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PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ PRZY BIALSKIM SZPITALU

W numerze także:
Aktywnie w Grabinie
str. 2

18 sierpnia br. przy Uroczyste przecięcie wstęgi
Szpitalu im. św. Elżbiety w Białej
dokonano uroczystego otwarcia
GCK w Białej wyda książkę i film
nowej
pracowni
tomografii
historyczny
komputerowej.
Zakupione
str. 3
urządzenie
pozwoli
na
na
znaczne poszerzenie diagnostyki
kardiologicznej. W uroczystym
uruchomieniu nowych urządzeń
Święto pieczonego ziemniaka
medycznych udział wzięli m.in.
str. 4
Wojewoda Opolski Sławomir
Kłosowski, poseł na Sejm RP
Katarzyna Czochara, dyrektor
Kącik historyczny
Szpitala im. św. Elżbiety dr
str. 5
Zdzisław Juszczyk, przedstawiciele
samorządu
terytorialnego,
duchowni oraz pacjenci placówki.
Inwestycja opiewa na 4 miliony
Święto urodzaju w Śmiczu
złotych (w całości z budżetu
str. 6
państwa) i rozpoczęła swoją działalność 25 sierpnia. Do powstania pracowni przy bialskim
szpitalu przyczynił się Wojewoda Opolski, który wskazał na pilność tejże inwestycji.
Szpital otrzymał także rządowe dofinansowanie w kwocie niemal 248 tys. zł na realizację
Bialskie mażoretki na podium
zadania pn. „Postawienie zbiornika na ciekły tlen oraz uzupełnienie instalacji tlenowej.
str. 9
Przebudowa drogi dojazdowej do zbiornika” (w ramach wnioskowania o środki inwestycyjne
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia). Wartość
inwestycji wyniosła 354 tys. zł, z czego 106 tys. pochodzi z budżetu gminy Biała. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez wojewodę
opolskiego oraz posłankę na sejm Katarzynę Czocharę, dr Juszczyk, dyrektor bialskiego szpitala mówił: 125 lat temu było otwarcie
naszego szpitala, my otwieramy nowe instalacje. I na uwadze mamy, by te instalacje były zaszczytem dla organizatorów ochrony zdrowia i
administracji, a były też błogosławieństwem dla naszych chorych.
Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski zapewniał, że kolejne urządzenia będą trafiać do placówek medycznych w naszym województwie:
Opolska służba zdrowia wymaga inwestycji, wymaga dosprzętowienia i to w tej chwili się dzieje. Oczywiście rozpoczynamy od tych szpitali
“frontowych”, czyli tych, które były przekształcane jako pierwsze w szpitale koronawirusowe.
n

Nowy tomograf komputerowy

Instalacja tlenowa przy bialskim szpitalu
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AKTYWNIE W GRABINIE
W życie społeczne Grabiny włączają się
różne grupy, czego wynikiem jest szereg wydarzeń
ostatnich kilku miesięcy.
Na pewno należy zacząć od dobrego
występu Dziewczęcej Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej w majowych Wojewódzkich Zawodach
Sportowo-Pożarniczych w Reńskiej Wsi dziewczyny reprezentowały powiat prudnicki i
zajęły VI miejsce.
W uroczystość Bożego Ciała, podczas plenerowej
imprezy, parafianie świętowali jubileusze ks.
proboszcza, a mianowicie 25-lecie kapłaństwa i jego
50-te urodziny.
U progu wakacji (2 lipca) Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Grabinie i rada rodziców
zorganizowały wieczorne spotkanie na boisku
wiejskim: wystąpiły dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej, prowadzono rozgrywki sportowe, dla
dzieci niemałą atrakcją było kino pod gwiazdami
(choć już nie pierwsze w Grabinie) z pokazem filmu
„Szczęściara”. Nawet koniec filmu około godz. 23:00
nie zakończył biesiady….

OSP w Grabinie czynnie włącza się we
wszystkie wydarzenia, ale i zorganizowała własną
ofertę, ponieważ 17 lipca zaprosiła wszystkie
dzieci na „Piknik Strażacki”. Było wiele atrakcji: tor
przeszkód, instruktaż pierwszej pomocy, pokazy i
symulacje pożarnicze, a także grill dla wszystkich.
Niedługo po tym, dziewczyny z MDP zajęły III
miejsce w X Regionalnych Zawodach Sikawek
Konnych Młodzieży zorganizowanych 24 lipca
w Pokrzywnicy (zdobyty puchar mogli zobaczyć
mieszkańcy podczas „rundy honorowej” wozu
strażackiego po Grabinie).
Pod koniec sierpnia Gminne Centrum
Kultury w Białej zaplanowało na boisku zabawę dla
dzieci w formie laserowego paintballa, który cieszył
się sporym zainteresowaniem i był ogromną frajdą
dla wszystkich uczestników.

Serię imprez – jak na dzień obecny – kończą
dożynki wiejskie obchodzone 4 i 5 września.
Sobotnia
zabawa
taneczna
rozpoczynała
uroczystość - bawiono się do później nocy, jednak
już o 9:00 w niedzielę mieszkańcy uczestniczyli
w uroczystej mszy dożynkowej, podczas której

JESTEM OTWARTY NA KAŻDĄ WSPÓŁPRACĘ
Po półtorarocznej przerwie
Grabina znowu ma sołtysa. Poniżej
krótka rozmowa z Waldemarem
Weissem, który objął to stanowisko.
Proszę o kilka słów o sobie na początek skąd Pan jest, czym się Pan zajmuje na
co dzień, jakie są Pana zainteresowania?
Waldemar Weiss: Jestem
żonaty i mam 3 dorosłych dzieci. Jestem
rodowitym mieszkańcem Grabiny.
Od 30 lat pracuję w Domu Pomocy
Społecznej w Grabinie na stanowisku
kierowcy i pracownika obsługi.
Interesuję się sportem; piłką nożną,
Formułą 1 oraz muzyką.
Co spowodowało, że zgodził się Pan
zostać sołtysem? Czy miał Pan już jakieś
doświadczenia w tym temacie?
Poprzedni sołtys zrezygnował
w trakcie trwania kadencji, jako że
byłem w radzie sołeckiej zajmowałem
się przy pomocy kolegi strażaka
realizacją funduszu sołeckiego. Przez
półtora roku nie mieliśmy sołtysa, brak
było chętnych, więc przy namowie paru
osób zdecydowałem się na to trudne
stanowisko.
Jakie wyzwania czekają na Pana w
sołtysowaniu?
Grabina jest rozległą wioską
obszarowo a mieszkańców nie ma dużo.
Jest bardzo dużo do zrobienia; droga w

kierunku DPS, Kościoła czy szkoły jest
w złym stanie a to droga strategiczna
w Grabinie. Mamy we wsi kilka
domów nie zamieszkałych, z których
część nadaje się do rozbiórki. Ostatnie
dożynki gminne organizowane były 40
lat temu 1981 roku.
Jaki ma Pan plan na swoją kadencję jako
sołtys? Czy planuje pan jakieś inwestycje
we wsi?
Planu na Grabinę jeszcze nie
mam, narazie zajmuję się bieżącymi
sprawami i jest ich sporo. Mam za to
bardzo dobrych i kompetentnych ludzi
w radzie sołeckiej i razem opracujemy
plan na dokończenie kadencji.
Czy planuje Pan współpracę z innymi
sołtysami? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
Jestem dopiero co wybranym
sołtysem i miałem okazję po raz
pierwszy spotkać się z innymi sołtysami
na sesji rady miejskiej. Paru znam
osobiście a resztę, mam nadzieję, że
poznam już niedługo. Jestem otwarty na
każdą współpracę z innymi sołtysami,
oby tylko przyniosła ona korzyści
mieszkańcom naszej miejscowości.
Dziękuję za rozmowę.

