NR 1 (318) • styczeń 2022 • ROK XXX • ISSN 1232-7352 • CENA 2,50 zł •

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Białej

W NUMERZE TAKŻE:

i rekordowy budżet na rok 2022

Punkt informacyjno-konsultacyjny
programu CZYSTE POWIETRZE
str. 2
Będą realizowane kolejne
projekty unijne
str. 3
Kącik historyczny
str. 4 i 5
Jasełka i promocja filmu
historycznego o Białej
str. 6
"Pójdźmy wszyscy do stajenki,"
czyli koncert kolęd
i Orszak Trzech Króli w Białej
str. 7
W zgodzie z naturą
str. 8

O

statnia sesja w 2021 roku odbyła się 30
grudnia.

Obrady tradycyjnie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Sabina Gorek i po
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji przystąpiono do pracy nad nowymi zagadnieniami.
Najpierw sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym złożył burmistrz Białej Edward
Plicko, następnie przystąpiono do podejmowania
uchwał dotyczących: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022-2028, budżetu
Gminy Biała na rok 2022, zmian w budżecie na rok
2021, nie wygasania podatków, zarządzeń poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
leśnego, poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwalono także Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii. Radni pochylili się
także nad wyborem metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nad wysokością tej opłaty, która wynosi 28zł od osoby –
uchwałę podjęto. Podjęto także uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Chrzelice (w związku z planowaną budową oczysz-

czalni ścieków w Chrzelicach oraz budową ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami
Łącznik - Chrzelice) oraz uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy
Grażyna Biały. Poinformowała, że w dniu 25 listopada 2021 r. obecni sołtysi na sesji Rady Miejskiej
w Białej złożyli wniosek o podwyższenie wysokości
diet dla sołtysów. Prośbę swą uzasadnili swą praca,
która wymaga dużego wysiłku i zaangażowania
we wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania
sołectwa, oraz ponoszonych kosztów przejazdów
związanych z pełnioną funkcją. Uchwała została
podjęta.
Na zakończenie obrad podjęto uchwałę w sprawie
ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na
rok 2022.
Niewątpliwie najważniejszym i najciekawszym
punktem obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej było uchwalenie budżetu gminy na rok 2022,
który będzie rekordowy. Za podjęciem uchwały
w tej sprawie głosowało 14 radnych przy jednym
nieobecnym.
Dochody budżetu Gminy Biała na rok 2022 ustalo-

no na łączną kwotę 73 593 028,00 zł, a wydatki budżetu wyniosą 84 507 889,00 zł. Deficyt budżetowy
(w kwocie 10 914 861,00 zł) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W czasach kryzysu gospodarczego i inflacji bardzo ważne są inwestycje, które pozwolą utrzymać
dobrą kondycję gminy. W roku 2022 planuje się
przeznaczyć na ten cel kwotę ponad 43 milionów
złotych (m.in. na zadania, na które gmina ma już
podpisane umowy o dofinansowanie, m.in. budowa drogi w Mokrej, przebudowa budynku gminnego w Chrzelicach, realizacja projektu „Cyfrowa
Gmina”, budowa remizy w Ligocie Bialskiej, przebudowa PSZOKu w Białej, wymiana oświetlenia
ulicznego na terenie gminy i inne).
Ze środków własnych gminy planowane są remonty
kapitalne dróg, budowa drogi w Olbrachcicach, zakup
gruntów pod drogę, przebudowa dolnej części Urzędu
Miejskiego w Białej, przebudowa remizy strażackiej
w Nowej Wsi Prudnickiej, dotacje dla mieszkańców
na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
i inne.
n
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STYCZEŃ 2022
NABÓR WNIOSKÓW W PARTNERSTWIE BORÓW NIEMODLIŃSKICH

• 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

Konsultujemy nieodpłatnie wnioski i biznesplany
w ramach naborów.

Na przełomie III/IV 2022 roku ogłaszamy nabór
wniosków na dofinansowanie do Podejmowania
działalności gospodarczej.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Rynek 52, Niemodlin.
Tel. 77 4606 351, niemodlinskie@op.pl
www.boryniemodlinskie.pl

Można pozyskać 80 000 zł m.in. na doposażenie
pomieszczeń, remont, szkolenia, zakup sprzętu.
Nie wymagamy wkładu własnego. Nie musisz być
bezrobotny.

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

S

zanowni mieszkańcy Gminy Biała, od
dnia 10 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim
w Białej uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ( PIK ) rządowego
Programu Czyste Powietrze, obsługiwany
przez dwóch pracowników Urzędu Miejskiego
w Białej.
PIK mieści się na dużej Sali Urzędu Miejskiego
w Białej ( Ipiętro) i obsługiwany jest w następujących terminach:
Poniedziałki od godz. 13:30 do godz. 17:00
Środy od godz. 13:30 do godz. 15:30
Piątki od godz. 7:00 do godz. 10:00 i od godz.
14:00 do godz. 15:30
W celu umówienia się na spotkanie prosimy
o kontakt:
telefoniczny - 77 4388537 lub 77 4388538
e-mailowy - czystepowietrze@biala.gmina.pl

ZAKRES DZIAŁANIA
PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
• informowanie mieszkańców o możliwości
indywidualnego pozyskania dofinansowania z
rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji,
fotowoltaiki,
• udzielanie pomocy mieszkańcom w założeniu
indywidualnego Konta na Portalu Beneficjenta,
• udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego
formularza wniosku o dofinansowanie.
• udzielanie pomocy wnioskodawcom przy
rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w
tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku
o płatność oraz kompletowaniu wymaganych
załączników.

G

Szczegółowe informacje na temat Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal
beneficjenta dostępne są na stronie: wfosigw.
opole.pl.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania, a w efekcie do poprawy jakości powietrza
na terenie Miasta i Gminy Biała.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim

Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego

minne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białej informuje, że trwa realizacja
projektu pn. „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego”, który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu a Gminą Biała.

wokół budynku. Ponadto zaplanowano imprezę na
zakończenie projektu z udziałem partnerów (Ośrodek
Kultury i Sportu w Prószkowie oraz Ludowe Zespoły
Sportowe Łowkowice) i mieszkańców Gminy Biała.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: czerwiec 2021 – grudzień
2022
um

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwijania rekreacji na terenie Białej poprzez utworzenie
Centrum Rekreacji w Białej na bazie zmodernizowanego budynku gminnego i jego otoczenia.
W ramach projektu zostanie wyremontowany
budynek przy ul. Koraszewskiego. Projekt zakłada
remont zaplecza sportowego, w tym:
wymianę dachu, gruntowny remont elewacji i wnętrza, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

Spis źródeł ciepła
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ!
Już 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich
danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając
odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć
samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to
zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny. Wejdź na stronę
www.zone.gunb.gov.pl
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Prace trwają

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój
dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji
masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania
paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację
musisz złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć listownie lub
osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10,
48-210 Biała. Telefon: 77 4388531 w terminie do 30
czerwca 2022 r.
Burmistrz Białej
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Będą realizowane kolejne projekty unijne

mina Biała – w partnerstwie z Městem Albrechtice (Czechy) – otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska Przekraczamy granice
do kolejnych dwóch projektów, których realizację przewidziano na 2022r.

