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GCK W BIAŁEJ Z NOWĄ ŚWIETLICĄ OD FIRMY AMAZON!

„Mamy miłą niespodziankę dla naszych mieszkańców. 
Gminne Centrum Kultury w Białej wraz z � rmą 
AMAZON zrealizowało wspólny projekt pod nazwą 
„Amazon STEM Kindloteka”. W ramach projektu 
wyremontowana została świetlica środowiskowa 
PROMYCZEK w Białej, która mieści się w budynku 
GCK. Pomieszczenie zostało zaadaptowane w 
oparciu o projekt � rmy Amazon. Świetlica została 
wyposażona w nowoczesny sprzęt informatyczno – 
multimedialny. Łączna wartość projektu to ponad 
21 000 zł. Najbardziej cieszy to, że całość została 
s� nansowana przez � rmę Amazon. GCK w Białej 
otrzymało m.in. robota do nauki kodowania, 7 
tabletów � rmy Apple, 7 czytników elektronicznych 
Kindle, głośnik mobilny ALEXA, akcesoria do 
projektowania interaktywnego, książki dla dzieci 

oraz wyposażenie wnętrza 
(sza� i, pufy, poduszki). 
Obecnie jesteśmy na 
etapie tworzenia programu 
działalności nowej świetlicy. 
Dlatego jak tylko pozwoli 
na to sytuacja  ruszą w niej 
zajęcia z programowania 
i robotyki zarówno dla 
najmłodszych, jak i tych 
starszych. Dodatkowo 
będzie można spędzić czas 
na czytaniu e-booków oraz 
interaktywnych grach i 
zabawie. Niezmiernie cieszy 
fakt, że udało się nawiązać 
współpracę z gigantem 
handlu elektronicznego, 
� rmą Amazon, a w Białej 

powstała jedna z ponad 35 takich placówek w Polsce” 
- mówi Dyrektor GCK w Białej Patryk Bania.

STEM Kindloteka to program edukacyjny realizowany 
przez Amazon we współpracy ze stowarzyszeniem 
Cyfrowy Dialog. Jego celem jest popularyzacja 
edukacji według nowoczesnego modelu STEM wśród 
uczniów i nauczycieli oraz stwarzanie im możliwości 
do zdobywania wiedzy i kompetencji przyszłości. 
STEM Kindloteki to specjalnie zaaranżowane 
kreatywne i wielofunkcyjne przestrzenie, stworzone 
do czytania, zajęć programistyczno – robotycznych, 
majsterkowania, muzykowania, odkrywania i 
doświadczania, w czym uczestnikom towarzyszą 
przeszkoleni nauczyciele, bibliotekarze i edukatorzy. 

To oni na bazie scenariuszy przygotowanych przez 
Cyfrowy Dialog oraz Amazon, prowadzą inspirujące 
i angażujące zajęcia.

STEM Kindloteki powstają w całej Polsce - w szkołach, 
centrach kultury i bibliotekach zlokalizowanych 
w sąsiedztwie centrów logistycznych Amazon. Do 
końca 2020 roku Amazon otworzył w Polsce 35 STEM 
Kindlotek. Patronem projektu jest Ministerstwo 
Edukacji. Teraz takie miejsce powstało także w Białej.

PB
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 W ostatnią, dosyć mroźną niedzielę stycznia odbył się 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany pod hasłem „Finał z głową”. Tym 
razem kwestowano na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diag-
nostyki głowy. Był to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. W całej 
Polsce pieniądze zbierało ok. 120 tys. wolontariuszy. Zbiórki prowadzone były 

także w internecie oraz w kilkudziesięciu krajach świata, m.in. w Wielkiej Bry-
tanii, Australii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jak co roku środki 
na Orkiestrę zbierane były także za pośrednictwem internetowych aukcji, a w 
akcje włączali się politycy, artyści i sportowcy.
  Pierwotnie Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
miał zostać przeprowadzony 10 stycznia, 
został jednak przeniesiony w związku z 
obostrzeniami wprowadzonymi z pow-
odu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. 
Z uwagi na okoliczności różnił się od po-
przednich - nie było masowych imprez z 
udziałem publiczności, a większość wy-
darzeń przeniesiono do internetu.
 Jak co roku, bialski sztab WOŚP 
miał siedzibę w Gminnym Centrum Kul-
tury w Białej, a w jego ramach chęć kwest-
owania zgłosiło 12 wolontariuszy. Z uwagi 
na panujące obostrzenia nie mógł odbyć się 
koncert noworoczny w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej, podczas 
którego tradycyjnie odbywała się licytacja 
� nałowych gadżetów – gadżety były za to 
do nabycia w siedzibie sztabu. Nie udało 
się pobić rekordu zbiórki z poprzedniego 
roku, ale i tak dzień zakończył się z bardzo dobrym wynikiem – łącznie uzbier-
ano 9344.96 zł.
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 Na początku lutego otrzymaliśmy bardzo dobrą informację; Gmi-
na Biała zakwali� kowała się do projektu „Pod biało-czerwoną” zakładające-
go s� nansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i � ag 
w danej gminie w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa 
zakupu masztu i � agi zależała więc od mieszkańców. Mieszkańcy Gminy Biała 
zagłosowali za tym projektem i zdobyliśmy wystarczającą liczbę głosów, więc 
taki maszt stanie w naszej gminie. Kiedy to nastąpi? Jak podaje strona rządowa: 
„Zaznaczamy, że w związku z sytuacją epidemiczną priorytetem działań Rządu RP 
jest obecnie walka z koronawirusem i skutkami epidemii COVID-19. W związku z 
tym termin realizacji kolejnego etapu projektu – zakupu i montażu masztów z � ag-
ami w poszczególnych gminach, które spełniły warunki projektu zostaje przesunię-
ty na termin późniejszy w 2021 roku.”  Także na realizację inwestycji przyjdzie 
jeszcze poczekać. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym stanie maszt z � agą, Bur-
mistrz Białej Edward Plicko poinformował nas, że jeszcze nie ma ostatecznej de-
cyzji, ponieważ musi być ona przemyślana tak aby znaleźć odpowiednie miejsce 
dla tego typu przedsięwzięcia. Jednak zostaliśmy zapewnieni, że jak tylko taka 
decyzja zostanie podjęta to zostanie podana do publicznej wiadomości.

