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Długo oczekiwana inwestycja Sztandar został nadany

Są

dni, które na zawsze wpisują
się w historię gminy. Takim
dniem była ostatnia sobota
lipca bieżącego roku, gdy bardzo
uroczyście otwarto nowo powstały
kompleks sportowo-rekreacyjny przy
ulicy Tysiąclecia w naszym mieście.
Uroczystość rozpoczęła się od efektownego przemarszu licznie zgromadzonych
uczestników na teren imprezy, w asyście
Bialskiej Orkiestry Dętej. Wśród obecnych
byli m.in. starosta prudnicki Radosław
Roszkowski (który w w ystąpieniu
stwierdził, że jest to najpiękniejszy
obiekt w powiecie), wójt Lubrzy Mariusz
Kozaczek, wójt Strzeleczek Marek Pietruszka, przedstawiciele wykonawców
oraz zakładów i instytucji działających
na terenie Białej; ale najliczniejszą

grupę stanowili uczniowie i nauczyciele
z bialskich placówek oświatowych –
prawdopodobnie to oni najczęściej będą
korzystać z tych obiektów. Gościliśmy
również przedstawiciela partnerskiej
gminy Marienheide – pana Klausa
Bergera, który wręczył Burmistrzowi
dar finansowy przygotowany przez
niemieckich przyjaciół; pieniądze te
przy aprobacie obu panów przekazano
na operacje małego Tymusia Gizy.
Burmistrz Białej Edward Plicko
w swoim wystąpieniu na początku części
oficjalnej wspomniał, że projekt pod
nazwą „Budowa boisk: piłkarskiego,
wielofunkcyjnego i kortu tenisowego
wraz z budynkiem zaplecza” kosztował
2.404.366,16 zł.

dokończenie na str. 2

foto Mirosław Lasar

Z

okazji 90-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pogórzu,
jednostka otrzymała sztandar.
Jego nadanie miało miejsce w niedzielę, 16 lipca. Była uroczysta msza,
był obiad, przyjechało wielu gości,
wśród nich: prezes wojewódzkiego
oddziału Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, marszałek województwa
opolskiego, komendant Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku, zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Prudniku
oraz burmistrz gminy Biała.

dokończenie na str. 2
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ez tyn hic, co my to mieli w tyn
łostatnie czas, toch se nie wiela
ruszyła za miasto. Poti ech jednak musiała jechać do Prunika i co
widzał – już jest po żniwach, a w Rostkowicach za połra dni banoł gminny dożynki.
Unmejglich, jak to terołz przy pomocy tych
wielkich jak berdyjoł kombajnów wartko
idzie. A jak to boło piyrwyj na żniwa? – przypomniała mi ło tyj, dołwno tymu moja komradka z dziecińswa, chtoroł se poti wydała
na gospodarstwo. Padała mi, już poti na
wycugu, iż łona cały żniwa nie robioła pranioł. Tyn jyj hop Alojs mawiał, iż żniwa nie
soł do pranioł, jyno do żniwowanioł. Łobiadów tyż nie warzyła na połyjdnie, nakroła
krajców na poly, do tygo zbołn gorzkiego
kafeju zbożowygo i to stykło.
Piyrwszyj rok po froncie modzi z naszy
wsi, z Komornik i Łowkowic, musieli jechać
na żniwa do jednygo dworu kole Prunika.
Dzisiej jest tał stadnina koni Lipy. Szołtys
musioł pokołzać, w chtoryj domu soł dziołchy abo synky, a potyj przijechoł taki lastwagen i nołs wszyskich pozbiyroł. Joł miała 14
lołt. Ktoś padoł, iż nołs wywiezoł na Siberyja,
ale na szczejściy, jechali na zachód, ku Pruniku. Wysadziyli nołs przi taki familoku i po
połra dali do jedny izby, kaj boły jyno pryczy i jedyn stół. Na łobiod boły taky wielky
krupy, co my doma nigdy nie widzieli, do

tygo trocha mlyka. I tak boło potyj kożdy
dziyń. Nie boła bez front tał nic strzaskany.
Łostoł tyż fajny zomek z czerwiony cegły,
z jedną wielkoł wieżoł, jak na kościele, i połroma mynszymi. Z kożdy strony mioł roztomajty balkony i werandy.
Cały czas robili my przi żniwach, a do zsieczynioł boły łogromny szlagi żyta i pszyńcy,
wszysky przi glajzach w strona Nysy. Co joł
tał strachu użyła! Jak jyno jaki cug jechoł,
to joł myślała, iż moich łojców wywożoł do
Niymiec, a joł tu łostana sama. Do tygo se
mi jeszcze wszandzie zrobioły nieżydowki
i wrzody. Nie chciały se gojić, a jedyn wrzód

jak my se nazołd dostały – czy baną, czy tyż
muter wiyźli mie na gepekhaltrze przi kole.
Jakoś mie doma wygojyli.
Na drugy żniwa doma, dostałach już swój
konsek do ubiyranioł, zdziepko mynszy jak
starsi. Źyto stawiało se po 9 snopków, a my
dzieci podołwali powrosła, bo mondeliki
z żyta mujsiały byc przewionzany. Janczmiyń i łowies to już przi sieczyniu abrafer,
takoł maszyna, kłod na gołszci, my jyno
musiały jy przewrołcać, rozłożyć powrósła
i na kożdy położyć trzi gołszci. Foter szli
za nami i wionzali snopy. Jak ji dziecko
podało powrósło z drugy strony, to jyno

ŻNIWA PO FRONCIE
na rance se nie łodbiyroł, łopuch i boloł jak
diołsi! Starszy dziołchy pokołzały ta moja
ranka kobiycie łod inszpektora, a łona uwarzyła lyn i jeszcze gorki położyła mi na
haderce na tyn wrzód, a potyj zawionzała.
Zarołz mi przestało tak feste tompać, ale
gorączka miałach dali i bołach takoł słaboł,
iżech myślała, iż tał umrza. Wszyscy szli na
poly, a joł sama i godnoł leżała w tyj izbie.
Chtoś tał doł znać dó dom. Mutter przijechali, weźli mie do komandanta, takiygo
rusa i prosiyli, czy by nie mogli mie stond
weźć. Zgodziył se, a joł ani nie pamiantom,

tyn snop ściongli, prziklankli i zwionzali,
i to szło wartko, ale powrosła musiały być
mokry, coby se nie łomały. Loł dzieci boła
tyż robota przi kładzyniu snopów na drabiniołk, bo musiały pojeżdżać konmi. Potyj
prziciepowały snopki w somsieku. Dobrze,
iż my mieli wielkoł stódoła! Przi budowaniu foter woleli ubić połra baców wiancyj,
niż potyj cały życiy ubijać snopki, bo se nie
chciały smieścić. Tela my se przi tych żniwach narobiyli, a potyj trza boło łoddać
zboży na łobowionzkowy kontigent loł państwa. Za 20 złotyjch za dopelzentner! Jesz-

cze dzisiej słosza, jak foter faroniyli, jak ty
miechy sztaplowali na wóz i łodwoziyli do
społdzielniy. Do tygo jeszcze trza boło łoddołwać i mlyko, i świnie, a jak nie stykło ze
swojygo gospodarstwa, to niechtorzi mujsieli dokupić zboży u inszych. Nierołs czabyło i mlyko dokupić loł dzieci.
Chto dzisiej jeszcze ło tyj pamiantoł?
Modzi to mają dzisiej inszy starości, bo
jak za siła urojśnie, to nie mają dzie sprzedać. Teraz to se zwiy „gospodarka rynkowa”, a wtedy my mieli „gospodarka
socjalistyczną”.

Długo oczekiwana inwestycja Sztandar został nadany
cd. z poprzedniej strony

Pozyskano dofinansowanie w ramach
„Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016”
ze źródeł Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości 642.000 zł; pozostałą kwotę
stanowiły środki własne gminy, czyli ok.
1.800.000 zł. Wypracowana w 2016 r.
nadwyżka finansowa w kwocie ponad
4.200.000 zł pozwoliła na zrealizowanie
tego zadania oraz innych zadań bez
zaciągania kredytu.
Burmistrz ufundował też „wór” sprzętu,
który w widowiskowy sposób został otwarty:
piłki rozpierzchły się po całym boisku.
Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz
bialskiej parafii – o. Franciszek Bieniek.
Po części oficjalnej boiska były już do
dyspozycji chętnych. Kilkugodzinnym
harcom i turniejom na nowych obiektach
nie było końca. Świadczy to, jak bardzo
oczekiwany był tego rodzaju obiekt na
terenie naszej gminy. Należy pochwalić
organizatorów imprezy, którzy ufundowali
pamiątkowe medale dla pierwszych użytkowników boisk; były również darmowe
lody, napoje i słodycze.
Kompleks stanowią trzy oddzielne
boiska ogrodzone i oświetlone, połączone
bezpiecznymi (również dostosowanymi
dla osób niepełnosprawnych) ciągami
komunikacyjnymi. Boisko piłkarskie
pokryte nawierzchnią z trawy syntetycznej
ma wymiary 54 m x 32.8 m, podobną
nawierzchnię posiada kort tenisowy.
Natomiast boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 44 m x 32,8 m pokrywa
nawierzchnia z poliuretanu.
Do dyspozycji użytkowników jest
zaplecze socjalne z szatniami, łazienkami, znajduje się tam również pokój
dla sędziego czy matek z dzieckiem.

