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Z kijkami po mistrzostwo

Festyn w Gostomii

Wizyta strażaków
w Krakowie

We wrześniu OSP Chrze-
lice zrealizowało zadanie 
publiczne pod tytułem 

„Poznaj swój kraj”. W ramach upo-
wszechniania turystyki i krajoznaw-
stwa strażacy i członkowie ich rodzin 
wyjechali na dwudniową wycieczkę.

 W pierwszym dniu zwiedzili Kopalnię 
Soli w Wieliczce – jest to jedyna na świecie 
tak doskonale zachowana kopalnia, 
wpisana zresztą na listę UNESCO.

 Drugi dzień uczestnicy wycieczki 
spędzili w Krakowie, który jest ważnym 
miastem na mapie Polski (ze względu 
na to, że kiedyś był stolicą naszego kraju).

 W samym jego centrum znajduje się 
mnóstwo zabytków. Najważniejszym 
z nich jest oczywiście Wawel, siedziba 
królów polskich. To również miejsce 
wiecznego spoczynku wielu zasłużonych 
Polaków, m.in. księcia Józefa Ponia-
towskiego, królowej Jadwigi, Adama 
Mickiewicza i Józefa Piłsudskiego.
 Uczestnicy wycieczki zwiedzili też 
Sukiennice, Rynek oraz Kazimierz – 
dawną dzielnicę żydowską Krakowa, 
obfitującą w liczne zabytki, np. synagogi, 
kamieniczki oraz gotyckie kościoły. 
Położony przy Rynku Kościół Mariacki 
słynie z zabytkowego ołtarza Wita Stwosza 
oraz z hejnału mariackiego, który grany 
jest z wieży kościoła co godzinę. 

dokończenie na str. 6 dokończenie na str. 6

Nordic walking to forma rekreacji, 
która została wymyślona w Fin-
landii w pierwszej połowie XX 

wieku. Miał on stanowić całoroczny 
rodzaj treningu dla narciarzy biego-
wych. Chociaż powstał w latach 20. 
dopiero w 1997 roku został formal-
nie opisany przez Marko Kantaneva.

 Dzisiaj określany jest już mianem dyscy-
pliny sportowej i organizowane są zawody, 
na których wyłania się mistrzów świata, czy 
Europy. W Polsce z każdym rokiem zyskuje 
coraz większą popularność. Od 2012 roku 
wielką pasjonatką nordic walking jest miesz-
kanka Białej, absolwentka Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach i nauczy-
cielka wychowania fizycznego w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nysie, pani Marzena Spychała.
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Pasowanie na przedszkolaka

Ustala się na terenie Gminy Biała 
następujące stawki podatku 
od nieruchomości na rok 2017:

1) od gruntów:
a)  związanych z  prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,89 zł 
od 1 m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha 
powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 
m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w usta-
wie z  dnia 9 października 2015 r. 
o  rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), 
i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego – 
0,45 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,75 zł od 1  m2 

powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 22,44 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w  zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

d)  związanych z  udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w  rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,97 zł od 1  m2 
powierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3–7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Stawki podatku 
od nieruchomości na 2017 rok

Wrześniowa sesja

Lp. Podatek od nieruchomości Stawka 
w 2016 r.

Propozycje 
stawek na 

2017 r.

wzrost/
spadek 

% 
1 2 3 4 5
I. Od gruntów

1

Związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – od 1 me-
tra kwadratowego

0,89 zł 0,89 zł 100,00%

2 Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne 
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,58 zł 4,54 zł 99,13%

3

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 
od 1 metra kwadratowego powierzchni

0,36 zł 0,37 zł 102,78%

4

Niezabudowanych objętych obszarem rewitaliza-
cji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

0,40 zł 0,45 zł 112,50%

II. Od budynków lub ich części

1 Mieszkalnych – od 1 metra kwadratowego użyt-
kowej 0,75 zł 0,75 zł 100%

2

Związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności – od 
1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej

22,00 zł 22,44 zł 102,00%

3
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej

10,66 zł 10,59 zł 99,34%

4
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 
1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej

4,65 zł 4,61 zł 99,14%

5

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – od 
1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej

4,87 zł 4,97 zł 102,05%

III Od budowli – 2% wartości 101,88%

Powakacyjna sesja Rady Miejskiej 
odbyła się 29 września, po raz 
pierwszy w sali widowiskowej 

Urzędu Miejskiego w Białej.

 Na początku sesji burmistrz Edward 
Plicko wręczył sołtysom wsi Pogórze 
i Łącznik listy gratulacyjne za sukcesy 
osiągnięte w konkursach. Pogórze zajęło 
drugie miejsce w konkursie „Piękna wieś 
opolska”, a w podkategorii „Najlepszy projekt 
Odnowy Wsi” trzecie miejsce zajął Łącznik. 
Informację o realizacji zadań Zarządu Powiatu 
w zakresie prac na drogach powiatowych oraz 
dalszych planach w tym zakresie przestawili 
starosta Radosław Roszkowski i członek 
Zarządu Powiatu Józef Skiba. Wokół tych 
zagadnień wywiązała się dyskusja. Złożona 
została również informacja o realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk przed-
stawiła informację z wykonania budżetu 
za I półrocze 2016 r., wraz z pozytywną 
opinią Rejonowej Izby Obrachunkowej. 
Planu przestrzennego wsi Chrzelice.
 W czasie trwania obrad przyjęty został 
w formie uchwały raport z wyników Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Biała na lata 2015–2018 z perspektywą 
do roku 2022.
 Ponadto podjęte zostały uchwały 

w sprawach:
• zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospo-

darstwa Krajowego na finansowanie 
zadania „Przebudowa drogi gminnej 
ulicy Klińskiego„ realizowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020,

• zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
• o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Biała na lata 2016 – 2028,

• przyjęcia Lokalnego programu rewitali-
zacji miasta Biała do roku2023,

• ustalenia stawek podatku od nierucho-
mości na terenie gminy Biała w 2017 r.,

• zwolnień z podatku od nieruchomości 
stanowiących regionalną pomoc inwe-
stycyjnych przeznaczoną dla małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie gminy Biała,

• wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowo – księgowej i organizacyjnej 
Gminy Biała,

• zmieniająca uchwałę w sprawie utworze-
nia Biura Obsługi Szkół Samorządowych 
w Białej i nadania im statutu,

• uwzględniono w całości skargę Wojewo-
dy Opolskiego i skierowano ją do Sądu 
Administracyjnego w Opolu.

W dniu 29.09. 2016 roku, 
w Przedszkolu w Białej, 
odbyło się uroczyste paso-

wanie na przedszkolaka, związane 
z przyjęciem do społeczności przed-
szkolnej nowych dzieci.
 Pasowanie rozpoczęło się wspólną zabawą 
wszystkich dzieci. Następnie dzieci z trzech 
starszych grup zaprezentowały program arty-
styczny zachęcając swoich nowych kolegów 
do uczęszczania do przedszkola, przestrze-
gania panujących tu zasad oraz do wspólnej 
nauki i zabawy. Odnowiły one również przy-

rzeczenia składane wcześniej. Potem, w krót-
kim występie, zaprezentowały się maluszki. 
One również złożyły ślubowanie, po czym 
zostały indywidualnie pasowane przez panią 
dyrektor na przedszkolaka. Każde nowo przy-
jęte dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. 
Po tym jak maluszki oficjalnie dowiedziały 
się, że ich grupa nosi nazwę „Żabki”, zaśpie-
wały piosenkę – hymn grupy. Na koniec tego 
ważnego wydarzenia, wszystkie dzieci otrzy-
mały cukierki.
 Uroczystości towarzyszyła miła i serdeczna 
atmosfera. Wszyscy wspaniale się bawili.
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Dzień nauczyciela

14 października jest Dniem 
Edukacji Narodowej, funk-
cjonującym powszechnie 

pod nazwą Dnia Nauczyciela. Święto 
szkolnego grona pedagogicznego 
jest dla nauczycieli czasem podzię-
kowań za ich pracę, a dla uczniów 
okazją do wyjścia z dusznej sali oraz 
chwilą wytchnienia od cyfr i literek.
 Przyjęło się, że z tej okazji w placówkach 
oświatowych organizuje się, pełne humoru 
apele. Dzieci i młodzież pozwalają sobie 
na delikatne uszczypliwości w stosunku 
do swoich opiekunów oraz kolegów 
i koleżanek. Nie inaczej jest w szkołach 
w Białej. Wychowankowie z uśmiechem 
na ustach i ogromnymi pokładami humoru 
skomentowali szkolną rzeczywistość.
 Galę w  Publicznym Gimnazjum 
w Białej uświetniła obecność burmistrza 
Edwarda Plicko, który przed częścią 
artystyczną wyraził swoje uznanie dla 
pracy nauczycieli i administracji placówki. 
Natomiast dyrektor Wojciech Szukalski 
przyznał nauczycielom dodatkowe  
nagrody. Po utrzymanych w poważnych 
tonach przemowach, nadszedł czas na to, 
na co czekała młodzież. Uczniowie 
podziękowali swoim wychowawcom, 
a  także przygotowali żartobliwe wy-
stąpienie przepełnione przerobionymi 

adekwatnie do tematu tekstami słynnych 
piosenek. W tej muzyczno-humorystycznej 
aranżacji przedstawili wszystkie typy 
kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki; 
od prymusów po „nieuków” i  osób 
nagminnie korzystających ze ściąg.
 W podobnym klimacie utrzymany był 
apel mający miejsce w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Białej. Młodsi uczniowie występowali 
w  przebraniach, opowiadali dowcipy 
i  śpiewali piosenki wesoło dokazując. 
Między kolejnymi częściami przedstawie-
nia można było podziwiać umiejętności 
gimnastyczne niektórych uczennic, 
które w  rytm popularnych piosenek 
pokazywały wymagające nie lada talentu 
choreografie. Pomimo młodego wieku 
nie odstawały one talentem od słynnych 
tancerek oglądanych w telewizji.
 Również najmłodsi przygotowali coś, 
aby podziękować swoim nauczycielom. 
Wychowankowie Publicznego Przedszkola 
w Białej recytowali wierszyki pod okiem 
czujnych wychowawczyń. Było nieco 
skromnie, ale uroczo. Uczestnikom 
wszystkich gal uśmiech nie schodził 
z  twarzy, a  sale opuszczali w dobrych 
humorach i pełni energii, podekscytowani 
nadchodzącym weekendem.

Rafał Christ

Zmiana sołtysa w Miłowicach
Na półmetku obecnej kadencji z funkcji sołtysa w Miłowicach zre-

zygnował Zdzisław Kułakowski. Nowym sołtysem na zebraniu 
wiejskim 26 wrześnie br. sołtysem wybrany został Jan Puchała, 

który funkcję tę pełnił w poprzednich kadencjach.

Realizacja projektu w Łączniku
Projekt „Bogactwo przyrody leśnej 

wokół nas i lekcje jej różnorod-
ności w drodze” zrealizowany 

został przez Grupę Aktywnych Mi-
łośników Przyrody (GAMP), złożonej 
z członków Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi Łącznik w ramach programu 
„Działaj Lokalnie”. Głównym celem 
projektu było podniesienie jakości 
życia mieszkańców wsi poprzez ich 
aktywizację turystyczno-krajoznaw-
czą, głównie na okolicznych obsza-
rach leśnych, w formie pięcioeta-
powego cyklu rodzinnych wypraw 
rowerowych i pieszych. 

