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 Chcesz uruchomić własną działalność gospodarczą na terenie jednej 
z gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki, Tułowice i mieszkasz w jednej z tych gmin?

Nie jesteś zarejestrowany w KRUS?

W ostatnich 3 miesiącach nie prowadziłeś własnej działalności?

Zgłoś się do Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, Niemodlin.
Tel. 77 4606 351, niemodlinskie@op.pl

Już wkrótce ogłaszamy nabór wniosków na do� nansowanie do Podejmowania 
działalności gospodarczej.

Można pozyskać 60 000 zł m.in. na doposażenie pomieszczeń, remont, szkole-
nia, zakup sprzętu.

Nie wymagamy wkładu własnego. Nie musisz być bezrobotny.

Konsultujemy nieodpłatnie wnioski i biznesplany w ramach naborów.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Rynek 52, Niemodlin.

Tel. 77 4606 351, niemodlinskie@op.pl
www.boryniemodlinskie.pl

 Informujemy mieszkańców, że w roku 2021 upływa termin ważności 
dowodów osobistych wydanych w 2011 r. Wydane obecnie dowody osobiste 
mają określony, 10-cio letni okres ważności. Nieważny dowód osobisty nie 
spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsamości i obywa-
telstwa np. w kontaktach z urzędem. W kwestiach wymagających wery� kacji 
naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, 
czy z dokonaniem zakupu ratalnego. Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność 
swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego 
ważności trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Każdy pełnoletni obywatel Rzec-
zypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać 
dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju 
ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Ponadto, nieważny 
dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach 
Strefy Schengen.
 Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście lub przez Internet. 
Wystarczy wypełniony wniosek oraz zdjęcie, które powinno być aktualne tj. zro-
bione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

• na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani 
innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
• zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część 
barków,
• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

 Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku wraz z jedną 
aktualną fotogra� ą w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe-
go Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. Nr 14), w godzinach urzędowania. 
Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności 
dowodu.
 W przypadku osób, które ze względów zdrowotnych mają problemy by 
osobiście dotrzeć do urzędu istnieje możliwość załatwienia tej sprawy                w 
domu przez jednego z naszych pracowników. W takim przypadku prosimy o 

kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
77 4388553 lub 77 4388543.
 Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usłu-
ga, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wy-
danie dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie 
Pro� lu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia 
pro� lu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywa-
tel.gov.pl/zaloz-pro� l-zaufany).

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

 Nowy dowód osobisty (w tym e-dowód) możesz odebrać po 30 dniach 
od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko                   w 
szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód przygotowu-
je Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy 
dostarcza go policja.
 E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany 
od 4 marca 2019 roku. Dowody wydane wcześniej zachowują swoją ważność — 
datę ważności znajdziesz na każdym dowodzie. Możesz wymienić stary dowód 
na e-dowód w dowolnym momencie.

PODEJMIJ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ Z POMOCĄ
BORÓW NIEMODLIŃSKICH!

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO
DOWODU OSOBISTEGO!
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 Szpital im. św. Elżbiety 
w Białej dziękuje W S Z 
Y S T K I M  darczyńcom, 
z których najwięcej jest 
mieszkańców Gminy Biała.
Dziękujemy tym, których 
już nie ma pośród nas, a 
którzy zdecydowali o bu-
dowie Szpitala.
 Mieszkańcy gminy ws-
pomagali pracą pomoc-
niczą oraz � nansowo, tak 
że w 1895r. rozpoczęto 
budowę, a po 3 latach prac 

Starosta Prudnicki von Sydow uroczyście otworzył Szpital. Podczas Mszy Dzięk-
czynnej proboszcz ks. Bartelmus powiedział

 „Ten Szpital niech będzie zaszczytem dla Powiatu Prudnik,
  Ten Szpital niech będzie błogosławieństwem dla chorych i biednych”.

I tak to życzenie spełnia się do dnia dzisiejszego.

 W międzyczasie pojawiło się zagrożenie dla Szpitala z powodu planów 
jego zamknięcia. I znowu dzięki o� arności mieszkańców Gminy Biała, którzy w 
referendum zdecydowali się dopłacać do budżetu, Szpital mógł przetrwać kilka 
lat biedy. W tym czasie zamknięto wiele, dużo większych szpitali, bo mieszkańcy 
tych miejscowości nie zdecydowali się na wspomaganie swoich szpitali.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Biała dziękujemy i za to poświęcenie.

 Rok 2020 był rokiem szczególnym. Pojawiła się pandemia. Ciężkie 
zakażenie koronawirusem dotknęło ponad 70 milionów ludzi na całym świe-
cie. Choroba dotarła także do Białej. Wojewoda Opolski Adrian Czubak zdecy-
dował, że nasz Szpital będzie „Szpitalem Covidowym” na 2 poziomie referency-
jności. W ciągu tygodnia, i to w szczycie pandemii, przekształciliśmy Szpital na 
zakaźny.

 Dziękujemy personelowi Szpitala, który był skłonny przygotować się 
do tak trudnej sytuacji i podjąć się trudu leczenia chorych zakażonych wirusem 
COVID19. Wiedzieliśmy, że wirus nie oszczędza nikogo, nawet tych, którzy 
mają osobistą ochronę. Od początku pandemii w Polsce zakaziło się 35 tys. 
pielęgniarek, 32 z nich 
zmarły. Zmarło także 43 
lekarzy. Na tę chorobę za-
padło ponad 95% person-
elu naszego Szpitala, na 
szczęście nikt nie zmarł. 
Jeszcze raz dziękujemy w 
s z y s t k i m  pracown-
ikom Szpitala za ich trud 
i poświęcenie.

 Nadzwyczajne 
czasy wymagają nadzwy-
czajnych ludzi. W cza-
sie pandemii, trudnym 
dla nas czasie, znaleźli 
się dobrzy ludzie chcący 
wspomóc szpital i w nim leczonych chorych. Otrzymaliśmy liczne dary: artykuły 
spożywcze, napoje, słodycze, środki czystości, kosmetyki, pościel, bieliznę oso-
bistą, dzięki którym poprawiły się warunki pobytu chorych. Podziękowania na-
leżą się organizatorom zbiórki dla mieszkańców miasta i całej gminy. Szczególne 
podziękowania przekazujemy państwu Annie i Tomaszowi Pohlom z Przychod-
ni Lekarskiej w Białej, pracownikom Apteki im. K. Wojtyły w Białej, właścicielce 
Restauracji „Malwa” w Białej Janinie Braun, Wytwórni Wód „Ustronianka” w 
Białej, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Białej, Publicznemu Przedszkolu 
w Białej, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Prudniku i wielu, wielu 
innym.
WSZYSTKIM  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY.

W imieniu Szpitala
Dyrektor                                                                                           Dyrektor ds. medycznych
Zdzisław Juszczyk                                                                            Sebastian Stankala

Szpital im. św. Elżbiety
Dziękujemy! Dziękujemy!

 27 grudnia 2020 r. rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw SARS-
CoV-2. W etapie “0” szczepione są osoby, które na co dzień są narażone na wz-
możony kontakt z koronawirusem. W połowie stycznia 2021 r. ruszyła rejestrac-
ja na szczepienia dla wszystkich Polaków.

Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:
1.  zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego,
2. zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu 
Szczepień (989 lub 22 62 62 989);
3. zapisać się przez Internetowe Konto pacjenta.

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. 

 W naszej gminie można zaszczepić się w przychodni lekarskiej 
ZDROWIE przy ul. Opolskiej, tel . 77 438 70 10.
Jak wygląda szczepienie?
– szczepionka podawana jest domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny
– pacjent otrzymuje dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) w odstępie co najm  
niej 21 dni. Nie ma możliwości, by druga dawka została zastąpiona szczepionką 
innego producenta niż ta, która została podana w pierwszej dawce
– nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej
– szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 
7 dni od daty otrzymania drugiej dawki
– przed szczepieniem powinieneś otrzymać kwestionariusz do wypełnienia.

 Pacjent nie zostanie zaszczepiony, jeśli ma ciężką chorobę przebiega-
jącą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niew-
ielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.
Po podaniu szczepionki pacjent pozostanie pod obserwacją przez co najmniej 
15 minut.
 Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej osób się zaszczepi, 
tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. 

