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W TROSCE O PAMIĘĆ POKOLEŃ

W numerze także:

W niedzielne popołudnie, 15 sierpPolsko-czeski obóz sportowy
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Imprezę rozpoczął burmistrz Białej, Edward Plicko wraz ze starostką Mesta Albrechtice Janą Murovą od uroczystego przecięcia wstęgi, a następnie od przywitania
zaproszonych gości i publiczności oraz krótkiego nakreślenia informacji o właśnie
zakończonej inwestycji. Ksiądz diakon Marek Dziony dokonał poświęcenia odnowionego w ramach projektu pomnika ofiar I wojny światowej.
W programie zatytułowanym „W trosce o pamięć pokoleń” znalazły się występy
lokalnych artystów (m.in. Magdaleny Gnielki, Markusa Gonsiora, grupy Fermata
Prim pod kierownictwem Anity Bąk) – zebrana publiczność mogła wysłuchać piosenek śpiewanych przez dzieci, utworów granych na skrzypcach a także obejrzeć
popisy taneczne. O godzinie 18:00 rozpoczął się koncert „Cóż bez miłości wart byłby
świat?” w wykonaniu zespołu Aleksandra Stano & Winyl Band. Zespół „przeniósł
publikę w czasie” o około 100 lat wykonując najbardziej znane utwory o miłości.
Część publiczności dała się ponieść atmosferze i śpiewała razem z artystami.
Organizatorzy zadbali także o punkt gastronomiczny do dyspozycji uczestników
imprezy.
Na zakończenie imprezy przygotowano plenerowy pokaz filmu „Pan od muzyki” w
reżyserii Christopha Barratiera. Film opowiadał o nauczycielu muzyki, który podjął
pracę w zakładzie poprawczym. Przeciwny żelaznej dyscyplinie wprowadził chłopców
w świat muzyki.
W trakcie trwania imprezy można było także obejrzeć wystawę zdjęć, które przedstawiały Białą w czasach przed II wojną światową.
Projekt budowy muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy pomniku ofiar I wojny światowej w parku miejskim w Białej jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy
granice”.
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Las woła nas, usłyszeć go czas!
Nowa Wieś Prudnicka - edukację i zdrowie czerpiemy ze skarbów lasu

6 kwietnia 2021 roku ruszyła nowa edycja programu “Działaj lokalnie”
w Borach Niemodlińskich, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany był do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych działających w co najmniej jednej z 8 gmin Borów Niemodlińskich, tj.
Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice. W ramach projektów można było realizować działania służące
zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra.
Mieszkańcy Nowej Wsi Prudnickiej od dłuższego czasu widzieli już
potrzebę podejmowania wspólnych działań dla poprawy jakości życia w naszej
wiosce. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy szereg akcji, których efekty stały
się dla naszej społeczności zauważalne. Pozyskaliśmy samochód pożarniczy,
rozpoczęliśmy proces związany z remontem świetlicy czy też doposażyliśmy
miejscowy plac zabaw. Prężnie działająca rada sołecka, aktywnie funkcjonująca
miejscowa jednostka OSP czy też inni mieszkańcy, którzy chętnie udzielają się
społecznie spowodowali, że postanowiliśmy sięgnąć po środki zewnętrzne.
W naszej wiosce, choć niewielkiej, mieszka około 200 osób - mamy
ponad 40 dzieci, co napawa nas dumą i co sprawia, że chcemy jak najwięcej
działań kierować do nich, aby dobrze im się żyło w ich rodzinnej wiosce, aby
mogły się tu rozwijać i planować swoją przyszłość. Stąd pojawił się pomysł na
uatrakcyjnienie placu zabaw przez zakup tablicy edukacyjnej oraz ławostołu z
grami i zabawami o tematyce leśnej oraz zorganizowanie atrakcyjnych warsztatów dla dzieci. Chcąc zaktywizować całą społeczność lokalną polegającą na
wspólnym działaniu dla poprawy jakości życia w naszej wiosce i rozpropagowaniu jej jako atrakcyjnie położonej i jednoznacznie kojarzonej z lasem powstał
projekt pn. „ Las woła nas, usłyszeć go czas! Nowa Wieś Prudnicka - edukację i zdrowie czerpiemy ze skarbów lasu”. Koncepcja ta okazała się strzałem w
dziesiątkę, gdyż na 27 zgłoszeń, które brały udział w konkursie, nasz projekt
zdobył największą liczbę punktów. 18 czerwca 2021 roku, w pięknym ogrodzie
przy „Stodole koncertowej” w Skarbiszowicach, ODL Partnerstwo Borów Niemodlińskich wręczyło nam grant w wysokości 6000,00 zł. Tegoroczna edycja
„Działaj lokalnie” cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Projekty, które
zostały wybrane do realizacji dotyczyły bardzo różnorodnych zamierzeń, od
kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, poprzez edukację przeciwpożarową, warsztaty rękodzielnicze czy też pielęgnację zieleni.

Polsko-czeski obóz sportowy w Białej

Przez 3 dni (12-15.07) gościliśmy w Białej piłkarzy i piłkarki z Města
Albrechtice. Razem z bialską Akademią Piłkarską uczestniczyli oni w treningach, turnieju i innych zajęciach przygotowanych w ramach projektu „Łączy nas
sport”. Partnerskie gminy: Biała i Město Albrechtice realizują wspólnie to sportowe przedsięwzięcie, angażując w nie swoje kluby piłkarskie, aby poprzez ten
popularny sport realizować transgraniczne cele integrujące lokalną społeczność
pogranicza.

Celem
naszego
projektu jest integracja
mieszkańców Nowej Wsi
Prudnickiej po tak ciężkim
pandemicznym roku. W
ramach rozwijania aktywności fizycznej oraz propagowania wycieczek
po okolicznych lasach zorganizowaliśmy cykl rajdów
nordic walking. Uznaliśmy,
że nordic walking jest przyjemnym i stosunkowo niezbyt przeciążającym, bezpiecznym sportem, który
jest idealną formą ruchu
dla każdego, bez względu na
wiek. Zachętą do rozpoczęcia tej aktywności sportowej był również zakup
kilku zestawów kijów, które
można wypożyczyć w miejscowej świetlicy wiejskiej.
Każdy chętny może skorzystać i zapoznać się z tą formą sportu. Dwa takie rajdy odbyły się w dniach 1 lipca i 2 sierpnia. Byliśmy bardzo miło zaskoczeni,
ponieważ każdy z tych rajdów zgromadził ok. 30 uczestników.
W ramach projektu „ Las woła nas, usłyszeć go czas! Nowa Wieś Prudnicka - edukację i zdrowie czerpiemy ze skarbów lasu” w dniu 5 lipca odbyło
się również spotkanie edukacyjne miejscowych strażaków z naszymi dziećmi.
Tematem tego spotkania było bezpieczeństwo w lesie i zapobieganie pożarom
w lesie. Warsztaty te odbyły się w miejscowej świetlicy oraz na placu zabaw i
zgromadziły ok. 40 zainteresowanych. W trakcie tego spotkania dzieci zostały
poczęstowane pizzą oraz otrzymały opaski odblaskowe z nadrukiem tytułu projektu i logo Działaj Lokalnie.
Ideą naszego przedsięwzięcia jest poprawienie jakości życia w naszej wiosce i
rozpropagowanie jej atrakcyjnego położenia. Chcemy pokazać dzieciom i ich
rodzicom oraz dziadkom, że bliskość przyrody, jej różnorodność jest tym, z czego można i należy czerpać.
Niniejszy projekt realizowany będzie do końca października 2021r. W trakcie
jego trwania zorganizowany zostanie jeszcze jeden rajd nordic walking, wycieczka rowerowa do Ośrodka Hodowli Zwierząt w Mosznej dla dzieci i ich
rodziców, w ramach której realizowane będą warsztaty pn. „Poznaj las i jego
mieszkańców” oraz zajęcia plastyczne dla dzieci pt. “Skarby lasu”. Serdecznie
zapraszamy.
SG i AM

Polska część projektu została zakończona czwartek 15 lipca, kiedy pożegnaliśmy
uczestników polsko-czeskiego obozu sportowego. W ciągu tych 3 dni piłkarze
intensywnie ćwiczyli, wspólnie się bawili (m.in. na basenie w Białej, podczas
wycieczki do Mosznej) i rywalizowali podczas środowego turnieju. Puchary i
medale wręczała Jana Murová (starostka Města Albrechtice) oraz Edward Plicko
(burmistrz Białej). Turniej odbył się w atmosferze dobrej zabawy, więc wszystkie drużyny otrzymały statuetki, przy czym wybrano dwóch wyróżniających się
piłkarzy turnieju: czeską bramkarkę, Kamilkę oraz najbardziej skutecznego
strzelca, Bartka Olajossy. Wysokie temperatury nie przeszkodziły w zajęciach
sportowych, jak i w czasie wolnym - wręcz zachęcały do skorzystania z bialskiego basenu. Ponadto, goście z Czech odwiedzili łącznicką kręgielnię, a wszyscy
uczestnicy – zamek w Mosznej.
Uczestnikami obozu opiekowali się polscy i czescy trenerzy, rodzice, opiekunowie z Gminnego Centrum Kulturyw Białej, którym dziękujemy za zapewnienie
dzieciom profesjonalnych warunków treningowych, a także za troskę o wyżywienie, bezpieczeństwo, dyscyplinę i atrakcje podczas wydarzenia.
Projekt „Łączy nas sport” współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska oraz budżetu państwa Przekraczamy granice.
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(Bez)graniczny Śmicz!

