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WIELKIE WSPARCIE DLA BIALSKIEGO 
SZPITALA

PODZIĘKOWANIE

 89 910,00 zł przekazała 
Grupa Azoty ZAK S. A.  Szpitalowi 
im. św. Elżbiety w Białej na walkę 
z pandemią koronawirusa. 17 maja 
2021 w placówce podpisano umowę 
w tej sprawie. 
 Grupa Azoty ZAK S.A. od 
lat wspiera sport i kulturę, a od 
momentu rozpoczęcia pandemii 
koronawirusa rozszerzyła swoje 
wsparcie także na służbę zdrowia. 
Od początku panowania epidemii 
wsparcie to wyniosło już około mil-
iona złotych.
 Za przekazaną kwotę szpital 
będzie mógł zakupić trzy specjal-
istyczne łóżka, które zasilą oddział 
intensywnej terapii. Z własnego 

Gminne Centrum Kultury w Białej składa serdeczne 
podziękowania � rmie Ustronianka Sp. z o.o. za przekazanie 

napojów butelkowych.
Napoje zostaną przekazane dzieciom biorącym udział w zajęci-

ach i wydarzeniach planowanych przez GCK w Białej.
Dziękujemy!

budżetu placówka chce zakupić czwarte takie łóżko.
 W 2020 roku bialski szpital w rankingu placówek niezabie-
gowych, który przeprowadziła Rzeczpospolita, zajął trzecie miejsce. 
Od jesieni 2020 został przemianowany na placówkę jednoimienną 
do walki z COVID-19, a od 6 maja tego roku wznowił przyjęcia 
pacjentów na oddział kardiologiczny i wewnętrzny. Szpital będzie 
przyjmował osoby, które w wyniku zakażenia koronawirusem mają 
powikłania na tle sercowym.
 Przekazany przez prezesa Grupy Azoty ZAK S.A., Artu-
ra Kamińskiego, czek jest symboliczny, ale jego kwota pozwoli na 
bardzo realną pomoc. Cieszy fakt, że jedno z największych przed-
siębiorstw na Opolszczyźnie zechciało wspomóc jeden z najmnie-
jszych szpitali w tym regionie.
 Zarząd i pracownicy bialskiego szpitala składają wielkie 
podziękowania za okazane wsparcie, które na pewno pomoże szpi-
talowi w wypełnianiu misji, jaką jest pomaganie ludziom odzyskać 
zdrowie.

n
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 Gmina Biała pozyskała pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na przeprowadzenie remontów dróg w dwóch miejscowościach:

    

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz - zadanie inwestycyjne 
obejmuje kompleksową przebudowę drogi gminnej w Krobuszu o długości ok. 1,1 
km. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfalto-
wa, przebudowane i wybudowane zostaną chodniki i pobocza z kostki betonowej, 
rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną zjazdy 
do posesji. Ponadto wyznaczone zostaną oświetlone przejścia dla pieszych, 
przystanek komunikacji publicznej, oznakowanie pionowe i poziome drogi. 

Koszt zadania wynosi 1 716 304,38 zł. Inwestycja otrzymała do-
� nansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowe-
go Programu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów, czyli w kwo-
cie 1 201 414,07 zł. Wyłoniony został już wykonawca robót budowlanych

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prężyna, na którą Gmina Biała 
otrzymała do� nansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego 
Programu Rozwoju Dróg wysokości także w wysokości 70% kosztów, czyli w 
kwocie 1 379 987, 55 zł. Zakres tego zadania inwestycyjnego obejmuje komplek-
sową przebudowę drogi gminnej w Prężynie o długości około jednego kilometra. 
W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, 
przebudowane i wybudowane zostaną chodniki i pobocza z kostki betonowej, 
rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie lina ener-
getyczna, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe oraz przebudowane zostaną 
zjazdy do posesji. Ponadto wyznaczone zostaną oświetlone przejścia dla pieszych, 
przystanek komunikacji publicznej, oznakowanie pionowe i poziome drogi. 
Koszt zadania wynosi 1 971 410,78 zł.  Wyłoniony został wykonawca robót bu-
dowlanych.
       
       W obu przypadkach prace ruszyły pod koniec maja, a 
zakończyć się mają planowo w październiku bieżącego roku.

       

Oprócz wymienionych wyżej inwestycji wykonana zostanie także przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Górka Prudnicka. Inwest-
ycja ta otrzymała do� nansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskie-
go w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wysokości 121 800 zł.  To 
zadanie inwestycyjne obejmie przebudowę drogi gminnej w Górce Prudnickiej 
o długości około 0,8 km. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa, pobocza oraz zjazdy do posesji. Ponadto, w ramach 
odrębnego zadania, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa przy tej drodze. 

 Całkowity koszt zadania wynosi 483 832,14 zł.  

 Wykonawca robót budowlanych wyłoniony zostanie do końca czerwca. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na październik bieżącego roku.   

REMONTY DRÓG JESZCZE W TYM ROKU
2 3

 Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Biała jest niezwykle 
ważne. W głównej mierze opiera się na funkcjonujących na terenie naszej 
Gminy szesnastu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina dokła-
da wszelkich starań aby te jednostki wspierać, szkolić i na bieżąco doposażać. 
Aktualnie realizujemy już czwarty strażacki projekt transgraniczny, w ramach 
którego szkolimy strażaków z obsługi motopomp Taihatsu, pomp szlamowych 
stacjonarnych i pływających, z rozpierająco-tnącego sprzętu hydraulicznego 
Lukas, kamer termowizyjnych i obsługi radiotelefonów. Dodatkowo w ramach 
dwóch szkoleń z pierwszej pomocy przeszkoliliśmy i recerty� kowaliśmy około 
pięćdziesięciu strażaków ratowników pierwszej pomocy medycznej (koszt szko-
lenia jednego strażaka to ok. 1200 zł) Ponadto w zakresie szkoleń pilarzy przesz-
kolonych zostanie w sumie sześćdziesięciu strażaków. Na bieżąco odbywają się 
szkolenia z działań bojowych. 

 W ciągu ostatnich siedmiu lat zakupiliśmy siedem średnich samocho-
dów strażackich (w tym jeden całkiem nowy), o łącznej wartości ok. 1 mln 350 
tys. złotych (w tym 650 tys. z budżetu gminy). Na zakup sprzętu dla strażaków 
przeznaczyliśmy ok.  600 tys. zł. Należy zwrócić uwagę, iż ubranie bojowe jed-
nego strażaka, na które składają się UPS-y, buty, rękawice, latarki i hełmy, to ko-
szt ok 4 tys. zł. Takich kompletów zakupiliśmy ok. 80 sztuk. Ponadto w ramach 
wspierania jednostek OSP aktywnie rozbudowywane i remontowane są remizy 
strażackie. Dodatkowo dzięki do� nansowaniu rządowemu z RFIL-u o wartości 1 
mln 340 tys. zł w Ligocie Bialskiej zostanie wybudowana nowa Remiza Strażacka 
wraz ze Świetlicą Wiejską. Pieniądze na te wszystkie cele pozyskujemy z pro-
jektów Euroregionu Pradziad realizowanych wraz z zaprzyjaźnionymi czeskimi 
strażakami oraz z funduszy krajowych tzn. z WFOŚiGW, z KSRG, z funduszy 
Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dodatkowo 
Gmina zakupiła de� brylatory, które znajdują się na wyposażeniu OSP Biała i 
OSP Łącznik, które zapewniają bezpieczeństwo na terenie Gminy.  

 Odnosząc się do wypowiedzi jednego z radnych o konieczności zakupu 
kolejnego de� brylatora, który umieszczony zostanie na rynku w Białej, zwracam 
uwagę, że kwestia ta była oczywiście poddana analizie. W mojej ocenie, pomysł 
radnego nie przyczyniłby się w żaden sposób do poprawy bezpieczeństwa na 
teremie Gminy. W ratowaniu ludzi w krytycznych momentach najważniejsza 
jest resuscytacja, czyli masaż serca i sztuczne oddychanie, stąd przeprowad-
ziliśmy szkolenie ponad pięćdziesięciu strażaków z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, a także realizujemy okresowe szkolenia pracowników urzędu oraz za-
jęcia dla dzieci w szkołach. Gdy poprzez resuscytację uda się poszkodowanemu 
przywrócić oddech, to szybka pomoc wyszkolonych strażaków z de� brylatorem 
jest skuteczniejsza niż przypadkowych osób nie znających zasad posługiwania 
się tym sprzętem. Stąd te działania w zakresie szkoleń w jednostkach są prio-
rytetem, a nie bezre� eksyjne umieszczanie sprzętu, z którego nikt nie skorzysta. 
Mimo zadanego na sesji pytania ile razy zastosowany przez radnego de� brylator 
uratował ludzkie życie, nie otrzymałem odpowiedzi.
 Jednocześnie należy wskazać, że jeżeli dla Pana Radnego, który w os-
tatnich sześciu latach otrzymał wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków 
radnego i sołtysa  ok. 80 tys. złotych, ta kwestia zakupu de� brylatora jest tak 
ważna, to nie ma przeszkód by zakup ten dokonał z własnych środków lub zor-
ganizował zbiórkę społeczną. Osoby, które zgadzają się z Panem Radnym na 
pewno chętnie wesprą taką inicjatywę. Póki co, wypowiedź Pana Radnego w 
zakresie de� brylatora, ogranicza się jedynie do żądania - „Gmino, s� nansuj mój 
pomysł”. Jednocześnie, do tej pory głosując przeciw lub wstrzymując się od gło-
su w kluczowych uchwałach budżetowych lub zmianach do budżetu, Pan Radny 
nie przyczynił się w żaden sposób do rozwoju Gminy.  Z przykrością zauważam, 
że gdyby radni opozycyjni mieli dziś większość w Radzie -  rozwój Gminy byłby 
zablokowany i wrócilibyśmy do dawnej stagnacji i dalszego zadłużania Gminy. 