Jak zapisać się na szczepienie przeciw
COVID-19?
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kulturalnego i rekreacyjnego.
2. Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Biała – do� nan-
sowanie w kwocie 1.000.000,00zł, czyli w części 68,26% zaplanowanych kosztów 
zadania (wnioskowano o pełne do� nansowanie). W ramach tej modernizacji 
oprawy żarowe/sodowe w oświetleniu ulicznym i drogowym na terenie całej 
gminy, które stanowią własność gminy Biała lub Tauron, zostaną wymienione na 
oprawy w technologii LED.
 Realizację ww. zadań przewidziano zgodnie z warunkami naboru na 
lata 2021-2022.
 Wcześniejsza pula środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
ponad 1,5mln zł (kwota przyznana wprost na podstawie uchwały Rady Mini-
strów, bez konieczności wnioskowania) została przekazana na zapłatę zobowią-
zań Gminy Biała w ramach z budowy drogi powiatowej na odcinku Biała-Górka 
Prudnicka o długości 5,53 km.

ar
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 Uczennica klasy 6c Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej, Aurelia 
Przyklenk, zdobyła II miejsce w Konkursie Plastycznym „Zagrożenia wypadko-
we w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka” w kategorii klas IV-VI. Roz-
strzygnięcia konkursu dokonano pod koniec listopada zeszłego roku.
 Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką Komisję d/s Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w 
Opolu. Jego ideą było bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym oraz po-
pularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań pro� laktyki wypadko-
wej.
 W konkursie wzięło udział 368 uczniów z 34 szkół województwa opol-
skiego. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice, na 
temat zagrożeń występujących w gospodarstwie wiejskim.
Gratulujemy Aurelii zajęcia wysokiego miejsca i życzymy kolejnych sukcesów!

n

II MIEJSCE NA PODIUM

 Centrum Społeczno-Kulturalne w Białej mieszczące się w budynku byłej 
stolarni  przy ul. Kościuszki 10 (dawny kościół ewangelicki) zostanie kompletnie 
i nowocześnie wyposażone w wyniku realizacji nowego projektu, który otrzymał 
do� nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na 
lata 2014-2020. Gmina Biała czekała na przyznanie do� nansowania ponad rok 
(wniosek złożono w październiku 2019r.), ale obecnie już trwają przygotowania 
dokumentów do podpisania umowy z Zarządem Województwa Opolskiego.
 Realizację projektu przewiduje się w 2021r., a w wyniku tego zostanie 
wyremontowany budynek zaplecza za kościołem ewangelickim, a wnętrze Cen-
trum Społeczno-Kulturalnego (w tym biblioteka, punkt informacji turystycznej, 
sala na I piętrze, izba regionalna, biuro) zostanie doposażone w nowe meble oraz 
sprzęt informatyczny i multimedialny. Przeprowadzona inwestycja ma służyć 
funkcjom społecznym, które są i będą realizowane w CSK, a dzięki temu przed-
sięwzięciu oferta wydarzeń będzie mogła stale się poszerzać.  
Według założeń, całkowity koszt projektu to około 412 tyś zł, a do� nansowanie z 
EFRR wynosi prawie 300tyś zł.

Kolejne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Biała

 Gmina Biała otrzymała łącznie 2.375.000,00zł do� nansowania w ra-
mach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań:
1. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i pomieszczeniami socjalnymi dla jed-
nostki OSP w Ligocie Bialskiej – do� nansowanie w kwocie 1.375.000,00zł, co 
stanowi 100% założonych kosztów inwestycji. W wyniku tego zadania w Ligocie 
Bialskiej zostanie wybudowany nowy budynek łączący wiele funkcji społecznych, 
w szczególności zaplecza dla tamtejszej jednostki OSP oraz wiejskiego centrum 

W bieżącym roku szkolnym Publiczne Przedszkole w Białej wraz z Oddziałami 
Zamiejscowymi bierze udział w projekcie konkursowym realizowanym w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój 
edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.
 Projekt pod nazwą „Ja w przedszkolu miło i efektywnie spędzam czas” 
oferuje różnorodne zajęcia dodatkowe dla dzieci, od zajęć rozwijających kompe-
tencje matematyczne - „Kodowanie na dywanie”, poprzez artystyczne, ruchowe, 
do zajęć specjalistycznych tj. logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 
wyrównawczych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz  te-
rapeutycznych z zakresu Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzone są przez 
dobrze wykwali� kowaną kadrę nauczycielską zatrudnioną w przedszkolu, która 
dodatkowo ma możliwość podniesienia swoich kompetencji podczas udziału w 
różnorodnych formach dokształcania – studiach podyplomowych, kursach oraz 
szkoleniach.
 Prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci wymaga wykorzystania róż-
norodnych pomocy edukacyjnych. W zakresie realizacji zadań zakupiono nie-
zbędny sprzęt komputerowy, elektroniczny, interaktywne pomoce dydaktyczne, 
artykuły plastyczne, techniczne i instrumenty muzyczne. Wszystkie oddziały i 
gabinety wyposażone zostały w wysokiej klasy sprzęt komputerowy, laptopy, ra-
dioodtwarzacze oraz aparaty fotogra� czne. Do przedszkola w Białej, Gostomi i 
Śmiczu zakupiono „Magiczne Dywany” z pakietem Fan I, do nauki kodowania 
i Robotem Photon, monitory interaktywne, notebooki, projektory multimedial-
ne oraz urządzenia wielofunkcyjne. Do przedszkola w Śmiczu natomiast tablicę 
multimedialną interaktywną. Przedszkola w Ligocie Bialskiej, Solcu, Gostomi i 
Białej  wyposażono w sprzęt nagłośnieniowy, głośniki komputerowe, mikrofony 
i duży telewizor. Gabinety terapeutów wzbogacone zostały o specjalistyczne pro-
gramy komputerowe niezbędne do pracy z dziećmi wymagającymi dodatkowego 
wsparcia logopedycznego, psychologicznego oraz pedagoga specjalnego.
 Wsparcie funduszy unijnych jakie dostają bialskie przedszkola na roz-
szerzenie oferty edukacyjnej z pewnością umożliwi realizację zadań na wysokim 
poziomie, stworzy warunki na wyrównanie szans edukacyjnych oraz pozwoli 
przedszkolakom miło i efektywnie spędzić czas w przedszkolu.

DALSZY CIĄG INWESTYCJI W DAWNYM
KOŚCIELE EWANGELICKIM

„CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE - JA W PRZEDSZKOLU MIŁO 
I EFEKTYWNIE SPĘDZAM CZAS”
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 Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania Panoramy Bialskiej za-
praszamy czytelników do przeczytania kolejnego fragmentu książki Johannesa 
Chrząszcza „Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu Walde-
mara Hamerli.

Historia Białej
 do czasu wymarcia rodu Piastów 1532.

`Po śmierci księcia Bolesława Opolczyka w roku 1313, rozległe księstwo podzie-
lone zostało między trzech jego synów. I tak powstało małe Księstwo Niemo-
dlińskie z trzema powiatami: Głogówek, Biała i Niemodlin. Jeden z trzech synów 
nazywał się Bolko z Niemodlina, ponieważ rezydował w Niemodlinie. Bolko z 
Niemodlina wzorem innych książąt śląskich odwrócił się od Polski i skierował 
swoje sympatie 18.02.1327 roku do Jana, króla Czech.

 I tak z czasem cały Śląsk należał do korony czeskiej, a tym samym stał 
się  częścią Niemiec. Król Kazimierz zrezygnował na mocy układu z roku 1335 
ze Śląska. W roku 1337 Bolko z Niemodlina kupił od króla czeskiego Jana powiat 
prudnicki, należący do tej pory do Moraw. W sprawach kościelnych, powiat na-
dal należał jednak do biskupstwa Ołomuńca.
 W roku 1335  pierwszy raz pojawia się nazwa  archipresbitariat  bialski. Ar-
chipresbitariat Opolski rozpadł się na 12 presbitariatów. Między innymi na 
przedostatniej pozycji wspomniana jest Biała (Sedes Bolensis).

 Wspomniane tez są para� e: Gostomia, Szybowice, Laskowice, Korfan-
tów i Łącznik.
Książę Henryk z Niemodlina, syn Bolka 24.02.1379 roku w celu podniesienia 
prestiżu mszy św. dla spokoju dusz zmarłych krewnych, mianował kościół w Gło-
gówku na kościół kolegialny z prałactwami: ( proboszcz, dziekan, scholastyk, ku-
stosz i kanonik). Nas interesuje to, że kustosz otrzymywał dziesięcinę z 40 włók 
ziemi w Starym Mieście i 1 Markę z miasta.

