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OTWARCIE CENTRUM REKREACJI W BIAŁEJ

23 czerwca w godzinach popołudniowych do-
konano uroczystego otwarcia Centrum Re-
kreacji w Białej, czyli wyremontowanego bu-

dynku szatni znajdującego się przy ul. Koraszew-
skiego (obok stadionu i basenu miejskiego w Białej).
Od momentu rozpoczęcia prac w listopadzie zeszłego 
roku budynek stopniowo przybierał nowe oblicze: 
oprócz odnowienia wnętrza, uporządkowano także 
teren wokół - wybrukowano teren przed wejściem 
oraz zagospodarowano teren za budynkiem: powstał 
tam plac z ławeczkami, miejscami do gry w klasy, 
chińczyka oraz mural. Przed budynkiem wykonano 
także planszę do gry w duże szachy.
Wydarzenie rozpoczął burmistrz Białej Edward Plicko, 
który przywitał zaproszonych gości, m. in. Joachima 
Kosza - przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Białej, Jadwigę Wójciak - prezeskę Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich, Patryka Banię - dyrektora 
GCK w Białej, Joachima Konska - zastępcę dyrektora 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, Franciszka 
Czerwińskiego - projektanta i kierownika budowy, 
Patryka Mierzwę i Krzysztofa Sagawe - wykonawców 
robót budowlanych, oraz zebranych gości.
Remont budynku i zagospodarowanie terenu wokół 
były możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania 
w kwocie 300 tysięcy złotych z Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich oraz Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu 
wyniósł prawie 800 tysięcy złotych.
Po przemówieniu burmistrz Edward Plicko razem 
z  Joachimem Koszem dokonali przecięcia wstęgi 
przed obiektem.
Joachim Kosz podziękował za ten wspaniały prezent 
na 76. urodziny klubu w postaci wyremontowanej 
szatni, ale także stadionu, który w tym momencie 
jest jeszcze w trakcie prac renowacyjnych. Podkreślił, 
że Polonia Biała to jeden z nielicznych klubów, które 
istnieją od 1946 roku.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy 
artystyczne i  wesołą zabawę. Na placu za szatnią 
przed zebraną publicznością wystąpiły członkinie 
Studia Piosenki działającego przy GCK w  Białej, 
które wykonały kilka utworów wokalnych. Popisy 
taneczne zaprezentowały tancerki z grupy Scorpion 
DT działającej przy Ośrodku Kultury i  Sportu 
w Prószkowie. Następnie przyszedł czas na turniej 
gier sportowych i plenerowych: slalom w alkogoglach 
zakończony rzutem woreczkiem do celu, gra wielką 
kostką, kopanie do celu, gra w duże szachy.
Dla uczestników wydarzenia przygotowano loterię 
fantową oraz poczęstunek w  postaci kiełbasek 
z  grilla, popcornu, batoników, świeżych owoców. 
Dzieci mogły poszaleć na darmowym dmuchańcu, 
uruchomiono także żyroskop.
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Budynek zyskał nowe oblicze Wstęgę przecięli Edward Plicko i Joachim Kosz

Przed budynkiem pojawiła się plansza do gry w szachy Imprezę uświetniły m.in. występy taneczne
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Miłośnicy Ziemi Bialskiej z kolejnym dofinansowaniem : "Kamień i olbrzym z Kemafiny"

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bialskiej 
uzyskało kolejne dofinansowanie z programu 
„Działaj Lokalnie” wspieranego przez Polsko

-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich. 
Projekt pod nazwą „Kamień i olbrzym z Kemafiny” 
zakłada ochronę miejsca przyrodniczego oraz po-
mnika przyrody. W ramach działań projektowych 
zaplanowano przeniesienie kamienia znajdującego 
się na skrzyżowaniu ulic Prudnickiej i  Czarnej 
do miejsca gdzie znajdował się pierwotnie, czyli 
do parku miejskiego. Tam też zostanie wykonana 
ścieżka prowadząca do kamienia wraz z nasadze-
niami oraz tablicą z treścią legendy o olbrzymie 
z  Kemafiny i  kamieniu. Kolejnym działaniem 
będzie odnowienie skweru przy skrzyżowaniu 
ulic Prudnickiej i Czarnej. Po zabraniu kamienia 
teren zostanie wyczyszczony z kamieni, a w miejsce 
starej agrowłókniny zostanie położona nowa. Na 
części placu zostanie ułożona kostka brukowa, 
a na boki trafią nasadzenia. Reszta terenu zostanie 
obsypana kamieniami. Dodatkowo zostaną posta-
wione dwie ławki oraz tablica z trasą turystyczną 
prowadzącą wzdłuż zabytków Białej oraz miejsc 
rekreacji. Na zakończenie projektu odbędzie się 
lekcja historyczna dla dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Białej oraz oficjalne 
podsumowanie projektu.
Po sukcesie z  rewitalizacją Źródełka pod Św. Lipą 
w 2020 roku zrodził się pomysł aby zadbać o miejsce, 
w którym znajduje się obecnie wielki kamień, tj. na 
skrzyżowaniu ulic Prudnickiej i Czarnej. Chcemy aby 
kamień wrócił na swoje pierwotne miejsce, czyli do 
parku, a miejsce w którym znajduje się obecnie stało się 
miejscem odpoczynku dla mieszkańców zmierzających 
na cmentarz lub do parku, zaś dla turystów stanowiło 
punkt informacyjny ze szlakiem zabytków i  miejsc 
rekreacyjnych w Białej - mówi Patryk Bania, jeden 
z pomysłodawców projektu.
Wartość projektu to ok. 10 200 zł, z  czego wkład 
własny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bialskiej 
to ok. 2300zł. Planowane zakończenie projektu 
przewidziano na wrzesień tego roku.

pb

Legenda o olbrzymie z Kemafiny
(inaczej: Złośliwy Duszek)

Dawno temu, w czasie wędrówki ludów, w pagór-
kowatych okolicach Białej, wybudowanej na nie-
wielkim wzniesieniu, były obszary leśne, w których 
żyła dzika zwierzyna. Po stronie zachodniej znaj-
duje się najdłuższe i  najbardziej strome zbocze, 
które od czasów pradawnych zostało określane 
przez okolicznych mieszkańców Kemmafine. Na-
zwa ta najprawdopodobniej pochodzi on nazwiska 
jej właściciela. Przed wieloma wiekami w miejscu 
tym mieszkał bardzo kapryśny towarzysz miesz-
kańców miasta – olbrzym o  imieniu Bela. Stwór 
ten był niebywale złośliwy i wymagający. Z obawy 
przed jego gniewem, mieszkańcy służyli mu każ-
dego dnia przynosząc w darze strawę i piwo. Za 
każdym razem pożywienie do jaskini dostarcza-
ły mu dwie piękne i  młode dziewczynki.  Życzył 
sobie, aby żywności było tyle, ile zje 40 dorosłych 
osób.
Dziewczęta musiały tak długo adorować olbrzy-
ma aż wszystko zjadł i wypił. Po tym czasie mo-
gły bezpiecznie oddalić się do swoich obowiązków. 
Z  czasem proceder ten stał się dla mieszkańców 
bardzo uciążliwy, a  przede wszystkim drogi, bo-
wiem w okresach zimowych i wczesnowiosennych 
zazwyczaj brakowało jedzenia. Zaczęto, więc pro-
wadzić rozmowy, w jaki sposób pozbyć się Beli na 
zawsze. Po długich przemyśleniach uznano, że 
znaleziono rozwiązanie. Ówczesny włodarz mia-
sta zaproponował olbrzymowi pewien układ. Je-
żeli podniesie najcięższy w okolicy głaz i rzuci go 
do miejskiego lasu, to otrzyma od mieszkańców 5 
beczek piwa. Bela ucieszył się, bowiem wiedział, 
że to dla niego żaden wyczyn. Nie przewidział 
jednak, że mieszkańcy uknuli spisek i  dodali do 
piwa magicznego eliksiru, który miał sprawić, że 
olbrzym zaśnie głębokim snem i długo, długo się 
nie obudzi.
Olbrzym wziął kamień, rzucił go na wzniesienie 
miejskiego parku. Jakbyście nie wiedzieli, to leży 
on tam do czasów obecnych. Następnie zadowo-
lony zaniósł zdobycz do swej jaskini, by się nią 
raczyć w  samotności. Sam wypił wszystko piwo 
przygotowane przez włodarza miasta oraz  jego 
mieszkańców i... zasnął. Mieszkańcy na polecenie 
burmistrza czekali aż usłyszą głośne chrapanie 
Beli, by móc zasypać jaskinię, w której przebywał. 
Gdy z  jamy wydobył sięgłośny  dźwięk wydawa-
ny przez chrapiącego Belę, zaczęli ją zakopywać. 
Szczelnie zasłonili wejście do jaskini, tak by ol-
brzym nigdy się z niej nie wydostał. Do dziś prze-
chodząc pagórkami Kemmafiny słychać głośne 
chrapanie Beli.
Nikt nie wie kiedy znów się obudzi…