najwspanialszym elementem wystroju była korona
dożynkowa wysoko oceniona w konkursie koron
podczas dożynek gminnych (zajęła II miejsce).
Popołudniową biesiadę, na którą licznie przybyli
mieszkańcy Grabiny i okolic, uświetnił: animator
dla dzieci oraz kabaretowy duet „Alicja i Krzysztof ”.
Razem zabawiali i starszych, i młodszych do końca
imprezy, który nadszedł dopiero z zachodem słońca.
Należy również zaznaczyć, iż od niedawna Grabina
ma sołtysa - po bardzo długiej przerwie (prawie
1,5-rocznej) do pełnienia tej funkcji wybrano
Waldemara Weissa.
ar
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MEDALE Z OKAZJI 30 LAT
SAMORZĄDNOŚCI WRĘCZONE
Podczas wrześniowej sesji Rady
Miejskiej w Białej przyznane zostały
medale z okazji 30 lat Samorządności.
Starosta Prudnicki, Radosław Roszkowski
podziękował radnym za lata działalności na
rzecz gminy, pogratulował udanych inwestycji
i skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań
na ich realizację.

Medalami odznaczono Panią Sabinę
Gorek - Przewodniczącą Rady, Pana Jacka
Czerwińskiego - Wiceprzewodniczącego
Rady oraz Radnych: Pana Romana Barysza,
Panią Małgorzatę Fluder, Pana Adriana
Harnysa, Pana Marka Klinke, Pana
Mateusza Kosińskiego, Pana Mariusza
Kwoczka, Panią Marię Moszczeńską, Panią
Gabrielę Neugebauer, Pana Andrzeja
Osiewacza, Pana Józefa Rodena, Pana Jana

Strzodę, Pana Damiana Tarnowskiego oraz
Panią Irenę Wotkę.
Medale otrzymali także: Skarbnik Gminy
– Pani Klaudia Kopczyk, Sekretarz – Pani
Grażyna Biały, Burmistrz Białej – Pan
Edward Plicko oraz były Burmistrz Białej –
Pan Henryk Małek.
n

GCK W BIAŁEJ WYDA KSIĄŻKĘ I
FILM HISTORYCZNY
Gminne Centrum Kultury w Białej otrzymało
dofinansowanie na realizację projektu „Biała
– łączy nas historia. Promocja formalnych
i nieformalnych grup pozarządowych w
Białej”. Dzięki otrzymanym środkom zostanie
przetłumaczona i wydana książka dr Johannesa
Chrząszcza z 1926 roku uzupełniona o nowe
zdjęcia i materiały z kuli na wieży kościoła
parafialnego. Przy pracy nad książką udział
biorą członkowie Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Bialskiej. Drugim najważniejszym
działaniem będzie produkcja pierwszego

dokumentalnego filmu historycznego o
Białej, w którym udział wezmą miejscowi
miłośnicy historii jak również naukowcy
z Polski i zagranicy. Książka ma zostać
wydrukowana już w połowie października
w liczbie 2000 egzemplarzy. Prapremiera
odbędzie się pod koniec października,
natomiast plenerowa premiera książki
będzie miała miejsce podczas tegorocznego
Jarmarku Bożonarodzeniowego w Białej.
Premiera filmu historycznego planowana jest
na styczeń 2022 roku, natomiast zdjęcia do
filmu ruszą już z początkiem września.
„Już jakiś czas temu pojawił się pomysł
aby
przetłumaczyć
książkę dr Chrząszcza,
o którą wiele osób pyta
a jest dostępna tylko
w języku niemieckim.
Mocno o to też zabiegał
prezes
Stowarzyszenia
Miłośników
Ziemi
Bialskiej Pan Waldemar
Hamerla, który jest

autorem tłumaczenia. Dlatego postanowiliśmy
szukać zewnętrznych funduszy na ten cel. W
końcu się udało i stwierdziliśmy wtedy, że przy
takiej puli dofinansowania warto zrobić coś
jeszcze i tak postawiliśmy na film. Od dawna
moim zamysłem było zrobienie pierwszego
dokumentalnego filmu historycznego o
Białej tym bardziej, że powoli zbliżamy się do
obchodów 800 lecia Białej. Te dwa działania
będą idealnym wstępem do przygotowania
tych obchodów.” – mówi Patryk Bania,
dyrektor GCK w Białej
Poza premierą filmu i książki
planowane są również działania towarzyszące
tj. spektakl teatralny, występy miejscowych
artystów
oraz
organizacja
imprezy
promocyjnej. Kwota całego projektu to
prawie 92 000 zł. Operacja współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
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KĄCIK HISTORYCZNY
KARTKA Z KALENDARZA

W tym wydaniu Panoramy Bialskiej
prezentujemy kolejny fragment pamiętnika
mieszkańca Białej, Josefa Matuschka.
9.09.1945. W minionym tygodniu znów
eksmitowano wiele osób z ich domów. Na drodze
do Prudnika zdetonowano bombę lotniczą; domy
zadrżały. Dawniej wrzesień był dla chłopców
pięknym miesiącem, gdy na skoszonych łąkach
paśli swoje kozy. I to minęło, bowiem wiele kóz
skradziono. Niektórych łąk w ogóle nie skoszono
i każdy bierze stamtąd pokarm dla bydła. Owoce
ukradziono z drzew, kiedy były jeszcze niedojrzałe.
16.09.1945. Na początku tygodnia od strony
Prudnika przeszły przez Białą liczne oddziały
wojska polskiego, niosąc wiele skradzionych rzeczy.
Ludzie są nadal eksmitowani. Tworzy się spisy.
Liczone są pierzyny, króliki, jednak nie po to by
oddać je tam, gdzie czegoś brakuje, ale po to by

wiedzieć ile jeszcze zostało do zabrania. (…)
Biała jest w opłakanym stanie. Ruiny wznoszą się ku
niebu, wszystkie studzienki są zapchane.(...)
23.09.1945. Ludzie ciągle są eksmitowani. Nikt
nie może czuć się bezpiecznie. (…) W wyniku
nienormalnych warunków życiowych śmiertelność
znacznie wzrosła, liczba urodzeń zmalała. Od
marca nie było żadnych ślubów. Jednak kto ma teraz
brać ślub i zakładać rodzinę, kiedy młodzi i starzy są
rozproszeni na wszystkie strony świata.
30.09.1945. Kończy się wrzesień. Pomijając zeszły
deszczowy tydzień, w tym miesiącu panowała raczej
letnia pogoda z wysokimi temperaturami. Nie
ustały eksmisje. (…)
[M. Dziony, S. Rospleszcz (Red.): J. Matuschek,
„Dzwony,
które
zazwyczaj
ogłaszały
zmartwychwstanie,
milczały...”
Wydawnictwo
Ridero, 2020

NOWY ROK SZKOLNY

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku
z trwającą epidemią koronawirusa w szkole w Białej
nie odbył się tradycyjny apel powitalny, a spotkania
w mniejszych gronach na sali gimnastycznej zgodnie
z ułożonym wcześniej harmonogramem. W szkołach
filialnych powitanie nowych uczniów odbyło się
tradycyjnie. Do nauki w klasach pierwszych w
Publicznej Szkole Podstawowej w Białej przystąpiło
48 uczniów, w filii szkoły w Gostomi 4 uczniów, a w
Śmiczu 7 uczniów.
Zarówno pierwszakom, jak i reszcie uczniów
życzymy udanego roku szkolnego i samych sukcesów
w nauce!

