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W NUMERZE TAKŻE:KOLEJNE REMONTY 
BIALSKICH ZABYTKÓW

21 stycznia w sali konferencyjnej w Centrum 
Społeczno-Kulturalnym w Białej podpisano 
umowę z wykonawcami inwestycji, które 

zrealizowane zostaną w Białej w ramach zadania 
„Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy 
Biała poprzez remont miejskich obiektów zabyt-
kowych” dofinansowanego ze środków Rządo-
wego Funduszu Polski Ład.
Ze względu na to, iż Gmina Biała jest prekursorem 
w realizacji Programu Inwestycji Strategicznych w woj. 
opolskim, przy podpisywaniu umów z Wykonawcami 
obecny był Wojewoda Opolski, Sławomir Kłosowski 
oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Marek Wiza. 
W ramach projektu wyremontowane zostaną w tej 
chwili niszczejące zabytki Białej – fragment murów 
obronnych przy ul. Kościuszki i  Wałowej, wieża 
ciśnień z początku XX wieku, Wieża Wodna z 1606 
roku. Oprócz tego zaplanowano także budowę ścieżki, 
która prowadzić będzie od budynku GCK w Białej 
do wieży ciśnień, podobnie z drugiej strony od ul. 
Wodociągowej. W planach jest także budowa ścieżki 
przy murach obronnych oraz zagospodarowanie 
terenu przy nich.
W wieży ciśnień zostanie przeprowadzony remont 
oraz zmiana sposobu użytkowania – obiekt zostanie 
podświetlony od zewnątrz, a w jego wnętrzu odtwo-
rzone zostaną urządzenia.

dokończenie na str. 2

Gmina Biała jako pierwsza w województwie opolskim będzie realizowała inwestycje dofinansowane 
z Polskiego Ładu

Zwiedzającym zostaną udostępnione dwie bialskie wieże: ciśnień oraz wodna, ponadto w planach 
jest remont murów obronnych przy ul. Wałowej i Kościuszki oraz zagospodarowanie terenu wokół nich
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SZÓSTE MIEJSCE W 
SKALI KRAJOWEJ

W listopadzie 2021 roku odbyła się Ogól-
nopolska Olimpiada Mitologiczna, któ-
rej celem była popularyzacja i posze-

rzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych sta-
rożytnej Grecji.
W konkursie wzięło udział 4014 uczniów ze Szkół 
Podstawowych z całego kraju, podzielonych na 3 
kategorie wiekowe. Ogromnym zasobem wiedzy z 
zakresu mitologii greckiej wykazała się uczennica 
klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łączniku -  Martyna Preusner, która zajęła w 
konkursie 6. miejsce w kraju i otrzymała tytuł 
laureata. Gratulujemy!

Na zdjęciu laureatka Martyna Preusner i nauczycielka 
przygotowująca do konkursu Małgorzata Knapa

WAŻNE BĘDĄ WZAJEMNY SZACUNEK I ZAUFANIE

Przedstawiamy krótką rozmowę z Seba-
stianem Kornasiem, który objął niedawno 
stanowisko wiceburmistrza Białej.

1. Na początek proszę o powiedzenie kilku 
słów o sobie – skąd Pan pochodzi, czym się Pan 
wcześniej zajmował, czym się Pan interesuje?

Nazywam się Sebastian Kornaś, mam 46 lat. 
Jestem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego 
oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Katowicach. Pochodzę z Meszna (gmi-
na Otmuchów), obecnie mieszkam w Paczko-
wie. Wcześniej pracowałem w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Paczkowie na stanowisku zastępcy 
burmistrza oraz Naczelnika Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji. Interesuję się 
architekturą oraz sportami zimowymi.

2. Jak się Pan czuje na stanowisku wiceburmi-
strza Białej? Czy ma Pan już doświadczenie na 
podobnym stanowisku?

Czuję się bardzo dobrze, tak jak już wspomina-
łem w ostatnich latach piastowałem identyczne 
stanowisko w Paczkowie, więc jestem zapoznany 

z zagadnieniami tego rodzaju pracy.

3. Z czego czerpie Pan energię do pracy?

Przede wszystkim z pozytywnego nastawienia, 
pełnego zaangażowania. Traktuję pracę jak 
pasję. W moim podejściu do pracy ważne jest 
także dużo uśmiechu.

4. Jakie ma Pan plany i zadania do zrealizowania 
w najbliższym czasie?

W najbliższym czasie będę realizował tegorocz-
ny budżet w obszarze inwestycji – plan jest taki, 
by zrealizować go w 110 procentach. Prywatnie 
– wyjazd na urlop.

5. Jak się Panu współpracuje z załogą Urzędu 
Miejskiego w Białej?

Nie chciałbym zapeszać, ale współpraca jak na 
razie układa się idealnie. Czas jednak pokaże, 
na razie jesteśmy na etapie wzajemnego pozna-
wania się. Na pewno w naszych relacjach ważne 
będą wzajemny szacunek i zaufanie.

AKCJA ZIMA 2022 Z GCK W BIAŁEJ
Jak co roku na okres ferii zimowych Gminne 

Centrum Kultury w Białej przygotowało 
ofertę wyjazdów i atrakcji stacjonarnych 

dla dzieci i młodzieży.
Tegoroczna zimowa przerwa od nauki rozpoczęła się 
31 stycznia w Kolnowicach od zajęć świetlicowych 
prowadzonych przez instruktora GCK. W progra-
mie znalazły się gry planszowe, sprawnościowe, 
logiczne, pogoda pozwoliła także na wyjście na 
zewnątrz. Nie zabrakło oczywiście czegoś dobrego 
do jedzenia – była pizza, napoje, chrupki.
W ramach Akcji Zima GCK w Białej zaplanowało 
dla dzieci i młodzieży także wyjazdy, które cieszyły 
się naprawdę dużym zainteresowaniem.
1 lutego odbył się wyjazd do aquaparku. Wcze-
snym rankiem około czterdziestoosobowa grupa 
zebrała się w GCK w Białej, a następnie wyruszyła 
autokarem do Wrocławia.
Wodne szaleństwa trwały prawie trzy godziny, 
więc nic dziwnego, że zaczęło burczeć w brzuchach 
i trzeba było wybrać się do McDonalda. Zmęczeni, 
ale i zadowoleni dojechaliśmy do Białej w godzinach 
popołudniowych. 
Następnego dnia w  Solcu odbyły się podobne 
zajęcia jak w Kolnowicach – także tutaj nie zabrakło 

czegoś ciepłego do jedzenia i oczywiście mnóstwa 
radosnej zabawy.
W czwartek nadszedł czas na wyjazd do Ozimka, 
gdzie zaplanowano aktywności w Centrum Rozrywki 
BSK Ozimek – grę w kręgle oraz zabawę w parku 
trampolin. Piątek to czas wyjazdu na lodowisko 
TOROPOL w Opolu.
W drugim tygodniu ferii w Centrum Społeczno-Kultu-
ralnym przy ul. Kościuszki odbył się turnus dla dzieci, 
podczas którego instruktor GCK przygotował zajęcia 
i gry rekreacyjne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. Można 
było także sprawdzić się w rywalizacjach sportowych. 
Były i zajęcia tematyczne: dzień z bajkami, dzień z grami 
planszowymi itd. Każdego dnia dzieci otrzymały także 
poczęstunek.
W  świetlicach w  Łączniku, Śmiczu i  Radostyni 
przeprowadzono warsztaty LEGOLANDIA, podczas 
których dzieci miały okazję do rozwijania swojej 
kreatywności i dawania upustu wyobraźni poprzez 
tworzenie rozmaitych konstrukcji z klocków LEGO.
W ofercie nie zabrakło atrakcji sportowych: odbyły 
się turnieje piątek piłkarskich i tenisa stołowego, 
a także warsztaty mażoretkowe.
(więcej zdjęć z ferii na stronie 6)
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Wyjazd na lodowisko to sały punkt zimowej oferty zajęć i atrakcji

KOLEJNE REMONTY 
BIALSKICH ZABYTKÓW

dokończenie ze str. 1
Takie rozwiązanie pozwoli odwiedzającym łatwiej 
będzie zrozumieć jak wieża w przeszłości funkcjo-
nowała. Wieża Wodna została wyremontowana od 
zewnątrz w latach 2010-2011, teraz na jej dachu 
zostanie zbudowany taras widokowy, a wnętrze ma 
zostać udostępnione do zwiedzania i organizacji 
np. wystaw.
Mury obronne mają zostać wyremontowane i czę-
ściowo odtworzone na długości około 190 metrów.
Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 
bieżącego roku.
Remont murów, wież oraz ścieżki do wieży ciśnień 
wykona Spółka Budowlana Jan Serafin, Marek Janik 
z Nysy, natomiast budową ścieżki i zagospodaro-
waniem terenu przy murach obronnych zajmie się 
firma Zbigniewa Dwornickiego z Radostyni. Za 
dokumentację projektów odpowiada firma F.C. 
Usługi Projektowe Wielobranżowe Franciszek 
Czerwiński.
Po udzieleniu zamówień, wartość zadania wynosi 
7.682.942,22zł, z czego 6.914.647,99zł Gmina Biała 
otrzyma po zakończeniu inwestycji ze środków 
Polskiego Ładu.

n
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WYWIAD Z BURMISTRZEM EDWARDEM PLICKO
1. Jak może Pan podsumować 2021 rok pod względem 
wykonanych inwestycji i kondycji Gminy Biała?