Kinga Wilde laureatką konkursu "Lust auf Lesen"

W dniu 7.05. 2022r. w Warszawie odbył się 
finał Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego "Lust auf Lesen".

Wśród uczestników znalazła się Kinga Wilde z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Białej,  uczennica mgr Anny 

Czyszczonik. Finaliści pisali test leksykalno-grama-
tyczny z elementami wiedzy o Szwajcarii, a następnie 
przystępowali do części ustnej konkursu. Przygoto-
wanie i umiejętności Kingi oceniono bardzo wysoko 
i znalazła się ona w gronie laureatów. Gratulujemy!

Kamień wrócił na swoje miejsce

Kinga Wilde

Do przeniesienia kamienia potrzebny był ciężki sprzęt

Umowę podpisał prezes stowarzyszenia Waldemar Hamerla
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Część zebranych darówNad zbiórką czuwał ks. Damian Cebulla

Z NIEMIEC DO POLSKI NA ROWERACH

Adrian Grziwa ze Śmicza ze swoim szwagrem 
Martinem Komorem od wielu lat jeździ na 
rowerach i przemierza Alpy.

Na jednej z wycieczek panowie wpadli na pomysł 
i spisali listę rzeczy do zrobienia. Na tej liście znalazł 
się pomysł przyjazdu rowerami z Niemiec do Śmicza. 
Warto zaznaczyć, że nie chodzi o  coraz bardziej 
popularne rowery z baterią, a tradycyjne „górale”.
Trasa została podzielona na 7 etapów/dni: dwa dni 
w Niemczech, trzy dni w Czechach i dwa dni w Polsce.
Trasa prowadziła z  Hasselroth przez Schweinfurt, 
Bayreuth, Karlsbad,Teplice, Nove Mesto pod Smrkem, 
Jedlinę Zdrój aż do Śmicza. Łącznie to aż 846 km drogi, 
podczas której w  najwyższym punkcie rowerzyści 
wspięli się na 8860 metrów wysokości.
Najdłuższy etap odbył się piątego dnia podróży i wyniósł 
135km. Panowie po raz pierwszy rozpoczęli wyciecz-
kę rowerową z przyczepką rowerową i, jak mówią,  
wjeżdżanie z nią w góry było nie lada wyzwaniem. 
Niektóre ścieżki były trudne do przejechania, po 
drodze napotykali też schody i wtedy musieli wnosić 
ze sobą rowery i przyczepki.

Czwartego dnia podróży złośliwość rzeczy martwych 
dopadła wędrowców i złapali jedyną gumę, którą na 
szczęście udało się naprawić w hotelu.
Adrian i Martin mówią, że pewno nie zabraknie im 
pomysłów na nowe przygody i wyzwania, chociaż nie 
są jeszcze pewni co do następnej trasy. Na okrągłe 
urodziny lubią zapewniać sobie nawzajem wyjątkowe 
wrażenia, a wszystko zaczęło się od pokonania Alp na 
rowerze górskim. Podróż do Śmicza była prezentem 
na 40 urodziny.
Jak wyglądały przygotowania do przyjazdu do Polski 
na rowerach? Przygotowywaliśmy się do tej trasy od 
dłuższego czasu. Rozpoczęliśmy zimą na rowerze 
stacjonarnym. Gdy zrobiło się cieplej, mogliśmy 
zacząć trenować na dworze i zrobić próbę generalną 
z przyczepkami. Ta jazda testowa miała ponad 100 
km długości. Przed wyruszeniem w drogę dokładnie 
przeanalizowaliśmy trasę i zarezerwowaliśmy noclegi.
Czekamy zatem na informację z  kolejnej podróży 
i kolejne wrażenia!

n

Łącznicka parafia dla Ukrainy
Wojna na Ukrainie zmusiła wielu obywa-

teli tego kraju do opuszczenia swojego 
miejsca zamieszkania i szukania schro-

nienia m. in. w Polsce. 
Społeczeństwo polskie od samego początku 
bardzo chętnie wspierało Ukraińców na różnych 
płaszczyznach. 
Wśród wielu inicjatyw pomocowych dla uchodźców 
z Ukrainy organizowanych na terenie bialskiej 
gminy można wymienić te, które zostały podjęte 
przez mieszkańców pod opieką CARITAS Parafii 
Nawiedzenia NMP w Łączniku.

Wielkie słowa podziękowań należy skierować 
do 10 rodzin w parafii, które już w pierwszych 
tygodniach wojny przyjęły do swoich domostw 
łącznie ponad 20 rodzin. Nasi sąsiedzi z Ukrainy 
znaleźli bezpieczne miejsce u rodzin z Łącznika, 
Pogórza, Brzeźnicy, Chrzelic, Mokrej i Mosznej.

CARITAS Parafii Łącznik jeszcze w okresie Wiel-
kiego Postu podjął inicjatywy, tj. rozprowadzanie 
palm wielkanocnych i organizację kiermaszu 
świątecznego, z których dochód został przeznaczony 
na wsparcie dla uchodźców, m. in. na organizację 
śniadania wielkanocnego i prezentów dla dzieci.
Ukraińscy uchodźcy w tym roku nie mieli również 
możliwości obchodzenia w tradycyjny sposób pra-
wosławnych i grekokatolickich Świąt Wielkanocnych, 

które przypadały tydzień po świętach katolickich. 
Dlatego, z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. 
Damiana Cebulli, w dniu 23.04.2022  r. zostało 
zorganizowane dla nich w kościele filialnym pw. św. 
Edyty Stein w Pogórzu nabożeństwo ekumeniczne. 

dokończenie na str. 7

Mapa z trasą jaką pokonali Adrian i Martin Pięknych widoków nie brakowało

Adrian Grziwa i Martin Komor
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Klaun Harry to gwarancja dobrej zabawy

