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Długa podróż
i ciepłe powitanie

Nadano imię
Eryka Murlowskiego

foto Mirosław Lasar

Po k i l ku le tn i e j  p r ze r w i e 
w spotkaniach mieszkań-
ców Marienheide i Białej, 

obecny przewodniczący stowarzy-
szenia partnerskiego – Klaus Berger, 
po marcowym zaproszeniu grupy 
roboczej z Białej, stara się reaktywo-
wać uśpione partnerstwo.

 Burmistrz Marienheide Stefan Me-
isenberg zaprosił większą grupę miesz-
kańców Białej na uroczyste obchody 
600-lecia partnerskiego miasta. W dniach 
od 15–18.09.2017 r. burmistrz Edward 
Plicko, przedstawiciele Rady Miejskiej, 
mieszkańcy oraz grupa strażaków wyje-
chali do Marienheide, żeby uczestniczyć 
w uroczystościach.
 Podróż była długa i  wyczerpująca, 

na miejscu na grupę oczekiwali: burmistrz 
Marienheide Stefan Meisenberg, Klaus 
Berger oraz rodziny które przyjmowały 
u siebie część naszych uczestników. Druga 
grupa zakwaterowana była w hotelu.
 Gospodarze przygotowali program, 
w ramach którego grupa podczas pierw-
szego dnia pobytu zwiedziła odrestau-
rowaną pompę wodną z XIX w. i zamek 
Gimborn. W  niedzielę miało miejsce 
zwiedzanie muzeum starych organów, 
pianin i katarynek. Ten pokaz przysporzył 
gościom szczególnie niezapomnianych 
wrażeń, a prezenter okazał się wybitnym 
i jedynym niemieckim ekspertem w tej 
dziedzinie. Wielkość kolekcji przekroczyła 
wszelkie oczekiwania.

dokończenie na str. 7 dokończenie na str. 7

Uroczysty pochód Katarzyna Murlowska odsłoniła tablicę pamiątkową

Wiejskie Centrum Kultury 
i Rekreacji w Chrzelicach 
otrzymało imię zmarłego 

przed czterema laty społecznika. 
W niedzielę, 17 września, o 13:00 
miało miejsce odsłonięcie tablicy – 
wstęgę zdjęła pani Katarzyna, żona 
wybitnego mieszkańca Chrzelic.

 Obecny był również jego syn Mateusz 
i sporo osób z otoczenia społecznego 
(nie mogło zabraknąć członków 
Centrum Kobudo Kenkyukai, m.in. 
Grzegorza Griniga, Norberta Bolika 
czy Roberta Bobera Zebranych po-
witał Janusz Siano (Stowarzyszenie 
Odnowa Wsi Chrzelice), następnie 
oddał głos Robertowi Rodenowi (Rada 
Miejska w  Białej) – przypomniał 

on numer uchwały, na mocy której 
nastąpiło nadanie imienia. Tablica 
znajduje się tuż przy głównym wejściu 
do budynku, na prawo.

 Po tej uroczystej i  wzruszającej 
chwili swoje pięć minut mieli monocy-
liści – ci z Chrzelic oraz ci z Żywocic 
(sekcja działająca w tej podkrapko-
wickiej miejscowości wykiełkowała 
z chrzelickiej). Zmierzyli się w trzech 
dyscyplinach: koszykówce, hokeju 
i  tzw. ścieżce zdrowia (rodzaj toru 
przeszkód). Jazda na takim sprzęcie jest 
oryginalna już sama w sobie, do tego 
dochodzi połączenie jej z zasadami 
popularnych gier zespołowych.
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ŁO WITAMINACH

W  tyj roku to banie kiepsko 
z witaminoma, stromy stojoł 
prozny, nie ma jabek i gruszek 

zimowych. Trocha boło w  lato żniwek 
i  to jeszcze byle jakie. Dobrze, iż boło 
choć wiałci porzeczek czerwjonych i czo-
łrnych. Mieli my tyż trocha malin i jeżyn, 
tak iż coś ech tał jednak na ta żima tych 
witamin zaprawiyła. Festy ech rachowała 
na łorzechy, kożdy jedyn ech zbierała, 
suszyła, a  jak ech jy łotwarła, w posz-
czotku nie boło nic z łorzecha.
 A jak to boło piyrwyj. Miałach już bez 
dwadzieścia lołt, jak ech piyrwszyj rołz 
w życiu boła u dochtora. A to wszystko 
przez ty „witaminy”, co – jak nom tupli-
kowali – leżą na zygrodzie w  trołwie. 
Nie powiedzieli jyno, że przi tyj zbiyra-
niu idzie przemażnołć, a do tygo jesz-
cze i  przejeść... Bez lato, wczas rano 
moja piyrszoł droga to boła do zygrody 
pozbiyrać łowoce. Trołwa od rosy boła 
mokroł, jak po dyszczu, i bardzo se faj-
nie po ni boso chodziyło i chto by tał doł-
woł pozór, że jednak jest zimno. Nazbiy-
rałach cały fortuch jabek i gruszek, a te 
nołwianksze toch zarołz zjadła. Milimy 
doma na zygrodzie wielkoł francbyrna 
[grusza Franciszka], dwie gałałzie rosły 
aż nad dworek somsiada. To boły taky 
podużny gruszy, żołty z  czerwionymi 
licoma. Jak se je ugryzło, to zołft lecioł 
po rankach, aż na ziymia kapało. Foter 
nie mieli już wszystkich zambów, to se 
wdycki połra tych gruszek kajś skowali 
i czekali, aże banoł gniołki.
 U drugiego somsiada zaś rosła wiel-

koł grusza, padali na niał babula, i miała 
łokrołgły gruszki. Ale ty już nie boły 
taky dobre jak naszy francbyrny. Jak 
już boły godzonce, to w niedziela foter 
postawiyli takoł dugoł drołbka i pomału 
wleźli aż na wiyrzkołek i narwali ze dwa 
koszyki kartoflane tych gruszek, a potyj 
zaczli trzonść. Loł nołs, dzieci, to boła 
wdycki nołwiankszoł uciecha. Lołtali 
my jak pofyrtani i  zbiyrali ty gruszki 
całymi ajmroma. Tyn strom rosł przi 
płocie i  łowocy leciały na dworek łod 
somsiada. Tak se zwiało, że to co spad-
nie na jej ich strona bez cały czas, to se 

mogą pozbiyrać, ale w ta niedziela, co se 
trzonsło, to my mogli przelyźć za płot, 
rozłożyć plała, coby se ty gruszki jak pisły 
ło ziymia nie zmarasiyły, pozbiyrać.
 Potyj muter ze siostrą i  somsiadką 
siadły se na ryczkach w  kuchyni abo 
na dworku, w  poszczodku postawiyły 
waniynka z wodo i łocta – coby łostru-
gane gruszki nie zrobiyły se bronne – i tak 
ji to łobiyranie wartko szło, że co trocha 
jedna gruszka plums! Do ty waniynki, 
aż hned boła połnoł... W piecu już boło 
zatopiono, wielki dymfer stoł na bloł-
cie, a kobiyty se uwijały, coby ty gruszki 
prandko poukłołdać do 2 litrowych 
krauzów, zalołć wodoł, dosuć cukru, 
dopasować guminki, prziciść klamroł 
i  rajn do tygo dymfra. Muter wacho-
wali, co by se gruszki za fest nie roz-

warzyły. Jak już z jaky krauzy syczało, 
to boło zicher, iż nie chyciyła. Siyła gru-
szek i jabek my suszyli we wieloku i potyj 
całą zima wisiały w miyszkach na górze, 
pod pomoło i se z nich brało. Francbyrny 
boły wcześny i długo nie wydzierzały. 
Po nich i jabka se miały już ku końcowi 
i jak łostało ich połra na samyj szpicy, 
toch kożdy dziyń kukała, jak by se do nich 
dostać, bo boły nołlepszy: wielky, żołty 
i taky dobry, że aż ślinka leciała. Potyj 
to już na zygrodzie łostało jyno trocha 
dołwiónek, szwestek i zimowych jabek.
 Na polu już wtedy boły ściyrniska, 

kaj my dzieci zaczli gansi paść, a przi tyj 
puszczać drachy. Nołfajnsze boły drachy 
z papióru, uwionzane na dugi bratwie. 
Puszczali my jy do luftu i kukali, czyj 

Pobocze, które uległo zniszczeniu 
naprzeciw wyremontowanego 
chodnika – do poprawki; ale (jak 

zapewnia powiat) w najbliższym czasie 
zostanie utwardzone. Ciężarówki i ciężki 
sprzęt rolniczy są tego przyczyną –  droga 
w tym miejscu jest zbyt wąska jak na 
dzisiejsze normy; siłą rzeczy jeden z 
mijających się kierowców musi zjechać.
 W ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańcy Olbrachcic zgłosili chęć 
remontu chodnika na długości 270 m. 
Zakup materiałów, tj. kostka, obrzeża 
trawnikowe, kliniec, piasek, cement 

kosztowały 13.391 zl, praca koparki 4000 
zl, w tym wkład własny 950 zł. Około 
200 godzin prac, które zadeklarowaliśmy 
(społecznie wykonać) uzyskało uznanie 
komisji gminnej. 
 Gotowy chodnik o długości 290 m 
przy kościele, wyremontowany przez 
profesjonalną firmę, czekaliśmy na niego 
10 lat. Dołożymy wszelkich starań, aby 
pozostałe 750 metrów powiatowego 
chodnika było wyremontowane jak 
najszybciej.

 – nadesłane przez mieszkańca

Żołdyn nie wiedzioł 
 Iż łotwiyroł se przed ni świat,
 Czy do kuferka na droga wez se po ździebeczku ziemi i nieba?
 Jaky kwiołtko z łąki, jabłko z zygrody i konsek płota? 
 A możno jyno nadzieja i ta spórka ślonskygo chopa? Wez, bo
 By se z farbiony dyszcza na swoji polu tak setnie nie mocowoł 
 I mokrych jak glina gruzłów łod nowa pendzla nie bronowoł.
 Poleku mu rosło – przez połra lołt – niż se Ponboczek ulitowoł:
 Blysknoł światła jednoł kryskoł, jedyn sztrich postawiył
 I doczekoł se malyrz końca żniw. Piyknych, kolorowych...
 Żołdyn na taky żniwa nie zapracowoł. Jan Cybis jyno.