„POD BIAŁO-CZERWONĄ” - maszt stanie w Białej

 TurKol.pl przygotował wiosenną ofertę dla miłośników kolei. W 
pierwszych dniach wiosny zabytkowe pociągi wyjadą na trasy głównych i 
lokalnych linii kolejowych przebiegających na terenie południowo-zachodniej 
Polski, będzie także okazja dla sympatyków kolei do “zaliczenia” linii całkowicie 
zapomnianych lub nieczynnych w ruchu pasażerskim.
W dniach 19-21.03.2021 organizuje wycieczkę zabytkowym pociągiem z wago-
nami 3 klasy z lat 40. XX wieku, z drewnianymi ławkami i wagonami 1 klasy z lat 
80. XX wieku oraz lokomotywą spalinową z lat 80. XX wieku.
20 marca 2021 roku pociąg przejedzie przez nasze miasteczko trasą tzw. „gogo-
linką”.
 W tym dniu pociąg rozpocznie trasę we Wrocławiu w kierunku Krap-
kowic – podróż podzielona będzie na odcinki:

GLOBTROTER ( Wrocław-Nysa-Wrocław)
PRADZIAD (Nysa-Prudnik-Nysa)

CHRAPEK (Prudnik-Krapkowice-Prudnik)

 Dokładne godziny odjazdów i cennik biletów można sprawdzić na 
stronie internetowej organizatora www.turkol.pl – tam też można dokonać 
rezerwacji i zakupu biletów.

n

Wycieczka zabytkowym pociągiem

Wolontariuszom oraz ich rodzicom dziękujemy 
za zaangażowanie, poświęcony czas oraz okazane 
wielkie serce i dobroć. Dziękujemy także każdej 
osobie, która wrzuciła do puszki choćby małą 
kwotę – nie chodzi wszak o bicie rekordów, a o 
pomoc w osiągnięciu celu.
 W czasie ubiegłorocznego � nału WOŚP 
kwota deklarowana wyniosła 115,3 mln zł, a przez 
cały rok udało się uzbierać ponad 186 mln. W tym 
roku kwota deklarowana w dniu Finału wyniosła 
127 495 626 zł. Ostateczną zebraną kwotę na rzecz 
29. Finału WOŚP poznamy 7 kwietnia w Świa-
towy Dzień Zdrowia.

Sztab 3734 w Białej

Wolontariuszki w Kolnowicach

do nabycia w siedzibie sztabu. Nie udało 
się pobić rekordu zbiórki z poprzedniego 

Wolontariuszki w Łączniku

Wolontariuszki w Pogórzu

Wolontariuszki w Prężynie

Fot. Andrzej Dereń
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 Informujemy mieszkańców, że w roku 2021 upływa termin ważności 
dowodów osobistych wydanych w 2011 r. Wydane obecnie dowody osobiste 
mają określony, 10-cio letni okres ważności. Nieważny dowód osobisty nie 
spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsamości i obywa-
telstwa np. w kontaktach z urzędem. W kwestiach wymagających wery� kacji 
naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, 
czy z dokonaniem zakupu ratalnego. Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność 
swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego 
ważności trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Każdy pełnoletni obywatel Rzec-
zypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać 
dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju 
ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Ponadto, nieważny 
dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach 
Strefy Schengen.
 Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście lub przez Internet. 
Wystarczy wypełniony wniosek oraz zdjęcie, które powinno być aktualne tj. zro-
bione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

• na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani 
innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
• zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część 
barków,
• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

 Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku wraz z jedną 
aktualną fotogra� ą w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe-
go Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. Nr 14), w godzinach urzędowania. 
Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności 
dowodu.
 W przypadku osób, które ze względów zdrowotnych mają problemy by 
osobiście dotrzeć do urzędu istnieje możliwość załatwienia tej sprawy                w 
domu przez jednego z naszych pracowników. W takim przypadku prosimy o 
kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

77 4388553 lub 77 4388543

 Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usłu-
ga, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wy-
danie dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie 
Pro� lu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia 
pro� lu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywa-
tel.gov.pl/zaloz-pro� l-zaufany).

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

 Nowy dowód osobisty (w tym e-dowód) możesz odebrać po 30 dniach 
od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko                   w 
szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód przygotowu-
je Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy 
dostarcza go policja.
 E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany 
od 4 marca 2019 roku. Dowody wydane wcześniej zachowują swoją ważność — 
datę ważności znajdziesz na każdym dowodzie. Możesz wymienić stary dowód 
na e-dowód w dowolnym momencie.

Drodzy mieszkańcy, oto kilka uwag w sprawie odbioru odpadów komu-
nalnych na terenie Gminy Biała :
➢ każdy z nas wytwarza odpady komunalne. W związku z czym 
należy pamiętać, iż właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 10 
dni zgłosić zmianę poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ( np. w przypadku urodze-
nia się dziecka, zgonu osoby zamieszkującej nieruchomość itp.)
➢ bezpłatne nalepki na pojemniki z nazwą odpadu dostępne są w 
Urzędzie Miejskim w Białej, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zam-
ówień Publicznych ( parter, pok. nr 1a)
➢ należy pamiętać , iż dopuszcza się odbiór odpadów z pojemnika 
w innej kolorystyce pod warunkiem zastosowania opisu pojemnika
➢ pojemnik nieopisany,zawierający dwa różne opisy odpadów lub 
opis jest niezgodny z zawartością pojemnika  nie zostanie odebrany!!!

➢ zmieszane odpady komunalne odbierane są wyłącznie z pojem-
nika w kolorze czarnym lub opisanego naklejką „ odpady zmieszane”
➢ popiół odbierany jest wyłącznie z pojemnika ( w kolorze szarym, 
metalicznym)
➢ odpady zmieszane oraz popiół wystawione w workach nie zos-
taną odebrane !!!!
➢ odpady selektywne ( tworzywa sztuczne i metale ) odbierane 
będą tylko i wyłącznie w pojemnikach w kolorze żółtym lub odpow-
iednio opisanych ( tworzywa sztuczne i metale) oraz w workach, które 
umożliwiają sprawdzenie jakie śmieci znajdują się w nim.
➢ Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi powinny być 
wystawione przed posesją, w widocznym miejscu
➢ Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach 6:00 – 
22:00 zgodnie z harmonogramem, który dostarczany jest do każdej pos-
esji oraz na stronie internetowej https://bip.biala.gmina.pl – w zakładce 
gospodarka odpadami

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach naszej gminy – 
porównanie stanu na 31. grudnia 2019 i 2020 roku:

Miejscowość Ilość osób zamel-
dowanych na po-
byt stały w roku 

2019

Ilość osób zamel-
dowanych na po-
byt stały w roku 

2020

Różnica

Biała 2374 2341 -33
Browiniec Polski 143 137 -6
Brzeźnica 255 247 -8
Chrzelice 588 609 +21
Czartowice 112 111 -1
Dębina 89 91 +2
Gostomia 415 418 3
Górka Prudnicka 185 186 +1
Grabina 422 408 -14
Józefów 110 114 +4
Kolnowice 236 224 -12
Kolnowice-Kokot 4 4 Bez 

zmian
Krobusz 286 283 -3
Laskowiec 89 94 +5
Ligota Bialska 345 339 -6
Lącznik 1015 1027 +12
Miłowice 115 115 Bez 

zmian
Mokra 146 146 Bez 

zmian
Nowa Wieś Pru-
dnicka

209 205 -4

Ogiernicze 142 143 +1
Olbrachcice 331 326 -5
Otoki 183 181 -2
Pogórze 693 697 +4
Prężyna 282 275 -7
Radostynia 396 395 -1
Rostkowice 206 199 -7
Solec 193 192 -1
Śmicz 465 461 -4
Wasiłowice 164 160 -4
Wilków 166 166 Bez 

zmian
10359 10294 -65

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO
DOWODU OSOBISTEGO!