Kącik historyczny - „Bejt-ha Kneset”– synagoga w Białej i jej losy

Synagogi przez wiele lat stanowiły ważny ele-
ment krajobrazowy miast na Górnym Śląsku. 
Widoczne były z daleka wraz z okazałymi 

wieżami kościołów i ratuszy. Ozdabiały daną 
miejscowość, będąc jednymi z największych bu-
dowli miasta. Niestety zniknęły prawie wszyst-
kie, w czasach szalonej ideologii narodowego 
socjalizmu. Szczególnie po tzw. „nocy kryszta-
łowej” z listopada 1938 roku zostały usunięte z 
większości miast. Jedne spalono, inne rozebrano 
-  skutecznie zacierając w ten sposób po nich 
ślad. Tak również stało się z synagogą w Białej.
 Czym była synagoga? Większość osób odpowie, 
że była miejscem modlitwy społeczności żydow-
skiej. To prawda, jednak synagoga  była przede 
wszystkim jednym z najważniejszych elementów 
struktury organizacyjnej danej gminy żydowskiej, 
można powiedzieć jej esencją.
 W niniejszym artykule przyjrzymy się synagodze 
w Białej, gdzie przez stulecia prosperowała jedna z 
największych gmin żydowskich na Śląsku, a Biała 
długo była jedynym obok Głogowa miastem na 
Śląsku, gdzie Żydzi mogli się swobodnie osiedlać.  
Żydzi w Białej pojawili się już prawdopodobnie w 
XIV wieku. Początkowo mieszkali na Przedmieściu 
Nyskim, tam też musieli mieć prawdopodobnie swój 
cmentarz i dom modlitwy. Po objęciu ich ochroną 
przez właścicieli miasta, rodzinę Prószkowskich, 
zaczęli osiedlać się w obrębie murów miejskich w 
miejscu dzisiejszych ulic Wałowej i Kościuszki. 
Powstała tzw. Aleja Żydowska, a sami Żydzi w 
latach największego rozwoju zajmowali ponad 
1/3 wszystkich domów. Przenosząc się w obręb 
murów zapewne musieli też stworzyć nowe miejsce 
modlitwy. Co do pierwszej synagogi - nie znamy 
daty jej budowy. Z przekazów źródłowych pewne 
jest istnienie drewnianej synagogi od 2 połowy 
XVII wieku. Wtedy to okazało się, że była ona 
zbyt mała dla stale rosnącej liczby Żydów. Istnieją 
zapiski z lat 80. XVII wieku, z których dowiadujemy 
się o pertraktacjach gminy żydowskiej z bialskim 
magistratem, w sprawie zakupu placu pod budowę 
nowej synagogi. Jednak nie wiemy z jakich przy-
czyn miasto odmawiało zakupu gruntu. Jeszcze z 
zapisków z 1717 roku dowiadujemy się, że stara 
drewniana synagoga istniała, a miasto dalej nie 
wyrażało zgody na budowę nowej. Dopiero prawie 
pół wieku później siła wyższa wszystko zmieniła. 
22 września 1769 roku wybuchł duży pożar, który 
strawił 12 domów i drewnianą synagogę. Po tym 
wydarzeniu magistrat w Białej wyraził zgodę na 
zakup działki pod budowę nowej murowanej 
synagogi.

 Nowa synagoga została ukończona w 1774 r. i 
stanęła przy ówczesnej Judegasse (obecnie między 
prywatnym domem, a blokiem na ul. Wałowej i 
Kościuszki, w pobliżu murów miejskich). Wzniesiono 
ją jako budynek orientowany, w stylu rokokowym 
z charakterystycznymi szczytami zdobiącymi nawę 
i przedsionek, przykryty dwuspadowym dachem 
krytym dachówką. Na północnej ścianie obok wejścia 
na galerię umieszczono hebrajski napis z cytatem z 
księgi proroka Aggeusza Przyszła chwała tego domu 
będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; 
na tym to miejscu Ja udzielę pokoju – wyrocznia 
Pana Zastępów (Ag 2, 9) i datą budowy zawartą 
w chronostychu (w latach 90. XIX w. identyczny 
napis znalazł się nad wejściem głównym). Przez 
niski sklepiony przedsionek prowadziło wejście do 
nawy. W przedsionku znajdowały się także żelazne 
drzwi do skarbca zawierającego cenne przedmioty 
kultowe, w większości w 1914 r. przeniesione do 
Prudnika, np. świecznik mosiężny z figurą Mojżesza 
z laską i tablicami. W synagodze było około 250–300 
miejsc dla mężczyzn i około 100 miejsc dla kobiet. 
Ściany zdobiły pilastry klasycystyczne w kolorach 
niebieskim i złotym. Pilastry flankowały też bogato 
zdobiony aron ha-kodesz (miejsce przechowywania 
zwojów Tory), do którego prowadziły stopnie. 
Pośrodku hali znajdowała się ośmioboczna bima, 
drewniane pulpity modlitewne oraz siedmiora-
mienne świeczniki. Szafy przy ścianie zachodniej 
pod galerią mieściły bogatą bibliotekę. 
Od roku 1914 synagoga była nieczynna z powodu 
rozwiązania bialskiej gminy żydowskiej i przeszła na 
własność gminy żydowskiej w Prudniku. Zabrano 
z niej wówczas do Prudnika i Wrocławia najcen-
niejsze elementy wyposażenia. Według różnych 
przekazów synagoga została spalona podczas 

Synagoga w Białej

„nocy kryształowej” w 1938 r. lub jak twierdzą 
inni mieszkańcy Białej, którzy słyszeli od swoich 
krewnych, że synagoga została rozebrana. Jak by 
nie było,  jej zniszczenie dopełniło smutny koniec 
niezwykłej historii społeczności Żydów w Białej, 
a jedynym śladem ich działalności jest istniejący 
cmentarz żydowski.

pb

Wnętrze synagogi w Białej

Święto najmłodszych w Radostyni

Dnia 11 czerwca w świetlicy w Radostyni od-
był się Dzień Dziecka połączony z Dniem 
Matki i Ojca.

Na dzieci czekało tego dnia wiele atrakcji i nie-
spodzianek. Odwiedził nas Klaun Harry, który 
poprowadził czterogodzinny program rozrywkowy 
z  najmłodszymi. Były tańce, zabawy ruchowe, 
puszczanie dużych baniek mydlanych, magia. 
Dzieciom zostały wykonane również kolorowe 
brokatowe tatuaże oraz kreatywnie wymyślone 

balony modelarskie. Nie obyło się oczywiście 
bez nagród za udział w zabawach - były  słodkie 
lizaki i  cukierki. Za szczery uśmiech nasi mali 
mieszkańcy otrzymali pyszną watę cukrową. Dla 
wszystkich uczestników imprezy była kiełbaska 
z  grilla, kołacz, rogaliki oraz słodka lemoniada 
truskawkowa.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!

ac

Odrobina magii z Klaunem Harrym

Wielką atrakcją były duże bańki mydlane
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K ĄCIK HIS TORYCZNY

W bieżącym numerze Panoramy Bialskiej 
publikujemy ostatnią już część książki 
Johannesa Chrząszcza „Geschichte der 

Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu Wal-
demara Hamerli.