 Dziesięcina i 1 Marka należały się para� i Białej. Pogorszenie się wpły-
wów do kościoła dotknęło również księdza Heinricha i jego następców. Jednak 
dzięki jego kościelnym godnościom w kolegiatach w Głogówku, Opolu i Raci-
borzu otrzymał odszkodowanie. Ksiądz Heinrich był książęcym notariuszem, 
kustoszem i arcykapłanem. I świadczy o ważności tego miasta.
9.08.1380 roku Henryk z Niemodlina przebywał w Chrzelicach. Tutaj sprzedał 
swojemu poddanemu Piotrowi Heidenreichowi, mieszkańcowi Białej 11 mórg 
ziemi za 15 marek praskich groszy ( 1 marka= 48 groszy). Ziemia znajdowała się 
za kościołem w Starym Mieście a należała niegdyś do kasztelanii bialskiej. Jed-
nocześnie Piotr Heidenreich zwolniony został z wszelkich opłat podatkowych. 
Dokument został napisany w języku niemieckim przez książęcego pisarza He-
inricha, księdza z Białej. Wspomina się o nim w roku 1379, który następnie był 
kustoszem w Głogówku. Książę Henryk z Niemodlina zmarł 1382 roku. Ponie-
waż nie posiadał potomstwa jego dobra wróciły do Władysława, księcia Opola. 
W tym okresie na zamku w Białej prawdopodobnie rezydowała Eufemia, żona 
wcześniej zmarłego księcia Wencla z Niemodlina, która 26.04.1386 roku z Białej 
zrezygnowała.

 Z przekazów historycznych można się dowiedzieć, że tzw. morgi ziem-
skie pochodzą z darowizny pewnej księżnej  (principissa). To mogła być tylko 
księżna Eufemia. Książę Opolczyk stał się sławny dzięki darowiźnie łąk książę-
cych obok Głogówka na rzecz klasztoru Paulinów w Częstochowie 9.08.1382 
roku. Ponieważ w tym czasie często dochodziło do rozbojów, książę chciał 
wprowadzić porządek. Na jego propozycje 28.04.1384 roku , silnie rozwijające 
się miasta zawarły w Głogówku układ przeciw szlacheckim i nieszlacheckim roz-
bójnikom, koczownikom i złodziejom. Książę pozostawił miastom władzę, na-
kazał rozbójników ująć i skazać. Skradzione rzeczy przejąć, a skazanym zakazać 
wstępu do oberży. Miast tzn. kasztelania za zgodą magistratu mogła dokonać eg-
zekucji na przestępcach. Do tych miast należały też: Biała, Prudnik, Niemodlin, 
Ścinawa, Głogówek i Opole. W każdym z tych miast znajdowała się tzw. „ Góra 
straceń”. W Białej taka góra znajdowała się obok pewnej łąki. Po śmierci księcia 
Władysława, który był bardzo zamożny zarówno w Polsce jak i na Węgrzech. W 
ROKU 1401 KSĘSTWO Opolskie przypadło jego siostrzeńcowi, zwanego Bolko 
Stary z Opola, który zmarł 1437 roku. Przypomina go pewien przywilej z 1416 
roku, który dotyczy dobra położonego przy Nyskim Przedmieściu. Owo dobro 
związane było z pewnymi zwolnieniami. W 1747 dobro zakupił Johann Karl za 

1140 talarów. Dobro należało pierwotnie do Fran-
ciszka Mohra. Należały do niego  1 ½ włók ziemi i 
inne działki.
 Rozboje rycerzy, o których była mowa wcze-
śniej, były tylko prologiem fanatycznych husytów, 
którzy wtargnęli z Czech na Śląsk. A swoja przebytą 
drogę znaczyli ogniem i  mordami. W roku 1428 
przeszli przez Opawę i dotarli na Śląsk.  13.03.1428 
roku zajęli Głogówek i wzięli 1000 mężczyzn do 
niewoli. Byli to wyszkoleni wojownicy z Prudnika, 
Białej i Strzeleczek. Głogówek został spalony. Żeby 
uniknąć jeszcze gorszego dla swoich okolic, Bolko 
Stary z Opola zawarł pośpieszny pokój z husytami. 
Był jedynym Śląskim księciem, który sprzymierzył 
się z nimi. W zamian husyci wynieśli się z Głogów-
ka i przenieśli do Nysy. W drodze do tego miasta 

otarli się również o Białą. Przeszli przez Przedmieście Nyskie w kierunku Ścina-
wy i Nysy. 16.03.1428 roku doszło do krwawych starć, w których husyci pokonali 
siły biskupie, ale następnie sami zostali pokonani.

 Po wojnie z husytami wzmógł się zapał kościoła. W roku 1447 w Arcy-
dziekanacie Opolskim ogłoszono wielką zbiórkę pieniężną na rzecz papieża.
Do Archipresbitariatu bialskiego ( Sedes Colcen� s) należało 16 para� i. Biała była 
największa. Bardzo Male były: Gostomia i Browiniec. Para� a Laskowice całkiem 
się rozpadła. Natomiast para� e Solec, Niemysłowice i Kuropas nie były obsadzo-
ne. Prawdopodobnie zostały zdewastowane przez Husytów.
Książę Bolko Stary zmarł w roku 1437, a następcą został jego syn Bolko Młodszy. 
Ten zapisał 27.01.1451 roku swojej żonie Hedwig, córce rycerza Heinricha Beeβa 
z Kujaw : zamki, ziemie i ludność Niemodlina, Chrzelic, Ścinawy, Białej i Krap-
kowic, oraz połowę mienia ruchomego Kujaw, Rostkowic, Gostomii, Zieliny i 
Racławiczek. Był  to bardzo bogaty zapis. Księżna zmarła w roku 1479.

 Około 1460 roku zamek w Białej był prawdopodobnie siedzibą książę-
cą, tak jak 100 lat wcześniej. Bolko Młodszy zmarł 1460 roku nie pozostawiając 
potomstwa. Następcą jego został brat  Mikołaj, który zmarł w 1476 roku. Jego z 
kolei następcami zostali jego synowie Mikołaj II i Jan. W tym czasie osobą rzą-
dzącą w Białej był Fryderyk Scho , wcześniej zwany kasztelanem, który rządził 
całym powiatem prudnickim w imieniu Cesarza. Mało jest znanych przywódców 
bialskich, takich jak Henryk z Grabiny (1285), Tomasz (1293) i Mikołaj II i Jan 
(1297), którzy rządzili w Opolu wspólnie. Mikołaj II zakończył swoje życie tra-
gicznie. W Nysie zaatakował biskupa Jana, za co książęta skazali go na śmierć. 
Wyrok został wykonany w 1497 roku. Po tym wydarzeniu książę Jan rządził 
Opolem przez długi czas samodzielnie. Obszar jego rządów rozciągał się między 
Opolem a Raciborzem, gdzie zgromadził duże skarby. Królowie i książęta bardzo 
pragnęli po nim spadku, gdyż książę Jan był bardzo bogaty i nie posiadal potom-
stwa. Biała tez miała możliwość przekonania się o wspaniałomyślności księcia 
Jana. W roku 1502 udzielił Białej następujących przywilejów:
„My Jan z Bożej łaski Książę na Śląsku i Pan Białej, ogłaszamy wszem i wobec, 
że mieszkańcy Białej popadają w coraz większą biedę, a mury miasta niszczeją, 
przeto udzielamy mieszkańcom przywilejów, dzięki którym mogą nabyć więcej 
produktów żywnościowych i reperować mury. Za odpowiednia sumę węgier-
skich guldenów udzielamy im przywileje. Jeżeli mieszkaniec umrze, jego spadek 
przechodzi nie w ręce książąt, lecz na rzecz miasta.”

 Nie jest dokładnie wiadomo, kiedy mury miejskie zostały odbudowane. 
Wiadomo tylko, że w roku 1502 groziły zawaleniem. Książę Jan nadal statuty 
cechowe w roku 1502 tkaczom, a w 1503 roku krawcom, piekarzom i szewcom. 
Cesarz Ferdynand natomiast w roku 1564 rzeźnikom, kowalom, ślusarzom i sto-
larzom. Można wnioskować, że od roku 1502 rzemiosło w Białej rozpoczęło swój 
rozkwit. Książę Jan potwierdza istnienie dwóch fundacji, które w latach 1511 i 
1521 założył ksiądz pomocniczy Nikolaus Menlen, a chodziło w tym wypadku 
o sumę łączną 70 węgierskich guldenów równych 105 talarom, a odsetki od tej 
kwoty płacono kościołowi do 1731 roku. Założone fundacje świadczą o bogac-
twie mieszkańców Białej, gdyż ludzie biedni fundacji nie zakładali. Książę Jan 
zmarł 27.03.1532 roku w Opolu, a bogato zdobiony nagrobek wskazuje miejsce 
spoczynku ostatniego Księcia Opolskiego z rodu Piastów. Do wcześniej wymie-
nionych przywódców Białej należy dodać: Johanna Sturma (1492), Johanna Se-
idlitza ( 1528) i Franza Schweinocha ( 1547), władce Białej i Głogówka, Hansa 
Pücklera z Grodźca ( 1556), oraz od roku 1556 Paula Raschitza Koslowskiego. 
Przywódcy ci wiernie służyli książętom opolskim i ich następcom.