Liczba mieszkańców
gminy Biała

Informacja z Urzędu Miejskiego w Białej  w 
sprawie odbioru odpadów
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 Hrabia Georg Christoph von Proskowski zmarł na polu walki z powodu 
bardzo silnej gorączki. Był w kwiecie wieku, miał dopiero 28 lat. Został pochowa-
ny w swoim rodzinnym mieście Białej. W międzyczasie zaraza rozprzestrzeniła 
się już w całym mieście. Ulica po ulicy, dom za domem. Zaraziło się wielu zdro-
wych mieszkańców miasta. Żadne schronienie, żadne środki nie chroniły przed 
tą straszliwą chorobą. Żeby się uchronić przed wdechem skażonego powietrza 
ludzie zaczęli się szczelnie przebierać. Czarne chusty, jako znak za zmarłych z 
powodu zarazy wkrótce zawisły prawie na wszystkich domach. Strach i rozpacz 
dotknęły teraz wszystkie rodziny.  W tej potrzebie znalazł się pewien pobożny 
mężczyzna, który zaczął używać  korzeń biedrzeńca jako środka leczniczego 
przeciwko tej chorobie. Wkrótce oszczędzeni przez chorobę mieszkańcy udali 
się na pola i łąki żeby zbierać leczniczy korzeń i inne zioła, z których można było 
zrobić eliksir, który chroniłby ich przed zakażeniem. Gdyby się to potwierdzi-
ło być może ludzie byliby uratowani. W tym momencie wiara w to przerastała 
nawet góry, gdyż wielu mieszkańców wierzyło w to, że można tą chorobę prze-
zwyciężyć.  Ale jak się okazało nawet ten bardzo wychwalany środek nie był w 
stanie mieszkańcom pomóc. Niestety mieszkańcy byli bezsilni wobec tej zarazy. 
W międzyczasie zaraza wkradała się bezszelestnie dalej między ulicami i zauł-
kami miasta. Na drzwiach  domów rysowano krzyże na znak, że tu leżą umarli, 
których należałoby pochować. Wielu wierzyło, że tylko zamknięte mury mia-
sta mogłyby zarazę zatrzymać. Dlatego też bramy miasta zostały dla wszystkich 
zamknięte i bardzo strzeżone. Ale i to nie było wyjście, gdyż było coraz więcej 
o� ar. Niektórzy wierzący w zabobony szerzyli wiadomość, że zaraza przyjmuje 
postać szarej mgły nadciągającej od strony wilgotnych łąk przez Blejch do mia-
sta. W ten sposób „czarna śmierć” , jak w tym czasie nazywano chorobę, zebrała 
swoje żniwo wśród mieszkańców. Pomarli prawie wszyscy mieszkańcy miasta. 
Według starych przekazów  (legend) zarazę przeżyło tylko dwóch mieszkańców 
miasta. Fabian i Sebastian. Jako dziękczynienie za cudowne uratowanie, jeszcze 
tego samego roku wybudowano „kaplicę zarazy”, która została ufundowana przez 
wdowę hrabinę Annę Juliannę von Proskowski.
 Każdego roku 20. stycznia odprawiana była msza dziękczynna na cześć 
męczenników Fabiana i Sebastiana, na pamiątkę owego okropnego okresu. Ta 
bardzo interesująca budowla ozdobiona herbami znajdowała się na starym 
cmentarzu obok kościoła para� alnego. Bomba lotnicza zniszczyła w marcu 1945 
roku najpiękniejszy klejnot naszego miasta.

                                                                                                         Kurt Rippich
                                                                          Tłumaczenie: Waldemar Hamerla

 Wojna 30-letnia szalała prawie we wszystkich niemieckich miastach. Słabo zaludniony Śląsk też nie został oszczędzony. Raz byli to „cesarscy”, innym razem 
Szwedzi, którzy często plądrowali okolice i nasze małe miasteczko - Białą. Bardzo liczne były wydatki, które magistrat ciągle musiał płacić obcym wojskom. Dlate-
go też ludność coraz bardziej ubożała. Do tych wszystkich nieszczęść zaczęły się szerzyć w zastraszającym tempie zakaźne choroby. Na przykład zaraza, zwana też 
„zakładnikiem ludzkości”. Wszędzie choroba zbierała swoje żniwo wśród ludzi. Niestety nie zatrzymała się też przed bramami naszego miasteczka. Był to rok 1633. 
Nawet bialskie władztwo nie zostało przez choroby oszczędzone.

FABIAN I SEBASTIAN - ŚWIĘCI OD ZARAZY
KĄCIK HISTORYCZNY

Oferta do przedszkola:
- Nauka przez zabawę, język angielski, rytmika
- Gimnastyka języka –zajęcia logopedyczne
- Bogato wyposażone zaplecze w pomoce i materiały dydaktyczne
- Miła atmosfera i bezpieczeństwo
- Wykwalifikowana kadra pedagogiczna ciągle doskonaląca swoje umiejętności

Oferta do szkoły:
Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, terapia pedagogiczna

oraz
- Bezpłatna nauka i podręczniki
- Zajęcia na basenie
- Świetlica
- Mało liczne klasy
- Możliwość rozwijania zainteresowań
- Indywidualne podejście do każdego ucznia
- Nauczanie trzech języków obcych
- Multimedialne pomoce dydaktyczne
- Udział w projektach edukacyjnych
- Bezpłatny dojazd autobusem szkolnym
- Nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi oraz egzamin na kartę rowerową- Nowoczesne metody i f

Rekrutacja do szkoły i przedszkola
2021/2022

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie z Oddziałem Przedszkolnym
rozpoczyna nabór do wszystkich klas i przedszkola !!!

                 e-mail: szkolagrabina@gmail.com
                       tel. 775531278, Grabina 63, 48-210 Biała

Dokumenty do pobrania dostępne są
w sekretariacie szkoły

lub na stronie internetowej
www.szkolagrabina.pl

w zakładce STREFA RODZICA
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FABIAN I SEBASTIAN - ŚWIĘCI OD ZARAZY
 Zapraszamy do lektury kolejnej części książki Johannesa Chrząszcza 
„Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumaczeniu Waldemara 
Hamerli.