cd. z poprzedniej strony

Zaplecze uzupełnia salka do ćwiczeń
o powierzchni ok. 100 m2. Aby zamknąć
tę inwestycję, planuje się jeszcze budowę
parkingów i dodatkowej drogi dojazdowej do szkoły. Po zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
będzie można wyburzyć zakupioną ruinę
i wybudować oczekiwany w tej okolicy
Białej parking – zabezpieczy on miejsca
parkingowe dla obiektu sportowego,
szkoły, kościoła i cmentarza.
Wybudowany obiekt sportow y
został nominowany przez marszałka
województwa opolskiego Andrzeja
Bułę do miana „Sportowego Obiektu
Roku” oraz „Inwestora na Medal”
województwa opolskiego. Marszałek
osobiście odwiedził naszą gminę, aby
zapoznać się z wybudowanym obiektem
sportowym, był pod wrażeniem, że
udało się go zrealizować w tej kwocie.
Obiekt jest ogólnodostępny – mogą
z niego korzystać wszyscy mieszkańcy
naszej gminy w godzinach od 9:00 do
21:00 każdego dnia.
Joachim Kosz

Po mszy, podczas spotkania na
boisku, zebrani odśpiewali „Mazurek
Dąbrowskiego”, nadszedł też czas
przemówień – w wykonaniu prezesa
miejscowej OSP Huberta Ludy oraz
sołtys Gabrieli Neugebauer. Druga z
wymienionych osób wygłosiwszy treść
aktu ufundowania sztandaru, przekazała
go na ręce prezesa.
Odczytano też listę osób, które otrzymały symboliczne gwoździe i wbiły je
do pamiątkowej tablicy. Potem kapłan
poświęcił sztandar.
Na uroczystości obecne były zaprzyjaźnione jednostki OSP: Chrzelice, Łącznik,
Rzymkowice, Strzeleczki, Korfantów,
Stradunia, Prószków. Spotkanie stanowiło okazję do wręczenia odznaczeń
zasłużonym druhom z całej bialskiej
gminy, także z OSP w Pogórzu.
Gdy część oficjalna dobiegła kresu,
przyszedł czas na rozrywkę przy występach
zespołów artystycznych, a później – na
zabawę taneczną (wystąpił zespół Derejs).
Bartosz Sadliński
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Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Szkoła w Grabinie - reaktywacja Przedwakacyjna sesja

N

iepubliczna placówka stanęła
nad przepaścią. W marcowym
tegorocznym wydaniu „Panoramy Bialskiej” czytaliśmy o zapadnięciu decyzji o likwidacji.
„Jak informuje kierownik szkoły Marian
Buśko Zarząd Koła Górnośląskiego Stowarzyszenia Szkół Niepublicznych w Grabinie
w lutym wypowiedział umowę o dalszym istnieniu niepublicznej placówki w Grabinie” –
brzmiało jak wyrok (PB nr 3/2017, s. 10). –
„Z wyliczeń wynika, że w nowym roku szkolnym przypadająca subwencja oświatowa nie
wystarczy na dalsze prowadzenie szkoły.”
Pojawiła się jednak nadzieja.
„Stowarzyszeniowe Koło wystąpiło z propozycją prowadzenia placówki w Grabinie pod
patronatem Stowarzyszenia Szkół Katolickich
w Częstochowie. Bialski burmistrz wyraża
zgodę na przekazanie organizacji dotychczasowego budynku szkolnego” – czytaliśmy w tym samym tekście.
We właśnie zakończonym roku szkolnym (2016/2017) w placówce uczyło się 30
dzieci, do przedszkola natomiast uczęszczało
14. Wśród uczniów (i przedszkolaków) były
także osoby z Rzymkowic (gm. Korfantów).
Tegoroczny majowy numer „Panoramy
Bialskiej” (5/2017, s. 4) przyniósł całkiem
już niezłe wieści:
„W kwietniu powstało Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabinie, powołane dla
zapewnienia dalszego istnienia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w tej miejscowości. W skład siedmioosobowego Zarządu
Stowarzyszenia wchodzi dwoje rodziców.
Zastępcą przewodniczącego została Magdalena Sobota, przewodniczącym natomiast
– nauczyciel Łukasz Dziarmaga. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i podejmuje
się działań na rzecz załatwienia wszystkich formalności związanych z ponownym
otwarciem placówki.”
W tym samym materiale (autorstwa
Ryszarda Nowaka, podobnie jak w przypadku tekstu cytowanego na początku)
czytaliśmy też, że:
„Ze wstępnie dokonanych wyliczeń wynika,
że wysokość należnej subwencji na 35 zgłoszonych do szkoły dzieci będzie wystarcza-

jąca do zapewnienia funkcjonowania placówki. Naukę chciałoby podjąć 35 dzieci
z Grabiny, Otok i Rzymkowic oraz jedno
z Białej. Na zebraniu organizacyjnym większość nauczycieli zgodziła się na proponowane warunki finansowe. Brakuje tylko
kadry do nauki przedmiotów w klasie siódmej i ósmej. Przy szkole działać będzie również przedszkole dla 25 dzieci. Chętnych
do uczęszczania jest więcej niż miejsc.”
Walka trwała, ale przyniosła rezultaty.
Szkoła w Grabinie rusza od września (pierwszy poniedziałek wypada tym razem czwartego dnia miesiąca).
„[...] „Stara gwardia” dotychczasowej kadry
nauczycielskiej gotowa jest do podjęcia pracy”
– czytamy w pierwszym sierpniowym numerze „Tygodnika Prudnickiego” (w dziale „Krajobrazy”). – „Dwie osoby przechodzą na emeryturę, ale ich obowiązki zostaną rozdzielone, a dodatkowo zatrudnieni zostaną [...]
nauczyciele nowych przedmiotów (geografia,
fizyka, chemia), które dochodzą w klasie VII.
Lokalowo na razie się zgadza, bo w tym roku
nie ma klasy II, więc VII wchodzi na to miejsce, ale w przyszłe wakacje planowany jest
już remont przed poszerzeniem o klasę VIII.”
Podopiecznych także nie będzie brakowało.
„Naukę rozpocznie 35 uczniów” – dowiadujemy się z tekstu. – „Do przedszkola, którego działalność poszerzona została do 8
godzin, zapisanych jest 25 dzieci. Tutaj też
prowadzone są jeszcze drobne prace remontowe, m.in. uzupełnianie umywalek, doprowadzanie ciepłej wody.”
Bartosz Sadliński

29

czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Białej.
Wśród tematów znalazły
się: absolutorium, zmiana nazw ulic
oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białej.

Bez absolutorium
Podczas głosowania w sprawie udzielenia
absolutorium burmistrzowi Białej, pojawiło
się siedem głosów „za”, natomiast „wstrzymujących się” – sześć. Głosów „przeciw nie było”.
Suma daje trzynaście, zatem skład rady był niepełny – do piętnastu brakowało dwóch osób.
W związku z tym absolutorium nie zostało
przyjęte. „Za” głosowała wprawdzie większość, ale nie bezwzględna – musiałoby być
osiem głosów, a było siedem. Taki stan rzeczy potwierdziła podczas sesji Katarzyna
Staniaszek – radca prawny.
Burmistrz Białej Edward Plicko nazwał
głosowanie ustawionym. Z tą oceną nie zgodził się przewodniczący rady Robert Roden.
Obaj panowie spierali się, gdy przyszedł czas
na dyskusję nad projektem uchwały, jeszcze
przed głosowaniem. Przewodniczący krytykował to, jak realizowany jest budżet i dobierane priorytety w zakresie inwestycji, burmistrz zaś odbijał piłeczkę i wskazywał na
pozytywy. Głosowanie nad absolutorium
i jego wynik współbrzmiały zatem z napiętą
atmosferą na sali.
Co tak naprawdę oznacza nieprzyznanie
absolutorium? O jakich skutkach możemy
mówić? „Absolutorium to nic innego, jak
uznanie działalności finansowej wójta, burmistrza czy prezydenta miasta za prawidłową” – czytamy w „Gazecie Prudnik24” (nr
14/2017, str. 9). – W myśl ustawy o samorządzie gminnym nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z podjęciem przez
radę inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta. By jednak zapowiedź
taka mogła być zrealizowana, rada musi podjąć oddzielną uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum. Ta z kolei może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od
sesji absolutoryjnej. Odwołanie burmistrza
w referendum, oznaczałoby też rozwiązanie
rady, a to nowe wybory”

Ulice po nowemu
Radni jednogłośnie zatwierdzili uchwały
zmieniające nazwy niektórych ulic w Białej
i Łączniku, w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną.
Jeśli chodzi o stolicę gminy: „Armii Ludowej” zamieni się w „Armii Krajowej”; „Hanki
Sawickiej” w „Wodną”, „Aleksandra Zawadzkiego” na „Słoneczną”, zaś „Karola Świerczewskiego” na ‚Przedmieście”.
W Łączniku natomiast: „30-lecia” stanie
się „Ogrodową”, zaś „Karola Świerczewskiego”
przemianowana będzie na „Św. Walentego”.
Od 20 marca do 28 kwietnia trwały konsultacje z mieszkańcami Białej i Łącznika w sprawie ustalenia wyżej wymienionych nazw.
Zagospodarować przestrzeń
Przegłosowana została także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (poprzednia wersja: 2009 rok). Jak czytamy w dokumentach urzędu plan dotyczy
obszarów: „we wschodniej części terenów
zabudowanych miasta, o granicach obejmujących teren szkoły wraz z przyszkolnymi
urządzeniami sportowymi oraz część przyległego terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej”; plan tyczy się też obszarów „w obrębie staromiejskiego układu urbanistycznego,
wpisanego do rejestru zabytków, o granicach
obejmujących wzgórze zamkowe wraz z zamkiem oraz sąsiednią zabudowę mieszkaniowo-usługowa”; ponadto plan obejmuje obszary
„w południowej części terenów zabudowanych miasta, o granicach obejmujących stadion miejski wraz z planowanymi terenami
usług sportu i rekreacji”.
Jak czytamy: „zmianę planu sporządzono
w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania i standardów użytkowania ogólnodostępnych, przyszkolnych terenów rekreacyjno-sportowych, zapewnienia miastu atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości wielofunkcyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzmocnienia jego turystycznej
atrakcyjności, w tym poprzez przywrócenie użytkowania zespołu zamkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa
opolskiego, oraz zapewnienie możliwości
organizacji działającego okolicznościowo
targowiska wyspecjalizowanego w sprzedaży produktów lokalnych”.
Bartosz Sadliński

LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA BIAŁA
pragnie serdecznie podziękować wszystkim
kibicom za dopingowanie w sezonie 2016/2017.
Składamy również podziękowania dla naszych
sponsorów, a w szczególności: Banku Spółdzielczego w Białej, Ustronianki, spółki Moszna Zamek,
Jana Wojciechowskiego, Henryka Markowskiego.
Zarząd LKS POLONIA Biała

Serdeczne podziękowania sąsiadom,
znajomym, przyjaciołom za wyrazy
współczucia i udział w uroczystości
pogrzebowej naszej kochanej żony i matki

śp. Genowefy Gonsior

składają mąż i córka z rodziną
Serdeczne podziękowania
Bratu i Bratankowi,
Mamie, Synom, Synowym
oraz całej Rodzinie,
a także Sąsiadom, Znajomym,
Delegacji z pracy,
Elżbiecie Dąbrowskiej, Annie Ułan
za udział w ceremonii
pogrzebowej męża

śp. Andrzeja Podgórskiego
składa Gabriela Podgórska
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Działo się na miejscu
działo się w terenie

T

egoroczną Akcję Lato rozpoczęły zajęcia edukacyjno-komputerowe przygotowane przez
MiGBP w Białej.

Oprócz tego panie bibliotekarki
przygotowały ciekawe zajęcia polegające
na odgadywaniu zagadek, rozwiązywaniu
rebusów i łamigłówek. W dniach 12–13
lipca w świetlicach w Śmiczu, Radostyni,
Prężynie, Solcu, Łączniku, a także w Białej
odbyły się pokazy iluzji. Były znikające
chusteczki, pojawiające się piłeczki, magiczne kolorowanki oraz latający stoliczek.
Niewątpliwą atrakcją tego lata były wyjazdy na paintball i do wesołego miasteczka.
O ile ten pierwszy udał się znakomicie,
o tyle w wesołym miasteczku zabrakło
szczęścia – pogoda nie dopisała, deszcz
lał się strumieniami, ale organizatorzy byli

przygotowani na każdą okoliczność i zapewnili dzieciom seans filmowy (obejrzały
film „Spider-Man: Homecoming”), a także
zwiedzanie Sztolni Królowej Luizy, gdzie
można było zobaczyć jak wydobywa się
węgiel kamienny. Nieodłączny element
wycieczki to wizyta w McDonaldzie.
Po wojażach na dzieci czekały zajęcia
plastyczne – w terenie i w GCK w Białej.
Na boisku sportowym odbył się otwarty
turniej piątek piłkarskich.
Przed dziećmi dalszy ciąg zajęć plastycznych i zajęć w bibliotece, występy
teatru KRAK-ART w Łączniku, Laskowcu,
Chrzelicach, Olbrachcicach, Kolnowicach
i GCK w Białej, kolejna odsłona turnieju
piątek piłkarskich (tym razem na boisku
w Łączniku) oraz turniej tenisa stołowego
w GCK. Serdecznie zapraszamy!
Dominika Rak

Nie tylko Kot w butach

Po

raz drugi, z inicjatywy przewodniczącego koła DFK
W Śmiczu – Leonarda Peszela odbyła się „Bajkowa noc z bajkami braci Grimm”.
Jest to projekt przeznaczony dla dzieci
Mniejszości Niemieckiej, organizowany
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
a finansowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji Polski
i Niemiec.
W spotkaniu wzięło udział 15 dzieci
w wieku 6–9 lat. Dzieci (pod opieką nauczyciela języka niemieckiego – Herberta
Teichmanna oraz przedstawicieli DFK
i chętnych rodziców) miały możliwość
spędzenia pierwszej wakacyjnej nocy
w szkole w Śmiczu. Spotkanie rozpoczęło
się od wysłuchania bajki „Kot w butach”.
Przeczytała ją w języku niemieckim Lidia
Kaul, długoletnia skarbnik naszego koła.
Po wysłuchaniu bajki i wspólnym zjedzeniu
kolacji dzieci mogły pomajsterkować.

Każde z nich wykonało maskę kota,
następnie razem pokolorowały 10-metrową
kolorowankę do bajki. Po ciężkiej pracy,
czekała na nie niespodzianka – Szkoła
Magii. O 22:00 odwiedziły nas animatorki,
które wcieliły się w rolę Kota w butach.
Przez dwie godziny dzieci wykonywały
pod ich okiem eksperymenty, brały udział
w zabawach ruchowych i konkursach.
Głównym punktem programu było
wspólne nocowanie. Uczestnicy spędzili
noc pod czujnym okiem opiekunów.
Następnego dnia rano na dzieci czekała
wspólna gimnastyka, a później – pyszne
śniadanie, po którym dzieci otrzymały
upominki i bardzo zadowolone udały
się do domów.
Szczególne podziękowania należą
się paniom: Katarzynie Peszel, Ricie
Mickiewicz i Alicji Cholewie. Troszczyły
się one o bezpieczeństwo dzieci, spędziły z nimi noc, przygotowały kolację
i śniadanie oraz poświęciły niedzielny
poranek na sprzątanie po całej imprezie.
H. Teichmann

Gminne Centrum Kultury w Białej

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W RAMACH UMOWY ZLECENIA
nazwa stanowiska pracy

opiekun świetlic w Nowej Wsi Prudnickiej,
Chrzelicach, Solcu, Grabinie

Pchli targ

P

oprzedni pchli targ, który odbył się
1 lipca nie cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego też zapraszamy do
wzięcia udziału w jego szóstej odsłonie
– 16 września, na parkingu przy kościele
parafialnym w Białej, od godz. 9:00. To
dobra okazja do pozbycia się z domu
rzeczy, z których nikt nie korzysta,

Czyli czas na
wielkie porządki

zarobienia paru groszy i dobrej zabawy.
Zgłoszenia trwają do 15 września, należy
je składać w Gminnym Centrum Kultury
w Białej. Można również zgłosić swój
udział w dniu wydarzenia. Zapraszamy
do udziału.
Więcej informacji pod nr. tel. 77 438 70 26.
Agnieszka Zuziak-Rudecka

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe pedagogiczne, terapia pedagogiczna,
socjoterapia
– d oświadczenie w realizacji
projektów socjoterapeutycznych
– prawo jazdy kategorii B
Wymagania dodatkowe:
– komunikatywność i umiejętność
pracy w zespole
– kreatywność
	Zakres wykonywanych zadań
na stanowisku:
– prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
– pomoc w odrabianiu lekcji
– prowadzenie zajęć wychowawczych
Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV)
– list motywacyjny
– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
– inne dodatkowe dokumenty
o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie Gminnego Centrum
Kultury w Białej lub pocztą na
adres:
Gminne Centrum Kultury w Białej
ul Prudnicka 35
z dopiskiem: Praca w świetlicach
do 14.08.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do GCK
w Białej po wyżej określonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru
zostanie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery
zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.
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Wspólnie grać, zwiedzać,
otrzymać brawa

J

uż trzeci rok z rzędu Bialska
Orkiestra Dęta organizuje letnie
warsztaty muzyczne dla dzieci.

W tym roku trochę krótsze, bo tylko
trzydniowe, odbyły się w dniach 14-16
lipca. W poprzednich latach udało się
pozyskać większe dofinansowanie i trwały
one przez cały tydzień.
Jednak w tym roku wypadły one
rekordowo pod względem liczby uczestników – zgłosiło się ich aż dwudziestu
jeden, głównie były to dzieci które uczą
się gry na instrumentach dętych w szkółce
prowadzonej wspólnie przez Bialską
Orkiestrę i Gminne Centrum Kultury.
Przez trzy dni uczestnicy warsztatów
mogli wspólnie grać, ale i uczestniczyć
w zajęciach z iluzjonistą; odwiedzili
bialską remizę OSP oraz byli na spływie
kajakowym Małą Panwią.
Podczas trzech dni warsztatowych
młodzież zajmowała się głównie przy-

5

Tournée po Czechach

B

ialska Orkiestra Dęta wraz z mażoretkami Loca działającymi przy
Gminnym Centrum Kultury
w Białej w dniach 23–25 czerwca na
zaproszenie starosty czeskiej gminy
Dolny Studanky zagrała sześć koncertów
w różnych czeskich miejscowościach,
między innymi w Sumperku, Dolnych
Studankach, Bludovie oraz Jeseniku.
Koncerty naszej orkiestry poprzedzone były występami innych
podobnych zespołów czeskich, ale

również orkiestry z Niemiec, Słowacji
i Polski; ciekawostką była orkiestra,
którą tworzyli młodzi ludzie z Zabreha
w Czechach i Malty.
Przedstawiciele Bialskiej Orkiestry
Dętej mieli również możliwość spotkania się z reprezentantami wszystkich
zespołów oraz władzami czeskich miast,
które gościły nasz zespół – można było
zaprezentować miejscowość i region.
Takie spotkania są najlepszym sposobem
na promocję gminy Biała za granicą.

gotowywaniem oprawy mszy świętej.
Efekty tej pracy można było usłyszeć
podczas niedzielnej liturgii w kościele
parafialnym w Białej, po której gromkimi
brawami nagrodzony został wysiłek
młodzieży i instruktorów.
W tej edycji instruktorami-wolontariuszami byli: Żaneta Ostrowska, Andrea
Hampel, Łukasz Ostrowski oraz Andrzej
Weinkopf. Opiekę nad uczestnikami
sprawowali (również w ramach wolontariatu) Emilia Sobota, Natalie Hupka, Olaf
Scholz, Mirosław Lasar, Rafał Magosz.
W realizacji całości pomogła również
Agata Bajorek – organistka z Białej oraz
restauracja Pod Łysą, która przygotowała
dla wszystkich pyszne obiadki.
Warsztaty mogły odbyć się dzięki
środkom pozyskanym przez stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta
w ramach realizacji zadań publicznych
Powiatu Prudnickiego (2.500 zł)
i Gminy Biała (1.500 zł).

