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WIEŻE I MURY JUŻ PO REMONTACH

W ostatnim czasie zakończono inwestycje objęte 
projektem pn. "Modernizacja infrastruktury tury-
stycznej Gminy Biała poprzez remont i udostępnienie 
miejskich obiektów zabytkowych", które dotyczyły 
remontu murów obronnych położonych wzdłuż ul. 
Wałowej i Kościuszki oraz zagospodarowania terenów 

przyległych, remontu wieży ciśnień i budowy ścieżki 
prowadzącej do tego zabytku, remontu wieży wodnej.
Wokół obiektów można już spacerować, jednak 
uroczyste otwarcie planowane jest na wiosnę.

Więcej o wykonanych pracach na stronie 2.

SZANOWNI MIESZKAŃCY BIAŁEJ I NIE TYLKO!
Z okazji 800-lecia miasta Biała Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bialskiej

zwraca się z prośbą do mieszkańców o pomoc w pozyskaniu zdjęć, zapisków,
dokumentów i pamiątek związanych z historią miasta.

Moglibyśmy w ten sposób przybliżyć życie i zwyczaje naszych przodków oraz ocalić 
przeszłość od zapomnienia. Osoby, które są chętne do podzielenia się swoimi doku-
mentami i zdjęciami, ale jednocześnie chciałyby zachować swoje rodzinne pamiątki 

mogą skorzystać z możliwości zeskanowania dokumentów. 
W celu udostępnienia materiałów należy

zgłosić się do Gminnego Centrum Kultury w Białej. 
 

Każde przekazane materiały pomogą nam uświetnić obchody 800-lecia Białej.

Z góry serdecznie dziękujemy!
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BĘDĄ REMONTY DRÓG GMINNYCH

 50 LAT RAZEM - ZŁOTE GODY

20 grudnia 2022 r. na Sali Widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej odbyła się uro-
czystość Złotych Godów, czyli jubielusz 50 

lat pożycia małżeńskiego.
Z tej okazji, tradycyjnie jak co roku, w Urzędzie 
Miejskim w Białej zorganizowano spotkanie, podczas 
którego Burmistrz Białej – Edward Plicko, Z-ca 
Burmistrza – Sebastian Kornaś oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej – Sabina Gorek wręczyli parom 
obchodzącym w tym roku rocznicę 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego medale przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. W 2022 r. Jubileusz ten 
obchodziło w naszej gminie 21 par małżeńskich. 
Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością również 
pary Jubilatów, które w ubiegłym roku obchodziły 
„Diamentowe Gody” oraz „Żelazne Gody”.
Nie wszyscy Jubilaci, głównie ze względu na stan 
zdrowia, mogli wziąć udział w uroczystości.
Nad organizacją imprezy czuwała Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Białej, a oprócz upominków 
niespodzianką dla gości był tort przygotowany 
specjalnie na tą okazję.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostali 
odznaczeni Państwo:

1. Stefania i Alojzy POWROŹNIK
2. Cecylia i Ryszard MAZUR
3. Małgorzata i Alfred GORECZKA
4. Maria i Robert KWIOTEK
5. Róża i Jerzy BRUŚ
6. Jadwiga i Stanisław BRZEZIŃSCY
7. Irena i Jan RUM

8. Marcela i Ryszard ROBOTA
9. Urszula i Teodor FABER
10. Dorota i Helmut KORDISCH
11. Teresa i Witold HRECZANIUK
12. Elżbieta i Henryk SCHOLZ
13. Lidia i Andrzej KAUL
14. Barbara i Jerzy CZIOMER

15. Olimpia i Bronisław BĄKOWSCY
16. Krystyna i Karol ELSNER
17. Leokadia i Bernard MOCHA
18. Eryka i Kazimierz ZAJĄC
19. Monika i Stanisław DWORNICCY
20. Maria i Józef KWOCZEK
21. Halina i Jarosław SMAGA

W CHRZELICACH STANIE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Gmina Biała otrzymała dofinansowanie 
na wybudowanie oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Chrzelice.

2 grudnia 2022r. Burmistrz Gminy Biała, Pan 
Edward Plicko wraz z  Prezesem Zarządu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Białej sp. z o.o., Panem 
Mirosławem Librontem uczestniczyli w podpisaniu 
Umowy o  przyznanie pomocy dla operacji pt: 
"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 
infrastrukturą w miejscowości Chrzelice" w ramach 

poddziałnia "Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 
(Gospodarka wodno-ściekowa) objętego PROW 
na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania opiewa na 5.000.000 zł.

Burmistrz Białej Edward Plicko podpisał umowy 
z Wykonawcami na remonty dróg gminnych! 
W ramach zadania zostaną wyremontowane 

bądź przebudowane niektóre drogi i ulice gminne 
lub ich odcinki. Wykonawcą remontów ulic w Białej 
(okolice parku i cmentarza komunalnego, a także 
ul. Kościuszki, ul. Wałowa, ul. Piotra Skargi, ul. 
Szkolna) jest firma EKO-PROBUD sp. z o.o. z Go-
golina. Natomiast Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych Adrian Bąk z Głubczyc wyremontuje drogi 
gminne w: Mokrej, Ogierniczu, Grabinie i Pogórzu. 
Zadanie "Remont dróg gminnych na terenie gminy 
Biała" uzyskał dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych.
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WIEŻE I MURY JUŻ PO REMONTACH
Pod koniec listopada br. zakończono inwestycje, które 
pozwoliły zrealizować projekt pod wspólną nazwą 
„Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy 
Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich 
obiektów zabytkowych”. Zadanie obejmowało aż 
pięć części  (w oparciu o pięć pozwoleń na budowę), 
które wykonywały dwie firmy: Spółka Budowla-
na Jan Serafin, Marek Janik s.c. z Nysy i Usługi 
Budowlane Zbigniew Dwornicki z  Radostyni. 
Prace trwały 10 miesięcy, obejmowały różnorodny 
zakres i stopień zaawansowania specjalistycznych 
zabiegów na i przy zabytkach: wieża wodna, wieża 
ciśnień oraz wschodni odcinek murów obronnych. 
Oprócz zaangażowania wykonawców, inwestycja 
wymagała cierpliwości i wyrozumiałości ze strony 
właścicieli posesji położonych wzdłuż murów i przy 
wieży wodnej, a  także działkowiczów w okolicy 
wieży ciśnień, za co przy tej okazji serdecznie 
dziękujemy. Wyrażamy nadzieję, iż dzięki temu 
Państwa najbliższe otoczenie zyskało nowe oblicze 
i będzie tak samo napawać Was satysfakcją. 
Efektem zakończonego zadania jest wyremon-
towany i wyeksponowany fragment obwarowań 
miejskich od ul. Kościuszki (nr 10), wzdłuż ul. 
Wałowej w  kierunku ul. Opolskiej. Praktycznie 
już został zapomniany dawny pusty plac przy 
ul. Wałowej, na który wyrzucano jedynie śmieci 

