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SOLIDARNI Z UKRAINĄ
W nocy 24 lutego prezydent Rosji Władimir 

Putin wystąpił z orędziem do narodu, pod-
czas którego ogłosił początek wojskowej 

operacji specjalnej mającej na celu obronę lud-
ności Donbasu przed „ludobójstwem” oraz „de-
militaryzację i denazyfikację Ukrainy”.
Jako podstawę dla wszczęcia agresji wskazał prośbę 
„republik” separatystycznych o pomoc i wolę obrony 
ludności, która „od ośmiu lat jest ofiarą ludobójstwa 
ze strony kijowskiego reżimu”. Zapowiedział oddanie 
pod sąd tych, którzy popełnili „krwawe zbrodnie”, 
również przeciwko obywatelom Rosji. 
Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od 
północy, wschodu i południa, z rejonu okupowanego 
Krymu. Tym samym rozpoczął się największy od II 
wojny światowej konflikt militarny w Europie.
W  związku z  wybuchem wojny ludność Ukrainy 
zaczęła masowo uciekać z kraju. Od 24 lutego polską 
granicę przekroczyło prawie dwa miliony osób. 
Ludzie uciekający przed wojną musieli zostawić całe 
swoje dotychczasowe życie, dlatego potrzebują naszej 
pomocy na wszelkich możliwych płaszczyznach.

ciąg dalszy na stronie 2
Na początku marca dary zebrane w naszej gminie w okolice 
Przemyśla zawieźli Burmistrz Białej Edward Plicko i jego 
zastępca Sebastian Kornaś
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Tydzień Historyczny na Górnym Śląsku

Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego 
organizuje kolejny "Tydzień Historyczny" 
na Górnym Śląsku w dniach 18-23. kwiet-

nia 2022

Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego ponownie 
zorganizuje "Tydzień Historyczny" w rodzimym 
powiecie w dniach od 18 do 23 kwietnia 2022 r. 
Odbędą się prezentacje książek, wykłady, semi-
naria, wizyty w archiwach, spotkania z członkami 
Komisji z Niemiec i Polski, a także z przyjaciółmi 
stowarzyszenia, z przedstawicielami różnych lokal-
nych klubów i stowarzyszeń, a nawet z lokalnymi 
politykami.
Stowarzyszenie zajmuje się historią miejscowości 
historycznego powiatu prudnickiego, a więc także 
gmin Walce, Strzeleczki oraz południowej części 
gminy Krapkowice, które dziś należą do powiatu 
krapkowickiego.

W szczególności podczas Tygodnia Historycznego 
zostanie zaprezentowana nasza nowa książka 
"Circulus Neostadiensis - Studia z historii powiatu 
prudnickiego". Publikacja Komisji Historycznej, 
licząca ponad 570 stron, została wsparta finansowo 
przez fundację Kulturwerk Schlesien, samorząd 
powiatu prudnickiego i  gminę Biała. Książka 
zawiera dziesięć prac historycznych autorstwa 
pięciu autorów z Niemiec i pięciu autorów z Polski 
na temat reformacji i kontrreformacji, wojen i po-
koju, miejsc historycznych oraz wybitnych ludzi 
i  zawodów w  powiecie prudnickim. Wszystkie 

prace zostały przetłumaczone i wydane równolegle 
w  języku niemieckim i  polskim. W  ten sposób 
przedstawiono szerokie spektrum regionalnego 
rozwoju historycznego tego górnośląskiego regionu. 

Pragniemy również wesprzeć prezentację najnowszej 
publikacji książkowej naszej członkini Andrei Smolarz 
"Corisco znaczy błysk - Życie i działalność misyjna 
o. Valéria Kirscha z Kórnicy". Praca ta, wydana 
również w dwóch językach, oferuje interesujący 
wgląd w życie śląskiego misjonarza w egzotycznej 
Brazylii na podstawie wielu unikalnych źródeł 
(m.in. pamiętnika o. Valéria i licznych wykonanych 
przez niego fotografii). 

Imprezy publiczne odbędą się w dniach:
- 19.4.2022, godz. 17:00 w Białej (Gminne Cen-
trum Kultury, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35).
- 20.4.2022, godz. 15:00 w  Kierpniu (Świetlica, 
Kierpień 80A, 48-250 Głogówek)
- 20.4.2022, godz. 18.00 w Kórnicy (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Kórnicy, 47-300 Kórnica, ul. 
Główna 2)
- 21.4.2022, godz. 18:00 w  Prudniku (Muzeum 
Ziemi Prudnickiej, Bolesława Chrobrego 5, Prudnik)
- 22.4.2022, godz. 15:00 w Głogówku (Muzeum 
Regionalne, ul. Słowackiego 1, 48-250 Głogówek).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 
na powyższe wydarzenia! Imprezy będą odbywać 
się dwujęzycznie (po niemiecku i po polsku). Wstęp 
na imprezę jest bezpłatny. 

UWAGA NA OSZUSTWA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SYSTEMU 
NADAWANIA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ!

W Polsce podobnie jak w innych krajach członkowskich UE na-
stąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfro-
wej, poprzez zamianę dotychczasowego standardu DVB-T/

MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC, w związku z czym 
tylko odbiorniki cyfrowe (telewizory i dekodery) zgodne z powyższym 
standardem będą zdolne do odbioru programów telewizji naziemnej.

W związku z tym mogą pojawić się m.in. nadużycia ze strony sprzedaw-
ców, a także oszustów oferujących do sprzedaży odbiorniki niezgodne 
z nowym standardem czy też wyłudzającymi wrażliwe dane osobowe.
Zmiana standardu nastąpi w czterech etapach: I od 28 marca 2022 r., II 
od 25 kwietnia 2022 r., III od 23 maja 2022 r., IV od 27 czerwca 2022 r.
W  celu złagodzenia skutków społecznych zmiany standardu nada-
wania poprzez zapewnienie gospodarstwom domowym możliwości 
nieprzerwanego odbierania telewizji naziemnej opracowany został 
rządowy program dofinansowania. Zgodnie z założeniem będzie ono 
przysługiwało osobom, których sytuacja materialna gospodarstwa 
domowego uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia 
odbiornika cyfrowego.
W nadchodzących miesiącach rosnące zainteresowanie urządzeniami 
dla DVB-T2 mogą też próbować wykorzystać nieuczciwi sprzedawcy. 
Należy szczególnie uważać na oferty telewizorów i dekoderów w po-
dejrzanie niskich cenach.
Również w związku z programem dofinansowania, mogą pojawić się 
pewne nadużycia ze strony sprzedawców, a także oszustów, którzy będą 
próbować podszywać się pod sprzedawcę i  wyłudzać wrażliwe dane 
osobowe, oferować sprzedaż sprzętu nieprzystosowanego do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w  nowym standardzie oraz 
metodą „na wnuczka" lub "na pełnomocnika". W szczególności obawy 
te dotyczą okresu marzec — lipiec 2022 r., tj. czasu, w którym będą 
następowały przełączenia sygnału nadawania.
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności!

KPP w Prudniku



2022 MARZEC 3

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Ostatnie kilka tygodni pokazało, jak ogrom-
nym sercem i ofiarnością wykazali się Po-
lacy. W całym kraju uruchomiono setki 

punktów, w których zbierane są dary, organizo-
wane są miejsca noclegowe, na przejściach gra-
nicznych wolontariusze uwijają się jak w ukropie 
by zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców.