 Miejscem realizacji projektu był obszar 
Borów Niemodlińskich w  granicach 
gmin Biała, Prószków i  Strzeleczki, 
ze szczególnym uwzględnieniem tras 
rowerowych i pieszych wiodących przez te 
tereny. Uczestnicy wyprawy mogli poznać 
bogato przyrodniczo tereny rezerwatu 
częściowego „Jeleni Dwór”, chroniącego 
fragment lasu mieszanego naturalnego 
pochodzenia, dęby z domieszką sosny 
i pojedynczych świerków, buków i mo-
drzewia. Uczestnicy wypraw zwiedzili 

ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą „Wy-
błyszczów”, która poprzez tablice infor-
macyjne pozwoliła uczestnikom wyprawy 
samodzielnie identyfikować napotykane 
gatunki drzew, poszycia i runa leśnego 
oraz zwierząt napotykanych w Borach 
Niemodlińskich. Komisja konkursowa 
doceniła fakt, iż uczestnicy tras rowero-
wych mieli możliwość zweryfikowania 
zdobytej wiedzy przyrodniczej poprzez 
uczestnictwo w konkursach przyrodni-
czych organizowanych na półmetkach 
wypraw przez zaproszonych leśniczych 
i  myśliwych. Dzięki zrealizowanemu 
projektowi mieszkańcy Łącznika mieli 
możliwość uczestnictwa w wykładach 
dotyczących gospodarki leśnej i łowieckiej 
oraz zasad zachowań proekologicznych 
i bezpiecznego poruszania się po lasach. 
Komisja konkursowa doceniła fakt, iż 
zrealizowany projekt stworzył możliwość 
nie tylko integracji mieszkańców wsi, ale 
pozwolił również zapoznać się uczest-
nikom wypraw rowerowych z wieloma 
gatunkami flory występującej na szlakach 
przebytych tras rowerowych.

Konrad Moszczeński
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Ło zmorach

Z piontku na sobota zajś ta sama zmora nie 
doł im spać spokojnie. O 4 rano już łotwierają 
radio, jak nie słyszoł o jakiś wypadku, ode-
tchnoł se ździebko, ale dziepiero jak zaklu-
pioł do dwierzy ściepno toł diałbelskoł zmora 
z piersi. Wynoś se z mojej izby, bo cie mie-
tłoł przegonia – padajo se w duchu.
 Abo dzieci co idoł na dyskotekał i łojco-
wie wioł, iż tał wszystko dostaną od alko-
holu po narkotyki, nie idzie wtedy spać ze 
strachu o swoje dorastające dzieci. Tak iż te 
nowoczesne zmory soł w telewizorze, gaze-
tach i w strachu o naszych bliskich, co tak 
daleko jadoł do roboty.

 Nierołz też padajoł, co z ciebie za zmora, 
jak chtoś jest mierzantnyj i za feste akuratny. 
Tak było u Berty i Alojza – starszego małżeń-
stwa przy śniołdaniu. Myślał że wołs tyj tro-
cha rozwesela, łodgoniał łod tych zmorów. 
Łon zacznoł przy śniołdaniu, bo bóła to takoł 
zmora. A szło mu ło jajco, chtóre napocznoł. 
Zacznoł tak: Berta, – ja, – to jajco jest twardy. 
Cicho se zrobiyło, – to jajco jest twardy, – 
słyszałach.- Jak długo żeś to warzyła? – za 
siłał jajec jest tak niezdrowo, – ale joł moł na 

myśli, jak dugo to jajco se warzyło, – przecał 
wdycki chcesz, iżby 4,5 minuty.- To joł wiał, 
– to po co se pyjtołsz? bo to jajco nie mogło 
se warzyć 4,5 minuty. Ale joł go warzał kożde 
rano 4,5 minuty, – to trzamu jest rołz za miał-
kie, a rołz za twarde? Tygo joł nie wiał, boch 
nie jest kuroł. Acha, to skołd wiesz kiedy 
jajco jest półmiałkie? Wydobna go po 4,5 
minutach do diołska jednego! Wedle zegara 
czy jak? Na wyczucie, jakbyś chcioł wiedzieć 
– dobroł gospodyni moł takie wyczucie! 
Wyczucie? Co ty mołsz za wyczucie. Ajnfach 
wyczuja jak jajco jest miałkie. Ale jest twardy 
do sto pierunów, coś z tyj twoji wyczucia nie 

sztimuje! Co, z moji wyczuciał coś nie szti-
muje? Cały dzień stoja w kuchyni, piera twoje 
chwanty, łołcał galołty, łokludzom izby, coby 
boło gemitlich, gorszał se z kupkoł dzieci, 
a ty mi padołsz, iż z moji wyczuciał coś nie 
sztimuje? Ja ja, jak se jajca warzy na wyczu-
cie, to rołz jest za twarde, a rołz za miałkie, 
jyno nierołz trefi se cufelich 4,5 minuty. To 
ci przecał może być jedno czy jajco warzy se 
przypadkowo 4,5 minuty, czy richtich 4,5 
minuty. Ale joł bych z chałcią zjołd jajco na 

Ziemia bialska w internecie

miałko nie żeby ci se przypadkowo udało, mie 
jest jedno wiela minut se warzy. Ach, teraz ci 
jest jedno, iż joł 4,5 minuty w kuchyni stoja. 
Ni, ale nie jest to jedno, musi se warzyć 4,5 
minuty, łod początku ci padoł. Dziepiero eś 
padoł, iż ci jest jedno bo chcał mieć jajko na 
miałko. Jerunie jakie te chłopy są primitywne, 
jedno utrołpienie z taką zmorą.
 Łostawiał już ty zmory bo za niedługo 
dzień Wszystkich Świantych
 Baniemy strojić groby naszych bliskich 
i rzykać za nich na kerchowie.

Jakiś czas temu napisałem krótki 
tekst (w zasadzie felieton) po-
święcony stronom parafialnym 

w gminie Biała – opisałem wtedy 
dwie: Śmicz i Olbrachcice (niczego 
więcej się nie doszukałem). Zamie-
rzałem stworzyć wtedy cykl tego 
rodzaju „prześlizgnięć się po tema-
cie” – w kolejnym rzucie miały się 
pojawić omówienia stron sołeckich, 
stowarzyszeniowych, samorządo-
wych, jednak ostatecznie porzuci-
łem ten pomysł. Koniec końców – 
w sposób przekrojowy scharaktery-
zuję przejawy działalności na niwie 
„world wide web” (popularne „www”) 
w gminie Biała. 

 Nie będzie to pogłębione studium (bo na 
to potrzeba więcej miejsca), ale przegląd 
tego, co rzuciło się w oczy – mnie, inter-
naucie i recenzentowi (od czasu do czasu) 
witryn, które funkcjonują w globalnej sieci.

Różnie z aktualizacją, 
różnie z koncentracją

 Jak już nieraz podkreślałem w innych tek-
stach – dobra strona internetowa to taka, 
która (jakkolwiek banalnie to zabrzmi) wyko-
rzystuje swój potencjał, a więc wszystko to, 
czego książka, prasa, radio czy telewizja 
nie mają (lub posiadają w nieporównywal-
nie mniejszym stopniu). Witryna – według 
tego kryterium – ma być przede wszystkim 
multimedialna (jakieś filmiki, prezentacje) 
oraz interaktywna (fora, mapy, wirtualne 
spacery). Liczy się też jej aktualność (w necie 
informacja ma ma największą szansę na bycie 
pierwszą, najszybszą), ale tutaj temat jest już 
szerszy. Można przecież zrobić stronę-wi-
zytówkę, nienastawioną na tzw. bieżączkę, 
i tego się trzymać. Mam nieodparte wraże-
nie, że dla serwisów lokalnych taka droga jest 
najlepsza: zdecydować się na prosty patent: 
komunikatywność, oferowanie najważniej-
szych informacji, zamieszczenie odsyłaczy 
do innych miejsc, gdzie dany temat został 
pogłębiony (i tu – przy okazji – dotykamy 
innej kwestii: internet ma duże możliwości, 
jeśli chodzi właśnie o rozsyłanie; a wszystko 
dzięki linkom, banerom itd.).
 Przykładem takiej prostoty niech będzie 
gostomia.webd.pl – wizytówka tytułowej 
wsi. Są informacje, skąd pochodzi nazwa; 

jest krótka historia miejscowości (łącznie 
z wyciągiem z danych źródłowych); mamy 
też mapkę i spis proboszczów. I tu zaczynają 
się schody. Listę kapłanów stojących na czele 
parafii należałoby uaktualnić – księdza Józefa 
Chybickiego zastąpił przecież ks. Franciszek 
Drenda. Gdy natomiast chcemy powiększyć 
miniaturki zdjęć różnych gostomskich miejsc 
(typu wiatrak), napotykamy na problemy. To 
samo w przypadku „Księgi Gości” (popu-
larnej niegdyś metody komunikowania się 
twórców stronki z internautami) – wyskakuje 
nam błąd 404, a więc „not found” (nie znale-
ziono). Smaczkiem tej strony (choć wykra-
czającym poza koncentrację na Gostomi jako 
takiej) są komiksy Artura Klose'ego.
 I tu kłania się kolejna rzecz, a więc wspo-
mniana koncentracja. Dobrze jest widzieć, 
że instytucja buduje spójny przekaz. Wtedy 
widzimy, że w jakimś kierunku zmierzają te 
wszystkie zdjęcia, banery, kolorystyka oraz 
że układ komunikatów nie jest przypadkowy. 
Strona miasta i gminy Biała (biala.gmina.pl), 
choć estetyczna, do niedawna wydawała się 
nie mieć wyraźnej koncentracji – na tury-
styce, historii, poszukiwaniu inwestorów albo 
czymkolwiek innym. Niedawno wygląd ser-
wisu został odświeżony, a dodatkowo poja-
wiła się powiązana z nim strona dotycząca 
turystyki w gminie i różnych jej form (szla-
kiem zabytków sakralnych, rowerem itd.) 
Serwis bialski nieźle radzi sobie z aktualno-
ściami – są zaproszenia na imprezy, informa-
cje o konkursach itp. Nie ma też problemu 
z tym, co stanowi o standardzie dzisiejszych 
wirtyn samorządowych – jest elektroniczna 
skrzynka podawcza, jest też wersja dla słabo-
widzących. Wracając jednak do wspomnianej 
koncentracji – wygląda to lepiej, ale droga do 
perfekcji jeszcze daleka (jako przykład bar-
dzo skoncentrowanej strony podaję zwykle 
Ujazd.pl – serwis podstrzeleckiej gminy zdaje 
się mówić: jesteśmy nastawieni na ściąganie 
dużych firm do naszej podstrefy, to dla nas 
absolutny numer jeden).