Biała za panowania Habsburgów
1532 – 1742

 Po śmierci ostatniego Księcia Opolskiego, zjednoczone księstwa Opola 
i Raciborza
przeszły jako lenno do korony czeskiej zgodnie z porozumieniem zawartym  w 
roku 1327. Królem Czech był w tym czasie Ferdynand z rodu Habsburgów.
 W ten sposób cały Śląsk przeszedł pod panowanie Habsburgów od 
roku 1532 do roku 1742. Król Ferdynand był dłużnikiem margrabiego Georga ze 
Strzelnik z domu  Hohenzollernów. Był zadłużony na pokaźną kwotę pieniężną, 
którą pożyczył na  prowadzenie wojny z Turkami. Ponieważ nie był w stanie 
spłacić długu,  przekazał w zastaw obydwa wspomniane księstwa Georgowi 
ze Strzelnik.  W roku 1517 pojawił się Luter, który doprowadził do podziału 
chrześcijaństwa na dwa wrogie sobie obozy:
katolików i protestantów. I tak już pozostało. Za życia księcia Jana, kierunek 
Luterański wywarł ogromne wpływy w jego księstwach. Jednak Jan pozostał 
wierny kościołowi katolickiemu. Natomiast krewni z rodu Piastów przeszli na 
stronę protestantów.
 Także margrabia Jerzy przeszedł na stronę protestantów i tą religię 
wprowadził do  swoich księstw. To on w roku 1534 założył Księgę Podatkową.
 Punktem centralnym w Białej był zamek, gdzie mieściła się siedziba kasztelanii. 
Do zamku należał folwark obok miasta. Zasiew wynosił 9 włók ziarna zimą  i 9 
włók jęczmienia latem. Rolnicy, którzy należeli do posiadłości obrabiali pole. Do 
folwarku należało 5 łąk z 35 furami siana oraz kilka ogrodów. Na folwarku można 
było trzymać 25 krów i 300 owiec. Poza tym do zamku należały: jeden ogród 
chmielowy, jeden sad owocowy, staw, mały staw koło Żabnika i las. Rządzący 
mieli w Białej następujące wpływy: podatek główny w wysokości 66 węgierskich 
guldenów i 12 czeskich groszy. Podatek był odszkodowaniem za oddaną ziemię 
na budowę miasta. 5 rzeźników oddawało na zamek rocznie 25 funtów mięsa, 
każdy z dwóch piekarzy 10 groszy i jedną strucle świąteczną, każdy z 10 szewców 
6 groszy. Natomiast każdy obywatel jako prezent noworoczny przekazywał 
2 węgierskie guldeny. Wpływy ze sprzedaży piwa pozostawały w kasie miasta. 
Młyn młynarza Simona uiszczał 41/2 miary żyta, 6 wiader pszenicy i tuczył 8 
świń z przeznaczeniem na zamek. Młyn słodowy należał pierwotnie do księdza, 
który otrzymywał z wpływów 2 części, a młynowi pozostawała 1 część. Dawało 
to księdzu rocznie około 10 miar słodu. Rządzący otrzymywali coraz większe 
uprawnienia. Miasto miało prawo orzekania kary, ale wykonanie wyroku należało 
do księcia. Miasto natomiast miało prawo karania tylko w przypadku małych 
przewinień. Kary pieniężne otrzymywał książę. Na terenie miasta mieszkało 9 
rodzin żydowskich. 8 z nich dawało księciu jednego złotego guldena, a jedna 
z nich ½ złotego guldena. Przed miastem na Nyskim Przedmieściu znajdowały 
się dwa majątki, do których książę miał pełne prawa. Obywatele, którzy majątki 
posiadali, dawali księciu 2 złote guldeny, a do tego 1 � orina i 25 groszy. W obrębie 
murów miejskich było 97 właścicieli domów. Między innymi byli to: pisarz 
miejski Newrzelo, Menlen oraz Glatschke. Na rynku mieszkało 10 kramarzy, 
mieścił się browar, dwie garbarnie do wyprawiania skór dla szewców, jeden 
garncarz. Mieszkali tu też szlachcice: Tabor, Lamsdorf i Albrecht z Ligoty. Na 
Prudnickim Przedmieściu nikt nie mieszkał. Znajdowały się tutaj tylko stodoły. 
Na Nyskim Przedmieściu było 7 właścicieli domów. Łącznie zatem było 104 
właścicieli domów.

Księgi podatkowe z roku 1534 naświetlają nam w miarę budżet miejski.
Wpływy kształtowały się następująco:

Wpływy z opłat obywateli, lecz wysokości nie są znane.
Wpłynęło 17 marek ( a’ 48 groszy ) dla dwóch pasterzy.

Wpływy ze stawów wynosiły 4 marki.
Pozostałe własności miasta nie są znane.

Wydatki:
Wpłata dla księcia 66 węgierskich guldenów i 12 czeskich groszy.

17 marek dla dwóch pasterzy.
Uposażenie dla pisarza miejskiego 2 ½ marki.

Dla dwóch strażników 7 marek.

Jakie pobory otrzymywali burmistrz i ławnicy nie 
jest wiadome.

W 1534 roku do zamku należało 9 wsi:
1. Stare Miasto
2. Szynowice
3. Kolnowice
4. Radostynia
5. Wasiłowice
6. Prężyna
7. Lenno wsi Czyżowice
8. Śmicz
9. Pleśnica

 28.X.1544 roku Białą strawił ogień. Kościół 
para� alny też nie został oszczędzony. Duży dzwon kościelny został odlany w 
1547 roku. Na dzwonie widniał napis: Jesus Nazarenus rex Judaeorum. Corporis 
Christi.Beatea Mariae Virginis. Sabbato ante Margaretam. Anno Domini 
MDXLVII.
 Z tego samego okresu pochodzi chrzcielnica znajdująca się w holu 
kościoła. Prezbiterium, w którym znajduje się ołtarz główny jest najstarszą 
częścią kościoła. W tym samym czasie zlikwidowano ścianę zachodnią kościoła, 
a kościół budowano dwukondygnacyjnie. Z tego samego okresu pochodzi 
prawdopodobnie wieża kościelna, która jest podobna do wieży w Wierzchu, oraz 
późnogotyckie wejście do kościoła.

Biała jako miasto mediacyjne.
Georg von Proskowski i jego syn Hans Christoph.