Nawet pandemia i reżim sanitarny nie były w stanie 
zatrzymać rozpędzonego koła inwestycyjnego w Gminie 
Biała. Wykonaliśmy bowiem wiele strategicznych dla 
gminy inwestycji, które wpłyną bezpośrednio na poprawę 
życia mieszkańców oraz pozwolą na obniżenie kosztów 
bieżących funkcjonowania gminy. Do najważniejszych 
inwestycji zrealizowanych w 2021 roku należą: 
- kapitalne remonty dróg w Radostyni, Krobuszu, 
Prężynie, Górce Prudnickiej oraz asfaltowanie dróg 
w Miłowicach, Kolnowicach, Laskowcu, Chrzelicach, 
Łączniku, Brzeźnicy, Czartowicach i Olbrachcicach. 
Zamontowaliśmy ogniwa fotowoltaiczne na szkołach 
w Białej, Gostomi, Śmiczu, Łączniku oraz budynku 
Urzędu Gminy wraz z magazynem energii. W budynku 
urzędu dodatkowo zostały wymienione wszystkie 
instalacje (grzewcza wraz z kotłami CO, elektryczna, 
informatyczna, alarmowa i przeciw pożarowa) oraz 
jego rozbudowa i przebudowa. Wyremontowana i 
udostępniona została „Baszta” przy ulicy prudnickiej 
w Białej, powstała muszla koncertowa w parku oraz 
wyposażony został budynek byłego Kościoła Ewan-
gelickiego (biblioteka, sala konferencyjna oraz izba 
pamięci).  Rozpoczęta została  budowa remizo-świetlicy 
w Ligocie Bialskiej i rozbudowa remizo-świetlicy w 
Nowej Wsi oraz kontynuacja remontów świetlic w 
Otokach, Górce Prudnickiej, Radostyni i Brzeźnicy. 
Realizowanych było sześć projektów trans granicznych 
z zaprzyjaźnionymi gminami Czeskimi w ramach 
Euroregionu Pradziad. Zostały zakupione kolejne dwa 
samochody strażackie dla jednostek OSP w Nowej Wsi 
i Chrzelicach (w sumie zakupiliśmy już 8 średnich sa-
mochodów strażackich) oraz wiele sprzętu strażackiego 
dla pozostałych jednostek. Wykonano dokumentacje 
projektowe na drogi w Wilkowie, Ogierniczy, Radostyni 
oraz rewitalizacji parku w Białej. Wyremontowane 
zostały dachy na dwóch budynkach szkoły w Łączniku 
i na budynku komunalnym w Białej. Dofinansowano 
Starostwo Powiatowe w Prudniku w kwocie ćwierć 
miliona złotych na wyasfaltowanie drogi powiatowej 
relacji Rostkowice-Mionów oraz chodnika w Łączniku. 
Całkowity koszt inwestycji w 2021 roku wyniósł ok 
13 mln złotych. Mimo zainwestowania w minionym 
okresie mojego burmistrzowania ok 70 mln złotych to 
zadłużenie gminy spadło z ok 7 mln złotych do ok 5 
mln złotych, przy dobrych wskaźnikach budżetowych, 
dlatego możemy dalej prężnie się rozwijać i planować 
kolejne wielomilionowe inwestycje.

2. Czy jest coś czego nie udało się wykonać ? Jakie 
są tego powody?

Nie udało nam się pozyskać środków finansowych na 
realizację inwestycji w ramach niebiesko-zielonej linii z 
dofinansowań projektów Norweskich na wartość ok 12 
mln złotych. Znaleźliśmy się na drugim miejscu listy 
rezerwowej, a w wyniku gwałtownego wzrostu kosztów 
inwestycyjnych nie ma szans na ich pozyskanie w ra-
mach oszczędności po przetargowych. Nie załamujemy 
jednak rąk z tego powodu, gdyż na rewitalizację parku 
i budowę kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowero-
wych pozyskamy środki finansowe w ramach innych 
dofinansowań.

3. W styczniu gmina podpisała promesę związaną z 
realizacją inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Co 
zostanie wykonane w ramach tej dotacji ?

Pozyskaliśmy w ramach Polskiego Ładu środki finansowe 
na rewitalizację naszych średniowiecznych murów 
obronnych, remont i udostępnienie powstałej w 1606 
roku wieży wodnej dostarczającej drewnianymi rurami 
wodę do zamku oraz remont  powstałej w 1913 roku 
wieży ciśnień dostarczającej wodę mieszkańcom do 
końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Wybudowana 
zostanie dodatkowo ścieżka piesza doprowadzająca 
turystów do wieży ciśnień oraz zostanie zagospodarowana 
przestrzeń obok murów obronnych. Całkowity koszt tych 
inwestycji to ok 8 mln złotych z 90% dofinansowaniem 
budżetu państwa.

4. Jakie inne inwestycje są zaplanowane na 2022 rok?

W bieżącym roku budżetowym w budżecie jest zawartych 
wiele wielomilionowych inwestycji, które w znacznym 
stopniu zmienią oblicze naszej gminy i przyczynią się 
do jeszcze lepszego wizerunku i jej funkcjonowania 
oraz będą służyć naszej lokalnej społeczności.  Do 
najważniejszych inwestycji należą :
-  Rewitalizacja zabytkowych murów obronnych, wież 
wodnej i ciśnień oraz infrastruktury towarzyszącej , 
budowa dróg w Mokrej,Wilkowie,Olbrachcicach oraz 
zakończenie dróg w Krobuszu i Prężynie. Kapitalny 
remont budynku komunalnego w Chrzelicach (powstanie 
dziesięć mieszkań) i remont kapitalny dwóch mieszkań 
na ulicy Zamkowej w Białej. Ponadto nastąpi wymiana 
oświetlenia ulicznego na LED-we w całej gminie, do-
kończona zostanie budowa remizo-świetlicy w Ligocie 
Bialskiej i wybudowany PSZOK na ulicy Prudnickiej, 
nastąpi również wymiana kotłów CO oraz instalacji 
grzewczej w szkole w Łączniku, Pogórzu i OPS-ie w Białej. 

Trwa w tej chwili remont kapitalny szatni sportowej, a 
za chwilę rozpoczynamy remont stadionu piłkarskiego 
i placu zabaw przy zespole szkolno-przedszkolnym w 
Białej, kontynuowany jest również remont i rozbudowa 
Urzędu. Realizowanych jest jeszcze wiele mniejszych 
inwestycji na terenie większości sołectw w ramach 
funduszy sołeckich. Całkowity koszt już realizowanych 
inwestycji w 2022 roku sięgnie ok 25 mln złotych, a o 
kolejne środki będziemy aplikować do Polskiego Ładu 
(rządowe) i Samorządu Województwa (unijne).

5. Jak kształtuje się wizja współpracy transgranicznej 
na rok 2022?

Doskonała współpraca z Czeskimi gminami Mestem 
Albrechcice i Osoblahą owocuje kolejnymi wspólnie 
realizowanymi projektami transgranicznymi Euroregionu 
Pradziad. W ramach realizacji tych projektów wydany 
zostanie nowy przewodnik turystyczny gminy Biała, 
zostanie zakupiony sprzęt elektroniczny i porcelanowa 
zastawa  obiadowo-kawowa do Centrum Integracji 
Społecznej, ponadto zakupione zostaną  elektrorowery 
i przy sprzyjających wiatrach zrewitalizowany zostanie 
park przy szkole w Grabinie. Całość tych prac inwesty-
cyjnych zostanie wzbogacona wspólnymi wyjazdami 
do naszych Czeskich partnerów i ich rewizyt u nas.

6. Czy w związku z wprowadzeniem Polskiego 
Ładu jakieś trudności w funkcjonowaniu naszej 
gminy. Czy jednak wprowadzenie Polskiego Ładu 
to dla gminy same plusy?

W ramach Polskiego Ładu udało nam się pozyskać dla 
Gminy środki w kwocie ponad siedmiu mln złotych na 
rewitalizację już wcześniej wskazanych zabytków oraz 
na subwencję inwestycyjną inwestycji wodno-ściekowej 
w kwocie prawie 5 mln złotych. Program ten to jednak 
nie tylko plusy, gdyż  spowoduje on spadek dochodów 
bieżących z PIT-ów mieszkańców i trudno na tą chwilę 
ocenić jakie to za sobą pociągnie skutki finansowe w 
przyszłości.
 
