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Uroczyste podniesienie flagi rp
10 listopada 2022r. na stadionie miejskim w Bia-

łej odbyło się uroczyste podniesienie flagi RP 
na nowopowstały maszt.

Maszt stanął na terenie stadionu dzięki udziałowi 
Gminy Biała w projekcie pod nazwą"Pod biało
-czerwoną". W ramach tego projektu gminy w całej 
Polsce mogły starać się o zakup i montaż masztu z 
biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie 
odpowiedniej ilości głosów poparcia mieszkańców 
dla tej inicjatywy w internetowym głosowaniu, więc 
największe podziękowania należą się właśnie miesz-
kańcom naszej gminy za wszystkie oddane głosy.

W czwartkowej uroczystości udział wzięli m.in.: Dy-
rektor Generalna Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
– Barbara Zwierzewicz, bialscy radni, dyrektorzy i 
uczniowie szkół, kierownicy gminnych jednostek 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Białej zaangażowali się w przygotowanie 
i przedstawienie krótkiego programu artystycznego 
z tej okazji; zebrani wysłuchali piosenek i wierszy 
o tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości.
Kolejnym punktem uroczystości był przygotowany 
również przez uczniów ZSP w Białej „Spacer ku 
polskości”, podczas którego prezentowano sylwetki 
patronów ulic: Franciszka Suchego, Ks. Karola Koziołka, 
Alfreda Liczbańskiego, Jana i Karola Augustynów.

Maszt z flagą RP pozyskany przez Gminę Biała został 
sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach 
projektu „Pod biało – czerwoną”.

Projekt „Pod biało-czerwoną” miał na celu nie tylko 
uhonorowanie poległych za wolność i niepodległość 
naszej Ojczyzny, ale również  zjednoczyć kraj a jego 
mieszkańców zachęcić do patriotycznych postaw i 
dumy z bycia Polakami.
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DZiEjE się!
Rok szkolny 2022/23 w Zespole Szkolno

-Przedszkolnym w Łączniku rozpoczął się 
bardzo uroczyście. Podczas inauguracji 

roku Burmistrz Białej – Edward Plicko poże-
gnał poprzednią dyrekcję i powitał nową. W tym 
szczególnym dniu do grona szkolnego przyję-
liśmy także naszych najmłodszych  uczniów - 
pierwszoklasistów, którzy poprzez pasowanie 
stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. 
No, i rozpoczęliśmy nowy rok... Wszyscy trochę 
niepewnie. Zapraszam na relację z Łącznika!
W Zespole obecnie uczy się jedenaście klas, działają 
w pełni cztery przedszkola. Funkcję wicedyrektora 
pełni Monika Hellfeier. 
Co było na początku? Na początku zmienił się 
nasz korytarz szkolny, który stał się przedłużeniem 
szkolnej świetlicy. Oprócz stołu do tenisa, pojawiły 
się piłkarzyki i wygodne ogromne kolorowe pufy. 
Zorganizowano także kącik czytelniczy, do którego 
można w każdej chwili zajrzeć, poprzeglądać pozy-
cje książkowe, nieco poczytać lub podyskutować. 
Korytarz pięknieje z dnia na dzień. Ściany i gazetki 
ozdabiane są na bieżąco przepięknymi pracami 
plastycznymi, wykonywanymi przez naszych 
uczniów zgodnie z kalendarzem świąt i wydarzeń 
szkolnych. Warto do nas zajrzeć i podziwiać!

Wrzesień obfitował w wiele wydarzeń, które miały 
na celu integrację całej społeczności przedszkolnej 
i  szkolnej: były to głownie projekty, akcje proz-
drowotne i proekologiczne, wydarzenia sportowe, 
wyjazdy oraz imprezy klasowe i  ogólnoszkolne. 
Rozpoczęliśmy od Międzynarodowego Dnia Kropki 
– święta kreatywności, poprzez które każdy z nas 
miał szansę spróbować przełamać własne słabości. 
W przedszkolach i w obu szkołach odkrywaliśmy 
znaczenie maleńkiej kropeczki, rozmawiając o swoich 
silnych i słabych stronach oraz próbując odnaleźć 
w  sobie coś, czego nikt dotąd nie zauważył. Po 
Kropce przyszedł czas na Tydzień Języków Obcych, 
podczas którego uczniowie uczyli się podstawo-
wych zwrotów w różnych językach europejskich. 
A potem Jabłuszkowy Zawrót Głowy sprawił, że 
wszędzie pachniało cynamonem i jabłkami. Nasze 
kochane mamy upiekły nam ciasta jabłuszkowe, 
mufinki, naleśniki, ciasteczka, przygotowały musy. 
Piekliśmy gofry i zajadaliśmy się nimi cały dzień. 
Przedszkolaki przygotowały kompociki i  piekły 
szarlotkę. W przedszkolach pojawiła się fotobudka. 

Dzieci ustawiały się do zdjęć, przeliczały jabłuszka, 
porównywały je do siebie, wykonywały prace pla-
styczne i na koniec stworzyły jabłuszkowy taniec. 
Sprzątanie świata dało początek wielu akcjom 
proekologicznym. Wszyscy uczniowie, szczegól-
nie ci najmłodsi podeszli do zadania z zapałem. 

Dodatkowo, mając na celu przyswajanie dobrych 
nawyków i ochronę przyrody, zorganizowaliśmy 
w  szkole akcję zbierania elektrośmieci. Zespół 
przystąpił także do ekologicznego programu 
Be Eco. Po akcji edukacyjnej, przystąpiliśmy do 
rywalizacji sportowej. Europejski Dzień Sportu 
Szkolnego rozkręcił wszystkich na dobre. Klasy 
I-III wraz z Akademią Krokieta i Lamy podjęły 
wyzwanie w Ruchowym Planie Lekcji. Klasy starsze 
wzięły udział w wyścigach rzędów i rozegrały mecz 
piłki nożnej. Na przerwach tańczyliśmy belgijkę 
i kaczuszki. Odbyła się także wyprawa na Kopę 
Biskupią.