    Wojna z Turkami pochłonęła duże sumy pieniędzy. Cesarz, który posiadał koronę 
Czech i Węgier był zmuszony  do zastawienia, a następnie  sprzedaży książęcych 
dóbr. Ten los spotkał również Białą. 12.IV.1564 roku cesarz Maksimilian II zlecił 
powołanie komisji dla stworzenia nowej księgi wieczystej dla Białej. Do komisji 
należeli: Nicolaus Lessota ze Steblowa, Wencel Reiswitz i Wencel Szebulka.
Kto zatem został nowym właścicielem zastawnym ?
 Pochodził z prastarej rodziny śląskiej, której siedzibą był Prószków koło 
Opola. Posiadłość tą rodzina posiadała od roku 1250 – 1769. Georg był czwartym 
synem zmarłego 2.II.1538 roku Johanna von Proskowski i jego żony Hedwig z 
domu Czetteris, zmarłej 18.IX.1545 roku w Opolu. Georg wstąpił do zakonu 
rycerskiego Joannitów, który sprawował patronat nad kościołem w Solcu. Od 
1547 roku był Komturem Komendantury Joannitów w Grobnikach, gdzie w 1559 
roku zbudował zamek. W roku 1562 został przez cesarza podniesiony do rangi 
barona. W następnych latach wybudował zamek w Prószkowie. W roku 1564 
wystąpił o prawa dla Białej. W tym samym roku udzielił bialskim rzemieślnikom: 
rzeźnikom, kowalom, ślusarzom, i stolarzom nowych przywilejów. Gdy baron 
Georg von Proskowski przejął władzę w Białej w roku 1564, została założona 
nowa księga wieczysta. Jest w niej to samo, co w księdze z 1534 roku. Można w 
niej zauważyć jednak pewien postęp. Pokrywa się to z widocznym postępem i 
rozwojem na Śląsku pod koniec XVI wieku. Z tym okresem jest też związana 
dalsza rozbudowa kościoła i wieży kościelnej w Białej. Rozbudowę utożsamia 
się z baronem Georgem von Proskowski. Tym samym cesarz uzupełnił herb 
Białej herbem Prószkowskich, czyli dwoma naprzeciw leżącymi podkowami. Do 
tej pory herb posiadał biały mur, a nad nim wieża. Zezwolił również na trzeci 
jarmark w czasie postu. Wynika z tego, że w roku 1534 byli już w Białej Żydzi. 
Cmentarz prawdopodobnie usytuowany był na Nyskim Przedmieściu, gdzie 
Żydzi mieszkali. Baron Georg von Proskowski przyjął ich  do miasta. Było w 
zwyczaju, że Żydzi mieszkali razem. Żyli według swoich praw, tworzyli własną 
gminę żydowską i mieli swojego przywódcę, któremu płacili odpowiednie daniny. 
W czasie, gdy książęta i magnaci Żydów prześladowali i przepędzali, cieszyli się 
oni w Białej łaską rodziny Prószkowskich.
 Gdy już się w mieście mocno osadzili i opuścili Nyskie Przedmieście, 
założyli na Szwedzkiej Górce swój cmentarz. Najstarszy nagrobek pochodzi 
z 1640 roku. Liczba Żydów się zwiększała i tak powstało po hebrajsku Makom 
Zadik czyli,  Miasto Sprawiedliwych.
cd. w kolejnym wydaniu gazety.                                                                                  n
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 W ramach projektu pod nazwą „Pozostać w pamięci pokoleń”, który Gmi-
na Biała złożyła w partnerstwie z Městem Albrechtice w bialskim parku powstanie 
muszla koncertowa.
 Wyłoniono już wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Wy-
konawcą jest � rma „MATERIA” Magdalena Turek z Górek k. Prószkowa. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to połowa 2021 r. Inwestycja polega m. in. na budo-
wie muszli koncertowej (z zapleczem) w dolnej części parku. Planuje się budowę 
muszli koncertowej o wysokości 4m, szerokości 7m oraz głębokości (wraz  zaple-
czem) 9,3m. Drewniana konstrukcja ma stanąć na płycie żelbetowej wykonanej na 
ściankach z bloczków betonowych. Teren przed muszlą zostanie utwardzony kostką 
betonową oraz geokratą, na której przewidziane jest miejsce dla publiczności. W 
projekcie ujęto także remont pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej 
i zagospodarowanie terenu przy pomniku i nowo powstałej muszli poprzez popra-
wę estetyki istniejącego dojścia do pomnika od ulicy, poszerzenia chodnika wokół 
obiektu, stworzenia połączenia komunikacyjnego pomiędzy pomnikiem a muszlą. 
Przy budowli stanie także tablica informacyjna. Prace budowlane stanowią znaczący 
element projektu, ale nie są jedynym. Na zakończenie projektu i otwarcie inwestycji 
przewidziano program artystyczny i kino plenerowe.
 Dzięki budowie muszli w bialskim parku obszar ten ma szansę stać się cie-
kawym miejscem na organizowanie cyklicznych uroczystości i imprez oraz atrakcyj-
nym elementem naszego miasteczka.
 Projekt jest realizowany w partnerstwie transgranicznym z Městem Al-
brechtice w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Przekraczamy 
granice i do� nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz budżetu państwa.

n

 W grudniu zeszłego roku OSP Biała otrzymała nowy wóz strażacki, w 
związku z czym samochód bojowy marki Iveco został przekazany jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Pogórzu. O� cjalne przekazanie miało miejsce 29 stycznia 
bieżącego roku.
 Nowy wóz IVECO jest młodszy i mocniejszy od poprzedniego wozu OSP 
w Pogórzu a także posiada większy zbiornik na wodę – pomieści jej 2500 litrów.
Przed wprowadzeniem wozu do podziału bojowego musiał przejść kilka przeróbek 
-  m.in. druhowie z jednostki z Pogórza pozbyli się starego oklejenia i zastąpili je no-
wym, zamontowano belkę ledową, która zastąpiła stare koguty, dołożono także ledo-
we światła kierunkowe z przodu i tyłu pojazdu, które dodatkowo połączone zostały z 
generatorem dźwięków ZURA. 12 lutego wprowadzono wóz do podziału bojowego, 
a w swoją pierwszą podróż wyruszył on na interwencję związaną z pożarem domu 
jednorodzinnego w Pogórzu tego samego dnia. 

n

MUSZLA KONCERTOWA W BIALSKIM PARKU

NOWY-STARY WÓZ DLA OSP W POGÓRZU

KARTKA Z KALENDARZA - MARZEC 1945
WKROCZENIE ARMII CZERWONEJ DO BIAŁEJ

Na łamach naszej gazety startujemy z nowym cyklem informacji, którym jest „Kartka 
z kalendarza”. Będziemy się starali w każdym numerze umieścić ciekawą informację, 
datę czy opis związany z historią naszej gminy.
Wydarzeniem, które odcisnęło ogromne piętno na historii miasta i jego 
mieszkańcach było wkroczenie Armii Czerwonej do Białej 18.03.1945 roku. Żeby 
oddać traumę tamtych dni przedstawimy relację jednego z ówczesnych mieszkańców 
Białej – Josefa Matuschka:

18.03.1945. Noc przebiegła w miarę spokojnie. Już o 3:00 nad ranem w domu 
zapanował ruch. Wszyscy chcieli odejść ale niezdecydowanie było dzisiaj tak samo duże, 
jak wczoraj. Rodzeństwo Klinke udało się w końcu w drogę w stronę do Olbrachcic. My 
dotarliśmy z naszym wózkiem ręcznym jedynie do drzwi i ponownie zawróciliśmy.
 Ja pozostałem w domu, ale niepokój wyciągał mnie co chwilę na Rynek, by 
zasięgnąć języka. Sprzedawca Franke sprawował służbę porządkową, bowiem policji 
też już nie było. Jedynie pojedyncze furmanki z uchodźcami przejeżdżały jeszcze przez 
miasto. nIe zgłosiłem się do Volkssturmu, bo wszystko przepadło. W samym mieście 
zaczęła panować dziwna cisza i pustka. Była to cisza przed burzą. Najpóźniej do dwóch 
godzin oczekiwano wkroczenia armii radzieckiej. Zatem był jeszcze czas , by uciekać 
na rowerze co niektórzy czynili. Nagle, ok. godziny 8:00, rozpoczęło się ostrzeliwanie 
miasta.

