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JAJO WIELKANOCNE
NA BIALSKIM RYNKU

P

rzy okazji organizacji Jarmarku Wielkanocnego w Białej zrodził się pomysł, by w Białej
stanęła wielka i piękna kroszonka.

Na zakup czerwonego olbrzyma udało się pozyskać
dofinansowanie w postaci dotacji celowej z Urzędu
Miejskiego w Białej.
Jajo wykonała firma Zakład Produkcyjno-Usługowy
ERA z Dębskiej Kuźni. Figura przez kilka tygodni
stała w sali GCK w Białej, gdzie nad zdobieniem
nawiązującym do tradycyjnego wzoru opolskiego
pracowała twórczyni ludowa Iwona Pissarczyk - więcej
można przeczytać na stronie 6 i 7. Po wykonaniu
zdobienia jajo zostało zabezpieczone kilkoma
warstwami lakieru samochodowego.
Ozdoba będzie stała na rynku i cieszyła oczy w okresie
okołoświątecznym.

W NUMERZE TAKŻE:
Postawmy Martę na nogi!
str. 2
Gmina Biała inwestycjami stoi
str. 3 i 4
Markus Gonsior Mistrzem Polski!
str. 4
Kącik historyczny
str. 4 i 5
Jarmark Wielkanocny w Białej
str. 6 i 7
W zgodzie z naturą:
Naturalna pielęgnacja twarzy
str. 8
Młodzież zapobiega pożarom
str. 9

2

Poczęstunek Wielkanocny dla obywateli Ukrainy

1 kwietnia 2022r. w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie pn. „Poczęstunek Wielkanocny”, na który zaproszeni zostali uchodźcy z Ukrainy mieszkający w naszej Gminie.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Białej oraz przedstawiciele róznych instytucji Gminy Biała.
W ramach spotkania przygotowany został posiłek składający się z tradycyjnych polskich i ukraińskich
potraw - żurku z jajkiem i białą kiełbasą oraz ukraińskich pielmieni - "pierożków z mięsem. Na deser
tradycyjnie podano kawę i ciasto.
Oprawę muzyczną spotkania zapewnili uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej. Dołączyli
do nich obywatele Ukrainy, którzy wspólnie zaśpiewali ukraińską pieśń ludową "Czerwona kalina".
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Plastikowych nakrętek nie wyrzucaj wokół drogi – postawmy Martę na nogi!

B

ialskie „czerwone serce na plastikowe nakrętki”, ustawione prawie 2 lata temu obok
Urzędu Miejskiego napełnia się wyjątkowo
szybko. Przeciętnie opróżniane jest raz w miesiącu.

malny rozwój i rychłe stanięcie na nogi. Niestety
mimo wszelkich starań i ciągłej rehabilitacji biodra
nie są ułożone w odpowiedniej pozycji.
W związku z tym Martę czeka wzmożona rehabilitacja i ponowna operacja.

Do tej por y nakrętki przekazywane były
naprzemiennie dla Adasia Nastuli z Białej
i Michałka Zoń z Brzeźnicy, którzy są podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z pomocą” i mają duże potrzeby korzystania z pomocy lekarzy specjalistów, sprzętu rehabilitacyjnego
i samej rehabilitacji. Dochód z otrzymywanych
nakrętek w minimalnym zakresie pomaga w tak
dużych potrzebach.

Z uwagi na wysokie koszty rehabilitacji oraz kolosalne
koszty kolejnego zabiegu operacyjnego, rodzice Marty
podjęli decyzję o zbiórce nakrętek, której dochód zasili
subkonto Marty. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek
zostaną przeznaczone na część kosztów operacji
i rehabilitacji.

W marcu zebrane nakrętki zostały przekazane nowej
potrzebującej wparcia dziewczynce. Jest to Martusia
Piotrowska, której rodzice pochodzą z naszej gminy
a dziadkowie są mieszkańcami naszej gminy.
Martusia ma 3 lata i jest podopieczną Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.
Urodziła się z rzadką chorobą genetyczną - artrogrypozą dystalną z zaburzeniami propriocepcji.
Choroba objęła dysfunkcję nóg w obrębie bioder.
W 2021 dziewczynka została poddana dwóm
operacjom w specjalistycznej klinice ortopedycznej
w Wiedniu. Lekarze dawali Marcie szanse na nor-

N

Każda udzielona pomoc na leczenie dziecka jest dla rodziców dużym wsparciem
a zbieranie nakrętek to prosta forma akcji charytatywno-ekologicznej. Jednocześnie uczymy
się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
jak i dbałości o nasze środowisko.
Wraz z rodzicami Adasia, Michałka i Martusi
Urząd Miejski w Białej dziękuje mieszkańcom
za uczestnictwo w zbiórce i tym samym pomoc
potrzebującym dzieciom .
Grażyna Biały
Sekretarz Gminy Biała

Marta Piotrowska

Spotkanie autorskie z Iloną Wiśniewską

asza Biblioteka wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu zorganizowała
spotkanie autorskie dla dzieci w ramach
akcji "Zaczytane Opolskie".
Spotkanie z Iloną Wiśniewską odbyło się z okazji premiery jej pierwszej książki dla dzieci pt.
"Przyjaciel Północy". W trakcie spotkania autorka
opowiedziała o książce, swoich podróżach i życiu
na dalekiej północy Norwegii. Książka “Przyjaciel
Północy” jest bardzo ciekawą powieścią faktograficzną – wszystkie postacie, fakty oraz miejsca nie są
zmyślone i dzięki nim historia ta mogła się wydarzyć.
Głównym bohaterem i narratorem książki jest
12-letni Daniel. Książka ta jest bardzo uniwersalna
i może trafić do każdego czytelnika. Skłania ona do
refleksji i pokazuje kawałek innego świata, przekazuje
różne wartości i z pewnością w każdym czytelniku
zostawi coś po sobie, tak samo jak spotkanie z autorką
pełne ciekawych faktów i pięknych zdjęć wykonanych

samodzielnie.
Pod koniec spotkania dzieci wzięły udział w dyskusji
na temat najnowszej książki Ilony Wiśniewskiej
oraz jej życia i podróży. Zostało jej zadanych wiele
ciekawych pytań, na które autorka chętnie odpowiedziała. Uczestnicy mogli zakupić książkę autorki oraz
otrzymać autograf.
Ilona Wiśniewska – fotografka, polonistka oraz autorka
trzech książek reportażowych, opisujących miejsca, po
których podróżowała i aktualnie mieszka. Sprawnie
posługuje się językiem norweskim oraz uczy języka
innych. Najbardziej lubi pisać reportaże, bo jak sama
mówi “historie ludzi, których spotyka w miejscach, do
których dociera, są o wiele ciekawsze niż to, co sama
miałaby wymyślić na ich temat”. W maju ukaże się
jej kolejna książka o Grenlandii pt. “Migot: Z krańca
Grenlandii”. Wszystkie książki Ilony Wiśniewskiej
są dostępne w naszej bibliotece, polecamy!
9 lutego odbyła się premiera jej książki pt. “Przyjaciel