Z Chrzelic do Wietnamu
 Na dynamizm, multimedialność i spójny 
przekaz postawiła strona Gminnego Centrum 
Kultury (gckbiala.pl) – dużo się tam dzieje: 
jest filmik, jest slajder, są kolory, jest moc. 
Trudno tak na szybko do czegoś się przycze-
pić. No, może do automatycznego tłuma-
cza, którego można sobie włączyć, a który 

przekłada na język obcy również nazwiska 
– tym sposobem wśród pracowników GCK 
są: Joachim Basket oraz Dominica Cancer.
Jeśli chodzi o  interaktywność, w  dobie 
mediów społecznościowych rozwiązanie 
nasuwa się samo. Zamiast tworzyć fora czy 
księgi gości, najlepiej od razu zarejestro-
wać fanpage na Facebooku, aktualizować 
go (mniej lub bardziej), zbierać lajki i cze-
kać na komentarze. Często umieszczane są 
one pod imieniem i nazwiskiem, co cieszy, 
w porównaniu z anonimowością kojarzoną 
z forami lub księgami gości (jednak kto po 
Facebooku trochę buszuje, ten wie, że nawet 
pod imieniem i nazwiskiem najprzeróżniej-
sze rzeczy się wypisuje). Na granatowo-bia-
łym portalu społecznościowym napotkamy 
stronki wielu sołectw – nic dziwnego: ich bez-
kosztowe zakładanie (a często i prowadzenie) 
jest zachęcające. Dochodzi do tego łatwość 
promocji, bo nie trzeba martwić się o ruch 
na takiej stronce, choćby i przypadkowy.
 Duże zagęszczenie witryn internetowych 
występuje – a jakże – w Chrzelicach. Nie-
stety chrzelice.pl – a więc centralny dla tej 
miejscowości serwis – zniknął. To znaczy 
– hm... – domena pozostała, ale odsyła nas 
ona do... miast i zabytków Wietnamu. Mau-
zoleum Khai Dinh, Miasteczko Hoi An – 
to przykładowe smaczki, o których można 
sobie poczytać (zwłaszcza planując nietu-
zinkowe wakacje). Czy ma to coś wspólnego 
z dalekowschodnimi zainteresowaniami śp. 
Eryka Murlowskiego, który – bądź co bądź – 
w Chrzelicach mieszkał? Raczej nie. Ale i tak 
jest ciekawie. Pozostając jednak w temacie 
zmarłego przed przeszło trzema laty spo-
łecznika – prowadził on swego czasu kilka 
stron www (odpowiadających różnym swoim 
zainteresowaniom). Najbogatsza merytorycz-
nie to – bez wątpienia – kobudo.pl, poświę-
cona chrzelickiej szkole sztuk walki (osa-
dzonej w szerszym kontekście – jest i histo-
ria jujutsu, i mnóstwo artykułów pokrew-
nych); to także kopalnia publikacji Eryka 
Murlowskiego (w postaci skanów). Od czasu 
jego śmierci serwis jest słabo aktualizowany. 
Podobnie rzecz się ma ze stronką monocy-
kle.pl – jej wartość tkwi raczej w tym, że sta-
nowi solidne archiwum tego, co działo się na 
jednym kółku w Chrzelicach. Sporo zdjęć, 
a na YouTube mnóstwo filmików. I jeszcze 
strona genealogia.murlowski.pl – tam aku-
rat informacji malutko (widać, że jeszcze za 

życia chrzeliczanina skończyło się na planach 
i chęciach).

Co na to odbiorca?
 Skoro o YouTubie wspomniano – parę 
słów o nim w kontekście lokalności. Zie-
mia bialska obecna jest w tym popularnym 
serwisie filmikowo-filmowym na różne spo-
soby. Mamy materiał edukacyjny zrealizo-
wany przez młodzież, są ujęcia miasta z 1992 
roku (wrzucił je fotograf i operator Rado-
sław Krawczyk), jest videorelacja z ŚDM, 
a do tego coś o Pucharze Polski MTB, mnó-
stwo ujęć z działalności strażaków z OSP, 
trochę z dożynek i sporo różnych pomniej-
szych materiałów. Brakuje jednego promo-
cyjnego filmiku, próbującego wyłapać esen-
cję tego, co w gminie Biała się dzieje – tzn. 
chodzi o video z prawdziwego zdarzenia, bo 
różne sekwencje zdjęć i nagrań można zna-
leźć, brakuje im jednak np. narracji, choćby 
i pisanej (może ktoś kiedyś podejmie się 
tego zadania w sposób całościowy – two-
rzywa na pewno nie brakuje); fajnym przy-
kładem takiego multimedialnego zabiegu 
niech będzie Leśnica – zgrabne video ma za 
zadanie ocieplić wizerunek tej podstrzelec-
kiej (podobnie jak wspomniany już Ujazd) 
gminy. Co ważne – filmik umieszczony jest 
na stronie urzędu w widocznym miejscu – 
nie poniewiera się po YouTubie. Oczywi-
ście – wszelkie formy promocji są wyide-
alizowane, ale cóż: na tym polega kreowa-
nie wizerunku. Od patrzenia na ręce są inni.
W  przypadku tworzenia stron interneto-
wych w gminie Biała i nie tylko (w ogóle 
w szeroko rozumianej ludzkiej działalności) 
ważnym powodem niepowodzeń – małych 
i dużych – jest zbyt rzadkie zadawanie sobie 
pytań: „co odbiorca na to? ”, „czy faktycznie 
poprzez dany zabieg techniczny, językowy 
czy jakikolwiek inny ułatwiam mu życie? 
”, „czy nie robię przysłowiowej sztuki dla 
sztuki, nie odbębniam pewnych rzeczy dla 
świętego spokoju? ”. Może się np. okazać, że 
niepotrzebnie się produkujemy – że wystar-
czy zrobić coś prościej, krócej (lub odwrot-
nie: w sposób bardziej zaawansowany) i ktoś, 
do kogo adresujemy nasz przekaz, bardziej 
z niego skorzysta. Tego sobie i twórcom lokal-
nych stron życzę.

Bartosz Sadliński

Piyrwyj to w zmory wierzyli jyno ludzie 
na wsi. Jak se jakiejś żebrołczce nie dało 
jamużny, abo konsek chleba, to łona 

mogła przyjść w nocy, siednołć na piersi i dusić 
– ta nocnoł zmora. Takie to były zabobony 
i ludowe wierzenia.
 Ludzie pod zygowek położyli łobrołzek św. 
Dominika, to bodejś pomołgało coby se łodłu-
naczyć łod tego utrołpienia. Terołz ludzie soł 
nowocześni i tał w żołdny zmory nie wierzoł, 
choć nowoczesne zmory też soł i to wcale nie 
mało. Przyjdo tera dugie zimowe wieczory, 
to co wtedy robiymy, ciap do fotela po dobrej 
wieczerzy, pilota do rałki i łowiymy w tele-
wizorze filmy. Co klikniemy to wiałcej strzy-
lanioł, mordowanioł i wiałcej krwi – istne 
horrory. A jakby było mało w naszym pro-
gramie, wdycki se jeszcze możemy dołożyć 
roztomajitego łokrucieństwa na satelicie co 
moł 50 programów. Tam to już jyno burdele, 
alfonsy, mafia, wojna i trup se gałsto ścieli. To 
soł zmory naszych czasów, co nołs nie jyno 
gnieto we śpiku, ale nie dajoł noł wcale spać.
 Abo takie kobiety i matki co kożdoł nie-
dziela wyszykujoł swojich chopów i syjnów 
do roboty w Niemcach, Holandi i jeszcze kajś 
dali chtorzy se siednoł do busików abo swoich 
autów i jadoł, a łone doma czekają na telefon 
i nie usną aż zadzwonioł, iż soł już na miejscu. 
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Remonty budynków
Trwają prace przy remoncie dwóch budynków w centrum miasta na-

leżących do wspólnot mieszkaniowych. Ocieplany jest budynek na 
Rynku 13. Termoizolacja pozwoli na znaczne oszczędności w sezonie 

grzewczym. Drugim budynkiem, gdzie przeprowadza się wymianę poszycia 
dachowego jest budynek przy ul. Szkolnej 5. Być może z chwilą ukazania 
się naszej gazety większość prac zostanie już zakończona.

Złota Jesień Polska
Piękna jest zawsze nasza jesień –
barwami liści mieni się wrzesień. 

Słońce nas cieszy – gdy jeszcze grzeje,
radością napawa, budzi nadzieję,
rześkie powietrze oddech uzdrawia,
październik zimę już zapowiada.

Listopad często pogodę niesie,
pierwszego zmarłym hołd oddajemy,
przychodzi nostalgia, piękna jest jesień,
cieszmy się jednak, że wciąż żyjemy.

Pamięć
Gdy nadchodzi czas zadumy
nad swym życiem - tym doczesnym,
czas ten bywa wtedy trudny,
gdy wspomnienia są bolesne.

Zycie własne trzeba cenić,
cieszyć nim, choć trudne chwile…
Wiele możesz sam w nim zmienić
aby było lepiej, milej.

Nekropolie w blasku stoją,
Są pamięcią utrwalone,
choć bliskich utraty bolą
są jak gwiazdy rozświetlone.

Mirosław 
Dąbrowski

15 października w sali wido-
wiskowej Urzędu Miej-
skiego w Białej wystąpił 

popularny w kraju kabaret śląski 
RAK z Rudy Śląskiej

 Powstał na przełomie lat 1981-1982. 
Lider kabaretu 58-letni Krzysztof 
Hanke jest znanym polskim aktorem, 
satyrykiem i kabareciarzem występuje 
w zespole najdłużej. W Białej wystąpił 

wspólnie z najmłodszym w grupie 
Krzysztofem Respondkiem, aktorem 
i piosenkarzem, głównym autorem 
tekstów tego popularnego kabaretu. Na 
scenie używają gwary śląskiej. Aktorzy z 
łatwością potrafią nawiązać bezpośredni 
kontakt z publicznością, prezentując 
wszystkim dużą dawkę szczerego śmiechu 
i włączając ją do zabawy.
 Występ kabaretu wzbudził duże 
zainteresowanie publiczności.

Występ kabaretowy w Białej

W sobotę 16 października na 
bialskim boisku sportowym 
zorganizowany został ligowy 

turniej Żaków 2006 rocznika. 

 Wzięło w nim udział pięć drużyn 
między innymi: gospodarzy, Sparty 
Paczków I, Sparty Paczków II, Orlika 
Prudnik i GKS Głuchołazy. Drużyna 

bialska w turniejowych zmaganiach 
pokonała GKS Głuchołazy 5:0, Spartę 
Paczków II 6:0 i przegrała z liderem 
tabeli - Spartą Paczków I – 1:0.
 Mecze turniejowe odbywają w się w 
dwóch rundach – jesiennej i wiosennej. Po 
zakończeniu rundy jesiennej o wynikach 
na półmetku rozgrywek poinformujemy 
czytelników.   (n)

Turniej orlików w Białej
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Przedszkolaki 
sprzątają świat

dokończenie ze str 1

8 października 2016 roku podczas 
zawodów w Legnicy-Finału Pu-
charu Europy na dziesięć kilo-

metrów i Mistrzostw Europy na pięć 
kilometrów była jedną z triumfatorek. 
W generalnej klasyfikacji Pucharu Eu-
ropy uplasowała się na pierwszym 
miejscu, natomiast w Mistrzostwach 
Europy na 5 km zajęła drugie miejsce.