Także nasza gmina włączyła się do pomocy. Punkt 
zbiórki darów dla uchodźców i osób pozostających 
w  Ukrainie uruchomiono w  budynku Urzędu 
Miejskiego w Białej. Rzeczy dla uchodźców można 
przynosić od poniedziałku do piątku w  godz. 
8.00 – 15.00 do pokoju nr 3. Punkt przyjmuje 
artykuły opatrunkowe, środki higieny osobistej, 
chemię gospodarczą, artykuły spożywcze o długim 
terminie przydatności, koce, materace, poduszki, 
kołdry, pościel.

Punkt zbiórki w Urzędzie Miejskim w Białej

Ponadto Gmina Biała przyjmuje zgłoszenia o możli-
wości przekazania wyposażenia AGD, grzejników 
elektrycznych i mebli. Sprzęty zostaną przeznaczone 
w razie potrzeby do urządzenia lokali wyznaczonych 
przez Gminę Biała do zamieszkania przez ucho-
dźców z Ukrainy – jeśli ktoś chce przekazać taki 
sprzęt proszony jest o kontakt z pracownikami UM 
w Białej: 602258106, (77)4388543 lub (77)4388553. 
Prosimy nie dostarczać sprzętu na własną rękę. 
Pod podanymi numerami telefonów mogą zgłosić 
się także firmy, instytucje oraz osoby prywatne 
zainteresowane udzieleniem pomocy uchodźcom.

W pomoc w postaci zbiórek najpotrzebniejszych 
rzeczy włączyły się także placówki oświatowe w naszej 
gminie oraz sołectwa – bardzo aktywnie działają 
np. Solec i Mokra, którym udało się wysłać kilka 
transportów z darami dla uchodźców (nie tylko za 
granicę, ale i w Polsce, np.. do Jarnołtówka, gdzie 
w ośrodku Maja przebywają uchodźcy). Zbiórki 
nadal trwają – najbardziej potrzebne rzeczy to 
żywność z długim terminem przydatności, wszelkie 
artykuły higieny osobistej, artykuły dziecięce.

Serce dla Ukrainy w wykonaniu uczniów ZSP w Białej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej rozpoczął 
zbiórkę żywności, środków chemicznych i med-
ycznych, dzięki czemu 3 marca pierwsza transza 
darów została przekazana przez bialskie władze 
parafii we Lwowie, która opiekuje się około 500 
osobową grupą potrzebujących. Dary z  naszej 
gminy pojechały także do miejscowości Velykyi 
Lyubin w obwodzie lwowskim, gdzie sprawowana 
jest opieka nad grupą 85 dzieci z domu dziecka ze 
wschodniej Ukrainy (wśród nich są także dzieci 
niepełnosprawne).

Dary dla uchodźców zebrane przez mieszkańców Mokrej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku także 
zorganizował zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów, 
które następnie przekazano do punktu w Urzędzie 
Miejskim w Białej.
W pomoc uchodźcom aktywnie włącza się Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Białej oraz emeryci z Klubu 
Senior+, którzy pomagają przy sortowaniu, pa-
kowaniu i przekazywaniu darów.
Szczególne podziękowania należą się osobom 
prywatnym, które zdecydowały się przyjąć ucho-
dźców pod swoje dachy i zapewnić im utrzymanie. 
Ukraińcy schronienie znaleźli także w parafiach, 

Punkt zbiórki w świetlicy wiejskiej w Solcu

które przystosowano do ich pobytu (m. in. w Solcu 
i Olbrachcicach) oraz w części hotelowej Gminnego 
Centrum Kultury w Białej. Również firma Ustron-
ianka zapewniła schronienie dla kilkunastu osób.

W środę 16 marca urzędy w całej Polsce rozpoczęły 
przyjmowanie wniosków o  nadanie numerów 
PESEL uchodźcom z Ukrainy.
Osoby, które musiały opuścić Ukrainę w związku 
z bestialskim atakiem rosyjskiego agresora będą 
mogły - w związku z otrzymaniem numeru PESEL 
- m.in. założyć profil zaufany, korzystać z opieki 
medycznej, pomocy socjalnej i systemu oświaty. 
Aby otrzymać numer PESEL, uchodźcy mogą złożyć 
wniosek w dowolnym organie wykonawczym gminy. 
Przyjęta niedawno specjalna ustawa o uchodźcach 
z Ukrainy umożliwia im również podjęcie pracy 
w Polsce. W przypadku uczniów i studentów - mogą 
oni kontynuował naukę w polskich placówkach 
oświatowych. Ponadto uchodźcom przysługuje 
też doraźna pomoc finansowa - jednorazowo 300 
złotych na jedną osobę.

W poniedziałek, 21 marca w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej zorganizowano spotkanie infor-
macyjne dla obywateli Ukrainy z przedstawicielami 
bialskich władz, Policji, pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Białej i Powiatowego Urzędu 
Pracy w Prudniku.

Spotkanie informacyjne w GCK w Białej

Osoby, które chciałyby wesprzeć uchodźców pieniężnie 
mogą skorzystać z ogólnopolskich zbiórek:

1. Fundacja Pomagam.pl zbiera środki na pomoc 
ukraińskim organizacjom zajmującym się pomocą 
humanitarną. Wpłaty można dokonać na:
pomagam.pl/solidarnizukraina

2. Polskie Centum Pomocy Międznarodowej organi-
zuje pomoc dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. 
Wsparcie można przelać bezpośrednio na konto:
mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 tytułem 
wpłaty: Pomoc dla Ukrainy

3. Caritas organizuje wsparcie poprzez partnera na 
Ukrainie, wpłaty można dokonywać przez stronę 
caritas.pl lub bezpośrednio na konto: Bank PKO 
BP S.A.
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, tytułem wpłaty: 
UKRAINA

4. Polska Akcja Humanitarna - wpłaty 
można dokonać poprzez stronę
www.pah.org.pl lub bezpośrednio 
na konto:
Alior Bank S.A.
02 2490 0005 0000 4600 8316 
8772, tytułem wpłaty:
UKRAINA
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Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności

24 lutego 2022 r. Gminne Centrum Kultury 
w Białej zaprosiło na kolejną odsłonę Bial-
skiej Akademii Wiedzy i Umiejętności. Pu-

bliczność dopisała znakomicie, sala wypełniona 
była po brzegi (trzeba było dostawiać dodat-
kowe krzesła). 
W pierwszej części spotkania zaplanowano histo-
ryczną podróż po dziejach społeczności żydowskiej 
na terenie Ziemi Prudnickiej, której przewodnikiem 
był Marcin Husak - Prudniczanin z  urodzenia 
i z wyboru, prawnik z wykształcenia, muzealnik 
z zawodu, przewodnik z pasji, kierownik Centrum 
Tradycji Tkackich w  Muzeum Ziemi Prudnic-
kiej, popularyzator wiedzy o dziejach Prudnika, 
o potędze tutejszego przemysłu włókienniczego, 
a nade wszystko o spuściźnie jej twórców: rodów 
Fränkel i  Pinkus. Z  około godzinnej prelekcji 
zebrani dowiedzieli się o wielu faktach związanych 
z  rozwojem społeczności żydowskiej na Ziemi 
Prudnickiej; o  przenikaniu się kultur i  tradycji, 
budowaniu przez Żydów własnych świątyń, szkół, 
budynków użyteczności publicznej, zakładaniu 
cmentarzy, współtworzeniu miejskiej tkanki jako 
handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita 
intelektualna. Z pomocą wyobraźni i niezwykłej 
lekkości opowiadania prelegenta uczestnicy spotkania 
wybrali się w podróż do najstarszej górnośląskiej 
gminy żydowskiej w Białej, odwiedzili znamienitych 
przemysłowców w Prudniku, zwrócili uwagę na 
fakt, że przemiany architektoniczne i urbanistyczne, 
a przede wszystkim działalność społeczna, której 
oddawali się Żydzi Opolszczyzny spowodowały, 
że pamięć o nich jest wciąż żywa.
Drugą część czwartkowego spotkania przy kawie 
i pączkach (wszak był to Tłusty Czwartek) stanowił 
spektakl „Miłość nie jedno ma imię” w wykonaniu 
grupy Międzypokoleniowy Teatr Odlotowy działającej 
w GCK w Białej. Młodzi artyści zaprezentowali na 
scenie utwory recytowane oraz śpiewane, które 
nawiązywały tematyką do różnych rodzajów miło-
ści, np. między kochankami, miłości do ojczyzny, 
miłości matczynej. Wielokrotnie publika dała się 
porwać chwili i wraz z młodymi aktorami śpiewała 
refreny znanych piosenek. Reżyserką spektaklu 
była instruktorka grupy, Ewa Radomska -Żelazko, 
a wspaniały akompaniament muzyczny zapewniła 
Anita Bąk.

