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SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu Panoramy
Bialskiej w artykule Święto urodzaju w
Śmiczu oraz na stronie 12 podaliśmy błędną
informację. Trzecie miejsce w konkursie
koron żniwnych zajęła korona z Gostomii,
nie z Prężyny.

Po kondygnacjach wieży można teraz
poruszać się po schodach

Centrum Społeczno-Kulturalne

Przepraszamy za pomyłkę.

ZAKOŃCZONE PROJEKTY W WIEŻY PRUDNICKIEJ I CENTRUM
SPOŁECZNO-KULTURALNYM W BIAŁEJ

Zakończył się remont wnętrza Wieży Prudnickiej. 7 października po raz pierwszy w historii wieża została
udostępniona zwiedzającym. Tego samego dnia chętni mogli także zobaczyć efekty jeszcze jednego
zakończonego projektu, który dotyczył wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej. O pracach
wykonanych wewnątrz budowli oraz atrakcjach czekających na pierwszych gości w wieży oraz w CSK
piszemy na stronach 5, 6 i 7.
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TAJEMNICZA INTEGRCJA SENSORYCZNA (SI) - CO TO TAKIEGO?

Sala SI

Gramy zmysłami

Do kogo jest skierowana terapia SI i na czym polega?
Co oznacza ten tajemniczy skrót w praktyce? W
jakich przypadkach wymagane jest przeprowadzenie
diagnozy rozwoju procesów SI?
Człowiek w swoim świecie otoczony
jest przez ogromną ilość napływających z każdej
strony bodźców. Codziennie widzimy i dotykamy
wielu przedmiotów o różnych kształtach, kolorach,
fakturach, słyszymy przeróżne dźwięki: muzykę,
szepty, odgłosy zwierząt i maszyn, smakujemy
potrawy, czujemy intensywne zapachy, czujemy
także swoje ciało, kierujemy nim, żeby wykonać
określoną aktywność, np. wiemy, jak wysoko
podnieść nogę, aby wejść po schodach i nie upaść,
nie zastanawiamy się nad tym, po prostu to robimy.
Wszystkie czynności, które wykonujemy, wymagają
zaangażowania ze strony układu sensorycznego –
nie jest przecież tajemnicą, że człowiek odbiera świat
poprzez zmysły. Prócz bardziej znanych: dotyku,
wzroku, węchu, smaku i słuchu, mamy jeszcze dwa
zmysły: przedsionkowy i proprioceptywny. Choć
są mniej znane od powyższych pięciu, to razem ze
zmysłem dotyku są bazowymi systemami człowieka,
na podstawie których dojrzewają pozostałe zmysły.
Propriocepcja to inaczej czucie głębokie, pochodzące
z więzadeł, mięśni, stawów i ścięgien, dzięki niej np.
mając zamknięte oczy, potrafimy dotknąć palcem
do nosa albo precyzyjnie trafić widelcem do buzi.
Zmysł przedsionkowy, zwany również zmysłem
równowagi, odpowiada za czucie naszego ciała w
przestrzeni czyli daje nam informację gdzie znajduje
się nasze ciało względem przyciągania ziemskiego,
wpływa na właściwe napięcie mięśniowe, prawidłową
postawę ciała, koordynację, umiejętność czytania i
wiele innych. System przedsionkowy nierozerwalnie
współpracuje z systemem proprioceptywnym.
Jeżeli w naszym organizmie wszystkie
napływające z zewnątrz informacje są odbierane
i przetwarzane poprawnie czyli proces integracji
sensorycznej przebiega bez zakłóceń – widzimy
świat jako przyjazne środowisko. Potrafimy trafnie
ocenić sytuacje w której się znajdujemy i nasze
reakcje są adekwatne do sytuacji, która nas spotkała.
Gdy dotkniemy gorącego garnka – cofamy rękę,
kiedy muzyka w radio gra bardzo głośno – ściszamy
odbiornik, jeżeli czujemy, że jedzenie nieświeżo
pachnie – rezygnujemy z konsumpcji, kiedy musimy
wykonać daną czynność, nasz mózg najpierw myśli
o danej czynności, potem ją planuje, a następnie
nasze ciało wykonuje określoną czynność, dzieje się
to bardzo szybko i spójnie.
Sytuacja komplikuje się wówczas, kiedy
nasz mózg ma problem z właściwym odbiorem i
przetwarzaniem zewnętrznych bodźców. Kiedy
przyjazny, lekki dotyk – boli, większość świata wokół
bardzo intensywnie i często nieprzyjemnie pachnie,
a własne ciało nie chce nas słuchać. To tylko wybrane
przykłady zaburzeń związanych z rozwojem
procesów integracji sensorycznej. Analizując
powyższe przykłady, łatwo sobie wyobrazić jak
bardzo utrudniają one funkcjonowanie człowieka w
społeczeństwie.

Odpowiadając na pytanie „Co to jest
Integracja Sensoryczna?” – można powiedzieć, że
to sposób porządkowania przez mózg informacji,
odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi
na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu,
umożliwia również selekcję informacji i odwołuje
się do wcześniejszych doświadczeń. Warto
podkreślić, że Integracja Sensoryczna jest procesem,
który zachodzi poza świadomością, podobnie jak
oddychanie, a jej rozwój zaczyna się już w życiu
płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do
końca życia.
Zaburzenia
integracji
sensorycznej
przeważnie pojawiają się jako części składowe
różnego rodzaju zaburzeń u dzieci, takich jak:
mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół
Aspergera, alkoholowy zespół płodowy (FAS), zespół
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD), zespół Downa, zaburzenia zachowania,
zaburzenia emocjonalne, schizofrenia, nerwica;
ale również mogą występować jako samodzielna
jednostka chorobowa (u dzieci bez zaburzeń
psychicznych i neurologicznych).
Tajemnica Terapii Integracji Sensorycznej
Teoria SI bazuje na neuroplastyczności
mózgu. Co to oznacza? Otóż tkana nerwowa,
z której zbudowany jest mózg ma zdolność
do tworzenia nowych połączeń, zmienności,
samonaprawy oraz uczenia się. W uproszczeniu,
dzięki neuroplastyczności przy odpowiedniej
stymulacji układu nerwowego jesteśmy w stanie
wypracować nowe, adekwatne do sytuacji, reakcje
adaptacyjne czyli nauczyć mózg właściwego
zarządzania bodźcami, które docierają do naszego
organizmu i właściwej reakcji na te bodźce. I na tym
właśnie polega Terapia SI. Przebiegu zajęć w Terapii
SI nie można z góry zaplanować. Nie jest to jednak
równoznaczne z brakiem wyznaczonego celu – wręcz
przeciwnie – terapeuta musi wiedzieć co i po co robi.
Generalnie celem każdej terapii SI jest poprawienie
codziennego funkcjonowania dziecka, a tym samym
jakości jego życia. Terapeuta dobiera ćwiczenia
i aktywności podczas spotkania adekwatnie do
zdiagnozowanego wcześniej problemu dziecka,
jego możliwości, aktualnego stanu pobudzenia oraz
kondycji psychicznej i fizycznej. Zaleca także „pracę
domową” – czyli dietę sensoryczną.
Wychodząc na przeciw potrzebom
i problemom sensorycznym dzieci- grupa
przedszkolna z Oddziału Zamiejscowego w
Śmiczu i Gostomi wraz z Paniami bierze udział w
Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pn. „Gramy
Zmysłami”, organizowanym przez Przedszkole
nr 35 „Tęczowy Domek” we Wrocławiu (pod
patronatem Rzecznika Praw Dziecka M. Pawlaka).
Projekt trwa od października do końca maja 2022
r. Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne
podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci,
tworzenie odpowiednich warunków do poznawania
świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy
na temat integracji sensorycznej. Co miesiąc do
wykonania będzie jedno zadanie bazujące na
określonym zmyśle. W tym miesiącu dzieci wraz z
Paniami przygotowały i wykonały „Jesienną ścieżkę
sensoryczną”. Radości i frajdy przy jej tworzeniu
było co nie miara, a w przedszkolu zapachniało
lasem. Następnie maluchy bosymi stopami przeszły
kilkukrotnie całą ścieżkę, nazywając każdy kawałek