Najstarszą instytucją była prawdopodobnie  „ Ghewrah 
kadischa” – pobożna brać, której obowiązkiem była 
opieka nad cmentarzem i pochówkiem zmarłych. 
Odnowa wielu zniszczonych nagrobków i wydanie 
specjalnych ksiąg kościelnych wzbudzała w wielu 
uznanie. Liczne fundusze, które zostały im powie-
rzone świadczą o dużym zaufaniu i popularności 
tej wspólnoty. Towarzystwa „Gemilluth = Theffed” 
i „Bikkur = Tholim” (Towarzystwo do wspierania 
biednych i opieki zdrowotnej) rozwinęły wspaniałą 
działalność. Szpital żydowski był chyba najważ-
niejszą instytucją, o którą towarzystwo zadbało. 
Znajdował się: „... w  pobliżu murów miejskich 
i naprzeciw wieży więziennej.” 
O działalności towarzystwa „ Malbisch Arumim” 
(Towarzystwo do ubierania biednych) można się 
wiele dowiedzieć z  akt. Stowarzyszenia działa-
jące w  celu opracowania i  promowania wiedzy 
żydowskiej, miały też charakter charytatywny. 
I kobiety żydowskie powoływały stowarzyszenia, 
które prowadziły taką samą działalność. Napis 
na jednym z obrazów w synagodze mówił o dzia-
łalności charytatywnej stowarzyszeń kobiecych 
(Thewrach Vaschim). Do ich zadania należała 
pielęgnacja wspomnień o zmarłych. Można przyjąć, 
że w czasie osiedlania się na Przedmieściu, Żydzi 
posiadali już miejsce pochówku zmarłych, które 
jeszcze przez wiele lat pozostało w ich posiadaniu. 
Nowy cmentarz usytuowany został na wzniesieniu 
zwanym „ KOPIEC”, przy drodze prowadzącej do 
Prężyny. Udało się odnaleźć nagrobek z roku 1640, 
ale zapewne nie jest to najstarszy. Na początku 
XVII wieku cmentarz musiał być przepełniony, 
że brakowało już miejsca. 
W roku 1688 gmina żydowska prowadziła pertrak-
tacje z magistratem w sprawie kupna dodatkowego 
miejsca na rozbudowę cmentarza, który jeszcze 
kilkakrotnie był powiększany. Mimo, że w  tym 
czasie były problemy z uzyskaniem zgody na budowę 
synagogi, to bez trudności uzyskano zgodę na kupno 
dodatkowego miejsca. Z  położenia nagrobków 
można domniemywać, że w  1700 roku zaczęto 
chować zmarłych na nowym miejscu. Według 
danych, podanych przez najstarszych mieszkańców, 
na cmentarzu pochowano 3000 Żydów. Gdy cmen-
tarz był dawniej utrzymywany przez odpowiednie 
stowarzyszenia w  stanie nienagannym, to teraz 
wzniesienie, na którym się znajduje, jest prawie 
niewidoczne. Niektóre nagrobki wystają tylko do 
połowy z ziemi. To ocienione przez lipy i jesiony 
miejsce, było otoczone drewnianym płotem. Przez 
stulecia pielęgnowane tradycje żydowskie zaczęły 
w mieście powoli zanikać. Pamięć o tych czasach 
opisywało się tylko jeszcze w żydowskich pismach 
świętych „Beth ha Chaim„ (Dom życia) lub „Beth 
= almin„ (Dom wieczności).

Gmina żydowska w Białej rozwijała się bardzo powoli. 
Ci nieliczni, zamieszkujący Przedmieście nie byli 
w stanie wybudować synagogi. W każdym razie, 
nie można znaleźć żadnej notatki na ten temat. To 
samo dotyczy cmentarza znajdującego się w tym 
samym miejscu. Pierwszą posiadłością Żydów 
był „Cmentarz na Kopcu”. Zostały odnalezione 

notatki na temat jego rozbudowy na początku XVII 
wieku i w roku 1744. Gmina żydowska wybudo-
wała na cmentarzu małą kostnicę, która została 
odnowiona w  1747 lub 1749 roku. Wartownicy 
pilnujący cmentarza mieszkali w małej komórce 
dobudowanej do kostnicy. 
Nową wartownię wybudowano w  1826 roku. 
Świadczyła o  tym mała tablica przytwierdzona 
do budynku z  napisem TKPW (1826). Nie jest 
dokładnie wiadomo, kiedy została wybudowana 
drewniana synagoga. Pewne jest, że należała 
do gminy. Małe domy modlitw znajdowały się 
w domach prywatnych. Dwa takie domy zostały 
przekazane towarzystwom charytatywnym. Jeden 
z nich przyznany został radzie synagogi w 1661 
roku, a z końcem XVIII wieku przeznaczono go 
na szpital i należał do związku „Bikkur = Cholim”. 
Gdy jednak poważnie uległ dewastacji, został roze-
brany. Nowy szpital został umieszczony w domach 
chrześcijańskich. Jednakże nie udało się ustalić 
dalszych jego losów. 
O kupnie domu na szkołę żydowską nie odnaleziono 
żadnych dokumentów. Brak też jakichkolwiek 
zapisów w księgach urzędu w Białej z 1742 roku. 
Szkoła publiczna pierwotnie mieściła się w jednym 
z domów (1845), a kiedy budynek groził zawaleniem, 
szkołę przeniesiono do innego. Od 1846 roku 
szkoła mieściła się w jednym z trzech budynków 
należących do przyjaciela biednych Mendela 
Friedländera. Drugi z jego domów znajdował się 
w pobliżu Alei Żydowskiej pod nr.117, w którym 
mieścił się urząd żydowski. O istnieniu łaźni jest 
już mowa na początku XVII wieku. Jednakże, co 
do miejsca jej usytuowania, opinie mieszkańców 
Białej były sprzeczne. Z pewnych akt darowizny 
z  28.X.1840 roku wynika, że żydowski kupiec 
Louis Krämer z Białej podarował biednym Żydom 
łaźnię, której zapis widnieje w aktach pod nr. 196a. 
W 1914 roku żaden z trzech domów należących 
w 1840 roku do społeczności synagogi już do nich 
nie należał. Ostatni został w 1912 roku sprzedany 
za 4000 marek. 
W  związku z  coraz większą emigracją rodzin 
żydowskich z Białej, zainteresowanie utrzymaniem 
gminy żydowskiej w Białej malało. Ciężkie czasy 
społeczności synagogi w latach 1860 – 1880 udało 
się w 1890 roku przezwyciężyć dzięki wspaniało-
myślności mieszkańców Białej. Ale to wszystko 
nie pomogło coraz bardziej podupadającej gminie 
żydowskiej. 15.VIII.1914 roku, decyzją rządu zo-
stała rozwiązana, a nieliczni już Żydzi przypisani 
zostali synagodze w Prudniku. W posiadanie gminy 
prudnickiej przeszły też: synagoga, srebrne skarby, 
cmentarz i wiele innych rzeczy. Należy podziwiać 
małą społeczność synagogi w  Prudniku, która 
wszelkimi dostępnymi środkami starała się wiel-
kość tej rozwiązanej gminy utrzymać. Szczególnie 
pielęgnowane było to, co dla Żydów było święte. 
Pamięć o życiu i działalności gminy żydowskiej 
w Białej, która istniała prawie 500 lat, nie powinna 
zostać wymazana z historii.