czy też fatalny stan tamtejszych murów, gdyż po 
usunięciu rusztowań, technicznych kontenerów 
i zgromadzonych materiałów budowlanych ukazał 
się zadbany zabytek z odsłoniętymi fundamentami, 
przy których można spacerować po kamiennej 
ścieżce, natomiast ławki przy drewnianej pergoli 
czy na skwerku obok zachęcą do odpoczynku na 
świeżym powietrzu. 
Nie lada jednak atrakcją staną się kolejne wieże 
widokowe w mieście. Od jesieni 2021r.  udostęp-
niana jest po gruntownym remoncie wnętrza 
wieża prudnicka (położona w okolicy rynku, na 
skrzyżowaniu ul. Prudnickiej i  ul. 1-go Maja). 
Natomiast w ramach wspomnianego wyżej pro-
jektu zakończono remont wnętrza wieży wodnej 
(to wieża znajdująca się niedaleko zamku, na ul. 
Wodnej), na dach której jest obecnie możliwość 
wejścia dla tych zwiedzających, którzy pokonają 
liczne schody łączące pięć  kondygnacji i piwnicę. 
Bialski tryptyk dopełnia wieża ciśnień – najbardziej 
widoczna w  panoramie miasta: położona nieco 
na uboczu, wśród ogródków działkowych, do 
której wykonano utwardzoną ścieżkę pieszą od 
ul. Wodociągowej, jak również od ul. Prudnickiej 
(wejście za budynkiem Gminnego Centrum Kultury). 
Zarówno elewacja, dach, jak i wnętrze wieży ciśnień 
podlegało remontowi, a także zagospodarowano 

najbliższe otoczenie. Dawny zbiornik na wodę 
na szczycie tej wieży w tej chwili jest dostępnym 
pomieszczeniem, z  którego można podziwiać 
najlepsze widoki w mieście. 
Inwestycja była również wyzwaniem finansowym 
dla Gminy, gdyż ostatecznie koszty ukształtowały 
się ok. 8,4mln zł, z czego prawie 7mln zł zostało 
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład 
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. 
Więcej szczegółów w zakresie nowo wyremonto-
wanych wież nie zdradzamy, aby zachęcić do ich 
odwiedzenia podczas wydarzenia „Dziękujemy 
i zapraszamy!”. Na otwarcie sezonu turystycznego 
przygotowany zostanie specjalny program, który 
zainauguruje – mamy taką nadzieję – współpracę 
sąsiednich gmin z Polski i Czech posiadających 
na swym terenie wieże widokowe. To wydarzenie, 
dofinansowane tym razem ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 
oraz środków budżetu państwa Przekraczamy 
granice, będzie okazją do zapoznania się z efektami 
zakończonego obecnie zadania, podsumowaniem 
współpracy na pograniczu z ukierunkowaniem na 
jej nowe obszary, ale również poznania 800-letniej 
historii Białej przez pryzmat obiektów powstających 
w różnych epokach.
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KĄCIK HISTORYCZNY:
95 ROCZNICA ŚMIERCI  KS. DR JOHANNESA CHRZĄSZCZA 

– TWÓRCY NAJPEŁNIEJSZEJ MONOGRAfII BIAŁEJ

Chociaż monografia Białej została napi-
sana przez ks. dr Chrząszcza prawie sto lat 
temu, bo w 1926 roku, to do dzisiaj zostaje 

jedyną i niedoścignioną tak obszerną publikacją 
dotyczącą naszego miasta.
Wielu naukowców i miłośników historii Białej 
swoje prace opiera w głównej mierze na monografii 
Chrząszcza. To pokazuje jak niezwykle ważnym 
i wartościowym dziełem jest „Historia miasta 
Białej na Górnym Śląsku”. Pokazuje to również jak 
wybitnym znawcą historii Górnego Śląska był ks. 
dr Johannes Chrzaszcz i jak zasłużoną był postacią 
dla Śląskiej ziemi, bo przecież poza historią Białej 
spisał również dzieje m.in. Prudnika, Krapkowic, 
Toszka, Pyskowic czy rodzinnego Minowa.
 Ks. dr Johannes Chrząszcz urodził się 27 
kwietnia 1857 roku w niedalekim Mionowie, w 
rodzinie chłopskiej. Do szkoły uczęszczał m.in. 
w Wierzchu czy Głubczycach. Od roku 1873 
uczył się w Niższym Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu i równocześnie w Gimnazjum św. 
Macieja. Wraz z nastaniem tzw. Kulturkampfu 
(okres 1871-1878 w Cesarstwie Niemieckim, w 
którym usiłowano doprowadzić do ograniczenia 
wpływów Kościoła katolickiego w państwie) semi-
narium zostało zamknięte w 1875 r., wobec czego 
Chrząszcz kontynuował naukę w Gimnazjum w 
Opolu, gdzie zdał maturę w 1877 r.  Po zakończe-
niu edukacji w gimnazjum ponownie wrócił do 
Wrocławia i rozpoczął trzyletnie studia teologiczne 
na Universitas litterarum Vratislaviensis, znanym 
od 1911 r. jako Schlesische Friedrich – Wilhelm - 
Universität. Jednocześnie na własną rękę studiował 
historię Śląska. Po zamknięciu kierunku teologii 
katolickiej w wyniku trwającego Kulturkampfu, 
Chrząszcz udał się do Pragi, gdzie 5 października 
1880 r. ponownie zaczął studia teologiczne. Ks. 
Johannes Chrząszcz otrzymał święcenia 15 lipca 
1881 r. w praskiej katedrze św. Wita z rąk biskupa 
pomocniczego Karela Františka Průcha.
 1 stycznia 1883 r. otrzymał funkcję nauczyciela w 
Królewskim Katolickim Gimnazjum w Gliwicach, 