MUZYCZNE ŚWIĘTO BIAŁEJ
W niedzielę, 4 lipca na stadionie miejskim w Białej miało miejsce
Muzyczne Święto Białej.
Rozpoczęto od programu dla dzieci. Najmłodszych bawili dobrze już
znani w naszej gminie (i nie tylko) Ruphert & Rico. Podczas wspólnej zabawy
dzieci tańczyły, śpiewały, brały udział w małych konkursach prowadzonych
przez sympatyczny duet klaunów. Oprócz zabawy z animatorami dzieci mogły
korzystać z karuzel oraz wodnego toru przeszkód na basenie, na który w tym
dniu (i poprzednim) wstęp był za darmo.
W międzyczasie na scenie rozpoczęły się występy skierowane do
starszej publiczności. Jako pierwsze wystąpiły Claudia i Kasia Chwołka, które
zaprezentowały swoje największe przeboje oraz nowe utwory (jeden z nich został nawet zaśpiewany w asyście piesków na scenie). Po żeńskim duecie nadszedł
czas na występ Mariusza Kalagi & Trio – artysta zaprezentował nie tylko swoje
największe przeboje, ale także rozbawiał publiczność sypiąc żartami ze sceny.
Wreszcie przyszła kolej na występ zespołu Cliver oraz gwiazdy wieczoru, czyli
zespołu Piękni i Młodzi. Oba zespoły porwały widzów do tańca i wspólnego
śpiewania.
Frekwencja podczas imprezy dopisała znakomicie – widać było, że
ludzie bardzo stęsknili się za rozrywką na świeżym powietrzu, bo na parkingach
czy pod sceną próżno było szukać wolnych miejsc.
Dla zgromadzonej publiczności organizatorzy przygotowali liczne
stoiska handlowe i gastronomiczne.
n

W atmosferze przyjaźni i ponadczasowych wartości przebiegało 27
czerwca spotkanie „Gdy Budulinek spotkał Reksia” w Śmiczu w ramach projektu transgranicznego „(Bez)graniczna kultura”. Sołectwo we współpracy z kadrą
pedagogiczną i radą rodziców Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Śmiczu,
a także miejscową OSP zorganizowało wyczekiwany piknik, który był jednym z
pierwszych wydarzeń plenerowych w Gminie Biała w czasach epidemii COVID-19.
W wesoły nastrój wprowadziły uczestników występy dzieci, a jako
pierwsi prezentowali musical o Budulinku uczniowie Základní Školy w Městě
Albrechitce. Dzieci przyjechały z nauczycielami i rodzicami, którzy zostali
szczególnie miło przyjęci przez gospodarzy imprezy. Następnie w niesamowitej
scenerii i strojach wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śmiczu, które w
symbolicznej współpracy (dziewczynki z Polski i Budulinek z Czech) z pomocą
Reksia poszukiwały “czasu poświęconego dzieciom”, a utraconego przez rodziców na całym świecie. Szczęśliwe zakończenie przedstawianej historii zaakcentowały dodatkowo przedszkolaki, pięknie prezentując piosenki oraz polkę.
Spotkanie odbyło się na boisku, gdzie w ramach tego samego projektu powstała
wiata do tego typu imprez – kolejne zaplanowane w Śmiczu wydarzenie to „Święto Urodzaju” podczas gminnych dożynek. Poza występami dzieci, do dyspozycji
uczestników były dmuchańce, animator dla dzieci, smaczna grochówka z kuchni
polowej, kiełbaski z grilla, słodycze, kawa, ciasto itd.
Projekt „(Bez)graniczna kultura” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa Przekraczamy granice.
Serdecznie dziękujemy organizatorom i wszystkim osobom, które bezinteresownie i chętnie przyczyniły się do przygotowania tego transgranicznego
spotkania, a które również stanowiło okazję do wspólnego spędzenia wolnego
czasu, w tym również dziećmi - o czym przypominały i do czego namawiały
dzieci ze Śmicza podczas swojego przedstawienia.
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KĄCIK HISTORYCZNY
KARTKA Z KALENDARZA

11.08.1945 Jestem ponownie w domu. Jakże wspaniałe słowo: „w domu”.
Jakże wielu, których domy leżą w gruzach, nie może już tego powiedzieć? Jakże
wielu w obozach, z dala od heimatu, usycha jeszcze z tęsknoty? Pomiędzy moją
deportacją a powrotem do domu minęło zaledwie cztery i pół miesiąca. Ten czas
wystarczył, by zrujnować człowieka, ale także tych, którzy pozostali w domu,
nie można rozpoznać. Pierwszy raz od dłuższego czasu śpię w prawdziwym
łóżku. Jestem chory i muszę w nim pozostać. W nocy mam nieskładne sny o
życiu obozowym. Na początku zeszła opuchlizna z moich nóg, potem ustąpiły
moje bóle głowy. Biegunka, która pojawiła się po moim powrocie do domu,
powoli ustępuje. Wzmogło się natomiast ogólne osłabienie. Gorzki posmak
na języku utrzymywał się uparcie tygodniami. Dopiero stopniowo mogłem
podejmować lżejsze prace i krótsze spacery. Smutny widok prezentowały nasze
dawniej tak zadbane ogródki działkowe. Znalazły się na linii okopów. Furtki
stoją otwarte, płoty są w wielu miejscach zniszczone, Rosjanie, Polacy a także
dzieci biorą sobie to, co znajdują i czego potrzebują. Ludzie są zalęknieni.
Kobiety muszą nieodpłatnie pracować. Każdy żyje na bieżąco z tego, co zarobi.
Brakuje jakiejkolwiek organizacji. Nikt nie troszczy się o to, czy ludzie mają
cokolwiek do jedzenia. Wszystkie niemieckie napisy i nazwy ulic zostały
usunięte bądź zamalowane smołą. Rynek np. nazywa się „Plac Marszałka Józefa

Stalina”. Pokazuje to dobitnie, z czyjej łaski jest polska władza. Carl-WiedornStr. nazywa się „ulicą 1. Maja”, „Neustädter-Str.” „ulicą Prudnicką”, Bleiche „ulicą
Oświęcimską”, Kirchstr. „ulicą Kościelną”, Schulstr. „ulicą Szkolną” itd.
(…)
W maju 1945 r. zjawiła się w Białej polska administracja. Rozpoczął
się nowy, smutny rozdział. Należy jeszcze nadmienić, że Rosjanie pewnej
kwietniowej nocy skradli z kościoła katolickiego tabernakulum, które znaleziono
następnie z wyłamanym zamkiem w ogrodzie państwa Czelluschke. Podobnie
jak inne domy, ograbiono także kościół, szpital i plebanię.
26.08.1945 Niedziela. Pierwsze co znów działa w mieście, to dostawa
wody. Po południu Rosjanie urządzają dziką strzelaninę do swastyki, która
ciągle jeszcze wisi na baszcie. Bez rezultatu; strzały w tył głowy wydają się jednak
łatwiejsze. Prawie codziennie ktoś powraca do domu. Są to albo żołnierze, którzy
dostali się do niewoli, albo deportowani z jakiegoś obozu. Zwłaszcza żołnierzy
spotyka wiele przygód na drodze do heimatu. Od czasu do czasu do domu
wracają także uchodźcy. Zmizernieli tak, że ledwie można ich poznać, przeszli
przez ciężkie próby. [M. Dziony, S. Rospleszcz (Red.): J. Matuschek, „Dzwony,
które zazwyczaj ogłaszały zmartwychwstanie, milczały...” Wydawnictwo Ridero,
2020]

ŚW. KAMIL – PATRON CHORYCH I BIAŁEJ

Zapraszamy do lektury kolejnej części książki Johannesa Chrząszcza „Geschichte
der Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu Waldemara Hamerli.