ścieżki oraz opisując wrażenia dotykowe, które jej
towarzyszą. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie
pracy plastycznej bazującej na zmyśle dotyku
„Jesienny las” (odbijanie dłoni pomalowanych farbą
na dużym arkuszu papieru).
Zabawy sensoryczne są i powinny być
nieodłącznym elementem zabawy i edukacji, lecz
także pewnym urozmaiceniem dla dzieci, gdyż
wprowadzają element poznawania wielozmysłowego,
które jest tak ważne w procesie rozwojowym dzieci.
Propozycji zabaw sensorycznych dla dzieci jest
bardzo wiele. Podzielimy się z Wami naszymi
pomysłami: ścieżka sensoryczna (ukłądamy na
podłodze różne elementy, faktury, przechodzimy
z dzieckiem bosymi stopami, nazywając przy
tym odczucia, jakie nam towarzyszą), magiczne
pudełko (pudełko po butach z dwoma otworami
na ręce, wkładamy do niego różne przedmioty,
dziecko za pomocą dotyku „bada” i odgaduje, co
się w nim ukryło), senoryczne Memo (jednakowej
wielkości kartoniki o różnych fakturach, dziecko z
zawiązanymi oczyma za pomocą dotyku stara się
znaleźć dwa takie same kartoniki), sensoryczne
domino, zabawa „Naleśnik”- zawijamy dziecko
ciasno w kocyk jak naleśnik, zadaniem dziecka jest
uwolnienie się z naleśnika. Po więcej sensorycznych
propozycji zabaw zapraszamy do kolejnego numeru,
w którym poinformujemy o dalszych naszych
działaniach projektowych.
Martyna Mielnik
Nauczyciel wspomagający
Pedagog specjalny
Terapeuta Integracji Sensorycznej

ANNA HABERECHT Z
ŁĄCZNIKA ZE STYPENDIUM
FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA

Anna Haberecht i poseł Henryk Kroll
16 października w Sali Orła Białego Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Opolskiego
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju
Śląska im. Johanna Krolla. Projekt skierowany
jest do uczniów i studentów, którzy związani są z
mniejszością niemiecką. Stypendium przyznawane
jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie:
naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.
Podczas uroczystości stypendyści trzymali dyplomy
z rąk Henryka Wróbla - Prezesa Fundacji Rozwoju
Śląska, Posła Henryka Krolla, syna patrona Funduszu
Stypendialnego i Rafała Bartka - Przewodniczącego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim.
Wśród 73 stypendystów znalazła się Anna
Haberecht z Łącznika. Serdecznie gratulujemy!
		
n
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SPOTKANIE Z KS. TADEUSZEM
ISAKOWICZEM-ZALESKIM
W
czwartkowy
wieczór,
30
września, po prawie
półtorarocznej
przerwie związanej
z
epidemią
koronawirusa, udało
się zorganizować Bialską Akademię Wiedzy.
Tym razem organizator zaprosił gościa
specjalnego - ks. Tadeusza IsakowiczaZaleskiego - duchownego znanego ze swoich
poglądów na tematy lustracji wśród księży,
pedofilii i homoseksualizmu w Kościele, czy
upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Spotkanie odbyło się w nowo wyposażonej
sali Centrum Społeczno-Kulturalnego w
Białej. Liczba miejsc, ze względu na reżim
sanitarny, była ograniczona, dlatego chętni
musieli się zapisać. A tych nie brakowało, na
sali było prawie 60 osób. Spotkanie odbyło się
w niesamowitej atmosferze. Ksiądz Zaleski
opowiadał o sobie, swojej rodzinie, o tym
dlaczego pisze. Na kanwie jego najnowszej
książki „Kościół ma być przezroczysty”
dyskutowano na tematy związane z
ludobójstwem na Kresach Wschodnich,
dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich,
o problemach współczesnego duchowieństwa,
a także o bieżących sprawach politycznych.
Ksiądz chętnie odpowiadał na pytania
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moderatora prowadzącego spotkanie - ks.
dk. Marka Dzionego, jak również zebranych
gości. Po spotkaniu odbyła się promocja
potraw z kresów, które przygotowali państwo
Hreczaniukowie z Gostomi. Wiele osób
nabyło również książki ks. Zaleskiego.
Dochód z książek zostanie przekazany na
Fundację Brata Alberta, zajmującego się
osobami niepełnosprawnymi, którego ks.
Tadeusz jest prezesem. Po ponad rocznych
rozmowach udało się ustalić termin z
księdzem Isakowiczem-Zaleskim. To bardzo
zapracowany człowiek, ale po długich
namowach zgodził się nas odwiedzić. Myślę,
że to spotkanie na długo zostanie w pamięci
uczestników . No i oczywiście państwo
Hreczaniukowie stanęli, jak zawsze,
na
wysokości zadania i przygotowali przepyszne
potrawy i specjały kuchni Kresów Wschodnich.
Osobiście jestem szczęśliwy, że udało się
zorganizować po długiej przerwie kolejną
Akademię Wiedzy. Po frekwencji widać, że
mieszkańcy tęsknili za tymi spotkaniami. Przy
tej okazji mogę zdradzić, że planujemy już
kolejne spotkanie na przełomie października
i listopada, kiedy to odbędzie się premiera
książki o historii Białej. Proszę uważnie śledzić
naszą stronę i fanpage - mówi Patryk Bania,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w
Białej.
pb

„Aby przeszłość do nas nie wracała, sprawy sporne muszą być
załatwiane do końca; stale monitorowane we wspólnym dialogu,
którego celem jest porozumienie dla utrzymania pokoju w Europie i
na świecie.”
Witold Hreczaniuk
Zdławiony krzyk
(Polakom pomordowanym na Wschodzie)
Nasłuchałem się za dziecka strasznych opowieści
jak płonęły na wschodzie nasze polskie wioski.
Kto oprawcą; chłopi od Bandery,
chcieli Ukrainy od Lwowa po Wołyń, Krym i Kraków.
Wszędzie; gdziekolwiek polskie dziedziny,
plewy oddzielmy od ziarna; wolna Ukraina
nasza ziemia czarna z ołtarzy, głos do Nieba.
Sława Ukrainie; niech nasz będzie gniew.
Ruszyli, spalone kościoły, siekiery i kosy,
głowy na pniak Lachy – oto banderowski chrzest!
Sąsiad sąsiadowi katem; odrąbane członki polskich matek,
ojców zdławiony krzyk,
dziatek kikuty spalonych rąk i zapach sponiewieranych ciał.
Nie tak rodzi się państwo i nie tędy droga!
Przyzwolenie Niemiec – pogmatwana historia,
zawiedzione nadzieje od Chmielnickiego, Petruli, Własowa;
miało być prościej.
Jaka Ukraina i przy kim wyrośnie?
Przepowiednie Wernyhory od morza do morza.
Na krwi i kurhanach pokój jest możliwy;
choć spalone cerkiewki, krzyże i kościoły.
Nienawiść, poróżnienie, tylko wolny naród
może budować mosty ponad podziałami.
Potrzeba dialogu. Wybaczyć przeszłości!
Oby nigdy głodu, wojny, zbrodni,

Spotkanie wzbudziło duże
zainteresowanie publiczności

Stół pełen kresowych pyszności

by silniejszy nie mógł zawładnąć sumienia.
Wybaczenie i miłość, bez nacjonalizmów.
Widzieć przyszłość inaczej.
Czyż mogliśmy prostować historię pod sowieckim jarzmem?
Rosną nowe pokolenia, o szerszym spojrzeniu.
Mamy drugą szansę – budujmy przyjaźnie,
aby Europa była naszym domem,
Polska z Ukrainą razem połączone.
Gostomia, 25 września 2021 r.
W tym domu sąsiad zabił sąsiada
Byli jak bracia jedno serce
Był Kisielin małe miasteczko
Zbrodnia z wolnością zagrała w kręgle
fragment wiersza „Wolność”
OBWODNICA BIAŁEJ Z NOWĄ
NAWIERZCHNIĄ
Zakończyła się naprawa
nawierzchni
obwodnicy
Białej.
Remont drogi wykonany został

