Nie soł 
tał ludzie tacy herni jak u nołs i co jeszcze, 
soł tał rodziny bogate w dzieci, bo prze-
cał dzieci to jest bogajstwo.
 Jak my se tak rozprawiały też ło tyj, iże 
ich gwara jest dojś podobnoł do naszego 
ślonskiego, przypomniała mi se taka aneg-
dota pana Stanisława Raka z Zawoji. On też 
spisuje w swoji gwarze roztomajite histo-
ryji. Idzie to tak: Baba godo do swojego 
chopa: Walek – ubier se i zołdź do pro-
bosca, zapis do krztu dziecko, a mo mieć 
na imio Magdusia. Gazda łoblek se lepi 
i posed na plewanijo, pokwoluł Pana Boga 
i godo, ze kce zapisać do krztu dziecko. 
Probosc se go pyto: A które to juz jest, 
bo mie sie widzi, ze mocie niezgorso-

gromadko? A gazda mu łodpedzioł: No 
to bedzie dziewiote. Probos pokiwoł gło-
wom i godo: Jo bym wom radził, cobyś 
ty swoje cepy zawiesił na kołku, a babie 
swoji powiydz, zeby studoło zawarła!
 Ło jegomościu – godo Walej- jo swoje 
cepy mogom zawiesić, ale moja baba jest 
jurno, jak jo je nie zadowolom, to bedzie 
patrzuła za insomi, ale jo ji powiom 
co mi jegomoś radzom. Przysed do cha-

łupy i godo babie co probos pedzioł. Baba 
scerwieniała ze złości, potom sie lepij 
łoblekła i posła na plewanijo. Godo do pro-
bosca: Jegomościu, cy to prawda, coście 
mojemu chopu nagadali? Tak wom radziu-
łek – łodpedzioł probos. A baba łozpa-
jezono godo proboscowi: Mój chłop niek 
se ta swoje cepy zawiesi na kołku, ale jo 
stodoło łozewrom – niek kto kce młoci.
 Tela szpasu, a terołz dalej o żniwach, 
gdzie studoły ani nie soł potrzebne. Słoma 
leży na polu w balach i w słońcu sie świeci 
jak wielkie pieszczonki ze złota. Jaki 
to jednak jest postęp w  tyj rolnictwie, 
ale wiela to ludzi wszystkiego probie-
rowało, coby se tak ciałżko na ten chleb 
nie narobić. Na przykłod. już po I wojnie 
światowej boły te damfmaszyny benzo-
lał nałonaczone i też prosto z fury snopki 
zboża boły do tyj dreszmaszyny ciepany, 
co stała na dwórku. A w naszej Grabinie 

boł chop co służył w I wojnie światowej 
na lotnisku we Wrocławiu i tał se nauczył 
siłał z mechaniki, to potyj dóma zacznoł 
budować traktor. Jak był fertich, to trak-
tor richtich ruszył na tym dwórku. Jyno 
kierownica była źle zrobionoł i wjechoł 
prosto do gnojołka. Tak, padają iż pro-
bierowanie jest lepsze niż sztudowanie. 
Bodejś do tych wielkich koron żniwnych 
niechtory kobiety se tyż już pomołgajo 
jakiś silikonał, to jest taki klajster, co te 
ziołrka slepi, genał żołdyn nic nie wie, 
bo te co tak robioł, dzierzoł to w tajem-
nicy i  dobrze robioł, bo zrobić korona 
żniwnoł to jest wielkoł sztuka.
 Działkuja Bogu za to, że dane mi boło, 
byc z moim aparatem fotograficznem tak 
blisko kożdych dożynek w naszej gminie. 

złote gody
Urszula i Kazimierz Bryk 

zam. Biała 
ślub: 19.09.1964 r.

Elfryda i Alfons Puchalla 
zam. Chrzelice 

ślub: 27.09.1964 r.
Małgorzata i Piotr Lehnart 

zam. Łącznik 
ślub: 28.09.1964 r.
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Ło dożynkach

Park czeka 
na inwestycje

Poprawa jakości bialskiego parku 
posuwa się małymi krokami 
do przodu. Większa inwestycja 

zaplanowana została na rok przyszły.

 Niedawno bialska spółka wodno-kanali-
zacyjna poprawiła stan nawierzchni na przy-
parkowej drodze wiodącej od głównej ulicy 
Prudnickiej w stronę cmentarza żydowskiego. 
Chodziło głównie o poprawę odwodnienia, 
tak by spływająca woda nie wypłukiwała 
i nie niszczyła swojego „koryta”.
– Zainstalowaliśmy lukadreny (odwodnie-
nia liniowe – przyp. red.) i studnie chłonne 
– zaznacza Krzysztof Glombitza, wiceprezes 
bialskiego WiK-u. – Alejka nachylona jest 
z kolei pod minimalnym kątem i woda 
ładnie spływa.
 Ciąg dalszy polepszania stanu dróg par-
kowych – w przyszłym roku. Jak zapowiada 
nasz rozmówca – na przysłowiowej tapecie 
znajdą się okolice boiska.
 Na Anno Domini 2015 zaplanowane jest 
również stworzenie boiska wielofunkcyjnego 
(umownie zwanego mini-orlikiem) właśnie 
na terenie parku, na gruncie obecnego, nadgry-
zionego zębem czasu kompleksu sportowego.
 Plany zrobienia prawdziwego Orlika 
w ramach programu rządowo-samorządo-
wego spaliły na panewce – okazało się, że tego 
rodzaju (ujednolicony w skali kraju) kompleks 
boisk, szatni i  sanitariatów nie zmieściłby 
się we wspomnianym parkowym miejscu. 
Z kolei poszerzenie tego obszaru na potrzeby 
projektu wiązałoby się z niezwykle kosztow-
nym wyrównywaniem terenu.
 Trzeba będzie zatem zadowolić się zwy-
kłym (acz i  tak o niebo lepszym od tego 
co jest teraz) boiskiem wielofunkcyjnym – 
skoro samorząd obstaje przy twardym zało-
żeniu, że tego rodzaju obiekt musi być wła-
śnie w parku.
 Początek inwestycji przewidziany został 
– jak wspomniano – na rok przyszły, więc 
do tematu na pewno będziemy wracać.
 Przed przeszło dwoma laty w planach była 
również renowacja parku, łącznie z zainsta-
lowaniem siłowni na świeżym powietrzu. 
Do renowacji nie doszło, zaś jeśli chodzi 
o siłownię – stolicę gminy ubiegło Pogórze. 
Projekt mający poprawić estetykę bialskich 
„zielonych płuc” miał mieć charakter pol-
sko–czeski, jednak ostatecznie południowy 
potencjalny partner nie podjął współpracy. 
Do tej wspólnej koncepcji już nie powrócono.
 Na razie więc trwa modernizacja parku 
realizowana wg systemu małych kroków. 
A do zrobienia jest sporo, łącznie z wycięciem 
samosiewów, których przybywa. A szkoda 
przecież, by park zdziczał, zmuszając spa-
cerowiczów do zakupu maczet. Czekamy 
zatem na dalszy rozwój wydarzeń.

Bartosz Sadliński

W połowie sierpnia br., działający 
przy Opolskim Centrum On-
kologii Wojewódzki Ośrodek 

Koordynujący Populacyjny Program Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi rozpoczął 
coroczną wysyłkę do Opolanek zaproszeń 
na mammografię przesiewową, zwaną też 
mammografią skryningową. Badanie to służy 
wykrywaniu wczesnych zmian chorobowych 
w  piersiach i  jest realizowane od roku 
2006 w ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych 
2006–2015.
 Przypomnijmy, że programem 
skryningu mammograficznego objęte 
są zdrowe Polki w  wieku 50–69 lat, 
które raz na dwa lata (chyba że lekarz 

zdecyduje, że częściej) mogą bezpłatnie 
wykonać mammografię w  dowolnej 
pracowni mammograficznej na terenie 
kraju (województwa), z  którą NFZ 
podpisał umowę na finansowanie tego 
typu świadczenia medycznego.
 Na Opolszczyźnie takich pracowni jest 
14, z tego 5 mobilnych, poruszających się 
specjalnie wyposażonymi autobusami, zwa-
nymi mammobusami (ich wykaz – poniżej)
 Do Opolanek wydrukowano i wysłano 
już ponad 40 tys. zaproszeń z blisko 69 
tys. przewidzianych do wysłania w roku 
bieżącym. Liczba ta stanowi więcej niż 
połowę liczby kobiet w wieku 50–69 lat, 
mieszkających na Opolszczyźnie. Każdego 
tygodnia do Opolanek trafia kilka tysięcy 

zaproszeń na mammografię
 Należy pamiętać, że zaproszenia dla pań, 
wykonujących regularnie mammografię, 
są jedynie przypomnieniem o możliwości 
ponownego wykonania badania. Dla pań, 
które jeszcze mammografii nie miały, są 
z kolei informacją, że takie badanie warto, 
a nawet trzeba wykonać, by mieć pewność, 
że z piersiami nie dzieje się nic niepokojącego.
 Posiadanie zaproszenia nie jest 
warunkiem koniecznym do wykonania 
mammografii. Nie trzeba go też okazywać 
przy rejestracji. Dlatego panie, które 
zaproszenia z jakichś względów jeszcze 
nie otrzymały, bez problemu mogą 
wykonać mammografię w  dowolnej 
pracowni na Opolszczyźnie czy kraju. 