Biała 1997

tyż nołdali wiater łodniesie i czyj łogón 
banie nołbarzy flatrowoł. Wiela boło przi 
tyj lołtanioł, wiela tyż uciechy i żołdyn 
nie myśloł, iż już poleku idzie ku zimie.

Drogi (dziurawe, nieasfaltowe itp.) to 
jedna z częstszych bolączek małych 
miejscowości. W przedostatnią 

niedzielę sierpnia droga w Nowej Wsi 
Prudnickiej została uroczyście otwarta.
 Sfinansowano ją z funduszu sołeckiego, 
FOGR-u (Funduszu Ochrony Grutów 
Rolnych) oraz środków gminnych.

 Jest to droga objazdowa, która 
doprowadza do Mosznej, przez pola 
i lasy. Inwestycja stanowi – w zasadzie 
– pierwszy etap. 
 – Reszta jest kamieniowa – mówi 
sołtys Alfred Brajer. – Są plany, żeby 
ją także zrobić, wyrównać, z funduszu 
sołeckiego za przyszły rok.

Jest droga, są dalsze plany

Olbrachcickie sprawy drogowe

Burmistrz Edward Plicko i sołtys Nowej Wsi Alfred Brajer

Uporządkowanie spraw drogowych potrafi ułatwić życie
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9–10 września odbyła się w Białej 
impreza kolejarska, z drezynami, 
wyścigami itd. Jak za nie tak 

dawnych lat... Rozmawiamy z Hen-
rykiem Remiszem, społecznikiem, 
miłośnikiem kolei, członkiem ekipy 
organizatorów.

–   Ruch drezynowy na linii został – 
można powiedzieć – przywrócony. 
Jakie są zatem plany korzystania 
z niej?

–  Przede wszystkim chcemy walczyć 
o uzupełnienie pewnych rzeczy, które 
zostały zlikwidowane w czasie remon-
tu – usunięto perony, a to wyklucza 
ruch pasażerski (ludzie nie mają 
gdzie wysiadać). Na komisji przy 
wojewodzie, tej do spraw kolejnictwa, 
poruszaliśmy sprawę – zobaczymy, 
jak będzie dalej.

–  Impreza kolejarsko-drezynowa 
w Białej ma być znów cykliczna?

–  Chcemy, żeby tak było. Zaczęliśmy 
znowu dzia łać, po remoncie – 
na placu budowy nie można było 
(wiadomo) robić imprez. Przejęły 
to jednak z powrotem PLK (Polskie 
Linie Kolejowe SA) i  dostaliśmy 
zgodę na zorganizowanie imprezy, 
na bocznicy kolejowej. Będziemy 
walczyć, żeby przyciągnąć ruch 
turystyczny. Mieliśmy już wstępne 
rozmowy z PLK na Dolnym Śląsku: 
chcą jeździć weekendowo – sobota, 
niedziela: Wrocław Główny – Mosz-
na – Krapkowice. Ale muszą być 
perony... W  każdym razie chcą 
wozić ludzi. Mamy co pokazać, jeśli 
chodzi o zabytki – miejsca są piękne. 
Weźmy cokolwiek – zawody konne, 
święto kwiatów czy nawet zwiedzanie 
zamku, np. w  Dobrej (coś tam się 
powoli kształtuje). Konia z rzędem 
temu, kto sprawi, żeby dało się dostać 
z Prudnika do Krapkowic środkiem 
komunikacji zbiorowej, jest tego 
bardzo mało...

–  Kilka autobusów, licząc tam i z po-
wrotem...

–  Tutaj, jakby chodził pociąg, nawet 
weekendowo, byłoby świetnie.. Próbu-
jemy walczyć. Razem z Racławiacami 
Śląskimi chcemy uruchomić kolej 
wąskotorową, Třemešná–Osoblaha, 
potem do Racławic Śląskich. Następnie 
z Třemešnej na Głuchołazy ruszyć. 
Podpisaliśmy już współpracę jako 
stowarzyszenie – międzynarodową 
– z Czechami i będziemy rozwijać 
temat, drążyć dalej, jeśli chodzi o roz-
kręcenie i uruchomienie połączenia 
wąskotorowego. Kolej wąskotorowa 
między dwoma państwami graniczny-
mi – byłoby to rozwiązanie pierwsze 
w Europie, a może i na świecie.

–  Pozostaje kibicować...

–  Poza tym – udało się doprowadzić 
do remontu lokomotywowni w Ra-
cławicach Śląskich, w tej chwili jest 
on przeprowadzany. Staraliśmy się 
o to przez około osiem lat, rozmawia-
liśmy z wrocławskim oddziałem PKP 
zajmującym się nieruchomościami; 
chcieliśmy przejąć lokomotywownię, 
nie dało się; dopiero teraz... Szkoda 
tych różnych obiektów; weźmy dwo-
rzec w Białej, dworzec w Dębinie...

–  Wracając jednak do wrześniowej 
imprezy kolejarskiej – kto był jej 
organizatorem?

–  Burmistrz plus Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei Racławice Śląskie. 
Teraz działamy wspólnie na tym 
terenie – wszystko podpięte pod 
Racławice. Jeśli chodzi o sponsorów 
wydarzenia, byli to: Rol-Pol, restau-
racja Pod Łysą i Bank Spółdzielczy. 
Bez nich byłoby ciężko.

rozmowa i podpisy do zdjęć:
Bartosz Sadliński

fotografie udostępnił:
„Tygodnik Prudnicki”

Miłośnicy kolei powracają

O szczegółach realizowanego 
w Białej projektu (skon-
centrowanego na historii, 

dbałości o zabytki oraz wymia-
nie międzypokoleniowej) rozma-
wiamy z Magdaleną Bury-Zadrogą 
z Fundacji „W rozwoju”.

–  Skąd pomysł na projekt?
–  Pomysł wziął się z moich doświadczeń, 

jeśli chodzi o pracę międzypokoleniową. 
i  z  własnych przemyśleń. Pochodzę 
z Prudnika i zauważyłam, że niewiele 
wiem na temat jego zabytków... Są częścią 
mojego miasta, takim „elementem 
wystroju”, na który przestałam zwracać 
uwagę. Zaczęłam się zastanawiać, skąd 
moja rodzina wzięła się akurat na tych 
ziemiach, jaką historię ma ta przestrzeń, 
jacy byli ludzie, którzy kiedyś mieszkali 
w starych kamienicach wokoło. Chciałam 
połączyć odkrywanie dziedzictwa kul-
turowego z zaangażowaniem młodzieży 
i  seniorów. Bo przecież kto jak nie 
najstarsi mieszkańcy może opowiedzieć 
najwierniej, jak było kiedyś? Zależało 
mi też, aby młodzież uczestnicząca 
w projekcie dowiedziała się, jak może 

dbać o  zabytki – tak na co dzień, 
zwyczajnie, bez ukończonych studiów 
renowacji. I  że zabytkiem są mury, 
wokół których przechodzą do szkoły, 
kapliczka za miastem czy posadzka 
na klatce schodowej.

–  Dlaczego realizacja projektu miała 
miejsce w Białej?

–  Choć obecnie mieszkam w  Opolu, 
wywodzę się z Prudnika, więc wątek 
lokalny jest dla mnie istotny. Z ramienia 

Fundacji „W  rozwoju” współpra-
cowaliśmy z  Gminnym Centrum 
Kultury w  Białej już kilkakrotnie 
i ta współpraca pokazała nam, że warto 
proponować działania mieszkańcom, 
którzy są otwarci, pomocni i chętni 
do wspólnych inicjatyw. Poza tym Biała 
ma niesamowitą historię, a mnogość 
zabytków utwierdziła nas w przekonaniu, 
że to właśnie tutaj chcemy zaprosić 
młodzież z całej Opolszczyzny, by po-

kazać, jak można dbać o dziedzictwo 
kulturowe i opowiadać o zabytkach.

–  Czy podczas realizacji projektu wystą-
piły jakieś trudności (np. w zakresie 
rekrutacji uczestników, w  samych 
działaniach)?

–  To może najpierw, co dokładnie 
robiliśmy i  jaki przyświecał nam 
cel. Projekt miał na celu genero-
wanie społecznego zaangażowania 
w poznawanie własnego dziedzictwa 
kulturowego oraz w system opieki nad 
zabytkami. Chcieliśmy zaangażować 
wolontariuszy, którzy we współpracy 
z  lokalną społecznością nauczą się 
zabezpieczać, utrwalać i zachowywać 
dziedzictwo. Zrealizowaliśmy edukacyjny 
obóz dla wolontariuszy,

Sprzedam mieszkanie
o powierzchni 38m², 

Łącznik, ul. Fabryczna 3/3. 
Tel. 604 403 390.

Burmistrz Edward Plicko w zmaganiu z drezyną

Wyścigi drezyn, czyli wspólne zmaganie

Znalazło się też miejsce na nietypowe pojazdy szynowe

Projekt był nie pierwszą i nie ostatnią inicjatywą fundacji w związku z Białą

Ludzie ze starych kamienic i ich sekrety

dokończenie na str. 5
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Budowa oczyszczalni ścieków 
długo budziła kontrowersje 
na niwie bialskiego samorządu. 

Dziś prace związane z tą inwestycją 
trwają, równolegle odbywa się re-
mont kanalizacji w rejonie położonej 
nieopodal ulicy Opolskiej.