gdzie pełnił funkcję katechety, a później również 
nauczyciela j. polskiego.  Równocześnie z podjętą 
w 1883 r. pracą w gliwickim Gimnazjum, Johannes 
Chrząszcz kontynuował studia. W 1888 r. obronił 
pracę doktorską z teologii pt. De Evangelio secun-
dum Haebreos na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Od listopada 1890 r. pełnił funkcję proboszcza w 
parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. W mieście 
tym pozostał do końca życia.
 Ks. Johannes Chrząszcz, imię niemieckie, 
nazwisko polskie więc jakiej zatem narodowości 
był ten wielki kapłan? Przełom XIX i XX wieku 
to niełatwe czasy. Po Wiośnie Ludów 1848 roku 
nastąpiło ożywienie ducha narodowościowego, 
również wśród mieszkańców Górnego Śląska. W 
sercach wielu zrodziła się tęsknota za wskrzeszeniem 
niepodległego państwa polskiego. Z drugiej zaś 
strony były na Śląsku rodziny, które od pokoleń 
utożsamiały się z niemieckością. Nie brakowało też 

tych będących świadkami historycznych wydarzeń 
– pragnęli oni ratować ducha wielokulturowości 
tej ziemi, obecnego od wieków. Do takich postaci 
należał z pewnością ks. Johannes Chrząszcz. Nie 
pozostawił po sobie pamiętników, więc nie wiemy, 
kim tak naprawdę czuł się w głębi serca. Świetnie 
mówił po niemiecku i po polsku, w kościele modlił 
się w łacinie.
  To kim czuł się ks. Johannes wydaje się, że 
nie ma najmniejszego znaczenia, bo z pewnością 
umiłował śląską ziemię, w szczególności Górny 
Śląsk, czego dał wyraz w swojej pracy naukowej. 
Historycy ustalili, że jego dorobek naukowy liczy aż 
160 publikacji. Do pracy naukowej przygotowywał 
się bardzo profesjonalnie. Mnóstwo czasu pisał i 
przesiadywał w archiwach, dzięki czemu wiele miast 
górnośląskich zawdzięcza mu swoje monografie. 
Poza wymienionymi na początku miejscowościami 
był autorem opracowań historycznych o wielu 
kościołach i klasztorach. Pisał też o kulcie NMP z 
Lourdes, o św. Jacku, bł. Czesławie i bł. Bronisławie, 
opisał historię kościoła na Śląsku. 
 Ks. dr Johannes Chrząszcz zmarł 26 lutego 1928 
roku w Pyskowicach, w których był proboszczem 
ponad 37 lat.
 Przedstawione informacje to tylko krótki zarys 
wspaniałej działalności tego niezwykłego kapłana, 
który również dla Białej przysłużył się ogromnie. Jego 
monografia Białej z 1926 r. to do dzisiaj najbardziej 
wartościowa pozycja o historii naszego miasteczka. 
W 2021 roku dzięki staraniom Gminnego Centrum 
Kultury w Białej oraz Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Bialskiej został wydany polski przekład 
dzieła ks. dr Chrząszcza, który można odebrać w 
GCK w Białej. 
 Możliwe, że zbliżające się wielkimi krokami 
obchody 800 lecia miasta będą dobrą okazją do 
przybliżenia postaci ks. dr Johannesa Chrząszcza, 
który dla Białej jest postacią zasłużoną.
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KOLEJNY SPRZĘT OD fIRMY AMAZON DLA GCK W BIAŁEJ
W 2020 roku Gminne Centrum Kultury w Białej wraz 
z  firmą AMAZON zrealizowało wspólny projekt 
„Amazon STEM Kindloteka”. W ramach projektu 
wyremontowana została świetlica środowiskowa 
PROMYCZEK w Białej, która mieści się w GCK.
Dzięki stałej współpracy z firmą tym razem w ra-
mach programu Kindloteka STEM, otrzymaliśmy 
2 roboty Photon, 4 tabletów Kindle Fire i 9 czyt-
ników e-booków Kindle, które będą wspomagać 
edukację dzieci w  Gminnym Centrum Kultury 
w Białej. STEM Kindloteka to program edukacyjny 
realizowany przez Amazon we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Cyfrowy Dialog. Jego przewodnim 
celem jest popularyzacja edukacji STEM (Science 
- Technology - Engineering- Maths) wśród uczniów 
i nauczycieli oraz integracja lokalnej społeczności. 
Dzięki niemu młodzież Gminnego Centrum Kultury 
w Białej będzie mieć dostęp do narzędzi i wiedzy 
pomagających zdobywać bezcenne doświadczenie 
w zakresie kompetencji przyszłości, współdziałania 
i pracy w grupach. Otrzymany sprzęt to wartość 
ponad 12 000 zł.
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AKTOR MUSI GRAć BY ŻYć - SPOTKANIE Z ARTUREM BARCISIEM
Gminne Centrum Kultury w Białej kontynuuje 

cykl Bialska Akademia Wiedzy i Umiejęt-
ności. Na początku stycznia w ramach tej 

serii spotkań zaproszono do Białej Artura Barcisia.
Spotkanie odbyło się w sali GCK w Białej w dniu 
11 stycznia i rozpoczął je dyrektor GCK w Białej 
Patryk Bania.
Artur Barciś to jeden z najbardziej znanych polskich 
aktorów i  nie tylko, jest on bowiem reżyserem 
teatralnym i scenarzystą, a także malarzem – jak 
sam powiedział w trakcie środowego wieczoru.
Jego główną pasją jest aktorstwo teatralne, występował 
(i nadal występuje) na deskach Teatru na Targówku, 
Teatru Narodowego, Teatru Ateneum w Warszawie. 
Jego najbardziej znane role serialowe to oczywiście 
rola Tadeusza Norka w „Miodowych Latach” czy 