Ruch to zdrowie, zdrowie to życie

W

Publicznej Szkole Podstawowej w Białej odbył się DZIEŃ
SPORTU – dla uczniów klas
IV–VI, 13 czerwca.
Nauczyciele wychowania fizycznego
przygotowali program tej imprezy. Zaplanowano (w tym roku szkolnym) nie
tylko konkurencje sportowe, ale również
zadania mające na celu propagowanie
aktywności ruchowej oraz zdrowego
odżywiania.
Na pierwszą lekcję uczniowie klas
Va i Vb przygotowali inscenizacje
przedstawiające historię dwóch chłopców
prowadzących niezdrowy tryb życia.
Jeden z nich niewłaściwie się odżywiał,
drugi dużo czasu spędzał przy komputerze, zapominając o aktywności
ruchowej. Ich historia zakończyła się
problemami zdrowotnymi.

Członkowie stowarzyszenia Bialska Orkiestra
Dęta składają serdeczne podziękowania wszystkim
którzy w swoich zeznaniach podatkowych za rok
2016 zdecydowali się wesprzeć nasze stowarzyszenie jednym procentem.
Przekazana przez Urząd Skarbowy w: Prudniku,
Kędzierzynie Koźlu, Krapkowicach oraz Wrocławiu
kwota to 1.258,30 zł

Następnie przed całą społecznością
uczniowską zaprezentowano tych, którzy
w roku szkolnym 2016/2017 brali udział
w zawodach sportowych na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
zajmując wysokie miejsca.
Później klasy mogły sprawdzić się
w konkurencjach sportowych oraz
łamigłówkach. Między innymi odbyły
się turnieje klas w następujących „dyscyplinach”: „Dwa ognie”, „Żywe szachy”,
„Biegi sztafetowe”, „Wyścigi na wesoło”;
były także rebusy, rozsypanki wyrazowe, hasła o tematyce prozdrowotnej
i konkurencje indywidualne: rzuty do
celu samolotem, napełnianie wiaderek
wodą przy pomocy kubka plastikowego,
konkurs piosenki o tematyce sportowej.
Na koniec uczniowie otrzymali
słodkie niespodzianki ufundowane
przez Radę Rodziców.
Teresa Szukalska, Joanna Pawłowska
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Dni Białej

T

Z

ort naleśnikowy, polskie disco,
Flinstonowie, czyli tak się
bawiono na Dniach Białej

W weekend 1–2 lipca bialski stadion
wypełnił się ludźmi, którzy przybyli
na kolejną odsłonę Dni Białej.
W sobotę wieczorem w rytm tanecznych
hitów porwał nas zespół Eliot. Zabawa
była udana i zdawała się nie mieć końca,
ale przecież... to nie był koniec.
W niedzielne popołudnie na najmłodszych czekała zabawa ze Smerfami,
a dodatkową atrakcją były kreatywne
warsztaty kulinarne prowadzone przez
finalistkę programu „Hell’s Kitchen” –
Sylwię Biały. Dzieci uczyły się techniki
przygotowywania ciasta na placki oraz ich
smażenia. Każdy z najmłodszych mógł
przygotować swój pierwszy naleśnik.

akończono tegoroczną rywalizację gołębi dorosłych. Przypomnijmy, że na terenie naszej
gminy działają trzy sekcje (Biała, Ligota Bialska i Łącznik) i należą one
do Oddziału nr 0264 Prudnik.

dokończenie na str. 12

Ludzkie doświadczenie wiary

N

owym proboszczem w Parafii
Aniołów Stróżów w Gostomii
został ks. Marian Krawczyk,
kapłan z bogatym doświadczeniem,
jeśli chodzi o posługę.

Poprzednio pełnił funkcję kapelana
w Zgromadzeniu Sióstr Pielęgniarek
Zakonu św. Franciszka – w północnej
części diecezji opolskiej: w Dobrzeniu Wielkim. Posługiwał tam od 1
września 2014 roku, a więc przez
niespełna trzy lata.
Wcześniej był wikariuszem w Pyskowicach – tam jego posługa przypadła
na okres od 15 listopada 2012 do 31
sierpnia 2014. Pobyt w tym śląskim
mieście poprzedzał natomiast epizod
z podopolskim Ozimkiem. W tekście
pożegnalnym (gazetka parafialna:
„Głos św. Jana” nr 47/2012) czytamy:
„Dziękujemy Ci za wszystko to,
co swoją osobą wniosłeś w naszą
wspólnotę parafialną. Bóg zapłać za

Walka do ostatniego lotu

sprawowane sakramenty św.: odprawiane Msze św., cierpliwe słuchanie
spowiedzi, chrzty, śluby i pogrzeby.
»Bóg zapłać« za odwiedziny chorych,
za głoszone kazania nacechowane
ludzkim doświadczeniem wiary,
za katechizowanie kandydatów do
bierzmowania, za pracę z naszymi
lektorami. Dziękujemy za twój szczery
uśmiech, za troskę z jaką pochylałeś
się nad każdym z nas.”
Wśród „punktów” kapłańskiej
posługi ks. Mariana Krawczyka
można znaleźć również Parafię Jana
Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach
(1988–1992) oraz bycie administratorem parafii w Bruśku (2004–2011).
Administrator parafii to ktoś, kto
zarządza nią w razie trwałej przeszkody w sprawowaniu władzy przez
proboszcza lub w razie wakatu.
Życzymy ks. Marianowi dobrej,
owocnej posługi w gostomskiej parafii.
Bartosz Sadliński

W tym roku przeprowadzono 15
lotów (w tym kilka zagranicznych), na
których można było zdobywać cenne
punkty. Prowadzi się różne klasyfikacje,
ale najważniejsza jest walka o Mistrzostwo Tradycyjne Oddziału (typowane),
niemniej zawsze bardzo emocjonująca jest
rywalizacja w poszczególnych sekcjach.
Bardzo ciekawą sytuację mieliśmy w sekcji
Biała, gdzie podczas ostatniego lotu Albert
Kwoczek wyprzedził Jana Tymę, który
był niemal pewien mistrzostwa. Mimo,
że ten pierwszy dał o jedną trzecią mniej
gołębi (Kwoczek 20 szt, Tyma 68 szt),
zdołał zdobyć aż o ok. 1500 pkt. więcej.
Miniony sezon możemy uznać za
bardzo udany dla naszych hodowców,
w klasyfikacji końcowej Oddziału
w pierwszej piątce jest aż trzech naszych
hodowców i mają oni również szanse
na wysokie lokaty w całym Okręgu.
Mieliśmy też sukcesy w poszczególnych
lotach, podczas których gołębie naszych
hodowców jako pierwsze docierały do
celu. Najlepsze spośród lotów były:
Ścinawa (Klaus Otte), Gorzów Baczyna

I (Piotr Siwakowski), Gorzów Baczyna
II (Damian i Joachim Fraj), Gorzów
Baczyna III (Marcin Feter), Muster
Telgete (Piotr Siwakowski), Coppenburg
i Wolfsburg (te dwa loty wygrały gołębie
Alberta Kwoczka). Dużym sukcesem może
pochwalić się Mateusz Cziomer (sekcja
Ligota Bialska), który wygrał punktację
wg COEFFICIENTÓW (szybkościową).
Jeszcze kilka ciekawostek tego sezonu:
podczas pierwszego lotu wypuszczono 5534
ptaków, a podczas ostatniego już tylko
1230 gołębi; najodleglejszym lotem był
ten z Cloppenburgu (ok. 725 km – jest to
odległość od punktu średniego Oddziału.
Na koniec podajemy najlepszych
w poszczególnych sekcjach.
Sekcja Biała nr 5
1. Albert Kwoczek – 41264,99 pkt (12
miejsce w Oddziale)
2. Jan Tyma – 41109,36 pkt (13)
3. Robert Reszka – 39210,73 pkt (20)
sekcja Ligota Bialska nr 6
1. Józef Przyklenk – 46964,71 pkt (2)
2. Mateusz Cziomer – 46475,86 pkt (3)
3. Waldemar Honcia – 40416,86 pkt (16)
sekcja Łącznik nr 8
1. Emil Deszczka – 46109,24 (5)
2. Piotr Siwakowski – 43318,75 (10)
3. Wilhelm Honcia – 42356,12 pkt (11)
jk

Bernardowi Gonsiorowi
z powodu śmierci żony

śp. Genowefy Gonsior

szczere wyrazy współczucia
składa Zarząd Gminny w Białej TSKN na Śląsku Opolskim
Z powodu śmierci
wieloletniej Przewodniczącej DFK Solec