W październiku piekliśmy ziemniaki. Uczniowie 
z  Pogórza wybrali się w  ramach lekcji przy-
rodniczej na pobliskie pole z  ziemniakami, by 
poszerzyć wiedzę na temat odmian tej rośliny 
okopowej. Lekcja w  terenie cieszyła się wielką 
popularnością. Była też degustacja. Klasy starsze 
natomiast zorganizowały sobie popołudniowe 
ogniska. No i nadszedł Dzień Edukacji Narodowej. 
Pojawiła sią galeria prac prezentujących portrety 
nauczycieli i  pozostałych pracowników szkoły. 
Niektóre, przedstawione nieco z przymrużeniem 
oka, wywoływały uśmiech i skłaniały do refleksji. 
Konkurs plastyczny "Nauczyciele oczami uczniów" 
wywołał spore poruszenie.

Zadbaliśmy także o sferę duchową. We wrześniu 
uczniowie wszystkich klas, wraz z  opiekunami 
obejrzeli dwa spektakle w Domu Kultury w Nysie: 
klasy młodsze - musical profilaktyczny pt. "Dzwon-
nik z Notre Dame'', a klasy starsze - wzruszające 
i  ekscytujące widowisko muzyczne o  sławnych 
Polakach w  nauce, w  historii, w  muzyce i  w  li-
teraturze. Wszystkie przedszkolaki natomiast 
obejrzały w kinie w Prudniku bajeczkę pt. „Mama 
Mu wraca do domu”.
W trakcie tych niespełna trzech miesięcy zorgani-
zowano akcje charytatywne. Szkolny wolontariat 
„Klub Ośmiu”  do tej pory przeprowadził już trzy 
takie akcje: nasze wolontariuszki wzięły udział 
w  Święcie Pieczonego Ziemniaka organizowa-
nym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, 
zorganizowały zbiórkę karmy dla zwierząt dla 
schroniska w Konradowej i zbiórkę nakrętek pod 
hasłem "Wkręć się i pomagaj!". 

O czy jeszcze warto wiedzieć?
Nasz Zespól wdraża projekt pt. „Trzymaj formę!” 
Chcemy zwrócić uwagę na wszystkie aspekty życia 
w zdrowiu: tym fizycznym i psychicznym. W szkole 
w  ramach projektu i  nie tylko bardzo prężnie 
działają nauczyciele specjaliści, którzy pomagają 
na co dzień każdemu dziecku. W ramach projektu 
„Trzymaj formę” działamy sportowo i  prozdro-
wotnie. Dobre odżywianie, sport, wyjazdy w góry 
i na lodowisko promują zdrowy styl życia. Akcja 
-  Resuscytacja dla szkół została przeprowadzona 
dla klas starszych.  Odbyły się Warsztaty z Pierwszej 
Pomocy, prowadzone przez studentów medycyny 
UO, którzy w  sposób profesjonalny przekazali 
swoje doświadczenie, wiedzę oraz co najważniej-
sze – praktykę. Cyklicznie odbywają się spotkania 
z pomocy psychologicznej, warsztaty z trenerem, 
pogadanki ze specjalistami.

No i na koniec kilka informacji o naszym nowym 
Laboratorium Przyszłości. Nasza szkoła otrzymała 
fundusze z  rządowego projektu "Laboratoria 
Przyszłości". 

ciąg dalszy na str 6

Szkolny korytarz tętni życiem

Wycieczka na Kopę

W trakcie zajęć w Laboratorium Przyszłości

Zmagania w turnieju sportowym

Jabłka na zdrowie!
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CO NOWEGO W ŁĄCZNiKU?
RODZINNA WYPRAWA ROWEROWA:
WOKÓŁ LOKALNYCH POSIADŁOŚCI

PRZEMYSŁOWCÓW
VON TIELE-WINCKLERÓW

  Po pierwszym etapie projektu o nazwie ,,Bliżej 
siebie- lokalnie i w miejscach łączących Ślązaków 
z obu stron Odry-dla uczczenia 25 lat Programu 
Odnowy Wsi i 100-lecia powrotu Górnego Śląska do 
Polski” realizowanym przez Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Łącznik - w dniu 23 października 2022 prawie 
30 osobowa grupa rowerowa z Łącznika udała się 
do Mosznej, Kujaw i Zieliny, tj. miejsc najbardziej 
związanych z dawną obecnością przemysłowców 
rodziny von Tiele-Wincklerów. To właśnie ta rodzi-
na swoje wielkie majątki wywodzi z działalności 
przemysłowej w Katowicach i Miechowicach, gdzie 
w ramach pierwszego etapu projektu przebywali 
uczestnicy projektu. Nie zwiedzaliśmy pałacu 
w Mosznej, bo wszyscy bardzo dobrze go znają , lecz 
znakomity przewodnik zapoznał nas z rodem von 
Tiele-Winckler, przebiegiem ich kariery - jednych 
z największych śląskich przemysłowców. Pogoda 
była wymarzona: błękitne niebo, ciepło oraz piękne 
otoczenie parku pałacowego, z przebarwiającymi 
się już jesiennie dębami i klonami. Na rowerach 
uczestnicy rajdu udali się na cmentarz rodowy, 
a następnie do Kujaw, gdzie od 1908 roku mieściła 
się siedziba Dyrekcji Wszystkich Dóbr (Graf von 
Tiele-Wincklersche Güterdirekton). Obecnie 
budynek jest opuszczony, ale i zewnątrz prezentuje 
się okazale. Z opowieści przewodnika mogliśmy 
się dowiedzieć ile pięknych budynków (pocztę, 
szpital, szkołę, spichlerz budynki gospodarcze 
i mieszkalne) w Kujawach i Zielinie  zostało wybu-
dowanych przez von Tiele-Wincklerów  dla swoich 
pracowników. Na zakończenie wyprawy rowerowej 
tradycyjnnie odbył się grill, było ciasto z kawką 
oraz pieczone ziemniaczki z gzikiem. Przy cieple 
ogniska, fajnych konkursach, wesołych śpiewach, 
w  miłej i  sympatycznej atmosferze spędziliśmy 
niedzielne popołudnie.