Widok na obwodnicę z nową
nawierzchnią od strony Prudnika

mało jeszcze rozpowszechnioną w
naszym kraju technologią slurry seal.
Polega ona na kładzeniu cienkich
warstw bitumicznych na zimno,
warstwy te wypełniają nierówności
i koleiny. Na tak przygotowaną
nawierzchnię nakłada się następnie
około dwucentymetrową nakładkę
z półpłynnej mieszanki mineralnoemulsyjnej. Metoda taka jest o około
jedną trzecią tańsza od naprawy dróg
sposobem tradycyjnym, ponadto jest
o wiele szybsza, co pozwala uniknąć
przestojów w ruchu drogowym.
Koszt
naprawy
nawierzchni
obwodnicy Białej wyniósł 900 tysięcy
złotych.
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KARTKA Z KALENDARZA
29 LISTOPAD 1225R.
„PIERWSZA WZMIANKA O BIAŁEJ”
Biała to jedno z najstarszych miast na
Opolszczyźnie. Wiadomo, że ludzie mieszkali
tutaj już we wczesnej epoce żelaza (odnaleziono
urnę na prochy oraz ozdobną szpilę z tamtego
okresu). Rozwojowi osadnictwa na tych terenach
sprzyjała bliskość rzeki Biała oraz dobra jakość
gleby do upraw. Najstarsza zachowana wzmianka
źródłowa dotycząca Białej pochodzi z 1225r.
Wtedy to książę opolski Kazimierz w dokumencie
z 29 listopada tegoż roku nakazał, by niemieccy
osadnicy w miejscowości Gościęcin posiadali takie
same prawa jak mieszkańcy wsi Biała. Jednym
z najważniejszych przywilejów było zwolnienie
mieszkańców od płacenia podatków księciu.
Dokument z 1225 r. świadczy o tym, że Biała już
wtedy była miejscowością o dużym znaczeniu, skoro

stanowiła wzorzec funkcjonowania dla innych wsi.
Prawdopodobnie już wtedy w Białej rezydował
sołtys. We wsi byli też piekarz i rzeźnik, natomiast
ważnym źródłem dochodów mieszkańców było
prawo warzenia i wyszynku piwa.

POZNAJ SWÓJ KRAJ

INFORMACJA O PROJEKCIE

To tytuł cyklicznego projektu realizowanego
od kilku lat przez OSP Chrzelice.
We wrześniu (4-5.09.) bieżącego roku
strażacy z Chrzelic podczas dwudniowej wycieczki
zwiedzili Zamek Piastów Śląskich w Brzegu,
Twierdzę na Srebrnej Górze, Browar i Pałac w
Jedlince Zdrój, Zamek Grodno oraz Kościół Pokoju
w Świdnicy.

Od sierpnia bieżącego roku Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt
„Szczęśliwa rodzina- wolna od przemocy”

Integracja przy ognisku
W sobotnie popołudnie 9 października
w Kolnowicach odbyła się impreza dla dzieci
„Pieczony Ziemniak”. Organizatorzy przygotowali
dla uczestników ognisko, na którym upieczono
kiełbaski i gwiazdę tego dnia, czyli ziemniaki.
Nie brakło czegoś słodkiego do picia i suchego
prowiantu.
Spotkanie było świetną okazja do wspólnej
zabawy i korzystania z pięknej jesiennej aury.
n

Celem głównym jest poprawa jakości i
zwiększenie dostępności usług świadczonych na
rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w
rodzinie na terenie Powiatu Prudnickiego.
Uczestnicy mogą korzystać z nieodpłatnego
poradnictwa w formie konsultacji indywidualnych:
1. Psychologicznego- zarówno dla osób dorosłych
jak i dla dzieci
2. Rodzinnego
3. Socjalnego
4. Poradnictwa w zakresie uzależnień

Twierdza na Srebrnej Górze

a także z zajęć grup wsparcia dla osób doznających
przemocy i Akademii Aktywnego Rodzica- zajęć
skierowanych do rodziców oczekujących dziecka i
rodziców/ opiekunów dzieci małych.
Równolegle
funkcjonuje
świetlica
opiekuńczo- socjoterapeutyczna, gdzie rodzice
mogą zostawić swoja pociechę na czas zajęć pod
okiem pedagoga.

Wizyta w Zamku Piastów Opolskich
w Brzegu

Rodziny
wymagające
dodatkowego
wsparcia zostaną objęte asystenturą pod okiem
trenera rodziny.
Zadanie współfinansowane ze Środków
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
kwota dofinansowania 64 600, 00zł

Wnętrze Kościoła Pokoju w
Świdnicy
Zarząd
OSP
Chrzelice
dziękuje
Starostwu Powiatowemu w Prudniku za udzielone
dofinansowanie 1500 zł na realizację tego projektu.
jr