Nazwa placówki Adres Telefon

Stacjonarne
 SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii Opole, ul. Katowicka 66a  77 441 60 39 

 SPZOZ Centrum Opole, ul. Budowlanych 4 77 453 84 62;  fax 77 453 90 51 
 SPZOZ Kędzierzyn-Koźle, ul.24 Kwietnia 7  77 48 24 114

 NZOZ Onkovit Nysa, ul. Rodziewiczówny 34 77 433 24 86; 727 616 901 
 Szpital Powiatowy Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36a 77 40 70 149 

 SPZOZ Głubczyce, ul. Skłodowskiej 26 77 48 01 141–142
 NZOZ Diagnostyka Obrazowa Kluczbork, ul. Skłodowskiej-Curie 23 77 417 35 33

 NZOZ Prudnickie Centrum Medyczne Prudnik, ul. Szpitalna 14 77 406 78 98
CMD Artimex – Eurodent K- Koźle, pl. Gwardii Ludowej 1 77 481 05 92

Mobilne  - mammobusy
NZOZ Pro-Sana Brzeg, ul. Chocimska 7  77 546 13 84

Lux-Med Gdynia, ul. Nocznickiego 8A 58 666 24 44;  801 080 007 
 Mammo-Med Gdańsk, ul. Schuberta 104 58 325 76 02;  58 325 76 05
 NZOZ T.N.N. Białystok, ul. Siewna 2 85 676 03 32;  85 676 13 22 

 Geneva Trust Polska Gdańsk, ul. Schuberta 104 58 325 76 05

Badam się, mam pewność

Nazwa Adres Telefon

Opolskie Centrum Onkologii Opole, ul. Katowicka 66a  77 441 60 07/08 

SPZOZ  Centrum Opole, ul. Budowlanych 4  77 453 84 62 

NZOZ  Onkovit Nysa, ul. Rodziewiczówny 34  77 433 24 86  

ZOZ  Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36a  77 482 95 60

Placówki realizujące program skryningu mammograficznego w województwie opolskim

Placówki realizujące etap pogłębionej diagnostyki w województwie opolskim

Każdego tygodnia do Opolanek trafia kilka tysięcy zaproszeń na mammografię
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Rozwój, który nie ma końca

Z okazji 20-lecia Ustronianki na 
terenie Białej rozmawiamy z pre-
zesem firmy Michałem Bożkiem. 

Przedsiębiorca opowiada o począt-
kach swojej działalności, o sposo-
bach radzenia sobie w trudnych mo-
mentach, o zarządzaniu zespołem, 
modernizacji zakładu oraz wyższo-
ści wody mineralnej nad uzdatnianą.

– Dlaczego zdecydował się pan przed laty 
na stworzenie kolejnego zakładu ustro-
nianki właśnie w Białej?
 Gminna spółdzielnia w Białej była w kryzy-
sie, w związku z czym znajomy, który wiedział, 
że chcę zainwestować w kolejną rozlewnie, 
zadzwonił z informacją: „Michał, jest zakład 
do sprzedania, w pięknej, malowniczej miej-
scowości u podnóża Gór Opawskich”. Pomy-
ślałem, że to dobry pomysł, tym bardziej, że 
właśnie w Białej znajdują się doskonałe źró-
dła wody, które dzięki inwestycji w rozlew-
nię uruchomiliśmy. Obecnie z głębi ziemi, za 
pomocą czterech studni głębinowych, z któ-
rych najgłębsza ma blisko 250 m, wydoby-
wamy doskonałą, pierwotnie czystą, natu-
ralną wodę mineralną, która nie wymaga 
żadnych procesów uzdatniania.
– Znał pan te tereny już wcześniej?
 To jeden z najpiękniejszych zakątków Opol-
szczyzny. Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, 
ale kierowałem się poniekąd sentymentem, 
gdyż z przekazów ustnych wiem, że nazwi-
sko Bożek pojawiało się w tych regionach.  
– Jak często dzisiaj bywa pan w Białej?
 Choć na co dzień mieszkam w Ustroniu, 
gdzie 35 lat temu powstała pierwsza rozlew-
nia, staram się odwiedzać Białą możliwie jak 
najczęściej. Kiedy w 1994 roku zaczęliśmy 
inwestować w Białej, przyjeżdżałem tu raz 
w tygodniu. Przez pierwsze 5, 6 lat robiłem 
15 tysięcy kilometrów rocznie. Później już 
kursowałem coraz rzadziej, a obecnie przy-
jeżdżam raz albo dwa razy w miesiącu.
– Co zadecydowało, że zaczął pan dzia-
łać właśnie w branży wód mineralnych?
 W latach 70. kierowałem dużym zakła-
dem przetwórstwa mięsnego w Ustroniu, 
ale postanowiłem rzucić tę pracę i stworzyć 
coś na własną rękę. Komunistyczne wła-
dze nie sprzyjały prywatnej inicjatywie, ale 
trudne czasy (w których brakowało podsta-
wowych rzeczy, np. podczas akcji żniwnych 
nie można było dostać sznurków do snopo-
wiązałek czy napojów) zainspirowały mnie, 
by zająć się prowadzeniem rozlewni wód. 
Intuicja podpowiadała mi, że to będzie dobry 
kierunek, tym bardziej, że w Łodygowicach 
(koło Żywca) w mojej rodzinie prowadzono 
rozlewnię – to mnie ostatecznie zmotywo-
wało, żeby coś w swoim życiu zmienić.
– Zaczął pan od małej firemki...
 Było nas 7 osób. Na godzinę produkowali-
śmy tylko 700 butelek. Dla porównania – dziś 
wytwarzamy ich około 100 000, jeśli wziąć 
pod uwagę wszystkie linie produkcyjne.
– Kiedy nastąpił moment przełomowy? 
Kiedy zdecydował pan, że trzeba ruszyć 
z produkcją na szeroką skalę?
 Początkowo cały kapitał i wypracowane 
środki przeznaczaliśmy na rozwój. Dzięki 

temu, dysponowaliśmy coraz lepszymi maszy-
nami, udoskonalaliśmy technologie i podno-
siliśmy stan techniczny zakładu. Dzięki żela-
znej konsekwencji, mniej więcej 20 lat temu, 
kiedy nastąpił gwałtowny rozwój (wtedy wła-
śnie zainwestowaliśmy w zakład w Białej), 
byliśmy gotowi sprostać rosnącym wymaga-
niom rynku. Obecnie Ustronianka to w pełni 
polska, rodzinna firma produkująca według 
najwyższych standardów ponad 230 000 000 
litrów wody i napojów rocznie i dająca pracę 
około 550 osobom (w samym zakładzie w Bia-
łej zatrudnionych jest 200 osób). Trzy zakłady 
produkcyjne oraz sześć centrów dystrybucji 
wody w systemie galonowym zapewnia jej 
ugruntowaną pozycję na rynku.
– Czy w historii firmy zdarzył się moment 
trudny, czy wręcz otarcie się o bankructwo?
 W 2003 roku przebudowaliśmy zakład 
w Ustroniu. Dzięki temu zwiększył się poten-
cjał produkcyjny firmy oraz powierzchnie 
magazynowe, które „pod dachem“ osiągnęły 
obszar jednego hektara. Niestety mocno prze-
inwestowaliśmy i w 2004 roku w firmie wystą-
piła ogromna strata. Przez 2 lata wychodzili-
śmy z kryzysu. Wtedy już równolegle działały 
dwa ośrodki – w Białej i w Ustroniu. Wiele 
ryzykowaliśmy, ale w ostatecznym rozra-
chunku wartość firmy znacznie wzrosła.
– Jaka była droga wyjścia z kryzysu?
 Musieliśmy zaciągnąć kredyt na inwesty-
cje i zakupy. Ogólna mobilizacja i oszczędno-
ści pozwoliły nam zmniejszyć koszty funk-
cjonowania firmy. Musieliśmy zacisnąć pasa, 
aby utrzymać właściwy kierunek inwestycji, 
które dawały szansę na nowe produkty oraz 
optymalizację wielu procesów produkcyjnych, 
mających wpływ na mniejsze zużycie energii, 
przy jednoczesnym wzroście wydajności.
– Ustronianka wciąż się rozbudowuje. Na 
czym polega rozbudowa w chwili obecnej?
 Inwestujemy w  najnowsze technologie. 
W samym zakładzie w Białej posiadamy pięć 
nowoczesnych linii produkcyjnych, a obecnie 
budujemy szóstą linię – rozlewniczą, która będzie 
jedną z najbardziej zaawansowanych instalacji 
w naszym kraju. Nieustanny rozwój firmy oraz 
zdobywanie kolejnych, również zagranicznych 
rynków, wymusza dalsze inwestycje. Nasze pro-
dukty dostępne są nie tylko w Polsce, ale także 
w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Niemczech, 
Francji, Czechach, Słowacji, Węgrzech i innych 
krajach Europy. Około 9% naszych produktów 
sprzedajemy na eksport.
– Dzisiaj woda wodzie nierówna. Co 
takiego wyróżnia właśnie Ustroniankę?
 Ustronianka to naturalna woda mine-
ralna. Niedocenianie walorów wody mine-
ralnej u  wielu osób wynika z  niewiedzy 
i braku edukacji w tym zakresie. Problem 
ten dostrzegają lekarze i dietetycy, którzy 
w mediach starają się podkreślać zalety picia 
wody, zwracając uwagę na jej prozdrowotne 
właściwości. Warto podkreślić, że poszcze-
gólne wody ze względu na swój skład róż-
nią się właściwościami. Ustronianka to natu-
ralna woda mineralna, która ma optymalny 
dla codziennego spożycia skład minerałów 
i niską zawartość sodu, dzięki czemu dosko-
nale nadaje się dla diety ubogiej w sód oraz 
do przygotowywania żywności dla niemow-
ląt i jako jedyna woda otrzymała rekomen-
dację ekspertów z zakresu dietetyki z Kli-
niki Centrum Leczenia Otyłości.
– A co pan sądzi o filtrach, które ludzie 
stosują?
 Jedno wielkie nieporozumienie. W wielu 
przypadkach to zwykłe naciąganie klientów. 
Filtry, jeżeli nie są odpowiednio serwisowane, 
szybko tracą swoje właściwości i bardzo czę-
sto są nośnikiem drobnoustrojów.
– Firma Ustronianka przekonuje do zakupu 
galonów z wodą.
 Tak, ponieważ to dobra propozycja dla wielu 
instytucji. Zapotrzebowanie na ten rodzaj 