14 lipca obchodzi się liturgiczne wspomnienie świętego Kamila de
Lellis, którego powołaniem była pomoc cierpiącym. Od 1950 r. duszpasterstwo
w Białej sprawują OO. Kamilianie, ponadto św. Kamil postanowieniem Rady
Miejskiej w Białej od 29.02.2000 roku został ustanowiony patronem Białej – o
czym przypomina pamiątkowa tablica zamontowana po lewej stronie ołtarza
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Białej. 3.09.2000 w trakcie obchodów
milenijnych oraz obchodów 50-lecia posługi kamiliańskiej ojców Kamilianów w
Białej Parafia pw. Wniebowzięcia NMP podarowała Samorządowi Gminy Biała
obraz św. Kamila (na zdjęciu). Z okazji obchodów liturgicznego wspomnienia
św. Kamila w kościele parafialnym w Białej 14 lipca odprawiono mszę świętą, w
której udział wzięła delegacja z Urzędu Miejskiego w Białej.
Przypomnijmy krótko postać św. Kamila:
Urodził się 25 maja 1550 w miejscowości Bucchianico w Abruzji.
Wywodził się z rodziny szlacheckiej. Ojciec był oficerem wojsk Karola V. Matka,
Camila de Compelilis, miała po śmierci swego pierwszego syna wybłagać u Boga
narodziny kolejnego dziecka - Kamila. Przed jego urodzeniem miała ujrzeć
w snach chłopca, stojącego na czele grupy rówieśników, z których każdy miał
na piersi czerwony krzyż. Sen stał się źródłem niepokoju kobiety, gdyż takim
krzyżem oznaczano wówczas skazanych na karę śmierci, prowadzonych na
szubienicę. Kobieta zmarła, gdy syn miał trzynaście lat.
W wieku lat 17 Kamil zaciągnął się do
wojska i wspólnie z ojcem wziął udział w wojnie
z Turkami. Ojciec zginął. Kamil wrócił do Włoch
i później jeszcze kilka razy zaciągał się do wojska,
wydając później wszystkie zarobione pieniądze
na hazard. Przegrawszy w końcu nawet swoje
szlachectwo, wraz z majątkiem, bronią i rzeczami
osobistymi, stał się żebrakiem. W 1574 roku
prokurator kościoła kapucynów w Manfredonii
zaproponował mu pracę przy budowie klasztoru.
Tam Kamil zetknął się z życiem zakonnym. W
1575 roku doznał nawrócenia i postanowił wstąpić
do zakonu. Nie mógł jednak złożyć profesji
zakonnej z powodu odnawiającej się rany, która
była pozostałością po jednej z bitew. Skierowano go na leczenie w szpitalu św.
Jakuba w Rzymie. Przebywał tam 4 lata. W czasie choroby oddawał się posłudze
nieuleczalnie chorym. Gdy zaś rana się zagoiła, Kamil powrócił do kapucynów. Po
pewnym czasie rana się odnowiła; Kamil uznał to za znak i postanowił poświęcić
swoją służbę chorym. 18 marca 1586 Kamil otrzymał od papieża Sykstusa V
zatwierdzenie nowej rodziny zakonnej: Towarzystwa Sług Chorych. Tego samego
roku papież zezwolił na noszenie osobnego habitu Kleryków Regularnych,
koloru czarnego z czerwonym krzyżem na piersi. 8 grudnia 1591 Kamil wraz z
25 towarzyszami złożył śluby uroczyste z dodaniem ślubu czwartego: Wiecznej
obecności ciałem i duszą przy chorych, nawet zarażonych.
Za życia Kamila jego duchowi synowie otworzyli 65 własnych szpitali.
Kamil zmarł 14 lipca 1614 w domu macierzystym swojego zakonu w Rzymie. Jego
ciało spoczywa dotąd w kościele przy centralnym domu w kaplicy Najświętszego
Sakramentu.
n