PIECZONY ZIEMNIAK
W KOLNOWICACH

KĄCIK HISTORYCZNY
HISTORIA BIAŁEJ

Wojna Światowa

Jeszcze odbywały się w
Białej wesołe uroczystości,
gdy nadeszła straszna
wiadomość.
Książę
koronny
Ferdinand,
następca
tronu
Austrii, został wraz z
małżonką w Sarajewie
zamordowany. Był to
powód wypowiedzenia
Serbii przez Austrię
wojny. Doszło do starcia
między Austrią i Serbią. Do Serbii dołączyła się
Rosja, a do Austrii przyłączyły się Niemcy i Turcja.
Pochodnia wojny europejskiej została zapalona. I
tak w mniejszym lub większym stopniu był w wojnę
zaangażowany prawie cały świat. I tak rozpoczęła
się 31.lipca 1914 roku wojna światowa. Od początku
Niemcy znalazły się w niekorzystnym położeniu.
Musieli walczyć na wschodzie, zachodzie, a później
południu. Przeciwko Rosji, Francji i Włochom. A
więc na trzech frontach. Gdyby Hindenburg nie
powstrzymał Rosji na Jeziorach Mazurskich, Górny
Śląsk byłby stracony. Gazeta bialska dostarczała
najświeższe wiadomości z frontu i była jedynym
łącznikiem, z tym co się działo w czasie działań
wojennych.
W hali sportowej założono lazaret. Do
Czerwonego Krzyża wpływały drobne datki.
Wyszkolono 20 pomocnic. Wystawiane były warty
nocne przez członków związku wojennego. Magistrat
wspierał rodziny żołnierzy. Na świątecznych
mszach modlono się do niebios o zwycięstwo.
Wkrótce zaczęły spływać żałosne wiadomości.
10.VIII.1914 roku odprawiono mszę żałobną za
poległego żołnierza Hugo Stośka ze Starego Miasta.
W tym samym czasie zginęli bracia burmistrza dr.
Timpe. Lekarze sztabowi, dr Reichelt i dr Fleischer
otrzymali na polu bitwy Żelazne Krzyże Zasługi.
Czerwony Krzyż był niestrudzony w zbieraniu
datków na cele wojenne. Urodziny cesarza, zgodnie
z jego wolą, były świętowane bardzo skromnie,
tylko w kościele i szkole. Dr Reichelt powrócił z
pola walki z powodu odniesionych ran. Po powrocie
ponownie objął stanowisko przewodniczącego rady
miasta. 22.III.1915 roku rozpoczęto wydawanie
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kartek na chleb, który można było otrzymać w każdy
poniedziałek. Dyrektor cukrowni Windolph i ksiądz
dywizyjny Kukofka, który wcześniej był kapelanem
w Białej również otrzymali Żelazne Krzyże Zasługi.
Zwycięstwie nad Rosją na Mazurskich Jeziorach
towarzyszyło zwycięstwo w Galicji Zachodniej.
Rosyjska potęga załamała się. Cesarz rosyjski
Nikolaus wraz z rodziną został zastrzelony. Ulubioną
w Białej restaurację ARENDE wraz z ogrodem i
kręgielnią przejął w sierpniu 1915 roku Hermann
Malcherczyk. Ze względu na duże braki artykułów
spożywczych, ceny na nie zostały ustalone odgórnie.
W październiku 1915 roku, żołnierz Windfuhr, jako
pierwsza ofiara wojny, został uroczyście pochowany
przez pastora Greiner. Później pochowano jeszcze
dwóch innych żołnierzy.24.X.1915 roku, bardzo
uroczyście obchodzono jubileusz 500-lecia
panowania rodu Hohenzollernów.
W tym samym czasie osiedlił się w Białej
lekarz dr Neukirch,. który był bardzo szanowanym
lekarzem. Wkrótce jednak opuścił Białą. Magistrat
nie zaprzestał opieki nad biednymi. Rozdzielono
150 cetnarów węgla, oraz nadwyżkę ze sprzedaży
mąki. Ponieważ większość mężczyzn brała udział
w wojnie, można było zobaczyć kobiety jako
listonoszy i konduktorki kolei. To one musiały
zastąpić mężów w rzemiośle i gospodarstwie. Na
ich barkach spoczywał ogromny obowiązek. W
czasie wojny kościół był bardzo licznie odwiedzany
przez wiernych, szczególnie na mszach w intencji
walczących żołnierzy.
W Boże Narodzenie 1914 roku biskup
zlecił 3-dniową mszę św. W Białej rozdano 3009
komunii. 10.czerwca 1915 roku parafię ochrzczono
pod wezwaniem Najświętszego Serca. Ksiądz
Bartelmus wygłosił przejmującą mowę. W czasie
nabożeństwa asystowali dyrektor Dr. Timpe i kapłan
Scholz. 23.XII.1915 roku odbył się w lazarecie
koncert dla rannych żołnierzy. Dyrektor chóru
Berger prowadził śpiew, a kanonik Bartelmus
wygłosił kazanie. Dzień wcześniej dotarło do
lazaretu 30 rannych. Rok następny był całkowicie
pod wpływem cesarza. Szczególnie uroczyście były
obchodzone jego urodziny. Przemówienie wygłosił
nauczyciel Nabbe, a stronę muzyczną przygotował
nauczyciel Böhm. Nauczyciele i uczniowie spotkali
się na wspólnej kolacji. Coraz trudniejsza stawała się
sprawa wyżywienia narodu. Na jednego mieszkańca
przeznaczono tygodniowo 1000g. mąki lub 2000g.
chleba. Powiat prudnicki był zobowiązany oddawać
na rzecz wojska 668.135 cetnarów ziemniaków.
Zaopatrzenie było bardzo skąpe. Brakowało
właściwie wszystkiego: nafty, spirytusu, cukru,
mięsa, obuwia i ubrań. Dla ciężko pracujących trzeba
było oddawać do 2 kg słoniny. Zaczęto zbierać złoto
dla wojska. Hasłem było: „ Dałem złoto, zamiast
żelaza dla ojczyzny.” Szczególnie w zbiórkach dla
żołnierzy wyróżniło się seminarium. Honorem
każdego gospodarza było oddanie swojej nadwyżki
żołnierzom. W żadnym wypadku żołnierze nie
powinni głodować. W każdej gminie było wydzielone
miejsce do zbiórki masła i jajek. 16.VII.1916 roku
zmarła matka przełożona Crescentia Karl, która od
początku prowadziła klasztor. Gmina Stare Miasto
podłączyła się do wodociągu miejskiego, ponieważ
jej woda nie była zdatna do picia. Wszystkie sklepy
musiały być o godzinie 19.00 zamknięte, natomiast
karczmy o godz. 22.00.Najbardziej bolesne dla Białej
było zajęcie dzwonów z brązu w celu przetopienia na
broń. Zgodnie z zarządzeniem z dnia 1.III.1917 roku,
wszystkie dzwony o wadze powyżej 20 kg zostały
objęte konfiskatą. Był to bardzo żałosny widok,
kiedy dzwony kościoła katolickiego i ewangelickiego
zadzwoniły ostatni raz. Przejazdy kolei zostały
wstrzymane z powodu braku węgla. Ponieważ
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wciąż brakowało obuwia, zorganizowano kurs
wyrobu butów. Papież Benedikt XIV wielokrotnie
składał propozycje zawarcia pokoju. Wszystkie
jego apele zostały jednak bez echa. W Rosji szalała
rewolucja. Cesarz wraz z rodziną zamordowany.
Na nieszczęście dla Niemiec, do wojny wtrąciła
się Ameryka. Prezydent Wilson był chętny do
zawarcia pokoju z narodem niemieckim, ale nie z
rodem Hohenzollernów. W październiku 1918 roku
Niemcy i Austria przekazały Wilsonowi wiadomość
o chęci rozpoczęcia rokowań pokojowych. Coraz
częściej dla uspokojenia mieszkańców wygłaszano
płomienne przemówienia. Na przykład przez
adwokata Dr. Marxa i kanonika Bartelmusa.
Wszelkie zbiórki pieniężne były nadzorowane przez
komitet lokalny w osobach Badura, Bartelmus, Dr.
Timpe i Wiedorn. Coraz bardziej zaczęto odczuwać
brak mieszkań. Wprowadzono tygodnie bezmięsne.
Żądano ubrań i mięsa. Powiat prudnicki został
zobowiązany do przekazania 1.600 ubrań, ale
zebrano tylko 500. Miasto Biała miała przekazać 45
ubrań, Stare Miasto 10, Szynowice 9, a Wasiłowice
5.W czasie działań wojennych, liczba nauczycieli i
uczniów seminarium znacznie zmalała, gdyż wielu
wcielono do wojska. Ceny mleka i masła ciągle
rosły. Ograniczono kursy kolei. 3.XI.1918 roku
w seminarium zorganizowano wykład dla sierot
wojennych. Większość stowarzyszeń zawiesiło swoją
działalność.
9.XI.1918 roku Niemcy przestały być
cesarstwem.
Okres republiki
Gdy wojna się rozpoczynała, cesarz Wilhelm
powiedział: „Walczymy do ostatniego mężczyzny i
do ostatniego grosza.” Tak bardzo był przekonany
o zwycięstwie. Przepowiednie jego jednak się nie
sprawdziły. Długa wojna, niedostatek, bieda i liczne
ofiary skruszyły morale władzy i narodu. W Kilonii,
w marynarce wybuchła rewolucja, która wkrótce
ogarnęła całe Niemcy.
W sobotę 9.XI.1918 r. cesarz Wilhelm
II zrzekł się tronu i zbiegł do Holandii, a 18.XI.
tego samego roku zrzekł się korony. Tym samym
9.XI.1918 r. Niemcy stały się republiką. Trudne
stały się warunki na Górnym Śląsku, gdzie Polacy
i Niemcy ubiegali się o władzę. Wielu Polaków
wierzyło, że nadszedł czas przyłączenia Górnego
Śląska do Polski. Dla utrzymania władzy, po stronie
niemieckiej walczyły oddziały obronne, a po stronie
polskiej powstańcy. Wkrótce wyznaczono obwód
wyborczy. Urodzeni w obwodzie Ślązacy mieli się
opowiedzieć za przyłączeniem do Niemiec względnie
do Polski. Biała, która leżała na granicy obwodu w
większości opowiedziała się za przyłączeniem do
Niemiec. Wolne pojednanie do ochrony Górnego
Śląska – było bardzo aktywne w obronie niemieckiej
sprawy. Górny Śląsk otrzymał własną konstytucję.
Na czele stanął prezydent Bitta. W Białej też od czasu
do czasu stacjonowały oddziały pełniące rolę obrony
granic.
Kierunek
socjaldemokratyczny
spowodował, że członkowie tego ugrupowania
częściej otrzymywali wyższe stanowiska. W ten
sposób, B. Philipp został prezydentem Śląska.
16.IV.1919 r. zmarł w wieku 48 lat dr Paul
Fleischer, który służył jako lekarz wojskowy w
południowo – zachodniej Afryce, a następnie brał
udział w wojnie, gdzie został odznaczony Krzyżem
Żelaznym za swoje zasługi. Po jego śmierci nekrolog
napisali: weterynarz Langer i aptekarz Pollak. Jego
miejsce zajął dr Kronenberg. 11.V.1919 r. odbyło
się w Białej wielkie zebranie. Ksiądz Skowronski
z Ligoty, ksiądz Dlugosch z Gostomii oraz poseł