Na spotkaniu autorskim nie mogło zabraknąć podpisywania książek

Północy” dedykowanej dla dzieci i młodzieży. Autorem
ilustracji dopełniających opowiadaną historię jest Mariusz Andryszczyk – projektant graficzny, wykładowca
w Instytucie Projektowania Graficznego w ASP w Łodzi.
Akcja książki dzieje się na Spitsbergenie, co czyni ją
ciekawszą, bo wyspa ta bardzo różni się od miejsca,
w którym mieszkamy. Główny bohater i narrator
książki – 12-letni Daniel – przylatuje na wakacje do cioci
i wpada w środek zagadki kryminalnej. Ktoś
poluje na niedźwiedzie polarne a jego ciocia –
dziennikarka – jest sytuacją bardzo zainteresowana.
Z książki można się dowiedzieć jak wygląda życie na
Północy oraz jak zachowywać się wobec zwierząt.
Większość z nas nie będzie miało okazji przeżyć
takiej przygody jak Daniel, więc warto przeczytać
książkę, w ten sposób przenieść się w tamte rejony
i przeżyć to razem z nim.

Autorka zaprezentowała także wykonane przez siebie fotografie

as
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Gmina Biała inwestycjami stoi
Rozpoczęto również kolejną drogową inwestycję,
a mianowicie przebudowę drogi gminnej w Mokrej,
o długości 999,35m, w wyniku której zostanie
przebudowana nawierzchnia drogi, wykonana
opaska z kostki betonowej wraz ze zjazdami, a także
zostaną ułożone nowe rury i studzienki na potrzeby
kanalizacji deszczowej. Koszt całkowity zadania
wynosi 1.897.702,19zł, z czego 1.171.809,00zł
Gmina Biała pokryje z dofinansowania uzyskanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020).

ały czas informujemy o działaniach Gminy
Biała na rożnych płaszczyznach, a w tym
numerze chcemy wspomnieć o kilku z nich:

Kolejne inwestycje zakończone!
W ostatnim czasie Gmina Biała zakończyła przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Białej przy Placu Zamkowym nr 3,
która wsparta została środkami z Funduszu Dopłat
w ramach Programu Budownictwa Komunalnego
realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
W rezultacie zadania z jednego dotychczasowego
mieszkania powstały dwa lokale mieszkalne o łącznej
powierzchni ponad 79m2. Dzięki gruntownym
zmianom (wymiana stolarki drzwiowej, tynkowanie ścian i wykonanie sufitów podwieszanych,
ułożenie nowej podłogi, malowanie ścian i sufitów,
remont pomieszczenia kotła, wykonanie nowych
instalacji: sanitarnej, elektrycznej oraz instalacji
CO z montażem kotła na paliwo stałe) powstały
nowocześnie urządzone i funkcjonalne mieszkania.
Wartość inwestycji wyniosła 367.154,05 zł a kwota
dofinansowania 196.084,04 zł.
Ponadto, w dniu 29 marca br. dokonano odbioru
końcowego przebudowanej drogi gminnej w Prężynie na odcinku liczącym prawie 990m. Gmina
skorzystała z 70% dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie
1.379.987,55 zł (koszt inwestycji to: 1.971.410,78 zł).
Mieszkańcy Białej mogli już również zauważyć
rozpoczęcie prac przy dwóch wieżach (wodnej
i ciśnień), a także przy murach na ul. Wałowej.
Pisaliśmy już w lutowym numerze „Panoramy
Bialskiej” o zmianach czekających bialskie zabytki,
kiedy to Biała jako pierwsza w woj. opolskim ruszyła
z realizacją zadania dofinansowanego ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i podpisała umowy
z Wykonawcami robót budowlanych w projekcie
„Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy
Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich
obiektów zabytkowych”. Dla przypomnienia:
wieża wodna i wieża ciśnień staną się wieżami
widokowymi, do wieży ciśnień zostanie wybudowana piesza ścieżka, a wschodni fragment murów
obronnych (przy ul. Kościuszki i Wałowej) zostanie
odrestaurowany, zaś tereny przy ul. Wałowej 6-8
oraz plac naprzeciw adresu ul. Wałowa 3 zyska
zupełnie nowe funkcje i wygląd. Planowany koszt
inwestycji to 7.682.942,23zł, przy 90% dofinansowaniu w kwocie 6.914.647,99zł.

Inne w trakcie!
Trwają natomiast zaawansowane prace przy
gruntownej przebudowie budynku mieszkalnego
w Chrzelicach 15. Jeszcze do niedawna obiekt
negatywnie wpływał na wizerunek miejscowości,
a po zakończeniu zadania zyska nie tylko estetyczny
wygląd, ale powstanie tam 10 lokali mieszkalnych.
W budynku wymieniany jest dach, stolarka i wszystkie
instalacje, należy także wykonać posadzki, tynki,
a także centralne ogrzewanie z kotłem zasilanym
biomasą (pelletem). Zakres prac jest znaczny, stąd
przy realizacji inwestycji skorzystano ze wsparcia
finansowego z Funduszu Dopłat w ramach Programu
Budownictwa Komunalnego realizowanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. Koszt zadania
wynosi: 1.919.795,06 zł, a wsparcie zewnętrze:
1.535.836,05zł. Planuje się zakończyć inwestycję
w połowie 2022r.

