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„Lubię, kiedy wszystko idzie zgodnie z pla-
nem” – mawiał Hanibal Smith, postać z „Dru-
żyny A”, kultowego serialu sensacyjnego popu-
larnego w Polsce w  latach 90. Faktycznie, 
bez planu ani rusz – zarówno w skali mikro, 
jak i makro.

Obecna strategia rozwoju gminy Biała, która 
już w  przyszłym roku ma zastąpić strate-
gię obecną, składa się zasadniczo z czterech 
rozdziałów. Pierwszy zawiera raport o sta-
nie gminy, drugi stanowi ocenę zasobów, 
trzeci mówi o założeniach strategicznych, zaś 
czwarty dotyczy realizacji strategii, monitoro-
wania poszczególnych wskaźników i ich ewa-
luacji (oceny). A zatem zachowany jest sche-
mat: od ogółu do szczegółu, a także zasada: 
poznać-zrozumieć-działać-weryfikować. 

Dzięki strategii można odświeżyć sobie wie-
dzę lokalnogeograficzną (gmina styka się 
z Borami Niemodlińskimi, a także położona 
jest w pobliżu Gór Opawskich), z zakresu infra-
struktury (przez gminę biegną trzy drogi woje-
wódzkie - 414, 407 i 409.), podziału admini-
stracyjnego (do niedawna 29 sołectw, teraz 
już 30) czy stanu zabytków (podane są liczby 
związane np. z cmentarzem żydowskim – pół 
hektara powierzchni, 3000 grobów, rok zało-
żenia: 1575).

Nie brakuje danych związanych z bezpieczeń-
stwem gminy (statystyki policyjne, a tam kul-
towy pleonazm „kradzież cudzej rzeczy”), 
świadczeniami z zakresu opieki społecznej 
czy demografii. Tutaj gmina Biała, podob-
nie jak całe województwo opolskie, nie ma 
się czym szczycić.

„W ciągu sześciu lat oficjalnie (czyli w rozu-
mieniu faktycznego wymeldowania się) gminę 
Biała opuściły 584 osoby. To niemal 4 takie 
sołectwa jak Browiniec Polski, trochę ponad 
dwie Brzeźnice, prawie pięć Dębin, półtora 
Ligoty Bialskiej i  jeden Śmicz” – czytamy 
w strategii. I trzeba przyznać, że opis ten jest 
bardzo obrazowy i sugestywny

Strategia zawiera sporo liczb i ciekawostek.

„Na obszarze Gminy Biała odnotowano 192 
udokumentowanych stanowisk archeologicz-
nych” – dowiadujemy się.

„Współczynnik gęstości sieci rzecznej mie-
rzony w km na km² powierzchni gminy wynosi 
0,5-1,0 i jest niski w porównaniu z innymi 
rejonami województwa opolskiego” – czy-
tamy w innym miejscu.

Dowiadujemy się też, że odległość Białej od 
Warszawy wynosi 351 km, zaś od Wiednia - 
326 km. Są też oczywiście podane odległo-
ści z miastami położonymi bliżej.

Informacje w ten sposób zebrane, poddane 
zostały analizie SWOT, gdzie literka „S” ozna-
cza mocne strony (strengths), „W” – słabe 
strony (weaknesses), „O” – szanse (opportu-
nities), zaś „T” – zagrożenia (threats)

Na przykład wśród mocnych stron wymie-
nione zostały: bliskość miasta powiatowego 
i granicy czeskiej, szlaki turystyczne, ścieżki 
rowerowe, partnerstwa z gminami z innych 
krajów, wysoka jakość gleb i  rozwinięta 
gospodarka rolna, sieć świetlic wiejskich, 
działalność organizacji społecznych. Jeśli 
chodzi o szanse, twórcy strategii wymie-
niają m.in. możliwość pozyskiwania fun-
duszy unijnych w latach 2014-2020, przy-
wracanie rozwoju kolejnictwa w Polsce czy 
wyjazdy za granicę kraju i wiążące się z tym 
poznawanie nowych rozwiązań wpływają-
cych na poprawę estetyki wsi. Do przykła-
dowych zagrożeń można z kolei zaliczyć: 
kryzys gospodarczy w  Unii Europejskiej, 
wspomniany wcześniej kryzys demogra-
ficzny, upadanie firm w  pobliskich mia-
stach oraz małą konkurencyjność tere-
nów inwestycyjnych. Słabe strony to nato-
miast: kumulacja usług i najważniejszych 
wydarzeń w mieście Biała, niedostateczne 
doświadczenie z zakresu pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych, brak miejsc opieki nad 
seniorami itd.