Ostrzeliwanie miasta trwało ok. godziny. Ustało ok. godziny 9:00. Teraz Rosjanie 
przygotowali się do ataku od strony łąk i ul. Nyskiej. Przez Blejch weszli do miasta 
najpierw pojedynczo, potem w coraz większej liczbie.
Był piękny, wiosenny poranek. Słońce uśmiechało się do okien. Hans wpadł do domu 
z wiadomością, że Rosjanie przechodzą przez miasto w kierunku Prudnika. Wtem 
pierwszy Rosjanin zjawił się w moim pokoju. Pożąda mojego zegarka. Drugi bez pytania 
wziął mój rower i odjechał na nim.
 Poszliśmy zatem do domu piekarza Jozefa Prokscha. Noc w piekarni 
spędziliśmy jako tako. Nasze założenie, że w większej grupie będziemy bardziej 
bezpieczni, było mylne. Wraz z nastaniem zmroku zaczęły się dziać  najbardziej 
haniebne czyny, jakie można  było sobie wyobrazić. Rosjanie całą noc wchodzili i 
wychodzili. Przychodzili pojedynczo, we dwóch lub w trzech. Zebranym świecili latarką 
w twarz. Kiedy już znaleźli swoje żeńskie o� ary, te musiały iść z nimi. W bocznym 
pomieszczeniu domu gwałcono kobietę za kobietą. Nie ominęło to nawet starych 
kobiet i młodych dziewczyn. Wiele z nich zabierano tej nocy i zgwałcono więcej niż 
dziesięć razy. Rosjanie świętowali swoje dzikie orgie kosztem bezbronnych dziewczyn 
i kobiet. Było to straszne. Wszystkiego, o czym informowały nas gazety, jeśli chodzi o 
okropności Rosjan w innych regionach, musieliśmy doświadczać na własnej skórze. [M. 
Dziony, S. Rospleszcz (Red.): J. Matuschek, „Dzwony, które zazwyczaj ogłaszały 
zmartwychwstanie, milczały...” Wydawnictwo Ridero, 2020]
W wyniku wkroczenia i działań Armii Czerwonej w Białej, śmierć poniosło 112 
osób, które zostały ekshumowane z różnych części miasta i pochowane na cmentarzu 
komunalnym. Wiele osób wywieziono do obozów oraz Związku Radzieckiego. 
Jak widać marzec 1945 roku to w prawie 800 letniej historii Białej jeden z 
najtragiczniejszych okresów.

PB
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 15 lutego 2021 w godzinach porannych komisja dokonała oceny prac 
nadesłanych w Konkursie Walentynkowym.
Celami konkursu było rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych, pogłę-
bienie wiedzy i propagowanie tradycji związanych z Walentynkami oraz inspiro-
wanie twórczości plastycznej i artystycznej dzieci i młodzieży.

Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatora. Mimo, że na 
zewnątrz królował śnieg i mróz, to nasze serca rozgrzane były do czerwono-
ści na widok tylu zgłaszanych prac. Zadanie wyboru zwycięzców nie należało 
do łatwych, ciężko było wybrać spośród ponad setki prac, ponieważ każda była 
piękna i zasługiwała na uznanie. Jednak konkurs to konkurs i należało wybrać 
laureatów.
Podczas oceny prac pod uwagę brano samodzielność wykonania, pomysłowość, 
estetykę i wkład twórczy.  Po długiej naradzie zdecydowano o przyznaniu nastę-
pujących miejsc i wyróżnień:

kategoria klas 0-3 na wykonanie walentynkowej pracy plastycznej dowolną 
techniką:

I miejsce: Barbara Wilde z Ligoty Bialskiej – tablet Huawei
II miejsce: Angelika Tomczyk z Białej – głośnik bezprzewodowy

III miejsce: Marta Kusber z Ligoty Bialskiej - smartband
wyróżnienia: Paweł Cziomer z Grabiny (bon na 75 zł do EMPIK), Agata Ziarko 
z Grabiny (bon na 75 zł do EMPIK), Florian Spallek z Ligoty Bialskiej (bon na 
75 zł do EMPIK), Amelia Goreczka z Otok (bon na 50 zł do EMPIK), Kasper 
Kosiński ze Śmicza (bon na 50 zł do EMPIK), Wanessa Spallek  z Gostomii 
(bon na 40 zł do EMPIK), Emilia Grziwa z Białej (bon na 30 zł do EMPIK), 

Paulina Weiss z Grabiny (bon na 30 zł do EMPIK).

kategoria klas 4-8 na napisanie walentynkowego wiersza lub piosenki:

I miejsce: Nadia Międzybrocka z Gostomii– tablet Huawei
II miejsce: Marta Leżuch z Białej – głośnik bezprzewodowy

III miejsce: Alicja Botta z Olbrachcic– smartband
wyróżnienia: Karolina Mandala z Olbrachcic (bon 50 zł do EMPIK), Anna Go-
rek z Nowej Wsi Prudnickiej (bon 40 zł do EMPIK), Kinga Wilde z Solca (bon 

40 zł do EMPIK), Aleksandra Mielnik z Białej (bon 30 zł do EMPIK).

 Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich uczestników (i nie tylko) zapra-
szamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez GCK w Białej.

 Wszystkie prace nadesłane w konkursie można obejrzeć w GCK w Bia-
łej do połowy marca.

n

Nadia Międzybrocka – I miejsce

„Radosne wspomnienie” (na melodię Sanah - Szampan)

1. Wspomnienie mam
o uczuciu, które znałam kilka lat,
jak domek z kart.
Życie swe porozwalałam to jest fakt.
Kiedy wreszcie Ty już znajdziesz dla mnie czas?
Może Ty już znajdziesz czas!

Ref. Radość rozpiera mnie, miłość blisko jest,
Jeden krok, ginie mrok, miłość się rodzi.
Świat roześmiany, w dzień zakochanych,
w te walentynki uczucie wschodzi.
Radość rozpiera mnie, miłość blisko jest,
Jeden krok, ginie mrok, jesteśmy młodzi!
Miłość się rodzi!

2. I raz, dwa, trzy...
Dziś tańczę szybko, gibko, moje sny
w których już Ty
Grasz główną rolę – dajesz serce mi,
Dziś na pięciolinii życia tańczyć czas,
Teraz nikt nie złamie nas

Ref. Radość rozpiera mnie...

Jesteśmy młodzi!

Marta Leżuch – II miejsce

Dziś jest dzień Zakochanych
– to święto Miłości.

Miłość – to piękna sprawa
Niech w Naszych sercach zagości.

Może to właśnie dziś
do mych drzwi zapuka walentynkowy miś?

Ludzie się zakochują
i na walentynki prezenty kupują.

Walentynki to fajna sprawa
dla Zakochanych jest zabawa.

Walentynek nadszedł czas
na ten dzień czeka każdy z Nas.

Alicja Botta – III miejsce

Walentynek klimat już czuję,
chociaż Nowy Rok jeszcze celebruję.
Dnia zakochanych nie świętuję,
lecz serduszka od przyjaciół chętnie przyjmuję.

Kwiaty, serca, czekolady,
te prezenty występują u każdej szkolnej pary.
Za chłopakami powoli się oglądam,
ale z koleżankami także się krzątam.

Imprezy walentynkowe w szkole się organizuje,
lecz koronawirus wszystko teraz psuje.
Randki onlain każdy teraz ma,
czy to też liczyć trzeba?