 Dlatego, Drodzy Mieszkańcy tak ważne jest Wasze uczestnictwo w wy-
borach samorządowych i wybieranie Radnych, którzy będą współpracować z 
Burmistrzem i wspomagać go w realizacji zadań Gminy. Dobra współpraca Bur-
mistrza i Radnych prowadzi do rozwoju Gminy i poprawy życia Mieszkańców. 
Najważniejsi są ludzie. 

 Przy okazji warto wskazać, jakie inwestycje zostaną realizowane w 
bieżącym roku. Lada dzień ruszają dwie duże inwestycje drogowe na drogach 
gminnych w Prężynie i Krobuszu   (koszt ok. 4 mln zł) oraz Mokrej i trwają przy-
gotowania do prac na terenie Wilkowa.  Rozpoczął się remont budynku  Urzędu 
Miejskiego, którego koszt wyniesie ponad 3 mln złotych. W ramach  inwestyc-

 Na łamach kwietniowego wydania Panoramy Bialskiej informowaliśmy 
o uszkodzeniu zabytkowego krzyża-kapliczki na trasie Dobroszewice-Józefów 
oraz zaoraniu części pobocza drogowego. Jak się okazało, szkody wyrządził trak-
torzysta Stadniny Koni w Prudniku, która dzierżawi od skarbu państwa dużą 
działkę rolną w tym miejscu. 
 Uszkodzenia zostały już usunięte a cokół kapliczki podmurowany.

ji pro-ekologicznych  będziemy montować ogniwa fotowoltaiczne na budynku 
urzędu oraz szkołach w Białej, Śmiczu, Gostomi i Łączniku oraz wymienimy 
oświetlenie uliczne na oszczędne LED-owe na terenie całej Gminy. W trakcie bu-
dowy jest również muszla koncertowa w parku oraz wiata biesiadna przy zespole 
szkół w Białej i  wspomniana już remizo-świetlica w Ligocie Bialskiej. Naprawi-
ane są dachy na budynkach komunalnych i szkole w Gostomi, asfaltowane drogi 
w Miłowicach, Laskowcu, Łączniku i Olbrachcicach. Realizowane są również re-
monty świetlic w ramach funduszy sołeckich i inicjatywy marszałkowskiej oraz 
remontowane są mieszkania komunalne. Jesteśmy w trakcie realizacji sześciu 
transgranicznych projektów w ramach Euroregionu Pradziad (dożynki, strażacy, 
Akademia Piłkarska, Polonia Biała, szkoła oraz GCK). Planowany jest również 
gruntowny remont szatni  i trybun sportowych na stadionie oraz placu zabaw 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej. Przewidywane w tym roku w 
budżecie inwestycje mają wynieść ok 23 mln złotych, a cały budżet ma się zam-
knąć po stronie wydatków kwotą 73 mln złotych.

 I to oczywiście nie koniec pomysłów i udogodnień, które są planowane 
i będę realizowane na terenie Naszej Gminy.  

Burmistrz Białej
Edward Plicko

BEZPIECZEŃSTWO GMINY BIAŁA

SZKODY ZOSTAŁY NAPRAWIONE
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KĄCIK HISTORYCZNYSPIS POWSZECHNY – CO I JAK?
KARTKA Z KALENDARZA – CZERWIEC 1946R.

 W tym wydaniu gazety powracamy do publikacji fragmentu pamiętnika 
Josefa Matuschka:

 1.06.1946. Dochodzimy do połowy roku. Plotki z dzisiaj: Staniemy się 
terenem rosyjskim. Południowoafrykański generał Smuts jest za niepodzielonymi 
Niemcami i nie chce w Europie państwa slumsów. To była plotka, która dała 
odrobinę radości. Aby jednak nie zabłysnął nam choć promyk nadziei, od razu 
do tego kropla goryczy. Mają tu być bowiem osiedleni Polacy z Syberii.
(...)
4.06.1946. Wzrost liczby plotek spowodował wśród niemieckiej ludności 
nieznośną nerwowość. Przy ich częstotliwości traci ona co prawda siłę 
oddziaływania, ale coś zawsze pozostanie. Skutkiem są: ogólna niepewność, 
niechęć do pracy, drażliwość i moralne zniechęcenie. Nie ułatwia się nam życia. 
Przy pięknej pogodzie czereśnie dojrzały, natomiast wszędzie widać połamane 
gałęzie, okradzione drzewa i inne niezbyt przyjemne rzeczy. Jednak w ubiegłym 
roku było jeszcze gorzej.
(…)
 9.06.1946. Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Zielone Świątki nadeszły 
mimo wszystkich zawirowań tego niespokojnego czasu. Ostatnie Zielone Świątki 
roku 1945 spędziłem w obozie w Zdzieszowicach. Poza tym w te Zielone Świątki 
mija 25 lat, kiedy w podobnych warunkach podjąłem marsz z Zabrza do Koźla, by 
wydostać się z terenu objętego polskim powstaniem. W roku 1921, a więc także 
przed 25-laty, zamieszkałem w Białej. Dziś, po 25 latach, jesteśmy w tym samym 
miejscu, co wówczas. Co więcej, grozi nam, że utracimy zupełnie wszystko, co 
zyskaliśmy w ciągu ćwierćwiecza naszej pracy. Wówczas dopiero zaczynałem, 
dziś czyni się wszystko, by zniweczyć to, co udało nam się stworzyć. Najlepsza 
część życia za mną, podstawy do spokojnej starości zostały zniszczone. Wówczas 
budowało się swój dom, dziś inni robią wszystko by go zniszczyć. Ach, żyjemy na 
tym ziemskim padole, by cierpieć.
(...)
 11.06.1946. Zielone Świątki tylko minęły, a nerwowość w związku 
z przesiedleniami znów przybrała na sile, tym razem bardziej uporczywie. 
Powodem ku temu była komisja wysiedleńcza, która miała posiedzenie w 
Szynowicach. Wnioskując po tym nasze wysiedlenie nastąpi zapewne jeszcze w 
tym miesiącu.

[M. Dziony, S. Rospleszcz (Red.): J. Matuschek, „Dzwony, które zazwyczaj 
ogłaszały zmartwychwstanie, milczały...” Wydawnictwo Ridero, 2020]

1. W jakim celu organizuje się spis powszechny, kto ma obowiązek wziąć w nim 
udział?
 Spisy powszechne realizowane są w celu dostarczenia pełnej infor-
macji, na poziomie kraju oraz poszczególnych jednostek administracyjnych, o 
liczbie i strukturach demogra� czno-społecznych oraz ekonomicznych ludności, 
gospodarstw domowych i rodzin zamieszkujących lub przebywających w Polsce, 
wielkości, jakości i wykorzystaniu zasobów budynkowo-mieszkaniowych oraz 
scharakteryzowaniu zmian jakie zaszły od poprzedniego spisu, który odbył się 
w 2011 roku. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i  Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy i obejmuje osoby � zyczne stale zamieszkałe i czasowo 
przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszcze-
niach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby � zyczne nie mające 
miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-
rowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. 
2. Spis Powszechny - na jakie sposoby można go wypełnić?
 Podstawową i obowiązkową metodą realizacji NSP 2021 jest samos-
pis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 
dostępnej na stronie internetowej spis.gov.pl. 
 Dla osób które nie będą mogły spisać się samodzielnie przez internet 
np. z powodu braku internetu, sprzętu komputerowego itp. utworzone zostały 
stanowiska do samospisu w Gminnych Biurach Spisowych tj. w wyznaczonych 
miejscach w Urzędach Miast i Gmin i w Urzędzie Statystyczny w Opolu oraz 
Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, a także uruchomiona została infolinia spis-
owa – „Spisz się przez telefon” pod którą można zadzwonić i spisać się podając 
informacje konsultantowi telefonicznemu.
Kolejne metody uzupełniające to:
    • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego,
    • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego. 
W momencie kiedy skontaktuje się z nami rachmistrz, mamy obowiązek udziele-
nia wszelkich informacji i dokonania spisu.
3. O co będziemy pytani?
 W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 zostaną zebrane dane dotyczące charakterystyki demogra� cznej,  akty-
wności ekonomicznej, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, migracji 
wewnętrznych i zagranicznych, charakterystyki etniczno-kulturowej, gosp-
odarstw domowych i rodzin czy stanu i charakterystyki zasobów mieszkanio-
wych. W spisie nie ma pytań dotyczących np. wysokości zarobków i dochodów. 
Szczegółowy zakres pytań znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-
w-nsp-2021/ .
4. Jak wygląda wypełnianie formularza internetowego?
 Aby zalogować się do formularza spisowego należy wejść na stronę spis.
gov.pl i wybrać jedną z metod logowania:
    • poprzez Krajowy Węzeł Identy� kacji Elektronicznej (pro� l zaufany, e-dowód, 
bankowość elektroniczną), 
    • poprzez nr PESEL i nazwisko rodowe matki,
    • poprzez adres email i hasło użytkownika (dla cudzoziemców – osób nie po-
siadających nr PESEL) a następnie przy pomocy interaktywnej aplikacji formu-
larzowej odpowiadamy na pojawiające się kolejno pytania. Aplikacja na bieżąco 
sygnalizuje, czy właściwie zostały wypełnione wszystkie rubryki. 
5. Czy spisu każdy musi dokonać samemu, czy może to zro-
bić jedna osoba w imieniu wszystkich domowników?