Strzoda z Wierzchu opowiedzieli się za Polską, za
co zmuszono ich do opuszczenie tych terenów.
Ten ostatni wkrótce zmarł u swojego przyjaciela w
Gierałcicach. W Białej wiele osób wstąpiło do straży
granicznej. Dr Timpe zrezygnował ze stanowiska
przewodniczącego rady. Między magistrat, a
radnych wkradły się pewne niepokoje. Pytanie, czy
Biała zostanie przyłączona do Polski pobudzała
umysły mieszkańców. Biała była usytuowana poza
granicami obwodu, ale przyszłości nikt nie był w
stanie przewidzieć. W tym czasie zaczęto poległym
żołnierzom stawiać pomniki. 28.IX1919 r. został
w Rostkowicach odsłonięty pomnik. W ceremonii
liczny udział wzięli mieszkańcy Białej.
4.X.1919 r. zmarł po krótkiej chorobie
ksiądz Bartelmus, który był podporą frakcji
politycznej „Centrum”. W tym roku pierwszy raz
w wyborach udział wzięły kobiety. „Centrum” cały
czas domagało się otwarcia szkoły wyznaniowej.
19.I.1919 r. odbyły się wybory do Reichstagu, 26.I
do Landtagu, a 9.XI. do rad. Z 1410 uprawnionych
do głosowania, udział wzięło 747 osób. Większość
głosowała na „Centrum”. W trakcie wybuchu
rewolucji, rady narodowe były wybierane wg
rosyjskiego wzoru i kontrolowane przez władzę.
Znany hotel „Biały Orzeł” kupił od Juliusa Hermana
za 133.000 marek, kupiec Paul Harnys. Rok 1920
minął bez szczególnych wydarzeń. Poruszenie w
Białej przyniosło odświętne przyjęcie księdza dr.
Maxa Soßny z Opola, który urodził się 1.IX.1878 r.
Święcenia przyjął 21.VI.1904 r., a do Białej przyszedł
16.II.1920 r. W tym czasie parafia liczyła 4112 osób.
cd. w kolejnym wydaniu gazety

WIEŻA PRUDNICKA W BIAŁEJ
WRESZCIE DOSTĘPNA DLA
ZWIEDZAJĄCYCH!
Wieża Prudnicka w Białej, nazywana też
Basztą, to gotycka wieża z XV wieku, która zbudowana
została z cegły na planie kwadratu. Jest przykładem
architektury obronnej oraz, mimo wszystko,
najlepiej zachowanym elementem obwarowań
naszego miasta. Z różnych źródeł można dowiedzieć
się, że jest zamiennie nazywana Wieżą Kijów. Nazwa
ta używana jest przez niektórych mieszkańców
Białej po dziś dzień. Określenie takie pojawiło się
w połowie XVIII wieku kiedy to Biała była siedzibą
powiatu sądowego, a w wieżę zaadaptowano na
więzienie i miejsce, w którym wymierzano kary.
Do dziś zachowały się w niej wnęki, które stanowiły
dawne cele skazańców. Więźniów bito kijami o
różnej grubości, w zależności od wymiaru kary.
Na parterze znajdowała się izba przesłuchań, wyżej
na pierwszym piętrze wymierzano kary, natomiast
na drugim i trzecim piętrze trzymano więźniów.
W czasach późniejszych, kiedy miasto utraciło
prawa sądowe, wieża pełniła rolę magazynu do
przechowywania broni, kul armatnich i prochu, a
w 1818 roku sporadycznie osadzano w niej jeszcze
aresztowanych. Z czasem stan wieży był coraz
gorszy, obiekt zaczął chylić się ku ruinie i przestano
go użytkować. Współcześnie w wyniku drgań
spowodowanych ruchem samochodowym pojawiły
się znaczne pęknięcia. Na domiar złego w 1971 roku,
wskutek uderzenia pioruna wybuchł pożar, który
strawił dach oraz drewnianą konstrukcję wnętrza.
W ostatnich kilkudziesięciu latach wykonano kilka
remontów, jednak wieża cały czas była zamknięta
dla mieszkańców i zwiedzających.
Zmieniło się to jednak 7 października 2021
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roku, kiedy to po około roku czasu zakończono
prace wewnątrz budowli i można było oddać ją do
użytku zwiedzającym.
Od października 2020 roku w wieży trwały
prace, które miały umożliwić jej zwiedzanie. Dzięki
projektowi „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej”,
współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (prawie
300 tysięcy zł, przy czym ogólny budżet projektu
wyniósł 467,5 tysiąca zł) w wieży udało się wykonać
szereg niezbędnych prac. Beneficjentem projektu
było Gminne Centrum Kultury w Białej przy
współpracy z Urzędem Miejskim w Białej.

burmistrz Białej Edward Plicko, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Białej Patryk Bania oraz
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Elżbieta Molak. W tym dniu pracownicy GCK
w Białej oraz animatorzy w średniowiecznych
strojach oprowadzali zainteresowanych po wieży
przez całe popołudnie. W środku wieży można było
wysłuchać historii o tym, jak kiedyś wyglądała praca

średniowiecznego kata (który nie tylko wykonywał
wyroki) oraz posłuchać opowieści rycerzy o
zbrojach, mieczach, średniowiecznych strojach.
Zwiedzanie Wieży Prudnickiej w Białej jest możliwe:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 10.0018.00 po wcześniejszej minimum 1 dniowej
rezerwacji
• w soboty w godzinach 12.00-18.00 po
wcześniejszej minimum 3 dniowej rezerwacji
• w niedziele w godzinach 12.00-16.00 po
wcześniejszej minimum 3 dniowej rezerwacji

Narzędzia pracy kata,
dyby duże i małe

Ekwipunek średniowiecznego
rycerza
W obiekcie wykonano niezbędną instalację
elektryczną i przeciwpożarową, usprawniono
konstrukcję: zszyto rysy i pęknięcia. Wymienione
zostały drzwi wejściowe oraz wykonano posadzkę
przyziemia. Renowacji doczekały się elementy
ceglane i tynki, wzmocnione zostały istniejące
stropy. Wejście na szczyt wieży (pod sam dach, z
którego okien przy sprzyjającej pogodzie można
podziwiać panoramę miasta i okolic) umożliwiają
drewniane schody (wcześniej po poszczególnych
kondygnacjach poruszano się na drabinach).
Na parterze wieży ustawiono infokiosk do
dyspozycji turystów. Urządzenie dostosowane
jest dla słabowidzących oraz do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (regulowana wysokość
monitora, wgrane systemy wspomagające słyszenie:
pętla indukcyjna, system FM). Dzięki wykonanym
pracom wnętrze wieży zostało przystosowane do
celów ekspozycyjnych i zwiedzania, dodatkowo na
ścianach umieszczono tablice ze zdjęciami bialskich
zabytków i historycznymi informacjami o nich, a
także ramy ze starymi fotografiami Białej.

Klatka schodowa prowadząca pod
sam dach wieży

Pracownicy GCK w Białej wraz z
dyrektorem w strojach z epoki

Tego dnia w wieży urzędował
średniowieczny kat
Na ścianach można obejrzeć
wystawę zdjęć bialskich zabytków
W ramach niniejszego projektu powstała również
dedykowana zakładka „Wieża Prudnicka w Białej”
dostępna na stronie www.gckbiala.pl.
Uroczystego
przecięcia
wstęgi
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października 2021 roku o godz. 12:00 dokonał

Przy wejściu do Wieży
stanął infokiosk

Zwiedzanie zarezerwować można telefonicznie
pod nr 77 438 70 26 lub poprzez formularz na
stronie internetowej www.gckbiala.pl (zakładka
„Zwiedzanie Wieży Prudnickiej”).
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NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE CENTRUM
SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W BIAŁEJ
7 października, po uroczystym otwarciu Wieży
Prudnickiej w Białej, zaproszeni na wydarzenie goście udali
się do Centrum Społeczno-Kulturalnego (byłego kościoła
ewangelickiego), gdzie podziwiać mogli efekty kolejnego
projektu zrealizowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020. Projekt ten przyczynił się do jeszcze
lepszego pełnienia funkcji społecznych przez CSK. Prawie
cały budynek otrzymał nowe wyposażenie (oprócz Klubu
Seniora, który został wyposażony w ramach innych
przedsięwzięć). W budynku stanęły nowe meble (zaplecze
biurowe i regały w bibliotece, wyposażenie czytelni,
która stała się salą multifunkcyjną: znajduje się tam teraz
aneks kuchenny, meble konferencyjne, wyposażenie
czytelni komputerowej oraz akcesoria do prowadzenia
zajęć z dziećmi), zakupiono nowy sprzęt informatyczny:
infokiosk, drukarka, drukarka w alfabecie Braille’a,
interaktywny 75 calowy monitor. Nowe wyposażenie
w postaci specjalnych gablot otrzymało pomieszczenie
biurowe na II piętrze oraz znajdująca się obok Izba
Regionalna, gdzie obejrzeć można eksponaty związane z
historią Białej i okolic – dokumenty, powiększone kopie
starych fotografii i pocztówek, banknoty, szyldy, naczynia
i okolicznościowe przedmioty, jak na przykład kufel
wypalony z okazji 700-lecia Białej. W MiGBP stworzono
także Punkt Informacji Turystycznej.