 Nowy obiekt wzorowany jest na tym, który 
funkcjonuje w Korfantowie. Wykorzystane 
w nim zostaną zarówno metody mechanicz-
nego, jak i chemicznego oczyszczania; koszt 
całości (oczyszczalni plus pobliskiej kanali-
zacji) to 4,5 miliona złotych; dofinansowanie 
(85%) pochodzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO).
Piaskownik, dmuchawy, wapnowanie
– Oczyszczalnia, która właśnie powstaje, mie-
ścić się będzie na tej samej działce, co dotych-
czasowa – zaznacza burmistrz Białej Edward 
Plicko. – Tamta nie jest tak szczelna jak trzeba.
 Ze strony „Ustronianki” już jakiś 
czas temu padła propozycja korzystania 
z prywatnej oczyszczalni, jednak gmina 
Biała nie jest zainteresowana warun-
kami współpracy (temat poruszany był 
już w mediach wielokrotnie).
 Oczyszczalnia podlegać będzie pod miej-
scową spółkę wodociągową, która zresztą 
w chwili obecnej jest inwestorem przedsię-
wzięcia. Z racji współczesnej automatyzacji 
do obsługi sprzętu potrzebne będą – naj-
prawdopodobniej – dwie osoby.
 Sądząc po opisie inwestycji – możemy spo-
dziewać się następujących efektów. Powstanie 
stacja odbioru ścieków dowożonych (wraz 
z wyposażeniem), wykonane będą zbiorniki 
uśredniające ścieki (także dowożone i rów-
nież z wyposażeniem). Pompownia główna 
ścieków surowych – to kolejny element; 
do tego: węzeł biologicznego oczyszczania 
ścieków i dwa reaktory biologiczne (każdy 

z nich wyposażony w piaskownik pionowy, 
selektory beztlenowe, komorę denitryfika-
cji/nitryfikacji z wyposażeniem oraz osadnik 
wtórny pionowy z wyposażeniem). W skład 
przedsięwzięcia wejdzie również stworzenie 
budynku socjalno-technicznego – w nim 
możliwe będzie podczyszczanie mechaniczne 
ścieków połączonych, znajdzie się stacja 
dmuchaw, węzeł mechanicznego odwadnia-
nia osadów nadmiernych, stacja wapnowa-
nia osadu odwodnionego. Można też liczyć 
na powstanie zbiorników magazynowych 
osadu nadmiernego, wykonanie studzienki 
pomiarowej z urządzeniem pomiarowym, 
stworzenie wiaty z agregatem prądotwór-
czym oraz wiaty na osad odwodniony.
 Planowane są także działania w zakresie 
rozwoju infrastruktury towarzyszącej oraz 
obiektów liniowych. Chodzi np. o budowę 
nowych odcinków przyłączy kanalizacyj-
nych (zasilających oczyszczalnię w ścieki, 
w granicach działki oczyszczalni). Do tego 
dochodzi wykonanie nowych odcinków mię-
dzyobiektowych technologicznych połączeń, 
a także stworzenie nowego odcinka kanali-
zacji odprowadzającej ścieki oczyszczone 
– z reaktorów biologicznych do istniejącej 
studni kanalizacyjnej (jest ona zlokalizowana 
na terenie oczyszczalni), a dalej: istniejącym 
wylotem do odbiornika, Będą też zrobione 
nowe odcinki przyłączy elektroenergetycz-
nych oraz nowy odcinek przyłącza wodo-
ciągowego do budynku technicznego.
Wielkość ładunku ścieków poddanych oczysz-
czeniu wyniesie: 4000 RLM (skrótowiec ozna-
cza równoważną liczbę mieszkańców), w tym 
osoby dodatkowo korzystające: 82 RLM.

Grawitacyjnie i ciśnieniowo
 Koszt oczyszczania jednego metra sze-
ściennego wyniesie 2,60 zł, plus – rzecz jasna 
– koszty dodatkowe. Do nowego zakładu 
będą dowożone ścieki z okolicznych miej-

scowości, sama zaś kanalizacja obejmie 
Aglomerację Biała.
– Dziwne dlaczego dawniej nie wykorzystano 
w Białej różnicy poziomów w ukształtowaniu 
ternu; można było bardziej postawić na sys-
tem grawitacyjnego odprowadzania ścieków, 
mamy ku temu warunku – mówi burmistrz 
Białej Edward Plicko.
 Na stronie miejscowego WiK-u czytamy 
natomiast, że obecnie „na terenie Gminy 
Biała znajduje się [...] oczyszczalnia ście-
ków wraz z  siecią kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjną i wymuszoną oraz z dwiema 
przepompowniami ścieków”.
 Model mieszany funkcjonować będzie 
również teraz. W opisie inwestycji czytamy, 
że „jest to kanalizacja uzupełniająca zloka-
lizowana na tych odcinkach, które wcześniej 

były skanalizowane częściowo lub też w ogóle 
nie posiadały kanalizacji sanitarnej.”
 Przedsięwzięcie obejmie następujące 
ulice: Opolską, Starego Miasta, Kościuszki, 
Wałową, Traugutta, Hanki Sawickiej 
i Moniuszki.
 Jeśli chodzi o długość wybudowanej kanali-
zacji, możemy mówić o 1,123 km, zaś w kwe-
stii liczby dodatkowych osób korzystają-
cych z oczyszczania ścieków – mamy 183 
RLM (uwzględniono wyżej wymienione 
ulice, dodatkowo z  Placem Zamkowym). 
W ramach projektu objętych będzie kana-
lizacją łącznie 174 osób, do tego pracow-
nicy niezatrudnieni w prywatnych przed-
siębiorstwach zlokalizowanych na tym tere-
nie (co razem daje 9 osób).

Bartosz Sadliński

Dziewięć na dwanaście 
zgłoszonych zadań otrzy-
mało punkty.

 Najwięcej (49) otrzymał pomysł 
wnioskowany przez wieś Górka Pru-
dnicka (remont budynku gminnego, 
betonowanie posadzki, izolacja, wyło-
żenie styropianu). Za nim uplasowały 
się – ex aequo z  48 punktami – dwa 
równie przyziemne pomysły: pierwszy 
od Stowarzyszenia Odnowa Wsi Gosto-
mia (zagospodarowanie skarpy i terenu 
wokół świetlicy wiejskiej, a  do tego 

remont samej świetlicy, stworzenie bazy 
postojowej dla turystyki rowerowej), drugi 
natomiast od miejscowości Ogiernicze 
(remont kanalizacji deszczowej). Bez 
punktów pozostały wnioski Odnowy Wsi 
Chrzelice, Bialskiej Orkiestry Dętej oraz 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Pogórze.
 Inicjatywa lokalna to – funkcjonu-
jąca nie tylko w gminie Biała – forma 
współpracy jednostki samorządu 
terytorialnego z mieszkańcami; chodzi 
o  współdecydowanie o  tym, co kiedy 
i za ile zostanie zrobione w danej wsi 
czy miejscowości.

Wnioski składane były do 31 lipca 
bieżącego roku – przez miejscowości 
lub za pośrednictwem organizacji spo-
łecznych. We wnioskach deklarowano 
przydatność danego działania dla lokalnej 
społeczności, określano ewentualny wkład 
własny – nie tylko w postaci finansowej, 
ale też zasobów ludzkich czy sprzętowych. 
Godziny pracy społecznej, osoby w nią 
zaangażowane, czas wykonania inicjatywy 
i plan, co po kolei będzie robione – wiele 
cech danego pomysłu służyło nabijaniu 
punktów. Oceną zajmowała się komisja 
powołana przez burmistrza. Ponadto 

urząd asekuruje się możliwością odstą-
pienia od współpracy z organizacją czy 
miejscowością przy realizacji inicjatywy 
w  sytuacji, gdyby wyniknęły nowe, 
niepodziewane okoliczności.
 – W tym roku kwota przeznaczona 
na inicjatywę lokalną przewyższyła 
zapotrzebowanie – mówi burmistrz 
Białej Edward Plicko. – Ze 100 tys. 
zostały około 33. Najprawdopodobniej 
będzie drugi nabór, trzeba to jeszcze 
przegłosować na wrześniowej sesji.

Bartosz Sadliński

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania
Data 

wpływu 
wniosku L.

 p
kt

 Całkowita 
wartość 

(zł)

Wkład 
własny 

(zł)

Fundusz 
sołecki 

(zł)

Kwota 
dotacji 

(zł)

L. godz. 
pracy 
społ.

1. Górka Prudnicka Remont budynku gminnego 
– betonowanie posadzki wraz z izolacją i wyłożeniem styropianu 31.07.17 49 7 935,00 – 650,00 7 285,00 110

2. Stowarzyszenie 
Odnowa Wsi Gostomia

Zagospodarowanie skarpy i terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz remont 
samej świetlicy, stworzenie bazy postojowej dla turystyki rowerowej 31.07.17 48 28 350,00 150,00 12 200,00 16 000,00 274

3. Ogiernicze Remont kanalizacji deszczowej 31.07.17 48 8 541,12 – 5 038,16 3 502,96 105
4. Mokra Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (budowa ogrodzenia) 31.07.17 47 3 624,00 – 1 000,00 2 624,00 54
5. Olbrachcice Remont chodnika na długości 270 m 28.07.17 45 17 391,84 950,00 – 16 441,84 235

6. Stowarzyszenie 
Odnowa Wsi Chrzelice Poprawa funkcjonalności tereny rekreacyjnego 31.07.17 44 8 150,00 950,00 – 7 200,00 40

7. Kolnowice Doposażenie siłowni zewnętrznej 31.07.17 39 3 380,00 902,00 – 2 478,00 11

8. Ligota Bialska Doposażenie placu rekreacyjnego 
– utworzenie siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu 28.07.17 39 5 742,00 950,00 – 4 792,00 8

9. Śmicz Doposażenie placu zabaw 28.07.17 37 8 500,00 1 000,00 – 7 500,00 12

10. Stowarzyszenie Bialska 
Orkiestra Dęta

Zakup instrumentów i akcesoriów dla szkółki prowadzonej 
przez Bialską Orkiestrę Dętą 31.07.17 0 52 111,00 2 111,00 – 50 000,00 150

11. Stowarzyszenie 
Odnowa Wsi Chrzelice Biesiada integracyjna ,,Jeden bór – wiele kultur” 31.07.17 0 9 000,00 1 000,00 – 8 000,00 103

12. Stowarzyszenie 
Odnowa Wsi Pogórze

Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – 
budynek gospodarczy 31.07.17 0 7 609,00 910,00 – 6 699,00 145

Inicjatywa lokalna – wiadomo już co i jak

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – wkrótce w nowej odsłonie
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Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie 
śp. Tadeusza Zadurowicza 

przyjaciołom, znajomym i sąsiadom 
składa Rodzina zmarłego.

Dr Helenie Kędzierskiej dziękujemy za opiekę w chorobie.
Szczególne podziękowania wszystkim, którzy wpłacili datki na Stowarzyszenie 
Auxilium "Hospicjum św. Arnolda Jannsena w Nysie”, zebrano 672 zł.