Spisu może dokonać jedna osoba w imieniu wszystkich domowników 
(za ich zgodą). Jeśli jednak osoba spisana przez inną osobę chce samodzielnie 
uzupełnić formularz spisowy – może również tego dokonać.
6. Kiedy realizowane będą wywiady bezpośrednie?
 Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o zdrowie 
respondentów i rachmistrzów wywiady bezpośrednie nie będą prowadzone do 
odwołania.  
7. Czy osoby, które wyjechały za granicę,  żyją tam na stałe z całą rodziną tj. pracu-
ją tam, uczą się itp. a są zameldowane na pobyt stały w Polsce muszą się spisać?
 Wszystkie osoby, które wyjechały za granicę, ale nie wymeldowały się 
z pobytu stałego w Polsce, podlegają obowiązkowemu udziałowi w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Z Moniką Bartel, kierownikiem Urzędu Statystycznego w Opolu rozmawiała 
Dominika Hoinko

KĄCIK HISTORYCZNY
HISTORIA BIAŁEJ

Zapraszamy do lektury kolejnej części książki Johannesa Chrząszcza 
„Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu Waldemara 
Hamerli.

cd. z poprzedniego wydania gazety
Ksiądz Patritius sporządził 25.I.1715 roku swój testament, z którego wynika, że 
wcześniej był księdzem w Bogacicy i Byczynie, gdzie często miał spory z wiernymi, 
a ostatnie w Białej z powodu wypłaty dla kapelana. W testamencie czytamy: „(...) 
Z tego powodu nie mogę posiadać gotówki. Dlatego przekazuję biskupowi 1 
dukata, generalnemu wikaremu 1 dukata, katedrze 4 � oriny, mojej siostrzenicy, 
a zarazem gospodyni za jej wierną służbę wszystkie łóżka i 4 krzesła, a zboże 
przekazuję kościołowi w Białej.” Jak widać z powyższego testamentu, ksiądz żył 
bardzo biednie. Był nawet zmuszony do wydzierżawienia swojego pola. Jednym 
z bardziej znanych księży w historii Śląska był Jeremias Ignaz Zange urodzony w 
Opolu. Studia ukończył w Pradze, a święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie. 
Zarządzał kolejno para� ami w: Prądach, Brzeźmierzu, Wysokiej koło Strzelec 
Opolskich, Rudziczce, a od 1715 roku w Białej. Z chwilą przybycia do Białej 
cieszył się wielkim autorytetem u hrabiego. 
 Mimo dużych oporów ze strony żydów, zostali zmuszeni do wznowienia 
zaniechanych opłat za chrzciny, śluby i pogrzeby. Rocznie musieli wpłacać na 
rzecz kościoła 48 � orinów. Motywował to tym, że: „ Jest w Białej wielu żydów. 
Posiadają drewnianą synagogę, a na wzgórzu Kopiec cmentarz. Mieszkają w 
30 domach od chrześcijan i zajmują 40 komórek (cubicula), ale księdzu oddają 
do tej pory tylko 2 dukaty w Nowy Rok, a w Wielkanoc przyprawy o bardzo 
małej wartości.” Te słowa były pisane w roku 1727. Czyli istniała jeszcze stara 
drewniana synagoga. Nowa murowana musiała powstać w najbliższym czasie.
W tym też czasie przebudowano ładny zamek miejski. W księdze przychodów 
(Matrica proventuum) z 1727 roku czytamy: „W Prężynie w pobliżu kościoła w 
kierunku Białej stoją stare mury. Ruiny oraz Kopiec zwanym też Kościelnikiem. 
Mimo, że księża od niepamiętnych czasów przypisują ten teren sobie, to w 1716 
roku dominium udowodniło, że sytuacja jest inna i rozpoczęto z tego terenu 
wywozić materiał na przebudowę zamku. Po pertraktacjach teren przypisano 
księżom do zagospodarowania.” Ruiny były pozostałością warowni wspomnianej 
w 1327 roku. Na prośbę śląskich stanów, cesarz Karl VI zlecił we wrześniu 1721 
roku nową ocenę gruntów. Zgodnie z tabelami z 1723 roku było w Białej 137 
domów przeważnie z drewna. Wiele z nich groziło zawaleniem. Z tego 104 
należały do chrześcijan, a numery 105 do 137 należały do żydów Jednym z 
najbogatszych żydów był Emanuel Pinkus. Na nyskim przedmieściu znajdowało 
się 10 domów, a na prudnickim 13. Winiak wyrabiano i sprzedawano w 9 
domach. Chleb oferowano na 3 stoiskach, mięso na 5, obuwie na 8, a pierniki na 
jednym stoisku. Mieszkańcy posiadali liczne ogrody. Miasto posiadało tzw. Kaczy 
Staw w kierunku Ligoty, średni staw, łąkę miejską i lasek olchowy. Tabele były 
podpisane przez burmistrza Heinricha � illa i wójta miejskiego Adama Scholza. 
Wyżej wymienione księgi zostały w roku 1725 dokładnie przeanalizowane. 
26.XI.1726 roku arcydziekan opolski zlecił baronowi Stingelheim wprowadzenie 
we wszystkich para� ach ksiąg przychodów (Matrica proventuum). Tak powstała 
( Matrica proventuum sedis Cilcensis) – Księga przychodów Archipresbitariatu 
bialskiego ( 1731). Księga ta jest ważnym dokumentem kościelnej historii. 
Kościół para� alny posiadał 6 ołtarzy. Wielką dobrodziejką była hrabina 
Elisabeth Friederike von Proskowski z domu hrabina Scha� gotsch, żona Antona 
Christopha. W roku 1730 plebania była wybudowana z drewna. Na plebanii 
mieszkał kapelan, który kiedyś posiadał własny domek. W 1727 roku magistrat 
podarował para� i ogródek między szkołą, a jednym z domów. Za to miała być 
odprawiana msza w Święto Marii Magdaleny. W roku 1731 burmistrzem był 
Heinrich � ill, a wójtem miejskim Johann Schedon. W tym czasie (1724) do 
archypresbitariatu bialskiego należało 13 para� i: Biała, Rudziczka, Korfantów, 
Prężyna, Solec, Gostomia, Sławniowice, Ligota, Łącznik, Śmicz, Racławice 
Śląskie, Wierzch i Moszczanka. 
 Jedynie w Moszczance mieszkało 135 protestantów. W pozostałych byli 
prawie sami katolicy. W czasie kadencji księdza Zange został w Nysie odlany 
dzwon żałobny św. Barbary. Z tego okresu pochodziła też kaplica św. Jana, która 
znajdowała się po stronie południowej obok kościoła para� alnego, gdzie również 
były grobowce dla księży. Ksiądz Zange został przeniesiony do Opola, gdzie 
mianowano go dziekanem komisarycznym i radcą duchowym. Zmarł w 1733 
roku. Jego następcą od maja 1733 roku został w Białej Stanislaus Trzensiglowski, 
który następnie był kanonikiem Raciborza.
 Wydanym przez Hansa von Proskowski dekretem w dniu 15.VI.1740 
roku, burmistrz Wencel Mitschke został mianowany seniorem rady, a nowym 
burmistrzem wybrano Jakoba Marquisa.
Biała (Zülz) za panowania rodu Hohenzollernów
1742 - 1918
 16.XII.1740 roku król Prus Friedrich Wielki przekroczył granicę Śląska 
i bardzo szybko zajął słabo zasiedloną prowincję. Protestanci byli mu bardzo 
przychylni, natomiast katolicy spoglądali na wydarzenia pełni niepokoju. 
30.II.1741 roku król zajął Prudnik. Coraz częściej przebywał w okolicach 