ŁĄCZNICKI SZLAK SENIORÓW
   Zgodnie z  przysłowiowym powiedzeniem iż 
aktywności w  wieku senioralnym nigdy nie za 
dużo, to jednak małe chwile odpoczynku w trak-
cie tej aktywności się należą. Aby zrealizować 
takie miejsca odpoczynku seniorom w  trakcie 

przechadzek, w  drodze na zakupy czy też nording 
walkingu, zakupiono z  funduszu sołeckiego w  tym 
roku 3 ławeczki. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik 
realizując tegoroczny projekt ,,Bliżej siebie- lokalnie 
i w miejscach łączących Ślązaków z obu stron Odry-dla 
uczczenia 25 lat Programu Odnowy Wsi i  100-lecia 
powrotu Górnego Śląska do Polski”,  postanowiło 
upiększyć  miejsca ustawienia ławek. Ze skromnych 
funduszy przeznaczonych na ten cel zakupiono gazony 
i posadzono w nich piękne trawy i krzewy róż. Ławeczki 
są dobrze widoczne, przy uczęszczanych i lubianych 
trasach spacerowych Łącznika. Zachęcamy tym samym 
do rekreacyjnych spacerków po ciekawych zakątkach 
Łącznika już choćby z tego powodu, by odkryć gdzie 
te ławeczki umiejscowiono.

FOLDER
W  Programie Odnowy Wsi Opolskiej wieś Łącznik 
uczestniczy już od 1997 roku, czyli 25 lat. Właśnie 
z tej okazji Stowarzyszenie postanowiło wydać mały 
folder z informacjami o niektórych działaniach, które 

przyczyniły się do zmian w naszej miejscowości w ślad 
za zapisami wizji rozwoju naszej wsi - ,,Łącznik to wieś 
zadbana, zaradna i  na miarę naszych potrzeb” oraz 
misji ,, Łącznik atrakcyjnym obszarem aktywizacji 
społeczno-gospodarczej, chroniącym  środowisko przy-
rodnicze, kulturowe i tożsamość lokalną”. Projektem 
strategicznym stało się ,,Wiejskie Centrum Sportu 
i Rekreacji, a szczególnie adaptacja i rozbudowa zaplecza 
sportowego”. Czy jako wieś realizujemy wyznaczone 
kiedyś cele? Każdy komu zależy na rozwoju naszej 
miejscowości musi odpowiedzieć sobie sam na to pyt-
anie, bo Łącznik – to przecież miejsce sercu najbliższe. 
Folder ukazał się w nakładzie 500 szt.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji naszego projektu, a uczestnikom projektu za 
aktywny w nim udział. Mamy nadzieję, że pozyskana 
wiedza pozwoli wszystkim jeszcze lepiej poznać historię 
naszego regionu, Śląska oraz naszej małej ojczyzny 
wsi Łącznik.

Dorota Małek
Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik

Rowerowa wycieczka do Mosznej

Ławeczka już cieszy się zainteresowaniemNowy folder o Łącznik
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solidarni z Ukrainą:
będą remonty mieszkań

21 października tego roku podpisana została 
umowa z wykonawcą na realizację zadania 
„Utworzenie infrastruktury mieszkaniowej – 

remont dwóch lokali mieszkalnych w Białej: ul. 
Wałowa 1/5 i ul. Kościuszki 16/2”, dotyczącego 
projektu pn. "Solidarni z Ukrainą - pomoc mi-
grantom wojennym w województwie opolskim.”
Projekt  realizowany jest  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób 
uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych 
prowadzonych na terenie tego kraju.
Zadanie jest odpowiedzią na kryzys uchodźców 
związany z wojną w Ukrainie.
 Ustalony zakres współpracy obejmuje uruchomienie 
dwóch mieszkań dla migrantów z Ukrainy (remont 
i wyposażenie) oraz zakłada się realizację usług 
wspierających ich aktywność zgodnie z potrzebami. 
Budżet na wykonanie zadania wynosi 229 236,37 zł 
Wkład własny Gminy Biała nie będzie wnoszony 
do niniejszego projektu.
Remont mieszkań wykona firma Usługi Budowlane 
Zbigniew Dwornicki.