Rozwijamy się cyfrowo!
Gmina Biała realizuje również dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020. Pierwszy z nich pn. „Cyfrowa
Gmina Biała” to kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Gminy,
czyli: Urzędu Miejskiego, Gminnego Centrum
Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biura
Obsługi Szkół Samorządowych – dlatego zostaną
zakupione usługi i sprzęt pozwalające chronić dane
oraz informacje powstające w tych instytucjach,
a pracownicy zostaną przeszkoleni. Dodatkowo nowe
wyposażenie komputerowe i multimedialne wesprze
Urząd Miejski w Białej, a dla mieszkańców gminy
Biała przygotowywana jest aplikacja mobilna, dzięki
której w łatwy sposób będzie można kontaktować
się Urzędem Miejskim w Białej w najważniejszych
interwencjach, otrzymywać powiadomienia
o istotnych terminach i wydarzeniach (więcej
o aplikacji w kolejnych numerach „Panoramy”).
Poznano już najkorzystniejszą ofertę dotyczącą
zakupu sprzętu informatyczno-komputerowego
i trwa przygotowanie do podpisania umowy
z Dostawcą. Gminie Biała przyznano 100% grant
w wysokości 316.320,00zł na pokrycie wydatków
netto wynikających z zakresu projektu.
Drugim projektem jest przedsięwzięcie realizowane
w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju
cyfrowym”. W ostatnim dniu marca 2022r. zawarto
umowę o powierzenie grantu (100%) w wysokości
194.000,00zł, który przewidziano na zakup 16
komputerów stacjonarnych, 68 laptopów, 6 tabletów
oraz oprogramowania dla osoby niedowidzącej.
W sumie nasza inicjatywa pn. „Cyfrowa Gmina
Biała – granty PPGR” obejmuje 80 uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie gminy, a których przodkowie
pracowali w państwowych przedsiębiorstwach
gospodarki rolnej.
ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Gmina Biała inwestycjami stoi - dokończenie z poprzedniej strony

W tym projekcie również poznano oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu,
a obecnie trwa wybór najkorzystniejszej z nich.
Gdy wszystkie deklaracje dostawców o terminie
dostarczenia sprzętu zostaną spełnione, to już przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego komputery
znajdą się w domach wnioskodawców.

Jesteśmy w trakcie trzeciej
edycji Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej!
Tym razem sołectwa: Browiniec Polski, Czartowice,
Grabina, Józefów, Krobusz, Ligota Bialska, Mokra, Nowa
Wieś Prudnicka, Ogiernicze i Wasiłowice otrzymają na
realizacje swoich zadań po 5.000,00zł (maksymalnie)
z budżetu województwa opolskiego oraz po 1.000,00zł
z budżetu powiatu prudnickiego.

Dnia 14 kwietnia 2022r. w Szybowicach, Burmistrz
Białej Edward Plicko oraz Skarbnik Gminy Klaudia
Kopczyk podpisali umowę dotyczącą przyznania pomocy
finansowej w formie dotacji celowej.
Warunkiem otrzymania tych środków jest wymagany
wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty
dofinansowania zadania.
W tej edycji, wkład własny Gminy Biała na zadania
realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy
Sołeckiej wynosi ogółem: 24.630,00 zł.
um

Wicemarszałek Województwa Opolskiego,Zuzanna Donath-Kasiura i burmistrz Białej Edward Plicko

W

Markus Gonsior
Mistrzem Polski

dniach 6 – 10 kwietnia 2022r. w Janowie
Podlaskim odbyły się Krajowe Mistrzostwa Polski IDO Balet, Modern & Contemporary Dance.

Wśród uczestników tego konkursu tanecznego
znalazł się Markus Gonsior, wychowanek grupy
STARS działającej w poprzednich latach przy
GCK w Białej. Markusowi i jego partnerce, Annie
Czajkowskiej, po wielu intensywnych próbach
(także z wykorzystaniem sali w GCK) udało się
zająć 1 miejsce w kategorii duet modern i tym
samym wywalczyć tytuł Mistrzów Polski.
Markus od kilku lat jest członkiem Akademii
Tańca RAMADA w Opolu, której działanie oparte
jest na zasadzie amerykańskich akademii tańca
szkolących tancerzy niezależnie od wieku jak i
kwalifikacji tanecznych za pomocą lekcji grupowych jak i indywidualnych w systemach stałych
grup oraz otwartych. W kwietniowych zawodach
Akademii udało się uzyskać łącznie 7 złotych
medali i tytułów Mistrzów Polski, 4 srebrne medale
i tytuły Wicemistrzów Polski. Tancerze Akademii
wykonali w sumie 33 choreografie.
Gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy kolejnych!
dh

Markus Gonsior z partnerką, Anną Czajkowską
(zdj. Ramada Team)

Kącik historyczny: Rok 1933
– rokiem zmian w Białej

J

ak wyglądała Biała i jakie były nastroje jej
mieszkańców przed i tuż po objęciu władzy
przez NSDAP? Jaki był znamienny rok 1933?

Z przekazów źródłowych znamy preferencje
polityczne mieszkańców Białej z końca 1932 roku.
W jesiennych wyborach do Reichstagu w Białej
zagłosowało 1239 mieszkańców, a głosy rozłożyły
się następująco: na partię Centrum oddano 514
głosów (41,2%), na NSDAP – 402 (32,4%), na
Komunistyczną Partię Niemiec – 169 osób (13,6%),
pozostałe partie uzyskały poniżej 10% głosów.
Bardzo mocno komentowano zgon Franza Botty,
który prawie 30 lat był w Białej policjantem. Po
objęciu władzy przez Adolfa Hitlera 30 stycznia
1933 roku, wśród bialskich nazistów wybuchła
euforia. Już na początku lutego zorganizowano
na bialskim rynku demonstrację z płomiennymi
przemówieniami o Hitlerze. Zaczęła się kampania
wyborcza przed wyborami do Reichstagu zaplanowanymi na 5 marca. Odbyły się one w atmosferze
przemocy i zastraszania, co przyniosło efekt
w postaci zwycięstwa NSDAP. Partia otrzymała
719 głosów, co stanowiło 49,2% uprawnionych do
głosowania, przed partią Centrum (441 głosów –
34%). W tym samym miesiącu odbyły się wybory
do rady miejskiej w Białej. Tutaj również zwyciężyła
partia NSDAP zdobywając 483 głosy, co stanowiło
39,2% i zapewniło 6 z 14 miejsc w radzie.
Pod koniec marca miały miejsce smutne wydarzenia, które dobitnie pokazały zmiany zachodzące
po objęciu władzy przez nazistów. Do opuszczenia
bialskiego jarmarku zostali zmuszeni handlarze
żydowscy, których siłą usunęli członkowie Sturmabteilungen.
2 kwietnia odbyło się uroczyste posiedzenie
nowej rady miejskiej. Przewodniczącym został
właściciel drukarni - Paul Jendretzke, który startował z listy „Burgerblock”. Na tym posiedzeniu
uchwalono nadanie honorowego obywatelstwa
Białej Adolfowi Hitlerowi, który kilkanaście dni
później listownie podziękował z ten gest. Druga
połowa 1933 r. to widoczna konfrontacja między
nowymi zwyczajami wprowadzanymi przez
narodowych socjalistów, a dotychczasowymi katolickimi. Ważnym wydarzeniem było urlopowanie
ówczesnego burmistrza Białej - Waltera Tauza,
który piastował to stanowisko od 2 lat. Zastąpił
go członek NSDAP – Adolf Schramm. Znakiem
nowych czasów i porządków było zawieszenie
swastyki na bialskiej baszcie. Rozpoczął się dla
Białej nowy rozdział, który miał w niedalekiej
przyszłości przynieść poważne, a zarazem smutne
konsekwencje.
pb