Nowi uczniowie wraz z rodzicami podczas apelu

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Impreza integracyjna Święto Pieczonego
Ziemniaka odbyła się 15 września 2021 z inicjatywy
Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej oraz przy zaangażowaniu partnerów:
Gminnego Centrum Kultury w Białej, Banku
Żywności Oddział w Opolu, Komendy Powiatowej
Policji w Prudniku, Zespołu Szkół Medycznych im.
Janusza Korczaka w Prudniku i Firmie Ustronianka
z Białej.
Burmistrz Edward Plicko, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Czerwiński i kierownik
OPS Maria Klimowicz oficjalnie
otwierają imprezę

Coś dobrego dla każdego

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Edward Plicko wraz
z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, Jackiem
Czerwińskim serdecznie witając obecne rodziny
oraz delegację mieszkańców z Domu Pomocy
Społecznej w Prudniku. Organizatorzy imprezy
zadbali aby uczestnicy doświadczyli różnorodnych
atrakcji. Uczennice Zespołu Szkół Medycznych im.
.Janusza Korczaka z Prudnika „Medyk” zapewniły
animacje dla dzieci, Pani Agata Pytlik zadbała
o zabawy dla dzieci wraz z oprawą muzyczną
podczas spotkania. Komenda Powiatowa Policji
z Prudnika wraz z maskotką Sierżanta Prudek
zorganizowała dla najmłodszych Miasteczko
Ruchu Drogowego. Liczne zajęcia sprawnościowe
uzupełnił warsztat gry w piłkę nożną prowadzony
przez Bialską Akademię Piłkarską. Ponadto dużym
zainteresowaniem cieszył się żyroskop-symulator
lotów lotniczych, a konkurs plastyczny polegający
na malowaniu ziemniaków przez dzieci został
uzupełniony konkursem dla rodziców - obieraniem
ziemniaków na czas. Niesamowitą zabawę wspierał
uczniowski wolontariat działający przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Białej oraz wolontariat
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

Konkurs plastyczny dla dzieci

„Klub 8 w Łączniku”. W trakcie imprezy dzieci z
rodzicami mogły bawić się na udostępnionych
kocach, gdzie dzieci korzystały z zabawek i książek.
Podczas spotkania dzieci otrzymały słodkości, a
imprezę sfinalizował poczęstunek przygotowany
dla przybyłych gości – kiełbaska z grilla i bohater
spotkania - Pieczony Ziemniak.
OPS w Białej

Wspólne śpiewanie i tańce

Zabawa na żyroskopie

Zabawa w miasteczku ruchu drogowego
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KĄCIK HISTORYCZNY
HISTORIA BIAŁEJ

Zapraszamy do lektury
kolejnej części książki
Johannesa Chrząszcza
„Geschichte der Stadt
Zülz in Oberschlesien„ w
tłumaczeniu Waldemara
Hamerli.
10 lat historii Białej (Zülz)
przed końcem Cesarstwa.

Niemcy były do 9.XI.1918
roku cesarstwem rządzonym
przez cesarza Wilhelma
II. Od 1909 roku zachowały się wszystkie numery
gazety bialskiej.
Brakuje starszych wydań. W roku 1909 gazeta
kosztowała kwartalnie 50 fenigów. Od 28 lat druk
i wydanie prowadził Paul Lieber. 1.X.1909 roku
wydawnictwo gazety przejął Paul Jendretzke z
Dzierżoniowa. Lieber zmarł nagle w Mosznej w
czasie odwiedzin swoich krewnych. W gazecie
odzwierciedlało się całe życie miasta, dlatego też
posiadała tak duże znaczenie.
Istniał stary zwyczaj, że w Białej i okolicy, młodzież
wiejska w Wigilię Bożego Narodzenia od godz.6.00
do 8.00 okazywała swoją radość strzałami i trzaskami
z bicza. Z biegiem lat tworzyło się w Białej coraz
więcej związków, które czas Bożego Narodzenia
urozmaicały różnymi koncertami, ucztami,
spotkaniami towarzyskimi i dobroczynnymi. Zawsze
20.I. odprawiana była w kaplicy cmentarnej (zarazy)
msza dziękczynna na cześć św. męczenników
Fabiana i Sebastiana. Kaplica wybudowano w 1633
roku. Z kaplicą związana jest pewna fundacja,
która w 1913 roku posiadała 15.255 marek.
Zdecydowano się wyremontować starą kaplicę, a w
ogrodzie wybudować nową. Nadwyżkę w kwocie
5.000 marek zaoszczędzić na przyszłość. Po śmierci
księdza Lipczyka z Prężyny w marcu 1909 roku,
administrację kościelną przejął ksiądz Bartelmus,
którą sprawował do sierpnia 1909 roku, czyli do
objęcia tego stanowiska przez księdza Recha. W tym
samym roku do Komunii Św. przystąpiło 80 dzieci,
które do ceremonii komunijnej zabrane zostały
bezpośrednio ze szkoły przez kanonika Bartelmusa,
oraz nauczyciela religii Christena. W listopadzie
w Ligocie ksiądz Skowronski dokończył nowy
wspaniały kościół, który poświęcił komisariusz
Wojski z Łącznika. W tym czasie wikary Gladich
przeniesiony został do Gliwic. Jego miejsce zajął
Lukoschkowitz, a w 1911 roku Josef Ledwon. Kapłani
w Białej zmieniali się bardzo często. W roku 1910
ochrzczono 145 dzieci. Odbyło się 79 pogrzebów.
Związek małżeński zawarło 21 par.
Rozdano 11.750 komunii św. 26.VI.1911 roku w
obecności wielu mieszkańców ksiądz Bartelmus
obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich
i mógł się cieszyć z nowo założonych w kościele
witraży oraz z odmalowania kościoła. 18.VI.1912
roku gościł w Białej biskup Karl Augustyn, który
był urodzony w Olbrachcicach. Wkrótce zmarł
komisariusz Wojski, posadę arcykapłana objął nasz
ksiądz Bartelmus. W gminie ewangelickiej nastąpiły
pewne zmiany. Ogólnie lubiany pastor Greiner,
który przez 15 lat mieszkał w Białej, 15.X.1911 roku
przeniósł się do Olszynki, skąd zarządzał Białą.
Seminarium kierował w latach 1875 do 1877 dr
Volkmer. Natomiast radzie przewodniczył przez
23 lata (1877-1900) Dobroschke, który zmarł
15.VII.1913 roku w wieku 82 lat w Głubczycach.
W latach 1900 do 1906 dyrektorem był dr Waschow.