 Wzięcie udziału w dwóch konkurencjach 
nie było łatwym zadaniem. Najpierw poszła 
w swoim koronnym dystansie, czyli dziesię-
ciu kilometrach, po czym w ciągu czterdziestu 
minut musiała szybko przebrać się, zmienić 
numer oraz chipa i wtedy ruszyła w mistrzo-
stwach na pięć kilometrów. Tym samym wzbu-
dziła podziw innych osób, uznających to za 
wielkie osiągnięcie, gdyż po zaledwie kilku 
oddechach złapanych podczas przerwy zdo-
łała utrzymać takie samo tempo na obu tra-
sach. Po dwóch dniach od zawodów ruszyła 
na trening. Nie uznaje wymówek; nie straszny 
jej deszcz, śnieg, mróz. Dzięki takiemu samo-
zaparciu, zauważa zwiększoną odporność na 
wszelkie choroby i przeciwności losu.
 Jako swoją pasję zawsze wskazywała „ruch”. 
W życiu kieruje się taką mądrością: „Ruch to 
życie, a życie to ruch. Im mniej ruchu, tym 

mniej życia. Gdy zamiera ruch, kończy się 
życie. Życie i ruch to jedno''. Jako nauczy-
cielka wychowania fizycznego z ponad 22 
letnim stażem pracy i  osoba nadzwyczaj 
aktywna jest zaniepokojona podejściem 
dzisiejszej młodzieży do sportu oraz róż-
nych form rekreacji wymagających wysiłku 
fizycznego. Zauważa jak jej podopieczni 
bardzo często cierpią na różnego rodzaju 
schorzenia, o których ona sama w ich wieku 
nawet nie myślała. Powodów takiego stanu 
rzeczy doszukuje się w braku ruchu i spę-
dzaniu wolnego czasu przed monitorami 
komputerów. Jak wynika z  jej obserwacji; 
młodzi ludzie stronią od zmęczenia i poce-
nia. Sama jest zdziwiona tego typu podej-
ściem, gdyż każdy trening pozwala zwięk-
szyć pułap wytrzymałości, przekraczać wła-
sne granice. Czuje niesamowitą satysfakcję, 
kiedy po godzinie chodzenia z prędkością 
ponad dziewięciu kilometrów na godzinę 
dojdzie na metę i za sprawą kilku wdechów 
oraz wydechów odzyskuje całą energię.
 Chociaż wierzy w potęgę ciężkiego tre-
ningu, zdaje sobie sprawę z różnego rodzaju 
ograniczeń. Myśli aktualnie nad wzięciem 
udziału w triatlonie, do którego zaprosił ją 
znajomy. Wyznaczony dystans należy poko-
nać przy pomocy kajaka, roweru i kijów. 

Z kijkami po mistrzostwo

Byłoby to dla niej interesującym urozma-
iceniem. Jako wyzwanie wskazuje także 
trasy górskie. Wspomina zawody w Villach 
w Austrii, gdzie musiała przejść pięć kilo-
metrów pod górę i pięć kilometrów w dół. 
Podczas uczestnictwa w konkurencji mie-
wała chwile załamania, a nawet chciała się 
zatrzymać, gdyż po każdym zakręcie zamiast 
oczekiwanego zejścia w dół, czekała na nią 
kolejna wspinaczka. Wszelkie niedogodno-
ści rekompensowały jednak piękne widoki 
oraz zajęcie pierwszego miejsca na mecie.
 Trasę porównuje do ludzkiego życia, gdyż 
doświadczenia nauczyły ją, że należy poko-
nywać kolejne przeszkody i walczyć oraz 
brnąć do przodu. Jeśli jest pod górę, musi 
być też z górki, tylko trzeba mieć dużo hartu 
ducha i mobilizacji. Przez dwadzieścia lat 
pracowała w  Liceum Ogólnokształcącym 
w Białej, po czym szkołę zamknięto, a pani 
Marzena została bez pracy. Szukała zatrud-
nienia w pobliskich miejscowościach, ale ze 
względu na brak ofert popadała w depresję. 
W końcu powzięła decyzję o wyjściu z domu 
i znalezieniu sobie jakiegoś zajęcia. Przez jakiś 
czas chodziła z kijkami z koleżanką, a następ-
nie zaczęła bardziej interesować się nordic 
walkingiem czytając na ten temat w inter-
necie. Aby poprawić swoją technikę wzięła 
udział w kursie instruktorów, gdzie zdobyła 
potrzebną wiedzę. Trenując wraz ze znajomą, 
trafiła na plakat informujący o nadchodzą-
cych pierwszych mistrzostwach o Puchar 
Starosty Prudnickiego mających miejsce 
w Wieszczynie. Próbując dotrzymać kroku 

nieznanej konkurentce zajęła drugie miej-
sce. Jak się okazało niedługo potem, prze-
grała z aktualną mistrzynią Polski. Osiągnię-
cie to zapewniło jej motywację i dało poczu-
cie pewności siebie. Dzięki temu już wie, że 
mając ponad czterdzieści lat nie wolno rezy-
gnować ze swoich pasji oraz sportu i wciąż 
można zdobywać nowe tytuły.
 Niewątpliwe sukcesy, półki pełne pucha-
rów oraz samozaparcie nie zapewniają jed-
nak profitów pieniężnych. Wielu ludzi, kibi-
ców, czy znajomych nie może tego zrozu-
mieć, gdyż panuje powszechne myślenie, 
że posiadając tyle mistrzowskich osiągnięć, 
powinno się sporo zarabiać. Niestety rzeczy-
wistość jest zupełnie inna; trzeba samemu 
dokładać do swojej pasji. I  chociaż pani 
Marzena wygrała na niektórych zawodach 
sumy rzędu trzystu złotych, wkład własny 
wynosił wiele więcej. Trzeba było zakupić 
wszelkie odżywki, sprzęt, a także zagwaran-
tować sobie dojazd. Na zawody może jeździć 
dzięki wsparciu sponsorów i ludzi ze Stowa-
rzyszenia Wesoły Borsuk Team. W jego skład 
wchodzi aktualnie kilkanaście osób z zami-
łowaniem do nordic walking. Jako drużyna 
w  generalnej klasyfikacji Pucharu Polski 
zajęli 6 miejsce na ponad 130 startujących 
ekip. Tu warto wymienić najważniejsze osią-
gnięcia indywidualne pani Marzeny. Zdobyła 
następujące tytuły: na dystansie 10km – Vice 
Mistrzyni Świata, Mistrzyni Pucharu Europy, 
Mistrzyni Pucharu Polski, Mistrzyni Pucharu 
Wielkopolski, Mistrzyni Dolnego Śląska. Na 
dystansie 5 km – Vice Mistrzyni Europy oraz 

na królewskim dystansie maratonu 42km 
195m Mistrzostwo Polski Open Kobiet.
 Pomimo rosnącej popularności nordic wal-
king pani Marzena wciąż spotyka się z oso-
bami próbującymi umniejszyć znaczeniu 
ukochanego sportu. Jej typowa trasa trenin-
gowa prowadzi do Prężynki, gdzie są wznie-
sienia, gdyż powierzchnie płaskie nie stano-
wią już dla niej wyzwania. Trenuje również 
na Kopie Biskupiej. Mijając znajomych, nie-
raz słyszała uszczypliwe pytania „gdzie masz 
narty? ”. Rezolutnie odpowiadała „a widzisz 
tu śnieg? ”. Nigdy nie pozwalała, aby nega-
tywne opinie miały wpływ na jej działania 
i zauważyła, że na południu polski ta dys-
cyplina wciąż raczkuje. Ludzie chodzą z kij-
kami głównie pod osłoną nocy. Im dalej na 
północ kraju tym podejście jest inne. Two-
rzone są tam grupy rekreacyjne, ćwiczące pra-
widłową technikę nordic walking pod okiem 
instruktorów, co zapewnia zainteresowanym 
przyjemność, satysfakcję i zdrowie.
 Swoją pasją zaraża innych. Córkom 

zaszczepiła miłość do sportu. Starsza córa 
jeździ konno, w której to dyscyplinie również 
osiąga sukcesy, a młodsza chodzi z kijkami, 
chociaż znajduje na to coraz mniej czasu 
ze względu na rosnącą liczbę obowiązków. 
Sama pani Marzena Spychała będąc osobą 
wyjątkowo aktywną, prowadzącą zajęcia fit-
ness, uczącą w szkole i mającą na wychowa-
niu dwoje dzieci nie narzeka na brak czasu. 
Jest bardzo zorganizowana i potrafi pogo-
dzić wszystkie obowiązki.
 Ludziom rozpoczynającym swoją przy-
godę z nordic walking radzi przede wszyst-
kim znaleźć cel i ochotę do poruszania się 
oraz wyjścia z domu i być w tym systematycz-
nym i wytrwałym. Według niej „nieistotne, 
jak szybko potrafisz iść. Nie ma lepszych, czy 
gorszych kilometrów. Istotne jest to, że to co 
robisz ma dla ciebie znaczenie. Musi być też 
motywacja, która pozwala zacząć trening, 
a nawyk spowoduje, że będziesz go konty-
nuować przez długi czas''.

Rafał Christ

Już od wielu lat nasze przedszkole 
w Białej bierze udział w ogólnopolskiej 
akcji,, Sprzątanie świata”. Akcja ta jest 

dla dzieci atrakcyjną, aktywną formą 
edukacji ekologicznej. Jest rzeczywistą 
lekcją ochrony środowiska, dzięki której 
uczą się one bardziej przyjaznego stosunku 
do naszej planety.
 W  dniu 20 września przedszko-
laki w  atmosferze emocjonalnego 
zaangażowania uczestniczyły w  akcji 
i  oczyszczały z  odpadów najbliższą 
okolicę przedszkola. Dzieci były pełne 
entuzjazmu, prześcigały się w zbieraniu 

śmieci i noszeniu worków. Wyposażone 
w plastikowe worki i rękawice ochronne 
ochoczo przemierzały najbliższą okolicę.
 Biorąc udział w tej akcji ukazujemy 
już najmłodszym dzieciom piękno ota-
czającego świata oraz odpowiedzialność 
wobec siebie i przyrody.
 Wierzymy, że prowadzone przez 
nas działania proekologiczne wpłyną 
pozytywnie na uwrażliwianie dzieci oraz, 
że w przyszłości nasi wychowankowie 
staną się prawdziwymi miłośnikami 
i obrońcami przyrody.
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Niecodzienne zajęcia w szkole

„Ślicznotki” znowu górą

dokończenie ze str 1

Uczestnicy wycieczki zachwyceni pięknem zabytków Krakowa już pla-
nują następną wyprawę odkrywającą ciekawe miejsca naszego kraju.
Warto wspomnieć, że projekt był współfinansowany przez 

Starostwo Powiatowe w Prudniku, za co Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chrzelicach serdecznie dziękuje.

Wizyta strażaków w Krakowie

10 września na Orliku w Pru-
dniku, odbyła się II edy-
cja turnieju TIGGER Cup. 

Po raz kolejny dziewczęta z gimna-
zjum rywalizowały ze sobą w roz-
grywkach piłkarskich.

 Zgłosiły się 4 drużyny: z Łącznika, 
Prudnika, Głuchołaz i Lubrzy. W składzie 
naszego zespołu znalazły się: Paulina 
Glombik, Iwona Wottka, Sandra Weicht, 
Agata Kop, Sandra Rospleszcz, Julia Ru-
snak, Daria Opanowicz, Sylwia Robota, 
Klaudia Globisz i Wiktoria Rospleszcz.
Nasza drużyna wykazała się niezwykłymi 
umiejętnościami piłkarskimi, niebywałą 
odpornością psychiczną, a co najważ-
niejsze dużą odpornością na wysokie 
temperatury. Jednak nasze piłkarki nie 

miały sobie równych i wygrały cały tur-
niej, powtarzając w ten sposób wygraną 
z  ubiegłego roku. W  meczu z  Lubrzą 
wygrały 2:0, w meczu z Prudnikiem – 1:1, 
a w ostatnim – z Głuchołazami – 3:1. 
 Zawodniczką turnieju została, tak 
jak w  ubiegłym roku, Iwona Wottka, 
która... strzeliła najwięcej goli. Dziewczęta 
przywiozły okazały puchar i  nagrody 
indywidualne. Dodatkowo każda uczest-
niczka turnieju otrzymała regeneracyjny 
poczęstunek. Jak zwykle impreza była 
na wysokim poziomie – organizatorom 
należą się wyrazy szacunku, że jako 
jedyni w regionie potrafią zrobić turniej 
piłkarski dla dziewcząt.
 Zawodniczkom składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!