Swastyka na bialskim rynku
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apraszamy 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 aktach często jest wymieniany kupiec Marcus
Mändel, który został we Wrocławiu aresztowany,
a zwolniony pod warunkiem, że przez dwa miesiące
nie mógł brać udziału w targach w Jarosławcu. Znamienne były olbrzymie kwoty pieniężne, wydawane
na handel lub procesy z mieszkańcami Wrocławia,
przez żydów: Abrahama Bonsa, Markusa Mändla,
Markusa Manasse i Scheura Löbla. Z chęci zysku,
w XVII w. żydzi bialscy często opuszczali swoje miasto. W 1663 r. żyd z Białej, Hirschel Joseph otrzymał
od księcia Chrystiana dzierżawę wytwórni winiaku
w księstwie Wołów, a miasta: Wołów, Ścinawa, Winsko i Rudna, zostały zobowiązane do brania winiaku od tego dzierżawcy. W księgach archiwum wrocławskiego ad a. 1692 f 107 jest mowa o niejakim
„Danielu Samuelu, dalej zwanym Gedali z Białej”, który miał duże powiązania z wrocławskim handlarzem
(żydem) Lazarusem - Zachariusem, dostawcą mennicy wrocławskiej oraz wieloma chrześcijańskimi handlarzami. Prawdopodobnie mieszkało w tym czasie
we Wrocławiu więcej bialskich żydów, których liczba po uzyskaniu przywilejów w XVII w. stale rosła.
Według RA. Klos NNN 466 i 502 w 1697 r. policzono we Wrocławiu 5 bialskich żydów, w 1737 r.
było ich 16, a w 1776 r. policzono 25 bialskich rodzin żydowskich. Ale długo jeszcze brakowało im
swobody przemieszczania się. Byli zobowiązani do
pozostawania w swoich miejscach zamieszkania.
Wzrostu zamożności pojedynczych żydów zaraz po
wojnie 30 letniej, nie można było porównać z sytuacją materialną wszystkich żydów. Mimo wielkiego
wysiłku i woli działania, większość żyła w biedzie, a ich warunki mieszkaniowe były nieraz krytyczne, co zostało już wcześniej wspomniane.
Nie zmniejszyło to jednak uwag krytycznych mieszkańców Białej w stosunku do społeczności żydowskiej. Dokonywane były próby hamowania rozwoju rzemiosła żydowskiego, a zwłaszcza rzeźników,
którzy sprzedawali wyroby mięsne chrześcijańskim
mieszkańcom Białej. Jak widać stosunki między
mieszkańcami pochodzenia żydowskiego i chrześcijańskiego nie zawsze były pokojowe. Z początkiem
XVII wieku sytuacja nieco się poprawiła. Ataki wobec żydów, prowadzone w czasie „wojny piwnej”
(1704-1707) przeciwko handlującym w swoich
kramach, ograniczały się do pojedynczych przypadków. Wiele niepokoju wprowadziły procesy społeczeństwa wobec urzędu (1744-1752) w sprawie
udzielenia pewnemu żydowi koncesji na wyszynk.
Zgoła inaczej miała się rzecz za panowania rodziny von Proskowski, która w dobrych stosunkach z żydami miała swój cel. Brała w obronę społeczeństwo żydowskie. Występowała przeciwko
książętom, a wkrótce i przeciw władzy miejskiej.
W połowie XVIII wieku społeczeństwo i rada miasta przekonały się, jak wielkie znaczenie mają żydzi
w rozwoju gospodarczym miasta. W 1747 roku magistrat podjął próby odzyskania miasta oraz przyległych posiadłości, które były pod panowaniem von
Oderfelda. Magistrat wyraził też chęć odzyskania
społeczności żydowskiej ze swoimi dobrami, a posiadłości miały być oddzielone od szlachty i przejść
pod panowanie magistratu. Miasto doceniło ważność
żydów dla rozwoju gospodarczego miasta. Podporządkowanie żydów restrykcjom magistratu okazało się dla nich zgubne. Dowodem napiętej sytuacji
była skarga bialskich żydów w roku 1780. „Jesteśmy
w swoich działaniach ograniczani przez policję,
mamy zakaz kupowania produktów na targach po
godz. 10,00”. Nie chciano udzielić żydom równych
praw z innymi członkami społeczeństwa. Jednakże
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mimo wielu trudności i przeciwności, w latach 15501850 można zauważyć powolny wzrost gospodarczy
społeczności żydowskiej. Niewielu z nich jednak
dorobiło się wielkiego majątku. Z wielkim zapałem
i wytrwałością pracowali nad polepszeniem swojej
sytuacji gospodarczej. Z owoców ich pracy korzystały całe społeczeństwa. To wyjaśnia, dlaczego w XIX
wieku spotyka się dużą współpracę społeczności
żydowskiej i nie żydowskiej w celu poprawy bytu
swoich małych ojczyzn. Jednakże podatki, które żydzi musieli płacić miastu i cesarzowi były tak duże,
że nie byli w stanie temu podołać. Z dokumentów
z roku 1534 wynika, że od 9 rodzin żydowskich
w Białej pobrano 8½ złotego guldena. W roku 1564
podatek od 6 żydów wynosił 9 florinów, a od 3 towarzyszy domu żydowskiego pobrano 2 floriny i 12
groszy. Żydzi byli również zobowiązani do oddawania części swoich zbiorów. Była to jedynie część obciążeń, z jakimi w tym czasie żydzi byli zmuszeni się
pogodzić. W 1570 roku, nakazem Księstwa Wrocławskiego, na każdym żydzie mieszkającym na Śląsku
spoczywał obowiązek rocznej zapłaty 2 florinów,
natomiast dzieci powyżej 10 roku płaciły 1 florina. Każdy obcy handlujący na Śląsku płacił również 1 florina.
Żydzi ze swoimi prawnymi i nieprawnymi podatkami coraz bardziej popadali w długi. 4.08.1592 roku,
Księstwo Śląskie domagało się od żydów Głogowa
i Białej spłaty zaległych 2000 talarów dla cesarza.
Władze naciskały na wygnanie żydów, co miało być
przykładem, jakie środki zostaną użyte w stosunku
do zadłużonych. Z początkiem 1618 roku księstwa
zdecydowały: „(...) żydom z Białej z powodu długów wstrzymuje się zezwolenie na handel na otwartych targach, aż do odwołania.” W nawiązaniu do
tego (4.VI.1618) książe Christian z Brzegu ostrzegał
radę Wrocławia, że podejmie podobne kroki w stosunku do handlarzy wrocławskich. Ostrzejsze sankcje groziły po wydaniu dekretu 14.VII.1618 roku.
„Z powodu żydów bialskich, którzy przez wszystkie
lata zobowiązani byli wpłacać 100 florinów, rozkazuję: w zaległych zobowiązaniach kwotę wpłacić,
w przeciwnym razie kwota zostanie pobrana siłą.”
W końcu władze zrozumiały ciężar spłaty zadłużenia
i 13.X.1618 roku zostało uchylone polecenie natychmiastowej spłaty 2000 florinów. Dług został rozłożony na 3 lata, natomiast aktualne podatki miały być
ściągane z większą surowością. Udzieloną przez cesarza zwłokę uchyliło 9.II.1619 roku Księstwo Wrocławskie, powołując się na prawo podatkowe i nakazało natychmiastową spłatę zaległych długów łącznie
z sankcją wydalenia poza granice kraju. W odpowiedzi żydzi zobowiązali się wpłacić 200 florinów jako
pierwszą ratę, natomiast pozostałą kwotę w późniejszym terminie. Bialscy żydzi czynili niewiarogodne
wysiłki w celu spłaty swojego długu. Jak wynika ze
sprawozdania, w 1621 roku wpłacili 505 talarów
i 20 groszy. Mimo spłaty długu, nadal byli zagrożeni
następnymi karami. Zostali wezwani do zapłaty podwójnej kwoty, a jednocześnie zostały im udzielone
ostrzeżenia. Sankcje groziły im nie tylko ze strony
władz lokalnych. Również cesarz zwrócił się do Śląskich Cechów o ponaglenie spłaty zaległych podatków (12.I i 24.VI.1626 roku), gdyż sam potrzebował
większych sum pieniężnych na własne potrzeby.
Zostało otwarcie powiedziane, że podatki żydowskie
zostały uchwalone na podstawie „DECRETA UND
CESSIONES” oraz z powodu ciągłych próśb kierowanych do książąt o zezwolenie na handel w całym
kraju. Był to szczególnie ciężki okres dla żydów
w okresie wojny 30 letniej. W drugiej połowie XVII
wieku, prawa podatkowe zostały dalej zaostrzone.
Cesarski restrykt z 10.XI.1690 roku uchwalił podatkowy podział klasowy dla żydów oraz tzw. pieniężne
kwoty ochronne w latach 1690 i 1691. W roku 1695
żydowskie prawo podatkowe nadal zostało zaostrzone. Żydzi z Głogowa, Białej i pozostałych części kraju zobowiązani zostali do wpłaty 6000 guldenów,