W roku 1907 funkcję przejął Bürger, który był
jednocześnie radnym. Wiele życia do miasta
wprowadziły drugie egzaminy nauczycielskie.
W listopadzie 1909 roku, z 42 egzaminowanych,
egzamin zdało 24. Seminaryjną szkołę ćwiczeniową
prowadził Kempinski, który bardzo często
organizował spotkania dla rodziców.
W miejsce nauczyciela religii Christena przyszedł
1.IV.1912 roku dr Schwierholz. Natomiast dr Bürger
odszedł 1.XII.1911 roku do Głuchołaz.
1.IV.1912 roku stanowisko dyrektora objął
Hoffmann, który był jednocześnie nauczycielem
religii. 1.VII.1913 roku dyrektorem został profesor
dr Ernest Timpe. Seminarium w szczególny sposób
udzielało się w spotkaniach patriotycznych, a
szczególności w spotkaniach w auli z okazji urodzin
Cesarza. Rok 1913 obfitował w kilka jubileuszy. I
tak 25 lecie rządów Cesarza Wilhelma II, 100 lecie
rzezi pod Lipskiem. We Wrocławiu otwarto Halę
100-lecia z ciekawymi wystawami. Wystawę mieli
okazję również zobaczyć nasi seminarzyści.
W szkole miejskiej 23.X.1909 roku nauczycielem
głównym został Schirmeisen, a 5.IV.1910 roku
nauczycielem pomocniczym Fuchs z Mysłowic.
Ponieważ 5 klas było przepełnionych, miasto
podjęło decyzję o przebudowie szkoły. Mieszkanie
nauczyciela Kaluzy adoptowano na pomieszczenie
klasowe.

piwa były 92 domy. Każdy dom miał prawo do
ważenia pewnej ilości piwa i jego rozprowadzania.
W późniejszym okresie prawo ważenia piwa zostało
wydzierżawione. Pieniądze z dzierżawy podzielono
między dzierżawców. W ten sposób 23 listopada
1913 roku odbyło się zebranie dzierżawców. Tego
samego roku zmarł weterynarz Lothaus. Jego funkcję
przejął Paul Langer. Po 30 latach pracy, dyrektor
cukrowni i jednocześnie dyrektor kolei Schlitt nosił
się z zamiarem przejścia na emeryturę. Jednakże w
czasie wyjazdu do Wrocławia 11.II.1914 roku zmarł.
Był również dyrektorem kolei Gogolin – Prudnik.
Był bardzo szanowany. Dawna tak liczna gmina
żydowska, zaczęła się stopniowo rozwiązywać.
Wszelkie paramenty liturgiczne przeniesiono do
Prudnika. Dawna Aleja Żydowska ( Judengasse)
została 19.marca 1914 roku przemianowana na;
Ulica Długa (Langestrasse). W Białej pozostała
jeszcze tylko jedna rodzina żydowska - Riesenfeld.
Synagoga i słynny cmentarz należały do przeszłości.
Biała rozpoczęła starania o rozszerzenie komunikacji
do miasta. Zbudowano gazownię i wodociąg.
Modernizowano budynki. Jednakże wszelkie
starania nie zostały uwieńczone sukcesem. Jedynie
szosa między Białą i Ligotą została rozbudowana.
Miała 1399 metrów długości i kosztowała 34.207
marek.

Na wniosek nowego przewodniczącego rady,
dr.Reichela, Karl Wiedorn został mianowany
rozjemcą, a Karl Wistuba jego zastępcą.

Warto wspomnieć, że w Białej były: dwa sklepy
zegarmistrzowskie Troschke i Rose, filia zakładu
kamieniarskiego - Görlich z Niemodlina, handel
maszynami - Wistuba, drukarnia - Jendretzke, który
był również znany w Lipsku. Ruch w Białej wzmagał
się w czasie świąt kościelnych i spotkań byłych
uczniów seminarium nauczycielskiego. W grudniu
1913 roku Biała otrzymała prawo cechowania. Za
125 marek zakupiono potrzebne sprzęty. Wszystkie
okoliczne miejscowości były kierowane do Białej w
celu cechowania. Od roku 1872 istniał w naszym
mieście Związek Oszczędnościowo-Pożyczkowy.
7.III.1909 roku Rada Nadzorcza zwołała ogólne
zebranie. Aktywa i pasywa wynosiły 316.727,72
marek, w tym zysku 4.977,15 marek. 1.I.1908 roku
związek liczył 435 członków, a 1.I.1909 roku 439
członków. Zarząd tworzyli: Wiedorn, Fleischer
i Boenisch. Wtedy to powstała w Białej Kasa
Zapomogowo- Pożyczkowa. Spółdzielnia z absolutną
odpowiedzialnością. Według bilansu z 1908 roku
aktywa wynosiły 308.214,11 marek. Pasywa tyle
samo. Czysty zysk wynosił 1447,84 marki. 1 stycznia
1908 roku związek liczył 188 członków. 1. stycznia
1909 było już 196 członków. Zarząd stanowili Spiller,
Menzler i Harrmann. Trwałoby to zbyt długo,
żeby wymieniać bilans z każdego roku. Wystarczy
nadmienić, że w 1914 roku zarząd tworzyli Wiedorn,
Fleischer i Boenisch. Do największych zakładów,
jakie Biała do tej pory wybudowała, należały
wodociągi. 24.II.1902 roku rada miasta dyskutowała
nad tym czy stary wodociąg zostawić, przebudować
czy też wybudować nowy. Wszystkim było wiadome,
że w starym woda była jakościowo niezdatna do
picia, a ilościowo niewystarczająca. W sztucznym
rowie znaleziono mnóstwo robaków i wiele innych
rzeczy. Po każdym deszczu woda była mętna. Domy
wyżej usytuowane otrzymywały jej bardzo mało.
Nie było możliwości zakładania nowych przyłączy.
Brakującą wodę uzupełniano ze studni publicznych.
Poza tym koszta utrzymania starych wodociągów i
studni wynosiły 1.500 marek. Seminarium też dążyło
do nowego przyłącza. Po 11 latach pertraktacji,
12.VIII.1913 roku zdecydowano się na budowę
nowej stacji wodociągowej z maszynami wg projektu
inżyniera Beera z Bytomia. Stację wybudowano przy
źródle sztucznego rowu za 89.800 marek.

Pod koniec 1913 roku w Mosznej przebywał cesarz.
W dawnych czasach uprawnionych do ważenia

kontynuacja na kolejnej stronie

Przebudowa kosztowała 14.400 marek, z czego rząd
dał 4.000 marek. Kaluza przeniósł się do Pilchowic,
a jego miejsce zajął 1.X.1911 roku Richard Berger.
.XII.1910 roku zmarł były nauczyciel Spallek.
Ewangelicki nauczyciel Gustaw Kühn, który był
jednocześnie nauczycielem szkoły kupieckiej i
rzemieślniczej zmarł 16.III.1911 roku. W miejsce
nauczyciela Artura Schuha przyszedł Willy Krömer
(13.IV.1912). W grudniu 1909 roku osiedlił się w
Białej adwokat Elgar Langer. W marcu 1910 roku
majątek gminy wynosił: 165.911 marek, posiadłości i
budynki 387.956 marek, zadłużenie w kasie 147.350
marek, budżet miejski 45.800 marek, gazownia
16.920 marek, etaty szkolne 13.900 marek.
Liczba mieszkańców wzrosła do 2816 osób.
Odkopano znaleziska pochodzące z okresu przed
Chrystusem. Były to urny, garnki ołowiane,
dzbaneczki łzowe i resztki kości. Dr Fleischer
zrezygnował ze stanowiska radnego. Zatrudnionych
było trzech lekarzy: dr Michalke, dr Fleischer i dr
Reichelt. Księgarzem był Glombitza.
W Białej znajdowało się więzienie z dawnych
czasów i urząd celny. Inspektorem celnym był
Billin, którego po przeniesieniu zastąpił kontroler
celny Haß. Podczas spisu ludności 1.XII.1910 roku
liczba mieszkańców Białej znowu wzrosła do 2838
osób. Biała posiadała 269 gospodarstw, 141 koni
i 321 krów. Przy następnym spisie doszło 178 kóz,
28 uli i 5599 drzew. Tego samego roku w szpitalu
leczono 173 chorych. Biblioteka była bardzo licznie
odwiedzana. Fotograf Küblbeck robił wystawy
ciekawych zdjęć. Aleja za cmentarzem (Promenada)
była perłą miasta. Każdej wiosny zieleńce były
ozdobą. Zieleniec na padole został adaptowany na
plac zabaw. Ścieżki były wysypane żwirem, wyjścia
uporządkowane, stare ławki zastąpiono nowymi,
a na wzniesieniu urządzono miejsce widokowe.
Szeroka droga prowadziła do lasku. Górka Szwedzka
została odrestaurowana.
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Prace rozpoczęto 30.IX.1913 roku. Wieża
ciśnień miała wysokość 16 metrów. We wrześniu
tego samego roku podjęto decyzję o budowie sieci
odwadniającej, również wg projektu Beera. Koszt
odwodnienia opiewał na kwotę 7.000 marek.
Rozpoczęto układanie rur.