KONKURS WALENTYNKOWY ROZSTRZYGNIĘTY! UTWORY NAGRODZONE W II KATEGORII KONKURSU:
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DOMOWE PORZĄDKI – W ZGODZIE Z NATURĄ

 Sklepowe półki aż uginają się od chemicznych środków czystości. 
Ich kolorowe etykiety zapraszają nas do zakupu. Oczywiście, każda butelka 
przeznaczona jest do mycia innej powierzchni. Nasze sza� i są nimi 
przepełnione, a my w ten sposób nie tylko produkujemy górę śmieci, ale 
również wprowadzamy toksyczne związki do środowiska niszcząc je. Fosforany 
dodawane do detergentów, przedostając się do wód powodują zakwit sinic a tym 
samym zmniejszenie stężenia tlenu w wodzie co powoduje zanikanie życia w 
zbiorniku, do którego się dostaną. Detergenty mogą powodować podrażnienia 
skóry, migreny a nawet astmę i choroby płuc.

Czym możemy więc zastąpić szkodliwe detergenty?

 Mamy wiele opcji do wyboru. Możemy użyć najbardziej znanych 
sprzymierzeńców w walce z brudem, czyli soda oczyszczona i ocet. Tanio i 
skutecznie.

Soda oczyszczona zmiękcza wodę, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz 
plamy. Dodaj pół szklanki sody oczyszczonej do prania a Twoje białe rzeczy 
nie będą szarzały. Twój dywan potrzebuje odświeżenia? Posyp go ob� cie sodą, 
odczekaj 15 min. i odkurz. Z lodówki wydobywa się nieprzyjemny zapach? 
Wsyp do otwartego pojemniczka sodę i włóż go do lodówki.

Ocet spirytusowy to najbardziej 
wszechstronny środek czyszczący, 
poradzi sobie z tłuszczem i 
kamieniem, nadaje połysk lustrom, 
ponadto ma działanie bakteriobójcze. 
Z naszych podłóg znikną wszelkie 
drobnoustroje, gdy umyjemy je ciepłą 
wodą z octem. Do 4 litrów ciepłej 
wody wlewamy pół szklanki octu.
Szyby, lustra, powierzchnie szklane? 
Do litra ciepłej wody dodaj 2 łyżeczki 
octu, umyj powierzchnię i wytrzyj 
do sucha. Zakamieniony czajnik? 
Wystarczy zagotować wodę z octem 

w proporcjach 2:1, odczekać chwilę i umyć czajnik. Ocet w czajniku możemy 
śmiało zastąpić kwaskiem cytrynowym.
Starego osadu na baterii w kuchni czy łazience pozbędziesz się robiąc okład 
z waty nasączonej octem. Taką watą należy obłożyć baterię i zostawić na 20 
minut, a następnie umyć. Ręczniki brzydko pachną? Do pojemniczka na płyn 
do płukania wlej ocet. Twoje ręczniki i ubrania staną się miękkie i będą pachnieć 
świeżością.
 Soda i ocet to środki 
uniwersalne. Z ich pomocą usuniesz 
zabrudzenia i plamy z niemal 
wszystkiego. Wymieszane razem 
działają podwójnie skutecznie.
Środek do udrażniania rur – wsyp 
do odpływu pół szklanki sody i wlej 
szklankę octu, odczekaj 15 min i 
zalej 2 litrami wrzącej wody. Środek 
do czyszczenia sedesu - wsyp do 
miski klozetowej ¼ szklanki sody 
oczyszczonej, skropl 1 łyżeczką octu. 
Zostaw na 30 min, umyj i spłucz. 
Przeszkadza Ci zapach octu i wolisz 
jednak środki czystości w tradycyjnej wersji a chcesz chronić środowisko?                                                                                                                          
Na rynku możemy coraz częściej spotkać 100% naturalne środki czystości bez 
agresywnej chemii, bez sztucznych środków zapachowych i barwiących, bez 
syntetycznych konserwantów, enzymów, fosforanów i wybielaczy optycznych, 
które zawierają  bezpieczne  i ekologiczne substancje powierzchniowo czynne 
pochodzenia roślinnego i mineralnego, nie szkodząc, ani człowiekowi, ani 
naturze. Produkty te są w 100% biodegradowalne a ich cena znacznie nie 
odbiega od ceny detergentów  kupowanych w sklepach, gdzie jakość i wpływ na 
środowisko jest nie do porównania.
 W domowych porządkach pomogą nam również ekologiczne czyściki, 
do użycia których potrzebna jest wyłącznie woda. Czyściki wykonane są ze 

specjalnie dobranych włókien dzięki czemu możemy wyczyścić nimi każdą 
powierzchnię bez użycia detergentów. Czyścik należy zwilżyć wodą i przetrzeć 
myjącą powierzchnię.

Dom w czystości możemy utrzymać na wiele sposobów, wybierzmy ten, który 
jest bezpieczny dla nas i dla środowiska.

W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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POLICJA OSTRZEGA!

INFORMACJA Z XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ

ZABYTEK NIEOCZYWISTY - STARY WIATRAK W GÓRCE 
PRUDNICKIEJ W OBIEKTYWIE KAROLINY NOWAK Wciąż pojawiają się nowe sposoby, którymi przestępcy próbują 

pozbawić nas naszych pieniędzy. W ostatnim czasie internetowi oszuści coraz 
chętniej podszywają się pod � rmy kurierskie i wysyłają SMS-y z linkiem do 
strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki i tym samym 
umożliwić im wyłudzenie środków z konta bankowego.
 Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska - w granicach 
1-2 zł. W wiadomości podany jest także link, który przekierowuje potencjalną 
o� arę na stronę łudząco podobną do strony banku bądź operatora płatności, 
gdzie nieświadoma osoba wprowadza wrażliwe dane dotyczące konta takie 
jak login czy hasło i umożliwia tym samym przechwycenie tych danych przez 
oszustów. Ktoś, kto często otrzymuje paczki, jest łatwym celem dla przestępców, 
zwłaszcza jeśli oczekuje akurat na przesyłkę.
 W innym wariancie wspomnianej metody oszuści w wiadomości 
przesyłają link do aplikacji, które infekują telefon. W ten sposób niepowołane 
osoby mogą wyciągać hasła do aplikacji bankowych, czy też przekierowywać 
SMS-y, dzięki czemu przejmują kontrolę nad konkretnym kontem bankowym. 
Telefony są bardzo często na celowniku oszustów. Głównie dlatego, że są gorzej 
zabezpieczane przed tego typu atakami niż komputery osobiste.

Policja apeluje o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzekomych 
operatorów czy kurierów. Poświęcenie kilku sekund na zwery� kowanie, jaką 
transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed utratą pieniędzy.