A. Lewandowska

16 września 2016 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Białej miała 
przyjemność gościć druhów 

i druhny ze Związku Drużyn Ziemi 
Prudnickiej. Podczas bardzo ciekawie 
zorganizowanych zajęć uczniowie za-
poznali się z niektórymi zabawami 
harcerzy i zuchów na zbiórkach. Warsztaty 
przeprowadzone przez zaproszonych 
gości dostosowane były do każdej grupy 
wiekowej. Uczniowie klas I-III dosko-
nale bawili się przy rozmaitych pląsach 
i piosenkach, natomiast uczniowie klas 

starszych, tj. IV-VI na własnej skórze 
doświadczyli namiastki musztry oraz 
przenieśli się w magiczny świat Harrego 
Pottera. Zajęcia bardzo podobały się 
uczniom. Nikt się nie nudził, a skupienie 
w wykonywaniu zadania towarzyszyła 
każdej grupie wiekowej. Wielu z nich de-
klarowało chęć uczestnictwa w regularnych 
zbiórkach drużynowych. Zaangażowanie 
i uśmiech na twarzach uczniów był 
dowodem na świetnie przeprowadzone 
zajęcia za które bardzo dziękuje Grono 
Pedagogiczne PSP w Białej.
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Prezentujemy drugą część roz-
mowy o pasji pracy na rzecz lo-
kalnego środowiska i stawianiu 

czoła przeciwnościom, którą prze-
prowadziliśmy z Marki em Dzionym, 
mieszkańcem Białej, społecznikiem, 
germanistą, studentem teologii i kan-
dydatem na diakona stałego.

 Co jest dla ciebie największą przeszkodą 
w działaniach społecznych? Te sprawy, o któ-
rych mówiłeś, czy coś jeszcze?
 Obawa przed opinią innych, strach przed 
zaangażowaniem są istotne. Kwestie finan-
sowe to z kolei utrudnienie, ale też nie prze-
szkoda. Jeśli czegoś nie da się teraz zrealizo-
wać, to może trzeba troszeczkę poczekać. Naj-
ważniejsze, żeby zacząć dane przedsięwzięcie, 
bo jak człowiek boi się zaczynać albo czeka aż 
przyjdzie jakaś większa gotówka, nic z tego 
nie wyjdzie! Wiadomo, nie można też cze-
goś zaczynać na hura, na zasadzie: zapalimy 
się do roboty, a potem nagle zabraknie nam 
pieniędzy. Trzeba mieć jakiś plan i zacząć 
zbierać: grosz do grosza, małymi krokami 
i w końcu się uda. Ponadto warto zawsze robić 
coś wspólnie Odwołam się trochę do religii. 
Bodajże o. Szustak mówił, na czym mógł pole-
gać cud rozmnożenia chleba, o którym mówi 
Ewangelia. Kiedy ludzie zauważyli, że Jezus 
zaczyna dzielić chleb, okazało się, że każdy 
ma jakiś kawałek ze sobą. Wtedy też zaczęli 
się dzielić, bo też widzieli: "mam tyle i tyle, 
mogę dać drugiemu". Na początku patrzyli 
bardzo egoistycznie: "mam tylko dla siebie, 
nie pokażę innym, bo będą też chcieli i się 
nie najem". Za przykładem Jezusa zmienili 
zdanie i... starczyło dla wszystkich. Nie chcę 
mówić, że tak to rzeczywiście było, żeby nie 
ujmować czegoś Ewangelii, ale jest to jedno 
z możliwych podejść do tego fragmentu.

 Ojciec Szustak słynie z niekonwen-
cjonalnych (choć nie heretyckich) 
interpretacji.
 To prawda (śmiech). Poza tym, jeśli chodzi 
o dom katolicki i wiele innych rzeczy, ja też 
zostałem pociągnięty świadectwem innych, 
częściowo już wspomnianych, ludzi i dołą-
czyłem do nich. Gdybym nie widział, jak im 
zależy i że widzą w tym sens, może bym się 
w to nie zaangażował. Tego nie wiem. Może 
po to właśnie ich spotkałem...

 O  sukcesach już powiedzieliśmy. 
Teraz co się – jak na razie – nie udało?
 Nie przypominam sobie rzeczy, która 
byłaby dużą porażką. Jeśli nawet nie udało 
się czegoś doprowadzić do końca, to jakieś 
owoce z każdej rzeczy wyniknęły. Było parę 
takich drobiazgów, np. ktoś mnie popro-
sił o tłumaczenie tekstu, podjąłem się tego, 
a później się okazywało, że nie dam rady, 
zabrakło czasu.

Nie bać się wychylić (ciąg dalszy)
 A są jakieś rzeczy, które odłożyłeś na 
kiedyś?
 Ludzie się już śmieją, bo odkąd zaczą-
łem chodzić na zebrania, najpierw osiedla, 
potem sołectwa, nie mogę się doprosić sto-
jaków na rowery na rynku. Dla mnie ich 
brak może i jest uciążliwy (także sporo jeż-
dżę), ale ja jakoś jeszcze potrafię sobie z tym 
poradzić; gorzej ze starszymi osobami, które 
przyjeżdżają do Białej z innych miejscowo-
ści – rower muszą zostawiać pod Kościołem, 
a potem z ciężkimi siatkami chodzić przez 
cały rynek. A tak – powiesiliby je sobie na 
rowerze i byłoby im znacznie lżej.
 Jeśli chodzi o różne przedsięwzięcia – wiele 
też zależy od szczęścia; tak jest np. z pisa-
niem projektów. Jeśli się coś nie uda, nie 
traktuję tego jak porażkę; a jeśli się uda, to 
się cieszę. Udało się na pewno z tym grantem 
na izbę pamięci ks. Sosny, ale trzeba przy-
znać, że to w zasadzie jego zasługa. Trafi-
łem na plebanii (na strychu) na starą doku-
mentację parafialną, którą wspólnie z mło-
dzieżą uporządkowaliśmy i trochę wyczyści-
liśmy. Jeśli chodzi o ks. Sosnę – to on zbu-
dował dom katolicki (początek 1927 r.), by 
uchronić młodzież bialską przed szaleją-
cym komunizmem. W Prudniku działała 
już mocno młodzieżówka komunistyczna. 
Czasy były trudne, wydawały się być najgor-
sze na tego rodzaju przedsięwzięcia – hipe-
rinflacja, wszystko szło w górę, partia faszy-
stowska powoli zaczynała się odzywać. Ale 
udało się. My trochę przejęliśmy motywację 
od księdza – chcieliśmy, tak jak on, zaanga-
żować ludzi młodych i tych starszych, poka-
zać, że można zrobić coś więcej niż tylko sie-
dzieć z założonymi rękami.

 Nie tylko w czasach księdza Sosny 
było trudno, dziś też Kościół traci moc 
oddziaływania w wielu środowiskach. 
Okres misyjny trwa.
 Widzę kryzys autorytetów, ale – z drugiej 
strony – jest dużo ludzi zagubionych. Wystar-
czy im tylko pokazać tę właśnie drogę. Patrząc 
od strony kościelnej, najważniejsze, żeby nie 
reklamować siebie, ale pokazać Jezusa. To jest 
ten klucz, bo – wiadomo – jesteśmy (także 
jako Kościół) tylko ludźmi, każdy coś zepsuł 
i może jeszcze nieraz zepsuje (nie ważne, czy 
jest księdzem, biskupem, czy wiernym). Naj-
ważniejsze, żeby się tym nie zrażać i poka-
zać, co jest istotą – że rzeczywiście  w Jezusie 
można odnaleźć sens. Dużo się mówi o nowej 
ewangelizacji, ale ważne, żeby ona była cią-
gła, nie jednorazowa. To duża szansa, choć 
– na pewno – czasy są ciężkie.

 W zasadzie zawsze były ciężkie, zmie-
niały się tylko zagrożenia.
 To prawda.

 Zostańmy przy sprawach religijnych, 
przygotowujesz się na diakona stałego. 
Na czym to polega?
 Jestem po pierwszym roku studium przy-
gotowującego do diakonatu stałego; został 
mi jeszcze rok. Jestem kandydatem do tej 
posługi, przyjąłem (z nadania biskupa) litur-
giczną funkcję lektora i – póki co – dalej się 
przygotowuję. Jeśli taka będzie wola Boża, 
to gdzieś za rok, w okolicach lata, odbędą się 
święcenia diakonatu.
 Będziesz celibatariauszem?
 Tak.

 Czemu nie chciałeś po prostu zostać 
księdzem?
 Kiedyś myślałem o tym, żeby iść do semi-
narium i zostać księdzem, ale po maturze 
bardzo mocno się wahałem. Stwierdziłem, 
że najpierw pójdę na inne studia, żeby zoba-

czyć, jak to jest. Po licencjacie zawsze mogłem 
pójść do seminarium. Rozpocząłem germa-
nistykę, minęły trzy lata i chciałem iść do 
seminarium. Mój proboszcz – o. Franciszek 
mówił: „Zrób magisterkę, zacznij teologię, 
a po dwóch latach będziesz mógł iść na spe-
cjalność kapłańską bez tracenia lat”. Stwier-
dziłem: „Dobrze, tak zrobię”; i kontynuowa-
łem studia. Mając bardziej wzmożony kontakt 
z klerykami, księżmi, stwierdziłem, że for-
macja seminaryjna to chyba jednak nie moja 
droga. Wiedziałem jednak, że chcę się zaan-
gażować w Kościele. W tym samym czasie 
pojawiły się u nas w diecezji głosy o diakona-
cie stałym. Zacząłem się mocno zastanawiać, 
czy to nie byłoby coś dla mnie. Ostatecznie 
porozmawiałem z proboszczem, spytałem, 
czy on widzi u nas taką potrzebę; proboszcz 
bardzo się ucieszył; prosiłem, by porozmawiał 
z biskupem. Po roku doszło do tej rozmowy. 
Biskup zaprosił mnie i powiedział, że zgadza 
się na formację. Powiedział, że zobaczymy, 
jak to dalej będzie. Póki co, wszystko zmie-
rza w tym kierunku. Moim dużym autoryte-
tem jest święty Franciszek. W trakcie moich 
rozważań nad tym, co dalej w życiu robić, 
dowiedziałem się, że Franciszek też był tylko 
(albo aż) diakonem; nie był księdzem, choć 
zawsze myślałem inaczej. Akurat ta postać 
bardzo mocno mnie zainspirowała i pomogła 
uporządkować wiele spraw duchowych. Co 
do wyboru przeze mnie posługi diakona – 
oczywiście nie jestem w stanie jednoznacznie 
powiedzieć, dlaczego tak się stało. Człowiek 
stara się jedynie rozeznać swoje powołanie. 
Póki co – jestem przekonany, że to jest to. 