Wizja rozwoju brzmi następująco: „Gmina 
Biała – obszar z funkcjonalnymi rozwiąza-
niami poprawiającymi byt mieszkańców, pro-
mujący rozwój i innowacje związane z trady-
cyjnymi gałęziami gospodarki oraz zielone 
miejsca pracy”. Poszczególne cele strategiczne 
przedstawiają się natomiast w taki oto spo-
sób: 1) Stworzenie warunków do zwiększe-
nia liczby mieszkańców gminy, 2) Wspieranie 
lokalnej aktywności gospodarczej i społecz-

nej, 3) Rozwój przestrzeni publicznych gminy 
Biała, 4) Wypromowanie marki gminy Biała.

Wszystko to brzmi ciekawie. Kto jednak pożył 
trochę w (o)polskich realiach, ten wie, że nie 
będzie łatwo. Co nie znaczy jednak, że nie 
należy spróbować. Samorządowcom kibi-
cujemy, zaś wszystkim tym, którzy pragną 

dowiedzieć się, co owa strategia może zmie-
nić w życiu zwykłego Kowalskiego, polecamy 
zamieszczony w  tym numerze „Panoramy 
Bialskiej” wywiad z Dagmarą Duchnowską, 
właścicielką firmy, która opracowała strate-
gię dla samorządu.

Bartosz Sadliński

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku radni będą głosować w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020

31 lipca zakończyły się trwające przez trzy tygodnie konsultacje spo-
łeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 
(ze wskazaniem kierunków rozwojowych do 2025 roku). O ewen-

tualnych wnioskach, które wpłynęły od mieszkańców, poinformujemy 
w następnym numerze „Panoramy Bialskiej”. Tymczasem przypomnijmy, 
co owa strategia zawiera.
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Markus i Natalia
wicemistrzami Europy

Chrusty rozpływały się w ustach

Na poznawanie lokalnych trady-
cji każdy czas jest dobry. W pią-
tek, 18 lipca, w upalne waka-

cyjne popołudnie Teresa Hrecza-
niuk opowiadała o chrustach. A jako, 
że oprócz czasu dobre jest również 
każde miejsce, entuzjaści wypieków 
pani Teresy zebrali się pod bialską 
wieżą wodną.

Pochodzenia nazwy chrust nietrudno się 
domyślić. Podobieństwo tych smakowitych 
wypieków z tym, co przynosimy z lasu i co 
lubie się kruszyć – wydaje się oczywiste.

11 kwietnia bieżącego roku Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek 
Marszałka Województwa Opolskiego 
wpisało chrust (pseudonim faworek) na 
Listę Produktów Tradycyjnych.

O  tym, że gotowanie i  pieczenie jest 
pasją Teresy Hreczaniuk – wiadomo nie 
od dziś. A że w gronie pasjonatów łatwo 
o przechodzenie z dygresji w dygresję, 
rozmowa powędrowała nawet w stronę 
tatara. Jak się dowiedzieliśmy – surowe 
mięso musi być pokrojone. Mielenie 
odpada.

Degustacja (nie tatara, a  faworków 
i herbat ziołowych) odbyła się w wieży 
wodnej na parterze. 

Dziś – o czym wspomniała Teresa Hre-
czaniuk – powstaje mnóstwo książek 
i programów kulinarnych, przepisy krążą 
też po internecie, sięgamy do rozmaitych 
kuchni. Warto jednak zadbać o tę tradycyjną 
,domową, przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie, niebędącą jedynie martwym 
przepisem zalegającym gdzieś w szafie.

Bartosz Sadliński

Parada orkiestr, która odbyła się 21 
czerwca w Prószkowie, jest naj-
większą tego rodzaju imprezą na 

Opolszczyźnie. Na miejscu nie brako-
wało także Bialskiej Orkiestry Dętej.

Znalazła się wśród 11 zespołów, obok 
orkiestr z Prószkowa, Źlinic, Chrząstowic, 
Mechnicy-Kamionki, Opola-Szczepano-
wic, Świbia, Wrocławia, miejscowości 
Łapsze Wyżne (Małopolska), Ternberg 
(Austria) oraz z Czech (Moravska Veselka). 
Ostatnia z wymienionych zaprezentowała 
się dopiero podczas koncertu na scenie, 
zaś wszystkie pozostałe brały udział 
w paradzie. Startowała ona za kościołem 
na prószkowskim rynku, metą był zaś 
lokalny dom kultury, a w zasadzie plac 
obok niego. Tam stała jedna ze scen, druga 
znajdowała się na Placu Partnerstwa, trzecia 

zaś w rynku. Minusem takiego podziału 
była konieczność dokonania wyboru (nie 
dało się wysłuchać koncertów wszystkich 
zespołów grających jednocześnie w trzech 
różnych miejscach), plus natomiast polegał 
na tym, że jedenaście orkiestr nie grało 
jedna za drugą (co może doprowadzić 
do znużenia publiczności i spowodować 
mniejsze zainteresowanie zespołem, który 
gra jako siódmy, ósmy czy dziewiąty, 
zwłaszcza, że każda prezentacja trwała 
około 45 minut).