7. Od niedawna zatrudniony został W-ce Burmistrz. 
Jakie były motywy powołania tego stanowiska?

Zakres planowanych i realizowanych inwestycji jest 
tak duży, że fachowa wiedza nowo zatrudnionego, a 
zarazem doświadczonego zastępcy burmistrza jest 
bardzo pożądana. Sebastian Kornaś to były W-ce 
Burmistrz Paczkowa, który zdecydował się wesprzeć 
swoją wiedzą i doświadczeniem naszą gminę i pomóc 
mi w jeszcze lepszym nią zarządzaniu i kierowaniu. 

Dziękuję za rozmowę,

Trwa remont remizy strażackiej w Nowej Wsi Prudnickiej

W budynku UM powstają nowe pomieszczenia

Prace drogowe w Prężynie
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KĄCIK HISTORYCZNY: KRZYŻE POKUTNE W BIAŁEJ - NIEZWYKŁE „RELIKTY ŚREDNIOWIECZNEGO PRAWA”

Pośród różnych zabytków, jakie możemy spo-
tkać nie tylko na Opolszczyźnie, w Polsce, 
ale i w całej Europie, duże zainteresowanie 

wzbudzają tajemnicze kamienne krzyże pojed-
nania, które nazywane są popularnie (chociaż 
błędnie) krzyżami pokutnymi.
Te zagadkowe obiekty można spotkać przy dro-
gach wiejskich, polnych czy leśnych ścieżkach, ale 
i  umieszczone w  murach czy stojące w  pobliżu 
kościołów. Mimo, że można je spotkać prawie 
w całej Europie, to jest ich najwięcej na terenie 
dzisiejszych Niemiec, Czech i Śląska, w tym również 
można je spotkać na Ziemi Bialskiej.
 W Białej do dziś stoją dwa takie krzyże. Gdy-
byście spytali mieszkańców Białej, od kiedy one 
tu stoją - to ci, którzy o nich wiedzą, odpowiedzą 
z pewnością, że od zawsze. Jednak wielu naszym 
mieszkańcom są one mało znane ze względu na 
swój stan, nadgryziony zębem czasu. To sprawia, 
że kryją przed mieszkańcami i  przyjezdnymi 
tajemnicę swojego powstania.
 Krzyże pokutne to „relikty średniowiecznego 
prawa”. Każdy z tych obiektów ma swoją ciekawą 
historię udokumentowaną w zapisach sądowych lub 
przekazywaną w podaniach ludowych.  Dlaczego 
i po co je stawiano? Na przełomie XIII i XIV wieku 
wprowadzono m.in. na Śląsku prawo sądownicze. 
Wcześniej zasada była prosta: za śmierć ofiary 
śmierć ponosił zabójca. Nowe prawo wpłynęło 
na szczegółowe badanie przyczyn dokonania 
morderstwa, np. uwzględniono działanie w afekcie. 
To pozwoliło niektórym sprawcom na uniknięcie 
„topora” i zawarcie z rodziną ofiary ugody, tzw. 
„traktatu pokutnego”. Sprawca musiał spełnić wiele 
obowiązków stawianych przez sąd i rodzinę. Do 
podstawowych należało m.in.: pokrycie kosztów 
pogrzebu ofiary, utrzymanie aż do pełnoletności 
dzieci zabitego, przekazanie rodzinie określonej sumy 
pieniędzy, zamówienie i opłacenie określonej ilości 
mszy żałobnych, odbycie pieszej pielgrzymki do 
ówczesnych miejsc kultu religijnego, np. Jerozolimy, 
Rzymu, Akwizgranu czy już później Częstochowy 
i  na Górę Św. Anny. Jednym z  najważniejszych 
obowiązków sprawcy było własnoręczne lub zlecone 
wykonanie z kamienia właśnie Krzyża Pokutnego 
i ustawienie go w miejscu zbrodni. Krzyże były 
wykonane z  kamienia charakterystycznego dla 
danego terenu (piaskowiec, zlepieniec, wapień czy 
granit).  Wysokość krzyża wynosiła od 30cm do 
250cm, szerokość od 30cm do 120cm, grubość od 
9cm do 60cm.
Badaniem krzyży pokutnych w Białej, ale i na całej 
Opolszczyźnie, zajmował się Zbigniew Komarnicki, 
obecnie już nieżyjący mieszkaniec Białej, do tego 
znany pasjonat historii i pedagog.
Jak już wspomniano, w  Białej znajdują się dwa 
takie krzyże i należą one do jednych z najstarszych 
zachowanych na terenie Opolszczyzny. Jeden 
znajduje się przy południowej ścianie Zamku Pró-
szkowskich, natomiast drugi stoi na skrzyżowaniu 
ulic Szynowice i Opolskiej.

Krzyż pokutny przy Zamku Prószkowskich

 Historia tego krzyża pokutnego, jego odnalezie-
nie oraz współczesne losy, są nieprawdopodobne. 
Musimy cofnąć się w czasie do roku 1976 roku, 
wtedy do wspomnianego już Pana Komarnickiego 
zawitał nieznajomy poszukiwacz historii. Miał on ze 
sobą jeszcze przedwojenną inwentaryzację krzyży 
pokutnych znajdujących się na terenie Opolszczy-
zny. Podczas rozmowy nieznajomy stwierdził, że 
widział już wszystkie krzyże ze spisu poza jednym, 
który powinien znajdować się w okolicach Śmicza 
i  Wasiłowic. Mimo starań nie udało się mu go 
odnaleźć. Na zakończenie rozmowy zwrócił się 
do Komarnickiego, że może jemu udałoby się go 

odszukać. Takiego pasjonata lokalnej historii nie 
trzeba było zbytnio przekonywać. Już następnego 
dnia zwerbował bialskich licealistów, następnie 
opracowano plan poszukiwań. Podniecenie było 
ogromne, poszukiwacze byli gotowi poprzewracać 
wszystkie polne kamienie leżące na drodze Biała 
– Śmicz. Po długich poszukiwaniach dopiero 
szóstego dnia, w odległości ok 400 m od granic 
miasta, w  przydrożnym rowie natknięto się na 
przysypany ziemią kamień. Znalezisko było bardzo 
mało widoczne, po wykopaniu okazało się, że to 
jest to czego szukali. Kamienny krzyż o kształcie 
zbliżonym  do liścia koniczyny; o wymiarach 97cm 
wysokości, 20cm grubości, 33cm rozpiętości ramion. 
Wykuty w granicie. Radość była ogromna, zaczęto 
się zastanawiać gdzie postawić odnaleziony skarb. 
Zostawienie go w  pierwotnym miejscu mogło 
grozić ponownym zasypaniem lub zniszczeniem 
przez rolników uprawiających pola. Padło na 
miejsce przy Zamku Prószkowskich, w  którym 
znajdowała się wtedy Szkoła Podstawowa i Liceum 
Ogólnokształcące. O znalezisku poinformowano 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 
przysłał swoich pracowników w celu dokonania 
dokumentacji fotograficznej i opisowej. Wystosował 
również pismo, w którym oskarżył Komarnickiego 
o  bezprawne przeniesienie krzyża oraz nakazał 
przekazać znalezisko do Muzeum w  Prudniku. 
Pan Komarnicki nie chcąc aby zabytek trafił do 
Prudnika, odpisał konserwatorowi jak wygląda cała 
sytuacja. Sprawa na całe szczęście ucichła. Jednak po 
kilku latach pojawiły się kolejne problemy. W 1980 
roku przeniesiono szkołę z zamku do nowo wybu-
dowanego obiektu na Osiedlu Tysiąclecia. Zamek 
przeszedł na własność „Mody Polskiej” i  został 
przeznaczony do remontu. W czasie wykonywania 
prac murarskich krzyż miał posłużyć jako materiał 
budowlany. Robotnicy zdołali go nawet rozpołowić 
na dwie części. Na szczęście w porę dowiedział się 
o tym Komarnicki, który drugi raz uratował krzyż 
od zniszczenia.