n

Publiczność podczas spotkania dopisała znakomicie

Na scenie wystąpili młodzi aktorzy z Międzypokoleniowego Teatru Odlotowego

Kartka z kalendarza - 77 rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Białej
 Lata II wojny światowej upływały w Białej 
dość spokojnie, jeżeli można tak powiedzieć. 
Oczywiście mieszkańcy odczuwali skutki wojny, 
które wiązały się z ograniczeniami w dostępnie 
do podstawowych artykułów, takich jak żywność, 
odzież czy opał. Dodatkowo co pewien czas do 
miasta trafiały informacje z frontu o poległych 
mieszkańcach Białej. Wielu mieszkańców Białej 
zastanawiało się czy uciekać, jednak silny 13 
stopniowy mróz większość zniechęcał. Najgorsze 
dopiero miało nadejść. Prawdziwa wojna do Białej 
dotarła na początku 1945 roku i szybko pokazała 
swoje okrutne oblicze. Marzec 1945 roku to było 
zetknięcie się z grozą wojny i to rzeczywiście grozą 
wojny. Chociaż już pierwsze bomby zostały zrzucone 
na przedmieście pod koniec lutego 1945 roku to 
wydarzenia marcowe zmieniły oblicze Białej. O 
tym, co działo się w mieście tuż przed i po wkro-
czeniu wojsk radzieckich, możemy dowiedzieć się z 
zachowanego pamiętnika ówczesnego mieszkańca 
Białej - Josefa Matuschka. Pamiętnik został przetłu-
maczony i wydany w formie dwujęzycznej w 2020 
roku przez Marka Dziony i Sebastiana Rospleszcza 
pod tytułem (polskim) „Dzwony, które zazwyczaj 
ogłaszały zmartwychwstanie, milczały...”

ciąg dalszy na str. 8
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K ĄCIK HIS TORYCZNY

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

Waldemara Hamerli. W tym wydaniu Panoramy 
Bialskiej kontynuujemy historię  bialskich Żydów,

W sprawozdaniu księgowych cesarza z 26.I.1629r. 
czytamy: „… Niech cieszy się władzą w Białej, ze 
wszystkimi podatkami pieniężnymi od katoli-
ków i żydów, jako że prawa ich zostały zachowa-
ne.” Zainteresowanie nowego władcy bialskimi 
żydami było coraz większe. Dopuszczenie ich 
do życia politycznego i gospodarczego, brało się 
z obaw, że wskutek wielu poprzednich prześlado-
wań, mogliby się z  Białej zacząć wyprowadzać.
W 1628 r. Georg von Proskowski wystąpił do ce-
sarza Ferdinanda II ze skargą na niejakiego Doh-
na, który za pozwoleniem książąt nie powiadomił 
go o zaległościach podatkowych i sam surowo ka-
rał żydów więzieniem, co spowodowało wielkie 
straty. W  odpowiedzi na skargę, cesarz wezwał 
21.XII.1628 r. z Wiednia burgrabiego Dohna, aby 
wyjaśnił sprawę, a  uwięzionych żydów kazał za 
minimalną kaucję uwolnić, względnie karę zła-
godzić. 12.VIII.1627 r i 30.VI.1928r. w Pradze zo-
stały żydom przyznane przez cesarza Ferdinanda 
II, nowe przywileje. Dzięki nim, śląscy żydzi mie-
li prawo do uczestnictwa w rocznych i tygodnio-
wych targach oraz do swobodnego handlowania.
Bialscy żydzi w swoich dążeniach o nowe przy-
wileje, znaleźli wsparcie w osobie hrabiego Geo-
rga Christopha von Proskowski, który w piśmie 
z  5.III.1639 r. do Urzędu Królestwa Śląskiego, 
prosił o przyjęcie bialskich żydów, w sprawie po-
twierdzenia swoich przywilejów. Nie jest wiado-
me, czy spotkanie z cesarzem doszło do skutku. 
Jest też niejasne, czy Urząd Królestwa Śląskiego 
wyraził zgodę na owe spotkanie. Istnieje jedynie 
nieoficjalna odmowa, ze stwierdzeniem, że „…
żydzi poza Głogowem i  Białą, oraz na targach, 
nie powinni być w  innych miejscach tolerowa-
ni.” Ten dekret został 1.XII.1640 r. ponownie 
zatwierdzony. Dwa pokolenia żydów bialskich 
walczyły o  swoje przywileje. Jednakże ogólne 
przywileje nie dawały im gwarancji prawnej. Do-
skonale wiedzieli, dlaczego tak uparcie walczyli 
o zaakceptowanie przywilejów, które do tej pory 
ich w żaden sposób nie chroniły. Faktem jest, że 
w  pojedynczych przypadkach, nawet we Wro-
cławiu uzyskiwali zezwolenia na wolny handel, 
oczywiście za dobrą opłatą i tylko na krótki okres. 
W piśmie z 6.III.1665 r., miasto Wrocław, zapew-
niło żydowi z Białej, Markusowi Mänle, osobiste 
bezpieczeństwo na trzy dni. Jest to jeden z wielu 
przykładów. Jednakże, przez ciągłe ataki ze stro-
ny swoich przeciwników, nie byli  do końca pew-
ni swojego i  czuli się zagrożeni w  swojej egzy-
stencji. Żydzi w Głogowie czuli się bezpieczniejsi. 
W jednym z dokumentów z 30.VII.1598r., cesarz 
Rudolph, okazał żydowi Benedyktowi Izraelowi 
prawo łaski, prawo, które było często przez cesa-
rzy podważane, ale wciąż odnawiane. Bialscy ży-
dzi, nawiązując do tego prawa, próbowali wywal-
czyć dla siebie takie samo, lecz bez powodzenia.
Cesarska rezolucja z  13.II.1672 r. stwierdza, 
że: „…Bialscy żydzi są w  swoich prawach rów-
ni (z  małymi wyjątkami) żydom w  Głogo-
wie.” Dalsze kroki bialskich żydów w  celu uzy-
skania przywilejów będą jeszcze omawiane.
Teraz, tylko jeden przykład w gmatwaninie wal-
ki o prawa. Chodzi o prośbę, którą żydzi bialscy 
przez 10 lat podejmowali, w celu uzyskania praw. 
W roku 1688 cała gmina żydowska z Białej zwró-
ciła się do cesarza ze szczególną prośbą o zatwier-
dzenie przywilejów, udzielonych 12.VIII.1627 
r. przez cesarza Ferdinanda II. Potwierdzili to 
odpisem dokumentu. Następstwem ich proś-