Dużą popularnością cieszyły się przeboje 
muzyki popularnej, m.in. ze znanych 
filmów. Bialska Orkiestra Dęta zagrała 
na Placu Partnerstwa. Był to już kolejny 
jej występ na tej corocznej imprezie.

Bartosz Sadliński

Maszerowali i grali w Prószkowie

Stało się! Nadszedł moment z niecierpliwością wyczekiwanej wyprawy 
na Mistrzostwa Europy do Wielkiej Brytanii. Po burzliwych przygoto-
waniach i wyczerpujących treningach nareszcie nastał dzień wylotu 

do Manchesteru. 

W piątek – 4 lipca 2014 – na lotnisku we Wrocławiu rozpoczęła się wielka przygoda 
naszego zdolnego duetu. Lot był pierwszym dużym przeżyciem, ponieważ ani 
Natalia, ani Markus nigdy wcześniej nie podróżowali samolotem. Na szczęście 
wyprawa tam i z powrotem przebiegła bardzo pomyślnie i oszczędziła nam nie-
przyjemnych turbulencji. 

Manchester przywitał nas chmurami i „angielskim deszczem”, ale pogoda nie ostu-
dziła ani odrobinę emocji związanych z głównym celem naszego pobytu – udziałem 
w  Mistrzostwach Europy Cheerleaders Cheerdance (European Cheerleading 
Championships) organizowanych przez Europejską Federację Cheerleaders. 

Atmosferę i  rangę tego ważnego wydarzenia poczuliśmy już w  sobotę podczas 
uroczystego otwarcia. Wspólnym korowodem z najlepszymi z najlepszych w dzie-
dzinie europejskiego cheerleadingu – grupami i duetami wyłonionymi podczas 
mistrzostw krajowych (reprezentującymi m.in. Wielką Brytanię, Rosję, Niemcy, 
Słowację, Grecję czy Słowenię) – stanęliśmy na parkiecie, który chwilę później miał 
stać się areną zmagań o tytuł Mistrzów Europy. 

Dla nas jednak najważniejsza była niedziela – 6 lipca – wielki debiut na ME. Nie 
wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać; wszystkie drużyny były świetnie 
przygotowane i gotowe dać z siebie wszystko. Wstępną rywalizację można było 
poczuć już podczas rozgrzewki, w trakcie której zawodnicy poszczególnych państw 
ukradkiem podpatrywali konkurencję i próbowali w duchu ocenić swoje szanse. 

Polskę reprezentowała w tym roku bardzo liczna ekipa z takich miast jak Tarnów, 
Elbląg, Gdańsk, Słupsk, Płock, Oświęcim i  oczywiście Biała. Organizacja była 
świetna, wszystko przebiegało bardzo sprawnie; nam jednak czas do występu 
wydłużał się niesamowicie. Tyle przygotowań i wysiłku po to, aby w ciągu jednej 
minuty na scenie udowodnić, na co nas stać. To najtrudniejszy moment dla trenera. 
W chwili, kiedy zaczną rozbrzmiewać pierwsze dźwięki muzyki, nic już nie może 
zrobić, teraz wszystko zależy od tancerzy. 

Nasi reprezentanci zatańczyli z ogromną energią i porwali za sobą publiczność 
oraz jurorów. Natalia Mazurkiewicz i Markus Gonsior zdobyli tytuł Wicemistrzów 
Europy w kategorii minis cheerdance duos! Emocji i nerwów towarzyszących nam 
podczas całej wyprawy, a szczególnie podczas występu i oczekiwania na wyniki, 
nie sposób opisać – to trzeba przeżyć i takich doznań życzę wszystkim tancerzom 
i ich trenerom. Kończąc, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przez tyle lat wspierają nas duchowo i finansowo, a szczególnie tym, którzy pomogli 
Natalii i Markusowi zrealizować ich wielkie marzenie. Dziękujemy!