W takim stanie krzyż trafił na nowe miejsce – zielony 
skwer na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Moniuszki. 
Stał tam przez długi czas, jednak pewnego dnia jedna 
część zniknęła. Cała Biała została postawiona na 
nogi, szukali wszyscy, bo mieszkańcy zdążyli się już 
przyzwyczaić do niego. Przeszukiwano okoliczne 
podwórka, szopki i  zakamarki. „Zguba” została 
odnaleziona na miejskim wysypisku, okazało się 
że pracownik ówczesnego Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej, sprzątając skwer 
przypadkiem wywiózł mniejszą i  lżejszą część 
krzyża. Po odnalezieniu brakującej części całość 
oddano do naprawy, miejscowemu mistrzowi 
kamieniarstwa – Janowi Gackiemu (zmarłemu 
niedawno). Udało mu się połączyć pęknięte części, 
po których została rysa, którą widać do dziś.  Po 
tych niezwykłych perypetiach, krzyż wrócił pod 
południowy mur Zamku Prószkowskich, gdzie 
stoi po dziś dzień i jest jednym z wielu pięknych 
zabytków Białej.  Na granitowej płycie, która 
znajduje się u podnóża, widnieje napis: „ KRZYŻ 
POKUTNY, XVI W., OPIEKA BTKO”

Krzyż pokutny przy skrzyżowaniu ulic Opol-
skiej i Szynowice

 Drugim  równie niezwykłym krzyżem pojed-
nania jest ten usytuowany przy skrzyżowaniu 
dróg ul. Szynowice i Opolskiej, znajduje się pod 
krzyżem wotywnym, obsypany jest dookoła białymi 
kamyczkami i  odgrodzony niskim metalowym 
ogrodzeniem. Według podań ludowych w  tym 
miejscu doszło do zbrodni, w której zginął kupiec, 
idąc na targ do Białej; krzyż ma ułamane ramię - 
prawdopodobnie był to znak dla podróżujących 
o zarazie, jaka panowała w Białej w 1633 roku.  Jego 
wymiary to: 80cm – wysokość, 45 cm – rozpiętość 
skrzydła, 18cm – grubość.

pb

Krzyż pokutny przy bialskim zamku Krzyż pokutny przy skrzyżowaniu Szynowic i ul. Opolskiej
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Zapraszamy do lektury kolejnej części książki 
Johannesa Chrząszcza „Geschichte der 
Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumacze-

niu Waldemara Hamerli. W pierwszej części 
kończymy temat związany ze szkolnictwem 
w Białej, a w drugiej przechodzimy do historii 
bialskich żydów.

Historia szkoły przygotowawczej
w Białej (Zülz)

16.III.1874 r. została w Białej utworzona szkoła 
przygotowawcza dla seminariów nauczycielskich 
z 16 uczniami. Do końca pierwszego roku szkol-
nego 2.XI.1874 r. liczba uczniów wzrosła do 30. 
Dyrektorem został były rektor z Koźla – Julius 
Pusch. Zajęcia muzyczne przejął nauczyciel Rotter, 
ze szkoły miejskiej. 1.XI.1874 r. rozpoczął pracę 
Franz König, jako drugi nauczyciel. Po egzaminach 
wstępnych 3.XI.1874 r. szkoła składała się z kursu 
podstawowego i kursu II stopnia, z których każdy 
trwał rok. Po otwarciu tutejszego seminarium 
nauczycielskiego 11.III.1875 r., do szkoły zgłosiło 
się 9 uczniów szkoły przygotowawczej. Egzamin 
wstępny zdali wszyscy. Po kolejnych przyjęciach 
do szkoły, dyrygent tutejszej szkoły , skarżył się 
na bardzo słabe przygotowanie młodzieży pod 
względem muzycznym, które odgrywało bardzo 
ważną rolę. Przez kolejne lata, szkoła funkcjonowała 
w jednakowy sposób. Egzaminy wstępne, egzaminy 
końcowe, uroczystości, dni pamięci, z których 
szczególnie uroczyście świętowano dzień urodzin 
cesarza. Wycieczki szkolne i wizytacje odbywały 
się regularnie. 
1.X.1878 r. lekcje muzyki przejął nauczyciel szkoły 
podstawowej Maase, który zmarł 11.V.1879 r. Jego 
lekcje ponownie przejął od 1.VII.1879 r. nauczyciel 
Rotter, z wypłatą roczną w wysokości 216 marek. Od 
1.X.1879 r. wprowadzono do programu szkolnego 
język łaciński. W tych zajęciach musieli uczest-
niczyć najpilniejsi uczniowie. 20.III.1881 r. szkoła 
doznała wielkiej straty. Drugi nauczyciel szkoły 
podstawowej Franz König zmarł wraz ze swoją 
żoną wskutek zatrucia. Jego miejsce zajął 1.I.1882 
r. Ernst Nakle, nauczyciel szkoły przygotowawczej. 
W czasie wakacji letnich w 1886 r. szkoła otrzymała 
dwa nowe pianina, z których jedno zostało w 1925 
r. sprzedane do domu młodzieżowego. W czasie 
roku szkolnego 1888/89 zachorowali: dyrygent 
Pusch i nauczyciel Nakel. Egzaminy końcowe w 
tym roku szkolnym się nie odbyły, dlatego też 
uczniowie kursu II stopnia musieli przystąpić 
do egzaminów wstępnych do seminarium. Od 
20.II.1889 r. dyrektor seminarium Dobroschke, 
przejął sprawy finansowe i prowadzenie całej 
szkoły. Nauczyciele zastąpili go w prowadzeniu 
lekcji. 12.V.1889 r. zajęcia zostały przekazane 
dwóm abiturientom seminarium nauczycielskiego 
z Olesna. 7.V.1889 r. zmarł na gruźlicę nauczyciel 
szkoły przygotowawczej Nakel, a 4.I.1890 r. dyrygent 
Pusch. 16.X.1889 r. Josef Langer został mianowany 
na drugiego nauczyciela szkoły przygotowawczej. 
Zajęcia dzielił z abiturientem Bukallem i nauczy-
cielem Rotterem. Od 1.V.1890 r. funkcję dyrektora 
objął rektor Kolbe z Głogówka. Tego samego dnia 
nauczyciel szkoły przygotowawczej przeniósł się do 
Głuchołaz, a miejsce jego zajął Viehweger z Pilszcza. 
W maju 1892 r. stworzono stanowisko nauczyciela 
pomocniczego, które objął Konstantin Pusch. Z 
tym dniem zrezygnował z pracy kantor Rotter, 
który przez 18 lat prowadził lekcje muzyki. Rada 
szkolna prowincji, przez dyrektora szkoły wyraziła 
mu swoje gorące podziękowania za długoletnia 
pracę. 3.V.1892 r. nauczyciele i uczniowie pojechali 
do Głogówka, aby powitać cesarza. Rok szkolny 
1893/94 wniósł pewne zmiany w strukturach szkoły. 
Kurs podstawowy został podzielony. Większość 

przedmiotów była w obu klasach łączona. Jedynie 
rachunki i geometria miały szczególne względy. 
Nowo opracowany plan nauczania, przez Kolbego, 
był podstawą pracy dla całej szkoły. 1.IV. 1893 r. 
została założona przy szkole kasa chorych, do której 
każdy uczeń był zobowiązany kwartalnie wpłacać 
50 fenigów. Lekarzem szkolnym został dr Reichelt. 
Od 1.IV.1893 r. dyrektor Kolbe przejął prowadzenie 
powiatowego inspektoratu w Katowicach. Następcą 
został od 1.I.1895 r. nauczyciel szkoły podstawowej 
Karl Witton z Cieplic. Po tym, jak 1.VIII.1895 r. 
Pusch został przeniesiony do Bystrzycy Kłodzkiej, 
stanowisko jego objął Reinhold Geeck ze Sławy. 
1.I.1896 r. przeprowadził się do Pyskowic Viehweger,  
jego miejsce zajął Karl Marwan. 2.II.1897 r. komisja 
budowlana przeprowadziła inspekcję budynku 
szpitalnego, gdzie miała zostać przeniesiona szkoła 
przygotowawcza. 
Po zakończonych pracach remontowych, doszło 
27.XI.1899 r. do przeprowadzki po 25 latach pobytu 
w skrzydle wschodnim zamku. Ponieważ nauczyciel 
szkoły przygotowawczej Geeck został 1.X.1897 r. 
przeniesiony do Olesna, jego miejsce zajął nauczyciel 
pomocniczy Bruno Drzysga. 17.III.1899 r. minęło 
25 lat od założenia szkoły przygotowawczej. Dzień 
minął bez większej uroczystości. Z końcem roku 
1899, pododdział kursu podstawowego, został 
przekształcony w III klasę, która jednak jako 
prywatna klasa przygotowawcza, była zobowiązana 
utrzymać się ze środków własnych. Każdy uczeń 
wpłacał rocznie 90 marek. Z tych pieniędzy były 
wypłacane pensje dla 4 nauczycieli w kwocie 1.500 
marek oraz pokrywano koszty pomocy naukowych 
za 370 marek. 16.XI.1899 r. został zatrudniony 
jako czwarty nauczyciel Richard Hanke z Kotorza 
Wielkiego, który 14.XI1900 roku zmarł na wskutek 
zapalenia płuc, w swoim rodzinnym mieście, w 
Ząbkowicach Śląskich. Jego miejsce zajął 7.VI.1900 
r. nauczyciel Wentzig ze Świdnicy. Od 1901 roku 
następowały ciągłe zmiany nauczycieli. 4.XII.1901 
r. przyszedł Marwan, jako nauczyciel seminarium. 
Następnie przychodzili i odchodzili po krótkich 
okresach pracy: Nowak, Richard Wagner, Jung, 
Theodor Mücke, Köhler, Knabel, Schmidt, Mat-
ysiak, Ernst Dröge, Smolarczyk, Mirus, Gensior, 
Hoheisel, Pätzold, Albrecht, Nickel i Böhm. W 
roku 1899, część placu szkolnego, na zachód od 
południowego skrzydła przekształcona została 
na ogród dla kierownika szkoły, a w 1904 część 
po stronie południowej na ogród ozdobny. U 
właściciela młyna, w 1900 r. uruchomiono pływal-
nię. W październiku 1903 roku szkoła otrzymała 
oświetlenie gazowe. W 1906 r. wprowadzono 
do planu szkolnego naukę języka francuskiego. 
1.IV.1907 r. dyrektor Witton został przeniesiony 
do Głuchołaz w tym samym charakterze. Na jego 
następcę mianowano nauczyciela seminarium 
Viehwegera z Pyskowic, który kierował szkołą do 
1.IV.1915 roku. Tego dnia, po 49 latach istnienia, 
szkoła przygotowawcza przekształcona została w 
seminaryjną szkołę przygotowawczą, a kierown-
ictwo szkoły powierzono prof. dr. Timpe. W szkole 
uczyli jeszcze: Völkel, Fieber, Klant, Zmierschkol, 
Hoheisel, Warzawa, Meitz i Schneider. Z końcem 
roku szkolnego 1920/21, została rozwiązana III klasa 
szkoły przygotowawczej. Tym samym rozpoczęła 
się likwidacja szkoły, która zakończyła się 1.IV.1923 
roku. Szkoła istniała 49 lat i wykształciła wielu 
nauczycieli szkół podstawowych.