Białej. Nie jest jednak wiadomo czy był w Białej osobiście. W okolicy roiło się 
od austriackich, a wkrótce i pruskich grup żołnierzy. Pierwszą ich o� arą był 
hrabia Anton Proskowski, Wygnany z Wrocławia udał się do swojej posiadłości 
w Prószkowie. Ten sam los spotkał hrabiego Antona Scha� gotscha i innych 
wysokich urzędników. Zwolniony z więzienia hrabia Proskowski wyemigrował 
ze swoją jedyną córką do Wiednia, gdzie ze zgryzoty i z powodu dużego 
zadłużenia zmarł 4.VI.1741 roku. To jego beztroskie życie, budowa zamku i 
zakup posiadłości Kujaw bardzo hrabiego zadłużyły. Na jednym z weksli z 1702 
roku hrabia określa siebie jako dziedzica Prószkowa, Chrzelic i Białej. W innym 
z 1737 roku dziedzicem Prószkowa, Chrzelic, Białej, Kujaw oraz ławnikiem. 
Po jego śmierci, żona Friederike Elisabeth z domu Scha� gotsch przejęła wolne 
posiadłości Białej i Kujaw ze wszystkimi długami. Majątek rodzinny otrzymał 
syn hrabiego Hans Proskowski. W czasie pewnych zajść w Białej, zastrzelony 
został Johann Michael. Okazało się jednak, że mieszkańcy Białej byli niewinni. 
 10.IV.1741 roku w bitwie pod Miłujowicami Austriacy doznali klęski. 
W Przydrożu rozpoczęto pierwsze rozmowy pokojowe. Prusacy stacjonowali 
między Białą i Gostomią. 11.VI.1742 roku został zawarty pokój. Prowincja śŚląska 
została przypisana królowi. Zatem Biała należała do Prus. Władzę sprawował 
Friedrich Wielki. Powiaty Białej, Głogówka i Prudnika zostały zjednoczone w 
jeden powiat prudnicki. Wiele miast  połączono w tzw. departamenty. Urząd 
podatkowy i wojskowy prowadził nadzór nad administracją. Burmistrz otrzymał 
tytuł dyrektora miasta, obok niego był burmistrz policji i burmistrz ogniowy. 
Miasto zostało zobligowane do utworzenia planu gospodarczego, który urząd 
podatkowy i wojskowy musiały zatwierdzić. Bez ich zgody magistrat nie mógł 
podjąć żadnych działań.
 Życie w miastach było zupełnie sparaliżowane. Absolutny reżim 
uniemożliwiał swobodny rozwój miast. Dopiero rok 1808 przyniósł miastom 
ordynacje i upragnioną wolność. W archiwum wrocławskim znajdują się listy 
hipoteczne z Białej. Pierwsze dotyczą lat 1742 do 1746, drugie 1747 do 1794, 
a trzecie do 1833 roku. Księgi są jednak mało uporządkowane z powodu wielu 
uzupełnień. Burmistrz, a zarazem celnik Heinrich � ill zmarł w 1742 roku. Jego 
syn Heinrich został księdzem w Śmiczu. Ojcowiznę wraz z wyposażeniem sprzedał 
burmistrzowi i celnikowi Jakobowi  Marquisowi za 466 talarów. Rozpoczęła się 
wyprzedaż żydowskich domów, które były dla nich za małe i ciasne. Największą 
wartość miały domy z kramami oraz domy wokół rynku. Tak sprzedał swój dom 
na rynku wójt miejski Franz   Niemietz w 1743 roku za 257 talarów. Wspomina 
się też o placu między szpitalem żydowskim a wieżą więzienną. Wynika z 
tego, że wieża obok bramy wykorzystywana była jako więzienie. Do wyższych 
pomieszczeń prowadziły zewnętrzne schody drewniane. Tutaj prawdopodobnie 
przetrzymywana była broń, natomiast dolne pomieszczenia służyły jako 
więzienie.
 Gmina żydowska rządziła się swoimi prawami. Na czele stało dwóch 
doświadczonych prawnie żydów, których zadaniem było ściąganie podatków 
i wprowadzanie wszystkich zmian w synagodze. Jedynie przy kupnie domu 
od chrześcijan magistrat musiał wyrazić zgodę. We wszystkich pozostałych 
sprawach byli wolni. W roku 1748 wspomniana jest szkoła żydowska, do której 
uczęszczała liczna rzesza uczniów. Wszystkie domy w rynku, których zaplecza 
stykały się z aleją żydowską, były dzierżawione przez żydów. Przy tak ciasnych 
mieszkaniach i dużej liczbie nierzadko dochodziło wśród żydów do sprzeczek. 
W roku 1752 powstaje w rynku nowy budynek, który określany jest jako ratusz. 
Władza pruska ustanowiła w 1743 roku nowy rejestr podatkowy. Powiaty 
Prudnik, Głogówek i Biała pojawiają się jako wspólny powiat prudnicki.
Hrabia Friedrich poza posiadłościami Białej i Kujaw, posiadał również Szynowice, 
Wasiłowice, Śmicz, Prężynę i Otoki. Były to posiadłości, które leżały niegdyś w 
powiecie bialskim. Z dalej oddalonych posiadał Racławice, Rostkowice, część 
Gostomii i Zawadę. 8.XII.1747 roku posiadłość Białej kupiła hrabina Elisabeth 
Friederike Proskowski, którą za zgodą spadkobiercy sprzedała Bartholomäusowi 
von Oderfeld za 158000 talarów. Tym samym Biała przestała być własnością 
rodziny Proskowski. Rządy Oderfeldów rozpoczęły się w styczniu 1748 roku. 
Posiadłość nie była dla nich obca, gdyż wcześniej byli już jej dzierżawcami. 
Oderfeld zmarł bardzo szybko, bo 2.I.1752 roku, nie pozostawiając testamentu. 
Po śmierci burmistrza Mitschke i notariusza miejskiego Böhma w 1759 roku, 
administracja miejska nominowała na te stanowiska burmistrza policji Kobsa 
i radnego Hillebranta, gdyż z powodu działań wojennych innych radnych nie 
było. Na wniosek hrabiego Rudolfa Matuschki, urząd gospodarczy za zgodą 
urzędu podatkowego i wojskowego mianował 27.III.1761 roku na stanowisko 
burmistrza Franza Hillebranta, pierwszego radnego Michaela Nagla, drugiego 
radnego i notariusza Karla Haderstroha, trzeciego radnego i wójta miejskiego 
Jeremiasa Geyera, sekretarza Michaela Kapulkę. Ławnikami zostali: Johann 
Niewrziwy, Hans Schreyer, Ludwig Meer i Anton Wutke. Dotychczasowy wójt 
został zwolniony. Po dwóch latach burmistrzem mianowano Karla Haderstroh, a 
Franza Scholza notariuszem. Ponieważ wszyscy członkowie rady mianowani byli 
przez dominium, dlatego też próbowali się uniezależnić od hrabiego Matuschki. 
Te same starania czyniła też gmina. „Oderwać się od władcy”- było ich hasłem. 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej.
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75 LAT LKS POLONIA BIAŁA

MAIBAUM W ŁĄCZNIKU

TRUDNA LEKCJA KONSTYTUCJI BIAŁA I ŁĄCZNIK NA PODIUM!
 26 maja 2021r. mija dokładnie 75 lat, od dnia kiedy bialska drużyna piłki nożnej 
o� cjalnie jako KS Biała rozegrała swoje pierwsze towarzyskie spotkanie. Podjęła wtedy na 
własnym boisku Pogoń Prądnik (dawna nazwa Prudnika). Mecz zakończył się przegraną 
gospodarzy 1:2 mimo że ze strony miejscowych padły dwie bramki (gol samobójczy A. 
Krasonia). W tym historycznym meczu udział wzięli: Eugeniusz Zuzia, Eryk i Gerhard 
Kusber, Zygmunt i Wilhelm Bilikowie, Antoni Krasoń, Modest Stusik, Jan i Józef Jasiński, 
Czesław Dobrowolski, Helmut Krauze, Józef Hałambiec. Przed spotkaniem inwencją 
twórczą popisało się kilka kobiet (żony i matki zawodników), które z prześcieradeł i � ag 
uszyły stroje dla całej drużyny. 