KĄCIK HISTORYCZNY
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10 grudnia 2020 roku na stałe zapisze 
się w pamięci bialskich strażaków 
ochotników. To właśnie w tym dniu 
do jednostki OSP KSRG Biała zawitał 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
MAN, który zastąpił wysłużony 36 
letni pojazd Iveco MAGIRUS.
Koszt zakupu samochodu to 912 
660,00 złotych, a zakupiono go ze 
środków:
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 

– 140 000,00 złotych;
- dotacja Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - 100 000,00 złotych;
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 327 
000,00 złotych;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 
33 000,00 złotych;
- wkład własny jednostki OSP Biała - 32 660,00 złotych, w tym darowizny od miesz-
kańców gminy i sponsorów;
- budżet Gminy Biała - 280 000,00 zło-
tych.
 Strażacy pozostali nieustępliwi 
w kwestii uzbierania wkładu własnego; 
skorzystali z możliwości zbiórki pie-
niędzy na portalu zrzutka.pl, zbierali 
złom, prowadzili licytacje poprzez swój 
pro� l na portalu Facebook, sprzedawali 
kremówki papieskie pod kościołem pa-
ra� alnym w Białej, niestraszne im było 
wykonywanie prac usługowych i remon-
towych. W lipcu (na przekór epidemii i panującym obostrzeniom) zorganizowali 
piknik strażacki, podczas którego udało się zebrać około 16 tysięcy złotych, a oprócz 
tego to właśnie wtedy zaproszony na wydarzenie poseł na Sejm RP Janusz Kowalski 
poinformował o przyznaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Bardzo pomogli 
także sponsorzy: organizacje, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.
 Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy to MAN TGM 18.320 o napędzie 4x4. 
Mieści 4,6 tysięcy litrów wody oraz 500 litrów środka pianotwórczego. Średni wóz 
strażacki ma przeciętnie od 3 do 3,5 tysiąca litrów wody, więc większy zasób nowego 
pojazdu na pewno przełoży się na jego większą skuteczność – choćby w przypad-
ku pożarów lasów. Samochód przyjechał do Białej z Kielc, gdzie została wykonana 
specjalna zabudowa, dedykowana pod konkretny pojazd ratowniczo-gaśniczy. Wy-

posażenie strażacy mieli własne – w 
ramach docenienia za trud i działania 
ratownicze OSP Biała otrzymała m.in. 
sprzęt od Marszałka Województwa 
Opolskiego Andrzeja Buły i Zarzą-
du Wojewódzkiego OSP w Opolu, o 
czym informowaliśmy w poprzednich 
wydaniach gazety.
Uroczyste przekazanie nowego sa-
mochodu pożarniczego odbyło się 
15 grudnia 2020 roku na placu przed 

remizą. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. Poseł na Sejm 
RP Katarzyna Czochara, Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku st. bryg. Tomasz Protaś, 
burmistrz Białej Edward Plicko, przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pani Barbara Lesik, radni gminy 
Biała, strażacy z bialskiej jednostki z prezesem ZP ZOSP RP Joachimem Danielem. 
Po o� cjalnych gratulacjach i przemowach, podczas których nie brakowało gratula-
cji oraz słów uznania za profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków OSP w Białej 
do niesienia pomocy potrzebującym, nadszedł czas na odczytanie aktu przekazania 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samo przekazanie kluczyków na 
ręce prezesa jednostki, Daniela Spyry. Przekazania kluczy dokonał burmistrz Białej, 
Edward Plicko.

n

BIALSCY STRAŻACY WRESZCIE MAJĄ NOWY WÓZ!

- Wojewódzkiemu Funduszowi        
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu oraz Narodowemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej za największe 
wsparcie � nansowe, bez którego nie 
moglibyśmy nawet marzyć o nowym 
wozie,
- Radnym Gminy Biała, jak również 
Panu Burmistrzowi Edwardowi Plicko 
oraz pracownikom urzędu,
- Komendantowi Głównemu 
Państwowej Straży Pożarnej,
- Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku 
oraz pracownikom,
- Komendantowi Wojewódzkiemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
- Funduszowi Sprawiedliwości,
- Posłowi na Sejm Januszowi 
Kowalskiemu
- Poseł na Sejm
Katarzynie Czocharze
- Wicewojewodzie Opolskiemu Pani 
Teresie Barańskiej,
- WJM Auto Serwis Mariusz Bąk,
- Kwiaciarni WJM Florist Bąk Teresa 
Bąk Anna
- Restauracji Malwa
- Krzysztofowi Braunowi,
- F.H.U. MAGDA Elżbieta Krokosz,
- Pracowni Cukierniczej Renata 
Kimmel
- Cukierni Grabina
- Para� i pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Białej
- Gminnemu Centrum Kultury w Białej
- Nadleśnictwu Prudnik, Lasy 
Państwowe
- Nadleśnictwu Prószków, Lasy 
Państwowe
- Hotel Dębowe Wzgórze Wellness & 
Spa
- Ochotnicza Straż Pożarna w 
Głogówku
- cała grupa „rajdowców” NSA Taboss 
Racing Nysa z przyjaciółmi,
- Policja Prudnik

- Pub Station,
- Bianco Pizzeria & Restauracja
- W Dolinie Białej Restauracja - 
smażalnia ryb,
- Piotrowi Bajakowi - Sklep Chemiczno-
Przemysłowy,
- Annie Cebuli,
- Krzysztofowi Gorkowi,
- Śp. Panu Bolesławowi Opiłce,
- F.C Usługi Projektowe Wielobranżowe 
Franciszek Czerwiński,
- Cukiernictwu Pela
- Cukierni Jaglo
- Cukierni Karmelek
- Pracowni Cukierniczej JKM Górka
- Kacprowi Kołaczykowi (Ozdoby dla 
Domu),
- Joannie i Andrzejowi Zadurowiczom,
- Danielowi i Annie Spyra, Candlelight.
com.pl
- Grupie Azoty
- Rol – Pol w Białej,
- PHU Marzotko
- Kamilowi Ostrowskiemu,
- Centrum Rozrywki BSK - Ozimek
- Pawłowi Wójtowiczowi,
- Partner-Serwis Ziemba Katarzyna,
- Ustronianka - Naturalna Woda 
Mineralna
- Szendzielarz Zakład Betoniarski
- Wojciechowskiemu Romanowi,
- Natalii Mazur,
- Patrycji Baran,
- Darczyńcom z Niemiec z Marienheide,
- Betina Gröhlich Fotograf,
- Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Oliwia,
- Studio Fitz,
- Morawiec Sp. z o.o.,
- AS Polonia Biała,
- Foto-Video Studio Piotr&Paweł,
- MOTO TRUCK (za realizację 
przetargu)
- wszystkim pozostałym sponsorom 
oraz ludziom dobrej woli, którzy 
wpłacili darowizny na nasze konto 
bankowe oraz za pośrednictwem 
zrzutka.pl.

Dziękujemy również wszystkim którzy zlecili nam różne prace, które zostały wyko-
nane w wolnym czasie przez naszych druhów, za kupno kalendarzy. Również dzię-
kujemy wszystkim mediom publicznym za pomoc i relacjonowanie wielu wydarzeń 
z życia naszej jednostki.