 Przybliż czytelnikom funkcję 
diakona.
 W Kościele są trzy stopnie święceń. Diako-
nat, prezbiteriat i episkopat. Diakoni, księża 
i biskupi. Diakoni też są duchownymi, hie-
rarchicznie na najniższym stopniu, ale nie 
oznacza to nic poza tym, jaką funkcję speł-
niają. Diakon jest sługą ołtarza, ma swoje spe-
cyficzne funkcje. Jeśli chodzi o sakramenty, 
jest zwyczajnym szafarzem chrztu, może go 
udzielać w zwyczajnych sytuacjach. Każdy 
wierny może robić to tylko w nadzwyczaj-
nych sytuacjach (np. wtedy, kiedy jest zagro-
żenie życia, a nie ma w pobliżu kapłana), 
a diakon stały – zawsze, gdy proboszcz mu 
to zleci. W ramach tej posługi można też 
asystować przy zawieraniu małżeństw (tzw. 
udzielanie ślubu). Diakon jest też zwyczaj-
nym szafarzem komunii św. – może udzie-
lać jej podczas mszy, może zanosić ją do cho-
rych. Spośród sakramentaliów (nie stricte 
sakramentów) może odprawiać pogrzeb, 
ale jedynie elementy niezwiązane z mszą św. 
Jeśli mamy tradycyjne pogrzeby (np. tu, na 
terenie gminy czy dekanatu takie się odby-
wają), może samodzielnie zająć się pierwszą 
stacją (w domu zmarłego lub w kaplicy) i sta-

cją trzecią (od pożegnania w Kościele aż do 
złożenia ciała w grobie). Diakon odprawia 
samodzielnie nabożeństwa, wystawia Naj-
świętszy Sakrament i błogosławi Najświęt-
szym Sakramentem. Jeśli chodzi o funkcje 
diakona związane z mszą, można wymie-
nić: odczytywanie Ewangelii (nawet jeśli jest 
biskup w Kościele, pierwszeństwo do odczy-
tywania ma diakon). W Białej ministranci 
rozkładają kielich. Jeśli jest diakon, on się 
tym zajmuje. Wydaje też "polecenia" podczas 
mszy: "Przekażcie sobie znak pokoju", "Idź-
cie w pokoju Chrystusa". A przy doksologii 
("Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-
stusie...") diakon, jeśli jest, zawsze podnosi 
kielich razem z przewodniczącym mszy św. 
Poza tym święci przedmioty i generalnie robi 
w duszpasterstwie różne rzeczy wynikające 
z życia codziennego. Najbardziej powinna 
go jednak cechować posługa charytatywna; 
powinien służyć tym, którzy są najbardziej 
potrzebujący.

 Diakon-celibatariusz jest zatrud-
niony w duszpasterstwie?
 Tak, chyba że ma swoją pracę. Diakoni 
mają większą swobodę, jeśli chodzi wyko-
nywany zawód niż księża. Oczywiście prawo 
kanoniczne przewiduje prace, których dia-
kon nie może sprawować. Jest to związane 
z kwestiami moralnymi. Nie powinien np. 
pracować w  koncernie, który produkuje 
środki antykoncepcyjne.

 Albo prowadzić kasyno...
 Tak. Z kolei kapłani też mają ograni-
czenia – nie mogą np. sprawować funk-
cji publicznych. W przypadku diakona 
tak nie jest. Diakon może np. zostać 
wybrany do rady miejskiej.

 Przypomnijmy – diakon stały może 
też mieć żonę, pod warunkiem że mał-
żeństwo było (chronologicznie) pierw-
sze. No i potrzebna jest zgoda żony.
 Są diakoni stali (w  większości), którzy 
mają żony, rodziny; żyją, funkcjonują tak 
jak wszyscy, tylko, że mogą sprawować funk-
cje liturgiczne, sakramentalne i  związane 
z sakramentaliami. Strojem się nie różnią. 
Mogą nosić sutannę, ale też nie muszą. Przy-
najmniej w diecezji opolskiej (bo w każdej 
może być pod tym względem inaczej) prze-
pisy nie wskazują jednoznacznie, jak powi-
nien wyglądać strój diakona. Ma być godny. 
Do sprawowania liturgii diakon może też 
ubierać sutannę. Poza liturgią – różnie. Na 
pewno trzeba zachować zdrowy rozsądek. 
Diakon w sutannie idący z żoną i dziećmi 
wyglądałby co najmniej dziwnie. W Polsce 
jest około 20 diakonów stałych, kilkunastu 
na północy Polski, sześciu w Metropolii Gór-
nośląskiej. 

rozmawiał Bartosz Sadliński

Posterunek policji informuje, 
że w nocy z 28 na 29 września 
z otwartego pomieszczenia 

gospodarczego w Białej skradziono 
dwa rowery wyczynowe. Zdjęcie 
jednego z nich zamieszczamy obok.
Prosimy o informacje mogące 
pomóc w ujęciu sprawcy. 
Kontakt pod numerem telefonu: 
77 438 71 60, względnie 997.

APEL POLICJI
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15 września w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej odbyło 
się otwarcie wystawy „Rzecz 

o budynkach z czerwonej cegły na 
wsi opolskiej z przełomu XIX i XX 
wieku”. Spotkanie poprowadziła pani 
etnograf Aleksandra Kośmicka, która 

przybliżyła temat zebranym słucha-
czom. Autorkami scenariusza i aran-
żacji wystawy są Marcelina Jasińska 
i Elżbieta Wijas-Grocholska, będąca 
kierowniczką badań terenowych 
Działu Architektury Ludowej Mu-
zeum Wsi Opolskiej.

Czerwona cegła na wsi opolskiej

Złote gody
Stanisława i Reinhold DZIONY
zam. Łącznik, ślub: 08.10.1966 r.

Wyłaniając i honorując najlepszych 
beneficjentów korzystających 
ze środków finansowych 

Unii Europejskiej w ramach Funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, 
Euroregion Pradziad pragnie zachęcić 
gminy i powiaty członkowskie, a także 
instytucje znajdujące się na ich terenie 
do starania się o  środki pochodzące 
z funduszy unijnych. Parlament przyznaje 
nagrody „Od pomysłu do współpracy” 
za realizację projektów w  ramach 
realizowanego Funduszu Mikropro-
jektów. Nagrody mają promować tych 
wnioskodawców oraz projekty, które ze 
względu na swoją jakość, reprezentują 
nieprzeciętny – godny naśladowania 
poziom. Nagrodzone projekty mają duże 
znaczenie dla społeczności lokalnych, 
a  przede wszystkim dla wskazanych 
grup docelowych; są oryginalne, in-
nowacyjne, charakteryzują się wysoką 
jakością współpracy i mają znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju pogranicza 
polsko-czeskiego w Euroregionie Pradziad. 
 Przebieg wyłaniania laureatów nagród 
prezentuje się następująco:
Etap pierwszy – nominacje 

 Nominacji dokonują oddzielnie dla 
każdej strony Euroregionu Pradziad 
członkowie narodowych części Prezy-
dium Euroregionu Pradziad, którzy przy 
wyborze nominowanych posługują się 
listą projektów realizowanych w ramach 
Funduszu Mikroprojektów. 
Etap drugi – głosowanie
a.  Całe Prezydium Euroregionu Pradziad 

na podstawie przyznanych nominacji 
dokonuje wyboru Projektów nagro-
dzonych w drodze głosowania. 

b.  Werdykt Prezydium jest ostateczny 
i nie podlega zaskarżeniu.

 Wyniki konkursu zostają przedstawione 
na Posiedzeniu Parlamentu Euroregionu 
Pradziad.
 Wśród nagrodzonych znalazły się 
między innymi projekty z  Krnova, 
Kędzierzyna-Koźla, Gogolina i  Nysy. 
Występuje tam również projekt Bialskiej 
Orkiestry Dętej – o nazwie „Orkiestra 
Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad”.
 W tym dniu były burmistrz Białej 
pan Henryk Małek został odznaczony 
Medalem Honorowym dla osób szczególnie 
zasłużonych dla rozwoju współpracy 
polsko-czeskiej

Projekt Bialskiej Orkiestry 
Dętej wśród nagrodzonych

Zadania do realizacji 
w ramach RPO

W ramach zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej 
gminy Biała na lata 2016- 

2028 przewiduje się zmiany, które 
w 2016 roku dotyczyć będą wydat-
ków związanych z opracowaniem 
dokumentacji na:
1. Przebudowę ulicy Opolskiej w Białej 

– kontynuacja od ulicy Szynowice 
do Rynku. Projekt zadania wynoszący 
50 tys. złotych (płatność w  2017r.). 
Realizacja zadania planowana jest 
w 2017 roku przy udziale środków RPO 
w wysokości 85% całkowitych kosztów.

2. Przebudowa centralnego ogrzewania 
na ulicy Wałowej w Białej, ze zmianą 
na lokale socjalne. W 2016r. opracowana 
zostanie dokumentacja – kosztem 15 
tys. złotych zadanie zostanie wykonane 
w 2017r. przy udziale środków z Banku 
Gospodarstwa Krajowego – dotacja 
zostanie przyznana w wysokości 187 
tys. złotych (45% kosztów).

3. Przebudowa budynku mieszkalnego 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
w Gostomii 82D (stare przedszkole). 
Dokumentacja opracowana została 
w latach ubiegłych, realizacja zadania 
przewidziana jest w 2017 r. przy udziale 
środków z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w wysokości 113 tys. złotych 
(45% kosztów).

4. Dofinansowanie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 407 Łącznik – Pogórze. 
Zarząd Województwa Opolskiego 
wystąpił o  zabezpieczenie środków 
na pokrycie 50% kosztów związanych 
z opracowaniem dokumentacji. Uchwałą 
Zarządu Województwa bialska gmina 
musi pokryć 50% kosztów inwestycji. 
Kolejne koszty rozbudowy drogi 
gmina nasza musi pokryć w wysokości 
50%. Zadanie to realizowane będzie 
ze środków RPO. Gmina wystąpiła 
o udzielenie informacji o szacunkowych 
kosztach rozbudowy drogi.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach
 Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1490) Burmistrz Białej ogłasza pierwsze przetargi ustne 
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała
I.  Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu rolnego nr 237/7 km.2 o pow. 4,8825 ha 

położona w Krobuszu, objęta KW OP1P/00006444/2. W skład działki wchodzą użytki 
RIVa-0,06144 ha, RIVb-3,3249 ha i RV-0,9432 ha. Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Krobusz. Działka posiada oznaczenie w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego R2- obszary rolne o średnich i niskich walo-
rach produkcyjnych –chronione.

 Cena wywoławcza: 235337,00 zł
  Termin i miejsce przetargu: 25 listopada 2016 r. (piątek) godz. 10.00 Urząd Miejski 

w Białej pokój nr 5
  Wysokość wadium: 24000,00 zł, wpłata wadium do dnia 21 listopada 2016 r. Za datę 

wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
II.  Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu rolnego nr 563/55 km.3 o pow. 0,7483 

ha położona w Krobuszu, objęta KW OP1P/00006444/2. W skład działki wchodzą użytki 
RIVa-0,07483 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krobusz. Działka 
posiada oznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego R1- obszary rolne o wysokich walorach produkcyjnych – szczególnie chro-
nione oraz w części przylegającej do drogi kat. wojewódzkiej U3- obszary koncentracji 
usług- kulturowe i współczesne.