usługi stale wzrasta. Jest to bardzo higieniczne 
i wygodne rozwiązanie. Woda z dystrybutora, 
na którym zainstalowana jest butla, jest ciepła 
i doskonale nadaje się na kawę czy herbatę. 
Oczywiście, w upalny dzień, można też nalać 
sobie zimnej, krystalicznie czystej, naturalnej 
wody. To tak naprawdę bardzo duża oszczęd-
ność i wygoda – nie ma np. porozrzucanych 
po firmie czajniczków i każdy może zaparzyć 
sobie herbatę czy kawę.
– Zdarza się stosowanie galonów  również 
w gospodarstwach domowych?
 Usługa ta, ze względu na dyskusyjną jakość 
wody w kranie, cieszy się coraz większym 
uznaniem gospodarstw domowych.
– Jak by pan ocenił siebie jako pracodawcę? 
Np. Jeśli chodzi o zarobki.
 Jak już wspominałem – w całej firmie zatrud-
nionych jest blisko pół tysiąca pracowników. To 
w większości doświadczony zespół wspaniałych 
ludzi, o różnych umiejętnościach i kwalifika-
cjach, które jak w każdej firmie, w powiązaniu 
z zakresem powierzonych obowiązków i stop-
niem odpowiedzialności, decydują o wysoko-
ści wynagrodzenia, które musi być zróżnico-
wane. W całej firmie pracuje 150 osób z wyż-
szym wykształceniem. Mamy dwóch ludzi 
po doktoracie. Reszta załogi ma średnie lub 
zawodowe wykształcenie. Zatrudniamy także 
osoby niepełnosprawne. Na palcach jednej 
ręki można policzyć pracowników mających 
wykształcenie podstawowe.
– Pomówmy trochę o działalności społecz-
nej czy sponsoringowej firmy.
 Ustronianka, od wielu lat angażuje się 
i corocznie wspiera wiele lokalnych inicja-
tyw sportowych i kulturalnych (np. Dni Bia-
łej). W miarę możliwości staramy się poma-
gać w realizacji najciekawszych pomysłów, 
w których widzimy szanse na rozwój i promo-
cję regionu. Inwestujemy również w lokalną 
infrastrukturę, wspierając szkołę, budowę 
oczyszczalni, basenu miejskiego czy nowo-
czesnego placu zabaw dla dzieci. W samym 
zakładzie – pracownicy, którzy są w potrzebie, 
mogą skorzystać z bezprocentowej pożyczki. 
Jeśli chodzi o działalność społeczną, zawsze 
coś się dzieje, a nasza pomoc została już 
wielokrotnie doceniona, o czym świadczy 
Brązowy Krzyż Zasługi, jaki otrzymałem 
za pomoc powodzianom na Opolszczyźnie 
i we Wrocławiu, czy Złoty Krzyż Zasługi za 
Ustroniankę. Otrzymujemy również liczne 
podziękowania za działalność społeczną, 
współpracę i wsparcie dla szpitala w Cieszy-
nie, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 
Polsko-Amerykańskich Kliniki Serca w Ustro-
niu, stowarzyszeń na rzecz osób niepełno-
sprawnych i okolicznych parafii.
– Firma była też, z tego co wiem, sponsorem 
strategicznym klubu sportowego w Ustroniu.
 W ciągu 12 lat współpracy zainwestowali-
śmy ogromne środki w wychowanie i rozwój 
młodzieży trenującej w klubie. Dzięki naszej 
pomocy klub wychował wielu zawodników, 
których cechuje wola walki. Ta złość spor-
towa – to coś bardzo potrzebnego i przekłada 
się również na efekty w pracy zawodowej. 
Dodaje siły do walki z przeciwnościami.
– Proszę opisać pokrótce model zarządza-
nia, którym się pan kieruje.
 Kiedy prowadziłem malutką firmę, musia-
łem być w zasadzie wszystkim: właścicie-
lem, kierownikiem, technologiem, zaopa-
trzeniowcem. Żeby na starcie rozeznać się 
w zakresie rynków zbytu czy funkcjonowa-
nia maszyn, trzeba wchodzić w różne role. 
To bezcenne doświadczenie, które pozwala 
kierować zespołem, gdy następuje wzrost 
liczby stanowisk. Zasada jest prosta – zyski 
muszą przewyższać koszty, w przeciwnym 
razie firma przestaje istnieć. Można zaob-
serwować to naokoło, w Białej. Wszystko tak 
naprawdę zależy od ludzi. Szef musi być ela-
styczny i podchodzić do firmy z dużym ser-

cem. Trzeba też być konsekwentnym, jeśli 
chodzi o dyscyplinę. Należy również wyeli-
minować sytuacje, za które można by było 
zwolnić człowieka dyscyplinarnie. Musi być 
ład. Wizerunek firmy buduje się tak naprawdę 
ciągle, przez wszystkie lata.
– Jaki ma pan stosunek do funduszy uni-
janych? Korzysta pan z dofinansowań?
 Uważam, że każda forma wsparcia, która 
pomaga w rozwoju biznesu jest cenna. Pol-
skie firmy, które prowadzą nierówną walkę 
ze światowymi koncernami, powinny wyko-
rzystywać wszystkie dostępne możliwości, 
jakie daje członkostwo w  UE. Fundusze 
unijne w pewnym stopniu pomagają nam 
zmniejszać dysproporcje technologiczne, 
które dzielą nasze przedsiębiorstwa od mię-
dzynarodowych koncernów. Niedawno sami 
skorzystaliśmy z tej formy wsparcia i zain-
westowaliśmy w zaawansowane technologie, 
które dały nam zupełnie nowe możliwości 
produkcji. Jesteśmy zadowoleni i wdzięczni, 
że władze pomogły nam uzyskać pomoc. 
W ogóle cenię sobie współpracę z lokalnym 
samorządem, zwłaszcza z burmistrzem mia-
sta Biała, który niejednokrotnie w trudnych 
sytuacjach bezinteresownie pomagał rozwią-
zywać problemy. Nie spotkałem się nigdy 
z odmową. Jestem za to bardzo wdzięczny. 
Także ze strony mieszkańców miasta czuję 
wsparcie i wyrozumiałość – żeby coś stwo-
rzyć, potrzeba wspólnego wysiłku. Cieszy 
mnie, gdy ludzie są pozytywnie nastawieni 
do rozwoju naszej firmy. Tym bardziej, że nie 
jest łatwo. Wbrew pozorom, nie mam kont 
w Szwajcarii ani na Cyprze, a większość swo-
ich pieniędzy inwestuję tu, w Białej.
– Co ma pan dokładnie na myśli, mówiąc, 
że jest ciężko?
 Nasze rodzime firmy budują zwykle z wypra-
cowanego zysku, nie mając kapitału, który by 
je wzmocnił. Bez wysokich kredytów nie da się 
obecnie prowadzić biznesu. Firmy zachodnie 
– kiedy chociażby inwestują w innym kraju – 
otrzymują wsparcie, mają kapitał. To sytuacja 
niewspółmierna do tej, gdy my sami rozkrę-
camy firmy tu, w Polsce. Na zachodzie wie-
dzą, że jak się stawia wszystko na jedną szalę, 
wtedy po prostu musi się udać.
– Ustronianka to firma rodzinna?
 Prowadzę ją wspólnie z żoną. I nie ma 
tu grosza kapitału obcego. Jak każda firma, 
korzystamy jedynie z dostępnych kredytów 
na zakup surowców oraz inwestycje. Wia-
domo, przedsiębiorstwo musi przynosić 
zyski, z których część idzie na tzw. amorty-
zację maszyn i urządzeń, które się zużywają.
– Rozwój firmy trwa ciągle. Nie ma takiego 
momentu, w którym człowiek rozsiada się 
wygodnie i tylko liczy zyski.
 Tak. Na pewnej konferencji usłyszałem, że: 
jakość to droga bez końca. Bardzo spodo-
bało mi się to zdanie.
– Był pan w tym roku na urlopie?
 Od 10 lat nie byłem na urlopie. Jedynie 
2 razy po 4 dni w Austrii. Lubię pracować. 
Niech się przemęczeni urlopują (śmiech).
– Odczuwa pan kryzys, o którym mówi 
się w Polsce?
 Nasza firma tego nie odczuła. Warunek to 
dobra, intensywna praca i przemyślana stra-
tegia inwestycyjna, która dodatkowo musi 
być realizowana we właściwy sposób.
– Jakie miałby pan wskazówki dla począt-
kujących przedsiębiorców?
 Przede wszystkim dotrzymywanie słowa, 
uczciwość, solidność, skromność. Nie można być 
pysznym. Pan Bóg najbardziej karze za pychę.
– To w końcu pierwszy grzech główny.
 Trzeba być człowiekiem. Tym bardziej, 
gdy jest się na kierowniczym stanowisku. 
Na Śląsku Cieszyńskim jest powiedzonko: 
Być człowiekiem – przejdziesz świat. Sta-
ram się tak postępować.

rozmawiał Bartosz Sadliński



Hobby dodaje życiu smaku. Gdy 
jest ono nietuzinkowe – tym 
lepiej. Sebastian Kucharski 

z Łącznika zajmuje się tworzeniem 
robotów z części motoryzacyjnych, 
które trafiły na złom. Jak się jednak 
okazuje – wcale nie są to elementy 
bezużyteczne.

 W pracowni pana Sebastiana stoi jeden 
w pełni już wykonany kolos. Ma trzy metry 
wysokości i waży pół tony. To robot z filmu 
„Transformers” – zrobiony w formie rzeźby 
z  fragmentów samochodów i  motocykli, 
misternie pospawanych, poskręcanych 
i  zakonserwowanych za pomocą lakieru. 
Część z nich pokryta jest żółtą barwą, pozo-
stałe zachowały kolor metaliczny.
 Tuż obok znajduje się sprzęt służący do prze-
noszenia robota na przyczepę. Mieszkaniec 
Łącznika jeździ ze swoim „dzieckiem” na róż-
norakie imprezy motoryzacyjne, np. Master 
Truck czy Rajd Oświęcimski. 40-latek pojawił 

się także w stacji TVN Turbo. Nic dziwnego, 
zacięcie do tego rodzaju twórczości nie jest 
spotykane często. Sam autor natrafił (drogą 
internetową) na osobę z Tajlandii, która zaj-
muje się tworzeniem robotów na podobnej 
zasadzie i sprzedawaniem ich.
Sebastian Kucharski na razie nie czerpie 
dochodów ze swojego hobby, aczkolwiek nie 
wyklucza pójścia także tą drogą.
– Można robić to, co się lubi i jeszcze na 
tym zarabiać – podkreśla. – W chwili obec-
nej prowadzę firmę budowlaną. Ale taka 
praca ma też swoje minusy. Ciągle jestem 
poza domem.
 Nasz rozmówca zajmuje się tworzeniem 
robotów dopiero od roku. Posiada wykształ-
cenie w zakresie skrawania metalu, więc pod 
względem manualnym wiedział, jak zabrać 
się do dzieła. Reszta to wyobraźnia. Robot 
nie jest w stu procentach odzwierciedleniem 
tego z filmu. Jednak fani science-fiction na 
pewno zorientują się, o co (o kogo?) chodzi.
 Drugim (acz jeszcze nie skończonym) 
kolosem jest Predator. Tę mało sympatyczną 
postać nie trzeba przedstawiać nikomu, 
kto uważa się za fana filmów z Arnoldem 
Schwarzeneggerem. Umięśniony gwiazdor 

Od złomu do Predatora Karta Dużej Rodziny
kina akcji stoczył z Predatorem ciężki poje-
dynek, wcześniej tracąc po kolei swoich 
kolegów. Stworowi brakuje jeszcze dłoni 
i stopy. Czeka go też lakierowanie. Jednak – 
jak zapowiada Sebastian Kucharski – Pre-
dator pozostanie w metalicznym kolorze. 
Nic też nie wiadomo o tym, by miał znikać 
(tak jak w filmie). No, chyba, że stworzenie 
wymknie się spod kontroli stwórcy. A – jak 
wiemy – w  literaturze czy kinie zdarzało 
się to często. Oprócz dwóch przerośniętych 
postaci, w łącznickiej pracowni pana Seba-
stiana znajduje się nieco mniejszy Obcy (ze 
znanego filmu Ridleya Scotta pod tym wła-
śnie tytułem). Nad nim także twórca musi 
jeszcze nieco popracować.
 Nieopodal zaś widzimy postać, której rów-
nież nie chcielibyśmy spotkać (ani w ciemnej, 
ani w jasnej uliczce) – anioła śmierci, z obo-
wiązkową kosą w ręku. Są też bardziej przy-
ziemne elementy, np. cysterna. A wszystko ze 
stali, tej uznanej za niepotrzebną (jak widać 
– niesłusznie) i oddaną na złom.