„…Dla was idziemy w ogień…”

Strażacy z bialskiej jednostki OSP pragną serdecznie podziękować organizacjom, 
przedsiębiorcom i osobom prywatnym za udzielone wsparcie:

PODZIĘKOWANIA
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,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
                                     ks. Jan Twardowski

  Z wielkim żalem i bólem przyję-
liśmy wiadomość o śmierci Piotra Myszyńskiego, 
poety i malarza, mieszkańca Białej. Pochodził z ro-
dziny intelektualistów. Tata był cenionym fotogra� -
kiem, którego miałem szczęście poznać w latach sie-
demdziesiątych XX wieku jak przyjeżdżał do naszej 
szkoły w Gostomi i robił zdjęcia naszym uczniom. 
Dokumentował ważne wydarzenia z życia miesz-
kańców naszej gminy. Zakład Fotogra� czny My-
szyńskich był znany w powiecie i poza nim. Mama 
Piotra, z zawodu pielęgniarka, też zajmowała się 
fotogra� ą i po śmierci męża prowadziła zakład, by 

przekazać go synowi Pawłowi, bratu Piotra. Dziś już nie ma Anny Myszyńskiej, 
znakomitej gawędziarki śląskiej, poetki i pisarki. Ubrana w śląski strój, swym 
ciepłym głosem przykuwała uwagę nie tylko dorosłych, ale również młodzieży 
i dzieci. Pamiętam jak pękała w szwach sala w Urzędzie Miasta w Białej, kiedy 
Ania prezentowała swój pierwszy tomik w gwarze śląskiej. Za mamą poszedł 
Piotrek. który od lat borykał się z ciężka chorobą. Poznałem Piotra  w Ośrod-
ku Kultury w Białej na jednym ze spotkań. Później był Klub Ludzi Piszących w 
Prudniku, do którego należał Piotr. Było tak, że nie jeden raz zabierałem go na 
spotkania razem z mamą lub samego jak Anna była zajęta. Jeździłem z Piotrem 
i Anną na spotkania do Nysy i Łambinowic. Piotr i Anna byli członkami Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Opolskiego z siedzibą 
w Nysie i należeli do Nyskiej Grupy Literackiej. Kiedy w 1996 roku założyłem 
Kawiarenkę poetycką w Białej, Piotr i Anna stali się jej bardzo aktywnymi człon-
kami. Stanowiliśmy w tym czasie silną grupę poetów z Tadeuszem Soroczyń-
skim, Edmundem Borzemskim, ks. Manfredem Słaboniem, Janem Szczurkiem i 
Jurkiem Stasiewiczem. Poezja Piotra i Anny jest w almanachach poetyckich wy-
danych przez KLP w Prudniku, RSTK Województwa Opolskiego i Kawiarenki 
Poetyckiej w Białej.  Jako animatorzy kultury Anna i Piotr Myszyńscy gościli za-
proszonych poetów w czwartki w swoim domu w Białej. Ciepło domu, stare fo-
togra� e i obrazy Piotra i nie tylko, samo wnętrze sprawiało, że byłeś w w innym 
wymiarze i chciało się rozmawiać o sztuce. Przy � liżance czarnej, którą uwielbiał 
Piotr i ciastku czas biegł szybko. Plenery poetyckie to osobny rozdział w życia 
Piotra. Tak bardzo chciał być z ludźmi, głodny rozmowy o sztuce, a wiemy z 
jakimi dolegliwościami się zmagał. Udział w plenerze czy spotkaniu poetyckim  
był dla niego jak zastrzyk życia. Dodawał mu energii w walce z nieuleczalną 
chorobą. Nie zapomnę tej uśmiechniętej i szczęśliwej twarzy Piotra w naszym 
ogrodzie przed domem na jednym z wielu plenerów w Gostomi. Jakie to szczę-
ście kiedy możesz sprawić radość innym ludziom. Szkoda, że tak mało czasu 
możemy poświęcić innym obok nas. Dziś już nie ma Anny i Piotrka, kultura w 
ich osobach poniosła wielką stratę. Piotr tak związany od zawsze z Anną nie był 
w stanie udźwignąć stresu po jej śmieci. Zostaniesz Piotrze w naszej pamięci jak 
celebrujesz wiersz i mocno wierzę, że tam też zajmujecie się kulturą

                                                         
   Witold Hreczaniuk  

Piotrze,
dusza twoja jak ptak
wyrwała się
z sideł ptaszników...
Już Pan prowadzi ją
łagodną doliną...

Teraz Piotrze będziesz patrzył
na nas
oczami Aniołów.

Byłeś mi Piotrze najlepszym 
przyjacielem... przyjacielem jakiego 
tylko można  sobie wymarzyć...

dlatego wiem, ... że kiedy łzy żalu i 
smutku przestaną płynąć
do mego serca wróci spokój....
i  wypełni je na nowo uczuciem 
wdzięczności i przywiązania do Ciebie.
      
Jestem Ci wdzięczna Piotrze.....
Jestem Ci wdzięczna...  za Twoją 
nieustępliwą odwagę dnia codziennego, 
... która uczyła mnie pokory i 
łagodności....

Jestem Ci wdzięczna...  za Twoją szczerą 
otwartość na ludzi i sprawy tego świata, 
... za to, że potra� łeś wędrować
 ze mną ulicami Nowego Yorku nie 
opuszczając swego pokoju.

Jestem Ci wdzięczna... za Twoje 
umiłowanie Białej, za te
rozmowy o Białej,  w których nasze 
miasto przemieniało się  w
zaczarowaną krainę...

Jestem Ci wdzięczna... za Twoje wiersze, 
jak ścieżki labiryntów prowadzące do 
światła... i za obrazy pełne żaru i pasji.

Byłeś Piotrze człowiekiem dzielnym o 
czystym sercu,
Byłeś prawdziwym Artystą posłusznym 
Bogu i swoim talentom..
Nikt tak nie potra� ł tańczyć
stąpając o kulach,
Nikt tak nie potra� ł zaklinać
rzeczywistości  w swoich wierszach,
Nikt tak nie malował ognia żarliwości 
na płótnie.
Byłeś najpierwszym z torreadorów 
pośród malarzy.......

Teraz odpocznij  Piotrze... nie mówię 
żegnaj, bo przyjaciele nie odchodzą, 
są z nami  na zawsze... tylko trochę w 
innym miejscu...
Odpocznij Piotrze i wsłuchaj się w 
słowa psalmu;

„Do Pana należy ziemia i wszystko co 
ją napełnia
Świat cały i jego mieszkańcy
Albowiem on go na morzach osadził
I utwierdził ponad rzekami
Kto wstąpi na górę Pana
Kto stanie w jego świętym miejscu
Człowiek rąk nieskalanych i czystego 
serca
Którego dusza nie lgnęła do marności
I nie przysięgał kłamliwie
On otrzyma błogosławieństwo od Pana
I zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Gabriela Iśka Komarnicka

Tańczący z kulami
nie wyrzekł się marzeń
mieszkał przy zamku liście brzozy
koiły myśli pędzlem malowane.
Dlaczego takie smutne ?
Świat jest cudem, ożyły obrazy.
Nasze eskapady w chłodzie i mrozie
gamą doznań nowych.
Przyjaciół rozmowy o sztuce
zapisane w pamięci nie wrócą,
pozostanie przekaz na papierze.
Wszak nie wszystek umrę!
Duszę zmierzyć, tajemnicę bytów,
poznać mistrzów oracje kwieciście.

Słowa matki byśmy pamiętali
Grałeś, a wszyscy czekali,
aż gołębie zlecą z zamku do serc.
Eter górskich zboczy
i plenerów czar z garścią marzeń  
w żarze ogniska pozostanie.
Wigilia zapach lasu.
Przełamany opłatek jak hostia
Ty z tatą i mamą - modlitwa
ziarna czasu i my - przestrzeń...