a radę starszych i rabinów zobowiązano do zebrania
i wpłacenia zaległych kwot w okresie sześciu tygodni
do Generalnego Urzędu Podatkowego.(4.VI.1695).
Wniesiony sprzeciw zakończył się powodzeniem. Obciążenie wobec miasta pokrywali regularnie. W 1612
roku płacili za wodę 20 talarów. Inne podatki
zostały im naliczone mniej więcej w tej samej
wysokości.Płacili
księdzu
roczny
podatek w wysokości 2 florinów. Od 1717 zostali
zobowiązani wpłacać miejscowemu księdzu 48 florinów. Po przekazaniu Śląska w ręce pruskie, położenie podatkowe nie zmieniło się. W celu wyjaśniania wszystkich zagmatwanych spraw podatkowych,
został powołany „Żydowski Urząd Tolerancyjny.”
Przez prawie półtora wieku zostają pominięte wiadomości o osiedlaniu się żydów w Białej. Dopiero
w 1534 roku znajdujemy pierwsze dane. Czy w tym
czasie istniała zamknięta społeczność, nie można
udowodnić. Zdecydowanie, jeszcze w II połowie XVI
wieku nie można udokumentować zorganizowanych
gmin żydowskich. Tymczasem Zimmermann twierdzi, że w roku 1562 musiała istnieć w Białej taka gmina. Z cesarskiej listy zastawnej, w której cesarz przekazał Białą hrabiemu Georgowi Christophowi von
Proskowski, są notatki o Gminie żydowskiej w Białej.
Potwierdzone jest, że w 1600 roku taka gmina już
istniała. Najważniejszą potrzebą gminy żydowskiej,
była budowa synagogi. Współdziałanie żydów, którym religia była bardzo bliska, była bez „ domu modlitwy” wręcz niemożliwa. Można zatem przyjąć, że
w pierwszym okresie osiedlania się żydów na Przedmieściu, taki „ dom modlitwy” musiał istnieć. Ale ani
z akt lub przekazów, nie można określić dokładnego
miejsca usytuowania tego domu. W aktach i przekazach z II połowy XVII wieku i początków XVIII wieku
jest mowa o drewnianej synagodze w Alei Żydowskiej
w centrum miasta. Faktem jest, że była mała, ciasna
i biedna, odpowiadająca biedzie swoich twórców.
W latach 80. XVII wieku, okazała się zbyt mała dla
wciąż rosnącej liczby osiedlających się żydów. Polepszająca się ich sytuacja gospodarcza, pozwoliła myśleć o rozbudowie. Z 17.III.1680 roku istnieją zapiski
o pertraktacjach w sprawie kupna placu pod budowę
nowej synagogi. Prawdopodobnie znalazło się wielu przeciwników budowy, gdyż z zapisów z lat 1688
i 1717 wiadomo, że stara, drewniana synagoga jeszcze istniała. Musiały to być szczególne sprzeciwy, które uniemożliwiły budowę nowej synagogi. I tak przez
pół wieku drewniana synagoga była jedynym miejscem modlitwy i nauki dla wciąż rosnącej liczby żydów w Białej. Dopiero siły natury wprowadziły zmiany. „22.IX.1769 roku płomienie dużego ognia strawiły
drewnianą synagogę i 12 domów”. Tak opisywał to
zdarzenie Zimmermann 15 lat później. Po tym fakcie
ponowiono prośbę o zakup placu pod budowę nowej
synagogi. Magistrat jako jedyny upoważniony do wydania zgody, przychylił się do tej prośby pozytywnie.
Tylko niewiarygodna religijność żydów pozwoliła
na zgromadzenie ogromnych środków na budowę
nowej synagogi. W miejsce starej, powstała piękna
i solidna nowa budowla, utrzymana w stylu gotyckim. I tak jak ratusz ozdobiła obraz małego miasteczka. Z centrum do synagogi prowadziły tylko wąskie
ścieżki. O roku zakończenia budowy świadczył napis
w języku hebrajskim, na tablicy, niedaleko wejścia
do galerii żeńskiej. Był to cytat proroka Haggi, który
brzmiał: „Niech wspaniałość tego domu większa będzie, aniżeli poprzedniego była.” Natomiast wielkość
cyfr określająca rok zakończenia określała ważność tej
budowy dla każdego odwiedzającego. Był to rok 1774.
Wynika z tego, że przygotowania i budowa zajęły
żydom pięć lat.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu gazety
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Jarmark