Arkadiusza Czerepacha w serialu „Ranczo”. Oprócz 
tego aktor ma na swoim koncie role w około stu 
filmach – w  trakcie spotkania z bialską publiką 
opowiadał o swoich rolach: filmowych w „Znachorze”, 
„Dekalogu” oraz teatralnych w „Burzliwym życiu 
Lejzorka Rojtszwańca”.
Spotkanie nosiło tytuł „Aktor musi grać by żyć” 
w nawiązaniu do promocji książki aktora, którą 
można było na miejscu zakupić i otrzymać wpis z 
dedykacją. Książka napisana jest w formie wywiadu, 
który przeprowadziła Kamila Drecka i opowiada 
ona o perypetiach Artura Barcisia na jego drodze 

do sławy, o jego młodości.
Zebrana publiczność części z informacji zawartych 
w książce mogła wysłuchać na żywo – w trakcie 
prawie dwugodzinnego spotkania pan Artur 
z humorem przywołał wiele anegdot ze swojego 
życia aktorskiego i prywatnego, nie zabrakło także 
opowieści o  długoletniej i  owocnej współpracy 
z Cezarym Żakiem.
Rozmowę z  Arturem Barcisiem przeprowadził 
dziennikarz Marcin Michrowski, który poprowadził 
także wrześniowe spotkanie z Jackiem Fedorowiczem.

n

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Wszyscy utrzymujący drób i ptactwo mają 
obowiązek zgłosić ten fakt do Powiato-
wego Lekarza Weterynarii w Prudniku.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia 
nr 0510/P/5/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 
17 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów 
krapkowickiego, prudnickiego, opolskiego i nyskie-
go, informuje się, iż obszar zagrożony obejmuje 
następujące miejscowości w powiecie prudnickim:
a) w gminie Biała miejscowości: Chrzelice, Czar-
towice, Gostomia, Górka Prudnicka, Krobusz, 
Łącznik, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, 
Pogórze, Radostynia, Wilków;
b) w gminie Głogówek miejscowości: Błażejowice 
Dolne, Kierpień, Leśnik, Mionów, Rzepcze, Zawada, 
część miejscowości Głogówek -  na półnoć od 
drogi DK 40.

W obszarze zagrożonym m.in.:
1) zakazuje się przemieszczania drobiu oraz pro-
duktów z drobiu bez zgody Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Prudniku,
2) utrzymuje się drób lub inne ptaki w odosobnieniu, 
w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 
budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu 
w gospodarstwie,
3) nakazuje się stosowanie środków bezpieczeń-
stwa biologicznego przez osoby wchodzące do 
gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu 
wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej 

grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 
utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa 
gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych 
ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez 
zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów 
naturalnych bez zgody właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii;
3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych 
ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgo-
wych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii;
5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlo-
kalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
W całym powiecie prudnickim:
nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w 
odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych 
obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym 
miejscu w gospodarstwie,
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych 
ptaków,
3) karmienia i pojenia drobiu i ptaków utrzymywa-

nych przez człowieka dokonuje się w zamkniętym 
pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób 
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem 
dzikich ptaków i ich odchodami.
4) Pozostałe wymagania wymienione są w cyto-
wanym Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego 
oraz innych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Nieprzestrzeganie powyższych nakazów, niezgłoszenie 
do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku 
miejsc, w których utrzymywany jest drób, brak mat 
dezynfekcyjnych, niezamknięcie drobiu w kurniku, 
jest podstawą do nałożenia kary pieniężnej, który 
może wynosić od 0,1 do dwukrotności wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Restrykcyjność przepisów wynika z olbrzymich 
strat gospodarki narodowej w przypadku roz-
przestrzeniania się choroby na obszar całego 
kraju. Konsekwencją może być utrata możliwości 
eksportu mięsa drobiowego oraz produktów z mięsa 
drobiowego, co może mieć znaczny, negatywny 
wpływ na budżet państwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku
lek. wet. Marek Wisła
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E-czytniki Kindle dla każdego

Dzięki współpracy z firmą Amazon oraz 
Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog od 16 
stycznia w naszej bibliotece jest możliwość 

wypożyczenia czytnika e-booków.

Osobom zainteresowanym e-książkami proponujemy 
wypożyczenie czytnika książek elektronicznych. 
Obecnie posiadamy 6 czytników Kindle Paperwhite, 
z czego 3 z nich mają opłacony dostęp do Legimi. 
Na pozostałych można korzystać na własnych 
kodach i ustawieniach.
Wszystkie modele czytników posiadają ekrany 
wytworzone metodą E-INK (papier elektroniczny), 
które nie emitują światła. Dzięki temu e-książki 
można czytać bez męczenia wzroku. Czytniki 
wyposażono w  wi-fi, dzięki czemu użytkownik 
może pobrać swoje e-booki bezpośrednio z Inter-
netu. Dodatkowo czytniki posiadają podświetlany 
ekran. UWAGA! Czytniki Kindle posiadają menu 
jedynie w języku angielskim!
Wypożyczenie czytnika trwa miesiąc i wiąże się 
z podpisaniem umowy użyczenia oraz zapoznaniem 
się z regulaminem. Czytelnik zapewnia, że będzie 
korzystał z urządzenia zgodnie z jego przeznacze-
niem i zgadza się ponieść pełną odpowiedzialność 
w przypadku uszkodzenia lub zgubienia sprzętu.  
Więcej informacji w regulaminie zamieszczonym 
poniżej.
Na czytnikach Biblioteki znajdują się jedynie e-booki 
w języku angielskim zakupione razem ze sprzętem. 
3 czytniki posiadają opłacony dostęp do Legimi, 
na pozostałych czytelnik powinien samodzielnie 
wgrać książki do pamięci urządzenia. Na prośbę 
czytelnika udostępniamy instrukcję wgrywania 

Legimi na czytnik. Przed oddaniem czytnika do 
Biblioteki prywatny księgozbiór należy usunąć!

Darmowe publikacje w  formatach PDF, EPUB 
I MOBI można pobrać między innymi na portalu 
www.wolnelektury.pl.

Więcej informacji zainteresowanym udzielą 
bibliotekarki w MiGBP w Białej.