Pierwszym z nich jest projekt „Poznaj swego
sąsiada”, którego celem jest utrzymanie dobra sąsiedzkich kontaktów wypracowanych
podczas dotychczasowych spotkań w ramach
innych projektów i poza nimi, w kontekście
atrakcyjnego przedstawienia walorów kulturalnych i turystycznych sąsiedniego kraju.
Po czeskiej stronie zaplanowano zwiedzanie
zamków w okolicach Mesta Albrechtice: Linarthovy, w Hynčicach, ruin Burkvíz, a także dla
najmłodszych spacer Krecikową Ścieżką na wieżę
widokową, z udziałem czeskich i polskich mieszkańców pogranicza, które zostanie zwieńczone
spotkaniem integracyjnym w parku B. Smetany

O

na biesiadzie wraz z programem artystycznym.
Po stronie polskiej przewidziano spotkania na
temat historii i kultury Gminy Biała w formie
warsztatów z digitalizacji starych dokumentów ze
zbiorów Izby Regionalnej oraz podczas nocnego
zwiedzania zabytków miasta. Ponadto odbędą się
gry plenerowe i prezentacje atrakcji Gminy na
wspólnym spotkaniu. Dla potrzeb organizacyjnych
zostanie zakupiony sprzęt do digitalizacji, stojaki do
wystaw plenerowych, wyposażenie gastronomiczne
Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej, zostanie także wydany przewodnik po mieście Biała.
Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt pn. „W górę,
w dół – aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza”,
w którym ze strony polskiego partnera zostaną
zakupione rowery elektryczne z wyposażeniem oraz
powstanie wiata rowerowa wraz ze stacją ładowania
rowerów przy ul. Prudnickiej w Białej (przy GCK). Przy
ul. Prudnickiej w Białej oraz przy świetlicy wiejskiej
w Łączniku umieszczone zostaną stacje ładowania
umożliwiające naładowanie rowerów elektrycznych.

ODPRAWMY OSZUSTÓW Z KWITKIEM

szuści wyłudzający pieniądze od seniorów znów są aktywni w naszym regionie.
Podszywają się za członków rodziny, policjantów, prokuratorów czy adwokatów. Zawsze
jednak chcą, by przekazać im pieniądze - przez
tajemniczego kuriera, porzucając na ulicy czy
wykonując przelew.

Pamiętajmy, policjanci nigdy nie zażądają od nas przekazania gotówki w jakikolwiek sposób. Policjanci nigdy
nie angażują nas w swoje realizacje, nie dopytują o stan
konta, nie wymagają robienia jakichkolwiek przelewów.
Koniecznie uświadamiajmy o tym swoich bliskich.
Tajemniczy telefon z prośbą o pomoc najczęściej odbierają starsze osoby posiadające aparaty stacjonarne.
Rozmówca podszywa się pod członka rodziny, policjanta,
adwokata lub prokuratora. Często przekazuje telefon
innej osobie, która uwiarygadnia zmyśloną historię.
Taki scenariusz może być zmieniany i dopasowywany
do sytuacji. Finalnie chodzi o przekazanie pieniędzy czy to przelewem na inne konto, za pośrednictwem
nieznanego kuriera lub porzucając gotówkę na ulicy.
Oszuści często przekonują, że pieniądze są potrzebne,
by uchronić członka rodziny przed więzieniem, np.
ze względu na wypadek, który spowodował. Innym
razem wmawiają, że należy przelać pieniądze, bo konto
bankowe zagrożone jest włamaniem. Pamiętajmy prawdziwi policjanci NIGDY nie żądają od nas przelania
pieniędzy ze swojego konta, NIGDY nie wciągają nas
w swoje realizacje, nie wymagają oddania pieniędzy
pod jakimkolwiek pretekstem.
Koniecznie upewnijmy się, że nasi seniorzy o tym wiedzą.
Przestępcy w rozmowie wywierają silną presję, zadbajmy
więc o to, by osoby starsze wiedziały, że zawsze mogą
się z nami skontaktować, by przedyskutować sprawę.
Ważne, aby zapewnić seniorów, że gdy niespodziewana
rozmowa schodzi na temat ich oszczędności, mogą
się w każdej chwili rozłączyć. Zwykle - już po jakimś
czasie - oszukani seniorzy sami orientują się w sytuacji.
Pierwszą linią obrony przed oszustami jest przerwanie

połączenia telefonicznego!
Do rozmów o oszustwach powinien dołączyć każdy.
Tylko uprzedzając pewne fakty jesteśmy w stanie
uczulić starszych członków naszych rodzin o sposobach
wyłudzania pieniędzy. Fałszywy wnuczek, policjant,
adwokat czy córka – o kim byśmy nie mówili, cel ich
działania jest ten sam – odebrać oszczędności całego
życia. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu
do osób starszych. Wspólnie przestrzegajmy seniorów
z sąsiedztwa i rodziny przed oszustami i metodami ich
działań. Każda okazja, każde spotkanie jest ku temu
dobrą okazją.
Po raz kolejny ostrzegamy i przypominamy jak nie stać
się ofiarą oszustwa:
Należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność – jeśli
dzwoni do nas osoba, która podaje się za członka
rodziny i prosi o pieniądze nie należy podejmować
żadnych pochopnych decyzji;
Jeśli chodzi o członka rodziny, zadzwoń do niego
i dowiedz się, czy faktycznie potrzebuje twojej pomocy.
Opowiedz osobie bliskiej o zaistniałym zdarzeniu.
Nigdy nie udzielaj przez telefon informacji, jaką ilość
pieniędzy posiadasz w domu czy na koncie bankowym.
Nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj pieniędzy, nie
podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku,
nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych
osobowych, numerów PIN, haseł.
Nie ulegaj presji jaką wywiera telefoniczny rozmówca;
poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy
można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc
pod numer alarmowy 112.
Pamiętaj!
Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy
i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.
Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, „akcjach policyjnych”.
Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że
dzwoni oszust.
KPP w Prudniku

Natomiast po czeskiej stronie powstanie terenowa
ścieżka rowerowa prowadząca z wieży widokowej
znajdującej się na Hraničním vrchu (Górze Granicznej)
w Město Albrechtice. Długość nowo wybudowanej
terenowej ścieżki rowerowej wyniesie około 850
m. Będzie ona prowadziła terenem leśnym na
południowy wschód od wieży widokowej, zaś na
jej przebiegu powstaną przeszkody zwiększające
atrakcyjność zjazdu. Dodatkowo przy wieży widokowej i szlaku powstaną tablice informacyjne
z mapami i opisami oraz stojaki na rowery.
Działania partnerów odzwierciedlają zapotrzebowanie rowerzystów, a mianowicie możliwość
wypożyczenia tak bardzo popularnych dziś rowerów
elektrycznych, co ułatwi im planowanie wycieczki
i jednocześnie zaspokoi pragnienie niecodziennych
wrażeń podczas korzystania z terenowej ścieżki
rowerowej. Dzięki takiemu połączeniu różnych
aspektów turystyki rowerowej projekt zwiększy
zainteresowanie poznawaniem pogranicza.
Na zakończenie projektu Gmina Biała i Město
Albrechtice zorganizują wspólne polsko-czeskie
spotkania, w trakcie których uczestnicy informowani będą o efektach projektu i wykorzystaniu powstałej infrastruktury w przyszłości.
um

Od stycznia biblioteka miejska
w Białej czynna także w soboty

C

zytelnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej będą mogli wypożyczać
książki także w soboty, a nie tak jak to było
do tej pory od poniedziałku do piątku.