7
Projekt objął także roboty budowlane związane z
przebudową budynku znajdującego się w głębi posesji
celem utworzenia powierzchni magazynowych na
potrzeby Centrum.
Informacje o Centrum będzie można na bieżąco
uzyskać ze strony www.centrum.gckbiala.pl (obecnie w
budowie) lub na profilu fb moje centrum.

Rzeczowa realizacja projektu „Nowoczesne wyposażenie
Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej” kończy się
w październiku, ale już kolejny projekt związany z tym
obiektem czeka na realizację: obecnie podpisywana jest
umowa o dofinansowanie transgranicznego projektu
„Poznaj swojego sąsiada”, o którym będziemy informować
w kolejnych numerach.

Biblioteka przed...

... biblioteka po

Czytelnia przed...

...czytelnia po

Nowe wyposażenie w Izbie
regionalnej
NAGRODZONY KULEBIAK TERESY KAMIENIECKIEJ-HRECZANIUK
W sobotę 18 września w Kruszynie
został najwyżej oceniony w kategorii potraw
(gmina Skarbimierz) odbył się VI Wojewódzki
bezmięsnych w kruszyńskim konkursie, a oprócz
Konkurs na Potrawę Kresową. Kruszyna to wieś,
tego otrzymał także nagrodę Grand Prix konkursu.
której prawie wszyscy mieszkańcy są kresowiakami,
Organizatorem konkursu był ks. Tomasz
którzy podtrzymują swoje tradycje, także te
Gospodaryk, proboszcz parafii pw. NMP w
kulinarne, z pokolenia na pokolenie. W konkursie
Kruszynie, sołtys i Rada Sołecka Kruszyny oraz
wzięły udział 24 dania, w większości mające w
Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu w
składzie kaszę gryczaną, ale były i potrawy z
partnerstwie z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa
kukurydzy i kaszy jaglanej. Swoje propozycje
Rolniczego w Łosiowie.
przygotowały gospodynie z powiatów brzeskiego,
n
opolskiego, głubczyckiego i prudnickiego.
Kulinarne dzieła
oceniało
profesjonalne Nagrodzony kulebiak - zdjęcie
jury składające się z dwóch Marzena Cyfert
niezależnych
komisji.
Pierwsza składała się ze
znawców smaku, druga to
komisja społeczna, która
oceniała jak przygotowany
jest stół, na którym
prezentowano
potrawy,
sprawdzała też smak dań.
Na
konkursie
obecny
był także kustosz smaku,
który sprawdzał, jakie
składniki były używane do
przygotowania wszystkich
potraw i czy rzeczywiście
były one kiedyś gotowane
na Kresach.
Powiat prudnicki
reprezentowała
Teresa
Kamieniecka-Hreczaniuk
z Gostomi. Jej kulebiak z
kaszą gryczaną i twarogiem
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W ZGODZIE Z NATURĄ
ZNAMIENITA MOC PRZYPRAW.

Przyprawy są składnikiem potraw dodawanym
w celu wydobycia i polepszenia smaku potrawy.
Dowody ich stosowania sięgają 2700 r. p.n.e., kiedy
były one stosowane również jako towar wymienny.
Obecnie, każdy z nas, codziennie wykorzystuje
przyprawy do przygotowywania posiłków. Czy
kiedykolwiek zastanowiliśmy się, jaką cudowną
moc mają w sobie wykorzystywane przez nas zioła?
Jak oddziałują na nasz organizm? Stosowanie
przypraw, to nie tylko polepszenie smaku potrawy,
ale przede wszystkim ogromne oddziaływanie
na nasz organizm. Stosowane zioła są bogate w
olejki eteryczne, garbniki i sole mineralne. Mają
właściwości prozdrowotne: wzmacniają nasz
układ odpornościowy i pokarmowy, zawierają
naturalne przeciwutleniacze, które zapobiegają
utlenianiu się witaminy C oraz neutralizują wolne
rodniki, działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo,
moczopędnie, uspokajająco. Naturalne przyprawy
pomagają nam w różnych dolegliwościach.
Obecnie nie ma problemu z ich dostępnością. Półki
sklepowe aż uginają się od ich różnorodności.
Oprócz pojedynczych ziół możemy znaleźć różne
mieszanki. Tu warto przeczytać skład produktu
ponieważ oprócz mieszanek typu curry czy zioła
prowansalskie, które są mieszaniną ziół i przypraw
to producenci oferują nam różne mieszanki
przyprawowe jak np. płynne przyprawy do zup czy
kostki smaku, które zawierają przede wszystkim
dodatki, których nie potrzebujemy aby przyprawić

ZŁOTE GODY 2020 I 2021

15 października w sali widowiskowej
Urzędu Miejskiego w Białej zostały wręczone
medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Na początku zebranych powitała
kierownik USC Leokadia Schneider, a następnie
życzenia dostojnym jubilatom złożyli burmistrz
Białej Edward Plicko oraz Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Białej Sabina Gorek. Jubilatom
wręczono odznaki „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” nadane przez prezydenta RP. Tym
razem w sali zebrały się „dwa roczniki” - ze względu
Jubilaci
fot. Myszyński

potrawę, np. konserwanty, wzmacniacze smaku czy
barwniki, które ze zdrowiem mają mało wspólnego.
Warto wyhodować sobie przyprawy na własnym
parapecie, np. bazylię, kolendrę, majeranek i sięgać
po zawsze świeże. Możemy również zaopatrzyć
się w zioła hodując je w ogrodzie np. lubczyk,
pietruszkę, liście selera czy koperek. W sezonie, gdy
zioła są dojrzałe zbieramy je, kroimy lub wiążemy i
mrozimy.
Naturalne przyprawy odgrywają w diecie
ogromną rolę. Każda z nich wykazuje odmienne
działanie, dlatego warto zapoznać się z ich
właściwościami.
Oto kilka przypraw i ich właściwości:
Bazylia – stanowi źródło witaminy A, C, E, K,
kwasu foliowego oraz składników odżywczych
takich jak: wapń, miedź, mangan, magnez oraz
żelazo; wpływa korzystnie na pracę przewodu
pokarmowego, działa przeciwskurczowo, pobudza
wydzielanie soku żołądkowego, poprawia trawienie,
Imbir – korzenie imbiru zawierają węglowodany,
witaminy C, B1 i B2, witaminę E, A i K, kwas
foliowy oraz składniki mineralne takie jak wapń,
fosfor, żelazo i potas. Działa przeciwzapalnie,
przeciwbakteryjnie,
przeciwwirusowo,
wykrztuśnie, łagodzi bóle; działa żółciopędnie
i rozkurczowo, likwiduje wzdęcia, mdłości, ma
korzystny wpływ na procesy trawienia.
Jałowiec – ułatwia trawienie, działa napotnie,
moczopędnie, żółciopędnie, działa odkażająco na
układ moczowy, antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo,
pomaga leczyć przeziębienia
Kminek – działa rozkurczowo, wspomaga trawienie
oraz łagodzi kolki, uszczelnia naczynia krwionośne