 Z inicjatywy Delegatury Podokręgu 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej zorganizowano 
16 czerwca 1946r. w Prudniku w ramach 
Tygodnia Sportu Śląskiego turniej piłkarski. 
Uczestniczyło w nim osiem drużyn: Pogoń 
Prądnik, Gimnazjum Prądnik, Zjednoczenie 
Prądnik, Strzelec Głubczyce, WKS Granice 
Kończyce (obecnie Trzebina), Dniestr Racławice 
Śląskie, Wolność Głogówek i KS Biała. Nasza 
drużyna dotarła do pół� nału gdzie spotkała 

się z Gimnazjum Prądnik, niestety mecz nie został zakończony, gdyż nasi zawodnicy 
demonstracyjnie opuścili boisko niezadowoleni z orzeczeń sędziego.
18 sierpnia 1946 roku w Warszawie odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tam podjęto decyzję o powołaniu Opolskiego Związku 
Piłki Nożnej z siedzibą w Zabrzu. W strukturach związku działały Podokręgi w Opolu 
i od 21 września w Prądniku (Prudniku). Już w sierpniu rozpoczynają się rozgrywki 
eliminacyjne celem zakwali� kowania drużyn do poszczególnych klas. Nasz zespół został 
przydzielony do grupy pierwszej.

Oto wyniki naszej drużyny:

04.08.1946r KS Biała – Sparta Prądnik 4:1 (sędzia – Wojas)
08.08.1946r KS Biała - Dniestr Racławice Śl. 7:2 (sędzia – Walkiewicz)

18.08.1946r Strzelec Głubczyce – KS Biała 1:1 (sędzia – Zubik)
22.08.1946r Cukrownia Baborów – KS Biała 3:3 (sędzia - Bujakowski)
25.08.1946r Polonia Głubczyce – KS Biała 5:2 (sędzia – Dobrzaniecki)

01.09.1946r Wolność Głogówek – KS Biała 5:2 (sędzia – Surówka)
12.09.1946r KS Biała – Wolność Głogówek 1:0 (sędzia – Guteńko)

Zarząd OZPN przerwał eliminacje, gdyż na przełomie września i października planowano 
rozpoczęcie zawodów mistrzowskich. Po niepełnych eliminacjach nasza drużyna 
zajmowała 4 miejsce w tabeli oraz została przydzielona do klasy B.
Pierwszy swój mecz mistrzowski nasi zawodnicy rozegrali 3 października 1946 roku i 
zakończył się on zwycięstwem. Przedstawiamy wyniki drużyny z rundy jesiennej sezonu 
1946/47:

03.10.1946r (czwartek) KS Biała – Atom Głuchołazy 4:3
06.10.1946r Granica Kończyce – KS Biała 1:5

13.10.1946r KS Biała – Sudety Nysa 1:3 (zawody zwery� kowano na 3:0)
20.10.1946r Odra Koźle – KS Biała 6:2

24.10.1946r Błyskawica Nysa - - KS Biała 6:2
27.10.1946r Wolność Głogówek – KS Biała 3:2
03.11.1946r KS Biała – Polonia Racibórz 1:2

10.11.1946r KS Paczków – KS Biała 3:0
17.11.1946r KS Biała – Plania Racibórz 1:2

24.11.1946r Zryw Prądnik – KS Biała (mecz nie odbył się – Zryw został wycofany z 
rozgrywek)

01.12.1946r Grom Nysa – KS Biała 5:1
 O rundzie rewanżowej można jedynie napisać, że w wykonaniu naszych 
zawodników była bardzo słaba (zdobyto zaledwie 3 pkt) i przed degradacją uchroniła ich 
tylko mniejsza liczba straconych bramek.
 W sezonie 1946/47 Klub Sportowy Biała zajął 10 miejsce w tabeli. Jako 
ciekawostkę można podać, że już wtedy związek dbał o swoje � nanse i wyznaczył 
wysokość opłat i składek: wpisowe dla klubów klas A, B i C wynosiło 100 zł; składka dla 
klasy A - 300 zł miesięcznie; składka dla klasy B - 200 zł miesięcznie; składka dla klasy 
C - 150 zł miesięcznie; kaucja za protest - 300zł.
 Wydarzeniem sportowym roku 1947 był mecz rozegrany 1 maja z reprezentacją 
Armii Czerwonej stacjonującej w Brzegu.
 Nowy sezon 1947/48 rozpoczął się 7 września 1947r., a zakończył 20 czerwca 
1948r. Dla naszej drużyny to kolejny sezon walki o prawo gry w klasie B – batalia ta 
zakończyła się sukcesem – klub zajął 8 miejsce w tabeli.
 Rok 1948 to kolejne zmiany organizacyjne w klubie. Działając w oparciu o 
uchwałę II Zjazdu Związku Samopomoc Chłopska dotyczącą powstania Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe, klub nasz zostaje LZS-em. Prezesem klubu zostaje szef 
Miejskiej Spółdzielni pan Karpiński. Zmiana nazwy nie wpłynęła korzystnie na drużynę, 
bo w następnym sezonie zostaje zdegradowana do klasy C (12 miejsce w tabeli).
 Kwarantanna w klasie C była tylko jednoroczna. Awans zbiegł się równocześnie 
ze zmianą nazwy klubu – od tego momentu przyjmuje on nazwę LZS POLONIA Biała.

 W tamtym okresie partia miała wpływ na wszystkie dziedziny życia, 
również na sport. Biuro Polityczne KC PZPR, swą uchwałą (1950 rok) zapoczątkowało 
zmiany organizacyjne w strukturach sportowych. Scentralizowano kierownictwo i 
utworzono zrzeszenia, do których automatycznie przypisywano poszczególne kluby. 
Pozbawiono w ten sposób kluby samodzielności, tradycyjnych nazw i barw. Były więc 
teraz tylko: Gwardie, Spójnie, Ogniwa, Włókniarze, Kolejarze, Górniki, Chemiki itd.

  Tradycję stawiania moika 
(maibamu) w Łączniku rozpoczął 
przed laty ówczesny sołtys Alfred 
Wistuba. Mieszkańcy starają się 
pielęgnować zwyczaj i co roku na 
parkingu przed kościołem ustawiają 
majowy słup. 
  Zwyczaj stawiania moika 
datuje się najwcześniej na XV wiek. 
W XVII w. kościół zabronił jego 
stawiania, wskazując na pogańskie 
pochodzenie tradycji. Pod koniec 
XVIII w. pod społeczną presją znów 
przywrócono majowe obchody. Moik 
(maik, maibaum) miał symbolizować 
ducha wzrostu, płodności i zdrowia. 
Zwyczaj stawiania moika znany był 
na Śląsku, Węgrzech, Morawach, 
Czechach, Bawarii. Na początku moiki 
stawiano stawiano właścicielom dóbr, 
wysokim urzędnikom czy wyższym 
rangą o� cerom. W śląskiej tradycji 

młodzieniec stawiał moik przed domem dziewczyny, z którą miał zamiar się ożenić 
– czyli był swego rodzaju oświadczynami. Z czasem zwyczaj ten zanikł, a stawianie 
moika nabrało charakteru ogólnego – we wsi stawiano tylko jeden maszt, tak jak do 
dziś ma to miejsce w Łączniku.

n

3 maja z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja Gminne Centrum Kultury w 
Białej zorganizowało spektakl teatralny „Trudna lekcja Konstytucji. Trudna lekcja 
polskości.” 
 Ze względów sanitarnych wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności 
– można je było obejrzeć na facebookowym pro� lu GCK w Białej na żywo od godz. 
16.30. Spektakl oraz dekoracja w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej została 
przygotowana przez pracowników i instruktorów z GCK. Scenariusz jest autorskim 
projektem Pani Ewy Radomskiej-Żelazko. Za oprawę muzyczną odpowiadała Pani 
Anita Bąk. Aktorsko wykazali się członkowie grupy teatralnej Międzypokoleniowy 
Teatr Odlotowy – występ „do kamery” nie był dla nich pierwszyzną, wszak 
transmitowano już przedstawienia w ich wykonaniu – jak na przykład jasełka, ale po 
raz pierwszy na sali nie było żadnej publiczności, a tylko pracownicy odpowiedzialni 
za prawidłową transmisję. Trzeba przyznać, że młodzi aktorzy wykazali się nie lada 
profesjonalizmem.

Spektakl (jak już wskazuje na to sam tytuł) przyjął formę szkolnej lekcji, podczas której 
uczniowie, znudzeni tradycyjną formą nauczania historii, przenoszą się w czasie i 
mają okazję sprawdzić jak wyglądała sytuacja Polski kiedy kształtował się nowy ustrój, 
a na sali senatorskiej obradowali Król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, 
Ignacy Potocki, Jan Suchorzewski i posłowie. Dzięki temu uczniowie mogli przekonać 
się i poczuć co działo się przed dwustu laty, nauczyli się, że „Aby tworzyć przyszłość, 
trzeba poznać przeszłość... A przyszłość należy do nas – młodych.”

 Spektakl jest stale dostępny do obejrzenia na facebookowym pro� lu GCK (@
gminnecentrumkulturybiala) – warto obejrzeć!

n

 Dnia 13 maja 2021 w Kinie DIANA w Prudniku odbyły się rejonowe 
eliminacje 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W tym etapie konkursu 
udział wzięła młodzież z gmin  Biała, Głogówek i Prudnik. Uczestników oceniła 
komisja w składzie:

    1. Krzysztof Żyliński – reżyser teatralny, pisarz, założyciel Teatru Jednego Wiersza, 
komisarz eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

przewodniczący komisji oceniającej.
    2. Agnieszka Zientarska – polonistka, teatrolożka, � lmoznawczyni, prowadząca 

audycje na antenie Radia Opole „Rewiry kultury”, „O kulturze – debata” oraz 
program „Wszystko o literaturze”.