Pierwszą sobotą, podczas której biblioteka będzie
otwarta będzie 29 stycznia, a następnie każda
pierwsza sobota miesiąca. W te soboty MiGBP
będzie otwarta w godzinach 9:00-13:00. Od poniedziałku do piątku godziny otwarcia biblioteki
pozostają bez zmian (9:00-17:00).
Filia biblioteczna w Łączniku zaprasza czytelników w piątki w godzinach 15:00-17:00.
Przypominamy, że w bibliotece nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego (zakładanie maseczek, dezynfekcja rąk), a oddawane książki powinny być zapakowane w folią reklamówkę oraz
opisane imieniem i nazwiskiem czytelnika.
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Kącik historyczny - o ojcu gimnastyki sportowej słów kilka

N

a niewielkim pagórku znajdującym się
na skraju miejskiego parku w Białej, stoi
pomnik upamiętniający Friedricha Ludwiga Jahna. Kim był ów człowiek?
Był to niemiecki pedagog, znany polityk, ale
przede wszystkim zasłynął jako teoretyk gimnastyki.
Nazywany jest ojcem i twórcą systemu niemieckiego
w gimnastyce, opierającego się w głównej mierze na
ćwiczeniach wykonywanych na przyrządach takich
jak np. drążek, poręcze czy koń. Był założycielem
pierwszego boiska gimnastycznego w mieście Hasenheide, a kolejne zaczęły powstawać w niedługim
czasie dzięki tworzącym się w Niemczech bardzo
licznym związkom i towarzystwom gimnastycznym.
Taka grupa powstała w Białej w 1893 roku jako
Męski Związek Gimnastyczny. Jego członkowie
byli inicjatorami wybudowania placu sportowego
w ówcześnie nazywanym Parku na Podole (dzisiejsza górna część parku miejskiego, na której
znajdują się boiska sportowe). Męski Związek
Gimnastyczny w Białej pielęgnował kulturę fizyczną
i ćwiczenia gimnastyczne. W kwietniu 1913 roku
członkowie związku założyli komitet honorowy
i wystosowali memoriał o upamiętnienie Jahna
poprzez postawienie pomnika. Władze miejskie
chętnie wspierały działalność związku, przekazując
chociażby dotację na zakup sprzętu gimnastycznego.
Tak samo było w przypadku pomnika, na budowę
którego wydano zgodę.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odbyło się
27.06.1914 roku, z której to okazji zorganizowano
wielki festyn. Wykonawcą pomnika był kamieniarz
Görlich. Pomnik wykonano w kształcie bloku kamiennego, pośrodku którego umieszczono brązowy
relief z popiersiem Jahna. Poniżej widnieje napis
Frdr. Lud. Jahn., a powyżej godło ruchu gimnastycznego – cztery stylizowane litery F, ułożone
w kształcie krzyża. Znaczą one: frisch (świeży),
fromm (pobożny), froh (wesoły) i frei (wolny).
Na tylnej stronie znajduje się napis: Zur Erinnerung
/ an eine grosse Zeit / 1813/14 1914 (Na pamiątkę
ważnych wydarzeń 1813/14 1914). Upamiętnia on
okres wojen wyzwoleńczych z Napoleonem i rok
postawienia pomnika.
Ciekawostką jest, że pomnik w Białej zachował
się do dzisiaj jako jedyny na pruskim Śląsku.
Usytuowany jest w pobliżu cmentarza żydowskiego
ponad boiskami sportowymi w parku. Poddany
został renowacji dzięki środkom pochodzącym
z RFN, co upamiętnia metalowa tabliczka poniżej
popiersia. Umieszczono na niej tekst:
RESTAURACJA POMNIKA ZOSTAŁA WYKONANA Z POMOCĄ FINANSOWĄ REPUBLIKI
FEDERALNEJ NIEMIEC / DIE RESTAURIERUNG
DES DENKMAL ERFOLGTE MIT FINANZIELLER
HILFE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
pb

Rekordowy budżet gminy na rok 2022 - burmistrz Białej komentuje

D

rodzy mieszkańcy Gminy Biała, mam przyjemność przedstawić państwu historyczny,
bo opiewający na prawie 90 mln złotych
budżet gminy na 2022 rok.

Dochody to kwota ok 74 mln złotych, a wydatki 86
mln złotych równoważonych nadwyżką budżetową

(wolne środki ok 6 mln roku poprzedniego) oraz
środki specjalnego przeznaczenia w kwocie ok
2.5 mln złotych.
Kiedy obejmowałem stanowisko Burmistrza siedem
lat temu, budżet opiewał na około 30 mln złotych,
czyli zwiększyliśmy go o trzysta procent. W ciągu
tego minionego okresu zainwestowaliśmy na terenie
gminy około 70 mln złotych.
Zostało zrealizowanych wiele dużych strategicznych
inwestycji (rewitalizacja rynku, kościoła ewangelickiego, przebudowa dróg i ścieżek pieszo-rowerowych, remonty zabytków, infrastruktury sportowej,
termomodernizacje budynków szkolnych, remonty
remiz strażackich i budowy oczyszczalni ścieków),
ale także wiele mniejszych inwestycji bezpośrednio
wpływających na polepszenie codziennego życia
i egzystencji mieszkańców (chodniki, świetlice,
place zabaw, siłownie zewnętrzne itp).
W ramach ochrony środowiska, a szczególnie
powietrza, wymieniliśmy kotłownie w budynkach
oświatowych w urzędzie z węglowych na pelletowe
oraz zamontowaliśmy ogniwa fotowoltaiczne
i magazyny energii.
W ramach tegorocznego budżetu zamierzamy zakończyć przebudowę dróg w Krobuszu i Prężynie oraz
rozpocząć przebudowę dróg w Mokrej i Wilkowie,
wymienić oświetlenie uliczne na energooszczędne
LED-owe w całej gminie, wyremontować budynki
komunalne w Chrzelicach i Białej, wyremontować
szatnię sportową, boisko i plac zabaw w Białej,