 Cena wywoławcza: 70501,00 zł
  Termin i miejsce przetargu: 25 listopada 2016 r. (piątek) godz. 11.00 Urząd Miejski 

w Białej pokój nr 5
  Wysokość wadium: 7100,00 zł, wpłata wadium do dnia 21 listopada 2016 r. Za datę 

wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
III.  Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu rolnego nr 78 km.2 o pow. 0,4240 ha poło-

żona w Nowej Wsi Prudnickiej, objęta KW OP1P/00006444/2. W skład działki wcho-
dzą użytki RIIIb-0,0833 ha, RIVa-0,3407ha. Brak planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi Nowa Wieś Prudnicka. Działka posiada oznaczenie w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego R1- obszary rolne o wysokich walo-
rach produkcyjnych – szczególnie chronione.

 Cena wywoławcza: 18020,00 zł
  Termin i miejsce przetargu: 25 listopada 2016 r. (piątek) godz. 12.00 Urząd Miejski 

w Białej pokój nr 5
  Wysokość wadium: 2000,00 zł, wpłata wadium do dnia 21 listopada 2016 r. Za datę 

wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica 
ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Białej ul. Rynek 10 oraz internet – strona 
www.bip.biala.gmina.pl – zakładka ,, Gospodarka nieruchomościami, Przetargi”
 Z uwagi na fakt, że będą sprzedawane nieruchomości rolne, maja do sprzedaży w/w dzia-
łek zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz.U. z 2012 roku poz. 803 z późn. zm).
 Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Miej-
ski w Białej ul. Rynek 10 (pokój nr 5), tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu.
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• 4.09.2016 r. – w Białej 42-latek kie-
rował samochodem w stanie nie-
trzeźwości.

• 6.09 – na trasie Krobusz–Dębina kie-
rowca, lat 27, spowodował wypadek, 
w wyniku którego jedna osoba zo-
stała ranna.

• 7.09 – w Krobuszu 43-latek groził 
mieszkance Krobusza uszkodzeniem 
ciała oraz pozbawieniem życia.

• 8.09 – nieznany sprawca groził li-
stownie mieszkance Pogórza spale-

niem dobytku i pozbawieniem życia.

• 12.09 – 39-latek groził mieszkance 
Miłowic pozbawieniem życia.

• 14.09 – na trasie Gostomia–Żabnik 
zdarzył się wypadek, w wyniku któ-
rego kierująca pojazdem poniosła 
śmierć na miejscu.

• 19.09 – w Śmiczu 54-latek uporczy-
wie uchylał się od płacenia rat ali-
mentacyjnych.

• 23.09 – w Śmiczu 32-latek uchylał 
się od płacenia rat alimentacyjnych.

Wysokie zagrożenie afrykańskim 
pomorem świń, chorobą nie-
zmiernie istotną dla hodowli 

zwierząt, przetwórstwa mięsnego 
oraz eksportu mięsa i produktów mię-
snych – tym samym ważną ekono-
micznie dla naszego powiatu, zmusza 
do podjęcia wszelkich kroków, aby 
to zagrożenie oddalić od ziemi pru-
dnickiej. To też, zgodnie z rekomen-
dacją Głównego Lekarza Weterynarii, 
podaję poniżej istotne dane doty-
czące epizootii ASF, z prośbą o prze-
kazanie do szerokiej wiadomości.

 ASF to groźna, wysoce zakaźna i zaraź-
liwa choroba wirusowa świń domowych 
oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrze-
niania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt 
odpadkami żywności. Ludzie nie są wraż-
liwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, 
z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia 
dla ich zdrowia i życia. Jednakże, wystąpie-
nie ASF skutkuje narażeniem danego kraju 
na ogromne straty finansowe związane głów-
nie z całkowitym zablokowaniem możliwości 
sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny 
do krajów wolnych od tej choroby. Główny 
Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu 
w 2016r. licznych ognisk ASF w państwach 
Europy Wschodniej i Środkowej, 17 ognisk 
ASF w Polsce oraz przypadkach stwierdze-
nia obecności wirusa w produktach pocho-
dzenia zwierzęcego wyprodukowanych na 
terytorium państw trzecich. W  związku 
z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii 
przypomina o bezwzględnym zakazie przy-
wożenia do UE produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Przywożona żywność zawie-
rająca produkty pochodzenia zwierzęcego 
może zawierać patogeny powodujące cho-
roby zakaźne zwierząt, w  tym afrykański 
pomór świń.
 W związku z zakazem leczenia zwierząt 
chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko 
ASF choroba zwalczana jest wyłącznie meto-
dami administracyjnymi, poprzez wybijanie 
stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. 
Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF 
jest przyczyną niezwykle poważnych strat eko-
nomicznych ponoszonych przez hodowców 
i producentów świń, ale także przez budżet 
państwa. Są one związane zarówno z maso-
wymi padnięciami zwierząt, kosztami erady-
kacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede 
wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu 
świń, wieprzowiny, artykułów żywnościo-
wych wyprodukowanych z mięsa wieprzo-
wego oraz nasienia.
 W obrazie klinicznym rozróżnia się postać 
nadostrą (charakteryzują ją nagłe padnięcia, 
bez objawów towarzyszących), postać ostrą, 
podostrą, przewlekłą oraz utajoną. Najczę-
ściej obserwowane objawy kliniczne ujaw-
niają się dopiero 6-10 dni po zakażeniu ASF. 
Najbardziej dramatyczne objawy kliniczne 
i zmiany sekcyjne towarzyszą ostremu przebie-
gowi infekcji. Pierwszym i jedynym objawem 
klinicznym choroby jest wzrost wewnętrz-
nej ciepłoty ciała do 41-42oC, któremu jed-
nak nie towarzyszą inne symptomy. Gorącz-
kujące świnie mają na ogół zachowany ape-
tyt, poruszają się normalnie i tylko niektóre 

wykazują objawy podniecenia lub dużo leżą. 
Stan taki utrzymuje się przez 3-4 dni, tj. do 
momentu spadku wewnętrznej ciepłoty ciała 
poniżej normy, który ma miejsce zwykle 24 
godziny przed śmiercią. Wtedy pojawiają się 
inne objawy kliniczne, które ulegają szybkiemu 
nasileniu i powodują śmierć zwierząt. Do naj-
częściej spotykanych objawów klinicznych, 
które powstają po spadku gorączki i poprze-
dzają śmierć zwierząt chorych, należą: sinica 
skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, 
lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, 
pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ 
z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka 
spojówkowego, biegunka, często z domieszką 
krwi, wymioty. U niektórych świń zakażo-
nych sztucznie obserwowano objawy ner-
wowe. Maciory prośne z reguły ronią. Błony 
płodowe i  skóra płodów wykazują często 
wybroczyny i wylewy krwawe. Wskaźnik 
zachorowalności i  śmiertelności sięga do 
100% zwierząt. Ze względu na dokonujące 
się na świecie gwałtowne zmiany w postaci 
postępującej globalizacji, zacierania się gra-
nic państwowych, intensywnego przemiesz-
czania się ludzi, wzrostu wymiany towarów 
z wieloma państwami na świecie, a szczegól-
nie z uwagi na niekorzystną sytuację epide-
miologiczną w zakresie ASF obserwowaną za 
naszą wschodnią granicą, potencjalne zagro-
żenie tą zarazą jest większe niż kiedykolwiek 
w przeszłości. W związku z tym hodowcy 
i producenci świń muszą dysponować nie-
zbędną wiedzą w omawianym zakresie oraz 
zachować szczególną czujność i ostrożność.
 W  związku z  wystąpieniem kolejnych 
ognisk ASF na terenie RP Główny Lekarz 
Weterynarii apeluje, aby:
• Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym 
pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, 
w szczególności od pośredników (handla-
rzy) zwierzętami gospodarskimi.
• Na terenie gospodarstw należy bezwzględ-
nie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekura-
cji – zgodnie z wymaganiami rozporządze-
nia Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 
maja 2015 r. w spr. środków podejmowa-
nych w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711), 
a w szczególności:
– utrzymywać świnie w gospodarstwie w spo-
sób wykluczający kontakt z dzikami,
– karmić świnie paszą zabezpieczoną przed 
dostępem zwierząt wolno żyjących,
– zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób 
przechowywania słomy (ściółki),
– wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio 
przed: wjazdami i wyjazdami z gospodarstw 
oraz przed wejściami do pomieszczeń, w któ-
rych utrzymywane są świnie, stale utrzymy-
wać wyłożone maty w stanie zapewniają-
cym skuteczność działania środka dezynfek.
Dodatkowo należy przypomnieć, że poza 
jednym przypadkiem, kiedy świnie kiero-
wane są bezpośrednio do uboju, obowiązują 
świadectwa zdrowia przy przemieszczaniu: 
do skupu zwierząt; na targowiska, pokazy, 
wystawy; do innego stada (np. warchlaki, 
prosięta, loszki remontowe); loch i  loszek 
do punktu kopulacyjnego świń.
Numer alarmowy w przyp. podejrzenia cho-
roby: 691226 653; 691 226 652. W przypadku 
pytań z rzeczonego zakresu proszę o kontakt.

Informacja o afrykańskim pomorze świń

Niewielki mostek nad Rzym-
kowickim Rowem – to gra-
nica administracyjna pomiędzy 

Chrzelicami i Dziedzicami, gminami: 
Biała i Strzeleczki oraz powiatami: 
prudnickim i krapkowickim. W lokal-
nym nazewnictwie obiekt ten okre-
ślany jest jako Czerwony Most (śl. 
Czerwōnyj Most). Nazwa pochodzi 
od jego konstrukcji oraz balustrad, 
które jeszcze w okresie powojennym 
miały być wykonane z czerwonej 
cegły. Współczesna betonowa kon-
strukcja mostu pochodzi z lat 60. lub 
70. ubiegłego wieku.