Z powodu śmierci wieloletniej Przewodniczącej DFK Solec
śp. Helgi Wycisk

szczere wyrazy współczucia składa rodzinie
Zarząd Gminny w Białej TSKN na Śląsku Opolskim

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Helgi Wycisk 
składa Rodzina

Serdeczne podziękowania sąsiadom, znajomym, przyjaciołom 
za wyrazy współczucia oraz udział w uroczystości pogrzebowej 

naszej kochanej Matki 
śp. Rity Gonsior 

składają dzieci z rodzinami

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Magdalenie Sobczak

Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku 
z powodu śmierci Ojca
składa Burmistrz Białej 

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Norbertowi Ofierze

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Białej 
z powodu śmierci Ojca

 składają Burmistrz Białej oraz pracownicy Urzędu

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Rajmunda Ofiery
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, 

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składają:

żona, syn i córka z rodzinami

Od wieku
na ziemskich drogach

Pani Maria Augustyn skończyła 100 lat 
– te okrągłe nad wyraz urodziny przypadły 
w piątek 25 sierpnia.

 Zwykle kobiet nie pyta się o wiek, ale sytuacja była szcze-
gólna. Jubilatka urodziła się w 1917 roku, a więc pod koniec 
pierwszej wojny światowej. Przeżyła zatem całe dwudziesto-
lecie międzywojenne, całą drugą wojnę, socjalizm oraz (jak 
na razie) 28 lat w wolnej Polsce. Kawał czasu.
 Obecnie pani Maria znajduje się pod opieką sióstr-elżbie-
tanek w Domu Pomocy Społecznej w Grabinie. Życzenia (bez 
szablonowego „Sto lat”) złożyli jej uroczyście (wraz z wręcze-
niem kwiatów): Edward Plicko – burmistrz Białej, Tomasz 
Rippel – inspektor wojewódzki w Oddziale Ewidencji Lud-
ności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Leokadia Schneider – naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Białej. Spotkanie odbyło się w dzień urodzin, o 10:30.
 Nie obyło się też bez życzeń ze strony personelu oraz współ-
podopiecznych, ale ta część miała miejsce już w godzinach 
popołudniowych. We wspomnianych na początku „obcho-
dach porannych” udział wzięła także s. Monika Szyszka – 
dyrektor DPS-u. Na przybyłych (w tym autora tego artykułu) 
czekał poczęstunek: ciasta z cukierni – a jakże – grabińskiej. 

BS

W grabińskim ośrodku znajduje się 50 miejsc dla 
podopiecznych, wyłącznie kobiet; w dniu opi-
sanego obok urodzinowego spotkania 2 z nich 

były wolne. Do DPS-u przyjmowane są osoby wymaga-
jące opieki, nienależące jednak do chorych psychicznie 
czy onkologicznie. 4 siostry zakonne, 30 pracowników – 
tak rzecz się ma, jeśli chodzi o personel. W ośrodku sto-
sowane są m.in. elektroterapia, kinezyterapia oraz tera-
pia zajęciowa. Obok budynku znajduje się ogród sprzy-
jający odpoczynkowi na świeżym powietrzu (zwłaszcza 
jeśli chodzi o osoby bardziej mobilne).
 Wśród praw mieszkanek wymienione są: praktykowa-
nie własnej religii, przyjęcie lub odmowa diety, którą zale-
cił lekarz, pomoc w ochronie prawnej, zgłaszanie uwag 
do opiekuna socjalnego, a nawet urlop. Do obowiązków 
podopiecznych należy natomiast m.in. współpraca z per-
sonelem, kulturalne odnoszenie się do współmieszkań-
ców, dbanie o mienie, ponoszenie opłaty z pobyt. 
 Plan dnia w DPS-ie wygląda natomiast następująco: 
6:00–8:00 – toaleta poranna; 8:00-10:00 – śniadanie; 9:00-
12:00 – zajęcia w terapii, rehabilitacja, czas wolny; 12:00-
14:00 – obiad; 14:00-17:00 – zajęcia w terapii, rehabili-
tacja, czas wolny; 17:00 – różaniec; 18:00-20:00 toaleta 
wieczorna; 22:00 – cisza nocna. W sobotę o godzinie 
17:00 odprawiana jest ponadto msza w kaplicy (dostępna 
także dla osób z zewnątrz, natomiast w niedzielę o 9:00 
można usłyszeć radiową transmisję z eucharystii; jest 
także okazja przyjęcia komunii.

O DPS-ie słów kilka

Pani Maria - choć schorowana - dożyła sędziwego wieku i przyjęła urodzinową delegację

Przy okazji wizyty u Szanownej Stulatki goście zwiedzili kaplicę na terenie ośrodka

Młodzież mogła wykazać się kreatywnością

Pomysł na projekt zrodził się ciekawości, z zadawania pytań 
o przeszłość miejsc znajdujących się bardzo blisko nas

 

przeprowadziliśmy badania terenowe oraz digitalizację 
wspomnień najstarszych mieszkańców, związanych 
z dziedzictwem kulturowym Gminy, zajęliśmy się 
też działaniami porządkowymi na terenie wokół 
zabytków, stworzyliśmy też grę terenową, której fabułę 
i poszczególne punkty utworzą zabytki Gminy Biała.

–  Nie mieliśmy większych trudności, bardziej zaskoczenia. 
To, co nas najbardziej zdziwiło, to zaangażowanie 
młodych. Oni rzeczywiście byli ciekawi historii, 
jakie opowiadali seniorzy, wspomnień związanych 
z zabytkami, tego, jak się kiedyś żyło.

–  Czy możesz zdradzić swoje sprawdzone sposoby 
na integrację grupy i udaną współpracę?

–  Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, taka pewność, 
że niezależnie od tego, co powiem lub zrobię, to inni 
nie będą się ze mnie śmiali. Swoboda przy skupieniu 
na pracy i tym, co mamy do zrobienia. A to wszystko 
w radosnej atmosferze, z dużą dawką dobrego humoru.

–  Czy jest w planach kolejny projekt? Może znowu 
coś w Białej?

–  Tak. W Białej realizujemy obecnie projekt ZAKORZE-
NIENI (współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej), w  którym 
proponujemy seniorom różne zajęcia, a od września 
rozpoczynamy międzypokoleniowy teatr, w którym 
będziemy „zbierać” historie związane z Gminą Biała 
i na ich podstawie tworzyć spektakl – widowisko 
muzyczne. Więcej o samym ZAKORZENIONYCH 
można przeczytać na stronie internetowej: www.
zakorzenieni.fundacjawrozwoju.org. Czujemy 
się już złączeni z Białą; kto wie, może za kilka lat 
zamieszkamy gdzieś obok.

rozmawiała Dominika Rak

Projekt „Dziedzictwo kulturowe źródłem opolskiej tożsa-
mości. Obóz edukacyjny dla wolontariuszy” był dofinanso-
wany w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa – wolontariat dla dziedzictwa oraz ze środków Samo-
rządu Województwa Opolskiego.

Ludzie ze starych kamienic i ich sekrety

dokończenie ze  str. 3

W poprzednim numerze "Panoramy Bialskiej" na stronie 6 opubliko-
waliśmy wyrazy współczucia z powodu śmierci "Helgi Wybraniec". 
Poprawne brzmienie nazwiska to "Wycisk". Za pomyłkę przepraszamy. 
Powyżej zamieszczamy nowe, poprawione kondolencje
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Od frani po szczątki samolotu

Andrzej Uliczka - pasjonat staroci i opiekun (strażnik) wystawy

Nie brakowało starych aparatów fotograficznych

Koszt przedsięwzięcia to 6,5 mi-
liona złotych. Został złożony 
wniosek do RPO (Regionalnego 

Programu Operacyjnego) o siedem-
dziesięciopięcioprocentowe dofinan-
sowanie, rozstrzygnięcie powinno 
nastąpić w październiku.

 Rewitalizacja śródmieścia w Białej obej-
mie Rynek i okolice. Przede wszystkim upo-
rządkowany zostanie temat miejsc parkingo-
wych, bo jak dotąd odbywało się to na wpół 

dziko: jedni mieścili się w liniach, drudzy byli 
poza nimi. Dotyczyło to obszaru koło przy-
stanku autobusowego, ale nie tylko – także 
w pobliżu Urzędu Miejskiego bywało róż-
nie. W tym właśnie miejscu nie będzie już 
parkowania na ukos, ale prostopadle.
Parking powstanie też w miejscu placu zabaw, 
niedaleko zakładu fotograficznego państwa 
Myszyńskich. Obecne miejsce zabawy naj-
młodszych zostanie przeniesione w miej-
sce nieopodal Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Dwukierunkowy ruch powstanie przy ulicy 

przelotowej przez Rynek – skrzydło wschod-
nie. Dla autobusów jadących w stronę Opola 
powstanie zatoczka, te zaś jadące na Prudnik 
będą parkowały na wykreskowanym obsza-
rze (przynajmniej na razie na to się zanosi).
 Dużą część rynku zajmie obszar spacerowy, 
duży prostokąt – w miejscu, gdzie obecnie 
zatrzymywały się autobusy jadące na Prud-
nik oraz którędy pojazdy przemieszczały się 
(na ukos) w stronę poczty.
 Dróżka wzdłuż rzędu sklepów w zachod-
nim skrzydle rynku ma być dostępna tylko 

dla dostawców.
 Planowane jest również przystosowanie 
sali starego przyrynkowego kościoła ewan-
gelickiego do potrzeb kulturalnych, podob-
nie jak ma to miejsce np. w Prószkowie czy 
w kaplicy moszneńskiego zamku.
 Jeśli chodzi o elementy zabytkowe na bial-
skim rynku (pomniki-nie-pomniki) wszystko 
zostaje po staremu – centrum znajduje się 
zresztą w strefie A, jeśli o zabytki chodzi (ści-
sła ochrona).

Bartosz Sadliński

Śródmieście po nowemu – jak dobrze pójdzie

Wystawa pod tytułem „Oca-
lić od zapomnienia” została 
otwarta w  Chrzelicach, 

w Wiejskim Centrum Kultury i Re-
kreacji, 17 września, w niedzielę.