Gostomia 17. 12 . 2020

Witold Hreczaniuk

PAMIĘCI PIOTRA MYSZYŃSKIEGO. POŻEGNANIE PIOTRA

Tańczący z kulami
                          Piotrowi Myszyńskiemu

 2 grudnia 2020 odbył się etap 
szkolny Diecezjalnego Konkursu Wie-
dzy Religijnej Żak 2021. Tegoroczna 
edycja konkursu odbywa się pod ha-
słem „Droga do beaty� kacji Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego”.
 Sługa Boży Kardynał Stefan Wy-
szyński, Prymas Polski – człowiek 
wielkiej wiary i mężnego serca, obroń-
ca wiary katolickiej w Polsce. Dewizą 

życiową Stefana Kardynała Wyszyńskiego było umiłowanie Boga, drugiego czło-
wieka i Ojczyzny, a także niezłomna postawa wobec zła, wyrażająca się w obronie 
najsłabszych i pokrzywdzonych. Swoją wytrwałością i niezłomną postawą każde-
mu z nas może służyć za wzór do naśladowania.
 Zaproponowany temat konkursu miał dopomóc w intelektualno-du-
chowym przeżywaniu tego czasu, w kontekście przygotowania do beaty� kacji 
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
 W konkursie wzięło udział 127 szkół podstawowych diecezji opolskiej. 
Uczniowie podzieleni byli na grupy wiekowe: klasy IV-VI i VII-VIII. Minimalna 
ilość punktów dająca kwali� kacje do kolejnego etapu wynosiła 26 punktów (na 
44 możliwe do uzyskania).  Spośród blisko 800 uczniów, którzy przystąpili do 
konkursu, do etapu rejonowego zakwali� kowało się 451 osób.
Etap szkolny przeprowadzono w trybie zdalnym. Zakwali� kowały się do niego 
dwie uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej: Julia Macioł, która uzy-
skała wynik 40 punktów i Julia Bąk z wynikiem 39 punktów. Uczennice przy-
gotowywały się pod kierunkiem ojca Waldemara Wołowskiego. Etap rejonowy 
konkursu odbędzie się 25 lutego 2021 roku. Trzymamy kciuki za dziewczyny i 
życzymy powodzenia!

n

ŻAK 2021



STYCZEŃ 20218
ZIMA W PEŁNI

JAK NATURALNIE WZMOCNIĆ ODPORNOŚĆ ?
REKORDOWY BUDŻET 2021

WYNIKI LOSOWANIA - KRZYŻÓWKA

 Sezon jesienno – zimowy to czas przeziębień. Gdy nasza odporność 
spada jesteśmy bardziej narażeni na infekcje, dlatego warto, oczywiście w 
sposób naturalny, wzmocnić swój system immunologiczny a pomogą nam w 
tym: cytryna, imbir, miód, pyłek pszczeli oraz czosnek.

Cytryna - powszechnie znana z swoich właściwości 
zdrowotnych, jest bogatym źródłem bio� awonoidów, 
które pozytywnie oddziałują na funkcjonowanie 
systemu odpornościowego. Zawarta w niej witamina 
C wspiera  odporność i łagodzi przebieg infekcji, poza 
tym,  posiada sporo rutyny, która zapobiega jej utracie 
z organizmu i uszczelnia naczynia krwionośne.

 Korzeń imbiru - ma właściwości rozgrzewające, regenerujące, 
stymulujące i wzmacniające. Usprawnia krążenie, odtruwa organizm, posiada 
właściwości przeciwwymiotne, rozkurczowe, wiatropędne, napotne, wykrztuśne 
i antyseptyczne.  Imbir wpływa na układ oddechowy, działa wykrztuśnie, 
rozgrzewająco i napotnie.

 Miód – zawiera ogromną ilość witamin i składników odżywczych, które 
wzmacniają układ odpornościowy, ponad to działa 
uspokajająco, przeciwgorączkowo i przeciwkaszlowo. 
Ma właściwości antybakteryjne, dlatego nazywany jest 
naturalnym antybiotykiem.

 Jeśli pojawiają się pierwsze objawy przeziębienia, 
ból gardła  czy zmarzliśmy rozgrzeje nas pyszna 

HERBATKA MOCY Z CYTRYNĄ, MIODEM i IMBIREM

Wykonanie:
Do ulubionej herbaty dodajemy plasterek cytryny, kilka cieniutko pokrojonych 
plasterków imbiru bez skórki oraz słodzimy miodem. Pijemy gorącą.

 Kolejnym mało znanym sprzymierzeńcem w walce z infekcjami 
jest pyłek pszczeli – to pyłek zbierany przez pszczoły z kwiatów, mieszany 
przez pszczoły np. z nektarem i przenoszony do ula w formie kuleczek na 
odnóżach; stanowi pożywienie dla małych owadów.  Pyłek zawiera ponad 
200 różnorodnych związków niezbędne do rozwoju człowieka m.in.:  białka, 
tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne. Poprawia koncentrację, 
wspomaga układ odpornościowy, działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie  i 
grzybobójczo, odtruwa organizm, ma działanie antyalergiczne; dzięki wartości 
odżywczej stanowi bardzo dobry suplement .
Dawkowanie dzienne (jedna łyżeczka zawiera ok. 5 g pyłku):
Dzieci w wieku 3-5 lat – 10 gramów,  w wieku 6-12 lat – 15 gramów, dzieci 
powyżej 12 lat – 20 gramów, dorośli – 20 do 40 gramów.
Pyłek wysuszony, aby był prawidłowo przyswojony należy długo przeżuwać lub 
rozpuścić go w szklance ciepłej wody z dodatkiem miodu. Spożywać co najmniej 
30  min. przed posiłkiem.
Pyłek pszczeli kupimy u lokalnego pszczelarza.

 Czosnek – najbardziej znany naturalny antybiotyk. Wspomaga 
odporność, działa przeciwbakteryjnie i 
przeciwgrzybiczo, hamuje rozwój wirusów grypy. 
Korzystnie wpływa na drogi oddechowe, działa 
napotnie, obniża gorączkę i ciśnienie krwi, pomaga 
zwalczyć katar. Dawka pro� laktyczna to jeden surowy 
ząbek czosnku dziennie.
Sprawdzone zimowe przepisy z czosnkiem:

Mleko z miodem, czosnkiem i masłem – grzejemy kubek mleka, dodajemy dużą 
łyżeczkę miodu, 1-2 rozgniecione ząbki czosnku, łyżeczkę masła, mieszamy i 
gorące wypijamy przed snem.
Kanapka z czosnkiem, czyli chrupiący tost natarty przekrojonym ząbkiem 
czosnku.

Na zdrowie !!!

W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina

 Ostatnia sesja w 2020 roku odbyła się 18 grudnia. Była to wyjątkowa 
sesja, ponieważ przyjęto rekordowy w historii Gminy Biała budżet na rok 2021, 
o którym więcej poniżej. Obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Gorek. Po przyjęciu protokołu z obrad 
poprzedniej sesji swoje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 
przedstawił Burmistrz Białej Edward Plicko. Ważnym dla mieszkańców 
punktem było uchwalenie wysokości opłaty za odpady komunalne. W 2021 
roku będzie to 23zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy liczba mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5, stawka wynosi 115 
złotych oraz 10 zł od każdej kolejnej osoby. Niestety po raz kolejny wraz z nowym 
rokiem rosną ceny na RIPOKU, czyli miejscu składowania śmieci o ok. 70 zł na 
tonie i to głównie spowodowało zwyżkę ceny dla mieszkańców. Istotną kwestią 
uchwaloną podczas sesji jest ustalenie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, 
obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała. Dopłatę z budżetu Gminy Biała 
od 1 m 3 dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków wg. taryfy, 
dla gospodarstw domowych z terenu miasta i Gminy Biała w wysokości 2,00 zł 
brutto. Dopłaty ustalono na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 
roku. Jak przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
Publicznych Aleksandra Sokołowska, szacunkowa ilość ścieków  w roku 2021 
będzie oscylować  na ok. 52 500 m3. Przewidywana dopłata z budżetu gminy 
wyniesie  ok. 105 000zł.
 Pojawiła się również kwestia budynku po byłym gimnazjum w Łączniku. 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych z 
utworzeniem w tym miejscu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku. 
Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Białej, który zasygnalizował, że jeżeli gmina 
otrzyma do� nansowanie to jest szansa na otwarcie tego typu placówki już 
w grudniu 2021 roku. Ośrodek ten stanie się wsparciem dla osób starszych i 
niepełnosprawnych w efektywnym wypełnieniu czasu oraz pełnej rehabilitacji 
� zycznej organizmu.
 Najważniejszą kwestią omawianą na ostatniej sesji był budżet gminy 
na rok 2021. Przedstawiona uchwała zakłada rekordowy w historii budżet 
Gminy Biała gdzie wydatki na rok 2021 będą kształtowały się  na poziomie ok. 
72 milinów złotych, natomiast dochody na poziomie ok. 63 milionów złotych. 
Co ważne de� cyt zostanie pokryty głównie przychodami pochodzącymi z 
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych z 2020 roku . W tym 
trudnym czasie ważne dla utrzymania dobrej kondycji gminy są inwestycje na 
które w 2021 roku Gmina Biała planuje przeznaczyć rekordową kwotę ponad 
24 milionów złotych. Budżet został przyjęty znaczną większością głosów ( 11 
za i 2 osoby się wstrzymały). Po uchwaleniu budżetu Burmistrz Białej Edward 
Plicko zabrał głos dziękując Pani Skarbnik za przygotowanie ambitnego 
budżetu oraz wszystkim którzy byli za przyjęciem tej uchwały. Pan Burmistrz 
jeszcze raz podkreślił, że będzie to historyczny budżet. Wspomniał również o 
rankingu inwestycyjnym gmin zamieszczonym w Tygodniku Prudnickim gdzie 
Gmina Biała została nazwana „tygrysem inwestycyjnym” na terenie powiatu 
prudnickiego. W rankingu przeprowadzonym przez czasopismo „ Wspólnota 
„ gmina Biała przesunęła a się z pozycji 425 w 2015 roku na pozycję 153 w 2020 
roku i tym samym osiągnęła najlepszy wynik w powiecie Prudnickim i dobre 
miejsce na arenie ogólnopolskiej. Rekordowy budżet 2021 roku pozwoli na 
osiągnięcie jeszcze lepszego wyniku w przyszłości.