KĄCiK HisTORYCZNY:
„Noc kryształowa” w Białej: 9 na 10 listopada 1938 roku

Dojście narodowych socjalistów do władzy to 
niezwykle ciężki okres w  historii społeczności 
żydowskiej nie tylko w niemieckiej części Górnego 
Śląska, ale i w całych Niemczech. Po objęciu przez 
Adolfa Hitlera w styczniu 1933 roku stanowiska 
kanclerza Niemiec, głównym celem polityki na-
zistów było wyeliminowanie ludności żydowskiej 
ze społeczeństwa niemieckiego. Prześladowania 
i zorganizowane akcje antyżydowskie w kolejnych 
latach doprowadziły do demolowania synagog, jak 
np. w Kluczborku, gdzie w listopadzie 1935 roku 
wybito szyby. W Dobrodzieniu w sierpniu 1937 
roku włamano się do świątyni i  zdemolowano 
wnętrze. Jednak najgorsze dopiero miało nadejść. 
Punktem kulminacyjnym tych szykan była noc z 9 
na 10 listopada 1938 roku, nazwana później „nocą 
kryształową” od ilości szkła z  rozbitych okien 
świątyń i witryn sklepowych. Wtedy to bojówki 
SS, SA i NSDAP przeprowadziły zorganizowane 
akcje pogromów ludności żydowskiej, podpaleń 
synagog oraz niszczenia sklepów i mieszkań na-
leżących do społeczności żydowskiej. Na domiar 
złego w tych dniach wielu Żydów po niemieckiej 
stronie Górnego Śląska aresztowano i wywieziono 
do obozów zagłady, m.in. w Buchenwaldzie. Jak 
podaje Bożena Kubit w swojej książce „Synagogi 
na Górnym Śląsku”, tylko na samym Śląsku zostało 
podpalonych i zniszczonych 80 synagog. Podobny 
los spotkał synagogę w Białej, która była najstarszą 
udokumentowaną na Górnym Śląsku synagogą 
murowaną. Jednak zanim o feralnej nocy z 9 na 10 
listopada 1938 roku, trzeba trochę napisać o samej 
synagodze w Białej.
Powołując się na dr Israela Rabina można stwierdzić, 
że pierwszy dom modlitwy bialskich Żydów istniał 
już w pierwszej ich osadzie na Przedmieściu Nyskim, 
chociaż nie ma na to żadnych potwierdzonych do-
kumentów. Jednak jest to bardzo prawdopodobne, 
ponieważ najważniejszą potrzebą tworzącej się 
gminy żydowskiej jest budowa domu modlitwy, 
organizacja wspólnoty bez takiego miejsca jest 
niemożliwa. Po osiedleniu się Żydów w obrębie 
murów miejskich dom modlitwy również został 
przeniesiony. Na podstawie akt i  sprawozdań 
z drugiej połowy XVII i początków XVIII wieku 
wiemy, że już wtedy istniała synagoga drewniana 
przy Alei Żydowskiej (dzisiejsza ulica Wałowa). 
Nie znamy daty jej budowy, ale wiemy, że była 
mała i ciasna dla coraz większej liczby Żydów za-
mieszkujących ówczesną Białą. Dlatego już w 1680 
roku rozpoczęły się rozmowy gminy żydowskiej 
z władzami miasta w sprawie kupna placu pod bu-
dowę nowej większej synagogi. Nie wiemy dlaczego 
władze Białej sprzeciwiały się tej rozbudowie, ale 
z dokumentów z lat 1688 i 1717 wiemy, że stara 
drewniana synagoga jeszcze istniała. Dopiero siła 
wyższa zmieniła sytuację bialskich Żydów. Wielki 
pożar, który wybuchł 22 września 1769 roku strawił  
drewnianą synagogę oraz kilkanaście domów 
w mieście. Po tym wydarzeniu magistrat w Białej 
wyraził zgodę na zakup działki pod budowę nowej 
synagogi. Nowa, piękna i murowana budowla po-
wstała w zaledwie 5 lat od pamiętnego pożaru, co 
potwierdzała inskrypcja z datą ukończenia budowy 
(1774). Tablica była  wmurowana w ścianę północną 
synagogi. Bialska synagoga utrzymana była w stylu 
prostego baroku. Jak podaje wspomniana wyżej 
Bożena Kubit, fasada budowli nawiązywała do 
bocznej elewacji Zamku w Białej. Prawdopodobnie 
Żydzi tym gestem chcieli oddać hołd właścicielom 
zamku, którzy przez stulecia chronili społeczność 
żydowską. Synagoga pomieścić mogła od 250 do 
300 mężczyzn i około 100 kobiet. Budynek stał 
w centrum tzw. dzielnicy żydowskiej (dzisiejsze 
ul. Wałowa i Kościuszki), a w pobliżu znajdowały 
się najważniejsze instytucje gminy żydowskiej, 

jak np. szkoła czy rzeźnia rytualna. Podobnie jak 
w innych małych miejscowościach w drugiej połowie 
XIX wieku liczba Żydów w Białej systematycznie 
spadała. Nastąpiło to po tzw. edykcie emancypa-
cyjnym zezwalającym na swobodne osiedlanie się 
Żydów na terenie całych Prus. Aby pokazać skalę 
wyludniania społeczności żydowskiej z  Białej, 
trzeba wspomnieć, że jeszcze w 1812  roku, w Białej 
mieszkało 1096 Żydów, a niecałe 100 lat później 
było ich już tylko ok. 20.W  1914 roku bialska 
gmina żydowska została rozwiązana ze względu 
na brak quorum modlitewnego z hebr. Minjan, 
czyli braku 10 dorosłych mężczyzn wymaganych 
m.in. przy odmawianiu kadiszu lub czytaniu Tory.  
Od tego momentu synagoga była nieczynna, a jej 
wyposażenie przekazano do Prudnika i Wrocławia. 
Na cztery lata przed „nocą kryształową”, bo w 1934 
roku, budynek został oddany władzom miejskim.
Tak zwana „noc kryształowa” i przebieg samych 
wydarzeń z  9 na 10 listopada w  Białej, nie jest 
do końca znany ani udokumentowany. Według 
nieżyjącego już dr Kazimierza Kasicza, podczas 
„nocy kryształowej” do Białej przyjechała bojówka 
NSDAP i spaliła synagogę. Jednak ostatnio pojawiły 
się inne głosy potomków osób, które mieszkały 
wtedy w  pobliżu synagogi. Według relacji ich 
krewnych, synagoga nie została podpalona, tylko 
zdewastowana i  w  krótkim czasie rozebrana, 
a materiał posłużył na prywatne cele budowlane. 
Jest to teoria bardzo możliwa, ponieważ jak już 
wspomniano bialska synagoga leżała w centrum 
tzw. dzielnicy żydowskiej oraz bardzo blisko rynku. 
Była otoczona innymi budynkami mieszkalnymi. 
Podpalenie takiego obiektu mogłoby doprowadzić 
do przeniesienia się ognia na inne budynki i do 
wywołania ogromnego pożaru w mieście. Jak by 
jednak nie było - po tych wydarzeniach ta okazała 
budowla, będąca przez ponad 160 lat symbolem 
silnej społeczności żydowskiej i wielokulturowości 
Białej, przestała istnieć. Przypieczętowało to los 
bialskich Żydów, których już nielicznych spotkał 
straszny los w  niemieckich obozach zagłady. 
Jedynym śladem bogatej historii bialskich Żydów 
jest cmentarz żydowski, największy zachowany 
kirkut na Śląsku.