by, były pisma cesarza skierowane do urzędów 
w  Opolu i  Raciborzu ( Wiedeń 22.X.1688), 
z  prośbą o  ustosunkowanie się do żądań bial-
skich żydów. Śląski Urząd zaaprobował w piśmie 
z 18.III.1689 r. ich prośbę skierowaną do Urzędu 
Opolsko – Raciborskiego. Sąd Krajowy potwier-
dził to w swoim orzeczeniu, ze stwierdzeniem, że 
pierwszy raz żydzi z taką determinacją wystąpili 
o swoje prawa, co było czymś szczególnym. Do 
tego orzeczenia, została dołączona zgoda Rady 
Miejskiej z  11.I.1686 r., która wsparła powsta-
nie gminy żydowskiej. Była to nowość, która za-
sługiwała na szczególną uwagę. W  piśmie sądu 
najwyższego, był jeszcze jeden punkt o ważnym 
znaczeniu. Na korzyść żydów bialskich przema-
wiało to, że: „Bialska gmina żydowska była wie-
le starsza, niż gmina w Głogowie.” Tym samym 
sprawa zaczęła się gmatwać. Prawdopodobnie 
orzeczenie nigdy nie dotarło do kancelarii dwor-
skiej w Czechach. Problemy długo były odwleka-
ne. Żydzi wielokrotnie powtarzali swoje prośby. 
Z końcem 1689r. Urząd Śląski otrzymał cesarski 
nakaz przyśpieszenia rozpatrzenia sprawy. Spra-
wa znowu zaczęła się komplikować. Jakieś akta 
bez podpisu, bez adresu, bez dokładnej daty 
(tylko 1690 r.), które przypuszczalnie dotarły 
do Urzędu Wrocławskiego, dostarczyły wątpli-
wości, czy żydzi bialscy byli upoważnieni do 
korzystania z  praskich przywilejów. W  tę spra-
wę, poza Opolem i  Raciborzem, były też wcią-
gnięte inne księstwa, w  szczególności Diecezja 
Nyska. Władza się nie śpieszyła, a  żydzi wciąż 
ponaglali. 26.I.1694 r. bialska gmina żydowska 
zwróciła się do Śląskiego Urzędu Najwyższego 
z  prośbą o  przyśpieszenie zatwierdzenia przy-
wilejów, o które zwracał się cesarz w orzeczeniu 
z 7.XII.1689 r. Ta sama prośba została powtórzo-
na 11.III.1695 r. To pismo chwilowo zakończyło 
sprawę. Minęły następne cztery lata. Żydzi za-
częli się zbliżać do końca realizacji swoich rosz-
czeń. 25.V.1699 r. Wrocławski Urząd Najwyższy, 
zatwierdził u cesarza przywileje bialskich żydów. 
Przy tym zostało dodane: „… żeby nie powtarza-
ły się żadne następne skargi.” Przywileje dotyczy-
ły jednak jedynie tych żydów, którzy naprawdę 
osiedlili się w  Białej na stałe. Nie dotyczyło to 
żydów mieszkających w  mieście sporadycznie, 
a wędrujących po całym kraju. Udzielone przy-
wileje były punktem wyjściowym dla wspa-
niałego rozwoju gminy żydowskiej w  Białej na 
okres stu lat. W ciągu wielu lat walki, którą żydzi 
prowadzili w celu uzyskania praw i bezpieczeń-
stwa, mogli się doskonale rozwijać. Ale znaczny 
wzrost zaludnienia nastąpił dopiero, gdy cesar-
ski edykt z  1699 r. pozwolił tutejszym żydom 
na swobodne poruszanie się po całym kraju.
Do końca XVI wieku nie można jednak udoku-
mentować więcej jak 9 rodzin w  Białej. Na ich 
istnienie, są znane dokumenty. Według starych 
przekazów, pierwszym miejscem ich osiedlenia 
było przedmieście. Następnie mieszkali w  cen-
trum miasta w „ Alei Żydowskiej”, gdzie posiadali 
tylko 6 domów. Trzy rodziny, które nie posiada-
ły własnych domów, nazywano „towarzyszami 
domu żydowskiego”. Kiedy w  roku 1534 Białą 
zamieszkiwało 500 osób, liczba żydów była tyl-
ko małym procentem tej liczby. Z biegiem czasu, 
liczba ich zaczęła wzrastać. Tylko z liczby posia-
danych domów, można domniemywać ilu ży-
dów mieszkało w Białej w latach 1647/48 i 1688.
Ze spisu ludności z roku 1647, dowiadujemy się, 
że w posiadaniu żydów było: 4 duże i 17 małych 
domów z ogólnej liczby 155 domów w mieście. 
W  roku 1688 doszedł jeszcze jeden duży dom. 
Według spisu księdza Jeremiasa Ignatza Zange 
z  roku 1716, liczba wzrosła do 30, a  poza tym 
zajmowali jeszcze 40 mieszkań w domach kato-

lickich. W roku 1724 w Descriptio dioecesis Vra-
tislaviensis została podana liczba 600 żydów. Tak 
szybki rozwój w okresie 30 lat, nastąpił prawdo-
podobnie dzięki udzielonym wcześniej przywile-
jom. Zgodnie z tabelami z roku 1723, z liczby 137 
domów w Białej, 32 należały do żydów. Według 
danych Zimmermanna z  roku 1782, w  ich po-
siadaniu było już 40 domów. Ze względu na to, 
że w każdym domu rodziny były bardzo liczne, 
trudno jest podać dokładną liczbę żydów. Żydzi 
mieszkali w domach, które Zimmermann okre-
śla jako „obrzydliwe”. Mieszkali bardzo stłoczeni, 
gdyż, jak czytamy w notatkach „… dalszy zakup 
domów został im bardzo utrudniony”. W księdze 
kupieckiej, założonej w Białej w 1742 r. znajduje 
się umowa kupna, podpisana przez Jochema Lo-
ebela i  Berela Hirschela. Jeżeli w  mieszkaniach 
była tak wielka ilość ludzi i  wielu mieszkało 
jeszcze jako lokatorzy, należy przypuszczać, że 
w roku 1742 liczba żydów dochodziła prawie do 
1000. W II połowie XVII w. liczba ta została moc-
no przekroczona. W roku 1724 w Białej miesz-
kało 2000 katolików i  600 żydów. Na początku 
XVIII w. liczba żydów wzrosła. Już w 1782 r. Bia-
ła liczyła 961 chrześcijan i 1061 żydów. Według 
Branna, w  1812 r. liczba żydów jeszcze wzrosła 
i wynosiła 1096 osób. Był to okres ich najwięk-
szego rozwoju. Od tego czasu liczba ich zaczęła 
się zmniejszać. W połowie XIX w. było ich 500, 
a w roku 1910 jeszcze tylko 20. W czasie obcho-
dów 700- lecia Białej, w mieście były już tylko 2 
rodziny żydowskie liczące 9 osób. Warto jednak 
czasami wspomnieć, co w okresie tych kilku wie-
ków żydzi dla naszego miasta zrobili. Sytuacja 
gospodarcza tych kilku rodzin w połowie XVI w. 
była raczej mizerna. Posiadali bardzo nieliczne 
źródła dochodu. Większość możliwości zarob-
kowych przejmowali chrześcijanie. Możliwości 
żydów ograniczały się do drobnego handlu w ob-
rębie miasta i na otwartych rocznych i miesięcz-
nych targach. Początkowo handlowali drobnymi 
artykułami. Później ich handel rozwinął się 
na cały Śląsk i  nabrał poważnego znaczenia, 
a  w  szczególności we Wrocławiu. Jak wynika 
z  akt wrocławskich, dotyczących oclenia towa-
rów, przekazania podatków do magistratu oraz 
relacji dotyczących sprzeczek między żydami, 
a  mieszkańcami Wrocławia, bialscy żydzi han-
dlowali we Wrocławiu: materiałami z  jedwabiu, 
jedwabnymi sznurami, koronkami (bialski wy-
rób), śląską wełną, woskiem, miodem i wieloma 
innymi artykułami. Też w  małych miejscowo-
ściach, takich jak Nysa czy Świdnica, handel bial-
skich żydów nabrał poważniejszego znaczenia. 
Faktem jest, że na żydach ciążyły wysokie podat-
ki, które musieli opłacać za swój handel. Jednak-
że w porównaniu z żydami z innych miejscowo-
ści, bialscy byli traktowani pobłażliwie. W 1688r. 
Urząd Biskupi w Nysie orzekł, że: „Każdy obcy 
żyd powinien wpłacać za wejście do miasta 1 ta-
lara i  9 groszy, a  za przejście 15 groszy. Bialski 
żyd natomiast wpłacał za wejście 15 groszy, a za 
przejście 7 groszy i 6 halerów”. Miasta nie chcia-
ły rezygnować z przywilejów, jakie bialscy żydzi 
otrzymali. Bez względu na wiele istniejących  
trudności, żydzi uznani zostali za wędrowców 
i wspaniałych handlarzy. Handlowali nie tylko na 
Śląsku. Dotarli również poza granice kraju. Swo-
je kontakty utrzymywali nie tylko w  Krakowie, 
ale również na rocznych targach w  Jarosławcu.