Aleksandra Hindera Bialska Orkiestra Dęta maszerowała przez prószkowski rynek...
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Markus i Natalia ze swoim trenerem Aleksandrą Hinderą

Teresa Hreczaniuk już wielokrotnie dała się poznać jako entuzjastka gotowania i pieczenia



Edmund Borzemski to autor do-
brze znany bialskim miłośnikom 
poezji. W tym roku mieszkaniec 

Korfantowa wydał kolejny w swoim 
dorobku tomik wierszy „Człowiek za 
burtą”. Niedawno odbyło się spotka-
nie promujące tę książkę. 

- Nie uważam, żeby cierpienie uszlachet-
niało. Zdecydowanie jest ono czymś, co 
przeszkadza – zaznaczył autor.

Jako, że w  wierszach Borzemskiego 
cierpienie często się pojawia, prowa-
dzący spotkanie Kordian Michalak 
nie omieszkał zapytać o  ten właśnie 
wątek. Otrzymał jednak odpowiedź 
przeciwną do tej, której prawdopodobnie 
się spodziewał. Poeta wymknął się 
schematom i nie powtórzył za setkami 
swoich kolegów po fachu, że przecież 
bez ciepienia tworzyć się nie da.

Mieszkaniec Korfantowa (tam zresztą, 
w byłej remizie, odbyło się spotkanie) 
dał się poznać jako człowiek mający 
swoje zdanie i nie unikający wyrażania 
go nawet wtedy, gdy chodzi o tematy 
kontrowersyjne.

- Nie ma czegoś takiego jak mała ojczy-
zna. Ojczyzna jest jedna – stwierdził 
podczas spotkania, wyrażając następnie 
krytyczny stosunek do nurtu autono-
micznego na Śląsku.

Prowadzący Kordian Michalak zde-
cydował, że motywem spajającym 
rozmowę będzie wędrówka kolejnymi 
rozdziałami zbioru „Człowiek za burtą”. 

W  ten sposób udało się przefrunąć 
przez całą książkę. Są w  niej teksty 
o miłości, historii, Bogu; nie brakuje 
utworów adresowanych do innych 
ludzi piszących.

Tomik wydany został w  Krakowie. 
Redakcją zajął się poeta opolski Harry 
Duda. Podczas spotkania Borzemski nie 
był jedyną osobą prezentującą teksty ze 
zbioru. Zajęły się tym także uczennice 
gimnazjum. I trzeba przyznać, że wy-
stęp bardzo im się udał. Dziewczyny 
przezwyciężyły manierę typową dla 
recytacji na szkolnych apelach.

Na spotkaniu gościli także autorzy 
z gminy Biała: Jan Szczurek (z Łącz-
nika), Teresa i Witold Hreczaniukowie 
(z  Gostomii) oraz Anna Myszyńska 
z  synem Piotrem (Biała). Jako, że 
Edmund Borzemski ma zdolność 
przyciągania dużego grona przyjaciół 
na swoje spotkania autorskie, gości 
było naprawdę sporo. A w dodatku – 
czekał na nich poczęstunek. Na ciepło 
i na zimno.

Bartosz Sadliński

Joanna Scholz

Ja i Ty

Tak niewiele

Tak pięknie

Tak dawno…

Ja?

Ty?

Tak mało?

Tak zwyczajnie?

Tak… dawno?

Król i królowa
Wśród cudów cudownego życia
Wśród słodkości i marzeń

Przy ognisku niebycia

On i ona
Nieludzko normalni

Zmęczeni miłością
Sobą
Nicością

***

Pamiętasz tę bajkę?
Królu? 
Królowo?

Czy może mam ją napisać na nowo?

Nołprzód woł jednak powiał bajka loł 
dorosłych, co też połrał pokoleń jest 
podołwanoł z ust do ust. Idzie tak:

Rołz w lesie mieszkała mysz z krapla (pączek). 
Mysz lołtała po lesie i przynosiła dódom żyw-
ność, a krapel warzył. Dugo tak kożdyj w zgo-
dzie robił swoje. Mysz zorgowała, a  krapel 
warzył. Jak łobiołd bół fertich, to krapel wdycki 
wskakowoł do garców, coby tyn łobiołd uma-

ścić, bo jak wiemy kraple soł tuste, smażone 
na łoleju abo smołlcu. Rołz se feste powadzili 
i ta mysz padała, iż już wiałcej do lasu nie pód-
zie, bo co przyniesie to se kraplowi nie zdoł 
i wszystko mu jest za mało. Krapel zajś skrze-
czoł, iż jakby łon tygo nie umaścił, toby tego 
zeżrać nie szło i tak od słowa do słowa posta-
nowiyli, iż mysz ba warzyć, a krapel ba zor-
gował. Mysz uwarzyła łobiołd i wskoczyła do 
zupy, bo też chciała joł umaścić. A jak z garca 
wylazła, to była golusieńkoł, bo ji w tej wra-
nyj zupie sierć zlazła. A krapel przyszoł z lasu 
z wygryziono dziuroł z boku, bo lis go dorwał. 
I tak łod tygo dnia zajś kożdy robił swoje. 