– Jeden duży robot to mniej więcej sto kur-
sów na złom – mówi Sebastian Kucharski. 
– A za kilogram kasują tam dwa złote.
 A zatem mówimy tu o kosztownej i cza-
sochłonnej pasji. Nasz rozmówca poświęca 
jej zwykle jeden dzień w tygodniu (na ogół 
jest to sobota). Stworzenie Transformersa 
zajęło mu łącznie około 700 godzin. Tymcza-
sem w głowie rodzą się już kolejne pomysły. 
Pan Sebastian chce sięgnąć do filmów Robo-
cop i Terminator. Na to jednak trzeba czasu, 
zaś jego – jak to często bywa – brakuje.
 Dziedzina, którą zajmuje się mieszka-
niec Łącznika nazywa się umownie „scrap 
sculpture”, czyli w dosłownym tłumaczeniu 
– rzeźba ze złomu. Bohater naszego artykułu 
prowadzi na Facebooku fanpage pt. „Seba-
stian Kucharski art from Scrap”. Znajdują 
się na nim zdjęcia robotów, fotki z imprez 
motoryzacyjnych, a  także nagranie z pro-
gramu w TVN Turbo
 Skoro mowa o rzeźbie, pozostaje zapytać, 
co zastępuje dłuto.
– Spawarka i  szlifierka to podstawowe 
narzędzia – przyznaje pan Sebastian. – Śru-
bokręt też się przydaje.

Bartosz Sadliński

UWAGA KIEROWCY
Od 22 września do 26 października przewidywany jest remont 
przejazdu kolejowego w Lubrzy (droga wojewódzka nr 414 Opole – 
Prudnik). Oficjalny objazd na ten czas przebiegał będzie drogą krajową 
nr 40 Lubrza – Głogówek, a następnie drogą nr 416 do Krapkowic 
i Opola. Innym dogodnym objazdem jest droga z Prudnika lub Lubrzy 
przez Prężynkę i Prężynę. Remont przeprowadzany jest ze względu na 
planowane doprowadzenie linii kolejowej do Krapkowic do znajdujących 
się tam w sąsiedztwie magazynów wojskowych.

Ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny to, mający zasięg ogól-
nokrajowy, system zniżek dla 

rodzin wielodzietnych. 27 maja 2014 r. 
Rada Ministrów podjęła uchwałę 
w sprawie ustanowienia rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych 
oraz przyjęła rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków reali-
zacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych. 16 czerwca 2014 r. 
oba dokumenty weszły w życie.

 Celem programu jest podjęcie 
działań na rzecz rodzin wielodziet-
nych przez właściwych ministrów, 
jak też przez inne podmioty, w tym 
niepubliczne, które mogą zapewnić 
rodzinom wielodzietnym szczególne 
uprawnienia w ramach prowadzonej 
działalności.

 Do otrzymania i korzystania z Karty 
uprawnieni są członkowie rodziny 
wielodzietnej:
1)  rodzic (rodzice) oraz jego małżonek 

mający na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci:

 – w wieku do 18. roku życia,
 –  w wieku do 25. roku życia – w przy-

padku gdy dziecko uczy się w szkole 
lub szkole wyższej,

 –  bez ograniczeń wiekowych – 
w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności;

2)  rodzic zastępczy (rodzina zastępcza) 
lub osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka;

3)  dziecko.

 Rodzicom Karta będzie wydawana 
na czas nieokreślony. W  przypadku 
dzieci brane są pod uwagę ograniczenia 
wiekowe, kontynuowanie nauki lub 
posiadanie określonego stopnia nie-
pełnosprawności. Zatem Karta będzie 
wydawana w przypadku dziecka:
1)  małoletniego – do ukończenia 18. r. ż.;
2)  pełnoletniego – odpowiednio do koń-

ca roku szkolnego lub akademickiego, 
w którym planowane jest ukończenie 
nauki w danej placówce, zgodnie 
z terminem wskazanym w zaświad-
czeniu ze szkoły lub szkoły wyższej 
o planowanym terminie ukończe-
nia nauki w  danej placówce, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 
25. roku życia;

3)  legitymującego się orzeczeniem 
o  umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności, w wieku 
powyżej 18. roku życia – na okres 
ważności orzeczenia;

4)  umieszczonego w  rodzinnej pieczy 
zastępczej – na czas umieszczenia 
w  danej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka;

5)  w wieku powyżej 18. roku życia pozo-
stającego w dotychczasowej rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka – odpowiednio do końca roku 
szkolnego lub akademickiego, w którym 
planowane jest ukończenie nauki 
w danej placówce, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 25. roku życia.

 Wniosek o przyznanie Karty składa 
się w gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania członka rodziny 
wielodzietnej. Składając wniosek należy 
okazać oryginały lub odpisy dokumentów 
potwierdzających stanowienie rodziny 
wielodzietnej, w szczególności:
1)  w przypadku rodzica oraz małżonka 

rodzica – dokument potwierdzający 
tożsamość;

2)  w  przypadku dzieci w  wieku do 
ukończenia 18. roku życia – akt uro-
dzenia lub dokument potwierdzający 
tożsamość;

3)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 
18. roku życia – dokument potwier-
dzający tożsamość oraz zaświad-
czenie ze szkoły lub szkoły wyższej 
o planowanym terminie ukończenia 
nauki w danej placówce;

4)  w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności w  wieku powyżej 18. 
roku życia – dokument potwier-
dzający tożsamość oraz orzeczenie 
o  umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności;

5)  w przypadku dzieci umieszczonych 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka – postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka.

 Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodzi-
ny można składać w Urzędzie Miejskim 
w Białej osobiście w pokoju nr 16 (II 
piętro) lub drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 
48–210 Biała.
 Formularz wniosku można pobrać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej 
lub ze strony internetowej www.biala.
gmina.pl lub www.bip.biala.gmina.pl.

 Karta Dużej Rodziny wydawana jest 
bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we 
wniosku. Prawo do korzystania z Karty 
przysługuje niezależnie od dochodu.
 Karta Dużej Rodziny uprawnia do 
zniżek, które oferowane są zarówno 
przez instytucje państwowe, jak i firmy 
prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek 
dostępna jest na stronie: www.rodzina.
gov.pl. Lista będzie aktualizowana na 
bieżąco.

 Osobą do kontaktu w sprawie przyj-
mowania wniosków i wydawania Karty 
Dużej Rodziny jest Pani Magdalena 
Kusber, która przyjmuje w  Urzędzie 
Miejskim w Białej, pokój nr 16 (II piętro) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:30–15:30. (tel: 77 43 88 533, e-mail: 
dzial.gosp@biala.gmina.pl).

 Karta Dużej Rodziny jest pro-
gramem rządowym funkcjonują-
cym niezależnie od wprowadzonej 
przez samorząd województwa opol-
sk iego Opolskiej Karty Rodziny 
i  Seniora. Rodziny chcące korzystać 
zarówno z programu regionalnego, jak 
i rządowego, powinny złożyć dwa od-
rębne wnioski, a następnie posługiwać 
się Opolską Kartę Rodziny i Seniora 
przy korzystaniu z uprawnień lokalnych 
oraz Kartą Dużej Rodziny przy korzy-
staniu z uprawnień wprowadzonych 
programem rządowym.

Magdalena Kusber
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We wczesnych godzinach popo-
łudniowych barwny korowód 
dożynkowy wyruszył w kie-

runku miejscowego boiska sportowego.
 Na jego czele szła Bialska Orkiestra Dęta 
oraz bialskie mażoretki w pięknych strojach. 
Dalej starostowie dożynek – Sabina Gorek 
i Jan Honisch, przedstawiciele władz samorzą-
dowych – powiatowych i gminnych. Za nimi 
w korowodzie mogliśmy podziwiać dowcipne 
scenki rodzajowe prezentujące pracę ludno-
ści wiejskiej (różne zawody). W scenkach 
tych brali udział dorośli, młodzież i dzieci. 
W korowodzie zaprezentowano cztery korony 
żniwne wykonane przez mieszkanki Krobu-
sza, Radostyni, Łącznika i Nowej Wsi oraz 
motyw dożynkowy przygotowany inną tech-
niką plastyczną przez mieszkanki Grabiny. 
Te dożynkowe symbole prezentujemy na str. 
12 wydania gazety. Jeszcze przed zakończe-
niem korowodu zaczęło padać, na szczęście 
po kilku minutach ponownie wyjrzało zza 
chmur słońce.
 W namiocie pełnym ludzi (część przy-
byłych stała poza nim) zebranych powitał 
sołtys wsi Alfred Brajer. Starostowie doży-

nek Sabina Gorek i Jan Honisch przekazali 
na ręce burmistrza Arnolda Hindery symbo-
liczny bochen chleba, który burmistrz przy-
rzekł sprawiedliwie dzielić pomiędzy wszyst-
kich mieszkańców. Dożynkową pieśń „Plon 
niesiemy plon” przy akompaniamencie Bial-
skiej Orkiestry Dętej odśpiewały chóry z Łącz-
nika, Chrzelic, Nowej Wsi. W czasie tej czę-
ści artystycznej wystąpiły również członki-
nie chóru prowadzonego przez Iwonę Pre-
usner wraz z monologami słownymi zapre-
zentowany przez dziewczęta pod kierunkiem 
instruktorki Elżbiety Malik.
 Publiczność przez dłuższy czas zabawiał 
popularny duet – Janusz Żyłka z córką Domi-
niką. Z atrakcyjnym programem wystąpili 
również Sven Solisch i Jesica. Piękny i atrak-
cyjny koncert na fletni Pana zagrał Denis 
Kopiec z Ligoty Bialskiej.
 Na placu przed namiotem nie zabrakło 
również atrakcji: stoisk handlowych, wystawy 
sprzętu rolniczego i  wielu innych. Panie 
z Nowej Wsi częstowały uczestników doży-
nek śląskim kołaczem, którego wystarczyło 
dla wszystkich chętnych.