 Wśród eksponatów znalazły się 
przeróżne starocie. Były telewizory 
z  drewnianą obudową, nie zabrakło 
ciężkich analogowych aparatów. Zwie-
dzający oglądali stare lampy naftowe 
i mogli sprawdzić ciężar żelazek z duszą. 
Wystawiono kołowrotek, pokazano stare 
„ekspresy” do kawy, wyeksponowano 
stare radia i adaptery itp. (istniała też 
możliwość zobaczenia ich „bebechów”, 
dawnych „układów scalonych”).
 Niektóre przedmioty miały swoje 
lata (i to mocno), inne – nie były może 
aż tak stare, jednak w obliczu błyska-
wicznego rozwoju techniki zdążyły 
wyjść z  użytku. Chodzi np. o  peceta 
na dyskietki 3,5 (jeszcze bez napędu 
CD) i monitor (bynajmniej nie płaski 
i nie dwudziestojednocalowy). Telefony 
komórkowe – kolejny przejaw czasów 
nie tak dawno minionych: stare motorole 
„z klapką” i wiele innych (jeszcze bez 
polifonicznych dzwonków, kolorowych 
wyświetlaczy czy wejść na kartę SD).
 Na rel iktach technik i jednak 
w  żadnym razie się nie kończyło. 
Były banknoty – te całkiem dawne 
(1948) i te mniej, np. z czasów sprzed 
denominacji, gdy tysiąc złotych wart 
był tyle, ile dziesięć groszy, a milion 
tyle, co sto złotych. Znalazły się również 
repliki kartek na żywność z  czasów 
długich kolejek sklepowych.
 Wyeksponowano także dawne 
usprawiedliwienia szkolne. „Proszę 
usprawiedliwić moją córkę [...], bo była 
potrzebna w domu”. „[...] Opiekowała 
się młodszą siostrą, bo była chora 
i nie było nikogo w domu”. „Proszę 
mojego syna zwolnić [...], bo jechał 
do Krapkowic po ubranie na Komu-

nię i buty”.  „Proszę usprawiedliwić 
moją córkę [...] z powodu wykopków 
ziemniaków”. Wyjazd po węgiel, 
bycie potrzebnym w domu – o takich 
powodach możemy poczytać. Cóż, 
proza życia, zwłaszcza w nieco innych 
czasach. A skoro o szkole mowa – nie 
omieszkano także pokazać dzienników 
szkolnych z lat 50. i 60. (znalezionych 
na strychu szkoły).

 W  ramach wystawy można było 
również pooglądać tablicę upamiętniającą 
mieszkańców Chrzelic poległych podczas 
drugiej wojny światowej (z wymownym 
napisem „Cześć Ich pamięci, pokój ich 
duszom”). Przy jednej z gablot umiesz-
czono także fragmenty radzieckiego 
samolotu, który rozbił się w chrzelickim 
lesie w  1959 roku. Wśród militariów 
znalazła się także pepesza.

 Stara maglownica, pralka frania, 
waga, dawne gry, zabawki, niegdysiejsza 
packa na muchy, maszynka do mięsa, 
zegary, budziki, dawna krajalnica 
do chleba, maszynka do bułki tartej, 
bańka na mleko, garnki, puchary, telefon 
(z tarczą, do kręcenia), maszyna do szycia, 
prawidło, porcelana, lichtarzyk – te oraz 
wiele innych rzeczy można było znaleźć 
w sali na piętrze chrzelickiego Wiejskiego 
Centrum Kultury i Rekreacji.
– Większość rzeczy jest od mieszkańców 
naszej wsi – mówi Andrzej Uliczka, jeden 
ze „strażników wystawy”. – Sporo moich, 
prywatnych; dużo jednak udostępnił nam 
Franciszek Kolek z Chrzelic: cały dom, 
niezamieszkały, którym się opiekuje. 
Powiedział, że jak pewne rzeczy mają 
tam leżeć, to on je da, niech ludzie mają 
z nich korzyść. Gromadzenie eksponatów 
nie jest zakończone; można przynieść 
w zasadzie wszystko, pokazać historię: 
czym się ludzie posługiwali; nie było 
to takie proste jak dziś (pilot do ręki, 
pstryk i działa). Mamy tu telewizor z 1975 
roku, ale jest też starszy. Co ciekawe, 70 
procent urządzeń, które tu pokazujemy, 
jest na chodzie, np. magnetofony szpulowe 
(mieliśmy taki nawet w szkole). Odpowie-
dzialni za wystawę będziemy: ja i Denis 
Bieniek; jak ktoś będzie chętny, mamy 
klucz, otwieramy (sprawa na telefon). 
Poza tym ludzie mają jeszcze dużo 
sprzętu, który mogliby tu przynieść; 
ale nie chcą za bardzo dawać... Różne 
rzeczy stoją po garażach: jakaś stara 
elektronika itp. Od dawna chciałem 
zrobić taką wystawę; widziałem coś 
podobnego w  Ząbkowicach Śląskich. 
Dwa lata temu miałem zamiar już coś 
podziałać, ale tak się to odwlekało, 
odwlekało... Ostatecznie Józef Roden był 
inicjatorem. Elżbieta Cybis udostępniła 
sprzęt gospodarstwa domowego. Są też 
rzeczy spoza gminy, dużo ze złomu, 
np. taksometr: klasyka PRL-u.

Bartosz Sadliński
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Na kulinarnych
wyżynach

dokończenie ze str. 1 dokończenie ze str. 1
Jest to prywatne muzeum w adaptowanym 
na ten cel kościółku.
 Po zwiedzaniu różnych miejsc 
przyszedł czas na udział w pochodzie 
zorganizowanym z  okazji 600-lecia 
miasta; odbyła sie prezentacja specjalnie 
wykonanego i ozdobionego ponadwy-
miarowego krzesła; jego ozdobienie 
przypadło w udziale naszemu miastu. 
Specjalnie na tą okazję pani Bożena 
Barysz z córką zrobiły przepiękną koronę 
żniwną, za co należą im się szczególne 
podziękowania, a pan Waldemar Ha-
merla wykonał dodatkowo wypalone 
w drewnie i ozdobione nazwy obu miast. 
To wszystko tworzyło dekorację krzesła.
 Po przejściu pochodu i prezentacji 
wszystkich 19 krzeseł okazało się, że nasze 
jest jednym z najładniejszych, otrzymało 
więc wyróżnienie sponsorów. Było też 

Długa podróż
i ciepłe powitanie

Bialskie ozdobne ponadwymiarowe krzesło

Koszykówka na monocyklach - nietypowe rozwiązanie

Marienheide ma już 600 lat Koszykówka na monocyklach ma jeden minus - trudno o wykonanie rzutu z dwutaktu

Pogoda nie dopisała w dzień festynu, ale kulinaria - owszem

Nie mogło zabraknąć czegoś na słodko

najczęściej fotografowane. Korona będzie 
wystawiona w kościele w Marienheide.
 Nasza grupa wzięła też udział 
w festynie, gdzie nadarzyła się okazja 
do spotkania z  byłymi mieszkań-
cami naszej gminy i  mieszkańcami 
Marienheide. Burmistrz Białej – pan 
Edward Plicko na zakończenie pobytu 
szczególnie dziękował panom Bergerowi 

i  Schellbergowi za ciepłe i  serdeczne 
przyjęcie oraz zaprosił mieszkańców 
Marienheide do rewizyty w przyszłym 
roku – na obchody 25-lecia partnerstwa. 
Jednocześnie miasto otrzymało (jako 
prezent) herb Białej – specjalnie na ten 
cel wykonany ze szkła. Wyjazd był 
bardzo udany i bogaty w przeżycia.

Joachim Kosz

Jednak zawodnicy stanęli na wysokości 
zadania – mieli też skądinąd dobrze prze-
ćwiczone upadki (w sportach kontaktowych 
nietrudno o kolizję, a nawet karambol). 
We wszystkich trzech dyscyplinach zwy-
ciężyły – a jakże – Chrzelice. Zawodnicy 
z Żywocic, głodni rewanżu, już wstępnie 
zapraszają do siebie.
 Konkurencje rozegrane zostały w niecie-
kawych warunkach pogodowych; ta sama, 
deszczowa, aura towarzyszyła zresztą odsła-
nianiu tablicy i nie dała o sobie zapomnieć 
praktycznie przez cały dzień. Na szczęście 
jednak w budynku Wiejskiego Centrum 
Kultury i Rekreacji czekała kawa i słodki 
poczęstunek, a piętro wyżej: coś dla ducha, 

a więc wystawa – w zasadzie dwie wystawy 
(niejako przenikające się). Pierwsza z nich 
poświęcona została Erykowi Murlowskiemu 
– opatrzono ją obowiązkowym mottem „Teraz 
jest czas. Działaj, nawet jeśli ryzykujesz życie”, 
to była ulubiona sentencja chrzeliczanina, 
japońska (nie on był jej autorem). W ramach 
ekspozycji znalazł się strój do sztuk walki, 
miecze, monocykl, a  przede wszystkim 
liczne zdjęcia i  artykuły ilustrujące jego 
zaangażowanie w trzy dziedziny. Oprócz 
jujutsu i  jednokołowców była to historia 
lokalna połączona z genealogią.
 Druga wystawa nosiła tytuł „Ocalić 
o zapomnienia”. Piszemy o niej na stronie 6.

Bartosz Sadliński

Nadano imię
Eryka Murlowskiego

17 września w Chrzelicach 
kucharze i kucharki sta-
nęli do pokojowej ry-

walizacji. Jeśli chodzi o pod-
mioty zgłaszające się, nie było 
większych ograniczeń – mogły 
to być: koła gospodyń wiej-
skich, miejscowości, straże po-
żarne, nawet osoby prywatne 
(a ci wszyscy – niekoniecznie 
z gminy bialskiej czy powiatu 
prudnickiego). Zgłosiło się pięt-
nastu uczestników, a pięciooso-
bowa komisja (złożona głównie 
z członków organizacji rolni-
czych) wyłoniła pierwsze, dru-
gie i trzecie miejsce. 

 Najwyższą lokatę zajęło SKGW w Charbie-
linie, kolejną – OSP Chrzelice, trzecią zaś – 
Stowarzyszenie KGW „Mak” Makowice.
 Konkurs „Chrzelickie specjały” organi-

zowany jest już od lat, choć z przerwami. 
W trzecią niedzielę września odbył się on 
w ramach festynu „Razem żyjemy, razem 
zmieniamy”, organizowanego przez lokalne 
organizacje: Odnowę Wsi, Samodzielne 
Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, LZS, 
DFK; wśród organizatorów wymienić 
można także sołtysa i Radę Sołecką.
 W ramach festynu odbyła się również 
wystawa staroci „Ocalić od zapomnienia” 
(opisujemy ją na stronie 6), nadanie 
Wiejskiemu Centrum Kultury i Integracji 
imienia Eryka Murlowskiego (tekst na 
stronie 1), wystawa dokonań chrzelickiej 
Odnowy Wsi, a także pokazy strażackie, 
występ chóru Zgoda, pokazy sztuk walki 
i wiele innych atrakcji.