wybudować remizo- świetlicę w Ligocie Bialskiej
i wyremontować świetlice w Nowej Wsi, Otokach
i Mokrej, zrewitalizować mury obronne oraz
wieżę ciśnień i wieżę wodną w Białej, przygotować
dokumentację pod budowę oczyszczalni ścieków
i kanalizacji w Łączniku, wymienić kotły i instalację
grzewczą w szkołach w Łączniku i Pogórzu, a także
w budynku OPS w Białej. Na te inwestycje mamy
zabezpieczone fundusze przekraczające 20 mln
złotych, a na kolejne zaplanowane potrzebujemy
również ok 20 mln złotych, gdyż budżet przewiduje
inwestycje wartości ok. 43 mln złotych.
Jeśli chodzi o zadłużenie - przejąłem gminę z około
7 mln zadłużeniem, a w tej chwili wynosi ono około
5 mln złotych. Te wszystkie sukcesy inwestycyjne
udało się zrealizować dzięki dużemu zaangażowaniu
pracowników urzędu, sprzyjającym radnym oraz
sołtysom. W tym miejscu chciałbym im wszystkim
bardzo serdecznie podziękować licząc na dalszą
owocną współpracę.
W bieżącym nowym roku życzę mieszkańcom
przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności, radości i błogosławieństwa Bożego
oraz spełnienia wszystkich marzeń, zrealizowania
wszystkich celów oraz wiele miłości i życzliwości
w życiu osobistym.
Burmistrz Białej
Edward Plicko
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apraszamy do lektury kolejnej części
książki Johannesa Chrząszcza „Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu Waldemara Hamerli.
Seminarium pod kierownictwem
dyrektora Waschowa
Następcą poprzedniego dyrektora, został mianowany, Powiatowy Inspektor Szkolny z Tarnowca.
Stanowisko objął 1.X.1900 r. Wkrótce też przeniósł
gabinet dyrektora z pokoju służbowego do gabinetu fizycznego, a gabinet na parter, do skrzydła
wschodniego. Ze szczególną starannością zajął się
ogrodem należącym do seminarium. Biblioteka,
która do tej pory znajdowała się w pojedynczych
szafach stojących na korytarzach, przeniesiona
została w 1901 r. do pomieszczenia obok auli. Salę
rysunku, kazał dyrektor zaopatrzyć w nowe stoły
kreślarskie. Mieszkanie woźnego zostało powiększone
i połączone ze skrzydłem zachodnim. 3.XI.1901 r.
zapalił się belek stropowy w łaźni i ogień przeniósł
się na salę konferencyjną, gdzie spłonęły cenne
leksykony i słowniki. Miasto musiało zabezpieczyć
remont zniszczonego pomieszczenia. Z rozpoczęciem roku szkolnego 1903/04 w dotychczasowej
pracowni fizycznej ulokowano jedną klasę szkoły
ćwiczeniowej. Gabinet fizyczny został przeniesiony
do biblioteki, a biblioteka do gabinetu dyrektora.
Taki układ pomieszczeń został zachowany, aż do
rozwiązania seminarium. Pracownia fizyczna została
wyposażona w nowe ławki o formie schodowej
oraz zaciemnienie okien. W tym samym roku stare
wiszące lampy naftowe, zastąpiono oświetleniem
gazowym. W sali gimnastycznej musiała zostać
wymieniona podłoga z powodu atakującego
grzyba. Z końcem roku szkolnego 1905/06, aulę
zaopatrzono w fortepian koncertowy. Wszystkie,
zapowiedziane przez dyrektora Waschowa dalsze
zmiany zakończyły się 1.IX.1906 r., gdyż został
mianowany rządowym inspektorem szkolnym
w Kwidzyniu.
Seminarium pod kierownictwem
dyrektora dr. Bürgera
Dopiero 1.V.1907 r. seminarium otrzymało nowego
dyrektora. Został nim powiatowy inspektor szkolny
dr Paul Bürger z Bytomia. W sierpniu 1907 r.
zawnioskował wymianę fortepianu na nowy, gdyż
stary nie odpowiadał oczekiwanym wymaganiom.
Za dopłatą 800 marek z kasy miejskiej, zakupiono
nowy fortepian firmy „Bechstein”. W nocy z 9
na 10.III.1908 r. wybuchł w sali rysunku pożar.
Gabinet fizyczny wzbogacił się o zestaw instrumentów meteorologicznych. 16.X.1910 r. zmarł
dr Michalke, radca sanitarny, który przez 25 lat
był lekarzem w seminarium i zawsze służył dobrą
radą i czynem. 19.X. cała społeczność seminarium
wzięła udział w pogrzebie. Jego miejsce zajął dr
Reichelt, który już przez szereg lat był lekarzem
w szkole przygotowawczej.
Seminarium pod kierownictwem
dyrektora Hoffmanna.
Dr Bürger nie pozostał długo na swoim stanowisku,
gdyż 1.XII.1911 r. został przeniesiony w tym samym
charakterze do Głuchołaz.
1.IV.1912 r. stanowisko objął Karl Hoffmann
z seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu.
Był pierwszym duchownym dyrektorem tutejszego
seminarium. Już 15.II.1913 r. opuścił Białą, żeby
objąć takie samo stanowisko w Lubomierzu.
Seminarium pod kierownictwem
dyrektora prof. dr. Timpe
.
Następcą został 1.VI.1913 r. prof. dr Ernst Timpe,
nauczyciel seminarium w Pile.
Uroczyste przyjęcie odbyło się 2.VI.1913 r.

KĄCIK HISTORYCZNY

W jego osobie seminarium otrzymało drugiego
duchownego dyrektora. 30.VIII. nauczyciel Tender,
został za swoje zasługi odznaczony przez cesarza
Czerwonym Orderem Orła 4 klasy. Nie cieszył się
długo swoim odznaczeniem. Zmarł nagle 7.V.1914
r. Seminarium utraciło wzorowego i serdecznego
człowieka. Dyrektor dr Timpe założył w Starym
Mieście, Szynowicach i Białej, Związek Młodych
Niemców, który 21.V.1914 r. odbył pierwsze
próbne ćwiczenia wojenne w formie zabawowej.
W działaniach udział wzięli też uczniowie tutejszego
seminarium. Nikt z uczestników tych ćwiczeń nie
mógł przewidzieć, że zabawa wkrótce przeobrazi
się w krwawą rzeczywistość.
Seminarium w czasie
działań wojennych.
Działania wojenne wkroczyły również do naszego
seminarium. W czasie mobilizacji 31.VII. powołani zostali nauczyciele: Scholz i Rabbe. 10 i 11.
VIII. odbyły się dodatkowe egzaminy końcowe
dla uczniów pierwszej klasy seminarium, którzy
za zgodą rodziców zgłosili się jako ochotnicy do
wojska. Do egzaminów przystąpiło 22 uczniów,
i tylu egzaminy zdało. Poza nimi, do wojska
wstąpiło jeszcze czterech z drugiej klasy i jeden
z trzeciej. Uczniowie drugiej klasy musieli przejąć
obowiązki nauczania w szkole ćwiczeniowej, gdyż
w pierwszej klasie pozostało tylko 7 uczniów. Po
feriach zorganizowano w sali gimnastycznej lazaret. Z wielką radością przyjmowano wiadomości
o pierwszych zwycięstwach na froncie zachodnim.
W takich radosnych dniach zajęcia w szkole były
zawieszone. W sierpniu 1914 r. zmarł pierwszy
uczeń tutejszego seminarium, Josef Marek. Zginął
za ojczyznę, śmiercią bohatera.
1.X.1914 r. siedmiu pozostałych uczniów pierwszej
klasy przeniesiono do seminarium w Tarnowcu.
Tym samym pierwsza klasa została rozwiązana.
W listopadzie rozwiązano w sali gimnastycznej
lazaret. 1.IV.1915 r. przekształcono Szkołę Przygotowawczą w Seminaryjną Szkołę Przygotowawczą.
Przez 41 lat obydwie szkoły mieściły się w jednym
budynku, ale pod różnym kierownictwem. 22.III.1915
r. znowu powołano do wojska dwóch nauczycieli
seminarium: Kalicinskiego i dr Franke. W gronie
pozostał tylko dyrektor i nauczyciele: Hanke i Kulik.
Wkrótce wrócili: dr Franke i ranny w prawą rękę
Nabbe. Po zielonych świątkach 1915 r., dzieci
z ewangelickiej szkoły zostały przyjęte do tutejszej
szkoły ćwiczeniowej, ponieważ nauczyciela tej szkoły
powołano do służby wojskowej. Jednoklasowa szkoła
ćwiczeniowa została na okres wojny rozwiązana.
Uczniowie bardzo gorliwie uczestniczyli w zbiórkach
złota, książek, gumy, papieru oraz ziaren owoców
do celów wojskowych. Zwycięstwa wojska i floty
świętowano zawieszeniem zajęć lekcyjnych i oflagowaniem budynku. Liczebność uczniów malała
z półrocza na półrocze, ze względu na wcielanie
do wojska. 20 i 21.III.1917 r. ostatnich 11 uczniów
pierwszej klasy zdało egzaminy końcowe, a 24.
VIII.1917 r. ostatnich 9 uczniów drugiej klasy
przeniesiono do seminarium w Pyskowicach. Od
tego dnia zajęcia w szkole ćwiczeniowej przejęli
nauczyciele seminarium nauczycielskiego. Ten
układ pozostał aż do końca wojny. Fizycznie zahartowani i jednocześnie przygotowani do służby
wojskowej, uczniowie tutejszego seminarium, brali
regularnie udział w ćwiczeniach młodzieżowej
grupy obronnej. 12.IX.1915 r. odbyły się ćwiczenia
wojskowe wszystkich młodzieżowych grup z powiatu prudnickiego. Miejsce ćwiczeń znajdowało
się między Lubrzą, a Prudnikiem.
19.III.1920 r. odbyły się ćwiczenia Górnośląskich
Młodzieżowych Grup Obronnych na Górze Św.
Anny. Z powodu niedostatku i biedy w ostatnich
latach wojny, wystąpiła wśród osłabionych uczniów
epidemia grypy. Wskutek wielu zachorowań, semi-