Uzupełnienie

Autor „Historii miasta Białej” pan dr Johannes 
Chrząszcz podaje na str. 33 datę powstania synagogi 
rok 1727; na str. 38 odstąpił od tej daty i stwierdził 
„(...) synagoga powstała prawdopodobnie w roku 
1730 lub wkrótce później”. Ponieważ ja w swojej 
rozprawie na str. 143 podałem datę 1774 rok, czuję 

się w obowiązku udokumentować moje stwierdze-
nie. Pan dr Chrząszcz, który w swojej rozprawie ( 
O.H.XIII.S.148) nie potrafił podać daty powstania 
synagogi, a w kolejnej pracy ( O.H.Bd. XVI. ze-
szyt 1 S.13) powołał się na dane Zimmermanna 
( Bd.III. S.135), w/g których synagoga spłonęła 
22.09.1769 roku. 
Jak dr Chrząszcz zapewne wiedział, chodziło o starą 
drewnianą synagogę. Nowa, murowana mogła zatem 
powstać po roku 1769. Zgadza się to z prezentowaną  
przeze mnie tablicą, na której widnieje hebrajski 
napis, który to dokumentuje. Pomiędzy pożarem 
w Białej, a budową nowej synagogi jest różnica 5 
lat. Czytelnikom, którzy nie znają hebrajskiego chcę 
przedstawić obliczenie daty. Wers podaje następujące 
wyliczenia: 3+4+6+30=43; 10+5+10=25; słowo jest 
pisane skrótem – „ ohne – he” (bez), żeby widoczna 
była liczba 25; 20+2+6+4=32; 5+2+10+400=417; 
5+7+5=17. Z  tego wynika suma 534. Według 
żydowskiego kalendarza jest to szóste tysiąclecie. 
Ponieważ zgodnie z tym kalendarzem posiadamy 
rok 5686, to synagoga posiada 152 lata. Można to 
jeszcze łatwiej obliczyć: 534+1240=1774. Jest to rok 
ukończenia budowy nowej synagogi. Tablica z tym 
napisem została przed około 30 laty umieszczona 
nad portalem synagogi. Przy tym data została 
powtórzona literami TKLD (czyli 1774).

Izrael Rabin

Na tym numerze Panoramy Bialskiej kończymy 
publikację książki w surowej wersji przekładu Wal-
demara Hamerli. Przypominamy, że w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej nadal dostępna jest książka 
w nowym wydaniu, już po korekcie stylistycznej. 
Nowe wydanie zostało także uzupełnione o dodatek, 
który stanowią przetłumaczone na język polski 
dokumenty znalezione w kuli kościoła parafialnego 
oraz współczesne zdjęcia odpowiadające fotografiom 
z wydania oryginalnego.
Zainteresowanych zapraszamy do GCK w Białej!

Oryginalny niemieckojęzyczny egzemplarz "Historii miasta 
Białej na Górnym Śląsku"
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Jak widać humory dopisywały

Lokomobila parowa - najstarszy pojazd, który pojawił się na zlocieCzłowiek vs traktor

Dominika i Janusz Żyłka

OLD ROL - czyli zlot zabytkowych ciągników w Solcu - po raz czwarty!

18 i 19 czerwca w Solcu odbyła się czwarta 
już odsłona zlotu zabytkowych ciągników 
pod nazwą OLD ROL. Tak jak w poprzed-

nich latach, impreza cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem.
Głównym organizatorem imprezy była firma 
STRZODA MASZYNY ROLNICZE, współorgani-
zatorami byli: Gmina Biała oraz Gminne Centrum 
Kultury w Białej. Impreza nie mogłaby się odbyć 
bez wsparcia firmy Stary Traktor Głogówek oraz 
Górnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych SILESIA 
TRAKTOR. Sponsorami wydarzenia był Bank 
Spółdzielczy w  Białej oraz firma MORAWIEC 
Transport i Logistyka, a patronatem medialnym 
zlot objęło Radio Park.
W tym roku wydarzenie rozłożono na dwa dni; 
w  sobotę odbył się dzień klubowo techniczny, 
podczas którego rejestrowano uczestników, kluby 
uczestniczące w zlocie mogły się zaprezentować, 
odbyły się też zawody motoryzacyjne i konkursy 
zręcznościowe, pokazy polowe.
W niedzielę od godzin porannych kontynuowano 
rejestrację uczestników, następnie prezentowano 
ciągniki na placu. Najbardziej oczekiwanym 
punktem imprezy, który zgromadził ogromną 
liczbę widzów, był przejazd kolumny ciągników 
do Gostomii i z powrotem na plac. W tym roku 
do Solca zjechało 141 pojazdów, najwięcej jak do 
tej pory.  Był to doskonały moment do obejrzenia 
maszyn, posłuchania jak brzmi praca ich silników. 
Po przejeździe nadszedł czas na konkurencje 
z udziałem publiczności: przeciąganie liny "traktor 
vs człowiek" w wersji dla dzieci i dla dorosłych, 
przenoszenie lub toczenie slalomem opony traktora 
(tu też do udziału chętne były dzieci), pulling po 
węgiersku - czyli siłowanie się dwóch ciągników, 
wyścigi traktorów. W  trakcie imprezy odbył się 

także koncert Dominiki i Janusza Żyłki.
Pogoda podczas zlotu dopisała znakomicie; na 
niebie próżno było szukać deszczowych chmur 
(a jak pewnie niektórzy pamiętają - organizatorzy 
na pewno - deszcz potrafił nie raz zaskoczyć i nieco 
pokrzyżować plany), przez cały dzień świeciło piękne 
słońce i było naprawdę upalnie. Na szczęście wiał 
nieco wiatr, dzięki któremu dało się wytrzymać 
nawet w pełnym słońcu. 
Ciągniki dopieszczone, błyszczące i  niezwykle 
zadbane cieszyły oczy uczestników imprezy. Tak jak 
podczas poprzednich edycji imprezy można było 
podejść do właścicieli, porozmawiać o maszynach, 
usiąść za kierownicą i oczywiście robić zdjęcia.
Podczas zlotu zostały wręczone puchary w nastę-
pujących kategoriach:

 – Puchar dla mistrza kierownicy – URSUS C328 
z 1967 roku, właściciel Piotr Grunwald

 – Puchar za najlepiej zachowany oryginalny stan 
pojazdu – DEUTZ D15 z 1961 roku, właściciel 
Łukasz Słaboń

 – Puchar za najlepiej odrestaurowany pojazd - MAN 
2N1 z 1961 roku, właściciel ANdrzej Frohs

 – Puchar dla najstarszego pojazdu zlotu – Loko-
mobila parowa FRICK ECLIPSE z  1880 roku 
z napędem na kocioł węglowy

 – Puchar Firmy STRZODA MASZYNY ROLNI-
CZE – DEUTZ FL 1612 z 1956 roku, właściciel 
Łukasz Cebula

 – Puchar Burmistrza Białej – FENDT XAVER z 1959 
roku, właściciel Andrzej Budzisz.

Dla uczestników imprezy przygotowano stoiska 
gastronomiczne z kiełbaskami i karczkiem z grilla 
oraz lodami, nie zabrakło oczywiście napojów.
Dla dzieci zapewniono dmuchańce, karuzele oraz 
stoiska z zabawkami.

n

Ciągnik Eicher z 1960 roku

Opona była naprawdę ciężka Czasem przydała się pomoc dorosłego



2022 CZERWIEC 7

Podczas śniadania wielkanocnego Rąk do pomocy nie brakowało

Podczas imprezy rozegrano mini turniej piłki nożnej

Niektóre konkurencje wymagały dużego skupienia Zaczarowane zabawy z animatorami

Żyroskop - tylko dla odważnych!

RADOSNE DZIECI - festyn z okazji Dnia Dziecka 

5 czerwca z okazji Dnia Dziecka Gminne Cen-
trum Kultury w Białej zorganizowało festyn 
rekreacyjny „Radosne dzieci”.