BS
 Organizatorzy festynu dziękują sponso-
rom: RSP Chrzelice, Bankowi Spółdziel-
czemu w  Białej, firmie Wiktor (państwa 
Hanko) oraz przedsiębiorstwu Ról.-Pol.
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Edward Sztonyk, autor kilku zbio-
rów wierszy, poświęcił fragment 
twórczości bialskiemu szpita-

lowi. Historia przeplata się z teraź-
niejszością, zaś one razem – z wąt-
kami religijnymi.

 Nic dziwnego – autor wielokrotnie 
deklarował swoje przywiązanie do wiary.
„Dziś, kiedy skończyłem 80. lat” – pisze 
Edward Sztonyk w książce »Poezja nie 
tylko o wsi Czyżowice« (2017) – „pragnę 
zaświadczyć [,,,] przed Bogiem i ludźmi, 
iż moim jedynym i  najważniejszym 
skarbem są dzieci.”
 Autor posiada ich aż sześcioro. Urodził 
się na Kresach, jego ojciec przez 18 lat 
przebywał na Sybirze. Jak podkreśla 
Edward Sztonyk (w tekście cytowanym 
powyżej), że los jego matki-rolniczki 
był „pełen bólu i łez”, jednak „zawsze 
i wciąż modliła się przez 18 lat, trwała 
jakby na kolanach z  różańcem – aż 
powrócił mąż i ojciec”.
 Autor mieszka w  Prudniku, jed-
nak jego rodzinną miejscowością są 

Wstąpiłem na skwer 
Bialskiego szpitala
Zachwyciłem się
Śpiewem starych drzew
Wszedłem do budynku
Korytarzem mknęły
Siostry w białych fartuchach
Postacie nikłe – pokorne
A szybkie jak błyskawica
Po których załamany
Promień słońca zabarwia
Blaskami szkła okien
Pyłki kurzu tańczące
W powietrzu

Gdyby o zachodzie słońca
Lub o poranku świtania
Pozwolił ci Bóg stanąć
Przed starym gmachem
Bialskiego szpitala
I spojrzeć na jego kontury
Ujrzałbyś tajemnicę tej przystani:
Skromność i uniżenie
Zaś na jej pożółkłych
Kartach historii
Spotkałbyś ofiarność
Ludu Bialskiego
Zapisaną krwią i potem
Poświęconą wspaniałej budowie
Wielce pomocnej człowiekowi
Aby w jej murach odnalazł nadzieję
I odzyskał utracone zdrowie

Dlatego przed wiekami
Rozpoczęto budowę szpitala
Od drewnianego budynku,
Od kilkunastu drewnianych łóżek
Od małych korytarzy i sal,
W których unosił się miły
Zapach świerku i modrzewia
A wokoło szumiał jeszcze gaj
Rozbudowa wciąż trwała
I wolno wzrastał na „Górce”
W Białej Hospital

Bialski szpital wierszem
Czyżowice, spędził tam kawał życia.
 Rozdział pt. „Bialski szpital pw. 
św. Elżbiety w  Białej” znajduje się 
w książce „Szukam Cię, Boże” (wydanej 
w 2005 roku) i rozciąga się od strony 
99 do 111. Składa się na niego sześć 
stosunkowo długich wierszy: „Idę do 
Ciebie Chrystusie”, „Szpital w Białej 
im. św. Elżbiety”, „Różaniec w  dło-
niach mężczyzny”, „Siostra szpitala 
bialskiego”, „Namaluj ducha miłości 
w bialskim szpitalu”, „Dzieje szpitala 
im. św. Elżbiety w Białej”.
 Poza wymienionymi już zbiorami 
wierszy („Szukam Cię, Boże”, „Poezja nie 
tylko o wsi Czyżowice”) autor ma na koncie 
tomik (w zasadzie tom) o wymownym 
tytule „Matko Miłosierdzia, Tyś naszą 
nadzieją” (2014). Obok prezentujemy dwa 
wiersze autora, zamiast „Kącika poezji” 
(który – w cotygodniowej formie – nie 
pojawi się w tym numerze „Panoramy 
Bialskiej”.

Bartosz Sadliński

Dzieje szpitala im. św. Elżbiety w Białej

Szpital w Białej
im. św. Elżbiety

A kiedy welon wreszcie
Z dziejowych mroków opadł
I słońce wyjrzało na świat
Wyłonił się nadziei Znak:
Cudowny Lazaret
Któremu człowiek zaufał
Tutaj mógł odzyskać zdrowie
I ujrzeć w nim wiele pięknych zalet
Spotkać miłosierdzia pogotowie

Ale tylko historia
Może ci o tym powiedzieć
Bo któż dzisiaj wspomni:
O Fundacji Bractwa Maryjnego?
O społecznym darze ratowania Lazaretu?
Któż o wspaniałych hrabiach przypomni?
O ofiarnej posłudze legendarnych
Szarych Sióstr Elżbietanek?
O ogromnym, niepowtarzalnym
Wysiłku Kościoła bialskiego?
O przeogromnym wkładzie pracy
Ludu wiejskiego na rzecz szpitala?
Któż dzisiaj wspomni
O pomocy Boga Samego
Dla szpitala błogosławionego.

Pochyliłem się nisko
I z szarej, szpitalnej
Posadzki zniszczonej
Codziennością zebrałem
Pogubione paciorki
Dobrych słów i uczynków
I nawlokłem na błogosławioną nić
Ukrytej cierpliwości
Na nić Miłości Miłosiernej

I podniosłem swój wzrok
Przede mną o krok
Stanął żeński personel
Jak mewy w bieli
A w nich jakby świętej
Elżbiety oczy:
Spokojne jak ocean wiary
Niosące pacjentom
Miłosierdzia Dary
Może ostatni raz?
Na wieczny czas.

Okładka tomiku „Szukam Cię Boże” - książki Edwarda 
Sztonyka zawierającej wiersze o szpitalu w Białej

Parafialny Zespół „Caritas” przy para-
fii Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w  Łączniku obchodzi już 

w tym roku 20-lecie swojej działalności, 
w której skład wchodzi – między innymi – 
organizowanie corocznych wigilii dla osób 
samotnych, odwiedziny potrzebujących 
w Dniu Chorego (przekazywanie drobnych 
paczek), rozprowadzanie darów w dzień 
przed Wielkanocą (składają je osoby przy 
święceniu pokarmów).
 Obchodząc ten jubileusz, nie pominęli-
śmy dzieci z parafii: zorganizowaliśmy dla 
nich pielgrzymko-wycieczkę. Z tego wyjazdu 
skorzystało czterdzieści troje dzieci i sze-
ściu opiekunów. W  zorganizowaniu tego 
wyjazdu pomogli nam nasi duszpasterze: 

ks. Damian Cebulla i ks. Adam Łotocki.
Trasa pielgrzymki to: Kamień Śląski (o histo-
rii tego miejsca opowiadał nam ks. Damian), 
a następnie Góra Świętej Anny. Tam, w bazy-
lice nasi księża wraz z gwardianinem klasz-
toru odprawili mszę świętą. Następnym 
etapem podróży była wycieczka w celach 
rekreacyjnych do Parku Wodnego w Tar-
nowskich Górach. Było mokro, gwarno, 
głośno i wesoło. Najważniejsze, że dzieci 
wróciły zadowolone. Zdobyte w tym roku 
doświadczenie przyda się przy organizo-
waniu kolejnych wyjazdów.
 Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim 
jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Karol Cichoń

Łącznicki „Caritas” - dwie dekady czas zamknąć

„Złote Gody”
Czesława i Marian Mizera  zam. Łącznik, ślub: 26.08.1967 r.
Róża i Alojzy Ernst zam. Górka Prudnicka, ślub: 23.09.1967 r.

Wszyst kim Jubilatom składamy
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia, dużo radości
oraz serdecznej opiek i osób najbliższych.

„Diamentowe Gody”
Stefania i Stefan Załęscy zam. Prężyna  ślub: 11.08.1957 r.
Maria i Otto Nowotny zam. Browiniec Polski ślub: 15.08.1957 r.
Erika i Günther Czellik zam. Radostynia  ślub: 15.09.2017 r.
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Marek Dziony jest już po świę-
ceniach – został już diako-
nem świeckim, celibatariu-

szem. O tej nietypowej (przynajmniej 
w najnowszej historii Kościoła) roli 
czytelnicy „Panoramy Bialskiej” mo-
gli przeczytać w numerze 9/2016, 
na stronie 8. Poniżej prezentujemy 
jego refleksję nad tą funkcją oraz 
opowieść o formacji i święceniach.

 Rozpoczęte studium z miesiąca na mie-
siąc przekonywało mnie, że znalazłem się 
we właściwym miejscu. Bywały jeszcze 
momenty rozterek, jednak dzięki nim 
uświadomiłem sobie, że czasami zbyt 
mocno patrzyłem na to, co mogę stracić, 
a nie na to, co mogę zyskać. To był moment 
przełomowy. Studium do diakonatu 
stałego kontynuowałem wraz ze studiami 
teologicznymi i pisaniem dwóch prac 
magisterskich (z  teologii i pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej) oraz doktoratu 
z językoznawstwa. Dlatego w niektórych 
momentach pracy było dużo, czasami 
za dużo, zwłaszcza w okresie kończącym 
formację i  podczas bezpośredniego 
przygotowania do święceń. Z pomocą 
łaski Bożej wszystko się jednak udało. 
Niezwykle pięknym i cennym czasem 
był dla mnie tydzień rekolekcji lectio 
divina w zupełnej ciszy. W przepięknym 
otoczeniu pławniowickiego pałacu 
rozważaliśmy (wraz z alumnami WMSD 