PODZIĘKOWANIE ZA UDANY PLON – ŚWIĘTO URODZAJU W ŚMICZU
W tym roku dożynki gminne odbyły się w korona ze Śmicza, II miejsce przypadło koronie
Śmiczu. Święto urodzaju rozpoczęło się w sobotę, z Grabiny, a III miejsce zajęła korona z Prężyny.
28 sierpnia od zabawy tanecznej, podczas której Pozostałe korony otrzymały wyróżnienia.
biesiadowano prawie do rana przy akompaniamencie
zespołu VENTO.

W pierwszym numerze gazety miejskiej
(1914) czytamy: „Nastąpiło uspokojenie. Sieć
wodociągowa została zakończona. Rury sieci
odwadniającej spełniają swoje zadanie.” Z radością
przyjęto wiadomość, że rząd w miejsce 16.000 marek
wypłacił 20.000 marek. Teraz wszyscy mieszkańcy
pragnęli być podłączeni do sieci, nawet ci najbardziej
oddaleni na Bleichu ( marzec 1914). Na cześć
zakończenia wielkiego dzieła, odprawiono mszę
dziękczynną (23.V.1914). Całkowity koszt budowy
stacji wodociągowej i

Następnego dnia, w niedzielę, świętowanie
rozpoczęło się od uroczystej mszy św. w kościele
parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
z udziałem samorządowców, zaproszonych gości i
mieszkańców wsi. Zachowano wszelkie zwyczaje
związane z podziękowaniami za udany plon; przed
ołtarzem ustawiono uprzednio poświęconą koronę
dożynkową, w ofierze złożono i poświęcono chleb i
inne dary.
Pomysłów na dożynkowe dekoracje nie brakowało

Program
artystyczny
dla
zgromadzonych
przygotowały dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej w Śmiczu, wystąpiła także Magdalena
Gnielka oraz Bialskie Mażoretki. Swój koncert
dała orkiestra dęta z Mesta Albrechtice. Na scenie
zaprezentowali się także Folk Express, Kabaret
Kałamasz Ławeczka Ranczo, zespół Freje. Na
zakończenie niedzielnych uroczystości zaplanowano
zabawę z dj-em.

odwadniającej wyniósł 121.000 marek, z czego rząd
dał 20.000. Nareszcie zniknął z ulic przykry zapach,
a mieszkańcy cieszyli się ze zdrowej wody. Z rynku
zniknęła stara cysterna. Plac zasypano i obsadzono
kwiatami i ozdobiono małą fontanną.
Ten wspaniały i spokojny okres wkrótce został
przerwany wybuchem wojny.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej.
OSP W BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA
NOWYCH STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW!
Ochotnicza Straż Pożarna w Białej ogłasza
nabór na strażaków ochotników do swojej jednostki.
Jeśli
lubisz aktywnie spędzać czas, chcesz działać w
akcjach ratowniczo-gaśniczych, cenisz sobie
zdobywanie
nowych umiejętności i doświadczeń, ważna jest dla
Ciebie bezinteresowna pomoc innym to ta oferta jest
skierowana do Ciebie.
Zostań jednym z nas! Ratuj z nami życie i
mienie!
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z
OSP KSRG Biała poprzez profil na Facebooku lub
osobiście w każdą środę o godzinie 18:00 w
jednostce.
Serdecznie zapraszamy!

Początek korowodu dożynkowego

Około godziny 13:00 nadszedł czas na
tradycyjny korowód dożynkowy, który przeszedł
przez wieś od strony Ścinawy na boisko do
ustawionego namiotu. W korowodzie wzięły udział
Bialskie Mażoretki działające przy GCK w Białej,
orkiestra dęta Dechova hudba z Mesta Albrechtice,
delegacje z 6 wsi z koronami dożynkowymi (Otoki,
Grabina, Śmicz, Prężyna, Gostomia i Pogórze).
Wśród uczestników korowodu nie zabrakło
przedstawicieli władz samorządowych, rządowych,
mniejszości niemieckiej, partnerskich gmin (Mesto
Albrechtice i Marienheide), sołtysów i radnych
gminy Biała. Nieodłącznym elementem korowodu
były także przeróżne wesołe scenki rodzajowe na
przyczepach. W tym roku w korowodzie wzięli
udział także strażacy i karatecy z Mesta Albrechtice,
były także zabytkowe pojazdy i wozy strażackie.

Korona ze Śmicza zajęła w konkursie I miejsce

W czasie trwania imprezy można było
skorzystać ze stoisk gastronomicznych oraz
bezpłatnych atrakcji takich jak piana dla dzieci
wykonana przez strażaków, żyroskop, malowanie
buzi dzieciom i zabawy z animatorami, karuzele i
dmuchańce.
Na stronie 12 prezentujemy zdjęcia
wszystkich koron biorących udział w tegorocznym
konkursie.

Uroczyste przekazanie dożynkowego chleba
Orkiestra dęta z Albrechtic

Część oficjalną obchodów Święta urodzaju
zakończyło uroczyste przekazanie chleba przez
starostów dożynkowym burmistrzowi Białej oraz
przemówienia zaproszonych gości (m.in. Teresy
Barańskiej – wicewojewody opolskiego, Radosława
Roszkowskiego – starosty prudnickiego).
Podczas imprezy przyznano odznaki
Zasłużony dla rolnictwa, odbył się także konkurs
koron dożynkowych, w którym I miejsce zajęła