cd. w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej
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MŁODZIEŻ RECYTOWAŁA POEZJĘ NIEMIECKĄ

11 marca 2022 w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej odbyły się eliminacje gminne kon-
kursu recytatorskiego w języku niemieckim 

„Młodzież recytuje poezję” („Jugend trägt Ge-
dichte vor”).

 W konkursie wzięło udział 34 uczniów ze szkół 
w naszej gminie, których oceniało jury w składzie: 
Barbara Czerniak, Urszula Wojciechowska, Wal-
demar Hamerla.
Młodzi recytatorzy byli oceniani w trzech kate-
goriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8. Wśród 
recytowanych wierszy znalazły się utwory m.in. 
Horsta Winklera, Josepha von Eichendorfa czy 
Wilhelma Buscha. 
Po wysłuchaniu prezentacji jury zdecydowało 
przyznać następujące miejsca:

Kategoria klas 1-3:
I miejsce – Magdalena Stroka z ZSP w Białej
II miejsce – Hanna Nowotny z ZSP w Łączniku
III miejsce – Lena Sajonz z ZSP w Łączniku – filia 
w Pogórzu

Wyróżnienie otrzymała Magdalena Suchy z ZSP 
w Łączniku.

Kategoria klas 4-6:
I miejsce – Piotr Haberecht z ZSP w Łączniku
II miejsce – Julia Matysek z ZSP w Białej
III miejsce – Anna-Maria Riedel z ZSP w Białej

Wyróżnienie otrzymała Vanessa Daniel z  ZSP 
w Łączniku

Kategoria klas 7-8:
I miejsce – Nataly Robotta z ZSP w Łączniku
II miejsce – Diana Kycia z ZSP w Białej
III miejsce – Emilia Nowak z ZSP w Białej.

Zwycięzcy jako nagrody otrzymali bony prezentowe 
do wykorzystania w sklepie Empik.

Laureaci z kategorii klas 4-6 i 7-8 wezmą udział 
w  eliminacjach rejonowych, które zaplanowano 
25.03.2022.

n
Laureatki w kategorii klas 7-8

Laureatki w kategorii klas 1-3 Laureaci w kategorii klas 4-6

MŁODZI GERMANIŚCI NA PODIACH
Eliminacje szkolne Olimpiady Języka Niemieckiego 
(które odbyły się jeszcze w listopadzie ubiegłego 
roku) pozwoliły wyłonić zdolnych uczniów, którzy 
mogli wziąć następnie udział w etapie okręgowym 
konkursu. W całym województwie opolskim udział 
w olimpiadzie wzięło 87 uczniów z 24 szkół. Test był 
pisany w dwojaki sposób – w szkołach lub zdalnie, 
jeśli uczeń przebywał na kwarantannie. Osoby, które 
uzyskały 85 punktów i więcej kwalifikowały się do 
części ustnej. Z uwagi na pandemię odbyła się ona 
w formie online na platformie MS Teams. Wśród 
laureatów w okręgu opolskim znalazła się Anna 
Haberecht z  Brzeźnicy. Ania powalczy w  finale 
Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu na 
początku kwietnia. Trzymamy mocno kciuki!

Należy wspomnieć także o jeszcze dwóch młodych 
germanistach z  naszej gminy; Nataly Robotta 
i Antonim Przyklenku z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łączniku, którzy w  lutym zdobyli 
tytuły Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego organizowanego przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty. Gratulacje! Antoni Przyklenk i Nataly Robotta przed budynkiem UO

Drugi paczkomat w Białej
Na początku marca w Białej stanął kolejny pacz-
komat. Urządzenie znajduje się przy ul. Składowej, 
zaraz obok myjni samochodowej i stacji kontroli 
pojazdów. Jak widać na zdjęciu urządzenie należy 
do tych nowszych - miejmy nadzieję, że podobnym 
zostanie zamieniony wysłużony paczkomat starej 
generacji znajdujący się przy Dino.
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Laureaci w kategorii klas 7-8

14 marca odbyły się w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej eliminacje gminne 67. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jako 

inspirację programową organizator konkursu, 
czyli Towarzystwo Kultury Teatralnej, przyjął fakt 
ustanowienia przez Sejm R.P. roku 2022 rokiem 
romantyzmu polskiego.
Co roku konkurs przeprowadzany jest w formie 
czterech turniejów: Turnieju Recytatorskiego, 
Turnieju Poezji Śpiewanej, Turnieju Teatrów Jed-
nego Aktora oraz Wywiedzione ze Słowa. W Białej 
zmagania w Turnieju Recytatorskim podzielono 
na trzy kategorie wiekowe: kategoria klas 1-3, 

Eliminacje miejsko-gminne 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
kategoria klas 4-6 oraz kategoria klas 7-8. Jury 
w składzie: Elżbieta Malik, Ewa Baran oraz Ewa 
Radomska-Żelazko wysłuchało zmagań blisko 70 
młodych recytatorów.