Żydzi w Białej (Zülz)
dr Izrael Rabin

-docent żydowsko–teologicznego seminarium 
we Wrocławiu

Początki historii żydów na Śląsku nie są do tej pory 
do końca wyjaśnione. Wszystkie próby, zmierzające 

do wyjaśnienia ich pochodzenia i osiedlania się 
na Śląsku, kończyły się znikomym powodzeniem. 
Ciężkie losy, które dotknęły śląskich żydów, a w 
szczególności ich ucisk na początku XIV w. oraz 
wygnanie z prawie całego Śląska w II połowie XVI 
w. doprowadziły do niemal całkowitego zniszczenia 
istniejącego archiwum. Może brakowało też wiary 
w ważność dokumentów i ich sens historyczny. 
Dlatego też, brak jest dokumentów mówiących o 
życiu żydów, przywilejach i prawdy o wysiedlaniu 
z wielu regionów kraju. Bardzo rzadko spotyka się 
naświetlone sprawy natury historycznej czy gosp-
odarczej. W II połowie XVI w. w gminach Śląska, 
bardzo ważną rolę odegrała Biała. Po tym, jak żydzi 
zostali w 1582 r. wypędzeni ze Śląska, Biała, która 
ich przyjmowała nabrała szczególnego znaczenia. 
W polskich prowincjach zdobyła miano: „ Miasto 
Sprawiedliwe.” Głogów i Biała, były jedynymi 
miastami, w których żydzi, mimo licznych starć 
byli tolerowani. W tych dwóch miastach znaleźli 
schronienie. Przedstawienie tych gmin żydowskich 
jest bardzo ważne dla zrozumienia historii żydów na 
Śląsku. Historia żydów w Głogowie została wyczer-
pująco opracowana przez Brandta i przedstawiona 
przez Branna. Natomiast w Białej, historia ich jest 
mało znana. To podsumowanie zostało opracowane 
na podstawie akt z gminy żydowskiej w Białej, 
dzięki współpracy Rabina dr. Feliksa Goldmanna 
z Lipska i docenta seminarium dr. Branna. Wielką 
pomocą było zbiorcze archiwum niemieckich 
żydów w Berlinie, skarby archiwum miejskiego i 
biblioteki miejskiej we Wrocławiu. W związku z 
700- leciem powstania Białej, pragnę przedstawić 
historię żydów. Ma to być podsumowanie sytuacji 
politycznej i gospodarczej, jak i rozkwitu i upadku 
żydowskiej gminy.
Brak jest bliższych danych o pierwszych żydach 
bialskich. Wszystko wskazuje na to, że pierwsi, 
którzy się tutaj osiedlili, przybyli z sąsiednich 
Czech i Moraw. Wiele rodzin, które przybyły na 
początku XVI wieku, znalazły w Białej schronienie. 
Jednak do końca XVI w. nie nastąpiło zbyt wielkie 
zasiedlenie naszej miejscowości. Dopiero wojna 
szwedzko-polska skłoniła żydów do osiedlania 
się na Śląsku. Z rozkazu cesarza Ferdinanda III z 
22.VIII.1655 r., zezwolono na osiedlanie żydów 
we wszystkich miejscowościach Śląska. Część 
z nich znalazła schronienie w Białej. W spisie 
ludności Nysy z dnia 6.VII.1657 r. istnieje zapis 
o trzech żydach z „ Polski”, którzy przejściowo 
zatrzymali się w Nysie, ale na stałe mieszkali w 
Białej. Dalszych siedmiu również zatrzymało się w 
Nysie, a ich rodziny mieszkały w Białej. Nie tylko 
ze śląskich, ale i z innych prowincji niemieckich, 
jak również z Polski i Moraw ydzi przesiedlali się 
do Białej. To oni byli szczególnie przez władze 
bialskie popierani. Zimmermann pisał: „ Żydzi 
dlatego tak licznie i chętnie się osiedlali, gdyż władze 
wszystkich obcych żydów przyjmowały.” W piśmie 
z przełomu XVI w. skierowanym przez żydów do 
Hansa Christopha von Proskowski czytamy: „ (…) 
Jesteśmy w Białej tolerowani już 200 lat.” We wni-
osku Hansa Christopha von Proskowski do cesarza 
Rudolpha, w sprawie dekretu ochronnego czytamy: 
„Ponieważ żydzi mieszkali tu już 200 lat, proszę o 
to, by mogli tu dalej pozostać.” Liczba pierwszych 
osiedlonych żydów była znikoma. Wzloty i upadki, 
były powodem ich 100- letniej walki o przywileje. 
Czytając pożółkłe kartki w archiwum wrocławskim 
o walkach dwóch nierównych potęg, można nieraz 
doznać wstrząsu. Do roku 1582 istnieją zapisy o 
niezwykłym uporze, z jakim władcy dążyli do 
wysiedlenia żydów ze Śląska. Wydaje się, że było 
to dla nich najważniejszym zadaniem politycznym. 
Kancelarie cesarskie długo opierały się nakazom 
wydawanym przez cesarza. 
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Dopiero w 1582 r. został wymuszony edykt cesarski 
o przymusowym wysiedlaniu żydów ze Śląska. W 
latach 1582- 1584 powtarzają się w rezolucjach 
i instrukcjach cesarskich zapisy o całkowitym 
wysiedleniu żydów z terenów Moraw i Śląska. 
Władze z niesłabnącym zacięciem pilnowały 
realizacji tych zapisów. Podsumowując wszystkie 
dekrety książęce z lat 1580 – 1689, można widzieć, 
jak tragiczna była to walka o prawa. Już wcześniej 
zostało wspomniane, że żydzi mogli tylko w Białej 
i Głogowie, prowadzić walkę o swoje przywileje. 
Wiele akt, w których tylko o Białej jest mowa, 
potwierdzają te fakty. Henelius opisywał żydów, 
którzy w Białej i Głogowie zostali przyjęci, gdy 
Wrocław tylko w czasie targów wpuszczał ich poza 
bramy miasta. W pierwszych latach po wydaniu 
edyktu cesarskiego, nie było słychać o żadnych 
niepokojach wśród żydów. Wiadomo z pewnością, 
że w roku 1585 żaden z bialskich żydów nie zostali 
wysiedlony na mocy edyktu. 
Cesarskie rezolucje, skierowane do cesarskich 
komisarzy 11.XII.1589 r. i 27.V.1590 r. oraz pos-
tanowienia książęce z 22.XII.1589 r. i 6.VI.1590 
r. posiadają ten sam charakter. Inaczej miała się 
sprawa w Głogowie i Bytomiu, gdzie tolerancja 
żydów nie posiadała charakteru prawnego, 
popartego dekretami. Śląscy książęta zwrócili się 
z prośbą do cesarza, o usunięcie, tak jak z innych 