W czasie wiosny ludów zmarł kanonik
Niklis (31.IX.1812). Egzekutorami jego
testamentu byli Josef Böhm ze Ścinawy
i ksiądz Peter Paeschel z Prężyny.
Administrację przejął wikary Johann
Müller. Następnym księdzem został
Franz Larisch. Do tej pory księża z Białej
byli kanonikami lub prałatami przy
kościołach kolegialnych w Głogówku,
Opolu i Raciborzu. 30.X.1810 r. król
Friedrich Wilhelm zamknął wszystkie
klasztory i kolegiaty. Skończyły się
wszystkie kanonikaty i prałactwa. Kościół
katolicki doznał wielkich strat. Bogactwo
kościołów i kolegiatów przejęło państwo.
Tak też zamknięty został klasztor
kapucynów w Prudniku. Zachowały się
tylko klasztory zajmujące się nauczaniem
lub pielęgnowaniem chorych. Zamek tracił coraz bardziej na
znaczeniu. Powodem były liczne procesy i ordynacje miejskie z
1808 r. Przyczyniła się do tego również w latach 1800, 1802 i 1810
sprzedaż ziemi w Grabinie, Śmiczu, Józefowie, Wasiłowicach i Ligocie
właścicielom ziemskim za 70.000 talarów. Pozostałą część dóbr
hrabia Joseph Matuschka 22.V.1812 r. sprzedał hrabiemu Antonowi
Matuschce za 170.000 talarów. 6.VIII.1841 r. posiadłość kupili za
195.000 talarów rotmistrz saksoński Friedrich Gersdorf i szambelan
Karl von Gersdorf. Rodzina Matuschka pozostawiła sobie tylko 293
morgi ziemi, 2 łąki i grobowiec rodzinny w kościele parafialnym. Nowi
właściciele ogłosili podział dziedzictwa. W odpowiedzi na ich wniosek
podzielona została cała ziemia. Pozostał tylko zamek i 2 morgi ziemi.
Tę resztę, tak wielkiej niegdyś posiadłości kupił za 32.375 talarów
Müller. Wkrótce posiadłość została skreślona w księgach wieczystych
jako majątek szlachecki. Po całkowitym podziale dziedzictwa,
pozostałe obciążenia finansowe przelane zostały na pojedynczych
właścicieli parceli wg prawa z roku 1845. Zamek kupiło miasto. Kiedy
władztwo się rozpadło, raptownie poprawiła się sytuacja szkolnictwa.
Ksiądz Ernst pisał w 1870 r. „Przed około 80 laty szkoła stała obok
wieży kościelnej. Została rozebrana i przeniesiona do zameczku, który
miasto otrzymało od Anny Julianny Mitzlaff, niestety i ten budynek
groził zawaleniem.” Kosztorys budowy nowego budynku opiewał w
roku 1844 na kwotę 5228 talarów. W tym czasie nauczycielami byli:
Romatowski i Glatschke. Wielkim dobroczyńcą był ksiądz Franz
Larisch, który przekazał 1000 talarów na ubiory i premie szkolne, oraz
6000 talarów na budowę nowej szkoły, którą ukończono w roku 1849.
Ksiądz Ernst pisał „Do 1829 roku gminy wiejskie wysyłały bardzo
mało dzieci do szkoły miejskiej. Zwrócili się o plac pod budowę
swojej szkoły niedaleko szkoły miejskiej. Szkoła wiejska zatrudniała
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jednego nauczyciela. Szkoła miejska była szkołą niemiecką dla dzieci
miejskich. Zatrudnionych było dwóch nauczycieli i jeden nauczyciel
pomocniczy. Szkoła wiejska była natomiast polska. „Szkoła wiejska
została zbudowana w 1829 roku. Zakupiła ogród na Wale. Posiada 4
morgi ziemi, które przejął magistrat i wypłaca nauczycielowi pensję.
W roku 1870 posiadała tylko jeszcze mały ogród warzywny.” Dyrektor
Menzler mieszkał we wrześniu 1825 roku w jednym pokoju. W roku
1842 wymienieni są nauczyciele: Romatowski i Glatschke, który
prawdopodobnie był również administratorem poczty. Na jednej z
kartek pocztowych roku 1836 widnieje podpis: Glatschke.
Po śmierci księdza Franza Larischa, administrację kościelną przejął
Bergmann. 12.XI.1846 roku przyszedł do Białej ksiądz Anton Ernst,
który urodził się w Wasiłowicach. Jednak z powodu bardzo słabego
zdrowia część administracji przejął w 1852 r. Karl Langer. Zmiany,
które przyniosły upadek władzy zamkowej i nowe prawa miejskie,
wzbudziły na nowo duże interesowanie przeszłością miasta. 6
kwietnia 1836 roku magistrat zwrócił się z pytaniem do Królewskiego
Archiwum Miejskiego we Wrocławiu o zgodę na wydelegowanie
jednego lub dwóch deputowanych z Białej w celu przejrzenia
dokumentów i wynotowania ważnych dla miasta wiadomości. W
odpowiedzi archiwum stwierdziło, że jest to niemożliwe, ale udzieli
odpowiedzi na wszystkie nurtujące miasto pytania. Jednocześnie
podało wykaz akt, które były w posiadaniu archiwum. Między innymi
dokumenty dotyczące zastawów i spadków władztwa Białej z lat 1560
– 1607; Urbarium 1534 i 1564; przywileje dla cechów masarskich
1564. Informacje te zostały zawarte w tej książce. Magistrat w osobach
Gottwald, Gabriel, Glatschke, Kammer i Gundrum 18 kwietnia 1836
roku przekazał odpowiedź archiwum radnym z zaznaczeniem, zdaje
się, że zainteresowanie historią znowu zmalało. Dopiero zbliżające
się obchody 700 lecia miasta ożywiły zainteresowanie. Dowodzą tego
akty magistratu i księdza. W taki sposób ksiądz Ernst pozostawił
potomnym ciekawe
informacje. W marcu 1837 roku magistrat tworzyli: Huth, Gabriel,
Glatschke, Gudrum i Schlosser. W tym samym roku odbyły się wybory
burmistrza. 1.IV.1843 magistrat (Huth, Kamer i Müller) zatwierdził
rozliczenie finansowe za poprzedni rok. Burmistrzem wybrany został
właściciel ziemski Heinrich Engel. Kadencja przewidziana była na
6 lat, z pensją 180 talarów. Wybór ten rada zatwierdziła 12.IV.1843
roku, a urząd swój objął 11.V.1843 roku.
Wkrótce zmarł ksiądz Larisch. 4.X. 1848 roku radni Rupprecht
i Vorsteher ponownie wybrali Heinricha Engla burmistrzem na
następne 6 lat i z tą samą pensją. Na początku 1850 roku, w czasie
pogrzebu jednego z członków gminy żydowskiej, doszło do pewnych
zatargów. Rabin Landsberger zarzucił burmistrzowi, że zapewnił
zbyt słabą ochronę policji. W odpowiedzi burmistrz udowodnił
winę za zajścia rabinowi i uczynił go odpowiedzialnym za rozpad
gminy żydowskiej. 18.III.1850 roku rząd zdecydował o winie rabina.
Burmistrz nie ingerował w pogrzebach Żydów. Jedynie umożliwiał
swobodne dojście do cmentarza, do czego zresztą był zobowiązany.
Wiele wskazuje na to, że lata rewolucji (1848 i 1850) miały też wielki
wpływ na rozpad gmin żydowskich. Na wniosek rządu, burmistrz
Engel napisał o sobie: „Urodziłem się 22.III.1807 roku w Łące
Prudnickiej obok Prudnika. Ojciec Franz Engel posiadał majątek w
Rostkowicach obok Białej. Studiował prawo, służył jako ochotnik i
był w posiadaniu majątku do 1843 roku. Mam troje dzieci: Waleskę,
Heinricha i Marię. Majątek w wysokości 10.000 talarów. Syn mój
Heinrich jest bardzo znanym burmistrzem w Prudniku. Brat Karl
Engel mieszka w Solcu i jest ojcem księdza Roberta Engla z Wierzchu,
a ostatnio przebywającego w Solcu”.
30.V.1853 roku uchwalono nowe przepisy miejskie. Następnego roku
Białą nawiedziły powodzie. Tego samego roku sufragan bierzmował
Daniela Lotusska. 25.XI.1861 roku, wybrano elektorów. W Białej
wybrano: burmistrza Engla, księdza Ernsta, podskarbiego Fleischera
oraz dr. Fuchsa i dr. Hönigera. 3.VII.1871 roku rada miejska Berlina
ogłosiła upadłość zamku.
1.I.1872 roku miasto przejęło zamek wraz z posiadłościami. W
zamku zostało otwarte Seminarium Nauczycielskie. 23.I.1875 roku,
ksiądz Ernst i dyrektor seminarium dr Volkmer, zawarli umowę
dotyczącą wykorzystania kościoła za opłatą 150 marek rocznie.
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Wielu mieszkańców zyskało na seminarium też materialnie. Kobiety
przygotowywały kwatery dla uczestników seminarium.
Proboszczowi pomocą służyło dwóch kapłanów – Slaniowski i
Tucker. Ksiądz został mianowany radcą duchownym. Był bardzo
utalentowany. Jeszcze dziś są znane wiersze w języku łacińskim, które
dedykowane były papieżowi Piusowi IX z okazji jego jubileuszu.
Na rynku znajdują się dwie figury: św. Jana Nepomucena i Najświętszej
Marii Panny. Obydwie posiadają bardzo bogate postumenty. Magistrat
kazał je z rynku usunąć, ale na skutek protestu księdza powróciły na
swoje miejsca. Ksiądz na własny koszt zlecił wykonanie postumentów.
Na postumencie Marii Panny widnieje napis: „O Maryjo, bez
grzechu pierworodnego poczęta, matko zbawicielko świata, proś za
nas.”(1865). Na cokole św. Jana Nepomucena widnieje data 1867 r. W
1868 r. został założony cmentarz komunalny.
Z czasem podeszły wiek dawał się księdzu Ernestowi wyraźnie we
znaki. Coraz częściej chorował. Przyjmował jeszcze tylko na plebanii.
Po jakimś czasie wrócił do Wrocławia, gdzie zmarł. W pogrzebie
uczestniczył również były kapelan Kolbe. 14.X.1885 roku, urząd księdza
objął Leo Knappe, który do tej pory był w Gostomi. W roku 1877
stanowisko dyrektora seminarium objął, Dobroschke. Nauczycielami
byli: Prange, Ernst, Thomas, Janusch, Langwitz, Werner i Langer.
Zapisanych było 90 uczniów w trzech klasach. Nowym nauczycielem
religii został Skalitzki. Nauczyciele zmieniali się bardzo często. W tym
czasie nie było w Białej kapelana. Ksiądz Knappe otrzymał zezwolenie
na odprawianie w niedziele i święta dodatkowej mszy świętej w
seminarium (1892). Pragnienia duchowe były szczególnie popierane
przez seminarium i gazetę
bialską, której pierwszy numer
ukazał się 1.VII.1878 roku. Dużego poparcia udzielały też: powołany
w 1868 roku Związek Czeladniczy i w 1890 roku Ochotnicza Straż
Pożarna. Powstawało coraz więcej związków i stowarzyszeń, które
wywarły ogromny wpływ na życie w mieście.
Nowszy okres.
18.XII.1893 roku, starosta Żyrowa mianował Badurę burmistrzem
Białej. To jemu było dane piastować to stanowisko przez 30 lat i przeżyć
wzloty i upadki Białej. We wrześniu 1893 roku dr Reichel założył
Męski Związek Gimnastyczny. Dyrygent, dr Kolbe został przeniesiony
do Katowic, gdzie objął stanowisko Powiatowego Inspektora. Swego
czasu prawo właścicieli majątkowych stało ponad prawem poddanych.
Sytuacja trwała do 1848 roku. Później właściciele majątkowi musieli
wynająć prawnika, który prowadził ich sprawy karne i cywilne. W
Białej takim człowiekiem był Walter, sędzia z Prudnika. To on był
odpowiedzialny za sprawy właścicieli majątkowych i sprawy gminy.
Natomiast sprawy miasta prowadził Sąd Miejski w Białej, który
swoją siedzibę miał w ratuszu. W Prudniku miał swoją siedzibę
Główny Urząd Celny i Ekspedycja Pocztowa. Bialski Sąd Miejski
został zawieszony i przeniesiony do Prudnika, a dwa razy w miesiącu
rozprawy odbywały się w Białej. Ruch wzmógł się znacznie dzięki
budowie szos do Prudnika w 1854 roku i do Krapkowic w 1864 roku,
oraz budowie kolei.
W listopadzie 1895 roku, budowniczy powiatowy domagał się
dostawy materiałów na budowę szpitala powiatowego. Suma, o którą
się zwrócono, opiewała na kwotę 45.500 marek. Budowę wkrótce
zakończono, a opiekę nad nim powierzono siostrom zakonnym.
Lekarzem był w tym czasie dr Reichel.
Szpital powiatowy kosztował w sumie 116.236 marek. Ewangelikami
opiekował się pastor Gründel z Pomorzowic.10.V.1896 roku powołano
samodzielnego pastora Greinera, który bialską gminę ewangelicką
połączył z Olszynką. Ponad 15 lat pastor miał swoją siedzibę w Białej,
a następnie przeniósł się do Olszynki. Szkołę i kościół budowało
stowarzyszenie Gustawa Adolfa.
Z radością powitano w 1898 roku budowę cukrowni w Szynowicach.
Pierwotnie do Białej należały trzy młyny. Duży młyn miejski w
pobliżu zamku. Właścicielem był Franz Hübner, który sam założył
w młynie światło elektryczne. Drugi młyn za Bleichem – właściciel
Franz Trinczek. Trzeci zrujnowany. Znajdował się na miejscu, gdzie
później powstała gazownia. Teren był pusty a właścicielem był Josef
Czaja. Od niego miejsce wykupiło miasto i wybudowało gazownię.