narium i szkoła przygotowawcza zostały od 16 do
28.X. 1918 r. zamknięte. Nawrót epidemii nastąpił
na przełomie lutego i marca 1919 roku. Zajęcia
zostały ponownie zawieszone. Niestety, epidemia
tym razem pociągnęła za sobą ofiary śmiertelne.
Zmarli: ośmioletni uczeń szkoły przygotowawczejHans Troschka i uczeń seminarium- Alfred Grittner.
Okres powojenny
Wreszcie wojna się skończyła. Nauczyciele i uczniowie zaczęli pod koniec 1918 roku wracać do domu.
1.II.1919 r. został utworzony rocznik wojenny B
z 37 uczestnikami. Już 26.XI. tego samego roku,
wszyscy uczniowie po zdaniu egzaminów opuścili
mury szkolne. Wraz z przewrotem państwowym,
w wielu szkołach rozpoczęły się prace samorządów
uczniowskich poprzez tworzenie rad i społeczności
uczniowskiej. Doprowadziło to do obniżenia
autorytetu nauczycieli. Dyrektor Timpe szybko
zrozumiał zagrożenie, jakie te zmiany niosły ze
sobą. Na zebraniu 11.II.1919 r. nie wyraził zgody
na radę uczniowską i społeczność uczniowską.
Wprowadził natomiast zasadę, że z każdej klasy
dwóch zaufanych uczniów miało przekazywać
życzenia do dyrektora. Sposób ten okazał się bardzo
opłacalny. Poza tym, 8.III.1919 r. została powołana
dla seminarium, szkoły przygotowawczej i szkoły
ćwiczeniowej tzw. rada rodziców. Na życzenie
uczniów, została 19.XI.1921 r. pierwszy raz po
wojnie otwarta łaźnia. W roku 1920 przydzielono
szkole przygotowawczej dwóch nauczycieli, którzy
do tej pory pracowali poza granicami kraju. Jednym
z nich był Meitz z południowo-zachodniej Afryki,
a drugi Warzawa z Quito w Ekwadorze. Warzawa
jednak 16.IV.1921 r. wrócił do Ekwadoru, gdzie
wkrótce zginął w czasie kąpieli. W jego miejsce
zatrudniono uchodźcę z Prus, nauczyciela Zielinskiego. Ciągłe podwyżki oraz spadek wartości
pieniędzy, spowodował coraz to większe braki
w kwaterach dla uczniów.
Rozwiązanie seminarium
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rozwiązano III klasę szkoły przygotowawczej. W roku
1922 rozwiązano II klasę, a w 1923 I klasę. Ostatnia
grupa uczniów, z powodu braku kwater została jako III
klasa, przeniesiona do Raciborza. W ten sposób, nasza
szkoła posiadała już tylko dwie klasy seminaryjne z 44
uczniami. 1.X.1922 r. opuścił seminarium dyrektor dr
Timpe, który 26.IX.1921 r. świętował jubileusz 25 lecia
pracy jako ksiądz. Był na stanowisku dyrektora 9 lat. Na
wniosek ministra został przeniesiony do Erfurtu w celu
opracowania technicznej strony spraw szkolnych. Na jego
stanowisko powołany został Hermann Kroemer, do tej
pory dyrektor w Pilchowicach. Zmarł nagle 10.X.1924
r. w swoim rodzinnym mieście Raciborzu. Nauczyciele
i uczniowie oddali temu szanowanemu dyrektorowi
ostatnią posługę. Opiekę nad szkołą powierzono
profesorowi dr. Koschekowi. Ze smutkiem przyjęto
6.II.1925 r. nakaz rozwiązania szkoły, wydany przez
ministerstwo. Wszyscy nauczyciele, po rozwiązaniu
pierwszej klasy przeszli na zasiłek. Niezainteresowanym,
trudno było zrozumieć uczucia ludzi dotkniętych
takim obrotem sprawy. 11.III.1925 r. przypadała 50
rocznica istnienia szkoły. Z tej okazji, rada pedagogiczna
planowała uroczystość w wielkim stylu. Jednakże wraz
z nakazem rozwiązania seminarium, minął radosny
nastrój. Dlatego też, ten pamiętny dzień, nauczyciele
i uczniowie świętowali w auli w ponurych nastrojach. 30
i 31.III.1925 roku, 23 uczniów przystąpiło do ostatnich
egzaminów końcowych, które wszyscy zdali.
Tak 31.III.1925 roku, o godz. 20.00 seminarium zamknęło
swoje bramy. Szkoła przygotowała do zawodu ogółem
1628 uczniów. Od 14.IV.1925 r. budynek służył jedynie
klasie dokształcającej dla dziewcząt U III.
ciąg dalszy w kolejnym wydaniu gazety

6

STYCZEŃ 2022

Jasełka i promocja filmu historycznego o Białej

P

rzed świętami, 16 grudnia, Gminne Centrum Kultury w Białej zaprosiło na jasełkowy spektakl traktujący o narodzinach
Jezusa.
Sztuka zatytułowana była „Dzisiaj w Betlejem, czyli
gdyby Chrystus urodził się w XXI wieku” i została
przedstawiona przez członków Międzypokoleniowego
Teatru Odlotowego działającego przy GCK w Białej pod
kierownictwem Ewy Radomskiej-Żelazko i Anity Bąk.
Sztuka opowiadała historię młodej dziewczyny
o imieniu Marysia, która zaszła w ciążę. Fakt ten
nie spodobał się rodzicom dziewczyny, którzy nie
chcieli dziecka, ponieważ uważali, że nie był to dla
ich córki odpowiedni moment, martwili się, że
urodzenie dziecka wpłynie negatywnie na przyszłość
i karierę Marysi, poza tym załamywali ręce nad
tym, co powiedzą na zaistniałą sytuację ludzie.
Marysia jednak od początku pokochała dziecko,
które nosiła w sobie i postanowiła je urodzić.