Ryszard Nowak
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Dożynki gminne 2014

dokończenie ze str. 1

Starostowie dożynek gminnych 2014

PODZIĘKOWANIE

Wnioski sołeckie do realizacji

SABINA GOREK – prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 20 ha, ponadto zajmuje się hodowlą bydła – 30 sztuk. Wychowuje 
dwie córki w wieku szkolnym. Pracuje również jako pracownik biurowy w 
Starostwie Powiatowym w Prudniku,
JAN HONISCH – rolnik, zajmuje się wspólnie z żoną prowadzeniem 20 hekta-
rowego gospodarstwa rolnego, a ponadto prowadzi własny warsztat stolarski. 
Wychowuje dwie córki w wieku szkolnym. Zajmuje się uprawą roślinną.

Organizatorzy tegorocznych dożynek gminnych w  Nowej Wsi składają 
wszystkim, którzy udzielili pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej 

związanej ze świętem plonów serdeczne podziękowanie. 
 Wasza pomoc przyczyniła się do uświetnienia imprezy i  za to wszyscy 
mieszkańcy są wdzięczni. Sponsorów było wielu, wymienienie ich wszystkich 
byłoby trudne, wszystkim z całego serca dziękujemy.
 W imieniu organizatorów, sołtys Alfred Brajer

zawody kolarskie
Międzynarodowe

Bez wątpienia gwiazdą imprezy 
była mistrzyni Polski juniorów 
z Legnicy – Marlena Drożdzak. 

Zwycięzcy otrzymali z rąk burmistrza 
A.Hindery i organizatorów nagrody 
i pamiątkowe puchary.

MIEJSCA BIALSKICH ZAWODNIKOW
 W  kategoriach najmłodszych 
w grupach 6–8 lat oraz 9–10 lat bialscy 
zawodnicy nie zajęli czołowych miejsc.
 W kategorii żaków (11–12 lat) zwy-
ciężył Kamil Jargosz z Białej, szósty 

był Rafał Brylka, a ósmy Mateusz Koch 
(obaj z Białej). W tej samej kategorii 
w  grupie dziewcząt czwarte miejsce 
zajęła Żaneta Karwat z Białej.
 W  kategorii młodzików (dystans 
6,4 km), grupa wiekowa 13-14 lat od 
piątego do siódmego miejsca zajęli 
bialscy zawodnicy – Marek Bajorek, 
Paweł Głąbica i Artur Brylka. W grupie 
dziewcząt drugie miejsce zdobyła 
Milena Martyniuk, a trzecie Paulina 
Jargosz – obie z Białej.

R. Nowak

W lipcu br. powołana zarządzeniem burmistrza Białej komisja dokonała 
oceny złożonych przez sołectwa wniosków dotyczących realizacji zadań 
w ramach inicjatywy lokalnej w 2015 r. Ze względu na ograniczony budżet 
na kolejny rok nie wszystkie złożone wnioski będą realizowane. Do realizacji 
zakwalifikowano wnioski złożone przez: Stowarzyszenie Odnowy Wsi 
w Łączniku, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Pogórze, sołtysa Brygidę Trinczek 
z Ogiernicz, sołtysa Zbigniewa Baniaka z Laskowca, Stowarzyszenie Wsi 
Chrzelice, sołtysa Zbigniewa Wróblewskiego z  Kolnowic, sołtysa Lidię 
Cziomer z Radostyni, sołtysa Jana Smiatka z Olbrachcic, Sylwię Saską-Wójs 
z Józefowa, sołtysa Jacka Niedorozowa z Krobusza oraz sołtysa Barbarę 
Wilczak ze Śmicza.



  

Nowy rok szkolny

Co słychać u chrzelickich kobiet?

Łącznicki przewodnik
kulinarny

W sierpniu Zarząd Samodzielnego KGW w Chrzelicach zorganizował dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych warsztaty kulinarne. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wypieku ciaste-
czek z nadzieniem, przygotowywać pizzę, która cieszy się powodzeniem wśród wielu sma-

koszy. Pogoda pomieszała plany związane z wyjazdem uczestników warsztatów na bialski basen.
 Jak informuje Danuta Tarach – koło współpracuje z Polskim Związkiem Rolników i Orga-
nizacji Społecznych, co umożliwia udział jego członkiń w różnych imprezach. Między innymi 
panie z chrzelickiego Samodzielnego KGW wzięły udział w sierpniu w dożynkach polsko-
-czeskich w Jaworniku, gdzie zaprezentowały własny produkt regionalny – gulasz grzeszny 
sporządzony z wieprzowiny i grzybów. Specjalnością pań z koła jest również buchta góral-
ska z jagodami. W swoich przepisach kulinarnych – mówi pani Teresa – są tradycje kuchni 
kresowej, śląskiej i góralskiej.
 W sierpniu zorganizowane zostały przez Samodzielne KGW warsztaty muzyczne na których 
każdy uczestnik mógł zaprezentować przed chrzelickim chórem swoje wokalne umiejętności.
 Na przełomie września i października odbędą się warsztaty dla dzieci, na których zapre-
zentowane zostaną możliwości sporządzania przetworów z owoców z naszych sadów i gospo-
darstw. W październiku w ramach warsztatów pokazane będzie tradycyjne kiszenie kapusty. 
Obecnie panie z koła przygotowują się do udziału w Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich, gdzie zaprezentowane zostaną umiejętności uczestniczek w czterech konkuren-
cjach artystycznych.

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 
w placówkach oświatowych na terenie 
bialskiej gminy. W szkole podstawowej 

w Białej inauguracja roku szkolnego odbyła 
się w szkolnej sali gimnastycznej. Po krótkiej 
inscenizacji słowno-muzycznej w wykona-
niu młodzieży szkolnej, 378 uczniów, spo-
tkało się w poszczególnych klasach.
 W nowym roku szkolnym w bialskiej SP 
rozpoczęło naukę 54 pierwszoklasistów, 
w  tym po raz pierwszy 20 sześciolatków. 

Pierwszoklasiści otrzymali okolicznościowe 
tyty przygotowane przez rodziców. Znajdo-
wały się w nich przede wszystkim słodycze. 
Wychowawczynią klasy Ia do której uczęsz-
cza dwudziestu sześciolatków, jest nauczy-
cielka Bożena Wertepna. Dwie pozostałe klasy 
liczące po 17 uczniów uczyć będą nauczy-
cielki Elżbieta Sosna i Brygida Badura.
 Na zdjęciach przedstawiamy pierwszo-
klasistów z okolicznościowymi tytami.

W dniu 14 września 2014 roku odbyła się w Łączniku (podczas dożynek wiejskich) 
promocja łącznickiej książki kucharskiej.
Wiele jest książek, broszur i albumów o tematyce kulinarnej, jednak rzadko można 

spotkać opracowania, których autorem jest wspólnota mieszkańców danej miejscowości. 
Książka kucharska,, Po sąsiedzku na coś dobrego” z podtytułem „Łącznicki rodzinny prze-
wodnik kulinarny” jest pracą zbiorową wszystkich mieszkańców wsi Łącznik. Zebrane w nim 
przepisy są owocem pracy mieszkańców przez prawie dwa lata, kiedy to od domu do domu 
wędrował opasły album, do którego kolejne rodziny wpisywały swoje domowe specjały.

Intencją pomysłodawców wydania było zwrócenie uwagi na fakt zapominania i odcho-
dzenia od rodzinnych przekazów o specjałach kulinarnych naszych przodków. Wyda-
nie łącznickiej książki kulinarnej zostało zrealizowane w ramach projektu pn.,, Kulinaria 

jako element tradycji lokalnej” o numerze przyznania pomocy R.U.DOW.II.042.15.175.2014 
00943–6930-UM0840052/14 z dnia 30 lipca 2014 roku, który jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje 
z zakresu małych projektów w ramach działania,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
 Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik, a w szczególności jego członko-
wie: Justyna Małek i Henryk Małek, którzy jako wolontariusze wiele godzin spędzili na kom-
puterowym przepisywaniu przepisów, redagowaniu stron i wykonaniu projektu okładki. 
Piękne rysunki przygotował (także jako wolontariusz) Edward Holm. Nakład to 300 sztuk, 
które mieszkańcy wsi Łącznik otrzymują bezpłatnie.

Dorota Małek Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik

 kl.I b - wych. Elżbieta Sosna

kl. I c - wych. Brygida Badura

kl. I a - wych. Bożena Wertepna
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Jako chłopak biegałem po tej mało 
znanej mieścinie w pobliżu Prudnika, 
znałem ją wzdłuż i wszerz (nie było 

to trudne ze względu na jej niewielkie 
rozmiary), czułem zapach murów, po-
dwórek, stawów i łąk. Było to w latach 
70. ubiegłego wieku. Niewiele pozostało 
wtedy z zapachów egzotycznych przy-
praw, potraw, towarów, sukna, świec, 
które dominowały w  niej wcześniej. 
Jeśli stojące przy rynku kamienice mają 
po 200–300 lat, to wiele z nich pamięta 
światło świec szabasowych zapalanych 
w piątkowe wieczory.
 Skąd się wzięli Żydzi w Białej? Przyby-
wali z Zachodu i od XIV wieku osiedlali 
się w śląskich miastach i miasteczkach. 
Zawsze przychodzi mi na myśl niepewność 
losu, która wpisana była w społeczność 
żydowską. Władcy, biskupi czy rycerze 
nie wiedzieli, jak postępować z Żydami: 
zwalczać, tolerować czy wspierać? 
Pogromy we Francji i  na zachodzie 
Niemiec przyczyniły się do osadnictwa 
żydowskiego w naszej części świata. Ale 
i tu Żydzi spotykali się z uprzedzeniami. 
Zakaz pożyczania pieniędzy na „lichwę”, 
obowiązujący chrześcijan, umożliwiał 
Żydowi (bankierowi, kupcowi, zarządcy) 
specjalizację finansową. Pomnażając 
pieniądze Żydzi wzmacniali gospodarkę 
i płacili władcom podatki, odgrywając 
jednocześnie rolę chłopców do bicia. 
Byli niechciani, inni, obcy. A  jednak 
w  kalkulacji możnych przeważały 
korzyści. Dlatego otaczali ich opieką, 
przyznawali przywileje i gwarantowali 
bezpieczeństwo. Takie wrażenie nasuwa 
się, gdy czytam historię Żydów w miastach 
śląskich. A jak było z Żydami w Białej?