cd. w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej
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KONTAKTY POLSKO-CZESKIE NIE SŁABNĄ
W 2020r. zainaugurowano projekt „Kto gra, nie jest niegrzecznym” oparty na współpracy
polsko-czeskiej w ramach wychowania przedszkolnego. Niestety, w 2020r. udało się
zorganizować tylko jedną wizytę studyjną w Białej, podczas której wychowawczynie z
Města Albrechtice odwiedziły Publiczne Przedszkole w Białej. Wybuch epidemii
COVID-19 nie pozwolił na dalsze działania.
Obecnie można było już wrócić do spotkań w ramach również i tego projektu.
W czerwcu (17.06.2021r.) po raz pierwszy nauczycielki z Publicznego Przedszkola w
Białej i jego oddziałów zamiejscowych miały możliwość zapoznania się z organizacją
pracy w czeskich przedszkolach, wyposażeniem i możliwościami tamtejszej edukacji
najmłodszych. Wczoraj gościliśmy kolejne wychowawczynie z Města Albrechtice, które
odwiedziły przedszkole w Solcu, Gostomii i Białej.
Cieszy fakt, że między polską oraz czeską kadrą nawiązują się spontaniczne i życzliwe
kontakty, panie chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, wymieniają uwagami na
temat pracy wychowawcy w Polsce i Czechach.
Gmina Biała jest partnerem bez wkładu finansowego w projekcie
transgranicznym „Kto gra, nie jest zły”, w związku z czym przedstawiciele naszej Gminy
biorą udział w działaniach realizowanych przez Město Albrechtice.
Piątek (2.07) upłynął na realizacji szeregu kolejnych transgranicznych
wydarzeń projektowych, w których partnerem jest Gmina Biała. Już od rana piłkarze
z bialskiej Akademii Piłkarskiej i Města Albrechtice trenowali na tamtejszym stadionie
pod okiem profesjonalnych czeskich trenerów, urzeczywistniając cel projektu „Łączy nas
sport”. W tym samym czasie grupa szkolno-przedszkolna złożona z polskich i czeskich
dzieci zmagała się na wyścigach kolarskich dla najmłodszych zorganizowanych w ramach
projektu „Kto się bawi, nie jest niegrzecznym”. Zaś piłkarze z łącznickiej grupy „Tigers”
Klubu Piłkarskiego Polonia, zaliczyli pierwsze polsko-czeskie treningi w projekcie „W
zdrowym ciele zdrowy duch!”.
Zwieńczeniem pobytu naszych dzieci i młodzieży w Czechach, owocnego
w liczne wydarzenia i atrakcje, był występ grupy II mażoretek tzw. przedszkolnej,
inaugurujący Dzień Dziecka w Albrechticach. Dziewczynki świetnie wypadły i były
niemałą ozdobą całego programu.
Z kolei w sobotę, 31 lipca, korzystaliśmy z gościny naszego czeskiego partnera
Města Albrechtice: dzieci z Gminy Biała wraz z czeskimi rówieśnikami brały udział
w letnich grach i zabawach w ramach projektu „Kto się bawi, nie jest niegrzeczny”, a
mieszkańcy Śmicza i okolic biesiadowali podczas Letniego festiwalu w projekcie „(Bez)
graniczna kultura”, który został uświetniony występem bialskiego Studia Piosenki.
Zostaliśmy miło przyjęci, dzieci mogły skorzystać z zabawek wesołego miasteczka i
animatorów, a dodatkową atrakcją (dla chętnych) było wejście na wieżę widokową „Na
Hranici”. Jak się okazało, nie jest to łatwe zadanie – zwłaszcza przy silnie chwiejącej się
konstrukcji – odważnych jednak nie brakowało. Ci, którzy weszli na wieżę (niektórzy po
raz pierwszy, inni już po raz wtóry) nie żałowali ze względu na widoki, pokonaną obawę
i satysfakcję z osiągniętego celu…
Zarówno projekt „Kto się bawi, nie jest niegrzeczny”, gdzie Gmina Biała jest partnerem
bez wkładu finansowego, jak i projekt „(Bez)graniczna kultura” są współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice.
um
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Siódmego lipca w godz. od 14.00 do 18.00 na boisku przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Białej odbyło się spotkanie integracyjne pod nazwą „Piaskownica”.
Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –
III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1
„Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania
rodziny i pieczy zastępczej „.
Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, a
partnerem projektu jest Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu. Spotkanie zorganizowano
przy współpracy Gminy Biała i Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas zgromadzenia
poruszono temat problematyki rodzin i dziecka, propagowano działania i dobre praktyki
na rzecz dzieci i rodzin.
Imprezę rozpoczęto od czytania bajki „ Kopciuszek” przez Burmistrza Białej
Edwarda Plicko oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Marię Klimowicz.
W trakcie imprezy odbywały się także warsztaty i konsultacje specjalistów w zakresie
realizowanych projektów, wsparcia i dostępu do informacji: „Opolska mama ma moc”,
„Opolskie dla Seniora i Rodziny”, „Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu”,
„Ambasada sukcesu”.
W trakcie imprezy wyznaczone były strefy: kulinarna, artystyczna, rodzinnej
zabawy. Odbyły się warsztaty lepienia pierogów oraz warsztaty przygotowywania dań z
urządzenia wielofunkcyjnego.
Sołectwo Radostynia częstowało pysznym, domowym ciastem.
Dodatkowo można było poznać sztuki wykonywania ozdób z makramy i szydełkowania.
W ramach warsztatów plastycznych, konkursu plastycznego pt. „Piaskownica- to miejsce
naszych zabaw”, dzieci biorące w nich udział otrzymały atrakcyjne nagrody. Ponadto
odbyły się warsztaty dogoterapii z pieskami rasy pudel. Ochotnicza Straż Pożarna z
Białej przygotowała pokaz udzielania pierwszej pomocy. Można było także obejrzeć wóz
strażacki i jego wyposażenie. Akademia Piłkarska Biała przygotowała warsztaty gry w
piłkę nożną.
Na scenie gościnnie występował Zespół Fermata z Chrzelic, Magdalena
Gnielka, Chór Campanella, oraz Agata Pytlik z Białej.
Dzieci i rodziny nieodpłatnie mogły korzystać z dmuchańców, animacji oraz fotobudki.
OPS
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RADOSNE MUZYKOWANIE NA BIALSKIM STADIONIE
3 lipca na bialskim stadionie odbyła się impreza pn. „Radosne Muzykowanie”,
czyli przegląd amatorskich zespołów artystycznych i solistów Gminy Biała. Imprezę
zorganizowano w ramach projektu „Młodość, radość, przyjaźń” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.
Występy artystyczne rozpoczęły się od godziny 14:00 od prezentacji mażoretek,
a dokładniej szkółki oraz grupy przedszkolnej, a w dalszej części grupy szkolnej, która
zaprezentowała dwa układy grupowe oraz kilka układów w duetach i trio. Instruktorkami
mażoretek są Paulina Nowak oraz Ida Kokoszka. Następnie na scenie zaprezentowali się
młodzi artyści grający na instrumentach dętych i klawiszowych (grupy prowadzą Roman
Wilczek i Damian Weinkopf), członkowie Studia Piosenki działającego przy GCK,
które prowadzi Iwona Preusner, młodzi gitarzyści z zespołu Kadencja prowadzonego
przez Stanisława Michałowskiego. Wśród występujących nie zabrakło chórów – zebrana
publiczność wysłuchała utworów wykonanych przez chór Campanella z Grabiny, Zgoda
z Chrzelic oraz Seniores z Łącznika. Był i czas dla solistów: popis wokalny oraz gry na
skrzypcach dała Magdalena Gnielka, na Fletni Pana zagrał Denis Kopiec, kilka utworów
zaśpiewały Joanna Lisson i Nadia Gruchmann.
Jako, że impreza organizowana była ze środków unijnych, na zaproszenie do
Białej zjechali artyści z Czech: wychowankowie ZUŠ Město Albrechtice i zespół BT Nova
– gwiazda wieczoru. Uczniowie czeskiej szkoły zaprezentowali na scenie występy wokalne
i instrumentalne, a BT Nova porwał publikę wykonaniami znanych hitów (niektórymi
nawet w języku polskim!).
Do dyspozycji uczestników imprezy i publiczności były liczne stoiska handlowe
i gastronomiczne. Imprezę poprowadził – a któż by inny – niezastąpiony Joachim Kosz.
n

Dębina
Nad wodą chłodzi się słońce,
zmęczone wędrówką po niebie.
Karpie skaczą nad wodą
ciesząc się z kolejnych kilku godzin życia.
Na brzegu jarzębina przystrojona
czerwonym sznurem korali,
pochyla się nisko w podzięce,
że ma swoje miejsce na pagórku.