Historia znalazła szczęśliwe zakończenie, ponieważ dziecko przyszło na świat całe i zdrowe, a i rodzice dziewczynki zaakceptowali jej wybór i także pokochali maleństwo.
Spektakl przeplatany był kolędami, do śpiewania
których przyłączała się zebrana w sali publiczność.
Drugą częścią tego czwartkowego spotkania
była projekcja filmu historycznego o Białej.
Półgodzinną produkcję wyreżyserował Leszek
Myczka, a wypowiedzieli się w nim m.in. polska
historyk prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, dyrektor
Muzeum Ziemi Prudnickiej dr Wojciech Dominiak,
prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bialskiej
Waldemar Hamerla, ks. diakon Marek Dziony, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Białej Patryk Bania,
burmistrz Białej Edward Plicko, proboszcz bialskiej
parafii o. Franciszek Bieniek. Autorom produkcji
udało się dotrzeć także do archiwalnych wypowiedzi

śp. dr Kazimierza Kasicza i umieścić je w filmie.
Na treść produkcji składają się piękne ujęcia
miasta z lotu ptaka oraz zbliżenia na zabytki,
a nawet ich wnętrza (pomniki, kościoły, Wieża
Prudnicka, Wieża Wodna, Zamek Prószkowskich itd.). Dzięki takiemu rozwiązaniu udało
się pokazać dokładnie szachownicowy układ ulic
z rynkiem, który otoczony był murami miejskimi.
Warstwa historyczna filmu opowiada o historii
i ciekawostkach dotyczących miasta, jak np. dzieje
nazewnictwa miasta (Bela, Zülz), umiejscowienie
pierwszej lokacji miasta, znaczenie symboli na
nagrobkach na cmentarzu żydowskim w Białej.
Film „Biała – łączy nas historia” można obejrzeć
w serwisie YouTube (na kanale Gminnego Centrum Kultury w Białej dostępna jest także wersja
z napisami).
Film zrealizowany został w ramach projektu
„Biała – łączy nas historia. Promocja formalnych i nieformalnych grup pozarządowych
w Białej”, który dofinansowano ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
n

Widok z lotu ptaka na centrum Białej - kadr z filmu

Historia Marysi skończyła się szczęśliwie

Młodzi aktorzy Międzypokoleniowego Teatru Odlotowego

Poszczególne akty spektaklu przerywane były kolędami
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„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, czyli koncert kolęd i Orszak Trzech Króli w Białej

P

Jacek Wójcicki prezentuje utwór "Karp świąteczny" z... karpiem

oczątek stycznia to tradycyjnie czas organizowania koncertów kolęd.
Nie inaczej było w tym roku, bowiem 6
stycznia, w święto Trzech Króli Gminne Centrum
Kultury w Białej wraz z bialską parafią zaprosiło
na „Koncert kolęd i pastorałek”.
W kościele parafialnym wystąpili artyści związani
z krakowską Piwnicą Pod Baranami: aktorzy Kamila
Klimczak i Jacek Wójcicki oraz muzycy: Konrad
Mastyło (pianino) i Michał Chytrzyński (skrzypce).
Muzycy zaprezentowali kolędy („Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem”), ale także pastorałki i piosenki
z repertuaru Piwnicy Pod Baranami. Oprócz tego
zabrzmiały utwory skomponowane przez polskiego
kompozytora muzyki filmowej, Zbigniewa Preisnera:
„Całą noc padał śnieg”, „Kolęda warszawska” czy
„Kolęda dla nieobecnych” oraz piosenki z repertuaru
polskiego zespołu instrumentalnego Anawa. Jacek
Wójcicki w utworze „Karp świąteczny” popisał się
swoją doskonałą dykcją śpiewając „tekst przykazania
w czasie ryby kupowania”.
Na zakończenie koncertu artyści zaprosili do siebie
dzieci z publiczności i wspólnie zaśpiewali kolędę
„Wśród nocnej ciszy”.
Po koncercie nadszedł czas na jasełka i Orszak
Trzech Króli, na które zaprosił ks. diakon Marek
Dziony. Scenariusz występu został opracowany na
podstawie Ewangelii św. Mateusza przez Julię Otte
we współpracy z ks. Dziony. W postacie biorące
udział w spektaklu oraz chórek aniołków wcieliły się
dzieci z przedszkola i bialskiej szkoły podstawowej,
członkowie Jugendpunkt Mniejszości Niemieckiej,
Dzieci Maryi i ministranci. Po krótkim występie,
który opowiadał historię Józefa i Maryi podążających
do Betlejem, zarządzenia Heroda i przybycia Trzech
Króli młodzi aktorzy wraz z zebraną publicznością
wyruszyli przez ul. 1 Maja i Rynek w orszaku do
stajenki na placu parafialnym. Tam rozpoczęto
kolędowanie przy żłobie.
Dla chętnych przygotowano ognisko, kiełbaski
i grzane wino.
n

"Całą noc padał śnieg" w wykonaniu Kamili Klimczak

Na skrzypcach zagrał Michał Chytrzyński

Na pianinie zagrał Konrad Mastyło

Anielski chórek podczas występu

Wspólne wykonanie kolędy "Wśród nocnej ciszy"

Koncert dostarczył wielu wzruszeń

Do małego Jezusa przybyli Trzej Królowie

Maryja i Józef już w stajence

Obok stajenki można było ogrzać się przy ognisku
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W ZGODZIE Z NATURĄ

K

KUCHNIA PIĘCIU PRZEMIAN, CZYLI LECZENIE DIETĄ

uchnia Pięciu Przemian oparta jest na Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Brzmi może i egzotycznie, ale nic bardziej mylnego. Jest to dieta,
która ułatwia odchudzanie, poprawia urodę oraz niweluje dolegliwości ze strony układu pokarmowego, poprawia pracę układu trawiennego,
zapewnia sytość bez uczucia ciężkości i niweluje bóle żołądkowe.

ją miłością, niech będzie ona lekarstwem dla Ciebie i Twojej rodziny.
Początki z Kuchnią Pięciu Przemian mogą wydawać się trudne i czasochłonne, pomimo tego spróbuj. Efekty nie pojawią się po pierwszym dniu, ale
dolegliwości z czasem będą ustępować.

O diecie tej dowiedziałam się 9 lat temu, kiedy borykałam się z dosyć
dużymi problemami żołądkowymi. Kuchnia Pięciu Przemian bardzo mi pomogła. Jeśli cierpisz na problemy gastryczne, dokuczają Ci
jakiekolwiek choroby lub chcesz cieszyć się zdrowiem to zastosuj te
zasady. Nic na tym nie tracisz a zyskać możesz bardzo dużo – zdrowie.
Kuchnia Pięciu Przemian jest sposobem komponowania i przygotowywania
posiłków, wydobywania głębi smaku z potraw. Opiera się ona na kilku ważnych
zasadach przygotowywania posiłków:

Na dobry początek przygody z Kuchnią Pięciu Przemian polecam przygotować
do obiadu, zamiast tradycyjnie gotowanych ziemniaków,
Ziemniaczki z wody*:
smak gorzki - do garnka wlewamy ok. ½ l wody i czekamy aż woda się
zagotuje, dodajemy szczyptę kurkumy; czekamy 1-2 minuty
smak słodki – dodajemy ½ łyżeczki kminku; 1/2łyżeczki masła; 1 kg obranych
i pokrojonych ziemniaków; od ponownego zagotowania wody czekamy 1-2
minuty
smak ostry – dodajemy pokrojoną cebulę, 2 ząbki czosnku; czekamy 1-2 minuty
smak słony – dodajemy 1 łyżeczkę soli.
Gotujemy pod przykryciem do miękkości (wody powinno zostać niewiele),
ziemniaki podusić z wszystkimi dodatkami, z którymi się gotowały.