PROMOCJA DWÓCH 
KSIĄŻEK

19 stycznia 2023 Gminne Centrum Kultury 
w Białej zorganizowało promocję dwóch 
niedawno wydanych publikacji: „Schlesische 

Sagen/ Legendy Śląskie” Richarda Kűhnaua (red. 
ks. diakon Marek Dziony) oraz broszury „Ocalić 
od zapomnienia.”
Broszura stanowi zbiór wykładów wygłoszonych 
podczas zeszłorocznej majowej konferencji 
o tym samym tytule traktujących o  historia i 
rozwój społeczności żydowskiej w Białej oraz na 
Górnym Śląsku, a także jej koneksje z żydami 
czeskimi. Biała w pewnym okresie była jednym 
z dwóch miast na Śląsku, gdzie Żydzi mogli się 
swobodnie osiedlać, a do dzisiaj w mieście za-
chował się największy kirkut na Śląsku.Zawiera 
ona streszczenia wykładów m.in. prof. Marcina 
Wodzińskiego, dr Jana Woronczaka, Bożeny Ku-
bit, Karoliny Jakoweńko. W publikacji znaleźć 
można sporo zdjęć oraz wiele ciekawych infor-
macji. Można nabyć ją bezpłatnie w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej.
Z kolei książka „Schlesische Sagen/ Legendy Śląskie” 
to pierwsza część pierwszego tomu legend śląskich 
zebranych (głównie z Dolnego Śląska) zebranych 
przez Richarda Kűhnaua, a  przetłumaczonych 
przez ks. diakona Marka Dziony. Legendy te 
dotyczą upiorów, wampirów, duchów domowych, 
białych dam. W planach jest wydanie kolejnych 
tomów legend – prof. Kűhnau zebrał ich w sumie 
9, ratując w ten sposób spor część śląskiej kultury 
przed zapomnieniem.
Promocja publikacji odbyła się w formie rozmowy 
na tematy związane z ich treścią, rozmawiali: ks. 
diakon Marek Dziony, dyrektor Muzeum Ziemi 
Prudnickiej Marcin Husak oraz pracownik UJ 
Sławomir Pastuszka.

Noworoczne spotkanie seniorów i wyniki losowania nagród w krzyżówce

W związku z przypadającymi w sobotę 
(21.01) i niedzielę (22.01) świętami babć 
i dziadków Gminne Centrum Kultury 

w Białej zorganizowało Noworoczne Spotka-
nie Seniorów.
To już tradycja, że co roku seniorzy z naszej gminy 
spotykają się w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego 
w Białej, żeby spotkać się i porozmawiać przy kawie 
i cieście. W tym roku, podobnie jak w poprzednim  
biesiadę poprowadzili Alicja i Krzysztof. Rozpoczęło 
się od wspólnego kolędowania, następnie były 
żarty, komediowe scenki, zabawne zadania do 
wykonania (jak wspólne zaplatanie warkoczy z liny, 
rozrywanie gazety na jak najmniejsze kawałeczki). 

Nie zabrakło także wspólnych tańców.
W przerwie w występie dokonano losowania nagród 
w krzyżówce z grudniowego numeru Panoramy 
Bialskiej.
Prawidłowe hasło brzmiało:
W Boże Narodzenie słonko świeci, tak i tydzień zleci.
W  losowaniu wzięło udział 86 prawidłowo wy-
pełnionych kuponów, a  lista nagród i  laureatów 
prezentuje się następująco:
1. Gofrownica - Garbriela Szramowska z Chrzelic

2. Blender ręczny - Barbara Gebel z Prężyny
3.Dekoder do TV - Edyta Marzotko z Prężyny
4. Stojak na przyprawy i  przybory kuchenne - 
Benedykta Jaworska z Białej
5. Stojak na przyprawy - Agnieszka Grelich z Nowej 
Wsi Prudnickiej
6. Toster - Iwona Grelich z Olbrachcic
7. Wyciskarka do owoców - Lucjan Boduszek z Białej
8. Bon 100 zł do sklepu EMPIK- Manuela Sch-
neider  z Białej
9. Bon 150zł do sklepu EMPIK - Jarosław Jaśkowiec 
z Prudnika
10. Bon 200 zł do sklepu EMPIK - Agnieszka 
Kułakowska z Miłowic.
Wszystkim szczęśliwcom serdecznie gratulujemy 
i  zapraszamy pod odbiór nagród do Gminnego 
Centrum Kultury w Białej. Bony mają określony 
termin realizacji, więc warto się pośpieszyć!

n
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PROJEKT BEGEGNUNGSSTÄTTENARBEIT

W sobotę 3 grudnia 2022 r. w ramach pro-
jektu „Begegnungsstättenarbeit”, finanso-
wanego ze środków Bundesministerium 

des Inneren für Bau und Heimat, zorganizowano 
warsztaty pt. „Einführung in die Adventszeit” 
(Wprowadzenie w okres Adwentu).
Podczas warsztatów dzieci pod czujnym okiem 
pana Artura Barisch, mieszkańca Białej i  pra-
cownika cukierni w Grabinie, poznawały tajniki 
sztuki pieczenia i zdobienia pierników. W zabawie 
pomagali im rodzice oraz młodzież z Jugendpunkt 
Biała/Zülz. Wspaniałą zabawę uświetniło ponadto 
przybycie niespodziewanego gościa: św. Mikołaja. 
Wszystkie dzieci i młodzież, a także prowadzący 
warsztaty zostali obdarowani drobnymi upominkami. 
W ramach warsztatów zakończono także spotkania 
edycji jesiennej 2022 Samstagskursu, czyli kursu 
języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za kolejny semestr wspólnej zabawy, 
w ramach której poznają i utrwalają język niemiecki. 
Dziękujemy także pani Julii Otte za zaangażowanie 
i  ciekawe poprowadzenie mijającej edycji kursu 
sobotniego.
Projekt „Begegnungsstättenarbeit” ma na celu 
ożywianie domów spotkań DFK (mniejszości 

niemieckiej), integrację lokalnej społeczności 
i przybliżanie wszystkim zainteresowanym niemiec-
ko-śląskiego dziedzictwa kulturowego. Warsztaty 
odbywały się w sali Gminnego centrum Kultury 

w Białej, gdzie mieści się również siedziba DFK 
Biała/Zülz. Dyrekcji i Pracownikom GCK w Białej 
dziękujemy za udostępnienie sali.

fINAŁ JUGENDBOX

W weekend 10 i 11 grudnia na scenie domu 
kultury w Głogówku miał miejsce finał 
projektu „Jugendbox 2022”.