w Opolu, przygotowującymi się także 
do przyjęcia diakonatu, prywatnie moimi 
kolegami ze studiów) drogę ucznia wg 
Ewangelii św. Marka. Wierzę, że to nie był 
przypadek. Jadąc na rekolekcje, do końca 
nie wiedziałem, jak będą wyglądały, 
dlatego nie byłem przygotowany na taką 
formę; spodziewałem się raczej szeregu 
konferencji o rzeczach mniej lub bardziej 
wiadomych, mniej lub bardziej cieka-
wych. A tu niespodzianka; mam jednak 
poczucie, że dobrze wykorzystałem ten 
czas, a Pan Bóg po raz kolejny zaskoczył 
mnie bogactwem swojego Słowa.
 Święcenia odbyły się w mojej rodzinnej 
parafii – pw. Wniebowzięcia NMP w Białej. 
Wraz ze mną ksiądz biskup Andrzej 
Czaja wyświęcił mojego kursowego 
kolegę, br. Damiana Lenckowskiego 
ze zgromadzenia Apostołów Nadziei, 
który już od 9 lat posługuje w Nigerii. On 
także przyjął święcenia jako celibatariusz, 
ale już po złożonych ślubach czystości. 
W uroczystości, oprócz Ordynariusza, 
proboszczów, prezbiterów z  dekanatu 
i  diecezji, księży profesorów, wzięli 
udział diakoni stali z diecezji opolskiej 
i  gliwickiej oraz moi koledzy diakoni 
z seminarium (łącznie w uroczystości 
wzięło udział ponad 20 diakonów), 
rodzice i najbliżsi. Święcenia odbyły się 
25 czerwca 2017 r.
 Bardzo często, jeszcze w  ramach 
formacji, spotykałem się z pytaniem o to, 

dlaczego, skoro nie chcę zostać prezbiterem, 
decyduję się na celibat oraz dlaczego 
chcę być tylko diakonem. W rodzinnej 
parafii oraz dekanacie posługuję już 
kilka lat i to na wiele sposobów. Widzę 
też, że w tym czasie częściej byłem dla 
wspólnoty niż dla rodziny, z którą do tej 
pory mieszkam. Nie chciałem, żeby 
tak było w  przypadku rodziny, którą 
miałbym założyć. Poza tym kilka razy 
próbowałem „chodzić” z  dziewczyną, 
budować relacje, ale za każdym razem – 
prędzej czy później – to się kończyło; nie 
udawało się zbudować trwałego związku. 
To było dla mnie jakimś sygnałem. 
Zawsze marzyłem o rodzinie, dzieciach, 
bliskości drugiej osoby. Ale nic na siłę. 
Umacniały mnie słowa Jezusa, że kto dla 
Niego i dla Królestwa opuści wszystko, 
otrzyma stokroć więcej.
 A dlaczego nie prezbiterat? Trudno 
mi powiedzieć. Tak czuję. Być może jest 
to tajemnica powołania. Jestem osobą, 
która lubi zaskakiwać i łamać – oczywiście 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu – 
schematy, aby w taki sposób pobudzać 
siebie i innych do refleksji. Diakonat stały 
w formie celibatu jest na pewno takim 
prowokowaniem do myślenia. Ponadto, 
jako człowiek bezżenny, nawet żyjąc 
w świecie, mogę troszczyć się o sprawy 
Pana, nie tracąc jednocześnie z  oczu 
drugiego człowieka. To, przynajmniej 
mi, pomaga zachować normalność. 

I  realizować zadanie głoszenia Słowa 
Bożego, wychodząc na obrzeża, opłotki, 
o  co ciągle apeluje papież Franciszek. 
Duchownym niestety często grozi 
oderwanie od rzeczywistości w mniej-
szym bądź większym stopniu. Myślę 
że diakon ma w tym wypadku o wiele 
łatwiej. Jako duchowy syn św. Franciszka 
(należę do Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich – OFS) bardzo cenię sobie 
normalność, autentyczność, prostotę 
i pokorę (o którą mimo wszystko jest 
mi najtrudniej).
Diakonat jest tą formą życia, która 
pozwala mi zachować równowagę: nie 
wywyższać się, podejmując ważne zadania. 
Będąc duchownym – żyć problemami 
zwykłych ludzi, nie szpanować, pamię-
tając o zależności od innych, umiejętnie 
organizować czas, aby nie zabrakło go 
na liturgię, modlitwę, pracę, spotkanie 
z rodziną i bliźnim oraz wypoczynek. 
W tym wszystkim pomaga mi Bóg, moi 
patronowie oraz ludzie, którzy mnie 
otaczają. Cieszę się, że mnie akceptują, 
że pomagają mi wzrastać i  proszą 
o pomoc we wzrastaniu. Bo dzięki nim, 
mimo tego, iż swoją posługę wykonuję 
od zaledwie dwóch miesięcy, nie siedzę 
z  założonymi rękami, nie czekam, aż 
coś zacznie się dziać, ale mogę dawać 
najcenniejsze, co otrzymałem: samego 
Boga, jako sługa i szafarz Jego tajemnic.

ks. dk. Marek Dziony OFS

Już jako diakon

„Sport Łączy Pokolenia” – to tytuł za-
dania publicznego, które OSP Chrzelice 
zrealizowało (w dniach od 8 do 9 lipca). 
Wsparcia finansowego udzieliło dla tego 
projektu Starostwo Powiatowe w Prudniku. 
 Strażacy i  członkowie ich rodzin 
uczestniczyli w dwudniowym turnieju 
sportowo-pożarniczym w  czeskich 
Radslavicach. Rozegrali mecz piłkarski, 
wzięli udział w zawodach sikawek konnych 
oraz w pięcioboju. 

 Uczciwa, koleżeńska rywalizacja i wspólne 
spędzenie czasu w sobotnie i niedzielne 
popołudnie było formą kultywowania 
zdrowego sposobu życia oraz promocji 
kultury fizycznej. To zarazem dobry sposób 
na zacieśnianie więzi pomiędzy starszym 
i młodszym pokoleniem.
 Dziękujemy Starostwu Powiatowemu 
w  Prudniku za wsparcie w  realizacji 
tego zadania.

OSP Chrzelice

Rywalizacja, integracja, zacieśnianie Jedne efekty już, drugie za jakiś czas

Na tapecie były różne konkurencje

Społeczne zaangażowanie mieszkańców - bezcenne

Spotkanie miało miejsce w czeskich Radslavicach Wiertarki w dłoń! Zabawa i praca na świeżym powietrzu

Z funduszy pozyskanych w ramach 
Działaj Lokalnie, Inicjatywy 
Lokalnej oraz nagrody dla Sto-

warzyszenia Odnowy Wsi Gostomia, 
w ramach Bioróżnorodności realizowane 
są trzy projekty. Efekt: zagospodarowane 
tereny użyteczności publicznej, integracja 
z naturą oraz remont świetlicy wiejskiej. 

Fundusze udało się pozyskać ze względu 
na ogromny społeczny wkład pracy 
własnej mieszkańców, fundusz sołecki 
i wkład własny Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi Gostomia. Szpecący naszą wieś teren 
zmienił się nie do poznania. Na efekty 
remontu świetlicy trzeba jeszcze poczekać.

BR
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Sierpień
•  Sprawca usiłował dokonać kradzieży 

w budynku STALMASZ (31 sierpnia)

•  Sprawca groził pozbawieniem ży-
cia mieszkańcowi Białej, przy czym 
groźba ta wzbudziła uzasadnio-
ną obawę, że zostanie spełniona 
(19 sierpnia)

•  Sprawca dokonał kradzieży dwóch 
akumulatorów z kombajnu BIZON 
w Łączniku (4 sierpnia)

•  Sprawca znęcał się nad ojcem 
w Pogórzu

•  W Chrzelicach sprawca groził miesz-
kance pozbawieniem życia, przy 
czym groźba ta wzbudziła uzasad-
nioną obawę, że zostanie spełniona

•  Sprawca groził pozbawieniem życia 
mieszkańcowi Prężyny, przy czym 
groźba ta wzbudziła uzasadnio-
ną obawę, że zostanie spełniona 
(30 sierpnia)

Wrzesień
•  W Białej sprawcy dokonali kradzie-

ży z  włamaniem do kiosku przy 
ul. Tysiąclecia (2/3 września)

•  W  Krobuszu sprawca dokonał  
kradzieży spawarki

•  Sprawca groził pozbawieniem życia 
na ul. Opolskiej, przy czym groźba 
ta wzbudziła uzasadnioną obawę, 
że zostanie spełniona

•  Wypadek drogowy w miejscowo-
ści Ligota Bialska (10 września)

Albertyna Kern  ur. 1931 r., zm. 02.08.2017 r., zam. Chrzelice
Anna Nowotny ur. 1938 r.  zm. 03.08.2017 r., zam. Pogórze

Lucja Zając  ur. 1931 r., zm. 04.08.2017 r., zam. Mokra
Ryszard Osiewacz ur. 1961 r., zm. 10.08.2017 r., zam. Śmicz
Elfryda Duda  ur. 1937 r.  zm. 16.08.2017 r., zam. Ogiernicze

Władysława Bienek ur. 1953 r., zm. 16.08.2017 r., zam. Pogórze
Jan  Kubinka ur. 1933 r., zm. 17.08.2017 r., zam. Pogórze

Antoni Kukliński ur. 1930 r., zm. 18.08.2017 r., zam. Miłowice
Jan  Kuczek ur. 1948 r., zm. 18.08.2017 r., zam. Biała

Bernard Franke  ur. 1953 r., zm. 19.08.2017 r., zam. Łącznik
Tadeusz Zator  ur. 1965 r., zm. 22.08.2017 r., zam. Krobusz

Tadeusz Zadurowicz ur. 1940 r., zm. 23.08.2017 r., zam. Biała
Rita Gonsior ur. 1930 r., zm. 23.08.2017 r., zam. Łącznik

Zofia Żymołka ur. 1936 r., zm. 23.08.2017 r., zam. Pogórze
Rajmund  Ofiera  ur. 1934 r., zm. 28.08.2017 r., zam. Chrzelice
Stanisława  Surówka ur. 1954 r., zm. 01.09.2017 r., zam. Biała

Józef Sajonz  ur. 1941 r., zm. 03.09.2017 r., zam. Ogiernicze
Urszula Niedorozow ur. 1927 r., zm. 05.09.2017 r., zam. Krobusz

Ewald Siano ur. 1938 r., zm. 11.09.2017 r., zam. Pogórze 
Oskar Bierek ur. 1970 r., zm. 15.09.2017 r., zam. Biała

Maria Juraszek ur. 1932 r., zm. 17.09.2017 r., zam. Grabina
Grzegorz Lipka ur. 1986 r., zm. 18.09.2017 r., zam. Solec

Tegoroczne żniwa uważam za udane, 
tzn. mimo kapryśnej pogody, jaka była 
na początku zboża zostały zebrane bar-

dzo dobrze, o małej wilgotności. Zbiory też 
w porządku, pszenica dobrze sypała, ok. 7 
ton z hektara. Jakość zbóż może nie była naj-
lepsza, ale w naszym przypadku przezna-
czamy je głównie na paszę dla trzody chlew-
nej i krów. Koncentraty drożeją, a ceny skupu 
zbóż są niższe, jak rok temu. Najważniejsze 
jest to, że nie ucierpieliśmy w nawałnicach, 
które przechodziły nad Opolszczyzną.