Impreza odbyła się w godzinach popołudniowych 
na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK w 
Białej. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się dar-
mowe dmuchańce, tego dnia można było poskakać 
na aż trzech różnych. Nie mniej ciekawym okazał 
się żyroskop, czyli urządzenie pozwalające odczuć 
na własnej skórze siłę przeciążeń grawitacyjnych. 
Dzięki temu unikatowemu urządzeniu co od-
ważniejsi mogli przekonać się, jak wygląda ich 
odporność na przeciążenia, jak dobrze orientują 
się w trójwymiarowej przestrzeni oraz na własnej 
skórze doświadczyć, co znaczy lot bezwładnościowy 
i przeciążenie 3G. Niektórym zejście z urządzenia 
sprawiło mały kłopot – ku uciesze czekających na 
swoją kolej na wejście.
Oprócz wymienionych atrakcji organizatorzy przy-
gotowali dla najmłodszych zajęcia z profesjonalnymi 
animatorami (zabawy interaktywne, malowanie twarzy, 
zabawy z bańkami mydlanymi) oraz kilkanaście 

konkurencji sportowo-rekreacyjnych, z których nikt 
nie wychodził z pustymi rękami: jeśli nie zdobył 
głównej nagrody, to zawsze został poczęstowany 
cukierkiem lub lizakiem. Równolegle z opisanymi 
atrakcjami na boisku do gry w piłkę nożną odbył 
się wielobój piłkarski drużyn FV Avizo Mesto 
Albrechtice, Polonia Tigers Biała, AP Biała, LZS 
Lubrza. Turniej miał być przede wszystkim dobrą 
zabawą i przyczynkiem do integracji międzynaro-
dowej, dlatego został rozegrany bez klasyfikacji i 
każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar i 
torby z gadżetami.
Dla uczestników imprezy przygotowano stoiska 
gastronomiczne z gorącymi daniami, napojami 
i lodami.
Festyn rekreacyjny „Radosne dzieci” został 
zorganizowany w ramach projektu „Nie tylko 
muzyka”, który jest współfinansowany  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRA-
CZAMY GRANICE.

n

Łącznicka parafia dla Ukrainy - dokończenie ze str. 3
Dzięki temu wierni tych obrządków mogli również 
duchowo przeżywać te najważniejsze dla chrze-
ścijan święta. Po nabożeństwie czekało na nich 
w  miejscowej świetlicy wiejskiej przygotowane 
świąteczne śniadanie, podczas którego Ukraińcy 
przebywający w poszczególnych wioskach mogli 
się ze sobą poznać i porozmawiać, a dzieci zostały 
obdarowane prezentami świątecznymi.  
Łączniccy parafianie dołączyli również do ogól-

nopolskiej akcji CARITAS Polska „Paczka dla 
Ukrainy”. Łącznie zebrano 35 kartonów darów, 
które Parafialny Zespół CARITAS spakował 
i  przygotował do dalszego transportu, a  ksiądz 
proboszcz osobiście dostarczył je do  centrali 
CARITAS Diecezji Opolskiej w Winowie. 
PZ CARITAS w Łączniku wraz z księdzem probosz-
czem składa serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w  jakikolwiek sposób przyczynili się do 

pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy, a naszym 
gościom życzy spokoju i dobrego czasu na terenie 
łącznickiej parafii.

PZ Caritas w Łączniku
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Laureaci zawodów

Są kolejne dofinansowania dla gminy Biała

Pod koniec maja tego roku po-
znaliśmy wyniki drugiego na-
boru wniosków do Programu 

Inwestycji Strategicznych.
Gmina Biała uzyskała dofinansowanie 
w łącznej kwocie 10.312.250,00 zł ze 
środków Rządowego Funduszu Polski 
Ład. Przyrzeczona kwota wsparcia 
stanowi aż 95% szacunkowych kosztów 
dwóch zadań inwestycyjnych:
1) Przebudowa i remont dróg gminnych 
na terenie Gminy Biała
2) Budowa PSZOK na potrzeby Gminy 
Biała wraz z niezbędnym wyposaże-
niem i infrastrukturą towarzyszącą.
Ostateczne koszty będą znane po 
przeprowadzeniu procedur związanych 
z udzieleniem zamówień, niemniej 
już teraz  trwają przygotowania do 
opracowania dokumentacji technicz-
nej niezbędnej do przeprowadzenia 
tych zadań. 
W dalszej części tekstu przedstawiamy 
w skrócie zakres inwestycji, których 
efekty prawdopodobnie poznamy już 
w 2023 roku:
Zadanie związane z  przebudową 
i  remontem dróg obejmuje kilka 

odcinków dróg gminnych (tzn. takich, 
których właścicielem jest Gmina 
Biała) na terenie: Białej, Mokrej, 
Grabiny, Ogiernicza, Pogórza. Prace 
modernizacyjne polegać będą na 
wykonaniu nowych nawierzchni z as-
faltu, chodników, zjazdów na posesje, 
poboczy i  innych elementów pasa 
drogowego, przebudowy czy remontu 
kanalizacji deszczowej (w zależności 
od charakterystyki danego odcinka). 
Zakres ten w dużej mierze stanowi 
uzupełnienie obecnie realizowanych 
lub już zrealizowanych inwestycji. 
Z kolei nowy PSZOK powstanie między 
miejscowościami Górka Prudnicka, 
Ligota Bialska i Radostynia – umiesz-
czone zostaną tam boksy, kontenery, 
waga najazdowa oraz powstanie sporo 
miejsca do zbierania od mieszkańców 
odpadów segregowanych, których 
ilość drastycznie wzrasta. Zakupione 
wyposażenie (m.in. prasy) pozwolą 
na ograniczenie objętości niektórych 
frakcji, co pozwoli na zmniejszenie 
ilości transportów. 

um

W ZGODZIE Z NATURĄ - DOMOWE S.O.S.

Drodzy Czytelnicy, czasami 
zdarzają się sytuacje awaryjne, 
drobne zdarzenia a apteka 

czy sklep są już zamknięte, więc co 
wtedy robić? Uspokoić się i zajrzeć 
do naszej kuchni.
Tam znajdziemy produkty, które 
w pierwszej kolejności nam pomogą, 
a na pewno nie zaszkodzą. Następnie, 
już spokojnie, możemy udać się po 
dalszą pomoc do specjalisty jeżeli 
będzie taka potrzeba. 
Lato w pełni, piękna, słoneczna pogoda, 
wypoczynek nad wodą i beztroskie 
opalanie się na słońcu, a co się może 
z tym wiązać? Oparzenia słoneczne 
i ugryzienia owadów. Te najbardziej 
dokuczliwe to komary i  muchy 
końskie, których ugryzienia strasznie 
swędzą. Również użądlenie osy nie 
należy do przyjemnych. Mamy na to 
proste sposoby. Na bąble po komarach 
pomoże czosnek. Należy go rozgnieść, 
zetrzeć na tarce lub po prostu przekroić 
ząbek i odkrojoną stroną posmarować 
nim odczyn po ukąszeniu. Ulgę przy 
ugryzieniach os czy much końskich 
przyniosą okłady z octu. Nasączony 
octem wacik przykładamy do miejsca 
ukąszenia, zabezpieczamy gazą lub 
bandażem, pozostawiamy opatrunek 
do momentu aż opuchlizna ustąpi. 
Waciki  wymieniamy, aby były wil-
gotne. Dodatkowo przy użądleniu osy 
należy wyjąć żądło i zdezynfekować 
miejsce użądlenia wodą utlenioną 
lub wodą z mydłem. Z ugryzieniami 