KĄCIK HISTORYCZNY - dokończenie ze str. 5
regionów Śląska, wszystkich żydów zarówno z 
Głogowa jak i Bytomia. Spotkało się to jednak ze 
sprzeciwami. 25.XI.1591 r. władze zwróciły się do 
cesarza o eksmitowanie wszystkich żydów z Białej. 
Komisarze cesarscy, przyjęli wyczekujący stosunek. 
Zgodnie z rezolucją cesarza z 27.XI.1591 r. pragnęli 
przeprowadzić referendum. Prawie 10 lat trwały 
pertraktacje dotyczące tolerancji żydów. Żydzi 
wszelkimi sposobami starali się ratować swoje 
egzystencje i znaleźć poparcie u wpływowych ludzi. 
Hans Christoph von Proskowski, wtedy jeszcze 
właściciel zastawny Białej, miał osobisty interes w 
tym, żeby zatrzymać ich w naszym mieście. Z dużym 
zaangażowaniem wstawił się za nimi. W Pradze, 
gdzie miano zdecydować o losie żydów, znalazło się 
wielu sprzymierzeńców ich sprawy. Nieszczęście, 
które im zagrażało, było przez wielu współziom-
ków uznane wręcz za katastrofę, która mogła się 
przenieść na szersze kręgi. Przede wszystkim na 
zaprzyjaźnioną Osobłogę, która obiecała czynną 
pomoc gminie Biała. Dlatego też gminy żydowskie 
Czech i Moraw robiły wszystko, żeby uniknąć 
nieszczęścia bialskich żydów. Ogromny udział w 
tym miało Polskie Towarzystwo Żydowskie, które 
z Organizacji Trzech Państw otrzymało pomoc 
finansową dla zagrożonych. W szczególności byli 
to żydzi z Pragi, którzy wykorzystali wszystkie 
swoje wpływy, aby przekonać cesarza o słuszności 

swojej sprawy. Wpływom Hansa Christopha von 
Proskowski praskim żydom należy zawdzięczać 
pomoc finansową dla żydów z naszego miasta. 
13.VI.1601 r. cesarz Rudolph, wydał rozkaz, w myśl  
którego należało zachować prawa bialskich żydów 
i otoczyć ich ochroną. Tym dekretem cesarskim, 
zostały zagwarantowane już wcześniej nabyte 
prawa. Książęta, jednak nadal się temu sprzeciwiali 
na swoich posiedzeniach. Wrocławski magistrat 
domagał się zupełnego wysiedlenia żydów również 
z Białej, na mocy wcześniej wydanego dekretu 
cesarskiego. Ojcowie miasta prosili o pomoc nawet 
instytucje kościelne. 22.VI.1601 r. prosili biskupa 
wrocławskiego o ustosunkowanie się w tej sprawie. 
Starania magistratu pozostały jednak bez powodzenia. 
Dla bialskich żydów, bardzo korzystne instrukcje 
cesarza Rudolpha, wydane 13.IV.1601 r. pozostały 
w mocy i nadal mogli spokojnie mieszkać i cieszyć 
się ochroną prawną zagwarantowaną przez cesarza. 
Szczególnie pozytywny obrót dla bialskich żydów 
miało przekazanie miasta Białej  w posiadanie Hansa 
Christopha von Proskowski. W akcie przekazania 
z 4.V.1606 r. zostają również wymienione prawa 
żydów. Nowemu właścicielowi została przekazana 
władza nad Białą „…z wszystkimi podatkami od 
katolików i żydów.”

cd w kolejnym wydaniu gazety

AKCJA ZIMA 2022 Z GCK W BIAŁEJ

Warsztaty LEGOLANDIA w Łączniku

Pyszna pizza po zajęciach w świetlicy w Kolnowicach Warsztaty LEGOLANDIA w Radostyni

Rywalizacja w kręgle w Ozimku
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WESOŁA WDÓWKA W BIAŁEJ

Początek nowego roku to tradycyjnie czas 
organizowania koncertu noworocznego.
30 stycznia Gminne Centrum Kultury w Białej 

zaprosiło na operetkę „Wesoła Wdówka” autorstwa 
Franza Lehara. Impreza odbyła się w sali widowi-
skowej Urzędu Miejskiego w Białej.
“Wesoła wdówka” to piąta operetka napisana przez 
Franza Lehàra, a jej sukces przekroczył wszystko, 
co do tej pory istniało w  tym gatunku. Za jego 
życia utwór został wykonany 300 000 razy na całym 
świecie i do dziś jest jedną z najpopularniejszych 
operetek. 
Dzieło opowiada historię Hanny Glawari, córki 
ubogiego dzierżawcy, która wyszła za mąż za 
bajecznie bogatego bankiera księstwa Pontevedry. 
Bankier umarł jednak 8 dni po ślubie, a ona jest 
młoda, piękna, bogata i... wolna. Po śmierci męża 
opuszcza ojczyznę, by zamieszkać w Paryżu, jak 
głosi plotka z zamiarem powtórnego zamążpójścia, 
co wywołuje spore emocje. Wdowa odziedziczyła 
po mężu niezłą sumkę. Ślub z Francuzem mógłby 
poważnie nadwyrężyć nie najlepszą sytuację finan-
sową księstwa Pontevedro. Miliony muszą pozostać 
w kraju, dlatego Hannę trzeba wyswatać z rodakiem. 
Zostają podjęte stosowne kroki. W sprawę zamieszane 
jest paryskie przedstawicielstwo dyplomatyczne 
Pontevedry, gdzie odbywa się wielkie przyjęcie 
z okazji urodzin księcia. Z uwagi na sumę, o jaką 
toczy się gra, Hanna staje się obiektem szczególnych 
względów wszystkich panów. Jednak tylko dwaj 
mają poważne szanse - Camille de Rossillon oraz 
dawna miłość Hanny – lekkoduch i  kobieciarz 
hrabia Daniło.
„Wesoła wdówka” to tryskająca radością i humorem 
operetka o miłości, wierności, zdradzie małżeńskiej, 
o poczuciu honoru i odpowiedzialności. Historia 
owiana jest niepowtarzalną atmosferą paryskich 
kabaretów, nieskrępowanych zabaw na sali balowej. 
W postaci operetki wcielili się aktorzy ze Śląskiej 
Operetki Kameralnej: Jolanta Kremer, Anna 
Ogińska, Patrycy Hauke, Jacek Woleński oraz 
Kamil Zdebel. Niesamowitą oprawę muzyczną 
zapewnił zespół Maes Trio, który miał już okazję 
gościć w Białej nie raz. 
Występ otrzymał gromkie owacje na stojąco – 
zasłużenie!

n

Hrabia Daniło i Hanna Glawari

W trakcie przedstawienia nie brakło humoru

Na scenie wystąpił znany już bialskiej publice Patrycy Hauke

Zasłużone kwiaty i owacje na stojąco
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Narciarska przygoda pod Pradziadem

23 stycznia grupa młodzieży z Polski Czech wybrała się w okolice Pra-
dziada (a dokładniej do Karlova pod Pradziadem) na narty.
W trakcie wyjazdu uczestnicy w ciągu dnia szlifowali umiejętności narciarskie 

na stokach, a wieczorami był czas na wspólną zabawę, integrację i zacieśnianie więzi.
W wyjeździe wzięli udział uczniowie z ósmych klas Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Białej oraz uczniowie klas siódmych ze szkoły podstawowej z czeskich 
Albrechcic (ZUŠ Město Albrechtice).
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Sport nas bawi”, który współ-
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków 
budżetu państwa Przekraczamy granice.

n

W ZGODZIE Z NATURĄ - LEKI Z BOŻEJ APTEKI 
Lecznicze rośliny na naszych parapetach

Nie tylko zioła i rośliny dziko żyjące śpieszą nam z pomocą. Nie-
które rośliny doniczkowe, oprócz walorów dekoracyjnych, posia-
dają także wiele właściwości leczniczych dlatego w każdym domu 

powinno znaleźć się dla nich miejsce. Rośliny w domu zaopatrują nas w 
tlen, regulują poziom wilgotności powietrza, zwalczają bakterie, wirusy, 
pochłaniają szkodliwe substancje z otoczenia.  Nie są trudne w utrzyma-
niu a w podziękowaniu za ich pielęgnację potrafią przynieść ulgę przy 
wielu dolegliwościach.
Jedną z najcenniejszych roślin, które możemy posadzić w domu, jest aloes. 
Jest to roślina, która posiada silne właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, 
wzmacniające organizm i układ odpornościowy oraz korzystnie wpływa na 
naszą skórę. W miąższu aloesu stwierdzono liczne witaminy oraz obecność 
ponad 100 składników biologicznie czynnych, które  działają oczyszczająco, 
przeciwzapalnie, łagodząco, antyseptyczne, przeciwświądowo i nawilżająco. 
W warunkach domowych możemy wykorzystać go jako opatrunek na uszkodzoną 
skórę. Miąższ z roztartego liścia przyłożony na ranę powoduje jej oczyszczenie 
i szybkie zagojenie. Dzięki substancjom zmniejszającym swędzenie poleca się 
smarowanie świeżym miąższem miejsca ugryzienia owadów oraz niewielkie 
oparzenia. Świeże liście stosuje się również w przypadku trądziku, opryszczki 
oraz łuszczycy, smarując chore miejsca wyciśniętym sokiem. 