Święto urodzaju w Śmiczu zosrganizowano
dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu
państwa Przekraczamy granice. Projekt „(Bez)
graniczna kultura” jest realizowany w partnerstwie
transgranicznym Gminy Biała i Města Albrechtice.
n
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Wakacje już za nami, więc nadszedł czas na ich
podsumowanie. Tegoroczną Akcję Lato rozpoczęliśmy od
dwudniowych zmagań na basenie – kto był chętny, mógł
sprawdzić swoje umiejętności na wodnym torze przeszkód.
Następnie odbył się jeden z dwóch zaplanowanych
wyjazdów do Energylandii – zainteresowanie wycieczkami
jak co roku było ogromne – limit wolnych miejsc na oba
wyjazdy wyczerpał się w kilka dni. Oprócz wyjazdów do
Zatoru, organizatorzy zaplanowali także wycieczki do
aquaparku oraz parku trampolin – w obu przypadkach
listy chętnych także zostały zapełnione.
W wyniku małych problemów technicznych
do aquaparku dzieci pojechały do Krakowa, zamiast
Wrocławia – ale zabawa i tak była przednia! Jaccuzzi,
zjeżdżalnie, pontony, baseny o różnej głębokości – było
w czym wybierać i każdy znalazł coś dla siebie. Punktem
obowiązkowym każdej wycieczki była oczywiście wizyta w
McDonald’s.
Wśród
oferty
zajęć
przeprowadzanych
stacjonarnie znalazły się zajęcia plastyczne, warsztaty
teatralne oraz mażoretkowe. Nowością w programie
były „Wesołe wakacje w GCK”, czyli dwa swego rodzaju
tygodniowe turnusy dla dzieci, kiedy to codziennie w
godz. 9.30-14.00 dzieci bawiły się w budynku GCK w
połączeniu z wyjściami (pod opieką instruktorów), np. na
basen. Podczas tych turnusów nie zabrakło także czegoś
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na ząb – były muffinki, słodkie bułki, hamburgery czy
pizza.
W świetlicach w Kolnowicach i w Łączniku
zorganizowano kino dla dzieci – na dużym ekranie
wyświetlano bajki.
Były także atrakcje na sportowo: turnieje piątek
piłkarskich, turniej tenisa stołowego oraz wielobój
sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych, podczas którego
każdy kto brał udział w konkurencjach wygrywał nagrody.
Zaplanowano także warsztaty cyrkowe (Prężyna, Nowa
Wieś Prudnicka, Pogórze, Chrzelice), podczas których
dzieci mogły nauczyć się cyrkowych sztuczek, np.
żonglowania, chodzenia na szczudłach, chodzenia po linie
czy jazdy na monocyklach.
W sierpniu wybraliśmy się do Centrum
Rozrywki BSK w Ozimku, aby pograć w kręgle oraz
poskakać w parku trampolin – trzeba mieć naprawdę
niezłą kondycję do takich zabaw.
Na amatorów gier zespołowych czekały rozgrywki w
laserowego paintballa – w Białej, Grabinie oraz Radostyni
można było spróbować swoich sił w tych pozorowanych
walkach.
Wakacyjny wypoczynek upłynął naprawdę
szybko, ale wierzymy że i rok szkolny minie w podobnym
tempie i spotkamy się znów na wycieczkach i imprezach
organizowanych w ramach kolejnej Akcji Lato!
n

Strzały do celu podczas Wieloboju sportowo-rekreacyjnego

Laserowy paintball w Białej

Ścianka wspinaczkowa w BSK Ozimek

Pamiątkowe zdjęcie w Energylandii

Wakacyjne kino w Łączniku

Trzeba przemyśleć dobrze każdy ruch

Bez gibkości ani rusz!

Pieczenie kiełbasek na ognisku w Łączniku

Nie tak łatwo utrzymać równowagę - bez pomocy ani rusz

Pełne skupienie podczas rzutu

Wakacyjne kino w Kolnowicach
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RUBRYKA DLA SMYKA

W ZGODZIE Z NATURĄ

Polski superfoods – czyli o kiszonkach
Kiszonki na polskich stołach towarzyszą nam „od zawsze”. Pamiętam,
że jako małe dziecko, dostawałam do picia wyciśnięty sok z kapusty kiszonej.
W pamięć zapadł mi również sposób kiszenia – deptanie kapusty w beczce,
ugniatanie, ugniatanie - to było COŚ!!! Pyszna ogórkowa, kwaśny kapuśniak,
nie wspominając o kapuście kiszonej do ziemniaczków z panierowaną rybką i
ogórku kiszonym do gulaszu z kaszą. Walory smakowe wszystkich tych dań
znamy, a na samą myśli o nich aż ślinka cieknie. Ale czy jesteśmy świadomi tego,
jakie dobroczynne właściwości wnoszą dla naszego organizmu kiszonki?
Kiszonki zawierają bardzo dużo witaminy C oraz witamin z grupy
B. Dzięki obecności bakterii kwasu mlekowego są naturalnym probiotykiem.
Wzmacniają nasz układ odpornościowy. Są bogate w składniki mineralne takie
jak np. potas, fosfor, magnez i błonnik pokarmowy; poprawiają trawienie i
pracę jelit; są niskokaloryczne; korzystnie wpływają na skórę, włosy i paznokcie.
Polecane również kobietom w ciąży, gdyż wzmacniają odporność dziecka i
pomagają uchronić je przed występowaniem alergii pokarmowych. Nie bez
powodu natura „zachęca” ciężarne do zajadania się ogórkami kiszonymi – dla
zdrowotności.

WĘDRÓWKI NIECODZIENNE, CZYLI O DWÓCH TAKICH CO
SZUKAŁY POLSKI
W ostatni dzień wakacji GCK w Białej wraz z grupą teatralną
Międzypokoleniowy Teatr Odlotowy działającą w ośrodku przygotowało
spektakl pod nazwą „Wędrówki niecodzienne, czyli o dwóch takich co szukały
Polski”.

Najzdrowsze kiszonki, oczywiście to te, które przygotujemy
samodzielnie w domu ponieważ mamy wtedy pewność, że sposób fermentowania
przebiega naturalnie, nie jest wspomagany przez różne substancje dodatkowe,
wzmacniacze smaku, konserwanty czy szczepy bakterii, które przyśpieszają
proces fermentacji. Przygotowanie przetworów zajmuje zaledwie kilka minut i
jest bardzo proste, więc warto spróbować i trochę poeksperymentować.
Do kiszenia nadają się produkty z dużą zawartością cukru i wody. Poza
najbardziej popularnymi, ogórkami i kapustą, ukisić możemy także buraki,
kalafiory, marchew, czosnek, paprykę a nawet owoce np. cytryny czy jabłka.
Produkty do kiszenia muszą być świeże, zdrowe, dojrzałe. Kisi się wyjątkowo
łatwo: w słoju lub kamionce układamy warzywa i zalewamy je solanką (np. 1 litr
wody + ok. 40 g soli). Solanka to roztwór wody i soli. Sól to jeden z naturalnych
sposobów konserwacji żywności. Poza solanką do kiszenia dodajemy np. koper,
czosnek, chrzan, liście winogron lub wiśni, a do kapusty cebulę, marchew,
kminek, liść laurowy, ziele angielskie. Po zalaniu warzyw solanką przez pierwsze
dni kiszonki powinny stać w ciepłym pomieszczeniu, aby rozpoczął się proces
fermentacji. Wieczko naczynia z kiszonką zostawiamy uchylone, aby uchodziły
gazy. Potem trzeba je zamknąć i przenieść w chłodne miejsce, aby przerwać
fermentację. Tylko kapusty nie zalewamy solanką, a poszatkowaną solimy i
dobrze ugniatamy.
Pamiętajmy !!!

Przed ukłonem na zakończenie spektaklu

Przedstawienie pierwotnie miało odbyć się w nowo otwartej muszli koncertowej
w parku, ale lejący się z nieba deszcz skutecznie to uniemożliwił. Jednak nic
straconego, bowiem imprezę przeniesiono do sali w GCK w Białej, gdzie młodzi
artyści mogli zaprezentować się na scenie bez ryzyka zmoknięcia. Nie zawiodła
frekwencja publiczności – organizatorzy musieli dokładać krzeseł, żeby każdy
mógł wygodnie (oraz przy kawie i słodkościach) obejrzeć występ.
Spektakl opowiadał historię dwóch dziewczyn, które na stryszku bawią
się starym bączkiem. Zabawka przenosi dziewczyny w czasie i przestrzeni –
spotykają m.in. dubajskiego szejka, chirurga z przyszłości, czy marszałka Józefa
Piłsudskiego. Dziewczyny bardzo pragną wrócić do domu i kręcą bączkiem (i
niemalże go błagają) tak długo, aż wreszcie udaje im się powrócić we właściwy
czas i właściwe miejsce. Spektakl oprócz humorystycznego zacięcia, wzrusza
także wyrazem miłości i szacunku, a także tęsknoty do ojczystego kraju.
Reżyserem przedstawienia jest instruktorka grupy teatralnej, Ewa
Radomska-Żelazko, za oprawę muzyczną odpowiada Anita Bąk, a wspaniałe
dekoracje wykonała plastyczka Renata Sznejweis.