W okresie mojego dzieciństwa 
w Białej ich ślady były jeszcze 
widoczne. Biegaliśmy po za-

niedbanym, dzikim parku, pomiędzy 
macewami na wzgórzu na obrzeżach 
miasteczka. Chodziliśmy tam za dnia, 
paliliśmy pierwsze papierosy. Nikomu 
nie przyszło na myśl, żeby pójść tam 
nocą, choć może byli i tacy. Panowało 
przekonanie, że to jest „inne” miejsce, może 
nie do końca „zaklęte”, ale z pewnością 
nie całkiem „oswojone”. Wiadomo było, 
że Hitler zabił Żydów i tyle.
 Nie do końca wiedzieliśmy, czy wolno 
nam biegać po cmentarzu, chować się, 

Judengasse 1914Andrzej Kaluza

Kto jeszcze pamięta o Żydach z Białej?
Dla mnie ich historia łączy się z historią Białej (Zülz), z której pochodzę,
w której dorastałem i która nadal pozostaje dla mnie punktem odniesienia.

krzyczeć? Te macewy były jakieś dziwne 
i niepokojące. Miały podobny kształt, ale 
ustawione były w różnych kierunkach, 
grupami, były przekrzywione. Nie potra-
filiśmy odczytać „żydowskiego” pisma. 
Niektóre napisy były po niemiecku, ale 
wtedy to nikogo nie interesowało. Nie 
znaliśmy niemieckiego, a zresztą czytanie 
czegoś po niemiecku mogło być wtedy 
podejrzane. Mieszkańcy Białej rzadko 
o nich mówili. Nie pamiętali. Ten czy 
ów wskazywał, że w  miejscu, gdzie 
stoi miejski transformator, służący 
nam jako bramka do gry w piłkę, stała 
kiedyś synagoga. Moja oma opowiadała 
mi, że kiedyś na Białą (Zülz) mówiono 
Judenzülz, że Żydzi prowadzili wiele 
kramów, a  niektóre urządzone były 
w  piwnicach. Trudno mi było sobie 
to wyobrazić, bo piwnice w Białej zna-
łem aż nadto, wszystkie były wilgotne 
i cuchnące. Już chyba więcej o Żydach 
z  Białej nie usłyszałem ani w  szkole, 
ani w  domu, ani w  kościele. Dopiero 
na studiach dowiedziałem się o badaczach 
z  Wrocławia, których zainteresowała 
ich nekropolia. Ktoś postawił przy niej 
tablicę z  napisem „kirkut”. Pamiętam 
ilość macew – 905. Nie zadałem sobie 
wtedy pytania, dlaczego akurat tyle i jakie 
to może mieć znaczenie dla miasta, 
w którym dorastałem.

Potem wpadła mi w  ręce ilustro-
wana książeczka Die Geschichte 
der Stadt Zülz (Historia Białej) 

księdza Johannesa Chrząszcza, wydana 
na 700-lecie Białej w 1926 roku. Zoba-
czyłem na zdjęciu, że kirkut obejmował 
na oko trzy razy większą powierzchnię 
niż obecnie i rozpościerał się na obszarze 
dzisiejszych działek pracowniczych. 
To było dla mnie odkrycie. A więc kiedyś 
macew musiało być więcej.
 Później dowiedziałem się o Białej jako 
o makom cadik, miejscu sprawiedliwym. 
Moja Biała miałaby być takim miejscem? 
Przecież o Białej niemal nikt nie słyszał. 
Kiedy mówię, skąd pochodzę, każdy myśli, 
że chodzi o Bielsko-Białą. O tym, że pod 
pojęciem „Judenzülz” kryje sie coś więcej, 
dowiadywałem się stopniowo. Gdybym 
czytał uważniej, to dowiedziałbym się 
więcej z  książki księdza Chrząszcza, 
zawierającej przecież osobną „historię 
gminy żydowskiej w  Białej”. Jej autor, 

Izaak Rabin, podkreśla wyjątkowość 
Białej dla społeczności żydowskiej 
w  związku z  edyktami o  wypędzeniu 
Żydów ze Śląska.
 Przypomnę te fakty: w  1559 roku 
cesarz Ferdynand I wydał edykt o wy-
gnaniu Żydów z  ziem dziedzicznych 
Habsburgów, czyli m.in. z Czech, Moraw
i Śląska. Odtąd Żydzi nie mogli mieszkać 
na Śląsku, lecz edyktu nie zastosowano 
ściśle. Dzięki wstawiennictwu właściciela 
Białej, Jana Krzysztofa von Proskowskiego, 
miasteczko stało się jedynym miejscem 
na Górnym Śląsku, w  którym Żydzi 
nie tylko mogli pozostać, ale wciąż się 
osiedlać. Do Białej przybywali Żydzi 
z Wrocławia, Brzegu, Świdnicy, potem 
z  ziem czeskich, a  nawet z  Wiednia. 
Z czasem Biała stała się Judenzülz.
Cesarz Rudolf II w 1582 roku potwierdził 
edykt nakazujący Żydom opuszczenie 
Śląska. Wtedy kolejny właściciel Białej, 
Christian von Proskowsky, wysłał do niego 
prośbę: „W  związku z  tym, że Żydzi 
mieszkają tu od dwustu lat, proszę, 
ażeby wolno im było pozostać dłużej”. 
Postawa von Proskowskich, których 
pokolenia dawały dowody życzliwego 
nastawienia do Żydów, zapewniając im 
schronienie i  opiekę, była wyjątkiem. 
W rezultacie gmina żydowska w Białej 
uzyskała szczególne znaczenie, a  ktoś 
wypowiedział dziękczynne makom 
cadik – „miasto sprawiedliwych” lub 
„miasto godne zaufania”.

Każda synteza dziejów Śląska 
wspomina o  społeczności ży-
dowskiej w Białej, lecz informacje 

są fragmentaryczne. Dokumenty datują 
obecność Żydów w Białej od 1534 roku. 
Najpierw to 9 rodzin, które zamieszki-
wały na Przedmieściu Nyskim, a potem 
przeniosły się w obręb murów miejskich. 
Po edyktach cesarskich liczba ludności 
żydowskiej rosła. Z biegiem lat Biała stała 
się w pełni samodzielną gminą żydowską, 
posiadała drewnianą synagogę, cmentarz, 
szkołę, zatrudniała rabina. Żydzi bialscy 
trudnili się handlem tkaninami, wełną, 
woskiem, miodem i koronkami. Prócz 
danin pieniężnych dostarczali miastu 
przypraw korzennych, a  co trzy lata 
byli zobowiązani do przysyłania księdzu 
materiału na sutannę. W  roku 1604 
w Białej mieszkało 26 rodzin żydowskich. 

W 1647 roku Żydzi posiadali w Białej 21 
domów, w 1716 już 30, w 1782 nawet 40.
 Od połowy XVIII wieku Biała była 
jedynym miastem Rzeszy, gdzie liczba 
Żydów przewyższała liczbę chrześcijan. 
Dane z 1782 roku mówią o 1062 Żydach 
(wobec 961 chrześcijan). Nawet we Wro-
cławiu Żydów było niewiele ponad 700. 
Przez lata Biała była najważniejszym 
skupiskiem Żydów na Górnym Śląsku. 
Pozostali Żydzi mieszkali przeważnie 
po prawej strony Odry (w  Wodzisła-
wiu, Dobrodzieniu, Toszku i Bytomiu) 
i pochodzili z ziem polskich.
 Rozszerzenie przywilejów w  roku 
1601 dało bialskim Żydom możliwość 
zakładania kolejnych siedzib, a najbardziej 
pożądanym miejscem była stolica Śląska – 
Wrocław. Dlatego coraz częściej opuszczali 
spokojne, lecz peryferyjne miasteczko 
i  osiedlali się we Wrocławiu. W  1737 
roku 16 rodzin pochodzących z Białej 
należało do najbardziej wpływowych 
Żydów we Wrocławiu. Ich duchowym 
ośrodkiem stała się synagoga przy placu 
Karola (Karlsplatz, dziś Plac Bohaterów 
Getta). Podobno obroty handlowe 
bialskiej społeczności z  Wrocławiem 
były tak duże, że ustanowiono w nim 
stałego reprezentanta Białej nazywanego
„bialskim szamesem”. Biała nadal bogaciła 
się, handel przynosił zyski i  pomimo 
restrykcji pozostała makom cadik.