W  trakcie oceny brano pod uwagę odpowiedni 
dobór repertuaru, interpretację recytowanych 
utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Po obradach jury przyznało następujące 
miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas 1-3:
I miejsce – Julia Kuta z ZSP w Łączniku
II miejsce – Agata Scholz z ZSP w Białej i Maciej 
Wilczyński z ZSP w Białej
III miejsce – Magdalena Stroka z ZSP w Białej, 
Julia Hreczaniuk z ZSP w Białej, filia w Gostomi 
i Aleksandra Gürtler z NSP w Grabinie

Wyróżnienia powędrowały do Hanny Nowottny 
z ZSP w Łączniku, filia w Pogórzu, Karola Muchy 
z ZSP w Białej, filia w Gostomi i Wiktorii Urbacz 
z NSP w Grabinie

Kategoria klas 4-6:
I miejsce – Alicja Ziarko z ZSP w Białej i Michalina 
Wilczyńska z ZSP w Białej
II miejsce – Hanna Łącka z ZSP w Białej, Magdalena 

Stankala z ZSP w Łączniku i Milena Glinka z ZSP 
w Łączniku
III miejsce – Natan Deszczka z ZSP w Łączniku 
i Mateusz Szynke z ZSP w Białej

Kategoria klas 7-8:
I miejsce – Martyna Preusner z ZSP w Łączniku 
i Milena Spyra z ZSP w Łączniku
II miejsce – Ewa Bielińska z ZSP w Białej i Zuzanna 
Wilczyńska z ZSP w Łączniku
III miejsce – Olivia Latus z ZSP w Białej i Zuzanna 
Dwojak z ZSP w Białej

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody książkowe ufundowane przez Gminne 
Centrum Kultury w Białej.
.
Zwycięzcy z kategorii klas 7-8 będą reprezentować 
naszą gminę na eliminacjach rejonowych, które 
odbędą się 27 kwietnia w Kinie Diana w Prudniku. 
Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!

n

Laureaci w kategorii klas 1-3 wraz z opiekunami

Laureaci w kategorii klas 4-6
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W ZGODZIE Z NATURĄ - Naturalna pielęgnacja skóry twarzy cz. 1

Każda z nas chciałaby cieszyć się zdrową i piękna cerą. Domowa pie-
lęgnacja to podstawa w dbaniu o jej dobrą kondycję i piękny wygląd. 
Prawidłowa pielęgnacja skóry powinna opierać się na jej codziennym, 

dokładnym oczyszczaniu oraz regularnym nawilżaniu. Istotnym jest, aby 
właściwie dobrać kosmetyki idealne dla naszej cery. Wybierajmy kosmetyki 
naturalne, które odżywią naszą cerę. Często naturalne kosmetyki działają 
lepiej, niż niejeden najdroższy drogeryjny produkt. Zapraszam Was, Drogie 
Panie, do lektury oraz wypróbowania domowych sposobów na kosmetyki. 

Pielęgnacja twarzy składa się z kilku następujących po sobie etapów: 

1. Demakijaż, oczyszczenie skóry
To pierwszy i najważniejszy element oczyszczania twarzy. Dzięki demakijażowi 
usuniemy z naszej twarzy kosmetyki kolorowe, kurz, brud oraz bakterie, które 
nagromadziły się na naszej twarzy przez cały dzień. Do demakijażu najczęściej 
używamy płynu micelarnego, mleczka kosmetycznego a  do oczyszczenia 
skóry twarzy żelu. Najczęściej są to produkty zakupione w sklepie. Po użyciu 
produktów zawierających silne środki myjące, taki  jak SLS-y warto, ponownie 
przepłukać twarz samą wodą aby  się ich pozbyć.
Domowym sposobem na usunięcie kosmetyków kolorowych może być olej 
kokosowy z naszej kuchni. Nanosimy go na twarz, dokładnie rozprowadzamy 
okrężnymi ruchami, chwilę czekamy, aby kosmetyki się rozpuściły i wacikiem 
nasączonym w ciepłej wodzie zmywamy. 
Do umycia twarzy warto przygotować swój własny żel do którego potrzebujemy :
2 łyżki siemienia lnianego w ziarenkach,
100 ml destylowanej lub po prostu przegotowanej wcześniej wody,
łyżkę oleju z lnu.
Siemię zalewamy wodą, czekamy godzinę, a następnie zagotowujemy i po-
zostawiamy na ogniu jeszcze przez 10 minut. Powstały żel, odcedzamy od 
ziaren i mieszamy z olejem. Po ostygnięciu gotowy produkt przelewamy do 
czystego, wyparzonego wcześniej słoiczka. Taki żel trzeba przechowywać 
w lodówce – może stać nawet do 2 tygodni. Len nawilży i natłuści  skórę. 
To było oczyszczanie wieczorne, natomiast rano wystarczy twarz umyć mio-
dem. Niewielką ilość naturalnego miodu rozcieramy na twarzy i zostawiamy 
na 1-2minuty. Po tym, czasie zmywamy wodą. Po takim myciu skóra staje 
się delikatna i jedwabista. Efekty już po pierwszym zastosowaniu. Spróbuj!
Dodatkowo po umyciu twarzy warto ją ochlapać bardzo zimną wodą. Zabieg 
ten poprawi krążenie naszej cery oraz jej ujędrnienie.

2. Tonizacja skóry po oczyszczeniu
Nasza skóra ma odczyn kwaśny, który gwarantuje skuteczną ochronę przed 
grzybami, bakteriami, wirusami oraz przed negatywnym wpływem czyn-
ników atmosferycznych. Po kontakcie z wodą wraz ze środkami myjącymi 
pH naszej skóry wzrasta i staje się ona bardziej podatna na zakażenia. Tu           

z  pomocą przychodzi tonik, którego zadaniem jest przywrócenie skórze 
naturalnego pH. Ponadto zapobiega on podrażnieniom, niweluje uczucie 
ściągnięcia i łuszczenia, zwęża pory, odświeża. Ten etap pielęgnacji naszej 
twarzy jest niestety najczęściej pomijany. Przy wyborze toniku kierujemy się 
rodzajem naszej cery, aby był prawidłowo dobrany, oraz unikamy toników 
zawierających alkohol, ponieważ prowadzą one do przesuszeń. 
Domowe toniki do twarzy są bardzo proste w przygotowaniu, przy tym tanie 
i naprawdę szybkie w wykonaniu. Mają tylko jedną wadę – krótki termin 
przydatności. Domowe toniki przechowujemy  w lodówce ok. 3-7 dni.
Tonik z miodem i cytryną
Składniki:
100ml wody destylowanej,
20ml soku z cytryny,
1 łyżka miodu.
Podgrzewamy wodę, dodajemy miód i  mieszamy. Kiedy wszystko się już 
rozpuści i  połączy, ostudzamy miksturę. Do letniej mieszanki dodajemy 
sok z cytryny i mieszamy wszystko razem. Gotowy tonik przelewamy do 
butelki. Tonik ten wygładza i nawilża cerę, usuwa przebarwienia, ściąga pory 
i rozjaśnia skórę. Miód za to doskonale nawilża, działa bakteriobójczo i koi 
podrażnienia skóry. 

3. Krem
Naszą podstawową domową pielęgnację kończy nałożenie odpowiedniego 
kremu, czyli kremu pod oczy, kremu na dzień, kremu na noc. Wszystkie te 
kremy mają inne właściwości. 
Krem pod oczy jest bardzo delikatny ponieważ skóra w  okolicy oka jest 
bardzo cienka, delikatna, podatna na wysuszenie i powstawanie zmarszczek. 
Krem należy delikatnie wklepać tuż pod łukiem brwiowym oraz około 0,5-1 
centymetra - pod dolną linią rzęs oraz na bokach twarzy. Krem pod oczy 
nakładamy rano i wieczorem.
Kremy na dzień szybko się wchłaniają, długo utrzymują nawilżenie skóry, są 
lżejsze od kremów na noc. Idealnie nadają się pod makijaż.
Krem na noc ma działanie silnie regenerujące oraz odżywcze.
Nakładając krem na dzień i na noc omijamy okolicę oka.

Tak wygląda podstawowa, prawidłowa pielęgnacja naszej twarzy. Warto 
poszerzyć ją serum, maseczkę i peeling. To w kolejnym wydaniu Panoramy. 
Zapraszam.