śp. Helgi Wybraniec

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

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Córce i synowi wraz z rodzinami
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
m am y Leo kad ii Us owicz
składają
dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz emeryci
Publicznego Gimnazjum w Białej
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Szukając panaceum
a może nawet znajdując

J

eśli chodzi o późne debiuty
książkowe – przyszła pora na
Jana Szczurka z Łącznika. Wcześniej publikował on w wielu drukach
zbiorowych, zaś jego indywidualne
zaistnienie (pod wymownym tytułem „W poszukiwaniu panaceum”)
liczy – wraz z dodatkami – ponad
100 stron. Jak na tomik – całkiem
sporo. W końcu – jak czytamy na
stronie 23 – „poezja jest siłą, zdolną
ocalić człowieka”.
Przed monotonią chroni m.in. zabieg
podzielenia zbioru na rozdziały, ich
tytuły to (kolejno): „Z dzieciństwa”,
„Spotkanie z ogrodem”, „Odrodzenie”,
„Srebro pamięci”, „Dotykanie słowa”,
„Pałacowe komnaty”, „Między Górą św.
Anny a Kopą Biskupią”.
„Jan Szczurek własny świat poetycki
rozłożył na całe życie” – pisze Jerzy
Stasiewicz w tekście „Odnalezione
lekarstwo” (s. 5–6) stanowiącym wstęp
i komentarz do książki Jana Szczurka.
Autor – dziś niespełna siedemdziesięcioletni – jest absolwentem Akademii
Rolniczej we Wrocławiu, kilkakrotnie
też dokształcał się podyplomowo. Nigdy
nie krył, że poezją i nieco rubasznym
humorem odreagowywał pracę na odpowiedzialnych stanowiskach. Obecnie
przebywa na emeryturze – to zatem idealny
czas podsumowań i przygotowywania
zbiorów/wyborów wierszy. Był zresztą
do tego wielokrotnie namawiany.

naszych serc (Krakow, 2009), Kolęda
bezdomnego (Krakow, 2010), Świętość
codzienna (Krakow, 2011), Wspólnota
poezji (Krakow, 2011), Godność (Krakow,
2012), Słowo nie umiera (Krakow, 2012),
Zasłuchani w ciszę (Prudnik, 2012),
Z uśmiechem (Krakow, 2012), Pejzaż
intymny (Krakow, 2013), Na Roz-Staju
(Krakow, 2013), Na kridlech (Broumov,
2015), Imiona miłości (Kielce, 2016),
Portretowisko (Starachowice, 2016).”
Jan Szczurek – jako autor – lubi
wkładać kij w mrowisko. Wydaje się
stronić od gładkich słów, poprawności
politycznej, pogłaskania wszystkich
po równo. W tekście pod wymownym
tytułem „O Śląsku” (str. 96), zaczyna z
przysłowiowej grubej rury:
Historia tej ziemi pomnikami szydzi.
Nie ważne kto w tej ziemi leży
ci pod pomnikiem bez gwiazdy
czy Wehrmacht i na KemaFine Żydzi.
Iluż tu wojow bywało, ile wojennych teorii.
Walczyli Tatarzy, Szwedzi, Austriacy,
Francuzi, Niemcy, Rosjanie
czy ta Ślaska ziemia
nie może mieć własnej historii?
Tekst zawiera zresztą więcej pytań.
To rodzaj głosu w sprawie. Śląska ziemia
ma swoje bolączki. O poplątaniu wielokrotnie pisała i mówiła (choć w innym
tonie) Anna Myszyńska. Jan Szczurek
żywo interesuje się historią – tą dużą
i tą małą (choć może lepiej należałoby
powiedzieć – globalną i lokalną). Jako
dobry znajomy śp. Eryka Murlowskiego
wspominał, że nieraz spierali się po koleżeńsku (np. o to, czy Anglicy i Francuzi
mogli pomóc Polakom zaatakowanym
przez Hitlera). „Epitafium dla Eryka”,
publikowane przy różnych okazjach,
nie ukazało się w zbiorze.
Nie tylko długie wiersze

Kij i różne mrowiska
Jan Szczurek uczestniczył w wielu
spotkaniach poetyckich i plenerach,
jest członkiem Konfraterni Poetów
w Krakowie, Nauczycielskiego Klubu
Literackiego w Opolu i RSTK w Nysie
(rozwinięcia skrótu tej organizacji przez
litość nie lubię przytaczać). Jak zostało
wspomniane na początku – ma na koncie
sporo tekstów rozproszonych.
„[...] »Tygodnik Prudnicki«, »Panorama
Bialska«” – czytamy w biogramie na
stronie 99. – „Kwartalniki: »Metafora«,
»Okolica Poetów«, i miesięcznik »Radostowa«. Wiersze ukazały się także w
wydawnictwach zbiorowych i almanachach: Kiedy gwar miasta cichnie (Nysa,
2006), Ukochali słowo (Prudnik, 2007),
Ważne staje się wszystko (Nysa, 2008),
Wigilie słowa (Krakow, 2007), Ojczyzny

„Prawdziwa poezja rodzi się nie tylko w
wielkich ośrodkach miejskich, ale także
między Gorą św. Anny a Kopą Biskupią
w otoczeniu przyrody, w regionie, gdzie
poeta zamieszkuje od dziesiątków
lat” – czytamy we wstępie do książki
(napisanym – przypomnijmy – przez
Jerzego Stasiewicza, zresztą: kolegę po
piórze). – „Jest u siebie, wśród sąsiadów
współtworzy kult pracy, przywiązanie
do ziemi, tradycji, oszczędności i
zapobiegliwości. Ubogaca środowisko
swoją słowiańską duszą, gotową oddać
bliźniemu ostatnią parę botów w czasie
srogiej zimy.
Motyw „między Górą św. Anny a
Kopą Biskupią” jest często powtarzany
przez Jana Szczurka – kilkakrotnie także
w zbiorze. Tak autor zdaje się definiować
swoje miejsce w świecie. Coś jak „mój
środek świata” u Tadeusza Soroczyńskiego:
„pomiędzy Osobłogą a Odrą”. Motyw
zakotwiczenia pojawia się też u Witolda
Hreczaniuka (” Moja Gostomia to wieś
maleńka”).
Tomik Jana Szczurka ukazał się
nakładem warszawskiego Wydawnictwa
„Komograf ”, w ramach serii „Szlak
Literackiej PKP-Jazdy”. Książka to
symboliczny „Pociąg nr 16”. Redaktorem

zbioru jest Piotr Goszczycki – ponadto
jego fotografie znajdują w książce, jako
urozmaicenie (rodzaj drugiego głosu).
Autorem części zdjęć jest również Jan
Szczurek.
Książka zawiera parę dodatków. Na
końcu pojawia się np. historia pałacu w
Dobrej (s. 102–103). O tym zabytkowym
budynku (będącym w tej chwili w
rękach prywatnych) autor wspomina
na kartach swojego tomiku. I to nie raz.
Np. w wierszu o wymownym tytule „Z
Dobrej” (s. 84) – ten tekst to zresztą
trzecia część „Tryptyku o Franciszkach”.
Pierwsza odsłona – „Święty z Asyżu”
(s. 82), druga – „Z Watykanu” (s. 83).
Nie trzeba chyba wyjaśniać, o których
Franciszków chodzi w tych przypadkach.
Jeśli natomiast chodzi o Franciszka z
Dobrej – jest to F. Jopek, obecny właściciel
dawnego majątku Seherr-Thossów.
Jako że tomik ma charakter przekrojowy (zawiera twórczość autora zebraną
na przestrzeni lat), rzecz nie ogranicza
się do jednego nastroju, tudzież jednej
twarzy bohatera wierszy. Czasem człowiek
przekorny, czasem sentymentalny, często
regionalista, niekiedy publicysta, sporadycznie autor krótkich form, impresji,
jak w wierszu bez tytułu (ze str. 16).
Ranek się budzi
totalna miłość
a ciebie nie ma
Roi się ponadto od tekstów dedykowanych – np. nieżyjącej już noblistce
Wisławie Szymborskiej („Dotykanie słowa”,
s. 61), prof. Karolowi Wierzbickiemu,
chirurgowi („Transplantacja”, s. 68), czy
lokalnie: Danieli Długosz-Pency („List
do Danieli”, s. 63). Odniesień zatem
nie brakuje – tych w mniejszej i tych w
większej skali.
Źli i dobrzy
Pytany o cel pisania, publikowania
(słowem: twórczości) Jan Szczurek
odpowiada:
– Jak najmniejszą liczbą słów dokonać
przekazu, zakończyć go trafną puentą.
Są to zwykle sprawy doboru metafor,
trafnego pokojarzenia skutku z przyczyną. W białym wierszu, który u mnie

dominuje, staram się o taką konstrukcję
przekazu, aby czytelnik miał stworzone
możliwości własnej interpretacji i skojarzeń. To zupełnie coś innego niż w
wierszu rymowanym, w którym często
autorzy formą zabijają treść.
Autor kontynuuje:
– Celem już samym w sobie jest
ukazanie się tomiku zgodnie z oczekiwaniami moich licznych przyjaciół.
Wybranymi tekstami, dotykającymi
bardzo rozległego czasu, podjąłem
próbę pokazania jak różne skutki ma
dobro i zło. Wszystko tworzą ludzie.
Jak ważną rzeczą jest, aby życie toczyło
się wśród dobrej atmosfery! Mówię o
czymś banalnym, ale z dnia na dzień
warto zastanowić się, co mogę zrobić
dobrego dla drugiego człowieka, otoczenia. Dbać o równowagę między być a
mieć. I nie tracić świadomości, że obok
też jest człowiek; że dobro powraca
dobrem, a zło – złem. Chcę dotrzeć do
złych ludzi i uruchomić refleksję nad
przepływającym nieuchronnie czasem.
Aby weszli na drogę, wyjrzeli przez
okno „w poszukiwania panaceum” na
lepsze jutro i lepsze otoczenie. Można się
tego doszukać w tekstach. Do dobrych
ludzi nie ma potrzeby docierać. Oni
po prostu są. Mają w sobie panaceum
na nicość i fałsz.
Bartosz Sadliński
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Uwaga mieszkańcy Gminy Biała!!!
Od 1 lipca 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska
zacznie obowiązywać NOWY SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od tej pory na terenie Gminy Biała
odpady dzielone będą na pięć frakcji.
• „Papier” (niebieski)
• „Tworzywa sztuczne i metale” (żółty)
• „Ulegające biodegradacji” (brązowy)
• „Odpady zmieszane” (popielaty)
• „Popiół” (czarny)
Zbiórka szkła odbywać się będzie na
dotychczasowych zasadach.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba
pamiętać o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady
po żrących chemikaliach (np. środkach
ochrony roślin), a także zużyty sprzęt
RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te
odpady można oddawać w specjalnie
wyznaczonych punktach: sklepach
(w których dokonano zakupu) i aptekach.