 Dnia 29 stycznia 2021 odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Białej. Już od 
kilku miesięcy radni wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Białej zbierają 
się w Sali Widowiskowej UM, natomiast sołtysi w sali czytelni internetowej w 
Centrum Społeczno-Kulturalnym przy ul. Kościuszki.
 Obrady otworzyła przewodnicząca Pani Sabina Gorek, obecnych było 
14 radnych. Na sesji poruszono kilka ważnych punktów, m.in. przedstawiono 
informację dotyczącą realizacji Gminnego Programu Pro� laktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Biała za 2020 r. Informację dotyczącą bezpieczeństwa w Gminie 
Biała za 2020 rok przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Białej, Jarosław 
Kociuga. Emocjonującą dyskusją był już kilka razy poruszany temat remontu 
mostu przy ul. Szynowice. W obszernej dyskusji głos zabrało wielu Radnych oraz 
Burmistrz, całość można zobaczyć w nagraniu na stronie Urzędu Miejskiego w 
Białej. Uchwalono zmianę terminu pożyczki zaciągniętej na realizację  zadania 
„Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała” na lata 2021-2025. Podjęto 
również uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych 
określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Radny Adrian Harnys 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej. Przedstawiono również plan pracy Rady 
Miejskiej w Białej, obie te uchwały zostały podjęte. Tak jak już wyżej pisaliśmy 
wszystkie szczegóły z sesji zapytania, dyskusje i wnioski radnych można 
zobaczyć na stronie Urzędu Miejskiego w Białej w zakładce Archiwum nagrań 
 z posiedzeń Rady Miejskiej 2018-2023. Gorąco do tego zachęcamy!

PB

 Muzeum Ziemi Prudnickiej w ostatni dzień ubiegłego roku ogłosiło 
konkurs fotogra� czny pod nazwą „Zabytek nieOczywisty”, który polegał na 
uchwyceniu obiektywem jakiegoś ciekawego obiektu lub miejsca w obrębie 
powiatu prudnickiego oraz przesłaniu zdjęć oraz krótkiego opisu zawierającego 
informacje o lokalizacji zabytku, jego krótki opis oraz informację, dlaczego 
zdaniem uczestnika konkursu zabytek ten lub miejsce jest ważne i zasługuje na 
uwagę. Zgłoszenia przyjmowano do 17 stycznia.

 Z radością informujemy, że mieszkanka naszej gminy, Karolina Nowak 
zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. Na 
swoich fotogra� ach uchwyciła ruiny starego wiatraka w Górce Prudnickiej.
 W zgłoszeniu konkursowym o wiatraku napisała: Jest to dość zaniedbany 
zabytek lecz posiadający ciekawą historię. Jest to wiatrak typu holenderskiego, 
pochodzący z XVII wieku. Służył on do mielenia zboża, podczas gdy na zewnątrz 
wiał wiatr, dzięki któremu ogromne skrzydła mogły się obracać. Na dole mieszkał 
właściciel z rodziną, a drzwi wejściowe znajdowały się tuż pod obracającymi się 
skrzydłami. Pewnego dnia dziecko młynarza nie zauważyło kręcących się skrzydeł, 
przez które zostało uderzone i zginęło na miejscu. Od tego czasu zabroniono mielić 
w nim zboże. Moim zdaniem jest to ważny zabytek, gdyż mało jest takich obiektów 
i warto spojrzeć nawet na ruiny takiej budowli i zagłębić się w jej historii.

n
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Odeszli

KRONIKA POLICYJNA
Daniela Zygmunt

ur. 1939 r. zm. 18.01.2021 r.
zam. Grabina DPS

Jan Kubon
ur. 1953 r. zm. 18.01.2021 r.

zam. Pogórze

Genowefa Krontal
ur. 1932 r. zm. 21.01.2021 r.

zam. Grabina DPS

Jolanta Kusber
ur. 1967 r. zm. 22.01.2021 r.

zam. Biała

Rajmund Plicko
ur. 1976 r. zm. 23.01.2021 r.

zam. Wasiłowice

Romuald Sosna
ur. 1929 r. zm. 29.01.2021 r.

zam. Biała

Marian Leżuch
ur. 1971 r. zm. 01.02.2021 r.

zam. Biała

Anna Rataj
ur. 1926 r. zm. 02.02.2021 r.

zam. Grabina DPS

Eryka Żyszka
ur. 1937 r. zm. 09.02.2021 r.

zam. Pogórze

styczeń:
- sprawca kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości alkoholowej – Nowa Wieś 
Prudnicka
- sprawca kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości alkoholowej – trasa Ligota 
Bialska-Radostynia
- sprawca znęcał się nad o� arą oraz posiadał środki narkotyczne – Pogórze

luty:
- sprawca dokonał kradzieży samochodu marki Mercedes - Biała
- dwóch sprawców w gminie uchylało się od obowiązku alimentacyjnego

Wilhelm Kotzem
ur. 1942 r. zm. 12.02.2021 r.

zam. Krobusz

RUBRYKA DLA SMYKA POMOC RODZINIE W ODBUDOWIE DOMU PO POŻARZE

NOWY ZARZĄD W LKS POLONIA BIAŁA

SAMOZAPŁON PRZYCZYNĄ POŻARU SAMOCHODU

 12 lutego w pożarze spłonął dom Państwa Uliczka 
w Pogórzu. Ogień strawił całe poddasze, a pozostałe 
kondygnacje zostały zalane wodą podczas akcji 
gaszenia. Rodzina z dnia na dzień straciła wszystko.
Uśmiechnięci, pomocni wobec innych teraz sami muszą 
prosić o pomoc. W kościołach 
organizowane są zbiórki na ich 
potrzeby, wspomóc � nansowo 
rodzinę można także za 
pomocą internetu. Na portalu 

zrzutka.pl z inicjatywy OSP w Pogórzu, Rady Sołeckiej 
Pogórza a także mieszkańców wsi utworzona została 
zbiórka pieniędzy, która ma wspomóc poszkodowaną 
rodzinę w odbudowie tego, na co pracowali przez całe 
swoje życie. Zrzutka zatytułowana jest „Pomoc rodzinie 
w odbudowie domu po pożarze”.

n

 W dniu 15 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze Ludowego Klubu Sportowego Polonia Biała, podczas którego wybrano 
nowe władze Klubu.  W skład Zarządu weszli: Piotr Puchała – prezes, Łukasz 
Sławik – wiceprezes, Robert Janoszek – sekretarz, Szymon Pajdo – skarbnik, 
Mateusz Józef – członek. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
Artur Onufrejów - przewodniczący, Mateusz Rudolf – wiceprzewodniczący i 
Sebastian Martyniuk – sekretarz.
 Nowy zarząd oraz zawodnicy klubu składają podziękowania członkom 
poprzedniego zarządu za współpracę w poprzednich latach.
Zawodnicy rozpoczęli już przygotowania do nadchodzącego nowego sezonu 
rozgrywek, odśnieżono część murawy na boisku, rozpoczęły się także 
treningi. Miejmy nadzieję, że los, wirus i rządzący nie zgotują nam kolejnych 
niespodzianek i runda wiosenna ruszy tak jak została zaplanowana.

n

 16 lutego ok. godziny 16.00 na obwodnicy 
Białej zapalił się samochód osobowy. Kierująca 
pojazdem w pewnym momencie zauważyła 
wydobywający się spod maski dym oraz płomienie. 
Kobieta zdążyła zjechać na pobocze i uciec z 
samochodu zanim ogień się rozprzestrzenił, nic 
się jej nie stało.
 Na miejsce wezwano straż pożarną, która 
ugasiła ogień. Przyczyną pożaru był samozapłon 
instalacji elektrycznej.
 Na czas działań służb droga wojewódzka nr 
414 została zablokowana.

n
Fot. OSP Biała
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Miejsce
na Twoją
reklamę!
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