Kiszenie jest jedną z najstarszych metod konserwowania żywności.
Kiszonki to jedne z najzdrowszych przetworów, jakie mamy do wyboru.
Nigdy nie wylewamy wody po ogórkach kiszonych! Jest to bomba
witaminowa, którą możemy wielokrotnie wykorzystać. Picie soku z kiszonych
ogórków poprawia przemianę materii, korzystnie wpływa na florę bakteryjną
jelit, wzmacnia odporność, polecana jest przy leczeniu kaca. Sokiem z kiszonych
ogórków możemy zakwasić zupy, np. barszcz, żurek czy zupę ziemniaczaną.
Doskonale zastąpi sok z cytryny lub ocet w sałatkach i surówkach. Sprawdzi
się również jako marynata do mięsa. Możemy ją również wykorzystać do
ponownego kiszenia, np. pokrojoną w słupki paprykę czy np. różyczki kalafiora
zalewamy wodą po ogórkach, odstawiamy w ciepłe miejsce i po 2-3 dniach
mamy gotowy dodatek do kanapek.

Frekwencja dopisała znakomicie

Spektakl transmitowany był online, można go obejrzeć na facebookowym
profilu GCK w Białej.
n

W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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AP BIAŁA NA OBOZIE SPORTOWYM
WE WROCŁAWIU

W piątek 13 sierpnia drużyny młodzików
i orlików Akademii Piłkarskiej Biała wyruszyły na
obóz sportowy do Wrocławia.
Wycieczka rozpoczęła się o 7.00 od
wyjazdu spod bialskiego orlika. W planach na ten
dzień były odwiedziny w ZOO we Wrocławiu. Po
długim spacerze i zobaczeniu niezwykłych zwierząt
grupy udały się do kompleksu sportowego z hotelem
o nazwie „GEM”. Jeszcze tego dnia po posiłku odbył
się trening. Wieczorem, po kolacji zaplanowano
wykład w wykonaniu trenerów oraz oglądanie meczu
Borussia Monchengladbach vs. Bayern Munchen.
Drugi dzień obozu rozpoczął się od pobudki o 7:00
i porannej rozgrzewki, następnie między posiłkami
odbyły się jeszcze dwa treningi kondycyjne oraz
siłowe. Na sam koniec dnia uczestnicy obozu udali
się na basen, gdzie również nie obyło się bez ćwiczeń,
tym razem w wodzie. Tego dnia trener Krzysiek
przed snem zrobił wykład na temat zdrowych
nawyków żywieniowych.
W niedzielę oczywiście nadszedł czas na
zasłużony odpoczynek.... Akurat!
Kolejny dzień i kolejne rozbieganie
przed śniadaniem, dwa treningi i znowu basen.
Ale... w formie odpoczynku i regeneracji chłopcy
mogli zobaczyć kolejny dobry mecz pomiędzy FC
Barcelona vs. Real Sociedad.
W poniedziałek, gdy młode organizmy
już potrzebowały chwili odpoczynku po kolejnym
porannym rozbieganiu, trenerzy razem z zarządem
zorganizowali wycieczkę po stadionie Śląska

BIALSKIE MAŻORETKI NA PODIUM!

500 choreografii, 100 konkurencji
tanecznych i 90 zespołów z całej Polski to statystyka
Otwartych Mistrzostw Polski Mażoretek, które
odbyły się w dniach 10-12 września w Arenie Rafako
w Raciborzu. Organizatorem mistrzostw był Komitet
Założycielski Okręgowego Związku Sportowego
Mażoretek. Z tej dużej imprezy nasze mażoretki
wróciły z ogromnym sukcesem. Wspomnieć
należy, że to był pierwsze zawody naszej formacji.
Impreza rozgrywała się przez trzy dni, a występy
naszego zespołu były zaplanowane na sobotę i
niedzielę. Podczas imprezy było na co popatrzeć:
skomplikowane układy, akrobacje z pomponami,
buławami, batonami, niezwykła precyzja i kunszt
wykonania układów nie jeden raz zapierał dech w
piersiach.
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Wrocław. Obozowicze mogli dowiedzieć się o
historii klubu, zobaczyć jak odbywają się konferencje
prasowe, gdzie zawodnicy się przebierają, jak
wyglądają loże VIP, stadionowe więzienie, można
było pochodzić po murawie, jak i usiąść na ławce
rezerwowych. Po relaksacyjnym przedpołudniu
odbył się kolejny trening.
Ostatniego dnia pobytu uczestnicy obozu chcieli
wykorzystać jeszcze czas w kompleksie sportowym
i o 7.00 zaczęli ostatnie interwałowe bieganie, Po
śniadaniu i sprawdzeniu czystych pokoi udali się
do autobusu, który zawiózł grupę do aquaparku we
Wrocławiu.
Obóz trwał tylko kilka dni, ale były to dni pełne
trudu, zmęczenia, ale i uśmiechu na twarzach
zawodników AP Biała.
Podziękowania za obóz należą się wszystkim 24
uczestnikom, trenerom Jarkowi oraz Krzyśkowi,
asystentom Kubie i Kacprowi oraz za pomoc
rodzicom: Pani Agnieszce, Pani Kasi i Pani Dorocie
oraz Panu Grześkowi i Panu Krzyśkowi.
Cały wyjazd był możliwy dzięki BK Turismo,
korzystano także z dofinansowania Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach „Programu Klub 2021”.

Na stadionie Śląska Wrocław

AP BIAŁA
Pamiątkowe zdjęcie pod wrocławskim ZOO

Uczestnicy obozu sportowego

W ostatnim dniu zmagań na raciborskiej
scenie wystąpiła nasz zespół wystartował w
kategoriach duo/trio oraz występ grupowy. W obu
tych kategoriach świętowaliśmy sukces.
W kategorii DUO/TRIO BATON
JUNIORKI KLASA B - Julia Macioł i Julia Bąk
zajęły III miejsce.
Natomiast w kategorii grupy SCENA
BATON JUNIORKI KLASA B - mażoretki z Białej
zajęły I miejsce!
			
Był to pierwszy poważny wyjazd naszej
grupy mażoretek na występy i z pewnością można
go uznać za niezwykle udany, mimo że w kategorii
B nie zdobywa się tytułów mistrzowskich. Udział w
mistrzostwach na pewno pozwolił zdobyć naszym
młodym tancerkom niezwykle cenne doświadczenia
i, mamy nadzieję, zaostrzył apetyt na zdobywanie
kolejnych wyróżnień, które pozwolą wystąpić w
kategorii A i powalczyć o mistrzostwo w kraju.
Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych wielkich sukcesów!
n

Bialskie Mażoretki podczas występu

W sobotę Białą reprezentowały w kategorii DUET/
TRIO BATON KADETKI KLASA B - Oliwia Tęcza
i Milena Rieger. Po świetnym występie dziewczynki
zajęły II miejsce!