Projekt polega na przygotowaniu przez młodzież 
sztuki teatralnej w  języku niemieckim. Młodzi 
aktorzy-amatorzy tworzą sztukę od podstaw. 
W  ramach kolejnych warsztatów, które w  tym 
roku odbywały się od czerwca do grudnia szukali 
pomysłów, pisali wspólnie scenariusz, wymyślali 
i tworzyli scenografię, dobierali muzykę i wreszcie 
wcielali się na scenie w swoje role. W projekcie brało 
udział 8 grup z terenów województw: dolnośląskiego, 
opolskiego i śląskiego. W projekcie udział wzięło 
także DFK Biała/Zülz. Opiekunem grupy był Marek 
Dziony, natomiast w gronie uczestników znaleźli 
się: Magdalena Stroka, Maja Kozioł, Julia Otte, 
Alexander Grygiel, Kacper Grygiel, Marek Duda, 
Dawid Baron, Justin Marzotko i Jakub Mandala.
Grupa aktorska przygotowała scenariusz i przedsta-

wienie pt. „Die Legende von den goldenen Äpfeln“ 
(„Legenda o złotych jabłkach“). Scenariusz powstał 
na podstawie autentycznej legendy pochodzącej 
z okolic Raciborza. Opowiada ona o rolniku, na 
którego polu rosła jabłoń, rodząca raz w roku – 
w noc świętojańską – złote jabłka. Jednak przez 
wszystkie lata nigdy nie udało mu się zerwać 
nawet jednego owocu. Kiedy jego trzej synowie 
dorośli, postanowił po kolei dać szanse każdemu. 
Okazało się, że złote jabłko przyniósł do domu 
najmłodszy z  nich, w  którego nikt nie wierzył. 
Przy okazji poznał tajemnicę jabłoni i  poznał 
piękną dziewczynę, zaklętą w pawia, w której od 
razu się zakochał. 
Młodzież z zapałem zabrała się do pracy, by jak 
najlepiej przygotować swoje role, a dzięki strojom 
i scenografii przenieść widzów w klimat dziewięt-
nastowiecznej śląskiej wsi. Za adaptację legendy, 
scenografię i grę aktorzy otrzymali pochwały ze 

strony jury. W rywalizacji bezkonkurencyjne okazały 
się jednak grupy z DFK Toszek/Tost oraz Koźle/
Cosel. Niemniej jednak cieszy fakt, że wyróżnienie 
za najlepsze wczucie się i perfekcyjne odegranie 
swojej roli otrzymała Julia Otte. Wcieliła się ona 
w  rolę żony rolnika i  matki chłopców. Każdy 
z  uczestników otrzymał dyplom oraz drobny 
upominek ze strony organizatorów.
Projekt „Jugendbox” jest projektem typowo 
językowym. Oprócz przybliżenia młodym lu-
dziom tajników teatru i gry aktorskiej ma na celu 
wzmacnianie kompetencji językowych w języku 
niemieckim. Ponadto mocno wspiera integrację 
młodych ludzi.
Projekt był finansowany ze środków Niemieckiego 
Związku Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce (VdG) przy wsparciu Bundesministerium 
des Inneren für Bau und Heimat.
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ODESZLI
Maria Bogacka, ur. 1933 r., zm. 09.12.2022 r., zam. DPS Grabina

Kornelia Thiel, ur. 1967 r., zm. 13.12.2022 r., zam. Otoki

Hubert Stein, ur. 1973 r., zm. 13.12.2022 r., zam. Ligota Bialska

Krystian Stroka, ur. 1958 r., zm. 16.12.2022 r., zam. Ligota Bialska

Krystyna Tkacz, ur. 1945 r., zm. 16.12.2022 r., zam. Brzeźnica

Zygmunt Suchy, ur. 1946 r., zm. 19.12.2022 r., zam. Grabina

Krystyna Wietrzyk, ur. 1947 r., zm. 20.12.2022 r., zam. Biała

Eryka Alter, ur. 1957 r., zm. 22.12.2022 r., zam. Olbrachcice

Józef Aleksandrowicz, ur. 1962 r., zm. 23.12.2022 r., zam. Biała

Wiesława Żelazko, ur. 1952 r., zm. 25.12.2022 r., zam. Chrzelice

Wiktoria Kapusta, ur. 1940 r., zm. 31.12.2022 r., zam. Biała

Maria Przyklenk, ur. 1939 r., zm. 05.01.2023 r., zam. Pogórze

Małgorzata Piecha, ur. 1927 r., zm. 05.01.2023 r., zam. Browiniec Polski

Adela Majer, ur. 1931 r., zm. 07.01.2023 r., zam. DPS Grabina

Tomasz Latus, ur. 1984 r., zm. 10.01.2023 r., zam. Rostkowice

Mieczysława  Zabłotna, ur. 1928 r., zm. 10.01.2023 r., zam. DPS Grabina

"ROZMOWY NIEKONTROLOWANE..." 
I "U TERESY W KUCHNI", CZYLI ŚWIĄTECZNA 

BIALSKA AKADEMIA WIEDZY

15 grudnia w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej odbyło się ko-
lejne spotkanie z serii Bialska 