    3. Joanna Dominika – nauczyciel dyplomowany języka polskiego, współpracownik 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu przy projekcie edukacyjnym „Twórczo z 

Teatrem”, koordynator projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.

 Miło nam poinformować, że w konkursie wysokie miejsca zajęły � nalistki 
eliminacji gminnych 66. OKR organizowanych w Białej (o których pisaliśmy w 
poprzednim wydaniu Panoramy Bialskiej):

 W kategorii szkół podstawowych w Turnieju Recytatorskim I miejsce zajęła 
Ewa Bielińska, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przygotowana 
przez panią Małgorzatę Tromsę, II miejsce wywalczyła Emilia Litwin, uczennica 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, przygotowana przez panią Małgorzatę 
Knapę, natomiast III miejsce zajęła Martyna Preusner, uczennica Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łączniku przygotowana także przez panią Małgorzatę Knapę.
Gratulujemy dziewczynom i życzymy kolejnych sukcesów!

n

Nasz klub przybrał nazwę Włókniarz Biała. 
Dokonano też istotnych zmian w systemie 
rozgrywek. Zadecydowano, że od nowego roku 
grać będzie się systemem wiosna – jesień. W 
skróconym sezonie po rundzie jesiennej na 
pierwszym miejscu w tabeli była nasza drużyna 
i ona to awansowała do klasy A. Był to ogromy 
sukces, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze rok 
wcześniej zawodnicy grali o dwie klasy niżej.

Rozgrywki o mistrzostwo klasy A odbywały się w bardzo skomplikowanym systemie. 
Drużyny podzielono na siedem sześciozespołowych grup. Wiosną trwała rywalizacja 
w grupach, natomiast jesienią zwycięzcy grup grali o mistrzowski tytuł i prawo gry w 
klasie wyższej. W tabeli klasy A z roku 1951 Włókniarz (Polonia) Biała zajął 3 miejsce, a 
mistrzem okręgu w tej klasie została drużyna z Prudnika (Włókniarz).

 W 1952 roku patronat nad klubem przejęły Zakłady Pończosznicze w Białej, 
a prezesem klubu została Matylda Machnik, kierowniczka tych zakładów. Jest to jedyna 
kobieta - jak do tej pory - która kierowała klubem. Nastały tłuste lata dla bialskiego 
klubu. Pozyskano z Łącznika kilku świetnych zawodników (m.in. E. Duda, R. Gąsior), 
co w znacznym stopniu wzmocniło drużynę piłkarską. W okresie tym klub staje się 
wielosekcyjny. Mamy siatkówkę, piłkę ręczną – 11 osobową, tenis stołowy oraz oczywiście 
piłkę nożną. Jeszcze jeden rok piłkarze grali w klasie B, ale już w roku następnym (1954) 
awansowali do klasy A. Był to ogromy sukces, ponieważ ówczesną klasę A można 
porównać do obecnej IV ligi. Nagrodą za ten wyczyn był wyjazd do (wtedy jeszcze) 
Czechosłowacji, a konkretniej do Ostrawy.
W sezonie 1954 w tabeli klasy B Włókniarz (Polonia) Biała zajmowała 1 miejsce.
Nasza mistrzowska drużyna występowała najczęściej w następującym 
składzie: Gerhard, Jan, Henryk i Józef Kusber, Paweł Gorek, Walter Steisz, 
Jerzy Sowart, Maks Uliczka, Franciszek Noga, Erwin Pniok, Eugeniusz Zuzia.
Kierownikiem drużyny był Walter Schulz.
 Stabilny skład oraz pełne zabezpieczenie � nansowe pozwala przez kolejnych 
kilka sezonów grać w tej klasie. Rok 1955 to siódme miejsce w tabeli z 17 punktami 
stosunkiem bramek 30-36. Następny sezon jest podobny: ósme miejsce, 17 pkt, bramki 
33-47.
 W 1957 roku klub powraca do swojej nazwy. Teraz w 
ewidencji � guruje jako Bialski Klub Sportowy POLONIA Biała.
Drużyna piłkarska w tym roku odnosi duży sukces sportowy. W rozgrywkach o Puchar 
Polski dociera do � nału na szczeblu okręgu. Decydujący mecz z Unią Racibórz niestety 
minimalnie przegrywa (0:1). Warto przypomnieć, że Unia w 1955 roku zdobyła pierwsze 
miejsce w III lidze śląskiej i awansowała do II ligi państwowej.
W sezonie 1957 w tabeli klasy A (grupa II) Polonia Biała zajmowała 7 miejsce.
Piłkarze w następnym roku kontynuowali pasmo sukcesów w rozgrywkach o Puchar 
Polski. Finał odbył się na stadionie Odry w Opolu, a przeciwnikiem naszej drużyny był 
KKS Kluczbork. Mecz zakończył się naszą porażką 1:3. Pucharowe zmagania odbiły się 
niekorzystnie na postawie naszych zawodników w spotkaniach mistrzowskich. Dopiero 
wygranie ostatniego meczu z rezerwami KKS-u w Kluczborku 4:2 (3:2) zapewniło 
pozostanie w tej klasie – Polonia Biała plasuje się na 9 miejscu w tabeli (Klasa A, sezon 
1958).
 Kolejny rok to nieco lepsza postawa naszych sportowców, gdyż kończą go na 
piątym miejscu (25 pkt, bramki 35:39) – najlepszy jest KBW Prudnik.
Rok 1960 to kolejne zmiany i reorganizacje - powraca się do systemu jesień – wiosna. 
Utworzono cztery grupy w klasie A po siedem zespołów.
Tabela sezonu 1960 – wiosna prezentowała się następująco:

1. Pancerni Nysa 12 17 29-6
2. GKS Grodków 12 15 23-18
3. Pogoń Prudnik 12 14 17-13
4. Sparta Paczków 12 13 20-19

5. Polonia Biała 12 10 16-23
6. Unia Głuchołazy 12 9 15-19
7. LZS Racławiczki 12 6 19-35

 Degradacją do klasy B zakończył się sezon 1961/62. Polonia zajęła jedenastą 
lokatę (na 14 drużyn) z dorobkiem 21 punktów i ujemnym bilansem bramkowym 39-51. 
Ambitni zawodnicy postawili sobie za cel szybki awans do klasy A, jednak na drodze 
stanął odwieczny rywal zza miedzy - Pogoń Prudnik. Druga drużyna tego klubu o jeden 
punkt wyprzedziła Polonię. Drużyna nasza nie zraziła się tym i już w następnym sezonie 
bezapelacyjnie wygrała rywalizację w klasie B.

Tabela klasy B w sezonie 1963/64 wyglądała następująco:
1. Polonia Biała 24 43 86-20
2. Orzeł Branice 24 36 73-36

3. KBW II Prudnik 24 33 60-29
4. LZS Twardawa 24 32 72-48

5. LZS Śmicz 24 27 38-36
6. LZS Biedrzychowice 24 24 67-48
7. LZS Stare Kotkowice 24 24 60-58

8. LZS Wróblin 24 20 45-49
9.Cukrownik Baborów 24 20 37-49

10. Fortuna II Głogówek 24 16 23-54
11. Polonia II Głubczyce 24 14 24-57

12. LZS Lisięcice 24 11 27-103

na podstawie materiałów zgromadzonych przez Joachima 
Na kontynuację historii LKS Polonia Biała zapraszamy do kolejnego wydania.
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DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA OGNISK
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

RUBRYKA DLA SMYKA
1. CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA

W ZGODZIE Z NATURĄ
LEKI Z BOŻEJ APTEKI: CZARNY BEZ – DZIKI BEZ - CUDOWNY KRZAK, Z 

KTÓREGO DARÓW MOŻEMY KORZYSTAĆ OD WIOSNY DO JESIENI
 Zbliża się okres zwiększonego ryzyka występowania ognisk 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. 
Od 2014 r. obserwujemy zjawisko nasilenia epidemii ASF w miesiącach letnich, 
jest to związane z rozpoczęciem prac polowych, zbieraniem runa leśnego, czy 
też zwiększeniem aktywności turystycznej. Biorąc pod uwagę olbrzymie koszty 
zwalczania choroby, które są ponoszone przez Państwo w przypadku wykrycia 
ogniska ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku przypomina o 
zaleceniach dotyczących zarówno hodowców świń, jak i osób przebywających na 
obszarach leśnych. Prawidłowe postępowanie może uchronić pozostałe obszary 
przed ASF, w tym powiat prudnicki – toteż wydaje się zasadne przekazanie 
podstawowych zaleceń   dotyczących bioasekuracji.