Jan Szczurek

Nieopodal dużego kamienia
żarzą się resztki drewna,
pykając z dymem jak z fajki
Mohikanin z filmu Winetou i Apanaczi.
Naprzeciwko dzika czereśnia chwali się
owocami błyszczącymi bardziej niż w dzień
jakby zalecała się do zanikających promieni
słońca.
Liście płaczącej wierzby nurkują
to w wodzie, to w piasku,
jak młodzi z Łącznika, raz tu raz nad
Renem.
Za dziką czereśnią, niczym stadko gęsi
szumią brzozy, smukłe niczym młode panny,
u stóp których ścielą się lśniące maślaki.
W oddali chłopcy zmęczeni grą w piłkę
opuszczają plażę między wodą, a łąką.
Na ich spieczonych plecach
szklą się krople potu,
na zmianę z ziarenkami kwarcowego piachu.
Niebo ciemnieje,
gdzieniegdzie pojawiają się
jakby onieśmielone pierwsze gwiazdy.
Cichutko, powoli, gęsiego
odjeżdżają samochody
do Prudnika, Opola i pobliskich wiosek.
W oddali na brzegu od strony Mokrej
widnieje nieruchoma postać wędkarza.
Dzieci wybiegają, zamyka się brama.
Na zakręcie przy krzyżu,
pozdrawiam starego Burosza.
Zawsze w tym miejscu pielęgnuje kwiaty.
Po chwili jestem w domu.
Nagły błysk pioruna rozjaśnia niebo,
grzmi, zaczyna się burza.
Pierwsze krople uderzają o szyby okien.
Pochylam się nad stołem,
spożywam spóźnioną kolację z nadzieją,
że tej nocy nie będzie pożaru…
Łącznik, sierpień 2003 r.
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OLD ROL JUŻ PO RAZ TRZECI
27 czerwca w Solcu odbyła
się już trzecia edycja zlotu
zabytkowych
ciągników
pod nazwą OLD ROL III.
Głównym
organizatorem
imprezy była firma STRZODA
MASZYNY
ROLNICZE,
współorganizatorami
byli:
Górnośląskie Stowarzyszenie
Silesia Traktor, Gmina Biała
oraz
Gminne
Centrum
Kultury w Białej.
W tym roku podoba
dopisała doskonale – w promieniach słońca uczestnicy zlotu mogli podziwiać
licznie zgromadzone traktory.
W tym roku do Solca zjechało 118 pojazdów, które dopieszczone i
błyszczące cieszyły oczy uczestników imprezy. Można było podejść do właścicieli,
porozmawiać o maszynach, usiąść za kierownicą i oczywiście robić zdjęcia.
Po paradnym przejeździe maszyn na trasie Solec – Gostomia – Rostkowice –
Gostomia - Solec organizatorzy zaplanowali dyscypliny związane z traktorami:
standardowe przeciąganie liny oraz nowość w Solcu: tractor pulling, czyli
rywalizacja polegająca na ciągnięciu przez traktor obciążnika na platformie.
Podczas przejazdu ciężarek systematycznie przesuwa się na przód konstrukcji,
utrudniając jazdę pojazdowi. Ruchoma platforma z obciążeniem, która przesuwa
się do przodu w trakcie przejazdu sprawia, że start jest prosty, ale dotarcie do
mety jest bardzo trudne, ponieważ im ciężarek jest bliżej przodu, tym mocniej
wbija lemiesz w ziemię. Wzrasta tarcie i po czasie traktor zakopuje się i nie umie
dalej jechać. Wygrywa ten, który przeciągnie przyczepę jak najdalej.
Podczas imprezy zostały wręczone pamiątkowe puchary:
Puchar dla mistrza kierownicy – Patryk Bubiak (Ursus C-328 z 1965 roku)
Puchar Firmy STRZODA – Dawid Poręba (Deutz F2L612 z 1956 roku)
Puchar dla najstarszego pojazdu zlotu – Paweł Morawiec (Fordson z 1918 roku)
Puchar za najlepiej zachowany oryginalny stan pojazdu – Kamil Szturc
(Porsche Junior 108L z 1958 roku)
Puchar za najlepiej odrestaurowany pojazd – Sebastian Stokłosa (Zetor 4011)
Puchar Burmistrza Białej – Zygmunt Wieja (Hanomag R 435n z 1958 roku)
Dla zgromadzonych uczestników przygotowano liczne stoiska
gastronomiczne, dla dzieci były tradycyjnie dmuchańce i karuzele.
Na zakończenie imprezy wystąpił zespół TROJOKI.
dh

W ZGODZIE Z NATURĄ

GLUTATION
Twój wewnętrzny sprzymierzeniec w walce przeciw jesiennej infekcji
Glutation – mało kto o nim słyszał, a jest to najważniejszy antyoksydant
i środek detoksykujący w naszym organizmie. Bez niego układ odpornościowy
nie mógłby istnieć. Glutation to maleńkie cząsteczki, które w sposób naturalny
produkowane są w organizmie. Nie da się go dostarczyć z zewnątrz. Można go
oczywiście kupić w formie suplementu, ale jego przyswajalność jest znikoma.
Glutation w organizmie pełni trzy bardzo istotne funkcje:
jest naturalnym bardzo silnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje
działanie wolnych rodników, przez co zapobiega chorobom nowotworowym, a
także starzeniu się i śmierci komórek,
stymuluje prawidłowe działanie układu immunologicznego poprzez
zwiększenie produkcji krwinek białych, wspomaga odporność i chroni przed
chorobami; pomaga zapobiegać wnikaniu patogenów, które napotykają na
wzmocniony układ odpornościowy; glutation jest rodzajem „pożywienia” dla
układu odpornościowego
ma działanie detoksykacyjne – neutralizuje leki, rozkłada toksyny np. rtęć,
oczyszcza organizm z metali ciężkich - wyłapuje je i usuwa z organizmu.
Ponadto odpowiada za prawidłową pracę wątroby.
Organizm ze zbyt niskim poziomem glutationu nie może prawidłowo chronić
się przed wolnymi rodnikami, infekcjami oraz zaprzestaje skutecznie usuwać
toksyny, które z łatwością gromadzą się w organizmie.
Główne przyczyny niedoboru glutationu:
przetworzona dieta uboga w warzywa i owoce
długotrwały stres
brak ruchu
nadużywanie leków
nadużywanie alkoholu
palenie tytoniu
toksyczne środowisko
częste infekcje
również wraz z wiekiem możliwości organizmu do produkowania glutationu
spadają. Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego należy
regularnie spożywać produkty, które w naturalny sposób pomagają zwiększyć
produkcję glutationu, czyli:
Warzywa krzyżowe bogate w siarkę: np. brokuł, brukselka, kalafior, jarmuż,
rukiew wodna, rzodkiew i rzodkiewka,
Ostropest plamisty
Czosnek i cebula
Szparagi
Awokado i orzechy
Produkty bogate w witaminę E i C. np. natka pietruszki, pomarańcze, czerwona
papryka, jarmuż, migdały
Produkty zawierające kwas liponowy, np. szpinak, brokuły, ziemniaki
Produkty bogate w witaminy: B6, B9, B12, biotynę np. ciecierzyca, fasola,
soczewica, szpinak, buraki, awokado,
Produkcja glutationu wzrasta również dzięki aktywności fizycznej. Warto
więc powyższą listę połączyć z ruchem. Wystarczy nawet 30 minut szybszego
spaceru, który zwiększy pojemność płuc czyli tym samym dostarczy
maksymalną ilość tlenu, którą ciało może wykorzystać.
Dodatkowo poziom glutationu może być spotęgowany działaniem
kwasu liponowego, więc warto włączyć do diety produkty takie jak burak,
szpinak, brokuł, pomidory czy brukselka.

Dbajmy o nasz organizm każdego dnia. Zapewnijmy mu zdrową dietę,
pamiętajmy o regularnej aktywności fizycznej i odpoczynku a długo będziemy
cieszyć się zdrowiem.
W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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RODZINNY PIKNIK W CHRZELICACH Z 77 ROCZNICĄ
WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W TLE
W niedzielę 1 sierpnia 2021 roku na boisku w Chrzelicach odbył się
piknik rodzinny zorganizowany przez wszystkie organizacje działające w
sołectwie: Ochotniczą Straż Pożarną, Odnowę Wsi Chrzelice, Samodzielne Koło
Gospodyń, DFK – Deutscher Freundeskreis oraz Ludowy Zespół Sportowy,
przy współudziale Gminnego Centrum Kultury w Białej. Przewidziano atrakcje
dla dużych i małych. Nie zapomniano również o uczczeniu 77 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
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KĄCIK PIŁKARSKI
Rozpoczyna się runda jesienna piłkarskich rozgrywek. Poniżej prezentujemy
krótką rozmowę z trojgiem zawodników z juniorskiego klubu Polonii Biała –
Kamilem Tomczykiem, Andreasem Głombicą i Tobiaszem Dwornickim.
Przy okazji zapraszamy i zachęcamy wszystkich chłopców z roczników
2003-2006 do dołączenia do zespołu. W czasach, w których królują ekrany
telewizorów, komputerów i telefonów warto zainteresować się sportem. Wspólna
gra i treningi to nie tylko sposobność do poprawienia swojej kondycji fizycznej,
ale także świetny sposób na nawiązanie nowych znajomości oraz przełamanie
własnych słabości i ograniczeń.
1. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką? Ile wtedy miałeś lat, kto zaprowadził
Cię na pierwszy trening?
KAMIL TOMCZYK: Moja przygoda z piłką zaczęła się dosyć szybko, miałem
wtedy prawie 7 lat, koledzy namówili mnie na trening.