sobie poradziliśmy a co z oparzeniami? 
Na oparzenia słoneczne najlepszy 
jest nabiał – kefir, maślanka, zsiadłe 
mleko, jogurt, śmietana – przykła-
damy na podrażnioną skórę, Jeżeli 
mamy w domu aloes to świeże liście 
aloesu przecinamy na pół i delikatnie 
nacieramy skórę znajdującym się we 
wnętrzu liścia żelem.
A jeśli podczas wakacji dokucza nam 
niestrawność, zgaga, przejedzenie, 
wzdęcia i  nudności? Wystarczy 
rozpuścić łyżeczkę sody oczyszczonej 
w  szklance wody i  wypić – w  ten 
sposób zneutralizuje się działanie 
kwasów żołądkowych. 
Okres letni to wbrew pozorom 
okres szczególnie intensywnego 
rozprzestrzeniania się wszawicy. Co 
zrobić z  pasażerami na gapę, gdy 
apteka zamknięta? Wystarczy obficie 
i dokładnie wsmarować w skórę głowy 
oraz we włosy majonez, następnie 
nałożyć foliowy czepek i  owinąć 
głowę ręcznikiem, co zwiększy jego 
skuteczność. Majonez zawiera w sobie 
olej, który udusi wszy. Należy odczekać 
8 godzin lub zostawić taką maskę na 
całą noc. Następnie umyć i dokładnie 
wyczesać włosy. Taką kurację powtarza 
się codziennie przez tydzień.  

Udanego wypoczynku!
 W ZGODZIE Z NATURĄ

Anna Brzezina

"Powrót"
skata sportowego

Po blisko dwuletniej przerwie zo-
stały rozegrane w naszej gminie 
zawody w skata sportowego.

Zawody odbyły się w Ligocie Bialskiej 
i uczestniczyło w nich 18 zawodników, 
w  tym jedna pani: Lidia Kandzia 
z  klubu KOMAX Opole – Borki. 
Zawody były bardzo wyrównane 
i  różnice w  końcowej klasyfikacji 
były bardzo małe. Bardzo obiecująco 
zawody rozpoczął nasz zawodnik 
z  Radostyni, pan Jerzy Wybraniec, 
który w pierwszej rundzie zdobył  aż 
1217 punktów. Słabsza druga runda 
spowodowała, że zakończył rywalizację 
na 4 miejscu. Zawody wygrał Krystian 
Brynza 1930 pkt (LZS Kujawy), przed 
Marcinem Baryszem 1925 pkt (LZS 
Kujawy) i Stanisławem Byczkiem ( KS 
Karolinka Gogolin). Tradycyjne dla 
najlepszych były puchary i nagrody 
rzeczowe. Sędzią zawodów był pan 
Paweł Kiszka.

jk

Współpraca między Białą 
a Mestem Albrechtice (Cze-
chy) nie zwalnia tempa.

Kolejne grupy młodych mieszkańców 
partnerskich miast mogły bliżej się po-
znać na zorganizowanych warsztatach.
Pierwsze odbyły się w  dniach 13-14 
maja w  Gminnym Centrum Kultury 
w  Białej. Uczestniczyły w  nich nasze 
dziewczyny z formacji mażoretkowych 
i grupa taneczno – gimnastyczna z Czech. 
Podczas wspólnych zajęć był czas na 
intensywne ćwiczenia, jak i na wspaniałą 
zabawę. Nabyte i utrwalone umiejętności 
pozwoliły na świetny występ podczas 
imprezy plenerowej.  To spotkanie 
zostało zorganizowane w ramach pro-
jektu „Sport nas bawi”.Kolejne warsztaty 
przeprowadzone zostały w Jarnołtówku 
(27-29.05.2022) i przeznaczone były dla 
członków klubów karate z Białej, Jesenika 
i Mesta Albrechtice. Organizatorzy przy-
gotowali tak bardzo bogaty program, że 
praktycznie nie było chwili wolnego czasu. 
Między kolejnymi treningami (starannie 
przygotowanymi przez trenerów) młodzi 
sportowcy uczestniczyli w licznych grach 
i zabawach. Oczywiście był również czas 
na harce w basenie. To działanie zostało 
zorganizowane w ramach projektu „Nie 
tylko muzyka”.
Podczas ww. warsztatów nawiązane były 
nowe znajomości a  nawet przyjaźnie, 
a  ich uczestnicy już umawiali się na 
kolejne spotkania.

jk

Ćwiczyli karate i 
trenowali taniec
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Dzień Dziecka i Dzień Sportu w naszej szkole
,,Nigdy nie zabijaj w sobie dziecka- ciesz się każdym dniem i każdą drobnostką”

Dzień Dziecka obchodzi cały świat. Święto to przypomina o prawie 
dzieci do szczęśliwego dzieciństwa, w którym jest miejsce na za-
bawę, naukę, miłość, bezpieczeństwo, zrozumienie, sprawiedli-

wość i uśmiech.
W naszej szkole Dzień Dziecka i Dzień Sportu świętowaliśmy 1 czerwca. 
Organizacją i przebiegiem tego dnia zajmowali się nauczyciele i pracownicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku. Nie zabrakło nagród i słodkości 
dla zwycięzców oraz dla każdego dziecka. 
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC  NALEŻĄ SIĘ NASZYM 
SPONSOROM: F.U.H. ,,NOWAK” Marcin i Aneta Nowak, Pizzeria „SPOKO 
LOCO”- Angelika i Florian Spiller, Hurtownia Materiałów Budowlanych BE-
DA- Beata i Dariusz Sobótkowscy, Sklep Wielobranżowy Beata Przyklenk, 
EURO MARKET- Ewa Mukoid, Aurelia, Waldemar Glombik, Piekarnia 
,,EDMA” z Łącznika.

Dzień dziecka rozpoczął się wspólną rozgrzewką w formie popularnego tańca 
,,belgijka”, młodsze dzieci wykonały taniec ,,kaczuszki”. Następnie uczniowie 
mieli szansę wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi w konkursie 
plastycznym o tematyce sportowej i profilaktycznej pt. „Na sportowo, bo to 
zdrowo”, oraz sprawnością fizyczną w rozgrywkach sportowych. Nie brako-
wało współzawodnictwa klas w meczach piłki siatkowej, nożnej, kwadranta 
oraz sprawdzenia wiedzy na temat wychowania fizycznego. Młodsze klasy 
toczyły zacięte boje w popularne Dwa Ognie, a dodatkowo brały udział w 
różnorodnych grach i zabawach ruchowych organizowanych na boisku. 
Doceniamy bojową postawę uczniów i dziecięcą radość nauczycieli. Było 
dużo radości, emocji płynących z   rywalizacji.  Ogromną furorę wśród 
uczestników zrobiła FOTOBUDKA.
Zabawne gadżety w formie śmiesznych okularów, kolorowe sztuczne włosy 
umożliwiły wykonanie humorystycznych zdjęć. Kolejną atrakcją okazało 
się karaoke. Przy obu atrakcjach wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach 
przedsięwzięcia MEN ,,Laboratorium przyszłości”.
Nasze dzieci są wspaniałe i grzeczne, dlatego w nagrodę po tylu dniach nie-
pogody i deszczu specjalnie dla nich było wreszcie ciepło i świeciło piękne 
słoneczko. Mamy nadzieję, że ten dzień przyniósł radość każdemu dziecku.