Istotne informacje dla hodowcy dotyczą:
1. zakazu kupowania świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
2. zakazu skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami 
(w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
3. unikania kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu 
z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować 
środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
4. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem 
zwierząt domowych;
5. zakazu utrzymywania świń w budynkach, w których są jednocześnie 
utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
6. zabezpieczenia budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc 
przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
7. rezygnacja z udziału w polowaniach;
8. zachowania podstawowych zasad higieny:
9. stosowania odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku 
inwentarskim po zakończeniu prac,
10. zastosowania mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw 
i przed wejściami do budynków inwentarskich;
11. uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków 
inwentarskich.
12. Osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt 
z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do 
miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności 
związanych z obsługą świń.
Istotne informacje związane z zagrożeniem ASF w lesie:
    • nie wolno pozostawiać w lesie żadnych odpadków żywnościowych;
    • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie 

dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
    • nie należy spuszczać psów ze smyczy;

    • w przypadku znalezienia truchła lub nawet szczątków dzika, oznakować  
miejsce, nie dotykać szczątków zwierzęcia i powiadomić lokalne władze.

     
 Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po 
powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko 
szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować 
obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.
       W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić pod nr te.. 691 226 653.

 Prekursorem dzisiejszego Dnia Dziecka, była Światowa Konferencja na 
Rzecz Dobra Dzieci w Genewie w roku 1925.
 O� cjalnie święto Dnia Dziecka tra� ło do kalendarza w roku 1954, kiedy 
to na forum międzynarodowym wystosowano apel o stworzenie mechanizmów 
mających zapewnić w przyszłości pokój na ziemi. Jeden z postulatów stanowiło 
zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju wszystkim dzieciom 
na świecie. Nowe święto zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem i w kolejnych 
latach było już obchodzone w niemal każdym kraju. Początkowo nowy zwyczaj 
obejmował jedynie obdarowywanie najmłodszych drobnymi upominkami i 
prezentami. Później dzień ten stał się czasem przeznaczonym dla całej rodziny 
i w niektórych państwach dniem wolnym od pracy, by rodzina mogła być 
razem. W roku 1954 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustaliła Deklarację 
Praw Dziecka, która pomogła rozpowszechnić wzniosłe ideały dotyczące 
życia i przyszłości dzieci. Wszystkie one zostały zapisane w Karcie Narodów 
Zjednoczonych.
 Wydarzenie to miało miejsce 20 listopada i to właśnie ten dzień w wielu 
krajach stał się symboliczną datą dnia najmłodszych. Jednak pomysłodawcy 
ogłosili wyraźnie, że wszystkie kraje powinny ustalić własne daty tego święta. 
Powinny one być historycznie lub kulturowo związane z dziećmi.
Pierwsze odnotowane obchody Dnia dziecka w Polsce odbyły się w 1929 roku. 
Wtedy święto to związane było z Kościołem Katolickim. Rankiem, przed 
lekcjami dzieci i rodzice spotykali się na mszy, a po niej wszyscy szli do szkół, 
gdzie odbywały się przedstawienia i luźne zajęcia w obecności rodziców. Aż 
do roku 1952 Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieo� cjalnie we wrześniu. 
Następnie datę tą zmieniono na 1 czerwca. Zmiana dotyczyła całego bloku 
państw socjalistycznych, którego częścią była wówczas Polska.
Dzisiaj polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze i upominki. 
Często też zamiast sztywnej, klasowej nauki zabiera się dzieci na wycieczki, do 
kina lub organizuje zabawy i gry w plenerze.

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy wszystkiego co najlepsze!

GDZIE MOŻNA ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIW COVID-19?

LEGIMI i IBUK LIBRA – sposób na nudę!

 W naszej gminie można zaszczepić się w przychodni lekarskiej 
ZDROWIE przy ul. Opolskiej, tel . 77 438 70 10.
Ponadto, od 5 czerwca można będzie zaszczepić się także w Łączniku, w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Stawowej 2a. Zgłoszeń można dokonać 
telefonicznie: pod nr tel. 663 984 710 oraz 795 481 509, a także przez infolinię 
989.

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego 
powiatu także w Prudniku utworzono Punkt Szczepień Powszechnych, który 
zlokalizowany jest na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, 
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik.
Przeznaczony jest dla pacjentów bez przeciwwskazań do szczepienia.
Rolę koordynatora Punktu Szczepień Powszechnych pełni podmiot leczniczy 
OPTIMA MEDYCYNA S.A. Opole.
 Szczepienia mieszkańców powiatu odbywają się od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 8.00- 18.00.

Jak się zarejestrować na szczepienie w Prudniku?
    1. Kontakt telefoniczny na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

    2. Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępna na pacjent.gov.pl
    3. SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

    4. Rejestracja poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

 Parking dla samochodów osób szczepiących się został wyznaczony 
na terenie  Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – wjazd od strony ulicy 
Kościuszki. Przed wizytą należy uzupełnić Kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19. 
Kwestionariusz dostępny jest na stronie internetowej Starostwa

Jak wygląda szczepienie?
    • szczepionka podawana jest domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny
    • pacjent otrzymuje dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 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 przebiegającą 
z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej 
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. 
Mapa punktów oraz dane kontaktowe do każdego z miejsc szczepień na 
Opolszczyźnie są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-
punktow-szczepien

 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!
Można także skorzystać z wirtualnej czytelni IBUK LIBRA 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 naszej bibliotekarki:
tel.77 4387 589
e-mail: migbp.biala@poczta.onet.pl

 Czarny bez to krzew, który możemy spotkać wszędzie. Rośnie w 
okolicach domostw, na skrajach lasów, przy drogach. Jego cechą charakterystyczną 
są drobne, mocno pachnące, białe kwiatki zebrane w baldachy, które kwitną 
od maja do lipca. Kwiaty bzu czarnego mają wiele wartości odżywczych 
i prozdrowotnych. Zawierają m.in. olejki eteryczne, � awonoidy (rutynę, 
kwercetynę, kemferol), kwasy organiczne, garbniki i sole mineralne. 
 Właściwości lecznicze kwiatów czarnego bzu są szerokie: 

    • działają wykrztuśnie i rozrzedzają katar,
    • działają napotnie i antywirusowo,

    • chronią i wzmacniają błony śluzowe dróg oddechowych,
    • wzmacniają odporność organizmu,

    • stabilizują krwiobieg i wzmacniają naczynia włosowate,
    • uśmierzają bóle (w tym ból głowy, np. podczas przeziębienia),

    • działają oczyszczająco i usuwają wolne rodniki,
    • przyspieszają przemianę materii,

    • łagodzą stany zapalne skóry.
 Okres kwitnienia dzikiego bzu mamy w pełni, wykorzystajmy to i 
przygotujmy
Domowy syrop z kwiatów czarnego bzu

    • Kwiaty czarnego bzu, ok 40-50 szt. baldachów 
    • Woda -1 litr 

    • Cukier - ok 1 kg 
    • Cytryny - 2 szt 

 Całe, pięknie rozkwitnięte baldachy zbieramy w suchy i słoneczny 
dzień, obcinając je nożycami lub sekatorem. Pamiętaj, aby nie ścinać wszystkich 
kwiatostanów z jednego krzaka, ponieważ zakłóci to naturalny wzrost i rozwój 
rośliny. Z zerwanymi kwiatostanami obchodzimy się ostrożnie, tak by nie 
otrząsać z nich pyłku, baldachów również nie płuczemy przed dalszą obróbką. 
Po zebraniu kwiatów, delikatnie rozkładamy je na papierze by ewentualne 
robaczki opuściły kwiatki. Następnie odcinamy grubsze łodyżki i 
wkładamy kwiaty do garnka lub dużego słoja. Gotujemy wodę z cukrem 
mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia cukru. Cytryny myjemy 
dokładnie i sparzamy, a następnie kroimy w kawałki i dodajemy do syropu.
Gorącym syropem z cytrynami zalewamy kwiaty, mieszamy 
i odstawiamy do wystudzenia, a następnie przykrywamy i 
wstawiamy do lodówki na 1 - 2 dni co jakiś czas mieszając.
Po tym czasie przecedzamy syrop, zagotowujemy go i przelewamy do słoiczków 
odwracając je do góry dnem. 