Na terenie naszej gminy działa
również Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Białej przy ul. Lipowej 1, który
przyjmuje odpady bezpłatnie po
okazaniu dowodu uiszczenia opłaty
za odbiór odpadów komunalnych,
zgodnie z załączonym wykazem.

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Tworzywa sztuczne
Metale
Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów
i parków
Gleba i ziemia, w tym kamienie

Wielkogabarytowe – meble

Wielkogabarytowe z metalu
Opony

b.o.
10
10
1,00
0,10
5

Rodzaj odpadu
worek/pojemnik

Czego nie należy wrzucać

Papier – worek w kolorze
niebieskim

Odzież
Tekstylia
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza
i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Leki i inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20
01 35

b.o.

Co należy wrzucać

opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą), gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, prospekty, papier szkolny
i biurowy, zadrukowane kartki,
książki, zeszyty, torebki i worki
papierowe, papier pakowy

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych, tapet,
pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

Pojemnik z napisem:
„Tworzywa sztuczne i metale”

Odpady ulegające biodegradacji

b.o.

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania
po produktach spożywczych,
opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach),
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików,
zabawki (zabawki z tworzywa
sztucznego o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.)

butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów, puszek
i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektornicznego i AGD

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) gałęzie
drzew i krzewów, skoszoną trawę liście, kwiaty, trociny i korę
drzew, resztki jedzenia

kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych
i MDF, ziemi i kamieni innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych)

wszystko to czego nie
można odzyskać w procesie
recyklingu,
odpady kuchenne (kości zwierzęce),
odpady higieniczne (podpaski,
pampersy, pieluchomajtki itp.)

odpadów niebezpiecznych, tj.zużytych
baterii i akumulatorów, przeterminowanych lekarstw, zużytych świetlówek,
odpadów po żrących chemikaliach (np:
środkach ochrony roślin), a także zużytego sprzętu RTV i AGD (tzw elektroodpadów)

popiół

kamieni, gruzu budowlanego

80
drewno
nie malowane,
nie zanieczyszczone
tworzywa sztuczne
nie zanieczyszczone,
niezawierające
ceramiki, szkła,
metalu, gumy

b.o.

b.o.
b.o.

Części roślin
z ogrodów i parków
Gleba i ziemia niezanieczyszczone
Meble, meble
tapicerowane, okna,
wanny, brodziki
z tworzyw sztucznych
Grzejniki, felgi, wanny żeliwne
Opony samochodowe o średnicy
nie przekraczającej
56 cm

b.o.
b.o.

100

b.o.
20

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadów materiałów
Odpady mineralne
100
ceramicznych i elementów wyposażenia inne nie zanieczyszczone
niż wymienione w 17 01 06
Papa odpadowa
50
Materiały izolacyjne inne niż wymienione
Styropian, wełna
30
w 17 06 01 i 17 06 03
mineralna
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
Płyty CD, DVD
1
Odpadowy toner drukarski inny niż
0,2
wymieniony w 08 03 17
Popiół
5
* Ilość odpadów w kg na mieszkańca na rok [kg/Mk/rok], b.o. (bez ograniczeń)

Pojemnik z napisem: Pojemnik z napisem: „Ule„Odpady zmieszane” gające biodegradacji Bio”

Szkło

Opakowania z papieru
i tektury, gazety,
katalogi, reklamówki
papierowe
Opakowania szklane
bez zawartości
Odpady nie
zawierające
odpadów mięsnych

w godzinach od 9:00 do 16:00, wszystkie
soboty miesiąca w godzinach od 9:00
do 12:00
• w sezonie zimowym: od wtorku do
piątku w godzinach od 9:00 do. 16:00
i pierwsza sobota miesiąca w godzinach
od 9:00 do 12:00.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Ilość
odpadów
w kg*

Pojemnik z napisem „Popiół”

Papier i tektura

Rodzaj odpadu

• w sezonie letnim: od wtorku do piątku

INSTRUKCJA

Odpady przyjmowane w PSZOK
Rodzaj odpadu

PSZOK czynny jest:
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Odszedł do Domu Ojca

K

s. Augustyn Potempa, emerytowany proboszcz parafii św.
Jana Chrzciciela w Solcu, zmarł
w wieku 91 lat, 20 czerwca, we wtorek.
W 1972 r. ks. Augustyn został wikariuszem we wspomnianej już soleckiej parafii;
trzy lata później był już jej proboszczem.
Do 2000 r. pełnił tę posługę, potem
przeszedł na emeryturę – zamieszkał
najpierw w Solcu, zaś ostatnie trzy lata
życia spędził w Diecezjalnym Domu Księży
Emerytów w Opolu. W 1982 r. biskup
nadał mu tytuł dziekana honorowego.
Poprzednie etapy posługi ks. Augustyna to: administrator parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Klisinie (od 1963 r.),
wikariusz parafii Nawiedzenia NMP
w Komornikach (mianowany w 1961
r.), administrator parafii Rusocin (lata
1958–1961), wikariusz-duszpasterz
w parafii Złotogłowice, z zamieszkaniem
w Rusocinie (1955–1958), wikariusz
w Bytomiu-Miechowicach – w parafii św.
Krzyża (1952–1955). Tam ks. Augustyn
trafił tuż po święceniach – przyjął je 29
czerwca (1952 r.), formację odbywał
w Wyższym Seminarium Duchownym

Administracji Apostolskiej Śląska
Opolskiego w Opolu, wstąpił tam tuż
po maturze.
Kapłan przyszedł na świat w 1925
roku, 21 sierpnia, w Rudzie Śląskiej; był
siódmym dzieckiem Ludwika i Marty.
Edukację w szkole powszechnej zaczął
w mieście rodzinnym w 1931 r., a sześć
lat później, po ukończeniu szóstej klasy
kontynuował naukę w gimnazjum
ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej.
Gdy wybuchła wojna, zmuszony był
przerwać naukę w szkole, jednak –
w gruncie rzeczy – kontynuował edukację:
uczęszczał na tajne kursy (organizowali
je profesorowie gimnazjum). W 1942
r. został wywieziony na przymusowe
roboty do Niemiec. Gdy zakończyła się
wojna, wrócił do Polski; początkowo
pracował w Hucie „Pokój” (w Nowym
Bytomiu). W 1946 r. na nowo podjął
naukę w Liceum Administracyjnym
w Gliwicach; rok później złożył tam
egzamin dojrzałości.
Życiorys kapłana opracowany został
na podstawie informacji zawartych na
stronie opolskiej kurii.

Bartosz Sadliński

Aktualne informacje o zagrożeniu
afrykańskim pomorem świń

W

ykryte końcem czerwca
tego roku przypadki ASF
w Czechach, w rejonie odległym od powiatu prudnickiego
o ok. 100 km, jak i rozwój tej epizootii, pokazuje, że wniknięcie
czynnika zakaźnego na dany teren
może w ciągu miesiąca przybrać
charakter epidemii — obecnie potwierdzono 72 przypadki ASF u dzików na tym obszarze, porównywalnym z powierzchnią powiatu
prudnickiego.

Jednocześnie w części północno-wschodniej Polski wyznaczono
obszar ochronny obejmujący swym
zasięgiem już cztery województwa.
Na tym terenie stwierdzono już 430
przypadków ASF u dzików i 65 ognisk
choroby u świń (stwierdzanej nawet
w dużych fermach). Gwałtowny rozwój
choroby i powiększanie się obszarów
objętych zakazami i restrykcjami
wskazuje, że jedynie skrupulatne
przestrzeganie określonych zakazów
może uchronić powiat prudnicki od
ASF. Choroba nie jest szkodliwa dla
człowieka, ale wywołuje ogromne
straty gospodarcze na terenach,
gdzie w ystępuje. Poniżej podaję
najistotniejsze informacje dotyczące
prewencji ASF:
Na terenie gospodarstw należy
bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji,
w szczególności:
– nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie
epizootycznym, w szczególności od
nieznanych handlarzy zwierzętami
gospodarskimi, bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek
objawy osłabienia, choroby

Orkiestra na
tonącym statku

Kącik poetycki

No cóż, panowie, statek idzie na dno.
Zagrajmy jeszcze tych parę utworów.
Wiem, jest nas mało; niejeden się targnął
na resztki życia – w zamkniętym pokoju;
a jeszcze inny przelewa przez gardło
już przedostatni mały łyk napoju,
który znieczula, pozwala ogarnąć...