W ZGODZIE Z NATURĄ 
Anna Brzezina

Kartka z kalendarza - 77 rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Białej
 W marcu 16 na miasto spadły kolejne bomby, które zabiły dwóch żoł-
nierzy oraz zniszczyły kilka budynków. Niedziela 17 marca była niedzielą 
tragiczną, wtedy to na Białą spadło około 50 bomb, wiele budynków zostało 
zniszczonych lub uszkodzonych, zniszczony został m.in. miejski wodociąg 
i  Biała została pozbawiona wody. W  tym nalocie jednak nikt nie zginął 
co mieszkańcy potraktowali jako swoisty cud. Kolejny dzień przyniósł to 
czego wszyscy najbardziej się obawiali, 18 marca do Białej wkroczyła Armia 
Czerwona. Już o godzinie 8 rano rozpoczął się ostrzał miasta, który trwał 
około godziny. Do miasta żołnierze radzieccy weszli od strony łąk i ul. Ny-
skiej przez tak zwany „Blejch”. Tak swoje pierwsze spotkanie z nimi opisał 
wspomniany wyżej Matuschka: Wtem pierwszy Rosjanin zjawił się w moim 
pokoju. Pożąda mojego zegarka. Drugi wziął bez pytania mój rower i odjechał 
na nim. Następnych dwóch, każdy z butelką esencji octowej w dłoni, spytali 
mnie czy jest to wódka. Kiedy im zaprzeczyłem, zostawili butelki. Następny 
był spragniony i chciał wody. Podaję mu szklankę. Dał mi do zrozumienia, że 
mam spróbować pierwszy, co też uczyniłem. Następnym był Mongoł, znowu 
chciał ode mnie zegarek kieszonkowy. Jako że nie mogłem mu go dać, groził, 
że mnie zastrzeli. Nie spełnił swojej groźby.
 Po wkroczeniu żołnierzy radzieckich ich sztab rozlokował się w domu 
Carla Wiedorna.  Rosjanie okradali i podpalali domy, a nocą chodzili po 
mieście i  szukali kobiet, które następnie były uprowadzane i  gwałcone. 
Z pamiętnika możemy przeczytać taką szokującą relację: Wraz z nastaniem 
mroku zaczęły dziać się najbardziej haniebne czyny. Przychodzili pojedynczo, 
we dwóch lub trzech. Zebranym świecili latarką w twarz. Kiedy już znaleźli 
swoje żeńskie ofiary, te musiały iść z nimi. W bocznym pomieszczeniu domu 
gwałcono kobietę za kobietą.
Wszystko to o czym mieszkańcy Białej wcześniej czytali na łamach gazet 
wtedy doświadczali na własnej skórze.
W wyniku działań wojennych zniszczono ponad 40% zabudowań miasta. 

Tylko w pierwszym tygodniu od wkroczenia Armii Czerwonej do miasta, 
zabitych zostało 29 mieszkańców. Zabitych chowano w masowych grobach na 
cmentarzu komunalnym, tak samo było z poległymi żołnierzami niemieckimi. 
Żołnierze radzieccy, którzy polegli w okolicach Białej zostali pochowani, za 
cmentarzem komunalnym. Mężczyzn wywieziono na przymusowe prace. Do 
kwietnia – maja 1945 roku Białą rządziła  rosyjska komendantura wojskowa. 
W tym czasie m.in. zdemontowano i wywieziono wyposażenie cukrowni 
w Szynowicach. 
 Wkroczenie Rosjan do Białej było jednym z najtragiczniejszych wydarzeń 
w prawie 800 letniej historii miasta. Wspomniane wyżej wydarzenia zapo-
czątkowały wielkie zmiany i nowy okres w dziejach miasta. Drodzy czytelnicy, 
jeżeli chcecie poznać cały obraz tego mrocznego czasu wkroczenia Rosjan do 
Białej to zachęcamy do lektury wyżej wymienionej publikacji, która obejmuje 
okres od stycznia 1945, aż do lipca 1946 roku.

pb
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Terminarze rozgrywek piłkarskich - runda wiosenna

Kolejka Kiedy? Kto? O której?
14 13.03

13.03.

LKS SZONÓW - LKS POLONIA BIAŁA

LZS DYTMARÓW - LZS LIGOTA 
BIALSKA RADOSTYNIA

15:00

15:00

15 19.03

20.03

LKS POLONIA BIAŁA - LZS SUDETY 
MOSZCZANKA

LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA 
- LZS GRYŻÓW

15:00

14:00

16 27.03

27.03

LZS RZEPCE - LKS POLONIA BIAŁA

LKS SZONÓW - LZS LIGOTA BIALSKA 
RADOSTYNIA

13:30

13:30

17 02.04

3.04.

LKS POLONIA BIAŁA - LZS LUBRZA

LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA 
- LZS SUDETY MOSZCZANKA

16:00

14:00

18 09.04

10.04

LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE 
- LKS POLONIA BIAŁA

LZS RZEPCE - LZS LIGOTA BIALSKA 
RADOSTYNIA

16:00

16:00

19 23.04

24.04

MKS TUŁOWICE - LKS POLONIA 
BIAŁA

LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA 
- LZS LUBRZA

17:00

14:00

20 30.04 LKS POLONIA BIAŁA - LZS LIGOTA 
BIALSKA RADOSTYNIA

17:00

21 07.05

08.05

OTMĘT FKS KRAPKOWICE - LKS 
POLONIA BIAŁA

LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA  
- MKS TUŁOWICE

17:00

14:00

22 14.05

14.05

LKS POLONIA BIAŁA - MKS POLONIA 
PRÓSZKÓW-PRZYSIECZ

LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE 
- LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA

17:00

14:00

23 22.05

21.05

LZS METEOR JASIENICA DOLNA - 
LKS POLONIA BIAŁA

OTMĘT FKS KRAPKOWICE - LZS 
LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA

17:00

17:00

24 28.05

28.05

LKS POLONIA BIAŁA - KS METALO-
WIEC ŁAMBINOWICE

LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA - 
MKS POLONIA PRÓSZKÓW-PRZYSIECZ

17:00

14:00

25 05.06

05.06

LZS DYTMARÓW - LKS POLONIA 
BIAŁA

LZS METEOR JASIENICA DOLNA - 
LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA

17:00

17:00

26 12.06

12.06

LKS POLONIA BIAŁA - LZS GRYŻÓW

LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA 
- KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE

17:00

17:00

KLASA A GRUPA IV

Kolejka Kiedy? Kto? O której?
12 20.03

19.03

LZS KUJAWY - LZS CHRZELICE

LZS KOLNOWICE - LUKS POLONIA 
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

15:00

15:00

13 27.03

27.03

27.03

LKS PARTYZANT KAZIMIERZ - LZS 
KOLNOWICE

LZS CHRZELICE - LKS STRZELECZKI

LUKS POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK 
- LZS KUJAWY

16:00

13:00

14:00

14 03.04

02.04

02.04

LZS PRZECHÓD - LZS CHRZELICE

LKS STRZELECZKI - LUKS POLONIA 
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

LZS KOLNOWICE - LZS CZYŻOWICE

16:00

16:00

16:00
15 10.04

10.04

LZS ZAWADA K. GŁOGÓWKA - LZS 
KOLNOWICE

LUKS POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK 
- LZS CHRZELICE

14:00

14:00

16 24.04

24.04.

23.04.