 Mosty, mostki i inne podobne konstrukcje 
od pokoleń były tematem opowiadań miej-
scowej ludności o stworzeniach żyjących w 
tego rodzaju miejscach, np. o wodniku (opie-
kuńczym demonie zbiorników wodnych – 
zamieszkiwał on jeziora, rzeki, stawy, a czę-
sto także studnie i przydrożne rowy) oraz 
utopcu (złym i podstępnym demonie wie-
rzeń słowiańskich).
 Okazuje się, że pierwszy z nich – jak 
podaje kronika dawnej gminy Dziedzice 
(niem. Gemeinde Sedschütz) – żył również 
pod mostkiem nad Rzymkowickim Rowem. 
A tak opisuje ona jedno ze spotkań wodnika 
z mieszkańcem Serwitutu:
 To była piękna jesienna noc, kiedy wesoły 
muzykant Magiera z Serwitutu wracał z 
zabawy tanecznej z jednej z sąsiednich miej-
scowości. W drodze do domu przygrywał 
sobie na skrzypcach, które miał ze sobą i cały 
czas śpiewał wesołe piosenki, którym towa-
rzyszył dźwięk instrumentu. Wracając do 
domu muzykant przechodził przez mostek 
nad Rzymkowickim Rowem, pod którym 
żył mały człowieczek – wodnik, i na którego 
on sam natrafił. Wodnik siedział na balu-
stradzie, był ubrany w czerwone spodnie, a 
na głowie miał czerwony kapelusz i przygry-
wał na swoich skrzypcach wesołe melodie. Ich 
słuchanie sprawiało muzykantowi dużo rado-

ści. Po chwili muzykant spojrzał z zaskocze-
niem na wodnika. Ten uśmiechnął się i rzekł: 
„Ty Stary! Podobają ci się moje skrzypce?“. 
Jeśli chcesz mogę się z tobą zamienić. Daj mi 
twoje stare, zużyte skrzypce i jednego talara, 
a ja dam ci w zamian moje nowe skrzypce. 
Muzykant nie mógł uwierzyć w to, co usły-
szał. Z zadowoleniem wyciągnął z torby jed-
nego talara i dał go razem ze swoimi starymi 
skrzypcami wodnikowi. Po chwili wziął swój 
nowy instrument i zadowolony poszedł w dal-
szą drogę do domu.
Gdy do niego wrócił, otworzył zadowolony 
drzwi, obudził swoją żonę i krzyknął do niej: 
„Zapal światło! Przyniosłem do domu nowe 
skrzypce”. Muzykant wszedł dumny do pokoju 
z nowym instrumentem. Kiedy jednak jego 
żona zobaczyła, co mąż przyniósł do domu, 
z przerażeniem krzyknęła: „O Boże! Co ty mi 
tutaj przyniosłeś! Na twoich plecach wisi koń-
ski szkielet”. Wtedy muzykant ostrożnie odło-
żył to, co miał na plecach, z przerażeniem i ku 
swojemu zdziwieniu stwierdził, że faktycznie 
zamiast skrzypiec przyniósł do domu szkielet 
konia. Gdy tylko to zobaczył, zdenerwował się 
i krzyknął: „Ten podły wodnik znowu zrobił 
mi kawał!”. Wtedy muzykant zabrał szkielet 
i wrócił z nim z powrotem nad mostek. Gdy 
tam dotarł zauważył, że jego stare skrzypce 
i moneta nadal leżą w miejscu, w którym 
je zostawił. Z uśmiechem na twarzy włożył 
monetę do torby, wziął swoje stare skrzypce 
i zadowolony wrócił do domu.

 Jak wyglądał stary mostek?

 Na to pytanie nie znam niestety odpowie-
dzi. Poza tym, że zbudowany był z czerwonej 
cegły, nie udało się do dziś ustalić szczegó-
łów jego konstrukcji. Dlatego też zwracam 
się w tym miejscu do Czytelników, szczegól-
nie z Chrzelic i okolic, z prośbą o przeszu-
kanie prywatnych zbiorów zdjęć –  może na 
którejś z nich odnajdzie się ten obiekt.

Robert Hellfeier

Legendarny mostek 
na granicy gmin

Informacja dla czytelników
Informujemy czytelników, że w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej w promocyjnej cenie 34,99 zł można nabyć książkę 
autorstwa Macieja Borkowskiego i Pawła Czaplińskiego „Biała 
– Historia i Współczesność”. Książka zawiera wiele ciekawych 
artykułów dotyczących historii miasta i przemian zachodzą-
cych w obrębie jego granic. „Biała – Historia i Współczesność”  
wydana została przez Wydawnictwo Instytut Śląski w 2011 roku.
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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 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
poszukuje wolontariuszy chętnych do 
podejmowania działań na rzecz rozwoju 
pieczy zastępczej w powiecie prudnickim.

„Najlepszą drogą do odnalezienia 
samego siebie jest zagubienie się 

w służeniu innym” Ghandi
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Prudniku jako organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej,  poszukuje kandydatów 
na wolontariuszy do pomocy dzieciom 
i młodzieży przebywającym w rodzinnej 
pieczy zastępczej, a w szczególności:
•  w odrabianiu zadań domowych
•  w nauce czytania i pisania
•  w nauce języków obcych
•  w organizowaniu animacji i atrakcji 
podczas spotkań integracyjnych dla 
rodzin zastępczych

 Serdecznie zapraszamy osoby pełno-
letnie, szczególnie studentów psychologii, 
pedagogiki, nauk o rodzinie, socjologii, 
filologii polskiej i angielskiej, animacji 
kultury, innych kierunków studiów, a także 
seniorów oraz wszystkich chętnych do 
pomocy w ramach wolontariatu.

 Kandydaci na wolontariuszy zostaną 
przez nas przygotowywani do zadań, 
które będą wykonywać. Przejdą szkolenie 
dotyczące wolontariatu i jego formalno-
-prawnych aspektów, a także zostaną 
wprowadzeni w specyfikę funkcjonowania 
rodzin zastępczych.
 Dzięki zaangażowaniu w działania 
na rzecz innych osób czynimy swoje 
życie barwniejszym. Zdobywamy nowe 
doświadczenie zawodowe, którym wzbogaca 
nasze CV oraz poznajemy nowych ludzi 
i instytucje. Ponadto odkrywamy w sobie 
wiele cech; między innymi umiejętność 
działania w  zespole, pomysłowość, 
kreatywność, altruizm czy empatię.
 Dołącz do nas i  zostań wolonta-
riuszem, który okazyjnie lub w sposób 
regularny i  długofalowy wspomagać 
będzie działania na rzecz rozwoju pieczy 
zastępczej w powiecie prudnickim.
 Zapraszamy do kontaktu osobistego 
w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie  w Prudniku lub za pośrednic-
twem internetowym lub telefonicznym: 
e-mail:  biuropodawcze@pcpr-prudnik.
pl i 77 436 91 25 wew.25

Poszukujemy wolontariuszy

Józef Badura ur. 1967 r., zm. 11.09.2016 r., zam. ost. Rostkowice 
Lidia Piechaczek ur. 1970 r., zm. 14.09.2016 r., zam. Krobusz
Henryk Harasimowicz ur. 1950 r., zm. 16.09.2016 r., zam. Kolnowice
Gerda Tomala ur. 1946 r., zm. 17.09.2016 r., zam. Rostkowice
Aniela Olszynka ur. 1934 r., zm. 20.09.2016 r., zam. Biała
Franciszka Odrobina ur. 1926 r., zm. 22.09.2016 r., zam. Grabina DPS
Józef Szymczyna ur. 1933 r., zm. 26.09.2016 r., zam. Śmicz
Cecylia Walczyk ur. 1932 r., zm. 26.09.2016 r., zam. Chrzelice
Irmgarda Ernst ur. 1924 r., zm. 30.09.2016 r., zam. Łącznik
Barbara Rogulska ur. 1953 r., zm. 30.09.2016 r., zam. Biała
Jerzy Latus ur. 1947 r., zm. 04.10.2016 r., zam. Łącznik
Celina Wicher ur. 1936 r., zm. 04.10.2016 r. zam., Grabina DPS

GCK rozpoczyna 
nabór 
wolontariuszy 
na przyszłoroczną 
WOŚP. Zgłoszenia 
przyjmuje GCK Biała 
tel. 774387026 lub na 
adres email drak@gckbiala.pl
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Bialskiej Kawiarenki 
Poetyckiej

23 września w sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej 
odbyło się jubileuszowe 

spotkanie twórców – członków Bial-
skiej Kawiarenki Poetyckiej.

 Uczestniczyli w nim między innymi 
goście z Warszawy, w tym przewodniczący 
Zarządu Rady Krajowej Robotniczych 
Stowarzyszeń Twórców Kultury oraz 
wydawca tomiku wierszy „Zapisane 
w Białej” – Paweł Soroka. Obecni byli 
również lokalni poeci: Teresa Kamie-
niecka-Hreczaniuk, Witold Hreczaniuk 
(oboje z Gostomi), Anna i Piotr Myszyńscy 
z Białej, ks. Manfred Słaboń z Łącznika 
i  Jan Szczurek (również z  Łącznika), 
Tadeusz Soroczyński z Prężynki, Woj-
ciech Ossoliński i Ryszard Ścibor – obaj 
z Prudnika, Tomasz Henciński z Głu-
chołaz. Obecnych powitała prowadząca 
spotkanie Teresa Kamieniecka-Hre-
czaniuk – przewodnicząca Kawiarenki 
Poetyckiej. Podziękowała sponsorom, 

którzy wspierają działalność grupy.
 Obecny na spotkaniu był prudnicki 
wicestarosta Krzysztof Barwieniec, który 
podkreślił, że jubileusz jest wspaniałym 
wydarzeniem. Stwierdził, że lokalna poezja 
opisująca nasze bolączki i zmagania, chwile 
pomyślne i niepomyślne stanowi czynnik 
integracji lokalnego środowiska twórczego. 
Mówczyni wspomniała z kolei o cennej 
kronice klubu, w której znajduje się wiele 
publikacji prasowych poświęconych lo-
kalnym twórcom. W antologii „Zapisane 
w Białej” (wydanej z okazji jubileuszu) 
zamieszczone zostały wiersze Edmunda 
Borzemskiego, Witolda Hreczaniuka, 
Teresy Kamienieckiej-Hreczaniuk, Anny 
Myszyńskiej, Piotra Myszyńskiego, ks. 
Manfreda Słabonia, Tadeusza Soro-
czyńskiego, Jerzego Stasiewicza, Jana 
Szczurka, Magdaleny Wiącek i nieżyjących 
już poetek – Łucji Kuźnik oraz Natalii 
Piekarskiej-Ponety.
 Pierwsza kawiarenka w Białej miała 
miejsce 28 lutego 1997 r. i była wielkim 

wydarzeniem lokalnym. W 1999 r. poeta 
Witold Hreczaniuk został prezesem 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w  Nysie oraz organizował 
wsparcie naszych lokalnych działań 
z  Nauczycielskim Klubem Literackim 
w  Opolu. Pierwszy plener poetycki 
odbył się w 2003 roku. Powstała wtedy 
poplenerowa poezja i obrazy. Drugi miał 
miejsce rok później, w Mokrej, gdzie poeci 
mogli podziwiać remont zabytkowego 
zamku oraz (również zabytkowego) 
kościoła parafialnego w Śmiczu z XVII 
wieku. Kolejne plenery odbyły się 
w Wieszczynie (2013 r.) i w Prudniku 
(2014 r.). W 2015 r. kolejny plener w Białej 
tematycznie związany był z cmentarzem 
żydowskim, bialskim kościołem, koman-
dorią joannitów i  kościołem w  Solcu. 
Częstymi gośćmi w Oficynie Konfraterni 
Poetów w Krakowie są: Jan Szczurek, ks. 
Manfred Słaboń i inni lokalni poeci.
 Kilku twórców – członków Bialskiej 
Kawiarenki Poetyckiej posiada liczne 

odznaczenia. Witold Hreczaniuk otrzymał 
odznakę honorową „Zasłużony Opolsz-
czyźnie” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk dostała 
z kolei odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” i „Srebrny Krzyż Zasługi”. 
Anna Myszyńska posiada list gratulacyjny 
Marszałka Województwa Opolskiego, została 
również wyróżniona przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a w 2009 roku 
otrzymała tytuł „Zasłużonej dla Miasta 
i Gminy Biała”. Piotrowi Myszyńskiemu 
w 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nadał honorową odznakę 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 Poeci – uczestnicy jubileuszowego 
spotkania zaprezentowali wybrane 
utwory. Nie zabrakło przygotowanych 
na spotkanie słodkości, a wśród nich: 
wspaniałego tortu udekorowanego 
okładką antologii „Zapisane w Białej”.

tekst Ryszard Nowak
zdjęcia Grzegorz Weigt