– zabezpieczyć paszę oraz zabezpieczyć
słomę (ściółkę) przed dostępem
zwierząt wolno żyjących, poprzez
odpowiedni sposób przechowywania

Warto też zagrać dla tych, co czekają,
by się rozmarzyć, jeszcze raz, na koniec.
Dajmy im siłę. Na chwilę. Niech mają...
Niechaj się splotą uściski i dłonie.
Jesteśmy dla nich. Dziś jedynie grając
możemy pomóc im powitać koniec.
Grajmy. Niewiele już nut pozostało.

Orkiestra wystarczająco głośna*
Zagram po raz enty, zresztą nie ja jeden. Przez ten pancerz dźwięku
nie może przeniknąć żadna nuta stamtąd, choćby i nachalna.
Grać więc trzeba szczelnie no i ten sam utwór, bo każdy nasz przestój
może spowodować, że stracimy władzę, zerwie się zapadnia.
Na wszelki wypadek brzmienie ma być głośne, lecz nie szkodząc pięknu.
Dookoła wojna, jej nie zagłuszymy; ale w tym obozie
ta nasza niewielka żołnierska orkiestra bywa użyteczna;
żaden krzyk z budynku (tego nieopodal) nie mąci powietrza;
tylko wiolonczela, skrzypce i tak dalej, wiec każdy przechodzień
może się zasłuchać w tych naszych misternie posplatanych dźwiękach.
Lecz myślę, że każdy (a przynajmniej większość) wie, o co tu chodzi,
i tylko się łudzi, i może udaje, tak jak my przed sobą,
że gramy dla Boga, dla ludzi, muzyki, dla draki lub po nic,
że nic się nie dzieje – czy to gdzieś na froncie, czy w budynku obok,
zaś czas tu przystanął, aby się posilić z naszych smyczków, dłoni.

– o graniczyć osobom postronnym
dostęp do pomieszczeń lub miejsc,
w których znajdują się zwierzęta,
zwłaszcza jeśli osoby te przebywały
na terenach, gdzie w ostatnim czasie wystąpił ASF lub brały udział
w polowaniach na zwierzęta łowne

*W westernie „Dobry, zły i brzydki” (1966) w jednej ze scen wojskowa
orkiestra zagłusza odgłosy tortur dochodzące z sąsiedniego budynku.

Bartosz Sadliński

– z abezpieczyć swoje gospodarstwo,
w sposób wykluczający możliwość
przedostania się dzików na teren
gospodarstwa

Nie, nie zagramy teraz dla potomnych.
Dźwięki utoną, partytury także.
Jednak czekają na nowe akordy
ci, którzy idą głębiom na spotkanie.
Ktoś nie przestaje po cichu się modlić
i tylko patrzy – raz w niebo, raz w fale.
Czeka, aż dźwięki dopełnią harmonii.

– n ie skarmiać odpadkami żywnościowymi, poubojowymi
– utrzymywać gospodarstwo i sprzęt
używany w gospodarstwie w czystości, wykonywać bieżące odkażanie,
używać osobnej odzieży ochronnej

i obuwia do obsługi zwierząt
Najczęstszą przyczyną zakażenia
świń jest kontakt bezpośredni ze
zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi,
poubojowymi pochodzącymi od świń
i dzików.
Dziki migrują na tereny naszego
kraju, niszczą upraw y polowe, tj.
kukurydzę, ziemniaki. Kontakt dzików zakażonych z płodami rolnymi,
używanymi następnie do skarmiania
dla trzody chlewnej, zwiększa ryzyko
zawleczenia wirusa na teren własnego
gospodarstwa.
Rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami, jak i od dzików,
jest łatwe, głównie za pośrednictwem
zakażonej paszy, osób odwiedzających
gospodarstwo (hodowcy, myśliwi),
wody czy narzędzi.
Myśliwi polujący na tę zwierzynę
powinni zwrócić szczególną uwagę
na możliwość zawleczenia wirusa na
terem gospodarstwa utrzymującego
trzodę chlewną.
Po zakończonym polowaniu
powinni przest rze gać z asad
bioasekuracji:
– n ie pozostawiać patrochów w lesie
– dezynfekować sprzęt łowiecki oraz
koła pojazdów
– zmieniać obuwie i odzież
– przez 72 godziny nie wchodzić do
chlewni
– n ie skarmiać świń odpadkami kuchennymi, zwłaszcza pochodzącymi
z dziczyzny.
Jedynie znajomość zasad bioasekuracji
i świadome ich przestrzeganie przez
osoby mające kontakt z trzodą chlewną
i dzikami może zapobiec zawleczeniu
wirusa ASF na teren powiatu prudnickiego. Istotną drogą rozprzestrzeniania
wirusa jest również żywność wytworzona
z mięsa wieprzowego. W wędzonych
wyrobach wirus ASF może przetrwać
nawet 300 dni. Dlatego należy unikać
wyrzucania żywności w lasach, na
leśnych parkingach, ale również przy
śmietnikach, gdyż takie miejsca są
często odwiedzane przez dziki nie
wykazujące lęku przed człowiekiem.
Główny Lekarz Weterynarii przygotował
ulotki kierowane do społeczeństwa
schematycznie przedstawiające ten
problem — umieszczono je na stronie:
BIP Głównego Inspektoratu Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce.

Marek Wisła
Zastępca Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Prudniku

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej rozpoczęła realizację
projektu pod nazwą „Aktywność strażaków gwarancją
bezpieczeństwa mieszkańców”. Pierwsze działania odbyły
się w dniach 5-6 sierpnia bieżącego roku. O szczegółach tego projektu informować będziemy w kolejnych
wydaniach gazety.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa. Przekraczamy granice.
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Organizujemy piknik, pomagamy rodzicom

To

już dziesiąty Piknik Rodzinny organizowany
przez Radę Rodziców i nauczycieli Szkoły Filialnej w Śmiczu.
Dotychczas imprezy z tej serii odbywały się w Śmiczu, ale ze względu
na fakt, że do szkoły uczęszczają także
dzieci z Kolnowic, Miłowic i Laskowca,
rodzice zaproponowali zorganizowanie
pikniku w Kolnowicach, aby dzieci mogły
zaprezentować się lokalnej społeczności.
Przy dużym wsparciu Rady Rodziców oraz
sponsorów udało się zorganizować piknik
pod hasłem „Pomagamy rodzicom”. Dzieci
ze szkoły i przedszkola zaprezentowały
krótki program artystyczny, podczas którego
zbudowały dom, upiekły ciasto ze śliwkami,
wykonały taniec „sprzątaniec”, zrobiły pranie
i prasowanie. A kiedy już wszystko było
gotowe, wybrały się z rodzicami na spacer

w deszczu i zatańczyły wiosenną czaczę.
Potem nastał czas zabawy z animatorkami z Centrum Zabaw „Tygrysek”.
Było malowanie twarzy, zabawy przy
muzyce, puszczanie baniek, zabawy
z chustą animacyjną oraz wspólny taniec
i zdjęcia z Tygryskiem. W tym czasie
dla wszystkich uczestników Pikniku
przygotowano kawę i ciasto. Odbyła
się również loteria fantowa, w której
główną nagrodą był basen ogrodowy
ufundowany prze Radę Rodziców.
Dzień wcześniej Rada Rodziców
zorganizowała również zabawę pod
gołym niebem. Dziękujemy wszystkim
rodzicom zaangażowanym w organizację
zabawy i pikniku, wszystkim sponsorom
(Rada Sołecka Kolnowic, RSP Kolnowice,
sołtys wsi Kolnowice, radny Kolnowic)
oraz wszystkim uczestnikom za udział
i wspaniałą zabawę.

Wakacje w bibliotece

G

dy komputer ci się znudzi,
a telefon rozładuje, przyjdź
do biblioteki – czytaniem
i zabawą się naładujesz!
Pod takim hasłem odbywają się
zajęcia wakacyjne w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej.
18 lipca w bibliotece odbyły się zajęcia
zatytułowane „Kto zagadkę zgadnie, tego
nuda nie dopadnie” – rozwiązywanie
łamigłówek, rebusów, zagadek.
Dzieci bardzo chętnie brały się za krzyżówki
oraz zagadki literowe polegające na ułożeniu z podanych liter i słów określonych
wyrazów oraz zdań dotyczących danego
tematu. Największym zainteresowaniem
cieszyły się „zaszyfrowane zagadki”

– wyszukiwanie z podanych tekstów
słówek i układanie z nich zdań. Najpierw,
kierując się informacjami o autorze,
tytule, wydawnictwie oraz roku wydania
książki, należało wyszukać na półce daną
pozycję książkową. Następnie „łamano
szyfr” składający się z ponumerowanej
strony, wersu oraz słowa – trzeba było
wyszukać dane wyrazy i ułożyć z nich
zdania. Mimo dużego zróżnicowania wiekowego dzieci bardzo sprawnie poradziły
sobie zarówno z wyszukaniem książki,
jak i z odkrywaniem zaszyfrowanych
wyrazów. Na zakończenie otrzymały
słodkie kolorowe cukierki. Zajęcia odbyły
się w bardzo miłej, wesołej atmosferze.