 21 stycznia w dość nietypowej odsłonie, bo 
online, odbyło się losowanie nagród za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki świątecznej z grudniowego 
numeru Panoramy Bialskiej.
 Wpłynęło 71 kuponów z rozwiązaniem, z 
czego dwa zawierały hasło z błędem, a dwa były 
wypełnione w nieprawidłowy sposób. W losowaniu 
wzięło udział 68 kuponów, a prawidłowe hasło 

brzmiało: NA PASTERKĘ PO WODZIE, ALLELUJA PO LODZIE

Wyniki przedstawiają się następująco:

Nagrody ufundowało Gminne Centrum Kultury w Białej, a odebrać je można 
w GCK w Białej do 12.02.2021.

Opiekacz KALORIK
Ramona Cholewa z Wilkowa

Powerbank TRUST
Józefa Żurek z Białej

Mikser ADLER
Róża Przyklenk z Grabiny
Słuchawki bezprzewodowe

Magdalena Barysz z Łącznika
Blender kielichowy ADLER
Edyta Trinczek z Olbrachcic

Czajnik elektryczny AURORA
Artur Barisch z Białej

Czajnik elektryczny AURORA
Andrzej Zachary z Łącznika
Opaska XIAOMI BAND 4
Tomasz Heda z Łącznika

Blender wielofunkcyjny OPTIMUM
Joanna Sobota z Białej

Blender wielofunkcyjny OPTIMUM
Henryk Chrząszcz z Olbrachcic
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GŁOS TO DELIKATNY INSTRUMENT

WYWIAD Z KORNELIĄ THIEL

KRONIKA POLICYJNA
Listopad:
– sprawca dokonał kradzieży portfela z zawartością – Śmicz
– sprawca dokonał kradzieży narzędzi – Olbrachcice
– dwóch sprawców kierowało pojazdami pomimo orzeczonego zakazu
   sądowego - Solec
– sprawca znęcał się nad o� arą – Biała

Grudzień:
– sprawca kierował samochodem w stanie nietrzeźwości alkoholowej – trasa 
    Biała-Ligota Bialska
– sprawca znęcał się nad o� arą – Radostynia
– sprawca dokonał kradzieży części samochodowych – Biała

Styczeń:
– sprawca dokonał oszustwa przy zawieraniu umowy (niekorzystne  
    rozporządzanie mieniem) – Biała
– czterech sprawców uchylało się od regulowania alimentów
– dwóch sprawców dokonało oszustwa internetowego „na dopłatę do paczki”

LEGIMI I DRUGA ODSŁONA IBUK LIBRA W BIALSKIEJ 
BIBLIOTECE!

Jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze Panoramy Bialskiej, 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Grabinie z Oddziałem Przedszkolnym 
zajęła III miejsce w konkursie „Do 
Hymnu” zorganizowanym przez 
Narodowe Centrum Kultury. Poniżej 
krótka rozmowa z Kornelią � iel, 
która poprowadziła szkolny chór do 
zwycięstwa.

Jak wyglądała praca nad projektem? Ile trwały próby?

Na mailu naszej szkoły pojawiła się informacja o konkursie, którego organizatorem 
jest Narodowe Centrum Kultury. Była to III edycja ogólnopolskiego konkursu 
dla szkół podstawowych „Do Hymnu”. Pani dyrektor zapytała mnie, czy nie 
zgłosilibyśmy się do udziału. Decydowała kolejność zgłoszeń (w konkursie 
mogło wziąć udział maksymalnie 300 szkół z całej Polski). Po zapoznaniu się 
z regulaminem podjęłam decyzję, że spróbujemy. Musieliśmy przygotować 
„Mazurka Dąbrowskiego” i dwie inne pieśni spośród zaproponowanych w 
regulaminie. Wybrałam „Rotę” i Gaude Mater Polonia. Utwory trzeba było 
zaprezentować jednogłosowo i a capella przed profesjonalnym jury. W konkursie 
musiało wystąpić minimum 50% uczniów szkoły (to w naszym przypadku jest 
26 osób). Pieśni uczyliśmy się na lekcjach, poświęcałam na to kilkanaście minut 
lekcji. Potem spotkaliśmy się kilka razy na wspólnych próbach, aby wszystko 
zgrać i dopracować szczegóły.

Jak wrażenia po wygranej?

To nasz ogromny sukces i wielka radość. Przesłuchanie odbyło się 6.10.20. O 
zdobyciu III miejsca dowiedzieliśmy się już podczas zdalnego nauczania.

Na co zostanie przeznaczona nagroda?

Nagroda wynosi 10 000 zł. To dużo pieniędzy. Na początek zamówię parę rzeczy, 
które przydadzą się jeszcze na lekcje muzyki. Chciałabym, aby uczniowie też 
mieli możliwość decydowania o tym, na co można by wydać te pieniądze 
(niekoniecznie wszystkie na raz).

Czy prowadzenie chóru dziecięcego różni się od prowadzenia chóru dorosłych?

Głos dziecka to delikatny instrument. Aparat głosowy rozwija się u każdego 
indywidualnie. W mojej trzydziestoletniej pracy przekonałam się, że każde 
dziecko można nauczyć śpiewać. A co do prowadzenia chóru dziecięcego i 
dorosłych, to w obu przypadkach praca jest podobna. Trzeba dbać o emisję głosu, 
intonację, dykcję itd. U dzieci jest trudniej utrzymać skupienie i dyscyplinę.

Woli Pani współpracę z dziećmi, czy z dorosłymi?

Lubię prowadzić zespoły śpiewacze. Lubię zarówno pracę z dziećmi jak i 
dorosłymi.

Skąd w Pani zamiłowanie do śpiewu i prowadzenia chóru?

Mam to w genach.... Moja mama dobrze śpiewa, a tato był nauczycielem muzyki, 
organistą i prowadził chór w Zabrzu. 

 W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obostrzeniami, przez 
które dostęp do bibliotek jest ograniczony, Gminne Centrum Kultury w Białej 
przygotowało dwie propozycje dla swoich czytelników mając na uwadze ich 
bezpieczeństwo.
 Pierwszą z nich jest przystąpienie Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Białej do konsorcjum umożliwiającego darmowy dostęp swoim 
czytelnikom do najlepszych bestsellerów i nowości.
Legimi to jeden z najbardziej znanych portali z najnowszymi ebookami i 
audiobookami w Polsce. Ponad 60 000 pozycji za darmo dla naszych czytelników. 
Wybierz ulubioną książkę i czytaj na swoim tablecie czy smartfonie w dowolnym 
miejscu!

Co trzeba zrobić?
1. Przyjdź, zadzwoń lub napisz na Facebooku aby uzyskać kod (warunkiem jest 
posiadanie karty czytelnika w naszej bibliotece).
2. Następnie pobierz aplikację LEGIMI na swój komputer, tablet lub smartfon.
3. Załóż konto i zaloguj się używając kodu, który otrzymałeś w naszej bibliotece.
4. Przez miesiąc korzystaj bez limitu z największej bazy książek (ebooków) - kod 
należy aktualizować co miesiąc
Uwaga! liczba kodów ograniczona!

 Druga propozycja to kontynuacja w 2021 roku programu Ibuk Libra, 
który zapewnia bezpłatny dostęp do wielu książek dla naszych mieszkańców.
IBUK LIBRA to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN z 
całodobowym dostępem do publikacji z różnych dziedzin.
Hasła do zdalnego logowania w czytelni IBUK Libra można otrzymać w 
Bibliotece Bialskiej telefonicznie 77 4387589 lub wysyłając wiadomość na 
facebook: Biblioteka Miejska w Białej.

Więcej informacji u naszych bibliotekarzy:
tel.77 4387 589

e-mail: migbp.biala@poczta.onet.pl

RUBRYKA DLA SMYKA
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Odeszli

BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA

PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ 
GMINY

ZESTAWY DOMOWEJ OCHRONY DLA SENIORÓW

POLICJA OSTRZEGA!