Akademia Wiedzy i Umiejętności. 
W tym wydaniu grupa teatralna dzia-
łająca przy ośrodku kultury wystawiła 
sztukę teatralną pod tytułem „Rozmowy 
niekontrolowane... przy wigilijnym 
stole”. Przedstawienie skupione było 
na wieczorze wigilijnym w polskiej 
rodzinie: było sporo świątecznej 
krzątaniny i rozgardiaszu, tytułowych 
niekontrolowanych rozmów przy 
stole, - a właściwie sprzeczek. Sztuka 
w zamyśle miała być satyrą na temat 
stereotypowych zachowań w rodzinie, 
ale w celny sposób podkreśliła, że nie 
bogactwo, pozycja społeczna, znajo-
mości są najważniejsze, ale dobre serce, 
życzliwość wobec innych. Pokazała 

także to, czym święta powinny być: 
czasem spędzonym z rodziną w miłej 
atmosferze, wspólnym przeżywaniem 
świąt Bożego Narodzenia.
W drugiej części spotkania odbyła się 
degustacja regionalnych i kresowych 
potraw świątecznych przygotowanych 
przez panią Teresę Kamieniecką-Hre-
czaniuk z Gostomi. Na stole znalazły 
się więc  barszcz czerwony z uszkami, 
pierogi z kapustą i grzybami, pierogi 
z  soczewicą, kapusta z  grzybami, 
sałatka śledziowa, makówki, kompot 
z  suszu i  inne. Pani Teresa jeszcze 
przed rozpoczęciem degustacji 
opowiedziała zebranym uczestnikom 
spotkania o tym jak święta wyglądały 
w jej domu rodzinnym i jakie potrawy 
wtedy podawano.

Rok 2022 był bezpieczniejszy 
niż rok 2021 patrząc na sta-
tystyki wyjazdów jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej z te-
renu Gminy Biała.
Niemniej jednak było dużo poża-
rów czy też miejscowych zagrożeń. 
Do największej ilości zdarzeń wy-
jeżdżali strażacy z  OSP Biała (88 
razy, w tym aż do 32 pożarów oraz 
53 miejscowych zagrożeń), również 
sporo pracy mieli strażacy z  OSP 
Chrzelice, gdzie do zdarzeń wyjeż-
dżali 33 razy; w tym między innymi 
do 15 pożarów i  17 miejscowych 
zagrożeń, także 33 razy interwenio-
wali strażacy z OSP Łącznik, gdzie 
17 razy gasili różnego typu pożary. 
Pozostałe jednostki nieco mniej 
interweniowały, ale cały rok pozo-
stawały w pełnej gotowości bojowej, 
mogąc w każdej chwili wyruszyć do 
działań ratowniczo – gaśniczych. 
Miniony rok to nie tylko wyjaz-
dy do zdarzeń, ale również wiele 
pracy włożonej w działanie i  funk-

cjonowanie systemu ratowniczo 
– gaśniczego, ćwiczenia, szkolenia, 
wyjazdy gospodarcze, wymiana 
doświadczeń z innymi jednostkami 
spoza gminy, a nawet spoza kraju. 
Rok 2022 był rokiem wielu inwesty-
cji: w zakup sprzętu, budowę remizy 
strażackiej, zakup samochodu stra-
żackiego, remonty remiz i wiele innych.  
W  Ligocie Bialskiej powstał nowy 
budynek, w  którym swoje nowe 
miejsce znaleźli strażacy z  OSP 
Ligota Bialska; zrealizowanie tak 
dużej inwestycji jest wielkim suk-
cesem gminny Biała. OSP Grabina 
natomiast może się pochwalić swo-
im nowym nabytkiem w  postaci 
średniego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego marki MERCEDES. 
Gmina Biała również uzyskała do-
finansowanie na sprzęt z Funduszu 
Sprawiedliwości na kwotę blisko 
100 tys. zł  z  przeznaczeniem dla 
OSP Śmicz, OSP Gostomia, OSP 
Rostkowice. Natomiast OSP Biała 

PODSUMOWANIE ROKU
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2022 OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY BIAŁA
Nazwa jednostki Pożary Miejscowe 

zagr.
Alarmy fałsz. Razem

OSP Biała (KSRG) 32 53 3 88

OSP Chrzelice (KSRG) 15 17 1 33

OSP Łącznik 17 14 2 33

OSP Pogórze 5 11 0 16

OSP Ligota Bialska 6 4 0 10

OSP Nowa Wieś Pr. 5 5 0 10

OSP Prężyna 2 3 0 5

OSP Śmicz 3 2 0 5

OSP Gostomia 1 3 0 4

OSP Grabina 2 1 0 3

OSP Olbrachcice 1 2 0 3

OSP Górka Prudn. 1 1 0 2

OSP Wilków 1 1 0 2

OSP Józefów 0 0 0 0

OSP Rostkowice 0 0 0 0

OSP Ogiernicze 0 0 0 0

dzięki swoim działaniom pozyskała 
sprzęt na kwotę 70 tys. zł z różnych 
dotacji i  dzięki wkładowi własne-
mu jednostki. Pozostałe jednostki 
także pozyskały sprzęt, między in-
nymi z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Opolu, czy też 1 % po-
datku przekazanego od mieszkań-
ców na poszczególne jednostki. 
Po zawirowaniach pandemicznych 
Zarząd Gminny OSP Biała powró-
cił do normalnego toku funkcjono-
wania, realizując wszystkie swoje za-

dania. Odbyło się kilka posiedzeń, na 
których zostały rozwiązywane zagad-
nienia i problemy z funkcjonowaniem 
OSP na terenie naszej gminy. 
Mamy nadzieję, że rok 2023 będzie 
jeszcze bezpieczniejszy niż 2022, a jed-
nocześnie uda się spełnić jednostkom 
wiele zaplanowanych inwestycji i prze-
prowadzić wiele szkoleń czy też ćwi-
czeń. 