Wioletta Mazur

• 1/2.07.2017 – nieustalony sprawca, wykorzystując fakt, że drzwi samochodu Mercedes były otwarte,
dokonał kradzieży elektronarzędzi
na kwotę 3700 zł.
• 22/23.07.2017 – w Łączniku nieustalony sprawca dokonał kradzieży

miedzianej rynny spustowej wody
opadowej na kwotę 2000 zł.
• 19.05.2017 – w Białej sprawcy grozili pozbawieniem życia mieszkańcowi, przy czym groźba ta wzbudziła uzasadnioną obawę, że zostanie
spełniona.

Glombica Małgorzata, zm. 16.06.2017, zam. Brzeźnica
Alter Urszula, zm. 16.06.2017, zam. Olbrachcice
Teodor Munzer, zm. 18.06.2017, zam. Biała
Potempa Augustyn, zm. 20.06.2017, zam. Solec
Świątek Jan, zm. 22.06.2017, zam. Łącznik
Piecha Jerzy, zm. 24.06.2017, zam. Grabina
Przyklenk Agnieszka, zm. 25.06.2017, Grabina
Cimienga Szczepan, zm. 26.06.2017, zam. Ligota Bialska
Kamrad Klara, zm. 28.06.2017, zam. Ligota Bialska
Grohlich Hedwig, zm. 30.06.2017, zam. Olbrachcice
Usowicz Leokadia, zm. 1.07.2017, zam. Biała
Podgórski Andrzej, zm. 8.07.2017, zam. Prężyna
Zając Adolf, zm. 10.07.2017, zam. Otoki
Serafin Brunon, zm. 13.07.2017, zam. Czartowice
Wolny Gizela, zm. 14.07.2017, zam. Nowa Wieś Prudnicka
Borkowski Mariusz, zm. 16.07.2017, zam. Gostomia
Pieczalska Cecylia, zm. 17.07.2017, zam. Biała
Gonsior Genowefa, zm. 21.07.2017, zam. Łącznik
Wycisk Helga, zm. 22.07.2017, zam. Solec
Schneider Elisabeth, zm. 23.07.2017, zam. Gostomia
Zwadło Piotr, zm. 30.07.2017, zam. Pogórze
Gruchman Alojzy, zm. 1.08.2017, zam. Pogórze
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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
RCU
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

Oferuje w atrakcyjnych cenach:

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

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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Dni Białej

Czas na piłkę, czas na turniej

dokończenie ze str. 6

S

obota i niedziela – 24 i 25
czerwca – minęły pod znakiem
piłkarskich zmagań. Na bialskiej
murawie spotkały się drużyny zróżnicowane płcią i wiekiem.
U progu turniejowych zmagań krótkiego wywiadu udzielił naszej gazecie
Mariusz Rogosz, prezes Stowarzyszenia
Sportowego „Akademia Piłkarska Biała”,
trener rocznika 2005.
– Na początek może parę słów o przebiegu imprezy.
– Organizowana jest przez nasze stowarzyszenie, we współpracy z LKS Polonia
Biała, z Gminnym Centrum Kultury
w Białej i z gminą Biała. To turniej
rocznika 2005 i 2006, czyli młodzików –
do tego mamy dwie drużyny dziewczyn,
pierwszy raz w Białej. Drużyna dziewczyn
od nas – LKS Polonia Biała, drużyna
z Opola – Unia Opole (rocznik 2003).
Ten turniej jest drugą tego rodzaju
imprezą. Rok temu po raz pierwszy –
w związku z 70-leciem Polonii Biała. Impreza
będzie trwała dwa dni; w pierwszym grają
młodziki: Polonia Biała, LZS Grodków,
Unia Opole, LZS Dytmarów, Orzeł
Źlinice i Polonia Biała II (dziewczyny).
W drugi dzień mamy trochę większy
turniej – szesnaście drużyn – z rocznika
2008 i rocznika 2010. Osiem drużyn
z jednego i osiem z drugiego.
Starsze roczniki grają o miejsca, czyli
pierwsze, drugie, trzecie. Natomiast rocznik
2010 nie gra o miejsca – to są za małe
dzieciaki. W ich rozgrywkach każda
drużyna wygrywa. Będą też wtedy
dodatkowe atrakcje – pan Kucharski
z Fabryki Robotów przywiezie tu trzymetrowego robota. Odbędą się też zawody
sprawnościowe – każda drużyna wybierze
zawodnika, który będzie żonglował piłką
(najlepszy dostanie jakąś nagrodę).
– Dlaczego chłopcy kontra dziewczyny?
– Dużo jest teraz drużyn dziewczyn
(także w Białej) – okazało się, że trwa
boom na dziewczyny. No i chcemy,
żeby to inaczej wyglądało – zawsze
są tylko chłopaki... Dziewczyny, które

grają w turnieju przeciw chłopcom,
są dwa lata starsze – żeby szanse były
wyrównane (rocznik 2005 chłopców
kontra rocznik 2003 dziewczyn) Zawsze
to coś innego – kibice zobaczą, że jest
coś takiego też jak drużyny dziewczyn.
Jedna z Unii Opole, druga z Czarnowąs.
– Nie ma żadnych zgrzytów? Np. dziewczyny się nie buntują, że chłopcy grają
za ostro?
– Nie. Dziewczyny są nawet bardziej
zaangażowane w grę, bardziej żyją piłką
nożną niż chłopaki.
– No tak, dziewczyny bywają agresywniejsze...
– Są bardziej zawzięte, bardziej chcą
wygrać.
– Generalnie można chyba powiedzieć,
że mamy boom na piłkę nożną.
– W ogóle boom na sport. Dużo ludzi
biega i w ogóle zajmuje się sportem, jeździ
na rowerach (w Białej jest też taka sekcja).
No i sporo dzieciaków chce grać – jak
na taką małą miejscowość jak Biała...
– Można to łączyć z sukcesami polskich
piłkarzy?
– Oczywiście. To nakręca atmosferę,
jeśli chodzi o piłkę nożną. Był moment,
że wszyscy grali w siatkówkę, skakali
na nartach...
– Albo trenowali sztuki walki...
– Tak. Teraz czas na piłkę.

Z

akończeniem warsztatów było
wspólne przygotowanie przepysznego naleśnikowego tortu.
Burmistrz Edward Plicko gorąco
przywitał wszystkich gości i zaprosił
ich do wspólnej zabawy.
Na scenie pojawiły się cztery gwiazdy sceny
muzycznej. Kabaretowa Grupa Biesiadna
– kapela doskonale rozbawiła publiczność
i wciągnęła do wspólnej zabawy (poprzez znakomity kontakt, humor i wspaniały show).
Leszek Filec który zaprezentował przeboje
ze śląskiego reggae. Brygida i Robert Łukowski – para, która gościła u nas nieraz, stworzyła doskonałą zabawę przy muzyce lat
90. oraz przy tanecznych rytmach disco
polo. Gwiazdą wieczoru był Marcin Siegieńczuk – artysta estradowy, który od prawie dwudziestu lat działalności sceniczno-wydawniczej nie przestaje zachwycać koncertami oraz utworami tworzonymi z pasji
do muzyki. Publiczność zgromadzona pod
sceną doskonale znała kultowe przeboje

wykonawcy, odśpiewując je razem z nim.
Można było usłyszeć przeboje takie jak:
„Polskie disco”, „Sąsiadka z boku”, „Martini
z lodem” i wiele, wiele innych, a także najnowszy utwór pt. „Nadal Cię kocham”. Niespodzianką dla wielu okazała się możliwość
współudziału w koncercie wybranych spośród publiczności dwojga ochotników. Mieli
oni za zadanie przebrać się w strój Wilmy
i Freda Flinstonów. Marcin wykonując utwór
„Yabadabadoo” porwał publiczność do tańca
(podobnie swoich „nowych tancerzy”, towarzyszących mu na scenie). Na zakończenie
programu zabawę taneczną prowadził DJ
Damian Dambo Cebula.
W czasie trwania Dni Białej miała miejsce zbiórka charytatywna zorganizowana
przez OSP w Białej oraz grupę na FB „Mamy
z gminy Biała” na rzecz chorego Tymusia Gizy.
Zebrano w sumie 17 608 zł. Wszystkim, którzy wsparli Tymusia w walce z nowotworem
serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Zuziak-Rudecka

Die Sommerferien

rozmawiał Bartosz Sadliński
W roczniku 2008 w skład grupy
A weszły: Polonia Biała I, Sparta Prudnik,
Unia Opole, Orlik Prudnik II, zaś w skład
grupy B: Koksownia Zdzieszowice, Orlik
Prudnik I, LZS Grodków, Swornica
Czarnowąsy. Pierwsze miejsce zajął LZS
Grodków, za nim uplasowała się Unia
Opole, zaś trzecie miejsce przypadło
Orlikowi Prudnik.
W roczniku 2010 w skład grupy
A weszły: Polonia Biała I, Sparta Prudnik,
Orlik Prudnik II, Swornica Czarnowąsy,
zaś w skład grupy B: Polonia Biała II, Orlik
Prudnik I, Unia Opole, LZS Grodków. Jak
wspomniał nasz rozmówca w wywiadzie
– ten rocznik nie grał o miejsca.

Eine kleine Biene
summte mir ins Ohr,
dass die Sommerferien
stehen uns bevor.
Eine kleine Biene
wünschte mir viel Freude,
soll die schöne Zeit
uns befrei’n von Sorgen.
Sonnt euch in der Sonne,
passt gut auf Euch auf...
wir seh’n uns im September,
kommt zurück gut drauf!

WIR LERNEN:
MINI - WÖRTERBUCH

DIE SOMMERFERIEN – wakacje
DIE BIENE – pszczoła
DIE FREUDE – radość
DIE SORGEN – zmartwienia
DIE SONNE – słońce
DER SEPTEMBER– wrzesień
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