pb

Zdjęcia: J. Chrząszcz, Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien, Zülz 1926

W trakcie podpisywania umowy
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ZADUsZKi ARTYsTYCZNE "POPROWADŹ sERCE ME"

W
  piątkowe popołudnie 4 listopada 
Gminne Centrum Kultury w Białej za-
prosiło na zaduszki artystyczne zaty-

tułowane „Poprowadź serce me”. Wydarzenie 
miało miejsce w sali widowiskowej Urzędu 
Miejskiego w Białej.
Spotkanie było okazją na chwilę refleksji nad tym 
co w życiu najważniejsze, szczególnie w dzisiejszych 
czasach. Na scenie wystąpili członkowie obecni 
i  byli członkowie Studia Piosenki działającego 
przy GCK w Białej oraz łącznicki chór SENIORES.
W  przedmowie występu zebrana publiczność 
mogła usłyszeć słowa:

Żyjemy w  bardzo niespokojnych czasach. Bliscy 
oddalają się od siebie coraz bardziej. Mówi się 
o kryzysie wartości i braku ideałów. Lekarstwem 
na wszelkie zło jest miłość. Jak czarodziejski klucz, 
który otwiera zziębnięte serca i pozwala człowiekowi 
w pełni przeżywać jego człowieczeństwo. Jesteśmy 
tu razem, bo połączyła nas tęsknota za tymi, którzy 
odeszli. Pragniemy podzielić się refleksją o tajemnicy 
przemijania i odkrywaniu tego, co dobre i piękne. 
Warto wsłuchać się w  ciszę własnego serca i  po-
wiedzieć: żyję nie tylko dla siebie, ale i dla innych.

Na przygotowany program złożyły się wykonania 
nawiązujące do przemijania, refleksji,  pamięci 
o tych, którzy już odeszli – były wiersze, utwory 
instrumentalne i wokalne. Zabrzmiały takie klasyki 
polskiej piosenki jak np. “Jaskółka uwięziona” Stana 
Borysa, “Psalm stojących w  kolejce” Krystyny 
Prońko, czy bardzo w tym dniu wymowny utwór 
Czesława Niemena “Dziwny jest ten świat”. Występ 
zebrał gromkie brawa.
Za dobór repertuaru oraz przygotowanie artystów 
odpowiedzialne były Elżbieta Malik i Iwona Preusner.

n

POWRóćMY jAK ZA DAWNYCH lAT

Wieczorem 21 października w sali wido-
wiskowej Urzędu Miejskiego w Białej 
odbył się koncert muzyczno-literacki 

pod nazwą „Powróćmy jak za dawnych lat”. 
Impreza zorganizowana została przez Gminne 
Centrum Kultury w Białej we współpracy z ar-
tystami ze Stowarzyszenia PEK.
Główną ideą koncertu było zapewnienie odbior-
com niezapomnianych wrażeń artystycznych 
i powrotu do czasów, kiedy to jako młodzi ludzie 
nucili szlagiery wykonywane przez największych 
artystów tego okresu, m.in.: Eugeniusza Bodo, 
Toli Mankiewiczównej, Zuli Pogorzelskiej, Hanki 

Ordonówny, Miry Zimińskiej, Adolfa Dymszy czy 
Mieczysława Fogga. W repertuarze zaprezentowa-
nym w Białej znalazły się tak znakomite piosenki 
jak np. "Miłość ci wszystko wybaczy",„Umówiłem 
się z Nią na 9”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Zimny 
drań” i wiele innych. Utwory wokalne przeplatane 
były humorystycznymi tekstami zaczerpniętymi 
z jednego z najlepszych kabaretów dwudziestolecia 
międzywojennego jakim był „Kabaret Qui Pro 
Quo”, który w tym czasie był kabaretem literackim 
i inteligenckim, a tworzone teksty wychodziły spod 
pióra m.in. Juliana Tuwima. Dodatkowo cały klimat 
koncertu podkreśliły elementy scenograficzne 

(tła, ubiór i stylistyka) nawiązujące do mody lat 
20/30-tych ubiegłego wieku. Podczas koncertu 
artyści przypomnieli widowni niezapomniane 
piosenki i szlagiery, które pomimo upływu wielu 
lat wciąż mają swoich wiernych słuchaczy i miło-
śników, i to nie tylko wśród starszego pokolenia. 
Koncert oddający atmosferę tamtych czasów i tzw. 
"klimatów muzyczno-kabaretowych" z pewnością 
był niezapomnianym wydarzeniem kulturalnym 
dla bialskiej widowni, o czym świadczą gromkie 
brawa, które rozległy się na koniec występu.

n

W trakcie występu nie brakowało scenek humorystycznychOprócz głosów, zachwycały także stroje artystów

Wszyscy wykonawcy tegorocznych zaduszek na scenie

Agata i Joanna Scholz Martyna Preusner i Natan Deszczka
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"NA sKRZYDŁACH WOlNOŚCi"
KONCERT UPAMięTNiAjĄCY ODZYsKANiE NiEPODlEGŁOŚCi

10 listopada Burmistrz Białej oraz Gminne 
Centrum Kultury w Białej zaprosili na kon-
cert z okazji 104. rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę. Na senie w sali wi-
dowiskowej Urzędu Miejskiego wystąpił zespół 
Winyl Band – znany już bialskiej publiczności 
z występu podczas otwarcia muszli koncertowej 
w parku, kiedy to wykonał repertuar w stylistyce 
lat 20. ubiegłego wieku.
Zebranych przywitał dyrektor ośrodka kultury, 
Patryk Bania, który przedstawił kilka informacji 
o zespole i krótki zarys historyczny święta.
W  repertuarze przygotowanym na czwartkowy 
wieczór znalazły się autorskie utwory patriotyczne 
oraz kompozycje znanych autorów; m.in. Marka 