Dawna synagoga
w Białej
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Jednak edykt emancypacyjny z marca 
1812 roku, uznający Żydów za rów-
nouprawnionych obywateli pruskich, 

doprowadził do rozpadu ich społeczności 
w Białej. Gdy w 1840 roku w Gliwicach 
powstał nowy związek żydowskich gmin 
górnośląskich, Biała weszła do niego już 
na zwykłych zasadach. Jej uprzywilejowana 
pozycja była niepotrzebna. Pochodzący 
z  Białej „pionierzy” stanowili teraz 
trzon nie tylko gminy wrocławskiej, ale 
też nowych gmin w Prudniku, Opolu, 
a może też w Gliwicach, Zabrzu, Kato-
wicach. Z 1109 osób w 1828 roku liczba 
Żydów w Białej zmniejszyła się do 411 
w 1856 roku.
 Gdy król Prus obdarował Żydów 
wolnością, musieli oni przyjąć nazwi-
ska. Wielu przyjęło nazwiska związane 
z miastem czy regionem pochodzenia. 
Znalazło się niemało Zülzerów (Zuelzerów, 
Zilzerów). Można przyjąć, że oni sami lub 
ich przodkowie pochodzili z Białej. Znani 
są berlińscy lekarze pediatrzy Zülzerowie: 
ojciec Wilhelm i jego syn Georg Ludwig. 
Ten ostatni poświęcił się badaniom nad 
przyczynami cukrzycy. Z  rodziny tej 
pochodziła też aktorka Hertha – Louise 
Ernst – Zuelzer. W Berlinie mieszkała 
biolożka Margarethe Zuelzer. Nawet 
dzisiaj, gdy szukam nazwisk w  inter-
necie, odnajduję doktorów Zuelzerów 
w Wiedniu, San Antonio, a jakaś młoda 
dama „ćwierka” z  Waszyngtonu. Czy 
wiedzą, skąd pochodzi ich nazwisko?
Znane są nazwiska wielu bialskich rabinów. 
Znajduję także nazwiska rabinów z Białej, 
którzy wyruszyli w świat. Na przykład 
Salomon Cohn, rabin gmin żydowskich 
w  Opolu, Schwerinie i  Maastrichcie, 
który od 1876 roku kierował jedną 
z najbardziej wpływowych berlińskich 
synagog w Tiergarten. Nieco starszy Louis 
Loewe otrzymał staranne wykształcenie 
rabinackie, ale zasłynął jako orientalista 
i podróżnik.
 Nie wszyscy wyjechali z  Białej 
do Ameryki. Niektórzy, jak Samuel 
Fränkel, udali się do pobliskiego powia-
towego Prudnika. Tam Fränkel założył 
(w 1845 roku) fabrykę tekstylną zaliczaną 
do największych na świecie producentów 
płótna i materiałów frotté, znaną później 
jako Frotex. Wnuczka Samuela, Jadwiga, 
wyszła za mąż za słynnego biologa Paula 
Ehrlicha. Może dlatego ostatni bialscy 
Żydzi zazdrościli Prudnikowi?
 Przed kilku laty mówiło się o urodzonej 
w Głogówku Matyldzie Fränkel, prababce 
Johna Kerry´ego, kandydata na prezydenta 
USA. Przez chwilę sąsiadujący z Białą 
Głogówek miał „swoje pięć minut” nawet 
w Ameryce. Ale wystarczy sprawdzić losy 
rodziny w  internecie: ojciec Matyldy, 
Jakub Fränkel, urodził się w Białej. Jeśli 
ta historia jest prawdziwa, to minister 

spraw zagranicznych USA przodków 
powinien szukać raczej w Białej. W czasach 
emancypacji i wolności każdy rachował 
dobytek, pilnował koncesji i koneksji. 
Co chwila przychodziła wiadomość, 
że młody F. wyjeżdża na naukę zawodu 
do Wrocławia, B. podobno już tam 
studiuje, rodzina E. przeprowadza się 
do Opola, a ktoś kupił dla córki dom 
w Gliwicach. Jeden wyjechał do Berlina, 
inny do Hamburga. Dwie rodziny miały 
krewnych aż w Ameryce, pewnie też nie-
długo wyjadą. Wielu ogarnęła „gorączka 
wyjazdów”, choć starszych martwiła 
ta nowa moda: studia, garnitur, melonik. 
Zastanawiali się, czy to jeszcze są Żydzi 
w tym Opolu, Wrocławiu? A co z Białą? 
Czy szkołę żydowską trzeba zamknąć? 
A  co z  kantorem? Czy rabin będzie 
dojeżdżał z Prudnika?

Wyobrażam sobie żydowskich 
chłopców biegających po Białej 
w połowie XIX wieku. Wtedy 

mieszkało tam jeszcze sporo rodzin 
żydowskich. Sto lat później biegałem 
z kolegami po tych samych uliczkach. 
My też nie chcieliśmy zostać w Białej, 
nas też ciągnęło do lepszego świata, 
także naszych rodziców, krewnych. Kto 
otrzymał już zezwolenie na wyjazd? 
Sąsiad z  bloku, koleżanka z  klasy, 
kierownik chóru – to byli szczęśliwcy! 
Ale jak wszyscy wyjadą, to kto zostanie? 
Co będzie z  naszą szkołą, kościołem, 
cmentarzem? Nikt jednak nie zadawał 
takich pytań.
 Dzisiaj myślę o Białej dzieciństwa. Nie 
było już wtedy ani Zuelzerów, ani Fränklów. 
Gdybym miał więcej wyobraźni, to także 
na miejskim cmentarzu zauważyłbym 
ich ślady. Z tyłu cmentarza, na dużych 
czarnych płytach, do dziś widnieją 
„dziwne” nazwiska: Englisch, Hirsch, 
Holländer... Daty śmierci z  początku 
XX wieku. W Białej mieszkało już tylko 
kilka żydowskich rodzin.

Dla Żydów z  Białej rok 1914 
był przełomowy. Najbardziej 
znacząca gmina żydowska prze-

dindustrialnego Górnego Śląska straciła 
niezależność i przyłączono ją do gminy 
prudnickiej. A słynna bialska Judengasse 
została w tym samym roku zamieniona 
na Langegasse. Już wtedy powoli o niej 
zapominano. Dziś w Białej prawie nikt 
już nie pamięta, gdzie się znajdowała.

Andrzej Kaluza – doktor, germanista 
i politolog, pracownik Deutsches 
Polen-Institut w Darmstadt, gdzie 
pełni m.in. funkcję rzecznika 
prasowego i redaktora rocznika 
Jahrbuch Polen

KLASA A GRUPA IV
Kolejka 6
Polonia Biała – LZS Kórnica-Nowy Dwór 
28.09. godz. 15.00
Ścinawa Nyska – Polonia Pogórze 28.09. 
godz. 15.00
Kolejka 7
Polonia Pogórze – Inter Mechnica 
5.10.godz15.00
Czarni Korfantów – Polonia Biała 
5.10. godz. 15.00
Kolejka 8
LZS Bodzanów – Polonia Biała
11.10. godz. 15.00
LZS Mańkowice-Piątkowice – Polonia Pogórze
12.10. godz. 15.00
Kolejka 9
Polonia Pogórze – Metalowiec Łamb.
18.10. godz. 15.00
Polonia Biała – LZS Dytmarów
18.10. godz. 15.00
Kolejka 10
LZS Partyzant –Rolnik Biedrz.-Polonia Biała 
25.10.godz.14.00
LZS Lubrza. Polonia Pogórze
26.10. godz. 13.30
Kolejka 11
Polonia Pogórze – LKS Bodzanów 
8.11. godz. 13.00
Polonia Biała – Ścinawa Nyska
8.11. godz. 13.00

Kolejka 12
Inter Mechnica – Polonia Biała
15.11.godz.13.00
Polonia Pogórze – LZS Żywocice 
15.11. godz. 13.00
Kolejka 13
Koks Krasna Góra – Polonia Pogórze 
23.11. godz. 13.00
Polonia Biała – Mańkowice-Piątkowice 
22.11. godz. 13.00

Klasa B grupa XIII

Kolejka 6
LZS Chrzelice – LZS Czyżowice 
28.09. godz. 13.00
LZS Ligota b.-Radostynia – LZS Łąka Pr. 
28.09. godz. 5.00
LZS Olbrachcice – LZS Niemysł.-Dębowiec 
28.09. godz. 14.00
LZS Kolnowice – LZS Grom Szybowice 
28.09. godz. 15.00
Kolejka 7
LZS Grom Szybowice – LZS Chrzelice 
5.10. godz. 15.00
LZS Niemysł. Dębowiec – LZS Kolnowice 
5.10. godz. 15.00
LZS Łąka Prudnicka – LZS Olbrachcice 
5.10. godz. 15.00
GKS Głuch. Polkon Konradów – LZS Radostynia 
5.10. godz. 15.00
Kolejka 8
LZS Chrzelice – LZS Przechód
12.10. godz. 15.00
LZS Ligota B-Radostynia – LZS Sudety Moszcz. 
12.10.godz14.00
LZS Olbrachcice – GKS II Głuch. Konradów
12.10.godz14.00
LZS Kolnowice – LZS Łąka Prudnicka 
11.10. godz. 15.00
Kolejka 9
LZS Niemysł.-Dębowiec – LZS Chrzelice 
19.10. godz. 15.00
GKS II Głuch.-Konradów – LZS Kolnowice 
19.10. godz. 15.00
LZS Sudety Moszczanka – LZS Olbrachcice 
19.10. godz. 15.00
LZS Czyżowice – LZS Ligota B.-Radostynia 
18.10. godz. 15.00
Kolejka 10
LZS Chrzelice – LZS Gryżów

Terminarze rozgrywek
– runda jesienna sezonu 2014/2015

26.10. godz. 13.30
LZS Ligota B.-Radostynia – LZS Przechód 
26.10. godz. 13.30
LZS Olbrachcice – LZS Czyżowice 
26.10. godz. 13.30
LZS Kolnowice – LZS Sudety Moszczanka 
26.10. godz. 13.30
Kolejka 11
LZS Łąka Prudnicka – LZS Chrzelice 
9.11. godz. 13.30
LZS Czyżowice – LZS Kolnowice 
9.11. godz. 13.30
LZS Przechód . LZS Olbrachcice 
9.11. godz. 13.30
LZS Gryżów – LZS Niemysł.-Radostynia 
9.11. godz. 13.30

II Liga Wojewódzka B1
Junior młodszy Grupa II

Kolejka 6
Polonia Biała – MZLKS Czarni Otmuchów 
28.09.godz. 11.00
LZS Olbrachcice – pauza
Luks Pogórze – LZS Agfa Prusinowice 
28.09. godz. 11.00
Kolejka 7
LZS Agfa Prusinowice – LZS Polonia Biała 
5.10. godz. 11.00
GKS Głuchołazy – Luks Polonia Pogórze 
5.10. godz. 11.00
LZS Kałków – LZS Olbrachcic
5.10. godz. 11.00
Kolejka 8
LKS Polonia Biała – MZLKS Czarni Otmuchów 
12.10. godz. 11.00
LZS Olbrachcice – MZLKS Czarni Otmuchów 
12.10. godz. 11.00
Luks Polonia Pogórze – LZS Góral Sidzina 
12.10. godz. 11.00
Kolejka 9
GKS Głuchołazy – Polonia Biała 
19.10. godz. 11.00
LKS Skalnik Gracze – Luks Polonia Pogórze 
19.10. godz. 11.00
LZS Krab Gierałcice – LZS Olbrachcice 
19.10. godz. 11.00
Kolejka 10
LKS Polonia Biała – LZS Olbrachcice 
26.10.godz. 11.00
Luks Polonia Pogórze – pauzuje
Kolejka 11
LZS Góral Sidzina – LKS Polonia Biała 
09.11. godz. 10.00
LZS Kałków – Luks Polonia Pogórze 
09.11. godz. 10.00
LZS Olbrachcice – KS Metalowiec Łamb. 
09.11. godz. 10.00
Kolejka 12
LKS Polonia Biała – KS Metalowiec Łamb.
11.11. godz. 11.00
LZS Podzamcze Nysa – LZS Olbrachcice 
11.11. godz. 11.00
Luks Polonia Pogórze – MZLKS Czarni Otmuchów 
11.11. godz. 11.00
Kolejka 13
LKS Skalnik Gracze – LKS Polonia Biała 
16.11. godz. 10.00
LZS Krab Gierałcice – Luks Polonia Pogórze 
16.11. godz. 10.00
LZS Olbrachcice – KS Nowy Świętów 
16.11.godz.10.00