Dla Panoramy Bialskiej
Sekretarz Zarządu Gminnego

OSP Gminy Biała
Damian Schinke

BĘDZIE WINDA I INNE UDOGODNIENIA

Gmina Biała podejmuje działa-
nia w celu poprawy dostęp-
ności do usług świadczonych 

w Urzędzie Miejskim w Białej.
Obecnie realizowane są dwa projekty, 
dzięki którym poprawi się dostępność 
do usług świadczonych w Urzędzie 
Miejskim w Białej. Pod koniec 2022r. 
Gmina Biała podpisała stosowne 
umowy o dofinansowanie.
W ramach tych działań w najbliższych 
miesiącach w budynku zostanie za-
montowana winda obsługująca parter, 
I  i  II piętro, wymienione drzwi do 
bocznego wejścia, pojawią się nowe 
tablice informacyjne i oznaczenia oraz 
wiele innych udogodnień dla osób ze 
szczególnymi potrzebami (m.in. pętla 
indukcyjna, krzesła do odpoczynku, 
system wezwań pomocy w toaletach, 
oznaczenia drzwi i wejść na schody). 
Ze względu na zabytkowy charakter 
budynku Urzędu nie lada wyzwaniem 
jest zapewnienie w nim standardów 
dostępności architektonicznej. Obecne 
przedsięwzięcia przyczynią się do 
poprawy warunków korzystania 

z budynku.
Wykonanie szybu i  montaż windy 
zostaną dofinansowane w  kwocie 
124.918,70 zł ze środków PFRON 
(Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) w ramach 
projektu pn. ”Likwidacja barier archi-
tektonicznych w Urzędzie Miejskim 
w Białej w wyniku jego przebudowy 
i montażu windy osobowej” (kwota 
zadania to 439.000,00zł). Natomiast 
pozostałe wyposażenie i remont drzwi 
bocznych objęte zostało projektem 
„Poprawa dostępności do usług 
publicznych Gminy Biała świadczo-
nych w Urzędzie Miejskim w Białej”, 
który otrzymał grant z  Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 w  wysokości 
99.810,00zł na pokrycie wydatków 
netto przedsięwzięcia.
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Kiedy? O której? Co? Gdzie?
13.02.2023 8:00 Wyjazd do aquaparku we Wrocławiu dla dzieci w wieku 7-17 lat. Opłata 60 zł, zbiórka 

w GCK w Białej o godz. 7:45. Zapisy do 6.02.2023.
Wrocław

14.02.2023 10:00

15:00

Warsztaty ze stemplowania tkanin dla dzieci i dorosłych - wstęp wolny.

Szkoła magii dla dzieci - przydział do domów, nauka tworzenia eliksirów, sadzenie 
magicznych roślin, tworzenie różdżek - wstęp wolny.

Świetlica w Ol-
brachcicach
Świetlica w Chrze-
licach

15.02.2023 8:00 Wyjazd do parku trampolin i na kręgle do BSK w Ozimku dla dzieci w wieku 7-17 lat. 
Opłata 40zł, zbiórka w GCK w Białej o godz. 7:45. Zapisy do 8.02.2023.

16.02.2023 10:00

15:00

11:00
12:00
13:00
15:00

Warsztaty ze stemplowania tkanin dla dzieci - wstęp wolny.

Szkoła magii dla dzieci - przydział do domów, nauka tworzenia eliksirów, sadzenie 
magicznych roślin, tworzenie różdżek - wstęp wolny.

Warsztaty mażoretkowe:
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV

Świetlica w Śmi-
czu
Świetlica w Kol-
nowicach

GCK w Białej

17.02.2023
11:00
12:00
13:00
15:00

Warsztaty mażoretkowe:
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV

GCK w Białej

20-24.02.2023

20.02.2023

10:00-14:00

16:00

Wesołe ferie z GCK - turnus dla dzieci w wieku szkolnym; gry, zabawy edukacyjne. 
Opłata 30zł, zapisy do 13.02.2023.

Turniej tenisa stołowego

CSK w Białej
(były kościół ewangelicki)

GCK w Białej

20.02.2023 16:00 Seans edukacyjny MAGIC GLOBE w kopule audiowizualnej + warsztaty plastyczno
-folklorystyczne „Szukamy zimy”. Wstęp wolny!

Świetlica w Ligo-
cie Bialskiej

21.02.2023 11:00

16:00

Seans edukacyjny SATELIX w kopule audiowizualnej + gry i zabawy dla dzieci. 
Wstęp wolny!

Warsztaty teatralne „O ja cię... zakochaj się w dramacie!”

Sala sportowa ZSP 
w Łączniku

GCK w Białej

23.02.2023 10:00

16:00

Wyjazd na lodowisko TOROPOL dla dzieci w wieku 7-17 lat. Opłata 25zł, zbiórka w 
GCK w Białej o godz. 9:45. Zapisy do 16.02.2023.

Warsztaty z tworzenia makram dla dzieci i dorosłych - sztuka wyplatania ozdób ze 
sznurka. Wstęp wolny!

Opole

Świetlica w Grabi-
nie

24.02.2023 11:00

15:00

17:00

Warsztaty KOLOROWA PYSSLA dla dzieci (tworzenie naprasowanek z koralików). 
Wstęp wolny!

Warsztaty plastyczno-folklorystyczne „Szukamy zimy”. Wstęp wolny!

Turniej piątek piłkarskich
- zawodnicy z rocznika 2010 i młodsi
- zapisy przed turniejem

Świetlica w Pręży-
nie

Świetlica w Nowej 
Wsi Prudnickiej

Sala przy ZSP w 
Łączniku

WSZELKIE ZAPISY TYLKO OSOBIŚCIE W GMINNYM CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ!
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R E K L A M Y

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

ZADZWOŃ 77 438 70 26
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PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA OSP BIAŁA – DZIĘKI TEMU MOŻEMY ZAKUPIć SPRZĘT,
KTóRY POSŁUŻY PODCZAS AKCJI RATOWNICZO-GAŚNICZYCH.

Przekaż swój 1.5% Podatku na
oPolskie stowarzyszenie rehabilitacji

cel szczegółowy:
alan toMala

nr krs:
0000273196

nr konta bankowego:
34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

www. rehabilitacjaopole.pl

Urodziłem się z przepukliną oponowo-rdzeniową zwaną 
potocznie rozszczepem kręgosłupa. Ponadto wystąpiło 
u mnie wodogłowie aktywne, a od 2015 roku dodatkowo 
zdiagnozowano padaczkę.
Proszę o przekazanie 1,5% podatku, który będzie przeznaczony 
na moje leczenie i rehabilitację.
Wszystko po to, bym też mógł cieszyć się życiem.

Z góry dziękuję
Adam Nastula

Nazywam się
ADAM NASTULA.

Na świat przyszedłem
11 maja 2011 roku.

KRS: 0000037904
W rubryce informacje szczegółowe cel 1,5% proszę wpisać:

16219 Nastula Adam

Przekaż 
1,5%

Podatku!