Grechuty, Bułata Okudżawy, Grzegorza Tomczaka 
czy Czerwonych Gitar. Ponadto program zawierał 
fragmenty poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Wisławy Szymborskiej czy  Haliny Poświatowskiej, 
które świetnie uzupełniły utwory muzyczne 
i stworzyły z nimi fantastyczną całość.
Trwający ponad godzinę koncert „Na skrzydłach 
wolności” minął bardzo szybko, w  tym czasie 
członkom zespołu udało się zabrać publiczność 
w niezwykłą podróż po historii naszej ojczyzny. Po 
historii, w której nie zabrakło bólu, tęsknoty i żalu, 
ale i  nadziei i  radości. Wzruszające wykonania 
publika doceniła prośbą o bis oraz owacjami na 
stojąco.

n

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompe-
tencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
Wykorzystując wsparcie finansowe Ministerstwa 
dla Laboratoriów Przyszłości w  naszej szkole 
powstała nowa sala - specjalistyczna pracownia 
plastyczno - techniczna. Jest ona wyposażona 
w nowe meble, nowoczesne narzędzia (drukarka 
3D, długopisy 3D, mikrokontrolery, sprzęt do 
nagrań i zdjęć, imadła, maszynę do szycia, opro-
gramowanie, klocki konstrukcyjne). Dzieci uczą 
się rozwiązywania problemów poprzez budowanie 
i kodowanie. Zajęcia są ciekawe i atrakcyjne. Miłe 
otoczenie sprawia, że nauka staje się przyjemna.
Ponadto, mam przyjemność przedstawić uczniów, 
którzy reprezentują naszą szkolę w  konkursach 
i  odnoszą sukcesy. Janek Miczka otrzymał wy-
różnienie w  IV Powiatowym Konkursie Pieśni 
Patriotycznej. Vanessa Daniel zajęcia III miejsca 
w XXX Konkursie Recytatorskim Wierszy Josepha 
von Eichendorfa.
A co w najbliższych planach? 
Oprócz tradycyjnych lekcji, próbnych egzaminów 
ósmoklasisty, bieżących sprawdzianów i kartkówek, 
omawiania lektur itp. - Lodowisko! Filharmonia! 
Mikołajki! Szykuje się wiele imprez w przedszko-
lach, na filii i w budynku głównym. Zaangażowani 
są wszyscy. 
Przygotowujemy także Jarmark Bożonarodzeniowy 

wraz z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Odnowa 
Wsi Łącznik. Już teraz zapraszamy 11 grudnia do nas! 
W okresie świątecznym wystawimy także JASEŁKA. 
I spotkamy się z nauczycielami – emerytami.
Na razie tyle...
PS Zapraszamy także na nasz szkolny profil Face-
bookowy i na stronkę!

Pozdrawiam serdecznie!
Anna Stankala

Dyrektor ZSP w Łączniku

Dzieje się! - dokończenie ze str. 2

Szkolne obchody święta odzyskania niepodległości Vanessa Daniel zajęła III miejsce w XXX Konkursie Recytatorskim 
Wierszy Josepha von Eichendorfa

Utwory muzyczne przeplatane były wierszami

Bartosz Listwan

Zespół Winyl Band na bialskiej scenie
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"Poznaj swego sąsiada" -
kolejny projekt polsko-czeski zakończony sukcesem!

22 października 2022r. odbyło się ostatnie 
działanie projektowe pn. „Poznanie zamko-
wych historii” kończące po polskiej stronie 

projekt „Poznaj swojego sąsiada”. 
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać 
się z walorami krajoznawczymi i  historycznymi 
sąsiada, dzięki możliwości wspólnego zwiedzenia 
zamku Lihnartovy oraz parku zamkowego w Hynči-
cach. Podczas zwiedzania kustosz zamku zaciekawił 
uczestników historią obiektu i opowiedział kilka 
ciekawostek dotyczących Města Albrechtice i jego 
okolic. Wizyta w parku zamkowym w Hynčicach 
zainteresowała w  szczególności miłośników 
ogrodnictwa i natury. Mogli zapoznać się z rzadko 
spotykanymi odmianami roślin i warzyw, a także 
wystawą małych zwierząt.
W ramach projektu przedstawiciele Gminy Biała 
trzykrotnie udała się z  wizytą do partnerskiego 
Města Albrechtice. 
W wrześniu grupa dzieci z ZSP w Białej odbyła 
pieszą wycieczkę w ramach działania „Przechadzka 
Krecikową Ścieżką z wejściem na wieże widokową”. 
Ze względu na napotkane na drodze drewniane 
postacie z bajek oraz przygotowane gry i zabawy 
trasa była świetną atrakcją dla dzieci. Po przejściu 
bajkowego szlaku dla wszystkich uczestników 
przygotowany został poczęstunek w  parku B. 
Smetany w Město Albrechtice z wykorzystaniem 
infrastruktury do organizacji imprez plenerowych 
zakupionej przez partnera w  ramach projektu. 
Dzieci świetnie bawiły się również na nowym 
placu zabaw w tymże parku. 