Impreza plenerowa miała charakter otwarty. Organizatorzy zatroszczyli się,
by nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Były zatem: dmuchane miasteczko, pokazy
i animacje dla najmłodszych, konkursy z nagrodami oraz pokazy strażackie.
Największą popularnością cieszyły się przejazdy wozem strażackim oraz
pokaz udzielania pierwszej pomocy i używania defibrylatora AED. Uczestnicy
Rodzinnego Pikniku mogli spróbować pysznych wypieków Samodzielnego Koła
Gospodyń Wiejskich oraz grochówki przygotowanej przez OSP Chrzelice.
Zgromadzonym czas umiliły występy dzieci i młodzieży z
Międzypokoleniowego Teatru Odlotowego działającego przy Gminnym
Centrum Kultury w Białej, który zaprezentował wokalny program patriotyczny.
Swój rozrywkowy repertuar przedstawił również zespół ARIAM prowadzony
przez Andreę Rischkę, działający przy DFK – Deutscher Freundeskreis .
Punktualnie o 17.00 uczczono 77 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego. Oprócz włączenia sygnałów świetlno – dźwiękowych, chrzeliccy
strażacy zaprezentowali uczestnikom Pikniku krótki pokaz pirotechniczny.
Pomimo zmiennej aury frekwencja była wysoka. Każdy uczestnik mógł
znaleźć dla siebie coś interesującego.
ERŻ

KOLARSKA RYWALIZACJA W BIAŁEJ
Zawody Kolarskie o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego
odbyły się 24 lipca na terenie parku miejskiego w Białej. Trasa została wytyczona
po istniejących już alejkach, ale i w terenie – na wzniesieniach, co pozwoliło
utworzyć zjazdy i podjazdy.
Zawody zorganizował klub White MTB Team Biała oraz GCK w
Białej dla dzieci, szkółek kolarskich i Sztafety Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików.
Gminę Biała w wyścigu reprezentował klub kolarski White MTB Team Biała oraz
osoby niezrzeszone (wśród nich większość to dzieci, dla których takie zawody to
przede wszystkim okazja do dobrej zabawy). W Sztafecie Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików nasz klub zajął w zawodach czwarte miejsce.
Organizatorzy składają podziękowania za przybycie zawodnikom, rodzicom i
trenerom.
Szczególne podziękowania dla marszałka Andrzeja Buły za objęcie
imprezy Patronatem Honorowym marszałkowi Andrzej Buła, Województwu
Opolskiemu za ogólne wsparcie, a firmie MN Studio Wnętrz - meble na wymiar
za pomoc i nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów.
n

ANDREAS GŁOMBICA: Piłka nożna towarzyszyła mi przez całe życie. Już od
małego grałem w ogrodzie. Poważniejsza przygoda z piłką rozpoczęła się dwa
lata temu, miałem wtedy 15 lat. W szkole dowiedziałem się, że otwierają drużynę
juniorów młodszych. Poszedłem na pierwszy trening i tak już gram tam dwa
lata.
TOBIASZ DWORNICKI: Moją przygoda z piłką rozpoczęła się, gdy grałem z
kolegami na podwórku miałem, wtedy 6 lat. Na pierwszy trening zaprowadził
mnie tata.
2. Pamiętasz swój pierwszy mecz, kiedy po raz pierwszy wybiegłeś na boisko? Jak
się wtedy czułeś?
KT: Po dość krótkim czasie treningów mogłem poczuć zapach boiska,
rywalizując z innymi zespołami. Kiedy grałem pierwszy raz, czułem się
spełniony, przepełniony byłem radością i ekscytacją.
AG: Pierwszy mecz – pamiętam to jak dziś – graliśmy w Malerzowicach.
Wygraliśmy ten mecz 1:2, czułem się wtedy fantastycznie, byłem takie szczęśliwy
i dumny z całej drużyny.
TD: Pamiętam go bardzo dobrze mój pierwszy mecz odbył się w Głogówku.
Wrażenia były bardzo fajne.
3. Pamiętasz może swój najlepszy mecz, taki, który Ci najlepiej wyszedł?
KT: Pamiętam, było to stosunkowo niedawno patrząc na moje lata gry. Wszystko
przychodziło z taką łatwością. Na zawsze zapamiętam słowa trenera, który
po moim strzale z 30 metra powiedział: „Dobra decyzja”-myśląc, że piłka nie
wpadnie do siatki. Zdobyłem gola, piękny spadający liść.
AG: Było wiele dobrych meczy, ale jeden szczególnie zapadł mi w pamięci,
graliśmy wtedy z Łambinowicami i wygraliśmy 7:0. Mnie, jako obrońcę cieszy
czyste konto, więc to właśnie był mój najlepszy mecz.
4. Jakie wg Ciebie cechy czy umiejętności powinien posiadać dobry piłkarz?
KT: Dobry piłkarz... Powinien być twardy, zdeterminowany i dążący do celu.
Musi wyróżniać się umiejętnościami. Jeżeli jest dobry to w każdym meczu
udowadnia swoją wartość pokazując na co go stać.
AG: Moim zdaniem dobry piłkarz powinien być zdeterminowany, kreatywny,
sumienny, wytrwały i grający zespołowo. Te 5 cech powinien posiadać każdy
piłkarz.
TD:Według mnie każdy piłkarz powinien posiadać precyzję, kondycję i
zwinność.
5. Czy jest jakiś piłkarz, który szczególnie Ci imponuje, swoją grą, postawą na
boisku?
KT: Paul Pogba,ten mężczyzna ma w sobie taki luz. Potrafi strzelić z daleka piękne
bramki,sztuczki też nie są mu obce. A podania,nimi można się delektować bez
końca, po prostu poezja.
AG: Sergio Ramos to zawodnik, który mi imponuje swoją walecznością,
determinacją i grą zespołową. Kiedy oglądam mecze często obserwuję gdzie i
jak się porusza, to pozwala mi stać się lepszym zawodnikiem.
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TD: Jest to Robert Lewandowski, mi bardzo imponuje.
6. Gdybyś mógł wybrać sobie klub, w jakim chciałbyś na co dzień grać, to co to
byłby za klub i dlaczego akurat ten?
KT: Zdecydowanie Real Madryt,jest to klub z wielką historią, kibicuję im odkąd
pamiętam.
Kiedy wygrywali trzeci raz z rzędu ligę mistrzów byłem bardzo szczęśliwy,
oddałbym wiele by cieszyć się z tymi piłkarzami na jednym boisku ,ze zdobytego
trofeum.
AG: Od dziecka kibicowałem Realowi Madryt, to mój ulubiony klub i nie mam
wątpliwości, że właśnie tam chciałbym grać.
TD: Wybrałbym FC Bayern Monachium, ponieważ to zgrana drużyna.
7. Jak zachęciłbyś innych aby dołączyli do Waszego klubu?
KT: Mamy wszystko,czego potrzebuje osoba chcąca u nas grać. Sprzęt, trenera,
który poświęca nam dużo czasu, dobrą atmosferę, niezłych zawodników,
rywalizację o skład.
Na dodatek jest grupa na aplikacji Messenger, gdzie każdy z zawodników jest o
wszystkim na bieżąco informowany.
TD: Zapraszam na trening, panuje u nas bardzo miła atmosfera, pomagamy
sobie wzajemnie, wspieramy się jak rodzina.
8. Jaka atmosfera panuje w Waszej drużynie?
KT: Atmosfera jest dobra i stała. Panują świetne nastroje na każdym z
treningów. Oczywiście na meczach różnie bywa ,nie zawsze się wygrywa.
AG: W naszej drużynie panuje naprawdę bardzo dobra atmosfera między
zawodnikami i trenerem.

„CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE - JA W PRZEDSZKOLU MIŁO I
EFEKTYWNIE SPĘDZAM CZAS”
SALA SI W PRZEDSZKOLU W BIAŁEJ
Wiedząc, jak ważna jest
wczesna interwencja potrzeb
sensorycznych i problemów dzieci,
Publiczne Przedszkole w Białej, przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Białej, działając przy współpracy
z Gminą Biała oraz przy wsparciu
finansowym środków Unii Europejskiej
zaprojektowało i wyposażyło salę do
terapii sensorycznej dla dzieci, aby
mogli z niej korzystać zdiagnozowani
pod kątem deficytów SI podopieczni. Całe przedsięwzięcie związane jest z
realizowanym w roku szkolnym 2020-2021 projektem pod nazwą: „Ja- w
przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas”.
Do dyspozycji maluchów jest przestronna, jasna sala, bogato
wyposażona w sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej - sprzęty i pomoce
dostarczające bodźców świetlnych (kurtyna led, kostki led, kolumna wodna),
dźwiękowych (instrumenty muzyczne, sygnalizatory odpowiedzi, głośnik mp3,
odtwarzacz), zapachowych (zestaw do treningu zapachowego, składający się
z zapachów pobudzających i relaksujących, terapeutyczny domek wyciszający
i uspokajający), a przede wszystkim dotykowych i proprioceptywnych
(maglownica terapeutyczna, beczka sensoryczna, panele sensoryczne,
interaktywny stolik, „miękki” tor przeszkód, piłki sensoryczne różnej wielkości
- fakturowane, piłki rehabilitacyjne, domino dotykowe, dotykowe „Memo”,
układanki magnetyczne, zestaw do terapii ręki, tablica zmazywalna, tablica
do pisania kredą, tablice do pisania oburącz, sensoryczne ścieżki, sensoryczne
książeczki i wiele innych) oraz przedsionkowych (huśtawka bocianie gniazdo,
hamak). Dodatkowo dwie nauczycielki ukończyły kurs kwalifikacyjny I i II
stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej, tym samym mogą podczas swojej
pracy terapeutycznej wspomagać dzieci z problemami terapią SI.