Monika Wolny (Nowa Wieś Prudnicka)

Żniwa były bardzo dobre i bezpieczne. 
Dobre, ponieważ zebraliśmy bardzo duże 
plony, szczególności z  jęczmienia ozi-

mego, osiągające 9–10 t/ha (nie pamiętam, 
kiedy ostatnim razem tak było). Z rzepaku ozi-
mego też jestem zadowolony – około 3,5 t/ha, 
można powiedzieć, że jest to średni plon, jed-
nak muszę podkreślić, że po zimie na naszym 
polu spora część roślin była zalana, wiosenne 
przymrozki poniszczyły pąki rzepaku, a susza 
jesienią spowodowała, że nie wszystkie ziarna 
wykiełkowały (mimo to plon był zdecydowa-
nie lepszy niż rok temu). Natomiast pszenica 
ozima w plonowaniu była trochę niżej niż rok 
temu, jednak 8,5 t/ha to – uważam – wysoki 

plon. Żniwa – jak wspomniałem – były też bez-
pieczne, ponieważ nie tak daleko od nas prze-
chodziły trąby powietrzne, gradobicia, ulewy; 
ale dzięki Bogu nasze pola jakoś to wszystko 
omijało. W porównaniu do poprzedniego roku 
– na szczęście nie było tylu pożarów.

Michał Grelich (Rostkowice)

Żniwa były dobre, bez większych nie-
spodzianek – czasem tylko psuły się 
kombajny, jak każdemu. Ostatnio aku-

rat ziemniaki przebieraliśmy w stodole; obro-
dziły. Nie było klęski żywiołowej – Pan Bóg 
nas jakoś tak uchował: nie przeszły tędy kata-
klizmy. Myślę, że wszyscy rolnicy są zadowo-
leni, wszyscy zebrali z pola – nie było pro-
blemu, żeby jakieś zboża stały. Plony gene-
ralnie dobre. Wiadomo, u nas raczej czwarta, 
piąta klasa gleb – nie ma więc takich plo-
nów jak np. w Solcu czy Gostomi (tam pola 
mają drugie klasy). U  nas wielcy rolnicy 
mają dużo rzepaku, do tego pszenica, jęcz-
mień, kukurydza. Buraki cukrowe ma paru 
rolników. A ziemniaki – tu, na naszej ulicy: 
my dla siebie, jeden rolnik, a tak... mało kto 
je sadzi, bo się nie opłaca (koszty produkcji 
duże, a ziemniaki tanie...).

Gabriela Neugebauer (Pogórze)

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Po-
górze w ramach „Działaj lokalnie 
– naturalnie” – Programu Polsko-

-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
(realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich) otrzymała dotację 
w wysokości blisko 6 tys. zł na projekt 
„Wieś ogródkami stoi – przywracanie 
tradycji upraw przydomowych w Pogórzu”. 
Od lipca cała miejscowość bierze udział 
w realizacji tego projektu.
 Celem przedsięwzięcia jest podkre-
ślenie walorów przyrodniczych Pogórza 
– poprzez skupienie się na tradycyjnych, 
ekologicznych uprawach przydomowych 
ogródków oraz angażowanie w to zarówno 
młodych jak i starszych mieszkańców 
miejscowości. Integracja, a także wymiana 
międzypokoleniowa to kolejne cele 
projektu. Mieszkańcy Pogórza wzięli 
już udział w  warsztatach, na których 
dowiedzieli się, jak tworzyć przydomowe 
ogródki, aranżować teren wokół domu 

oraz wybrać najlepsze odmiany roślin 
ogrodowych i sposoby ich upraw.
 W  ramach projektu zostaną prze-
prowadzone różne konkursy: „Lokalna 
Doniczka” (mieszkańcy otrzymali już 
doniczki, ziemię i  nasiona); „Widok 
z  okna” – zdjęcie obejścia od strony 
ulicy; dla dzieci z przedszkola i szkoły 
zorganizowany będzie konkurs rysunkowy. 
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
W  trakcie opracowania jest broszura 
o  dawnych sposobach upraw ekolo-
gicznych. Informacje zbierają młodzi 
pogórzanie od starszych mieszkańców 
– swoich babć i dziadków, którzy znają 
(zapomniane niekiedy) niecodzienne 
sposoby upraw oraz ciekawe przepisy 
na smaczne i zdrowe dania, przetwory. 
Broszura zostanie wydana w nakładzie 
100 szt. Na zakończenie projektu 
zorganizowany będzie festyn jesienny 
– zostanie podsumowany cały projekt 
oraz ogłoszone wyniki konkursów.

BKI

Aranżować teren, zdrowo i smacznie 
gotować, ekologicznie uprawiać

Rolnicy o tegorocznych żniwach

Doniczki są już przygotowane
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Wynajem namiotów
- namiot 4 x 8 i 6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12

Już od 39 zł rocznie Twoje dziecko ma 
ochronę od następstw nieszczęśliwych 
wypadków 24 h na dobę, przez cały rok na 
obszarze całego świata!

Agata
Wasilewska

RCU
UbezpieczeniaRCU Ubezpieczenia

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty
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Są plony, jest świętowanie

Z ciastem, chlebem i winem

Tegoroczne dożynki gminne od-
były się w niedzielę, 27 sierp-
nia, w Rostkowicach. Zostały 

poprzedzone sobotnią zabawą ta-
neczną z zespołem Heaven.

 W niedzielę uroczystości rozpoczęły 
się mszą św. w kościele w Solcu, którą – 
w intencji rolników i ich rodzin – odprawił 
ks. Piotr Kozioll.
 O godz. 13:00 spod sklepu ROL-BUD 
w Gostomi wyruszył korowód dożynkowy 
prowadzony przez mażoretki i Bialską 
Orkiestrę Dętą. W  korowodzie zoba-
czyć można było samochody wiozące 
piękne korony żniwne, uczestniczyli 
w  nim zaproszeni goście, starostowie 
dożynkowi oraz mieszkańcy okolicznych 
wsi – barwnie przebrani, przedstawiający 
zabawne scenki z życia rolników. Koro-
wód obserwowali i oklaskiwali licznie 
zgromadzeni na trasie widzowie.
 Obecnych na dożynkach witał pro-
wadzący imprezę Joachim Kosz. Za trud 
pracy rolników dziękował burmistrz Białej 
Edward Plicko oraz sołtys Rostkowic 
Alfred Krupa.
 Starostami dożynek byli Kamila 
Augustyn (mama dwójki synów, razem 
z mężem prowadzi 25-hektarowe gospo-
darstwo specjalizujące się w  hodowli 
bydła mlecznego, aktywnie udziela się 
na rzecz lokalnego społeczeństwa poprzez 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi) oraz 
Michał Grelich (ojciec jednej córeczki, 
prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo, 
hoduje trzodę chlewną i bydło opasowe).
 Podczas części oficjalnej dożynek 
przyznane zostały medale za zasługi dla 
rolnictwa, prowadzenie i modernizacje 
gospodarstwa rolnego, ale przede wszyst-
kim za pracę społeczną, udzielanie się 
na rzecz lokalnej społeczności. Minister 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel wyróżnił Beatę Czaję z Józefowa, 
Mateusza Barona z  Łącznika, Alfreda 
Krupę z  Rostkowic, Romana Barysza 
z Białej oraz Zygfryda Marzotkę z Prężyny.
Po części oficjalnej przyszedł czas za za-
bawę. Publiczność rozbawiała Śląska 
Karuzela z Humorem: Duo Fenix/Dwa 
Fyniki, B.A.R., Kabaret Masztalscy oraz 
zespół Nas Troje. W przerwie występów 
ogłoszone zostały wyniki konkursu oceny 
koron dożynkowych. Na pierwszym 
miejscu uplasowała się korona żniwna 
z Łącznika, drugie miejsce zajęła korona 
z Pogórza, a trzecie korona z Olbrachcic. 
Komisja wyróżniła korony z Rostkowic, 
Prężyny i Otok.
 Na zakończenie dożynek zabawę 
taneczną poprowadził zespół VENTO.
 Organizatorami dożynek gminnych 
byli: Gmina Biała, Sołectwo Rostkowice 
oraz Gminne Centrum Kultury w Białej.

Dominika Rak

Burmistrz Białej Edward Plicko oraz Sołtys wsi Rostkowice pragną podziękować 
za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji dożynek sponsorom:

Bank Spółdzielczy w Białej, BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Spółka jawna, CANDELA-1 Hur-
townia Materiałów Elektro-instalacyjnych, DADPOL Damian Przywara, FHU Wiktor Barbara 
Hanko, Firma Budowlana Damian Roman Badura, Firma Budowlana Kamil Badura, Mora-
wiec Sp. z o.o., ROL-BUD Sklep Wielobranżowy Siegmunt Honisch, Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna Chrzelice, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krobusz, Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna Rostkowice, Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku, Strzoda – Maszyny Rolni-
cze, Ustronianka Sp. z o.o., Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy Spółka jawna, Zwią-
zek Producentów Rolnych Gminy Biała, Związek Śląskich Rolników, WiK Sp. z o.o Biała.

Łącznik  I. miejsce Otoki  wyróżnienie

Pogórze  II. miejsce Prężyna  wyróżnienie

Olbrachcice  III. miejsce

Rostkowice  wyróżnienie

20 sierpnia Pogórze zorga-
nizowało dożynki wiej-
skie. Starościna Urszula 

Kołek szła z ciastem drożdżowym, 
starosta Jerzy Kwiotek – z chle-
bem, Elwira Gajer – z winem, 
a młodzież z koroną żniwną (no-
tabene zajęła ona drugie miejsce 
na gminnych dożynkach, później, 
w Rostkowicach). Impreza odbyła 
się na miejscowym boisku, pro-
gram zaprezentowały dzieci z ze-
społu szkolno-przedszkolnego.

BS

◀ Korona dożynkowa - obowiązkowy element
Korowód dożynkowy ▶