kwietnia na bialskim rynku odbył się Jarmark Wielkanocny.

Pogoda niestety nie dopisała - wiał zimny
wiatr, padał deszcz, sypnęło nawet gradem - mimo
to chętnych do zakupów nie brakowało. W namiocie
i budkach wystawienniczych można było nabyć
wszelakie wyroby związane ze świętami wielkanocnymi. Chętni mogli zakupić różnego rodzaju
ozdoby świąteczne wykonane ręcznie i nie tylko
(wielkanocne zajączki, przepięknie zdobione jaja,
wianuszki, stroiki na stoły, zawieszki do okien
itd.). Nie brakowało akcentów kulinarnych - było
stoisko z wędlinami i kiełbasami, z serem i nalewkami, można było nabyć słodkie ciasta, miody,
makarony i inne.

Kapryśna aura na szczęście nie odstraszyła ani wystawców, ani kupujących

Wystawcami podczas jarmarku były osoby
prywatne oraz lokalni przedsiębiorcy, m.in.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie,
KGW z Łąki Prudnickiej i KGW z Radostynj,
Konwent OO- Bonifratrów - Warsztat Terapii
Zajęciowej z Prudnika, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Marcin Mroczek z Tarnowa Opolskiego.
Równolegle z jarmarkiem odbył się Otwarty
Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych "Piękno
tradycji". Pierwotnym założeniem było, że konkurs
odbędzie się na rynku przy jarmarku, jednak ze

Baranki i ciasta upieczone przez KGW w Łące Prudnickiej

Można było zakupić także miody

Wyroby cieszyły nie tylko oczy, ale i nosy

Stoisko OSM w Oleśnie
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Wielkanocny
względu na wspomnianą niesprzyjającą pogodę
został przeniesiony do sali w Centrum Społeczno
-Kulturalnym. W konkursie wzięło udział prawie
30 osób w różnych kategoriach wiekowych (7-12
lat, 13-17 lat i dorośli). Jaja zdobione były w różnych technikach - tradycyjnej kroszonkarskiej,
batikowej - gdzie jaja zdobi się za pomocą wosku
i farb, były także jaja malowane pisakami, oklejane
i zdobione cekinami. Podium zdominowały jednak
pisanki. Listę laureatów konkursu w poszczególnych
kategoriach prezentujemy poniżej.
Punktem kulminacyjnym jarmarku było odsłonięcie
Wielkiego Jaja Wielkanocnego. Uroczystego odsłonięcia jaja dokonał burmistrz Białej Edward Plicko
wraz z zaproszonymi gośćmi: posłanką Katarzyna
Czocharą oraz zastępcą dyrektora Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Teresą
Barańską.
Kilka słów o tradycji zdobienia jaj wielkanocnych na opolszczyźnie (i nie tylko) przedstawiła
prezeska Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Helena Wojtasik.
Jajko to symbol nowego życia, odrodzenia i przeciwdziałania złu. Nazwy barwionych jaj wielkanocnych pochodzą od sposobu, w jaki zostały
wykonane – i tak mamy: malowanki, kraszanki,
czy kroszonki, pisanki. W pisankowym rysunku
znajdziemy motywy stałe w całym kraju, a także
właściwe tylko dla danego regionu. Na polskich
wsiach malowanie pisanek dawniej było wyjątkowym rytuałem - malowały je kobiety, najczęściej
dziewczęta i młode mężatki. Niestety, dzisiaj
tradycja malowania czy pisania jaj na Wielkanoc
zanika, dlatego tak ważne jest by chociażby za pomocą właśnie konkursów starać się ją podtrzymać.
Bialskie jajo ozdobiła Iwona Pissarczyk z Ligoty
Bialskiej - twórczyni ludowa. Praca nad wykonaniem zdobienia w formie wzoru opolskiego zajęła
10 intensywnych dni. Jajo jest na wskroś bialskie
- jego czerwono-biała kolorystyka koresponduje
z herbem miasta, który również został wpleciony
w zdobienie.
Za przepiękne wykonane zdobienie jaja bialski burmistrz wręczył pani Iwonie nagrodę w wysokości 1500zł.

Pyszności na stoisku sołectwa Radostynia

Iwona Pissarczyk w trakcie pracy nad zdobieniem jaja

Drewniane ozdoby oferowała firma Laser-Cut Art z Lubrzy

Pamiątkowe zdjęcie z nagrodą

Pisanki Kazimiery Nowakowskiej

Kroszonki wykonane przez Iwonę Pissarczyk

Pisanki zdominowały tegoroczny konkurs

Laureaci Otwartego Konkursu
Zdobienia Jaj Wielkanocnych
"Piękno tradycji":
Kategoria dzieci w wieku 7-12 lat:
I miejsce - Martyna Topolska
II miejsce - Inez Hiza
III miejsce - Michał Marcinkiewicz
Kategoria dzieci/ młodzieży w wieku 12-17lat:
I miejsce - Wiktoria Pissarczyk
II miejsce - Klaudia Czaja
III miejsce - Alicja Gwóźdź
Kategoria dorośli:
I miejsce - Kazimiera Nowakowska
II miejsce - Helena Wojtasik
III miejsce - Wiesława Żytkiewicz
Nagrody (bony do sklepu Empik, na sprzęt elektroniczny oraz nagrody pieniężne - wedle kategorii)
pod odsłonięciu jaja wręczył burmistrz Białej,
Edward Plicko wraz z zaproszonymi goścmi.
W przyszłym roku jarmark planowany jest w bardziej
rozszerzonej formie: oprócz stoisk z wyrobami
gastronomicznymi i ozdobami świątecznymi oraz
konkursu zdobienia jaj mają odbyć się także występy artystyczne na scenie ustawionej na rynku.
dh
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W ZGODZIE Z NATURĄ
Naturalna pielęgnacja skóry twarzy cz. 2

bając o naszą cerę, oprócz podstawowych czynności (demakijaż, tonik,
krem), warto poszerzyć jej pielęgnację o serum, peeling i maseczkę.