Wspólne zdjęcie na zakończenie mistrzostw

Wspólne pozowanie z medalami i dyplomem

WRZESIEŃ 2021
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SENIORZE – UWAŻAJ NA OSZUSTÓW!
Kolejny raz ostrzegamy przed oszustami,
którzy podszywają się pod policjanta, prokuratora
lub członka naszej rodziny. W ostatnim czasie
odnotowano kilkanaście takich prób na terenie
powiatu prudnickiego. Na szczęście mieszkańcy
naszego regionu zachowali zdrowy rozsądek i nie
dali się oszukać. Jednak są wśród nas osoby, które
pomimo policyjnych apeli w dalszym ciągu dają się
nabrać. Dlatego rozmawiajmy z seniorami i osobami
samotnymi, aby wiedziały jak się zachować w razie
zagrożenia.
Oszuści najczęściej wybierają osoby w
podeszłym wieku. Ostatnio najczęściej działają
metodami na „policjanta” lub „prokuratora”.
Przestępcy dzwonią i informują o zagrożonych
oszczędnościach
oraz
konieczności
ich
zabezpieczenia. Nieświadomi seniorzy przekazują
oszustom często dorobek całego życia.
Pamiętajmy, że metody działania oszustów
zmieniają się i ewoluują. Wiedza na temat oszustw
i świadomość technik manipulacyjnych stanowią
najlepsze zabezpieczenie. Dlatego tak często, przy
każdej okazji o tym mówimy.
Zawsze należy zachować ostrożność - jeżeli
dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się np. pod członka
naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy
żadnych pochopnych działań.

Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy,
które mamy w domu lub przechowujemy na koncie.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to
czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście
jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam
miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie
ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.
W szczególności pamiętajmy o tym, że policjanci lub
prokurator NIGDY nie informują o prowadzonych
działaniach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o
przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas
oszukać, podając się przez telefon, za policjanta lub
prokuratora – zakończmy rozmowę telefoniczną!
Nie wdawajmy się w dyskusję z oszustem. Jeżeli nie
wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym
telefonie komuś bliskiemu.
Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób
młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków
o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać
ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się
w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o
pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę
na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy,
że mieszkają samotnie.
KPP w Prudniku

PO ŻNIWACH CZAS NA ZABAWĘ
Zbliżające się ku końcowi lato to zawsze
czas podziękowań rolników za udany plon. Oprócz
dożynek gminnych, które odbyły się w tym roku w
Śmiczu, także inne wioski świętowały zakończenie
żniw. Dożynki wiejskie odbyły się w Pogórzu,
Łączniku, Chrzelicach, Grabinie, Prężynie czy
Ligocie Bialskiej, gdzie imprezę z okazji zakończenia
żniw połączono z I Ligockim Oktoberfestem.
Świętowanie często rozpoczynano od
zabawy tanecznej w sobotę, a w niedzielę od mszy św.
i poświęcenia chleba i darów, a następnie dzielenia
się nimi i późniejszego wspólnego biesiadowania,
które po ciężkim i bardzo pracowitym czasie żniw
jest okazją do wspólnych rozmów, odpoczynku i
relaksu w gronie znajomych. Podczas tegorocznych
dożynek wiejskich we wszystkich wymienionych
wyżej miejscowościach nie zabrakło licznych atrakcji
dla dzieci i występów artystycznych.
n

Dożynkowe dary przy ołtarzu w kaplicy w Chrzelicach

Strażackie pokazy podczas dożynek w Ligocie Bialskiej

Dożynki wiejskie w Łączniku

Występ chóru SENIORES podczas dożynek wiejskich w Łączniku

KRONIKA POLICYJNA
Czerwiec:
• sprawca dokonał oszustwa przy internetowym
zakupie kart graficznych – Biała
• sprawca znęcał się nad rodziną – Biała
• wypadek – sprawca potrącił rowerzystkę, w
wyniku czego doznała ona obrażeń ciała - Biała
• sprawca kierował pod adresem ofiary groźby
karalne – Olbrachcice
Lipiec:
• sprawca dokonał kradzieży z włamaniem –
Brzeźnica
• sprawca kierował motorowerem pomimo
orzeczonego zakazu sądowego – Biała
• sprawca kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości
alkoholowej – Biała
• sprawca kierował w stronę ofiary groźby karalne
– Biała
• wypadek – sprawca potrącił rowerzystę – trasa
Chrzelice-Dębina
• sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do
warsztatu samochodowego – Biała
Sierpień:
• dwóch sprawców kierowało pojazdami w stanie
nietrzeźwości alkoholowej – Biała
• wypadek – sprawca przejechał pasażerkę
ciągnikiem, kobieta zmarła w wyniku odniesionych
obrażeń – Rostkowice
• wypadek – mężczyzna jadący motorowerem stracił
panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy
przepust i ogrodzenie. Motorowerzysta poruszał się
bez kasku i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń –
Nowa Wieś Prudnicka
• sprawca kierował pod adresem ofiary groźby
karalne – Chrzelice
• sprawca dokonał kradzieży z włamaniem poprzez
wykorzystanie karty bankomatowej – Śmicz
• sprawca kierował pod adresem ofiary groźby
karalne – Łącznik
• dwóch sprawców prowadziło pojazdy w stanie
nietrzeźwości alkoholowej – Łącznik
• sprawca dokonał kradzieży - Łącznik

Odeszli
Bogdan Bączyński
ur. 1950 r. zm. 08.08.2021 r.
zam. Biała

Dorota Badelt
ur. 1935 r. zm. 14.08.2021 r.
zam. Wasiłowice

Bernard Geisler
ur. 1967 r. zm. 07.09.2021 r.
zam. Krobusz

Krzysztof Balcer
ur. 1973 r. zm. 09.08.2021 r.
zam. Nowa Wieś Prudnicka

Lucyna Kimmel
ur. 1940 r. zm. 14.08.2021 r.
zam. Chrzelice

Aleksandra Dziuba
ur. 1958 r. zm. 09.09.2021 r.
zam. Łącznik

Annemarie Szymaniec
ur. 1940 r. zm. 10.08.2021 r.
zam. DPS Grabina
Krystian Pelcer
ur. 1957 r. zm. 11.08.2021 r.
zam. Łącznik

Franciszek Szott
ur. 1956 r. zm. 14.08.2021 r.
zam. Pogórze

Klaudiusz Botta
ur. 1952 r. zm. 11.09.2021 r.
zam. Olbrachcice

Urszula Różyczka
ur. 1945 r. zm. 24.08.2021 r.
zam. Chrzelice

Bernard Otremba
ur. 1956 r. zm. 14.09.2021 r.
zam. Śmicz

Stanisław Maziarz
ur. 1940 r. zm. 28.08.2021 r.
zam. Krobusz

Róża Walczyk
ur. 1937 r. zm. 15.09.2021 r.
zam. Grabina

Maria Botta
ur. 1959 r. zm. 12.08.2021 r.
zam. Rostkowice
Alfred Plicko
ur. 1936 r. zm. 14.08.2021 r.
zam. Miłowice

Jadwiga Przyklenk
ur. 1939 r. zm. 04.09.2021 r.
zam. Łącznik
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Miejsce
na Twoją
reklamę!
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KORONY DOŻYNKOWE

Korona dożynkowa z Gostomi - wyróżnienie w konkursie

Korona dożynkowa z Otok - wyróżnienie w konkursie

Korona dożynkowa z Prężyny - III miejsce w konkursie

Korona dożynkowa z Grabiny - II miejsce w konkursie

Korona dożynkowa z Pogórza - wyróżnienie w konkursie

Korona dożynkowa ze Śmicza - I miejsce w konkursie