Jesienią, gdy już nasze syropy z kwiatów są w spiżarniach, ponownie korzystamy 
z dobrodziejstw czarnego bzu. Teraz jest pora na owoce, które zawierają 
jeszcze większą (niż kwiaty) różnorodność cennych substancji, m.in. glikozydy 
antocyjanowe, pektyny, garbniki, kwasy owocowe, witaminy (szczególnie dużo 
witaminy C i prowitaminy A), sole mineralne (wapnia, potasu, sodu, glinu i 
żelaza). Owoce czarnego bzu mają zastosowanie w leczeniu bólu związanego z 
zapaleniem nerwów rwy kulszowej, migrenami. Mają działanie oczyszczające, 
regulujące pracę układu trawiennego oraz nerek. Bez czarny, w związku z 
bogactwem zawartych w nim witamin i antocyjanów, wpływa korzystnie na 

oczy. Ma także działanie przeciwcukrzycowe (obniża poziom cukru we krwi), 
a nawet przeciwnowotworowe. Najpowszechniej jednak czarny bez stosuje się 
w stanach grypowych. Jagody dzikiego bzu zbieramy jesienią, kiedy są w pełni 
dojrzałe, są wtedy mocno granatowe, prawie czarne (niedojrzałych owoców NIE 
zbieramy). Czarny bez koniecznie trzeba poddać obróbce cieplnej. Nigdy nie 
zjadamy owoców na surowo ponieważ zawierają sambunigrynę, której trująca 
właściwość znika po obróbce termicznej. Z owoców dzikiego bzu polecam 
nalewkę, na przygotowanie której potrzebujemy 1 kg owoców czarnego bzu, 
0,5 litra wody, 250 g cukru,  1 litr spirytusu 96%. Dojrzałe owoce opłukujemy 
na sitku, odsączamy i wsypujemy do słoja, następnie zalewamy je spirytusem 
i odstawiamy na miesiąc w ciemne i ciepłe miejsce. Po miesiącu przelewamy 
nalewkę przez gazę. Gotujemy syrop z wody i cukru. Syrop należy ostudzić, 
wymieszać z nalewką i odstawić na tydzień. Po tygodniu musimy prze� ltrować 
alkohol i zlać do butelek. Nalewka z dzikiego bzu powinna stać w chłodnym i 
ciemnym miejscu, np. w spiżarni, przez około pół roku. W okresie zimowym 
zalecane jest picie takiej nalewki, gdyż wspomaga ona cały układ odpornościowy, 
chroni przed wirusami i bakteriami.
 Natura obdarzyła nas roślinami o cudownych właściwościach. Są one 
wokół nas, dostępne dla każdego – wystarczy tylko po nie sięgnąć. 
Na zdrowie 

W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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Odeszli

Alfred Barysz
ur. 1937 r. zm. 20.04.2021 r.

zam. Biała

Helmut Stanula
ur. 1933 r. zm. 23.04.2021 r.

zam. Łącznik

Lucja Cura
ur. 1938 r. zm. 23.04.2021 r.

zam. Śmicz

Alfred Mencler
ur. 1961 r. zm. 25.04.2021 r.

zam. Browiniec Polski

Lidia Geier
ur. 1929 r. zm. 26.04.2021 r.

zam. Biała

Gertruda Kozubek
ur. 1928 r. zm. 28.04.2021 r.

zam. Gostomia

Lucja Nowottny
ur. 1934 r. zm. 30.04.2021 r.

zam. Ligota Bialska

Hubert Siano
ur. 1970 r. zm. 01.05.2021 r.

zam. Krobusz

Anna Goliasz
ur. 1948 r. zm. 03.05.2021 r.

zam. Brzeźnica

Paweł Bierek
ur. 1940 r. zm. 03.05.2021 r.

zam. Śmicz

Alojzy Fogel
ur. 1938 r. zm. 04.05.2021 r.

zam. Olbrachcic

Albert Handzik
ur. 1943 r. zm. 06.05.2021 r.

zam. Otoki

Emilia Bargiel
ur. 1943 r. zm. 15.05.2021 r.

zam. Mokra

Klara Kamionka
ur. 1928 r. zm. 16.05.2021 r.

zam. Wilków

Józef Pientka
ur. 1937 r. zm. 17.05.2021 r.

zam Radostynia

KRONIKA POLICYJNA

ŚWIADOMY I BEZPIECZNY SENIOR
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ NA WYPADEK DROGOWY LUB KONTO BANKOWE!

kwiecień:
• kradzież z włamaniem – Biała
• sprawca potrącił rowerzystę – Chrzelice
• sprawca uchylał się od obowiązku alimentacyjnego – Biała

maj:
• świadek składał fałszywe zeznania – Biała
• sprawca kierował samochodem w stanie nietrzeźwości alkoholowej –     
   Olbrachcice
• sprawca kierował w stronę o� ary groźby karalne (dot. pozbawienia życia) - 
   Biała

„Więc chociaż jesteś gdzieś w wśród gwiazd
wolny od wszelkich ziemskich trwóg...

tutaj na zawsze został Twój ślad
a w nim tęsknota rozpacz i ból.”

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym 
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu uczestniczyli w modlitwie

 i ostatniej drodze Naszego Ukochanego

Ś.P. Stanisława Przybyszewskiego

                                                                            składają Żona, Synowie i Synowa.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal okazali wiele serca i życzliwości,
towarzyszyli nam w modlitwie oraz uczestniczyli w Mszy Świętej i ceremonii 

pogrzebowej

Ś.P. Rozalii Wieja

Rodzinie, Przyjaciołom Sąsiadom i Znajomym 
serdecznie podziękowania

                                                              składają Córki i Synowie z Rodzinami.

Jak działają oszuści?

 Przestępcy dzwonią na numer stacjonarny do losowo wybranych osób. 
Podczas rozmowy podszywają się pod policjanta lub członka rodziny. Żeby 
dokonać oszustwa przedstawiają zwykle jedną z dwóch nieprawdziwych historii:
    • przekonują Cię, że bliska Ci osoba (najczęściej syn lub córka) spowodowała 
wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i proszą o przekazanie pieniędzy, 
które pomogą im uniknąć więzienia. Następnie do Twojego domu przychodzi 
osoba podająca się za policjanta, adwokata lub prokuratora, aby odebrać 
pieniądze.
    • Innym razem oszuści podszywają się pod policjanta i przekonują Cię, że 
Twoje pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym są zagrożone i zachęcają 
do współpracy. Często proszą o przelanie pieniędzy na wskazany rachunek lub 
udostępnienie im danych do logowania do Twojego konta bankowego, po czym 
czyszczą konto ze wszystkich pieniędzy i znikają.

PAMIĘTAJ!
1. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.
2. Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nie dzwoni z takim żądaniem.
3. Kiedy masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać natychmiast się rozłącz.
4. Poinformuj o tym Policję dzwoniąc pod numer 112.

Ze  smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.

Pawła Bierek

byłego  Radnego Rady Miejskiej w Białej 
oraz Sołtysa wsi Śmicz,

Wyrazy  współczucia
Żonie oraz Dzieciom 

 składają 

 Burmistrz Białej oraz 
Radni Rady Miejskiej w Białej

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani

 Grażynie Białej

Sekretarzowi  Gminy Biała
z  powodu śmierci

OJCA

Składają
Burmistrz Białej, 

Radni Rady Miejskiej   
oraz  pracownicy

       Urzędu Miejskiego w Białej

Miejsce
na Twoją
reklamę!



MAJ 2021
PIERWSZA KOMUNIA W BIAŁEJ

REMONT I ROZBUDOWA REMIZY OSP W LIGOCIE BIALSKIEJ

9 maja w Białej dzieci przystąpiły do sakramentu 
Pierwszej Komunii Świętej. W ramach przestrzegania 
obostrzeń dotyczących epidemii koronawirusa, 
odbyły się dwie msze święte – co pozwoliło uniknąć 
kumulowania zbyt dużej ilości osób w kościele.
 Do sakramentu przystąpiło 28 dzieci, 14 
dziewcząt i 14 chłopców.

 Z początkiem roku 2020 jednostka 
OSP Ligota Bialska uzyskała do� nansowanie z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na remont i rozbudowę dotychczasowej remizy. 
Remont rozpoczął niedługo po otrzymaniu 

do� nansowania. Na początek wymieniono bramę garażową. W międzyczasie 
otrzymano pozwolenia na rozbudowę budynku i mogły rozpocząć się prace. 
Remiza została przedłużona o 3 metry. Wymienione zostało także poszycie 
dachu budynku, obniżono posadzkę oraz pomalowano wnętrze. Wszystkie 
prace wykonane zostały przez druhny i druhów OSP Ligota Bialska. Do pomocy 
dołączyli się także przyjaciele jednostki. Wszystkie prace wykonane były w 
czynie społecznym, za co druhowie jednostki są wszystkim bardzo wdzięczni. 
Całość prac została s� nansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Urząd Gminy Biała, w dużej części ze środków własnych 
jednostki, m.in. ze zbiórki złomu oraz przy pomocy sponsorów. 

po

Boże Ciało

Kalendarz 
przeszedł sześćdziesiąt kroków
od Zmartwychwstania.

Stawia  
baldachim nad skrawkiem
ziemi ojczystej.

Święci, 
Jan, Marcin,
Łukasz i Mateusz

Wśród jaśminu,
kopytnika, macierzanki, 
rozchodnika.

Unoszą 
zapach modlitwy
wdychany przez wiernych.

Nieprzerwanie
poprzez In� anty i Krym
Cedynię i Krzemieniec Podolski.

Bożym Ciałem
jednoczony lud czczący trwanie
i niech tak 

zostanie.

Jan Szczurek