II Liga Wojewódzka C1
Trampkarz grupa V

Kolejka 8
Luks Polonia Pogórze – LZS Stare Koźle 
25.09. godz. 11.00
Kolejka 9
LZS Naprzód Długomiłowice – Polonia 
Pogórze 8.11. godz. 10.00

Publikowany 
tekst ukazał sie 
w kwartalniku 
FABRYKA SILESIA: 
1914 Koniec Starego 
Świata, Nr. 2/2014,
str. 34-38.
Za zgodę na 
przedruk dziękujemy 
Regionalnemu 
Ośrodkowi Kultury 
w Katowicach 
www.fabrykasilesia.pl



Zarząd oraz zawodnicy LKS Polonia Biała składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów sportowych w minionym sezonie piłkarskim. Dziękujemy 
naszym sponsorom na których zawsze możemy liczyć: Franciszkowi Gąsiorowi – prezesowi BS, 
Janinie Braun – właścicielce kawiarni Malwa, Janowi Wojciechowskiemu, Tomaszowi Pohl, dyrekcji 
zamku w Mosznej, Stanisławowi Wojciechowskiemu i innym.
 Serdecznie dziękujemy kibicom, którzy wspierali nas w każdym spotkaniu u siebie i na wyjazdach, 
w chwilach lepszych i trudnych, zwłaszcza ojcu Maciejowi i Wojtkowi Remiszowi za gorący doping, 
oprawę muzyczną spotkań oraz zachęcanie kibiców do wspólnego kibicowania.

 Zainteresowanych pomocą finansową informujemy, że wpłat na konto klubu można 
dokonywać w BS Biała nr konta 71 8903 0002 9001 0000 1179 0001.

Sprzedam dom 160 m2

w Rostkowicach
z działką 31 arów. 

tel. 509-999-645

Awanse policjantów
W czasie tegorocznego Święta Policji trzech policjantów z Posterunku Policji w 
Białej zostało awansowanzch na wyższe stopnie służbowe. Andrzej Bania został 
awansowany na stopień aspiranta sztabowego, Szymon Dorożyński na młodszego 
aspiranta, a Mateusz Hellebrand na  sierżanta sztabowego.  Gratulujemy.

Kupię działkę 
budowlaną

w Białej lub Łączniku.
Tel. 602–101–378

III Zlot Sikawek Konnych 
w Chrzelicach

Już kolejny raz dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku 
udało się zrealizować projekt pod takim właśnie tytułem. 10 
sierpnia wczesnym popołudniem zawitały do Chrzelic jednostki 

ochotniczych straży pożarnych z województwa opolskiego, dolnośląskiego i Czech. 
W ramach wspomnianego projektu rozegrano zawody z udziałem sikawek konnych, 
zorganizowano wystawę sprzętu strażackiego, bractwo rycerskie z Solca i Czech 
rozbiło swój obóz i  zaprezentowało kunszt strzelając z  łuków i  walcząc przy 
użyciu białej broni. Nie zabrakło również występów artystycznych. W rywalizacji 
z udziałem historycznych sikawek konnych wygrała drużyna z OSP Rzymkowice 
(przed Zieliną i Nową Wsią).
 Zarząd OSP Chrzelice dziękuje za pomoc w zorganizowaniu zlotu: strażakom 
i mieszkańcom Chrzelic w szczególności Jergenowi Gregarek, Edwardowi Latta, 
Robertowi Roden, Januszowi Siano, Bernadecie Kamionka i Danucie Roden.

Regeneracja wyrobów z pierza.
Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm. 

Krzyżkowice 50, tel. 77/4360988, kom. 608 769 437

Jeden dom, różne pasje

W dniu 21 sierpnia 2014 w Gminnym Centrum Kultury w Białej o godz. 
18.00 odbyło się spotkanie z  cyklu „Co w  nas zostało z  tradycji” 
z Anną i Piotrem Myszyńskimi. Spotkanie podzielono na dwie części. 

Najpierw pani Anna opowiadała o tradycji wypiekania krajanek śląskich, po czym 
każdy uczestnik spotkania miał możliwość degustacji ciasta. W  części drugiej 
o plenerze malarskim w Wieszczynie oraz powstałych wtedy utworach poetyckich 
opowiadał Piotr Myszyński. Licznie zgromadzeni słuchacze mogli przekonać się, 
że mieszkanie pod jednym dachem nie wyklucza różnych pasji.

PANORAMA BIALSKA • WRZESIEŃ • 201410

• 30.07 w Miłowicach sprawca lat 73 
spowodował uszkodzenie ciała jed-
nego z domowników.

• 03.08 na trasie Biała-Józefów spraw-
ca dokonał zaboru napowietrznej linii 
komunikacyjnej o wartości 1183 zł.

• 08.08 w  Pogórzu sprawca lat 55 
znęcał się fizycznie i psychicznie nad 
członkami rodziny.

• 09.08 na trasie Pogórze-Łącznik 
sprawca lat 41 kierował samocho-
dem na drodze publicznej wbrew 
orzeczonemu przez sąd zakazowi.

• 12.08 w Chrzelicach sprawca skradł 
pieniądze w kwocie 250€ i 500 zł

• 19.08 na trasie Prężyna-Biała spraw-
ca lat 41 kierował samochodem w sta-
nie nietrzeźwości.

• 24.08 na trasie Pogórze-Łącznik 
sprawca lat 22 kierował wbrew są-
downie orzeczonemu zakazowi oraz 
spowodował wypadek samochodo-
wy, w wyniku którego jedna osoba 
została ranna.

• W okresie od 23–25.08 w  Śmiczu 
sprawca wykorzystując otwarte okno 
dostał się do niezamieszkałego bu-
dynku, skąd skradł narzędzia elek-
tryczne i  wyposażenia domowego 
na straty 2500 zł.

• 07.09 w  Białej sprawca kierował 
rowerem wbrew orzeczonemu za-
kazowi sądowemu.

• 16.09 w Chrzelicach sprawca lat 41 
omijając urządzenie pomiarowe do-
konał kradzieży energii elektrycznej 
na szkodę Tauron SA

Czesław Brzostowicz ur. 1953 r. zm. 26.07.2014 r. zam. Chrzelice
 Alfred Kopecki ur. 1927 r. zm. 29.07.2014 r. zam. Biała

Edward Pelcar  ur. 1951 r. zm. 08.08.2014 r. zam. Wilków
Fryderyk Kwiotek ur. 1955 r. zm. 20.08.2014 r. zam. ost. Biała

Bernard Siano  ur. 1948 r.  zm. 26.08.2014 r. zam. Krobusz
Alfred Rusz  ur. 1934 r. zm. 03.09.2014 r. zam. Łącznik
Michał  Cudyk  ur. 1944 r. zm. 11.09.2014 r. zam. Biała

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

W imieniu własnym i rodziny

śp. Anny Morawiec
serdecznie dziękuję bliskim, znajomym, sąsiadom, opiece społecznej, 

a szczególnie opiekunkom, paniom Gabrieli Podgórskiej i Sabinie Kasprzyszyn 
oraz rehabilitantce, pani Annie Ułan za życzliwość, pomoc, wyrazy 
współczucia oraz uczestnictwo we mszy św. i w ostatniej drodze 

naszej kochanej Mamy i Babci
Paweł Morawiec
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

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

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

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

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

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

Dożynki wiejskie 
w Pogórzu

23 sierpnia w  Pogórzu w  dniu poprzedzającym dożynki 
zorganizowano zabawę wiejską dla mieszkańców. W  nie-
dzielę tradycyjny dożynkowy pochód wyruszył spod po-

sesji Wistubów do miejscowego kościoła filialnego. Uroczystą mszę 
dziękczynną odprawił łącznicki proboszcz ks. Manfred Słaboń, który 
w okolicznościowym kazaniu zwrócił uwagę na trud pracy rolników. 
Po mszy, na terenie rekreacyjnym zebranych powitała sołtys Pogó-
rza Gabriela Neugebauer. Następnie dzieci z miejscowego zespołu 
przedszkolno-szkolnego zaprezentowały okolicznościowy program 
artystyczny. Wystąpiła również para wokalistów Patrycja i  Alicja, 
studio BIS z Leśnicy oraz chór Przysieczanki. Nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku. W  uroczystości wzięli udział bialscy burmistrzowie: 
Arnold Hindera i Karina Grelich-Deszczka.

Korona z Nowej Wsi Prudnickiej

Korona z Łącznika

Kompozycja żniwna z Grabiny

Korona z Radostyni

Korona z Krobusza

Na tegorocznych dożynkach gminnych, zorganizo-
wanych 31 sierpnia w Nowej Wsi, w tradycyjnym 
korowodzie dożynkowym zaprezentowano 

korony żniwne z Krobusza, Radostyni, Nowej Wsi Pru-
dnickiej i Łącznika oraz pracę plastyczną z Grabiny. 
Komisja powołana przez bialskiego burmistrza przyznała 
I miejsce koronie z Łącznika, II – koronie z Nowej Wsi 
Prudnickiej i III – koronie z Radostyni oraz wyróżnienie 
dla korony z Krobusza, I miejsce przyznano dożynkowej 
dekoracji plastycznej w Grabiny. Wszystkie zespoły, które 
zaprezentowały wykonane korony otrzymały nagrody 
pieniężne w wysokości 500 zł.
 Szkoda, że na obecnych dożynkach pojawiły się korony 
żniwne tylko z czterech sołectw wchodzących w skład 
bialskiej gminy. W poprzednich latach było ich znacznie 
więcej. Czyżbyśmy mieli do czynienia z zanikaniem 
pięknej sztuki wyplatania koron żniwnych?

Przedstawiciele wykonawców koron żniwnych