9. Czy macie jakieś swoje rytuały przed meczami, po meczach? Jak się wzajemnie
motywujecie?
KT: Przed meczem w szatni rozmawiamy z trenerem, motywuje nas,
niezależnie od przeciwnika stale wierzy w nas i nasze umiejętności, skupiamy
się też wtedy i żyjemy tylko meczem. Jeśli chodzi o pomeczowe sprawy to
spotkamy się na treningu , rozmawiamy o meczu , wskazujemy błędy, staramy
się je likwidować, by więcej ich nie popełniać.
AG: Przed meczem wykrzykujemy też nasz okrzyk: Kto wygra mecz?!
POLONIA! Każdy jest zmotywowany, by wygrać.

Odeszli
Bernadeta Taradaj
ur. 1962 r. zm. 20.06.2021 r.
zam. Milowice

Klemens Stosiek
ur. 1935 r. zm. 26.06.2021 r.
zam. Wilków

Johann Glombitza
ur. 1934 r. zm. 29.06.2021 r.
zam. Biała

Jan Ernst
ur. 1933 r. zm. 20.06.2021 r.
zam. Olbrachcice

Maria Fików
ur. 1943 r. zm. 27.06.2021 r.
zam. Biała

Paweł Gruchman
ur. 1934 r. zm. 01.07.2021 r.
zam. Pogórze

Stefania Pokuta
ur. 1936 r. zm. 09.07.2021 r.
zam. Gostomia

Walter Dresler
ur. 1942 r. zm. 11.07.2021 r.
zam. Radostynia

Renata Triebler
ur. 1943 r. zm. 18.07.2021 r.
zam. Ligota Bialska

Jadwiga Zadurowicz
ur. 1939 r. zm. 10.07.2021 r.
zam. Biała

Zbigniew Madejski
ur. 1947 r. zm. 15.07.2021 r.
zam. Biała

Marta Koszyk
ur. 1932 r. zm. 26.07.2021 r.
zam. Gostomia

Krystyna Wistuba
ur. 1951 r. zm. 31.07.2021 r.
zam. Biała
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TERMINARZ NA SEZON 21/22 RUNDA JESIENNA
KLASA A GR IV

KOLEJKA 2

LZS KUJAWY

LUKS POLONIA
5.09.2021
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

KOLEJKA 3

LZS CHRZELICE

LZS PRZECHÓD

KOLEJKA 3

16:30

LIPIEC 2021

12.09.2021

16:30

LUKS POLONIA
LKS STRZELECZKI
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

12.09.2021

14:00

KOLEJKA 3

LZS CZYŻOWICE

LZS KOLNOWICE

12.09.2021

16:30

KOLEJKA 4

LZS KOLNOWICE

LZS ZAWADA

18.09.2021

16:00

KOLEJKA 4

LZS CHRZELICE

LUKS POLONIA
19.09.2021
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

16:00

KOLEJKA 5

LUKS POLONIA
LZS PRZECHÓD
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

26.09.2021

14:00

KOLEJKA 5

LKS PARTYZANT
KAZIMIERZ

LZS CHRZELICE

26.09.2021

14:00

KOLEJKA 5

LZS ŁĄKA
PRUDNICKA

LZS KOLNOWICE

29.09.2021

16:00

KOLEJKA 1

LKS POLONIA BIAŁA

LKS SZONÓW

22.08.2021

14:00

KOLEJKA 1

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

LZS DYTMARÓW

22.08.2021

14:00

KOLEJKA 2

LZS SUDETY
MOSZCZANKA

LKS POLONIA BIAŁA

29.08.2021

17:00

KOLEJKA 2

LZS GRYŻÓW

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

29.08.2021

14:00

KOLEJKA 3

LKS POLONIA BIAŁA

LZS RZEPCE

4.09.2021

17:00

KOLEJKA 3

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

LKS SZONÓW

5.09.2021

17:00

KOLEJKA 4

LZS LUBRZA

LKS POLONIA BIAŁA

12.09.2021

14:00

KOLEJKA 4

LZS SUDETY
MOSZCZANKA

LZS LIGOTA BIALSKA

12.09.2021

14:00

KOLEJKA 5

LKS POLONIA BIAŁA

LKS RACŁAWIA
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

18.09.2021

16:30

KOLEJKA 6

LUKS POLONIA
LKS PARTYZANT
POGÓRZE-ŁĄCZNIK KAZIMIERZ

3.10.2021

14:00

KOLEJKA 5

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

LZS RZEPCE

19.09.2021

16:30

KOLEJKA 6

LZS CHRZELICE

LZS CZYŻOWICE

3.10.2021

15:30

KOLEJKA 6

LKS POLONIA BIAŁA

MKS TUŁOWICE

25.09.2021

16:00

KOLEJKA 6

LZS KOLNOWICE

3.10.2021

15:30

KOLEJKA 6

LZS LUBRZA

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

26.09.2021

16:00

KS FORTUNA II
GŁOGÓWEK

KOLEJKA 7

10.10.2021

14:00

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

LKS POLONIA BIAŁA

3.10.2021

13:00

LZS ZAWADA K.
GŁOGÓWKA

LZS CHRZELICE

KOLEJKA 7

KOLEJKA 7

LZS CZYŻOWICE

LKS POLONIA BIAŁA

OTMĘT FKS
KRAPKOWICE

9.10.2021

15:30

LUKS POLONIA
10.10.2021
POGÓRZE-ŁACZNIK

15:00

KOLEJKA 8

KOLEJKA 8

MKS TUŁOWICE

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

9.10.2021

15:30

KOLEJKA 7

LZS STARE
KOTKOWICE

LZS KOLNOWICE

10.10.2021

15:00

KOLEJKA 9

MKS POLONIA
PRÓSZKÓWPRZYSIECZ

LKS POLONIA BIAŁA

16.10.2021

15:30

KOLEJKA 8

LUKS POLONIA
LZS ZAWADA K.
POGÓRZE-ŁĄCZNIK GŁOGÓWKA

17.10.2021

14:00

KOLEJKA 9

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

LKS RACŁAWIA
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

17.10.2021

15:30

KOLEJKA 8

LZS CHRZELICE

LZS ŁĄKA
PRUDNICKA

17.10.2021

15:00

KOLEJKA 10

LKS POLONIA BIAŁA

LZS METEOR
JASIENICA DOLNA

23.10.2021

14:30

KOLEJKA 8

LZS PRZECHÓD

LZS KOLNOWICE

17.10.2021

15:00

KOLEJKA 9

LZS KOLNOWICE

LZS KUJAWY

23.10.2021

14:30

KOLEJKA 10

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

OTMĘT FKS
KRAPKOWICE

24.10.2021

14:30

KOLEJKA 9

LZS CHRZELICE

24.10.2021

14:30

KOLEJKA 11

KS METALOWIEC
ŁAMBINOWICE

LKS POLONIA BIAŁA

31.10.2021

14:00

KS FORTUNA II
GŁOGÓWEK

KOLEJKA 9

MKS POLONIA
PRÓSZKÓWPRZYSIECZ

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

30.10.2021

14:30

LZS ŁĄKA
PRUDNICKA

LUKS POLONIA
24.10.2021
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

14:30

KOLEJKA 11

KOLEJKA 10

LKS STRZELECZKI

LZS KOLNOWICE

30.10.2021

14:30

KOLEJKA 12

LKS POLONIA BIAŁA

LZS DYTMARÓW

6.11.2021

13:30

KOLEJKA 10

LZS CHRZELICE

31.10.2021

14:30

KOLEJKA 12

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

LZS METEOR
JASIENICA DOLNA

7.11.2021

13:30

LZS STARE
KOTKOWICE

KOLEJKA 10

14:00

LZS GRYŻÓW

LKS POLONIA BIAŁA

14.11.2021

13:30

LUKS POLONIA
KS FORTUNA II
POGÓRZE-ŁĄCZNIK GŁOGÓWEK

31.10.2021

KOLEJKA 13
KOLEJKA 13

KS METALOWIEC
ŁAMBINOWICE

LZS LIGOTA BIALSKA
RADOSTYNIA

14.11.2021

13:30

KOLEJKA 11

LZS KOLNOWICE

LZS CHRZELICE

6.11.2021

13:30

KOLEJKA 11

LZS STARE
KOTKOWICE

LUKS POLONIA
7.11.2021
POGÓRZE-ŁACZNIK

13:30

KLASA B GRUPA 10
KOLEJKA 1

LZS CHRZELICE

KOLEJKA 1

LZS KUJAWY

29.08.2021

17:00

LUKS POLONIA
LZS KOLNOWICE
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

29.08.2021

14:00

KOLEJKA 2

LZS KOLNOWICE

LKS PARTYZANT
KAZIMIERZ

4.09.2021

16:30

KOLEJKA 2

LKS STRZELECZKI

LZS CHRZLICE

4.09.2021

16:30

KOLEJKA 2

LZS KUJAWY

LUKS POLONIA
5.09.2021
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

16:30

KOLEJKA 3

LZS CHRZELICE

LZS PRZECHÓD

12.09.2021

16:30

KOLEJKA 3

LUKS POLONIA
LKS STRZELECZKI
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

12.09.2021

14:00