Kolejnym nr 1 wśród roślin doniczkowych, które powinny znaleźć się na 
naszych parapetach jest  żyworódka pierzasta. Jest to roślina lecznicza wyjąt-
kowo bogata w witaminy oraz makro – i mikroelementy łatwo przyswajalne 
przez człowieka. Posiada właściwości regenerujące, przeciwzapalne, bakte-
riobójcze, wirusobójcze oraz antygrzybicze. Żyworódka niszcząc bakterie, 
wirusy i grzyby, rozkłada również wytwarzane przez nie toksyny. Hamuje 
wszelkie procesy zapalne w organizmie.  Wpływa pozytywnie na gojenie się 
ran oraz oczyszcza je z ropy i obumarłych tkanek. Dobrze wpływa na układ 
odpornościowy. Sok lub okład z  tej rośliny wspomaga leczenie trądziku, 
egzemy, bólów reumatycznych czy schorzeń dróg oddechowych, niszczy 
bakterie gronkowca i paciorkowca. Okłady z rozgniecionych liści stosować 
można przy bólu głowy, katarze zatokowym a takż ena stłuczenia, swędzenia 
oraz kurzajki. Również na zapalenie spojówek proponuje się przykładanie 
kompresów z rozdrobnionych liści. Żyworódka wykazuje także korzystne 
działanie m. in. przy bólach gardła, chorobach dziąseł czy  problemach 
z układem pokarmowym. Przy paradontozie poleca się żuć kawałek liścia. 
Jeśli dokucza nam przykra woń z ust, warto wypić 30 kropli świeżego soku 
rozcieńczonego łyżeczką wody. Zapach zginie od razu. Dawka ta, zażywana 
2 razy dziennie przez kilka dni, na długo uwalnia od tej przypadłości.
Warto w domu posiadać również skarb babcinych parapetów czyli pelargonię 
pachnącą inaczej zwaną geranium lub anginką. Liście anginki wytwarzają olejki 
eteryczne, od których bierze się charakterystyczny zapach rośliny, a także jej 
właściwości zdrowotne. Olejek geraniowy posiada właściwości bakteriobójcze 
i przeciwzapalne, niszczy gronkowce, paciorkowce oraz wirusy. Ponadto działa 
antydepresyjnie, zmniejsza napięcia nerwowe i lękowe oraz łagodzi infekcje 
skórne. Świeżo zerwane liście geranium pomagają przy bolącym uchu lub 
silnym katarze: wystarczy zmiażdżyć listek, by puścił sok, a następnie płytko 
umieścić w nosie lub w uchu. W przypadku bólu głowy, nerwobólu lub bólu 
reumatycznego, a także w celu zmniejszenia skutków ukąszeń owadów, liście 
geranium należy zmiażdżyć (najlepiej w  moździerzu), a  następnie okład 
z takiej miazgi przyłożyć bezpośrednio do bolącego miejsca.  Można z nich 
przygotować również napar, który posłuży zarówno jako lekarstwo na choroby 
skórne, jak i płukanka na ból gardła i stany zapalne w jamie ustnej, również 
z  towarzyszącym im bólem zębów. W  tym celu kilka świeżo zerwanych 
listków zalewamy w szklance wrzątkiem, zaparzamy przez kwadrans pod 

przykryciem, a gdy napar lekko przestygnie, odsączamy przez sitko. Aromat 
liści geranium można również po prostu wdychać – wtedy ma on działanie 
odprężające i uspokajające. Latem roślina ta skutecznie odstrasza komary. 

Wśród zdrowych roślin nie powinno zabraknąć paproci. Z  liści paproci, 
w odróżnieniu od liści innych roślin mających właściwości lecznicze, nie 
przygotowuje się żadnych naparów ani maści. Paprocie wydzielają bardzo dużo 
niezbędnego dla człowieka tlenu. Zaletą paproci jest oczyszczanie i naturalne 
jonizowanie powietrza. Roślina ta jest doskonałym filtrem, który neutralizuje 
promieniowanie telewizorów, komputerów i komórek. Jeżeli mamy problem 
z zaczerwienionymi oczami, kłopoty z gardłem i nosem, a także skarżymy się 
na problemy z układem oddechowym, paproć może choć trochę je zniwe-
lować. Właściwa pielęgnacja paproci sprzyja odpowiedniemu oczyszczaniu 
powietrza, co odwdzięcza się korzystnym działaniem dla naszego zdrowia.
Rośliny te niegdyś cieszyły się dużą popularnością i warto, aby powróciły 
do naszych domów.

W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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….A MY DALEJ GRAMY ZMYSŁAMI I ZACHĘCAMY - BAWCIE SIĘ Z NAMI!

W ramach projektu „Gramy zmysłami”, organizowanego przez Przed-
szkole Integracyjne we Wrocławiu, w którym bierze udział Przed-
szkolny Oddział Zamiejscowy w Śmiczu i Gostomi - przedszko-

laki wykonały zadanie grudniowe - wzrok oraz styczniowe - stymulujące 
zmysł dotyku. Przypomnijmy, że celem projektu jest innowacyjne i kre-
atywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, stwarzanie 
sytuacji do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy 
na temat integracji sensorycznej.  
W grudniu stymulowaliśmy percepcję wzrokową wykonując ciekawe doświadczenia 
i  eksperymenty: tęcza w  szklance, erupcja wulkanu, farbowaliśmy wodę, liście 
sałaty, obserwowaliśmy mieszanie się barwników w wodzie, malowaliśmy na pia-
sku z wykorzystaniem światła, ozdabialiśmy brokatem świąteczne figurki z gipsu 
oraz konstruowaliśmy symetryczną układankę wersję XXL. Zadania związane ze 
stymulacją wzrokową spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci. 
Styczeń to miesiąc dotyku. Tu szczególnie skupiliśmy się na zmyśle dotyku: rozpozna-
waliśmy przedmioty za pomocą dotyku, bez kontroli wzroku, graliśmy w dotykowe 
Memo z przygotowanych własnoręcznie sensorycznych rękawiczek, wykonywaliśmy 
konstrukcje z kolorowych chrupek, szukaliśmy ukrytych przedmiotów w „magicznych 
pudełkach”, tworzyliśmy kolorowe mandale z masy solnej, makaronu, ziaren oraz 
gniotki - emotki z balonów i mąki ziemniaczanej. To była świetna zabawa, a przy 
okazji intensywna stymulacja zmysłu dotyku. 
Organizując maluchom podobne zabawy, można zaobserwować, jak dziecko 
reaguje na różnego typu bodźce, czy pojawiają się problemy w odbiorze czy też 
przetwarzaniu tych bodźców sensorycznych, czy dziecko lubi, czy wręcz unika 
pewnych doznań. Pamiętajmy również o tym, że jeśli odbieranie i przetwarzanie 
bodźców sensorycznych utrudnia funkcjonowanie w codziennych czynnościach 
dziecku i rodzicom warto zasięgnąć pomocy.

Wskazówki, które mogą świadczyć o problemach sensorycznych 
w obrębie zmysłu wzroku i dotyku u dzieci:

Nadwrażliwość wzrokowa: częste potykanie się, niezdarność, nieprawidłowa reakcja 
oceny odległości (np. rzuca piłkę za daleko, za blisko), słaba orientacja przestrzenna, 
zmniejszanie dystansu oglądając przedmioty, dezorientacja, dziwne ruchy głowy, 
unikanie aktywności ruchowej na placu zabaw, mocne przyzwyczajanie się do 
znanych miejsc i  przedmiotów, mrużenie oczu, unikanie światła, płacz, strach 
rozdrażnienie, bóle głowy, zasłanianie oczu.
Podwrażliwość wzrokowa: preferowanie świecących zabawek, świecenie sobie 
w oczy, podchodzenie blisko ekranu telewizora, fiksowanie wzroku na drobnych 
elementach, intensywne wpatrywanie się w przedmioty.

Obronność dotykowa (nadwrażliwość dotykowa): unikanie dotyku, dziecko nie 
lubi przytulania, rozdrażnienie podczas trzymania na rękach, nie lubi dotykać 
nowych przedmiotów, faktur, nie chce nosić nowych ubrań, rozbiera się, ale może 
też nie lubić być rozebranym, przeszkadzają mu faktury materiałów, metki, nie 
lubi piaskownicy, malowania dłońmi, lepienia, nie lubi delikatnego dotyku, ale 
lubi mocny ucisk- masaż, unikanie prysznica, unikanie mycia głowy, zębów, cze-
sania, obcinania włosów, kremowania, obcinania paznokci, chodzenie na palcach, 
pocieranie dotkniętego miejsca, wypluwanie jedzenia, odmawianie próbowania 
nowych smaków, nieadekwatna reakcja do bodźca (jest zdenerwowane, krzyczy 
kiedy zostanie niespodziewanie dotknięte), zbyt mocna reakcja na ból, temperaturę, 
potrzeba kontroli sytuacji, izolowanie się od ludzi.