Jemy zgodnie z porą roku i miejscem zamieszkania

Kuchnia powinna być zgodna z porą roku i produktami, które w tej porze
występują. Do gotowania i przygotowywania posiłków wykorzystujemy
produkty sezonowe i takie, które rosną w naszym klimacie, a najlepiej u nas
kraju. Zimą jemy potrawy rozgrzewające np. długo gotowane zupy z kaszą
natomiast nie jemy truskawek ponieważ naturalnie one nie rosną u nas o tej
porze roku. Jadłospis w kuchni pięciu przemian oparty jest na produktach
sezonowych i różni się wiosną, latem, jesienią i zimą.

Wszystkie smaki w jednym garnku

Wszystko, co jemy ma określony smak; każdy produkt, każda przyprawa.
w Kuchni Pięciu Przemian wyróżniamy pięć smaków: kwaśny, gorzki, słodki,
ostry, słony i według tym smaków dzielimy produkty spożywcze. Najważniejszą kwestią w tej diecie jest odpowiednia kolejność dodawania smaków
podczas sporządzania posiłków i tego musimy się bezwzględnie trzymać. Do
garnka wrzucamy smaki ZAWSZE w określonej kolejności (kwaśny, gorzki,
słodki, ostry, słony). Nie ma znaczenia od jakiego smaku zaczynamy, chociaż
przeważnie jest to smak gorzki – wrzątek, ale musimy pilnować kolejności,
nie możemy przeskakiwać pomiędzy smakami. W przypadku potraw gotowanych czy duszonych produkty o różnych smakach dodajemy do potrawy
w odstępach 1-2 minutowych

Ważne są przyprawy.

Przyprawy to nie tylko pieprz i sól. Przypraw i ziół jest całe bogactwo. Nie
tylko wzbogacają one smak i lekkostrawność potraw, ale przede wszystkim
bardzo pozytywnie oddziaływają na nasz organizm. Przyprawy podobnie,
jak inne pokarmy dzielimy wg. smaków na gorzkie (tymianek, kurkuma),
słodkie (kminek, słodka papryka), ostre (kardamon, imbir), słone (sól)
i kwaśne (bazylia, zielona pietruszka). Jeżeli nie jesteś przyzwyczajona do
przypraw to rozpoczynaj od ich minimalnej ilości, tak aby przyzwyczaić się
do ich smaku, a z czasem zwiększaj ich ilość.
Polecam zapoznać się z artykułem o Znamienitej mocy przypraw z wcześniejszego wydania Panoramy, gdzie jest sporo informacji o dobroczynnym
wpływie ziół na nasz organizm.

Jedz naturalne produkty.

Zdrowe odżywianie to nic innego, jak jedzenie produktów, które stworzyła
dla nas natura, dlatego wyeliminuj ze swojej diety wszystko, co przetworzone,
co zawiera konserwanty i sztuczne barwniki. Jedz głównie warzywa i owoce
w każdej postaci: surowe, kiszone, pieczone, czy gotowane. Wprowadź do
swojej diety kasze i zboża, a także kiszonki, które doskonale wpływają na
florę jelitową. Ogranicz jedzenie mięsa i nabiału.

Gotuj z miłością

Na smak gotowanej potrawy wpływ ma wiele czynników, w tym również emocje
kucharki. Kiedy gotując obiad jesteś spokojna i skoncentrowana na tym, co
robisz, twoja potrawa ma niepowtarzalny smak. Mieszając zupę „przypraw”

*Przepis pochodzi z książki Filozofia zdrowia Anny Ciesielskiej. Od tej książki
rozpoczynałam moją przygodę z Kuchnią PP. Została mi ona polecona i ja
ją polecam. Książka zawiera część teoretyczną i praktyczną. Przepisy w niej
zawarte to potrawy, które wszyscy znamy i lubimy. Polecam.
Na zdrowie !!!
W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina

Odeszli
Günter Barisch, ur. 1936 r., zm. 12.12.2021 r.,
zam. Biała
Anna Krix, ur. 1953 r., zm. 12.12.2021 r.,
zam. Mokra
Przemysław Konefał, ur. 1986 r., zm. 13.12.2021 r.,
zam. Nowa Wieś Prudnicka
Marian Kauczor, ur. 1957 r., zm. 14.12.2021 r.,
zam. Biała
Leopold Lang, ur. 1932 r., zm. 15.12.2021 r.,
zam. Łącznik
Maria Tobschirbel, ur. 1934 r., zm. 23.12.2021 r.,
zam. Biała
Renata Rospleszcz, ur. 1963 r., zm. 28.12.2021 r.,
zam. Pogórze
Władysław Szymczyna, ur. 1936 r., zm. 28.12.2021 r.,
zam. Kolnowice
Maria Uliczka, ur. 1938 r., zm. 30.12.2021 r.,
zam. Chrzelice
Ingrid Sacha, ur. 1943 r., zm. 31.12.2021 r.,
zam. Biała
Maria Stygienko, ur. 1946 r., zm. 01.01.2022 r.,
zam. Biała
Jan Gacki, ur. 1943 r., zm. 01.01.2022 r.,
zam. Biała
Stanisław Błasiak, ur. 1952 r., zm. 04.01.2022 r.,
zam. Biała
Ginter Wolny, ur. 1931 r., zm. 05.01.2022 r.,
zam. Nowa Wieś Prudnicka
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CO SŁYCHAĆ W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRABINIE?
Zajęcia kreatywne
w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Grabinie
Jak sprawić, by dzieci nie chciały wychodzić ze
szkoły? Dać im nitkę, igłę, śrubokręt lub doniczkę
z kwiatkiem do przesadzenia. Zajęcia kreatywne
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie
okazały się strzałem w dziesiątkę.

Zajęcia dodatkowe
inne niż wszystkie
Kiedy rok temu w jednej ze szkolnych sal odbyły
się pierwsze zajęcia kreatywne, nikt nie spodziewał
się ich ogromnej popularności. Przeznaczone
dla uczniów klas I- V warsztaty miały na celu
poprawę sprawności manualnej dzieci, kształcenie
umiejętności nowatorskiego, nieszablonowego
rozwiązywania problemów, a także doskonalenia
pracy w grupie.
Pod opieką pani Ewy Urbacz, pani Justyny Helfeier i pani Małgorzaty Owsiak dzieci uczą się jak
zbudować szklarnię, usmażyć konfitury, przesadzić
kwiatki i załatać dziurę. Nabywając praktycznych
umiejętności, jednocześnie stają się coraz bardziej
zaradne, pomysłowe i samodzielne. Napotykając
na trudności coraz częściej same starają się im
zaradzić, wymyślają własne rozwiązania i negocjują
z kolegami swoje koncepcje.