W lipcu natomiast prawie 50-osobowa grupa z Polski 
wraz z czeskimi partnerami uczestniczyła w pieszej 
wycieczce do ruin zamku Burkvíz. W trakcie prawie 
10-kilometrowej trasy można było podziwiać piękno 
przyrody polsko-czeskiego pogranicza. 
Przy okazji obu wyjazdów wszyscy chętni uczest-
nicy mogli wejść na wieżę widokową na Górze 
Granicznej. 
W ramach projektu czescy goście uczestniczyli dwu-
krotnie w warsztatach z digitalizacji historycznych 
dokumentów i nocnego zwiedzania Białej dla grupy 
seniorów i młodzieży oraz w grach terenowych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Gry terenowe po zabytkach i atrakcjach Białej prze-
znaczone były dla dwóch różnych grup wiekowych 

tj. młodzieży i dorosłych oraz dzieci. Prowadzone 
były przez animatorów, którzy świetnie uatrakcyjnili 
całość spotkań i zapewnili profesjonalną oprawę. 
Uczestnicy gier otrzymali certyfikaty „Łowców 
skarbów” oraz małe upominki.
Po polskiej stronie projekt zakończony został 31 
sierpnia 2022r.
Projekt "Poznaj swojego sąsiada", realizowany 
w partnerstwie Město Albrechtice i Gminy Biała, 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz ze 
środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

um

Październikowa wizyta na zamku Linhartovy

Dzieci na trasie Krecikowej ścieżki Zmęczeni, ale zadowoleni po zwiedzaniu i zabawie na placu zabaw

W trakcie gry terenowej
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APEl DO MiEsZKAŃCóW GMiNY BiAŁA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej apeluje do mieszkańców Gminy Biała 
o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych 
i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!
Każdą informację o  osobach starszych, samotnych, bezdomnych, o  tych 
których nie znamy a  wydaje nam się, że potrzebują pomocy przekażmy 
służbom społecznym.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, 
w  okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. 
Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i  różnych służb. 
Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli 
odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29 – telefon 774387140
- Komisariat Policji w Białej – telefon ( komórkowy ) 112  (stacjonarny) 997
- Sołtysi poszczególnych miejscowości

CZAD - CiCHY ZABójCA
Trwa sezon grzewczy, a wraz 

z nim wzrasta zagrożenie za-
trucia czadem. Policjanci ape-

lują o rozważne korzystanie z urzą-
dzeń grzewczych i zachowanie pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa. 
Czad, czyli tlenek węgla to „cichy 
zabójca”, nie widać go, nie czuć, 
a nawet niewielka dawka może być 
śmiertelna.
Policjanci ostrzegają przed zabój-
czym działaniem tlenku węgla. Silny 
wiatr, brak odpowiedniej wentylacji 
pomieszczeń, bądź niesprawne piece 
opałowe, czy piecyki gazowe często 
powoduje poważne w skutkach zatrucie 
tlenkiem węgla.
Czad jest gazem niewyczuwalnym 
przez zmysły człowieka (bezwonny, 
bezbarwny i  pozbawiony smaku), 
blokuje dostęp tlenu do organizmu 
- zajmuje jego miejsce w czerwonych 
ciałkach krwi, powodując przy dłu-
gotrwałym narażeniu (w większych 
dawkach) śmierć przez uduszenie.
Zaczadzenia często wynikają po prostu 
z niewiedzy. Naprawdę niewiele po-
trzeba, aby nasze mieszkania i domy 
stały się bardziej bezpieczne. Przede 

wszystkim warto zainstalować czujkę 
tlenku węgla. Podstawową jej funkcją 
jest wykrywanie czadu i generowanie 
sygnałów alarmowych w  sytuacji 
wykrycia jego nadmiernego stężenia 
w  powietrzu. Podnosi ona poziom 
bezpieczeństwa w pomieszczeniach, 
zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz 
pozwala na szybką reakcję w sytuacji 
zagrożenia życia.
Do tragedii bardzo łatwo może dojść 
w niewietrzonych pomieszczeniach. 
Zaklejanie kratek wentylacyjnych, jak 
również brak regularnych kontroli 
drożności przewodów wentylacyjnych 
i kominowych zwiększa ryzyko zatruć. 
Problem z czadem narasta szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym kiedy 
dogrzewamy się paląc w kominkach 
czy piecach.

Pamiętajmy o niebezpieczeństwie, jakie 
niesie ze sobą tlenek węgla i właściwie 
zabezpieczmy nasze domy i mieszkania, 
pozwoli to ochronić nasze życie oraz 
życie naszych bliskich.

KPP w Prudniku

„Kiermaszowy” turniej

Już po raz 12 sympatycy skata 
spotkali się w Ligocie Bialskiej 
aby rozegrać turniej w trady-

cyjnej formule – 3 rundy po 24 
rozdania.
Mimo, że jest coraz mniej osób 
grających w  „śląskiego brydża” to 
do baru „U  Henia” przyjechało aż 
dwudziestu zawodników na czele 
z  prezesem Opolskiego Związku 
Skata (p. Paweł Kiszka). Turniej był 
bardzo emocjonujący i  pokazał, że 
aby osiągnąć dobry wynik należy 
grać równo wszystkie rundy. Boleśnie 
o tym przekonał się Joachim Gibas 
(Ligota Bialska), który liderował po 
dwóch rundach z wyraźną przewagą 
nad pozostałymi. Niestety po fatalnej 

ostatniej rundzie (tylko 60 pkt.) spadł 
na 10 miejsce . Końcowa klasyfikacja 
okazała się niecodzienna bo dwóch 
najlepszych zawodników uzyskało 
identyczną liczbę punktów 1886. Byli 
to: Stanisław Byczek (KS Karolinka 
Gogolin) i Paweł Kiszka (KOMAX 
Opole – Borki). Podium uzupełnił  
Józef Hadama (1820 pkt.) reprezen-
tujący klub z Gogolina. Tradycyjnie 
nagrodzeni byli również zwycięzcy 
poszczególnych rund. Pierwszą wygrał 
Joachim Jarosz- 838 pkt (Chrzowice), 
drugą Joachim Gibas – 793 (Ligota 
Bialska) a trzecią Teofil Grzywa – 957 
pkt. (Radostynia).