Urszula Król
ur. 1966 r. zm. 17.11.2020 r.

zam. Górka Prudnicka

Elisabeth Grosch
ur. 1938 r. zm. 17.11.2020 r. 

zam. Prężyna

Marta Klein
ur. 1938 r. zm. 19.11.2020 r.

zam. Otoki

Janina Jabłońska
ur. 1938 r. zm. 19.11.2020 r.

zam. Biała

Alojzy Ernst
ur. 1935 r. zm. 20.11.2020 r. 

zam. Krobusz

Modest Stusik
ur. 1927 r. zm. 21.11.2020 r. 

zam. Biała

Jadwiga Kołek
ur. 1934 r. zm. 24.11.2020 r.

zam. Pogórze

Stanisław Bogdziewicz
ur. 1943 r. zm. 25.11.2020 r.

zam. Biała

Agnieszka Kasperek
ur. 1933 r. zm. 26.11.2020 r.

zam. Krobusz

Maria Wiktorzewska
ur. 1934 r. zm. 04.12.2020 r.

zam. ost. Biała

Alfred Wistuba
ur. 1971 r. zm. 06.12.2020 r.

zam. Czartowice

Franciszek Szolc
ur. 1943 r. zm. 07.12. 2020 r. 

zam. Górka Prudnicka

Ilse Kulpa
ur. 1939 r. zm. 10.12.2020 r. 

zam. Łącznik

Józef Bekierz
ur. 1933 r. zm. 11.12.2020 r.

zam. Biała

Adolf Hoppe
ur. 1936 r. zm. 11.12.2020 r.

zam. Pogórze

Piotr Myszyński
ur. 1960 r. zam. 14.12.2020 r.

zam. Biała

Karol Heda
ur. 1939 r. zm. 16.12.2020 r.

zam. Grabina

Barbara Graba
ur. 1941 r. zm. 18.12.2020 r.

zam. Biała

Wiesław Dąbrowski
ur. 1979 r. zm. 18.12.2020 r.

zam. Biała

Maria Kusber
ur. 1929 r. zm. 19.12.2020 r. 

zam. Biała

Herman Kozubek
ur. 1932 r. zm. 21.12.2020 r.

zam. Rostkowice

Bernard Weinkopf
ur. 1933 r. zm. 21.12.2020 r.

zam. Olbrachcice

Helena Krajewska
ur. 1938 r. zm. 27.12.2020 r.

zam. DPS Grabina

Monika Czerwińska
ur. 1961 r. zm. 28.12.2020 r.

zam. Gostomia

Filomena Lubczyk
ur. 1938 r. zm. 28.12.2020 r.

zam. Dębina

Krzysztof Rosiński
ur. 1974 r. zm. 28.12.2020 r.

zam. Krobusz

Jerzy Globisch
ur. 1948 r. zm. 29.12.2020 r. 

zam. Brzeźnica

Edward Puchała
ur. 1931 r. zm. 30.12.2020 r.

zam. Miłowice

Józef Bajorek
ur. 1952 r. zm. 01.01.2021 r. 

zam. Prężyna

Irmgarda Plachetka
ur. 1941 r. zm. 01.01.2021 r. 

zam. Chrzelice

Bronisława Chmurowska
ur. 1933 r. zm. 02.01.2021 r. 

zam. Miłowice

Agnieszka Koszyk
ur. 1934 r. zm. 07.01.2021 r.

zam. Ogiernicze

Ryszard Neukirch
ur. 1969 r. zm. 08.01.2021 r.

zam. Śmicz

Zdzisław Wesołowski
ur. 1937 r. zm. 09.01.2021 r.

zam. Radostynia

Krystyna Spyra
ur. 1958 r. zm. 10.01.2021 r.

zam. Brzeźnica

Hubert Neukirch
ur. 1938 r. zm. 10.01.2021 r.

zam. Górka Prudnicka

Georg Neukirch
ur. 1934 r. zm. 12.01.2021 r.

zam. Śmicz

Józef Wistuba
ur. 1942 r. zm. 12.01.2021 r.

zam. Śmicz

Annemarie Kollek
ur. 1927 r. zm. 12.02.2021 r.

zam. Wasiłowice

Kazimierz Partyka
ur. 1932 r. zm. 13.01.2021 r.

zam. Prudnik

Aniela Beka
ur. 1941 r. zm. 16.01.2021 r.

zam. Józefów

Lidia Brylka
ur. 1966 r. zm. 17.01.2021 r.

zam. Łącznik

Klara Juraschek
ur. 1935 r. zm. 17.01.2021 r.

zam. Grabina

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka 
– wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” 
w ramach Osi VIII Integracja społeczna 
dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych i społecznych 
w zakresie wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU W DNIU 07.12.2020R. ODBYŁO SIĘ PIERWSZE 
SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA PROWADZONEJ PRZEZ PSYCHOLOGA 
W KTÓRYM UCZESTNICZYŁO 18 OSÓB – DOROSŁYCH I DZIECI.
W DNIU 14.12.2020R. ODBYŁO SIĘ DRUGIE SPOTKANIE GRUPY 
SAMOPOMOCOWEJ W KTÓRYM UCZESTNICZYŁO 26 OSÓB – 
DOROSŁYCH I DZIECI.
Podczas spotkania poruszana była tematyka związana z pro� laktyką 
przeciwdziałania przemocy oraz inne tematy związane z trudnościami 
opiekuńczo- wychowawczymi.
SPOTKANIA ODBYŁY SIĘ Z ZACHOWANIEM ZASAD SANITARNYCH.

 W czasie pandemii Gmina 
Biała również nie zapomniała o swoich 
mieszkańcach. We współpracy z 
Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą 
w Luboszycach przygotowano paczki 
świąteczne, które zostały dostarczone 
osobom  starszym i samotnym za 
pośrednictwem kuriera społecznego 
oraz pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
wraz z życzeniami świątecznymi i 
noworocznymi od Burmistrza Białej i 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.

Wciąż pojawiają się nowe sposoby, którymi 
przestępcy próbują pozbawić nas naszych 
pieniędzy. W ostatnim czasie internetowi 
oszuści coraz chętniej podszywają się 
pod � rmy kurierskie i wysyłają SMS-y z 
linkiem do strony, na której należy dokonać 
rzekomej dopłaty do przesyłki i tym samym 
umożliwić im wyłudzenie środków z konta 
bankowego.
 Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest 

bardzo niska - w granicach 1-2 zł. W wiadomości podany jest także link, który 
przekierowuje potencjalną o� arę na stronę łudząco podobną do strony banku 
bądź operatora płatności, gdzie nieświadoma osoba wprowadza wrażliwe dane 
dotyczące konta takie jak login czy hasło i umożliwia tym samym przechwycenie 
tych danych przez oszustów. Ktoś, kto często otrzymuje paczki, jest łatwym 
celem dla przestępców, zwłaszcza jeśli oczekuje akurat na przesyłkę.
 W innym wariancie wspomnianej metody oszuści w wiadomości 
przesyłają link do aplikacji, które infekują telefon. W ten sposób niepowołane 
osoby mogą wyciągać hasła do aplikacji bankowych, czy też przekierowywać 
SMS-y, dzięki czemu przejmują kontrolę nad konkretnym kontem bankowym. 
Telefony są bardzo często na celowniku oszustów. Głównie dlatego, że są gorzej 
zabezpieczane przed tego typu atakami niż komputery osobiste.
 Policja apeluje o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości 
od rzekomych operatorów czy kurierów. Poświęcenie kilku sekund na 
zwery kowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas 
przed utratą pieniędzy.

 Gmina Biała otrzymała zestawy domowej ochrony przeciw COVID-19 
dedykowane osobom starszym i niepełnosprawnym z Urzędu Marszałkowskiego 
w Opolu w ramach Projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i 
przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego 

dla osób z chorobami 
neurologicznymi, w tym 
chorobą Alzheimera i chorobą 
Parkinsona oraz osób starszych”.
 Zestawy zostały 
rozdysponowane wśród 
mieszkańców gminy Biała 
przez Sołtysów oraz Związek 
Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Białej.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”       
Ks. Jan Twardowski

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości,

łączyli się z nami w modlitwie oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii 
pogrzebowej

naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka
śp. Bolesława Opiłka

składają pogrążeni w smutku
żona, córki, zięć i wnuki
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Miejsce
na Twoją
reklamę!
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