LZS PRZECHÓD - LUKS POLONIA 
POGÓRZE-ŁĄCZNIK

LZS CHRZELICE - LKS PARTYZANT 
KAZIMIERZ

LZS KOLNOWICE - LZS ŁĄKA PRUD-
NICKA

17:00

13:00

17:00

17 01.05

01.05

01.05

LKS PARTYZANT KAZIMIERZ - LUKS 
POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK

LZS CZYŻOWICE - LZS CHRZELICE

KS FORTUNA II GŁOGÓWEK - LZS 
KOLNOWICE

17:00

17:00

17:00

18 08.05

08.05

07.05

LZS CHRZELICE - LZS ZAWADA K. 
GŁOGÓWKA

LUKS POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK 
- LZS CZYŻOWICE

LZS KOLNOWICE - LZS STARE 
KOTKOWICE

13:00

14:00

17:00

19 15.05

15.05

14.05

LZS ZAWADA K. GŁOGÓWKA - LUKS 
POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK

LZS ŁĄKA PRUDNICKA - LZS 
CHRZELICE

LZS KOLNOWICE - LZS PRZECHÓD

14:00

17:00

17:00
20 22.05

22.05

22.05

LZS KUJAWY - LZS KOLNOWICE

LZS CHRZELICE - KS FORTUNA II 
GŁOGÓWEK

LUKS POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK 
- LZS ŁĄKA PRUDNICKA

17:00

13:00

14:00

21 28.05

29.05

29.05

LZS KOLNOWICE - LKS STRZELECZKI

LZS STARE KOTKOWICE - LZS 
CHRZELICE

KS FORTUNA II GŁOGÓWEK - LUKS 
POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK

17:00

17:00

17:00

KLASA B GRUPA 10 Kolejka Kiedy? Kto? O której?
22 5.06.

5.06.

LZS CHRZLICE - LZS KOLNOWICE

LUKS POLONIA POGÓRZE-ŁĄCZNIK 
- LZS STARE KOTKOWICE

17:00

17:00
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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

Josef Bonczek urodził się 16 
maja 1930. Od 1965 r. mieszkał 
w Niemczech. Miał troje dzieci 

- Rosemarie, Christine i Petera. Ak-
tywnie działał w Związku Popie-
rania Partnerstwa pomiędzy obu 
zaprzyjaźnionymi gminami i wiele 
podróżował wraz z małżonką po 
całym świecie.
To właśnie on zainicjował nawiązanie 
partnerstwa z  Gminą Marienheide 
w Niemczech.
Wszystko zaczęło się na początku 
lat 90., kiedy to  nakłonił burmistrza 
Marienheide Wilhelma Kempera, 
aby - przy okazji wizyty w  Polsce 
- odwiedził Białą. Tak też się stało. 
Podczas jego odwiedzin (w  1991 
roku) władze obu gmin nawiązały nić 
sympatii. I tak po nitce do kłębka - 24 
kwietnia 1993 roku oba samorządy 
podpisały umowę partnerstwa.  Mimo, 
iż od jego wyjazdu za granicę minęło 
wiele lat – nie zapomniał o  swojej 
rodzinnej miejscowości – to dzięki 
niemu w trudnych latach związanych 
ze zmianą ustroju w  naszym kraju 
i w czasie problemów z gospodarką 
bialski szpital został zaopatrzonyw do-
datkowy sprzęt medyczny, łóżka, 
a  lekarze mogli skorzystać z  wizyt 
szkoleniowych, natomiast jednostki 
OSP na terenie naszej gminy otrzymały 

ZMARŁ JOSEF BONCZEK

samochody bojowe i  wyposażenie 
niezbędne do ratowania życia i mienia 
mieszkańców. 
Za zasługi na rzecz rozwoju partnerstwa 
między gminami Białą i Marienheide 
panu Josefowi przyznano tytuł Ho-
norowego Obywatela Białej. 

Josef Bonczek zmarł 22 lutego 2022 
roku. Został pochowany na cmentarzu 
w Marienheide 8 marca br.

n

NA RZECZ OCHRONY POWIETRZA

Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza - modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Łączniku i OPS w Białej”- to kolejny projekt realizowany 

przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest realizowany w  3 obiektach naszej gminy: Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Białej, gdzie zostaną wymienione drzwi wejściowe, docieplony 
stropodach oraz wymieniony kocioł grzewczy i instalacją c.o. Podobny zakres 
prac przewidziano w  budynku szkolno-przedszkolnym w  Pogórzu oraz 
w kompleksie szkolno-przedszkolnym w Łączniku (bez wymiany drzwi). 
Ze względu na sezon grzewczy oraz zajęcia w placówkach oświatowych, główne 
prace zostaną wykonane wiosną i podczas wakacji. Na tym etapie przygo-
towano już dokumentację techniczną, docieplono  stropodach w Łączniku 
i wymieniono drzwi w Pogórzu. Projekt przebiega zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem, a planuje się jego zakończenie w III kwartale 2022r. 
Całkowity koszt projektu wynosi: 2.015.199,03zł, a dofinansowanie z EFRR 
zostało przyznane na poziomie 63%, co stanowi kwotę 1.269.575,38zł.

BABSKI COMBER W GRABINIE
19 lutego w Grabinie zorganizowano babski comber - imprezę wy-

łącznie dla pań .
W wesołej zabawie udział wzięło 25 kobiet z Grabiny i okolic. Na imprezę 

należało przyjść w przebraniu - wielką popularnością cieszył się strój policjantki 
(zdecydowało się na niego aż 8 pań). Wspaniała zabawa w świetlicy wiejskiej 
trwała niemalże do rana.

n

DZIEŃ KOBIET W SOLCU

8 marca w Domu Restauracyjnym Hupka zorganizowano imprezę z 
okazji Dnia Kobiet.
Ze względu na aktualną sytuację na świecie były to obchody inne niż 

zwykle - przepełnione miłością, dobrocią, troską, hojnością i współczuciem, 
a także solidarnością z kobietami z zaatakowanej Ukrainy. Wśród rozmów 
często pojawiały się tematy związane z aktualną sytuacją za granicą i niesie-
niem pomocy. Czasy i okoliczności są ciężkie - jednak takie właśnie wspólne 
spotkania pozwalają poczuć namiastkę normalności.

n

Podczas spotkania odbyła się także prelekcja na temat profilaktyki raka piersi
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R E K L A M Y

Odeszli
Piotr Wieja, ur. 1983 r., zm. 09.02.2022 r., zam. Łącznik

Tomasz Luszczyk, ur. 1942 r., zm. 10.02.2022 r., zam., Śmicz

Jerzy Różyczka, ur. 1935 r., zm. 11.02.2022 r., zam. Chrzelice

Piotr Kaul, ur. 1975 r., zm. 16.02.2022 r., zam. Śmicz

Berta Kollek, ur. 1933 r., zm. 27.02.2022 r., zam. Pogórze

Cecylia Toma, ur. 1932 r., zm. 02.03.2022 r., zam. Śmicz

Władysław Kocur, ur. 1933 r., zm. 04.03.2022 r., zam. Łącznik

Andrzej Leżuch, ur. 1969 r., zm. 04.03.2022 r., zam. Biała

Jerzy Ziarko, ur. 1950 r., zm. 07.03.2022 r., zam. Mokra

Waleska Łuszczyk, ur. 1939 r., zm. 08.03.2022 r., zam. Krobusz

Walter Kaul, ur. 1932 r., zm. 13.03.2022 r., zam. Biała

Karol Bota, ur. 1950 r., zm. 14.03.2022 r., zam. Olbrachcice

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

zadzwoń: 77 438 70 26 wew. 22
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