Czasem bez pomocy dorosłych ani rusz

Zręczne palce i twórcze umysły
Zajęcia kreatywne stwarzają niezliczone okazje do
rozwijania sprawności manualnej, a sprawne dłonie
przydają się nie tylko podczas nauki pisania czy
gry na instrumencie. Motoryka mała bezpośrednio
wpływa na rozumienie liczb oraz opanowanie
złożonych zagadnień matematycznych.
Czy czas spędzony nad budowaniem pociągu
przełoży się wyższą ilość punktów z egzaminu
z matematyki, pomoże uargumentować swoje
stanowisko podczas pisania rozprawki, zrozumieć
instrukcję montowania mebli? Ciekawie będzie się
przekonać. Jedno jest pewne – w wesoły rozgardiaszu
szkolnej pracowni powstają fantastyczne rzeczy!

Praca zakończona sukcesem!

Medal Komisji Edukacji
Narodowej dla mgr Kornelii Thiel

W

zeszłym roku mgr Kornelia Thiel, nauczycielka muzyki w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Grabinie z Oddziałem
Przedszkolnym i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przechodzie, dołączyła do grona pedagogów uhonorowanych medalem Komisji
Edukacji Narodowej.

Funkcję pedagoga pani Thiel łączy z grą na organach
w kościele parafialnym w Grabinie oraz prowadzeniem scholi.
mk

O medal wnioskowało Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji w Grabinie prowadzone przez Virginię
i Łukasza Dziarmaga.

NSP w Grabinie

Od 1956 roku minister edukacji tym odznaczeniem
wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla oświaty
i wychowania. W przypadku mgr Kornelii Thiel
doceniono jej wieloletni wkład w kształcenie
muzyczne dzieci i młodzieży, działania na rzecz
społeczności lokalnej, pasję i zaangażowanie.
Prowadzone przez nią chóry i zespoły muzyczne
zdobywały wysokie lokaty w konkursach artystycznych, uświetniały szkolne i lokalne uroczystości,
pozwalały młodzieży odkrywać talent i zamiłowanie
do muzyki. Zwieńczeniem wieloletniej pracy było
zdobycie przez uczniów z Grabiny drugiego miejsca
w ogólnopolskim konkursie „Do hymnu”.

Uroczystość wręczenia medali (Kornelia Thiel -druga z lewej)
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Pracowity miniony rok 2021 dla OSP Biała

M

iniony rok 2021 był bardzo pracowity dla naszej jednostki, biorąc
pod uwagę ilość zdarzeń, do których byliśmy dysponowani oraz
pracę nad różnymi projektami oraz pracami towarzyszącymi.

W roku 2021 wyjeżdżaliśmy do zdarzeń 100 razy, byliśmy najczęściej alarmowaną
jednostką w powiecie prudnickim oraz jedną z 10 najczęściej alarmowanych
jednostek w województwie opolskim spośród wszystkich 504 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, głównie były to miejscowe zagrożenia (wypadki,
przewrócone drzewa, podtopienia, itp.), dodatkowo zostaliśmy zadysponowani
na terenie powiatu prudnickiego do 34 pożarów, z czego kilka z nich było dużych
rozmiarów i wymagały ciężkiej pracy oraz sprzętu, braliśmy również udział
w akcjach „medycznych”, gdzie w danej chwili brakowało zespołu ratownictwa
medycznego. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu w sprzęt naszej jednostki
wszystkie zdarzenia mogliśmy podjąć bez przeszkód.
Poza wyjazdami alarmowymi do zdarzeń, wyjeżdżaliśmy także na różne ćwiczenia,
pokazy, szkolenia, zabezpieczenia imprez masowych oraz wyjazdy gospodarcze
(w sumie 50 razy).
W minionym roku udało się pozyskać kolejny nowy sprzęt oraz wyposażenie
osobiste strażaków na łączną kwotę ponad 80 tys. złotych, a było to możliwe
tylko dzięki dotacjom zewnętrznym, wsparciu gminy, sponsorów, zaangażowaniu druhów oraz wkładowi własnemu jednostki (na który składają się również
darowizny od państwa zebrane podczas akcji „kalendarze”).
Udało się zrealizować i połączyć wiele projektów, za co chcielibyśmy serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej jednostki.
W tym roku również założyliśmy sobie wiele ciekawych planów i pomysłów wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo na terenie naszej gminy.
Strażacy OSP w Białej

Zbiórka nowej frakcji odpadów - PET
Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała!
Od stycznia w naszej Gminie rozpoczęła się zbiórka nowej frakcji odpadów "Butelki plastikowe po napojach - PET"
FRAKCJA TA OBEJMUJE WYŁACZNIE
PLASTIKOWE BUTELKI PO NAPOJACH I PO WODZIE OZNACZONE
SYMBOLEM OBOK.
Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych otrzymają od firmy odbierającej
odpady specjalnie przeznaczone na ten
cel przeźroczyste worki.
Mieszkańcy budynków wielolokalowych
zobligowani są zbierać butelki w lokalach,
a następnie wynosić je do specjalnych
koszów siatkowych.
Wszystkie wyrzucane butelki muszą być
maksymalnie zgniecione, żeby zajęły jak
najmniej miejsca w trakcie transportu.
Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej, ale istnieje
możliwość ponownego ich wykorzystania, np. jako surowiec wtórny. Z 35
butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru, ubrania specjalistyczne,
sportowe, powstają także z niego także namioty, plecaki czy buty.
Dlatego zachęcamy Państwa do segregacji butelek plastikowych po napojach
PET z frakcji metale i tworzywa sztuczne.
Dbajmy o nasze środowisko!

Sołtys roku w plebiscycie MISTRZOWIE AGRO

W

plebiscycie Mistrzowie
AGRO zorganizowanym
przez Nową Trybunę Opolską zdobyłem pierwsze miejsce
w głosowaniu na najlepszego sołtysa powiatu prudnickiego.

Zakwalifikowałem się do finału wojewódzkiego, tam jednak zabrakło trochę
głosów, abym mógł znaleźć się na podium.
Mimo wszystko, jest to zarówno dla mnie,
jak i dla sołectwa Kolnowice ogromne
wyróżnienie. Bardzo serdecznie dziękuję
za oddane na mnie głosy i obdarowanie
mojej osoby zaufaniem.
Sołtys Kolnowic
Damian Tarnowski

Pod koniec ubiegłego roku bialska jednostka otrzymała nowe mundury

Dnia 4.12 do Wilkowa przybył św.Mikołaj
na zmechanizowanych saniach.
Dzieci przygotowały dla gościa wierszyki i piosenki w języku polskim jak
i niemieckim. Po przedstawieniu odbył
się poczęstunek dla wszystkich, którzy

Jeszcze o Mikołajkach w gminie

zechcieli skorzystać z zaproszenia na
imprezę.
Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką pragną
podziękować przybyłym gościom oraz
wszystkim którzy w jakikolwiek przyczynili
się do przygotowania imprezy.

Pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem w Wilkowie...

rch

Św. Mikołaj odwiedził również Kolnowice,
gdzie rozdał zebranym ponad 6o paczek
z prezentami. Niektórzy otrzymali
nawet rózgi!
Najmłodsi recytowali wierszyki dla
przybyłego z dalekiej Laponii gościa.

Radość na twarzach dzieci podczas
wręczania prezentów była bezcenna.
Podziękowania za zorganizowanie akcji
składamy dla sołectwa Laskowiec oraz
Gminnego Centrum Kultury w Białej.

... i pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem w Kolnowicach

dt
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Przekaż swój
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