fosfor, sód i cynk; wspomaga pracę mózgu,
wzmacnia odporność, działa antynowotworowo,
przeciwwirusowo, posiada właściwości żółciopędne
Liść laurowy – wykazuje działanie napotne,
detoksykujące, oczyszczające i moczopędne;
wspiera trawienie oraz prawidłową pracę
wątroby, pomaga obniżać poziom cukru
we krwi, działa przeciwmigrenowo, ma
właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne,
przeciwgrzybiczne
i antybakteryjne.
Lubczyk – łagodzi dolegliwości żołądkowe, działa
moczopędnie i wspomagającego w chorobach
układu moczowego. Działa też rozluźniająco na
mięśnie jelit. Właściwości lubczyku wspomagają
organizm w pozbywaniu się toksyn, wykazują
działanie przeciwzakrzepowe, lubczyk jest
afrodyzjakiem.
Tymianek
–
posiada
silne
właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, działa
wykrztuśnie, rozkurczowo, łagodzi stany zapalne,
kaszle, bóle reumatyczne i stawowo-mięśniowe;
można go stosować w dolegliwościach gardła
oraz w celu poprawienia apetytu i trawienia.
Ziele angielskie – bogate w węglowodany oraz
błonnik, źródło żelaza, wapnia, miedzi, magnezu
i potasu. Zawiera wysoką dawkę witaminy
C i witamin z grupy B. Posiada właściwości
przeciwzapalne i przeciwbólowe, wspomaga
pracę układu trawiennego, zapobiega wystąpieniu
biegunek, nudności, wymiotów i zaparć. Ma
właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne,
przeciwutleniające; wpływa korzystnie na układ
krążenia, rozszerza naczynia krwionośne i
obniżanie ciśnienia krwi.

Kurkuma – zawiera witaminy z grupy B, takie
jak tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas foliowy
i witamina B6, witaminy E i K. oraz składniki
mineralne, takie jak wapń, żelazo, magnez, potas,
na epidemię w roku poprzednim Odznaczenia nadane przez
nie zorganizowano uroczystości. Prezydenta RP
Łącznie 34 pary otrzymały
odznaczenie (22 pary, które
związek małżeński zawarły w
roku 1970 i 12 par, które związały
się w roku 1971). Po zakończeniu
wręczania odznak wzniesiono
toast za zdrowie i pomyślność
przybyłych. Spotkanie było dobrą
okazją do wspólnych rozmów i
wspominania przy kawie i cieście.
n

Na zdrowie !!!
W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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LAS WOŁA NAS, USŁYSZEĆ GO CZAS! NOWA WIEŚ PRUDNICKA – EDUKACJĘ I ZDROWIE CZERPIEMY
ZE SKARBÓW LASU – CZĘŚĆ II

Pamiątkowe zdjęcie z wycieczki do
lasu

Rajd był wielopokoleniowy
W
lipcowo-sierpniowym
wydaniu
Panoramy Bialskiej informowaliśmy Państwa, że
Nowa Wieś Prudnicka przystąpiła do realizacji
projektu „Działaj lokalnie” organizowanego przez
Partnerstwo Borów Niemodlińskich, realizowanego
wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce,
w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
W ramach projektu w dniu 27 sierpnia
2021r. odbyła się wycieczka rowerowa dzieci wraz
z rodzicami do pobliskiego lasu. Nadleśniczy
opowiedział dzieciom o zwierzętach, roślinach
występujących w naszych lasach oraz przedstawił
zasady zachowywania się w nich.
W ramach
poszerzenia tych wiadomości i w podziękowaniu za
udział w rajdzie wszystkie dzieci otrzymały książki
o tematyce leśnej, a rodzice opaski odblaskowe. Rajd
rowerowy po okolicznych lasach zakończyliśmy
wspólnym biesiadowaniem przy ognisku, które
odbyło się na pobliskim placu zabaw w Nowej Wsi
Prudnickiej.
Kolejnym etapem w realizacji naszego
projektu był wcześniej już zaplanowany na dzień 3
września 2021r. III rajd nordic walking. Wszyscy
miłośnicy aktywnego spędzania czasu na łonie
natury, mieli okazję do wspólnego „spaceru” z
kijami po okolicznych lasach. Wymarzona pogoda i
malownicza trasa dostarczyły wielu niezapomnianych
wrażeń, które będą towarzyszyć nam jeszcze
długo. Impreza promująca aktywny wypoczynek
na łonie natury okazała się strzałem w dziesiątkę i
rozbudziła apetyty aktywnych miłośników nordic
walking, którzy już dziś czekają na kolejne wyjścia.
Organizując cykl rajdów nordic walking chcieliśmy
pokazać mieszkańcom, że przebywanie w lesie całą
rodziną niesie ze sobą niezwykle dużo korzyści dla
zdrowia naszych pociech i nas samych. Zyskujemy w
ten sposób nie tylko zdrowie fizyczne, przez aktywne
spędzanie czasu, ale również, co jest bardzo ważne
w obecnych czasach, zdrowie psychiczne. Wpływu
lasu, ciszy, śpiewu ptaków i wszystkich innych
walorów przebywania na łonie natury nie sposób
dziś przecież przecenić.
Finałem
naszego
projektu
były
zorganizowane dnia 28 września 2021r. w miejscowej
świetlicy warsztaty plastyczne pn. „Skarby lasu”.

Pod okiem pracownika GCK w Białej, nasze
dzieci wykonywały prace plastyczne ze wcześniej
zgromadzonych kasztanów, żołędzi czy liści. W
trakcie zajęć powstawały nie tylko przeróżne ludziki,
np. kasztanowe rodziny z mniejszymi i większymi
figurkami, ale też fantastyczne zwierzaki. Dzieci
próbowały zrobić np. psa, misia, kolczastego jeżyka,
a także żyrafę z długą szyją. Z kasztanów i żołędzi
może powstało świetne mini zoo. Zamierzeniem
tych zajęć było pokazanie zalet jesieni w ten sposób,
aby tą porę roku dzieci polubiły tak samo jak lepienie
bałwana zimą czy budowanie zamków z piasku latem.
Dla uczestników warsztatów zostały przygotować
drobne upominki w postaci podkładek na biurko
z informacjami o polskich lasach, a także został
zorganizowany poczęstunek pizzą. Podsumowując,
zabawa była przednia, a dzieci miały olbrzymią
frajdę przy wykonywaniu swoich prac.
Z ogromną satysfakcją i prawdziwą
przyjemnością informujemy, że warsztatami
plastycznymi pn. „Skarby lasu” zakończyliśmy
realizację projektu „ Las woła nas, usłyszeć go
czas! Nowa Wieś Prudnicka - edukację i zdrowie
czerpiemy ze skarbów lasu ”. Za nami trzy rajdy
nordic walking, dwa spotkania warsztatowe z
dziećmi oraz wycieczka rowerowa do lasu. Trwałym
śladem działań projektowych jest i pozostanie tablicy
edukacyjna LEŚNE MEMO oraz ławostół z grami
i zabawami o tematyce leśnej. Realizacją projektu
chcielibyśmy też, aby Nasi mieszkańcy, a także
mieszkańcy okolicznych miejscowości spojrzeli na
Nową Wieś Prudnicką na nowo i wybierali nasze
tereny do sportu, rekreacji i turystyki.
Pragniemy zatem gorąco podziękować
wszystkim osobom, które w różny sposób wspierały
realizację projektu: począwszy od osób które
przyczyniły się do powstania projektu, po osoby które
prowadziły warsztaty, przewodniczyły w rajdach
nordic walking, a także osoby, które pomagały w
montażu tablicy edukacyjnej. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom Nowej Wsi Prudnickiej za tak liczne
i aktywne uczestnictwo w naszych spotkaniach.
Wasza obecność i zaangażowanie jest dowodem,
że nasza działalność jest ważna, potrzebna i warta
kontynuacji.
SG, AM

Warsztaty Skarby lasu
III Rajd Nordic Walking
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Gminne Centrum Kultury w Białej
zaprasza na spektakl

Na tropie gościnności
poprzedzony akademią

Z miłości do Polski
w wykonaniu grupy teatralnej
Międzypokoleniowy Teatr Odlotowy

11 listopada 2021 godz. 16:30
sala w GCK w Białej (I piętro)
Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona.
„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...”
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości,
towarzyszyli nam w modlitwie
oraz tak licznie uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej
naszego Syna Roberta
podziękowania składają
Rodzice Benedykta i Adam Jaworscy
oraz Wiktoria i Daniel z Rodzinami

„Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych”
Burmistrzowi, Sołtysom,
druhom z OSP Józefów, delegacjom,
wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzili w ostatnią drogę
ś.p. Waltera Czaję
a także lekarzom i pielęgniarkom ze szpitala w Białej za troskliwą opiekę
serdeczne podziękowania
składają Żona oraz Syn z Rodziną

Odeszli

„Żegnając przyjaciela, nie płacz,
ponieważ jego nieobecność ukaże ci to,
co najbardziej w nim kochasz.”
K. Gibran
Państwu Benedykcie i Adamowi Jaworskim
oraz Wiktorii Danielowi
wyrazy głębokiego współczucia
oraz wyrazy wsparcia i otuchy w tak trudnych chwilach
po śmierci syna i brata
składają
Przyjaciele oraz Znajomi śp. Roberta

Kazimierz Toziczka
ur. 1955 r. zm. 18.09.2021 r.
zam. Biała

Henryk Plicko
ur. 1941 r. zm. 29.09.2021 r.
zam. Wasiłowice

Jerzy Świerzy
ur. 1941 r. zm. 05.10.2021 r.
zam. Łącznik

Ryszard Sztechmiler
ur. 1953 r. zm. 25.09.2021 r.
zam. Kolnowice

Walter Czaja
ur. 1941 r. zm. 30.09.2021 r,
zam. Józefów

Jadwiga Spiler
ur. 1931 r. zm. 06.10.2021 r.
zam. Łącznik

Agnieszka Bajorek
ur. 1945 r. zm. 25.09.2021 r.
zam. Radostynia

Anna Kwiotek
ur. 1935 r. zm. 02.10.2021 r.
zam. Gostomia

Łucja Bieniek
ur. 1944 r. zm. 08.10.2021 r.
zam. Krobusz

Alfred Kollek
ur. 1936 r. zm. 27.09.2021 r.
zam. Radostynia

Robert Jaworski
ur. 1990 r. zm. 04.10.2021 r.
zam. Biała

Waleska Okoń
ur. 1937 r. zm. 17.10.2021 r.
zam. Czartowice
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POLSKO-CZESKIE ZAWODY
STRAŻACKIE W LIGOCIE BIALSKIEJ

SPRZECIWIAMY SIĘ UBÓSTWU I
jego ramach druhowie z polskich i czeskiej
BIEDZIE NA ŚWIECIE
jednostki wraz z rodzinami wybrali się
Co roku w październiku na całym
19 września, w niedzielę, Ochotnicza także do wrocławskiego centrum wiedzy o
świecie
obchodzony jest Międzynarodowy
wodzie
HYDROPOLIS,
a
po
powrocie
do
Straż Pożarna w Ligocie Bialskiej w ramach
Dzień
Walki
z Ubóstwem oraz Światowy
Białej
zwiedzili
niedawno
otwartą
Wieżę
projektu „Bezpieczniej na pograniczu”
dzień
Żywności.
Prudnicką
w
Białej
i
Izbę
Regionalną
w
zorganizowała zawody strażackie.
Z tej okazji Ośrodek Pomocy
Centrum Społeczno-Kulturalnym.
Odprawa przed rozpoczęciem
Uruchamianie motopompy
Społecznej w Białej we współpracy z
zawodów
Urzędem Miejskim w Białej oraz Gminnym
Centrum Kultury w Białej już po raz kolejny
zorganizował happening. Impreza pod hasłem
WSPÓLNE BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI:
położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować
wszystkich ludzi i naszą planetę odbyła się 15
października na bialskim rynku.
Rozpoczęto
od
przemówień
kierowniczki
OPS
w
Białej,
pani Marii
Konkurencja zbijania pachołków
Liczy się prędkość
Klimowicz,
burmistrza
Białej,
pana
Edwarda
strumieniem wody
Plicko oraz prezesa Banku Żywności
W zmaganiach na ligockim boisku udział
w Opolu, pana Jana Burniaka. Każde z
wzięły drużyny z Ligoty Bialskiej – drużyny
nich podkreślało jak ważna jest walka z
męska i żeńska, Nowej Wsi Prudnickiej,
ubóstwem i przeciwdziałanie wykluczeniom
Gratulacje po zakończonych
Chrzelic, Łącznika, Olbrachcic, Śmicza,
społecznym.
zmaganiach
Prężyny, Pogórza i Ogiernicza, a także
W ramach części artystycznej
drużyna z Města Albrechtice.
wystąpiły dzieci z Zespołu SzkolnoO
poszczególnych
miejscach Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Przedszkolnego w Białej, które w tematycznych
decydowała suma czasów z wykonywania Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach przebraniach przemaszerowały przez rynek
Programu Interreg V-A Republika Czeska oraz wystąpiły przed zgromadzoną publiką z
wszystkich konkurencji.
Najwięcej punktów zdobyły: drużyna – Polska oraz ze środków budżetu państwa. programem, w którym podkreślały jak ważne
męska z Ligoty Bialskiej, Chrzelice, Město Przekraczamy granice.
jest szanowanie żywności, jej odpowiednie
n przechowywanie i nie marnowanie jej. W
Albrechtice.
Zawody
pożarnicze
były
części artystycznej wystąpiła także Magdalena
Gnielka, która zaśpiewała i zagrała kilka
podsumowaniem polskiej części projektu. W
utworów na skrzypcach.
Pracownice OPS w Białej rozdały
SUKCESY NA 29. WOJEWÓDZKIM DZIECIĘCYM FESTIWALU PIOSENKI
wszystkim zgromadzonym czerwone baloniki
W KORFANTOWIE
Od prawie 30 lat z końcem kwietnia w W kategorii I (soliści 7-9 lat) trzecie miejsce
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu zajęła Laura Tabaczkowska (Studio Piosenki
i Rekreacji w Korfantowie organizowany GCK w Białej).
jest Wojewódzki Dziecięcy Festiwal
W kategorii III (soliści 12-13 lat)
Piosenki. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy II miejsce zajęła Patrycja Kulak (ZSP w Przemarsz uczniów z ZSP w Białej
festiwal po raz pierwszy został odwołany ze Łączniku), a wyróżnienie otrzymała Paulina
Kierownik OPS w Białej Maria
względu na pandemię. W tym roku odbył Mierzwa (Studio Piosenki GCK w Białej).
Klimowicz rozpoczyna happening
się on natomiast nieco później niż zwykle,
W kategorii IV (soliści 14-15 lat)
bo jesienią. 29. odsłona wydarzenia pod komisja nagrodziła II miejscem Martynę
patronatem burmistrza Korfantowa odbyła Preusner (ZSP w Łączniku). Serdecznie
się 7 października 2021 r. W ramach festiwalu wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych
zorganizowano konkurs piosenki polskiej w sukcesów!
Wypuszczenie baloników w geście
różnych kategoriach wiekowych. Konkurs
n
solidarności z osobami żyjącymi w
ma na celu propagowanie kultury muzycznej
ubóstwie na całym świecie
wśród dzieci i młodzieży, prezentowanie
z helem, które o godzinie 12:00 wypuszczono
dorobku artystycznego młodych solistów
w geście solidarności z osobami żyjącymi w
oraz wymianę doświadczeń w zakresie
ubóstwie na całym świecie.
pracy z dziećmi. W tegorocznym festiwalu
W czasie happeningu zgromadzeni
udział wzięło ponad 30 uczestników, w tym
Uczestniczki konkursu ze Studia
mogli
posilić
się przygotowaną przez Specjalny
mocna grupa przedstawicieli z naszej gminy;
Piosenki
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Prudniku
członkinie Studia Piosenki działającego
zupą oraz łazankami przygotowanymi
przy GCK w Białej (Laura Tabaczkowska,
przez ZSP w Białej. pracownice OPS w
Julia Ernst, Franciska Broda oraz Paulina
Białej rozdawały gotowe dania (lasagne
Mierzwa) oraz uczennice Zespołu Szkolnooraz jogurty), na przygotowanych stoiskach
Przedszkolnego w Łączniku: Martyna
można było dostać także suchy prowiant i
Preunser, Patrycja Kulak oraz Zuzanna
posiłki z Banku Żywności w Opolu.
Uczestniczki konkursu z ZSP w
Wilczyńska.
Łączniku
n