jk

Obchody dnia św. Marcina w Radostyni

Już od kilku dekad Radostynię 
przemierza pochód z okazji 
dnia św. Marcina. W tym roku 

nie mogło być inaczej.
 Obchody tego święta zorganizowano 
12 listopada 2022r. Wydarzenie 
zainicjowała rada sołecka na czele 
z panią sołtys.
Mieszkańcy spotkali się w  miejscu 
zbiórki skąd wyruszył korowód, który 
poprowadzili nasi panowie, trzymając 
w rękach zapalone pochodnie. Tradycję 
Martinstag kultywuje się w sołectwie 
głośnym i wesołym pochodem. Swą 
metę miał on w świetlicy wiejskiej.
Na jej terenie odbyły się wspólne  
tańce dla tych najmłodszych i star-
szych – belgijka.
Na wszystkich uczestników czekał 
pyszny poczęstunek: słodkie rogaliki, 
kinder poncz, grzane wino, leczo oraz 

upominki w  postaci upieczonych 
ciasteczek – tradycyjne gąski.
Został również rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny pt. „Postać św. Marcina”. 
I miejsce zdobyła Olivia Triebler, II 
Linda Triebler oraz III Paulina Latus. 
Zwycięzcom gratulujemy!
Dziękujemy jednostce OSP Ligota 
Bialska za czuwanie nad bezpie-
czeństwem oraz wszystkim, którzy 
włączyli się i pomogli przy organi-
zacji imprezy, a także uczestnikom. 
Cieszymy się, że mieszkańcy licznie 
wzięli udział w pochodzie i wspólnym 
świętowaniu, które było bardzo udane. 
Takie wydarzenia łączą i scalają nas 
jako wioskę.

ac

Gotowi do korowodu

Uczestnicy świętowania
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Obchody dnia św. Marcina w Gostomi

Jak co roku, w Wigilię Dnia św. 
Marcina szkoła i przedszkole 
w Gostomi tradycyjnie obcho-

dzą ten średniowieczny zwyczaj – 
Dzień Świętego Marcina.
Świętowanie rozpoczęło się krótkim 
występem artystycznym w kościele, 
przygotowanym przez uczniów 
naszej szkoły i dzieci z przedszkola. 
Oprócz dzieci uczestnikami byli 
rodzice jak również mieszkańcy wsi 
i okolic. Każdy wchodząc do świątyni 
otrzymywał mały karnecik z symbo-

licznym gęsim piórkiem i  sekwencją. 
Pięknie wygłaszane teksty  i śpiewane 
piosenki religijne wywołały wśród 
uczestniczących ogromne emocje 
i duchowe natchnienie , które zaowo-
cowało gromkimi brawami. Wyrazy 
podziękowania padły również z ust 
księdza proboszcza,  bowiem z tradycją 
obchodów Dnia św. Marcina spotkał 
się po raz pierwszy dopiero w naszej 
małej parafii. 
Po występie przy bramie kościelnej 
czekał na wszystkich uroczyście ubrany 

żołnierz-Marcin  wraz z konikiem. 
Wszyscy  obecni ustawili się do 
korowodu. Przy dźwiękach muzyki 
granej przez panią organistkę , śpie-
wając piosenki, szliśmy główną drogą 
wioski pokonując spore odległości. 
Porządku i bezpieczeństwa pilnowali 
nasi strażacy, prawidłowo formując 
kolumnę korowodu.
W pełni blasku księżyca , który cały 
czas oświecał nam drogę przemarszu, 
dotarliśmy do remizy strażackiej, 
gdzie czekało na nas ognisko oraz 

ciepły poczęstunek w  postaci pie-
czonych na grillu kiełbasek, rogali 
świętomarcińskich, kawy i herbaty. 
Wspólne biesiadowanie mijało 
w  przyjaznej i  miłej atmosferze. 
Mamy nadzieję, że ta tradycja będzie 
kultywowana, ponieważ ma głęboko 
zakorzenione więzy rodzinne i prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie.

kp

Program przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej Pochód poprowadził św. Marcin
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Odeszli
Klaus Otte, ur. 1942 r., zm. 16.10.2022 r., zam. Biała

Klara Gaier, ur. 1939 r., zm. 19.10.2022 r., zam. Krobusz

Joachim Gawolek, ur. 1957 r., zm. 25.10.2022 r., zam. Biała

Dorota Mencler, ur. 1942 r., zm. 28.10.2022 r., zam. Olbrachcice

Antonina Mikulska, ur. 1919 r., zm. 02.11.2022 r., zam. Grabina DPS

Anna Cziomer, ur. 1940 r., zm. 03.11.2022 r., zam. Prężyna

Beatrix Barisch, ur. 1934 r., zm. 03.11.2022 r., zam. Biała

Hildegarda Kosmala, ur. 1936 r., zm. 03.11.2022 r., zam. Biała

Alfreda Gadzińska, ur. 1932 r., zm. 07.22.2022 r., zam. Grabina DPS

Józef Gałka, ur. 1936 r., zm. 08.11.2022 r., zam. Biała

Franciszek Kusber, ur. 1960 r., zm. 08.11.2022 r., zam. Otoki

Jan Daniel, ur. 1938 r., zm. 09.11.2022 r., zam. Gostomia

Konrad Lubczyk, ur. 1931 r., zm. 10.11.2022 r., zam. Prężyna

Grzegorz Torbus, ur. 1972 r., zm. 12.11.2022 r., zam. Biała

Tabele rozgrywek piłki nożnej
po rundzie jesiennej

KLASA A GRUPA IV:

KLASA B GRUPA X:

II LIGA WOJEWÓDZKA C1 - TRAMPKARZ:

D1 MŁODZIK "TLM - GRUPA 8:

II LIGA WOJEWÓDZKA D1 MŁODZIK - GRUPA 2:
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

ZADZWOŃ
77 438 70 26 WEW. 22

R E K L A M Y
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