Podwrażliwość dotykowa: napychanie buzi jedzeniem, eksplorowanie otoczenia 
dotykiem, dotykanie wszystkiego, branie zabawek do buzi, dotykanie innych osób, 
włosów, określonych faktur, chodzenie boso po różnych powierzchniach.

Przykłady zabaw stymulujących zmysł wzroku:

- symetryczna układanka (przygotujmy dziecku patyczki, klocki, figury 
geometryczne, rysujemy bądź ze sznurka układamy linię na podłodze 
i po jednej stronie sznurka na całej jego długości układamy różne wzory 
z klocków, zadaniem dziecka jest symetryczne odtworzenie układanki po 
drugiej stronie sznurka - układanka może być dług a- przez całą długość 
pokoju, korytarza itp.)
- malowanie na piasku z wykorzystaniem światła (do przezroczystego pojem-
nika plastikowego wkładamy jasne lampki choinkowe, latarki, lampkę - im 
więcej źródeł światła tym lepszy efekt, zamykamy wieko - musi być również 
przezroczyste, sypiemy na górę piasek, ryż, mąkę, kawę, cokolwiek mamy 
pod ręką i obserwujemy jak pod palcami powstają świetlne wzory).
- mieszanie się barw (wlewamy wodę do wysokiej szklanki, na powierzchnię 
wody pryskamy warstwę pianki do golenia. Na piankę wlewamy po kilka kropel 
barwników w różnych kolorach i obserwujemy, jak kropelki przedostają się 
przez piankę i spływają do wody)
- kosmos w słoiku (do słoika wlewamy wodę, trochę oleju, można dodać 
odrobinę barwnika, dorzucamy brokat, cekiny, kuleczki zwiniętej folii alu-
miniowej, zakręcamy słoik i poruszamy nim, obserwując kosmos w słoiku).

Przykłady zabaw stymulujących zmysł dotyku:

- sensoryczne rękawice (napełniamy lateksowe rękawice różnymi sypkimi 
materiałami tworząc pary - może to być piasek, ryż, sól, mąka, fasola, płatki 
śniadaniowe, ale i woda. Mocno zawiązujemy rękawice. Zasłaniamy oczy 
dziecku, zadaniem dziecka jest odnalezienie dwóch takich samych rękawic 
korzystając tylko ze zmysłu dotyku).
- sensoryczne woreczki (potrzebujemy woreczka spożywczego z przesuwnym 
zapięciem - rysujemy na jego powierzchni markerem permanentnym 4 okręgi, 
wsypujemy do woreczka guziczki, koraliki w czterech różnych kolorach, brokat, 
trochę cekinów, na koniec do worka wyciskamy z tubki żel do włosów, im 
większy woreczek, tym więcej żelu. Zamykamy worek. Zadaniem dziecka jest 
za pomocą paluszków posegregować guziczki umieszczając je kolorystycznie 
w  odpowiednich pętlach. Dziecko przesuwa paluszkami guziczki, które 
„ślizgają się” w żelu, może nazywać swoje doznania dotykowe). 
- „Magiczne pudełka” (do dwóch pudełek po butach wkładamy takie same 
przedmioty - mogą to być przedmioty codziennego użytku - łyżeczka, szczot-
ka, kredka, kartka papieru, gąbka ale i „dary” natury jak szyszki, kasztany, 
liście, żołędzie, kamienie, patyki - ważne by w obydwóch pudełkach było to 
samo. Zamykamy wieko, nożyczkami wycinamy z boku otwory na dłonie 
bądź przykrywamy pudełka ręcznikami. Można zawiązać dziecku oczy. 
Zabawa polega na włożeniu jednej ręki do jednego pudełka, drugiej ręki do 
drugiego i za pomocą dotyku odszukanie dwóch takich samych przedmiotów 
i nazwanie tych przedmiotów. Jeśli włożymy do pudełka produkty spożywcze 
jak ciastka, owoce, warzywa, można dodatkowo pozwolić dziecku bez kontroli 
wzroku wyciągnąć przedmiot i powąchać, spróbować - dochodzi tu również 
stymulacja zmysłu węchu i smaku).

Powodzenia!
mgr Martyna Mielnik

Nauczyciel wspomagający
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Symetryczna układanka

Zabawa z sensorycznymi rękawicami
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PRZEJRZYJ NA OCZY – 30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

30 stycznia 2022 w całej Polsce odbył się 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Polsce 
działały w tym dniu 1633 sztaby, sztaby zagraniczne 

zarejestrowano m.in. w Nowym Jorku czy Tokio. Część 
działań ze względu na epidemię koronawirusa "przeszła" 
do Internetu -  nie przeszkodziło to jednak w zorganizo-
waniu zbiórki także w tradycyjnej formie ulicznej zbiórki.
Tegoroczna zbiórka zorganizowana została dla zapewnienia 

najwyższych standardów diagnostyki i  leczenia wzroku u  dzieci. Wzrok 
to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane 
wpływają na ogólny rozwój i  poznawanie świata, dlatego tak istotne jest 
szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i  podjęcie leczenia, 
a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest 
nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje.
Za uzbierane środki Fundacja WOŚP planuje zakupić: angiograf dwupłasz-
czyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego 
gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe 
do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnie-
nia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, 
urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, urządzenie do 
wykonania tomografii dna oka, mikroskopy oraz stoły operacyjne.
W zbiórce jak co roku wziął udział sztab utworzony przy Gminnym Centrum 
Kultury w Białej. W jego ramach w całej naszej gminie kwestowało 14 wolon-
tariuszy (aktualni uczniowie ZSP w Białej i ZSP w Łączniku oraz absolwenci 
tych szkół oraz troje strażaków z OSP w Ligocie Bialskiej).

Po podliczeniu zebranych pieniędzy okazało się, że sztab zebrał kwotę 10 
079,77 zł (w stosunku do roku poprzedniego to o ponad 1000 zł więcej)! 

W  imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy serdecznie 
dziękujemy wszystkim wolontariuszom za poświęcony czas, ich rodzicom 
za dowożenie dzieci na miejsca zbiórki i do sztabu, aby się rozliczyć, oraz 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu tegorocznego finału.

Sztab 3734 w Białej

Z POMOCĄ DLA OŚRODKA SZKOLNO-

WYCHOWAWCZEGO W GŁUBCZYCACH

Jeszcze w grudniu 2021 roku sołectwo Kolnowice zorganizowało 
pomoc dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Glubczycach.
Pomoc ta polegała na zbiórce artykułów szkolnych oraz higienicznych. 

W ośrodku tym przebywają dzieci niepełnosprawne intelektualnie, dla 
których zebrane artykuły są niezbędne w codziennej nauce. W naszej akcji 
brały udział również zaprzyjaźnione sołectwa Laskowiec i Miłowice oraz 
właściciele sklepów:  chemicznego Bajak P. i papierniczego Jaśkowiec J. z 
Białej. Zaplanowana pomoc przerosła nasze oczekiwania, za co wszystkim 
serdecznie dziękujemy.

dt

Odeszli
Beata Golińska, ur. 1967 r., zm. 13.01.2022 r., zam. Grabina (DPS)

Wiesław Błażejczyk, ur. 1950 r., zm. 14.01.2022 r., zam. Chrzelice

Lucja Hamerla, ur. 1934 r., zm. 20.01.2022 r., zam. Biała

Maria Pelcer, ur. 1937 r., zm. 22.01.2022 r., zam. Łącznik

Hubert Stanula, ur. 1959 r., zm. 24.01.2022 r., zam. Dębina

Jan Łuszczyk, ur. 1938 r., zm. 30.01.2022 r., zam. Krobusz

Helmut Nowotny, ur. 1943 r., zm. 31.01.2022 r., zam. Brzeźnica

Wiesława Anczykowska, ur. 1936 r., zm. 01.02.2022 r., zam. Biała

Tadeusz Bienek, ur. 1954 r., zm. 05.02.2022 r., zam. Pogórze

Anna Kopa, ur. 1922 r., zm. 07.02.2022 r., zam. Górka Prudnicka

Leonard Fiedler, ur. 1964 r., zm. 08.02.2022 r., zam. Górka Prudnicka

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. Dekla-
rację 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.

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

Część wolontariuszy z bialskiego sztabu
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zadzwoń: 77 438 70 26 wew. 22



LUTY 202212

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść 
ogłoszeń i reklam.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@wp.pl 

Redaktor naczelny: Patryk Bania; Redaktorzy: Dominika Hoinko
Druk: findunited.com •  48-200 Prudnik, ul. Słowicza 2a, Zdjęcia freepik.com i opisani autorzy

Pr
ze

ka
ż 

sw
ój

1 
%

 p
od

at
ku