ZSP w Łączniku

Zabawna fotobudka przypadła do gustu także nauczycielom

Podczas imprezy promowano ruch i zdrowy tryb życia

Zawody sportowo-pożarnicze w Ligocie Bialskiej

Dnia 5 czerwca 2022 roku na 
terenie Gminy Biała w miej-
scowości Ligota Bialska od-

były się Gminne zawody sportowo 
-pożarnicze senioralne, były to eli-
minacje na szczebel powiatowy. 
W zawodach udział wzięło 17 drużyn, 
w tym 2 kobiece. Pogoda w tym dniu 
dopisała aż nadto, było naprawdę upal-
nie, ale nie zniechęciło to mieszkańców 
naszej gminy i w efekcie zmagania 
strażaków na ligockim boisku oglą-
dała całkiem spora publiczność. Dla 
przybyłych organizatorzy przygotowali 
bufet pełen pyszności.
Imprezę rozpoczął burmistrz Białej 
Edward Plicko, który przywitał uczest-
ników oraz podziękował strażakom za 
odwagę i trud, jakie wkładają w dbanie 
o bezpieczeństwo nas wszystkich i 
ratowanie naszego mienia.
Zawody rozegrano w dwóch konkuren-
cjach: ćwiczenie bojowe (obejmujące 
dobiegnięcie do miejsca ułożenia 
sprzętu, zbudowanie linii ssawnej, 
linii głównej, dwóch linii gaśniczych, 
następnie uruchomienie motopompy, 
zassanie wody i przewrócenie pachołków 
i tarczy prądem wody) oraz sztafeta 
pożarnicza 7x 50m z przeszkodami 
(m.in. płotki lekkoatletyczne, ławeczki, 
drewniana ściana).

Klasyfikacja generalna przedstawia 
się następująco:
Grupa A – seniorzy:
I miejsce  OSP Pogórze

II miejsce OSP Ligota Bialska
III miejsce OSP Wilków
IV miejsce OSP Gostomia
V miejsce OSP Prężyna
VI miejsce  OSP Chrzelice
VII miejsce OSP Łącznik
VIII miejsce OSP Olbrachcice
IX miejsce OSP Józefów
X miejsce OSP Górka Prudnicka
XI miejsce OSP Rostkowice
XII miejsce OSP Biała
XIII miejsce OSP Grabina
XIV miejsce OSP Śmicz
XV miejsce OSP Nowa Wieś Prudnicka

Grupa C – kobiety
I miejsce OSP Pogórze
II miejsce OSP Ligota Bialska

Na szczebel powiatowy zawodów 
sportowo – pożarniczych zakwali-
fikowały się drużyny:
Grupa A:
OSP Pogórze 
OSP Ligota Bialska
Grupa C:
OSP Pogórze
OSP Ligota Bialska

O zawodach na szczeblu powiatowym 
i wynikach piszemy na kolejnej 
stronie gazety.

W zawodach liczyła się dobra współpraca

Czasem strażackie węże nie chciały współpracować
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Odeszli
Eugeniusz Wszołek, ur. 1965 r., zm. 17.05.2022 r., zam. ost. Ligota Bialska

Herbert Osiewacz, ur. 1941 r., zm. 18.05.2022 r., zam. Grabina

Mieczysław Mazepa, ur. 1947 r., zm. 21.05.2022 r., zam. Biała

Jerzy Szymański, ur. 1963 r., zm. 23.05.2022 r., zam. Prężyna

Lucja Kozubek, ur. 1938 r., zm. 23.05.2022 r., zam. Rostkowice

Jerzy Jarosz, ur. 1946 r., zm. 24.05.2022 r., zam. Biała

Stanisław Cesarek, ur. 1950 r., zm. 24.05.2022 r., zam. Gotomia

Augustyn Rusz, ur. 1934 r., zm. 29.05.2022 r., zam. ost. Biała

Jadwiga Wiertelarz, ur. 1935 r., zm. 01.06.2022 r., zam. Łącznik

Monika Hirschmann, ur. 1943 r., zm. 02.06.2022 r., zam. Górka Prudnicka

Maria Krupa, ur. 1934 r., zm. 07.06.2022 r., zam. Brzeźnica

Marek Redziak, ur. 1962 r., zm. 08.06.2022 r., zam. Górka Prudnicka

Cecylia Ernst, ur. 1936 r., zm. 13.06.2022 r., zam. Gostomia

Zawody sportowo-pożarnicze MDP w Grabinie 

Dnia 29 maja 2022 roku na te-
renie Gminy Biała w miejsco-
wości Grabina zostały zorga-

nizowane zawody sportowo- po-
żarnicze Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, w których udział 
wzięło 9 drużyn, w tym 2 drużyny 
dziewcząt.
Zawody rozegrały się w trzech konku-
rencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta 
pożarnicza MDP oraz sprawowanie 
linii wężowej 6x20m.
Klasyfikacja generalna w  kategorii 

chłopców prezentuje się następująco:
I miejsce OSP Ligota Bialska 1
II miejsce OSP Pogórze
III miejsce OSP Górka Prudnicka
IV miejsce OSP Ligota Bialska 2
V miejsce OSP Chrzelice
VI miejsce OSP Olbrachcice
VII miejsce OSP Nowa Wieś Prudnicka

 Kategoria dziewcząt prezentuje się jak 
widnieje poniżej:
I miejsce OSP Pogórze
II miejsce OSP Łącznik

Serdeczne podziękowania składamy
WSZYSTKIM BLISKIM, SĄSIADOM, ZNAJOMYM,

którzy okazali wiele życzliwości
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszego ukochanego

Męża, Ojca i Dziadka
Ś.P. Jerzego Jarosz.

Państwa obecność i współczucie były dla nas
ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.
Z wyrazami szacunku i dozgonnej wdzięczności

żona Janina z dziećmi i wnukami

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

W niedzielę 19 czerwca w 
Chrzelicach odbyły się Po-
wiatowe Zawody OSP, w 

których wzięło udział 16 drużyn z 
całego Powiatu, w tym 7 drużyn ko-
biecych i 9 drużyn męskich.
 Rozegrano trzy konkurencje, 
pierwszą z nich była musztra, w której 
pierwsze miejsce w grupie „A” zdobyli 
strażacy z OSP Szybowice, a w grupie 
„C” druhny z OSP Łąka Prudnicka.
Suma czasów osiągniętych, przez 
poszczególne drużyny, w sztafecie 
i bojówce wyłoniły zwycięzców 
tych zawodów. I tak w grupie „A” 
pierwsze miejsce zdobyli strażacy z 
OSP Wróblin, drugie miejsce Szy-
bowice i trzecie miejsce OSP Stare 
Kotkowice. Natomiast w grupie „C”  
pierwsze miejsce zdobyły druhny z 
OSP Pogórze, drugie miejsce OSP 

Ligota Bialska i trzecie miejsce OSP 
Nowy Browieniec. Zaznaczyć trzeba, że 
tym samym OSP Wróblin mężczyźni i 
OSP Pogórze kobiety zakwalifikowały 
się do udziału w zawodach szczebla 
wojewódzkiego. 
 Podziękowania kierujemy w stronę 
Zarządu Województwa Opolskiego i 
Starostwa Powiatowego w Prudniku 
za sfinansowanie nagród rzeczowych, 
pucharów i dyplomów dla zwycięz-
ców i pozostałych uczestników tych 
zawodów.
 OSP Chrzelice dziękuje również 
Zarządowi Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Prudniku i PSP w 
Prudniku za pomoc w organizacji 
i sprawnym przeprowadzeniu tych 
zawodów. Firmie „Ustronianka” za 
wodę mineralną i Gminie Biała za 
ciasto.

jr

Druhowie z OSP Wróblin odbierają nagrodę z rąk wicestarosty Janusza Siano

Żeńska drużyna OSP Pogórze w zawodach zajęła I miejsce w swojej kategorii

Udział w zawodach wymaga sporej sprawności fizycznej
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R E K L A M Y

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

zadzwoń: 77 438 70 26 wew. 22
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