Serum to preparat z substancjami aktywnymi o dużo większym
stężeniu niż w kremach. Może występować w formie płynnej, półpłynnej,
olejowej czy mieć konsystencję zbliżoną do lekkiego kremu. Jego zadaniem
jest dostarczenie skórze dużej dawki witamin, składników nawilżających,
odżywczych czy przeciwzmarszczkowych, dzięki czemu skóra odzyskuje
jędrność, elastyczność i staje się gładsza oraz bardziej promienna. Serum
jest trzecim krokiem w pielęgnacji domowej. Na oczyszczoną i stonizowaną
skórę twarzy wmasowujemy lub wklepujemy serum. Czekamy do wchłonięcia
po czym aplikujemy krem do twarzy. Stosujemy dwa razy dziennie, rano
i wieczorem. Wybierając serum warto wybierać takie, które mają najbardziej
naturalny skład a unikać tych zawierających substancje zapychające, takie jak
parafina, oleje mineralne, PEG-i oraz silikony (serum z takimi składnikami
nie odżywi naszej cery).
Rozszerzając naszą domową pielęgnację o kolejny krok, warto sięgać po
peelingi. Peeling to zabieg, za pomocą którego usuwamy martwe warstwy
zrogowaciałego naskórka, które nie pozwalają naszej skórze oddychać i utrudniają przenikanie kosmetyków. Zabieg ten wygładzi powierzchnię skóry,
odblokuje ujścia gruczołów łojowych, poprawi nawilżenie i krążenie w skórze
a także wyrówna koloryt i elastyczność. Przy cerze normalnej, mieszanej
czy tłustej możemy korzystać z peelingów skrub drobnoziarnistych. Peeling
ten nakładamy na oczyszczoną i stonizowaną twarz. Ruchami okrężnymi
wykonujemy delikatny masaż omijając okolice oczu. Uzyskane w ten sposób
tarcie powoduje złuszczanie martwego naskórka. Peeling zmywamy wodą,
tonizujemy twarz, aplikujemy serum i krem.
Przepis na domowy peeling:
3 łyżki gęstego jogurtu mieszamy z 1-2 łyżkami mąki ryżowej, następnie
wykonujemy peeling delikatnymi, okrężnymi ruchami. Składniki możemy
zostawić na twarzy na ok. 15 min. jako maseczkę.
Przy cerze delikatnej, wrażliwej, suchej, naczyniowej, trądzikowej stosujemy
peelingi enzymatyczne. Mają one konsystencję gładkiego kremu, są delikatniejsze a efekt złuszczenia uzyskujemy za pomocą enzymów roślinnych, które
rozpuszczają (a nie zdzierają mechanicznie) martwy naskórek i odblokowują
pory bez nadmiernego przesuszenia cery. Peelingi enzymatyczne nakładamy
na czystą twarz, omijając okolice oczu na ok. 7-10 min, następnie zmywamy
wodą.
Peeling enzymatyczny z octu jabłkowego dla cery trądzikowej
1 łyżka octu jabłkowego
1 łyżka startego jabłka
Jabłko ścieramy na tarce i odsączamy z nadmiaru soku, dodajemy ocet
jabłkowy i mieszamy. Nakładamy na oczyszczoną twarz (np. za pomocą
pędzelka, omijamy okolice oczu) i pozostawiamy na 10-15 minut. Zmywamy
letnią wodą.
Szczególną formą preparatów pielęgnacyjnych pozwalających zachować na
długo piękną i młodą cerę są maseczki kosmetyczne. Maseczki dostarczą
naszej skórze wiele składników nawilżających, odżywczych, regenerujących,
ponadto dotlenią głębsze warstwy skóry a efekty ich stosowania są właściwie
natychmiastowe. Maskę nakładamy na oczyszczoną skórę, czyli po demakijażu
i stonizowaniu twarzy. Przed jej zastosowaniem warto wykonać peeling aby
skóra lepiej wchłonęła zawarte w niej składniki aktywne. Maseczki stosujmy
je nie częściej niż raz lub dwa razy w tygodniu (i przy takiej częstotliwości
pomijamy peelingi, aby nie podrażnić skóry twarzy). Możemy korzystać
z masek zakupionych w sklepie lub przygotować je samemu z produktów
spożywczych dostępnych w każdej kuchni. Istotnym jest, aby maska, którą
stosujemy była przede wszystkim odpowiednio dobrana do rodzaju naszej
cery i jej aktualnych potrzeb.
Domowa maseczka nawilżająco-przeciwzmarszczkowa
Składniki:
1 łyżka gęstego jogurtu
1/3 łyżeczki kurkumy
1 łyżeczka gęstego miodu
Wszystkie składniki dobrze mieszamy, nakładamy na twarz (najlepiej za
pomocą pędzla, ponieważ kurkuma może farbować skórę). Pozostawiamy na
minimum 15 minut. Zmywamy żelem do mycia twarzy, a następnie przecieramy
tonikiem lub płynem micelarnym aby pozbyć się żółtego zabarwienia skóry.
Dzięki tym prostym zabiegom nasza cera będzie zadbana i promienista.
Wielkimi krokami zbliża się lato, czyli sezon klapek i sandałów. Nasze stopy
po zimie mogą wyglądać mało estetycznie, dlatego zapraszam do kolejnego
wydania Panoramy, w którym zapoznamy się z naturalną pielęgnacją stóp.
W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina

Promocja tomu "Circulus Neostadiensis -

W

Studia z historii powiatu prudnickiego"

e wtorkowe popołudnie, 19 kwietnia, w GCK w Białej odbyła
się promocja książki „Circulus Neostadiensis – Studia z historii
powiatu prudnickiego” Tom I.
Publikacja zawiera dziesięć zróżnicowanych pod względem tematyki tekstów
(znajdziemy tu m.in. artykuły na temat kontrreformacji w XVII wieku,
garnizonu prudnickiego czy wspomnienia z powrotu z wojny do ojczyzny.)
Każdy tekst opublikowany został w języku niemieckim oraz polskim.
Książka wydana została przez Komisję Historyczną Powiatu Prudnickiego
w Northeim, która działa od lat 80. XX wieku i w ostatnich latach stara się
być platformą służącą do wymiany wiedzy i poglądów między miłośnikami
lokalnych dziejów. Członkowie zrzeszeni w Komisji Historycznej to w większości
historycy hobbyści, badacze dziejów ziemi prudnickiej, genealodzy badający
historie rodów tej ziemi jak i zwolennicy ziemi prudnickiej, wspierający
przedsięwzięcia Komisji w różny sposób.
dh

Andreas Smarzly - jeden z autorów publikacji

Okładka książki

9

2022 KWIECIEŃ

Młodzież Zapobiega Pożarom

D

nia 28 marca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Białej odbył
się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega
Pożarom” (eliminacje gminne), który ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony życia, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

I – Marek Duda,
II – Maik Rieger,
III – Filip Szramowski,
wyróżnienia za udział w turnieju otrzymali:
Markus Kaleta, Alicja Ziarko, Wanessa Kamionka

W turnieju wzięło udział 6 osób w jednej grupie wiekowej – uczniowie szkoły
podstawowej klasy od 5 do 8 – 6 osób,
Uczniowie zajęli następujące miejsca:

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych
sukcesów!
dp

Laureaci konkursu razem z jury

Wszyscy uczestnicy konkursu razem z jury

„Poznaj Polskę” - dofinansowanie dla Gminy Biała

"Policjant, który mi pomógł"

B

iuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski
konkurs „Policjant, który mi pomógł”.

G

mina Biała w roku 2022 uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej udzielonej ze środków budżetu państwa na realizację
przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w wysokości 39 980,40 zł.

Dotacja na organizację wycieczek została przyznana na podstawie porozumienia Burmistrza Białej, jako organu prowadzącego szkoły, z Ministrem
Edukacji i Nauki.
Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”:
Nazwa placówki

Rodzaj
wycieczki

Wysokość przyznanego
wsparcia finansowego

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Białej (klasy IV-VIII)

Wycieczka
trzydniowa

15 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Białej (klasy IV-VIII)

Wycieczka
jednodniowa

5 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Białej (klasy IV-VIII)

Wycieczka
jednodniowa

4980,40 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Filipa Roboty w Łączniku
(klasy IV-VIII)

Wycieczka
jednodniowa

5 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Filipa Roboty w Łączniku
(klasy IV-VIII)

Wycieczka
jednodniowa

5 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Filipa Roboty w Łączniku
(klasy I-III)

Wycieczka
jednodniowa

5 000,00 zł

RAZEM

39 980,40 zł

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe
przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji
i Nauki w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.
W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej
wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół
podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych).
jm

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i
umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom
krzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem,
empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy
osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.
Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej
Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych
działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem
świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.
Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa na kształtowanie
pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze
Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania lokalnego
systemu pomocowego w tym obszarze zasługują na wyróżnienie.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może
dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem
zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 27 czerwca 2021 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na
adres poczty elektronicznej:
policjantktorymipomogl@policja.gov.pl
Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel
Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant,
który mi pomógł”.
Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie pod uwagę ich
zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak
również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których
istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!
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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. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić
musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wejdź na stronę
www.zone.gunb.gov.pl
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
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

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Odeszli
Maria Ferdyn, ur. 1939 r., zm. 21.03.2022 r., zam. ost. Biała
Maria Sobek, ur. 1934 r., zm. 23.03.2022 r., zam. Radostynia
Monika Goretzka-Sternal, ur. 1947 r., zm. 28.03.2022 r., zam. Biała
Henryk Górek, ur. 1945 r., zm. 29.03.2022 r., zam. Biała
Jan Wolny, ur. 1960 r., zm. 31.03.2022 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Kunegunda Czech, ur. 1956 r., zm. 01.04.2022 r., zam. Biała
Maria Lubczyk, ur. 1939 r., zm. 04.04.2022 r., zam. Chrzelice
Zofia Moskal, ur. 1931 r., zm. 08.04.2022 r., zam. Biała
Krystyna Socha, ur. 1930 r., zm. 09.04.2022 r., zam. Mokra
Joachim Latus, ur. 1955 r., zm. 10.04.2022 r., zam. Rostkowice
Eugeniusz Kasprzyk, ur. 1928 r., zm. 11.04.2022 r., zam. Biała
Stanisław Miałszygrosz, ur. 1948 r., zm. 12.04.2022 r., zam. Kolnowice
Elżbieta Klose, ur. 1933 r., zm. 18.04.2022 r., zam. Józefów

PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

S

zanowni mieszkańcy Gminy Biała, od dnia 10 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Białej uruchomiony został Punkt Konsultacyjno
– Informacyjny (PIK) rządowego Programu Czyste Powietrze,
obsługiwany przez dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Białej.
PIK mieści się na dużej Sali Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro) i obsługiwany jest w następujących terminach:
Poniedziałki od godz. 13:30 do godz. 17:00
Środy od godz. 13:30 do godz. 15:30
Piątki od godz. 7:00 do godz. 10:00 i od godz. 14:00 do godz. 15:30
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt:
telefoniczny - 77 4388537 lub 77 4388538
e-mailowy - czystepowietrze@biala.gmina.pl
ZAKRES DZIAŁANIA
PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
• informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania
dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, fotowoltaiki,
• udzielanie pomocy mieszkańcom w założeniu indywidualnego Konta na
Portalu Beneficjenta,
• udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie.
• udzielanie pomocy wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego
dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność
oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu a Gminą Biała.
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: wfosigw.opole.pl.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na
terenie Miasta i Gminy Biała.

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami"

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla prezesa
Stowarzyszenia Sportowego Akademia Piłkarska Biała
JAROSŁAWA OLAJOSSY I JEGO RODZINY
z powodu śmierci ojca
składają ZARZĄD, TRENERZY, RODZICE oraz DZIECI

Solec zaprasza na MAIFEST
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REKL AMY

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
zadzwoń: 77 438 70 26 wew. 22
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