Toby do nas ludzi też szło dopasować. Noł-
lepszy, jakby kożdy robił swoje, toby bóło 
myni zgorszenioł na świecie. A  tera przyda 
dziepiero do tej sklerozy po 50 plus i wiancy, 
tak zdziebko  do szpasu. Tak siła se tera pisze 
i w radiu słychać, jak to seniorom tera banie 

dobrze. Ekstra lół nich se szkoli takich ani-
matorów, co seniorów banoł zawozić do kina 
i tejatru. Już ech se ucieszyła, bo rada mół teja-
ter, a jestech plus 80, ale to bodejś jyno z kij-
kóma abo na basen banie można iść i nauczyć 
se na komputerze do rajchu skejpować. To już 
jest wiałci loł modych seniorów, kaj se skle-
roza tak zaczyjnoł.   

Ktoś joł pozdrowiył, łona kiwoł gowoł i jest niemowoł. 
Nie pamiałtoł jak se zwiy, kaj łony se spotkały łobiedwie.
Prózno jest w jeji gowie, nie ma żołdnygo i podpowie.
To padoł se pocichutku, to starość idzie pomalutku.

Idzie na dół z trzeciego sztoku, 
Na dworze piyknie słońce świeci z góry i z boku, 
Jest i tak lekko, radośnie, a za moment jest w szoku.
Czy abo zamkła dwierza, myśli iż ja. 
Jednak leci do góry zdyszanoł, bo w to nie wierza. 
To padoł se pocichutku, to starość idzie pomalutku.

Łotwieroł szrank, jest pełno nabity, Gott sei Dank.
Ledwo dwierza łodchyliła, już nie wiy, co tał łowiyła.
Serce ze strachu i klepocze, nie ma tego co tał wraziyła.
To padoł se pocichutku, to starość idzie pomalutku.

Rano wezła se do biglowanioł, a potyj do rajzowanioł.
Trzy tyjdnie we strachu żyła, 
Możno szteker łostawiyła w ścianie, 

A jak przyjedzie, jej chałupy już nie banie.
To padoł se pocichutku, to starość idzie pomalutku.

Biere trzi tablety do śniołdanioł, to moł retować jyj pamiałć.
Potyj ta myśl bez gowa i mykła, czy jy wszystkie złykła?
I bez wielkiej łobrazy, nie może leków brać dwa razy.
To padoł se pocichutku, to starość idzie pomalutku.

I tak we wielu sprawach czuje swoje lata, 
Ale nie gorszy se, jak na złość, przecał zrobiła w życiu dojś.

Jak tak patrzy za siebie, to żyje se terołz jak w niebie.
Jak chce to rajzuja; jak ni, to może łostać
Abo z komratko se na rynku postać.
Pokreksać se może, jak joł coś boli. 
Pocichutku, pomalutku szepcza se do ucha:
- no ołma, nie trać pogody ducha.

Cierpienie nie uszlachetniaPlener w grodzie Woka

 Plener odbył się w weekend (20-22 
czerwca) i integrował kilka środowisk 
twórczych, m.in. prudnicki Klub Ludzi 
Piszących, opolski Nauczycielski Klub 
Literacki, Związek Literatów Polskich 
(także wojewódzki), Nyską Grupę 
Literacką czy wspomniane na początku 
RSTK w Opolu (z  siedzibą w Nysie). 
W plenerze uczestniczyli też niezrzeszeni 
ludzie pióra, a także plastycy. 

Impreza miała charakter polsko-czeski, 
zaś istotnym jego elementem było 
pokazanie gościom Prudnika i okolic. 
Nie obyło się bez wizyty na prudnickim 
cmentarzu żydowskim (zarośniętym 

chwastami i  symbolizującym to, co 
zostało po przedsiębiorczej rodzinie 
Frankel i fabryce „Frotex”), plenerowicze 
odwiedzili także klasztor franciszkanów 
w Prudniku-Lesie (w tym celę prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego), zawitali 
do Muzeum Ziemi Prudnickiej i kilku 
innych miejsc.

Nocleg i odpoczynek mieli natomiast 
zapewniony w  Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym (w  zeszłym roku 
w Wieszczynie, teraz natomiast w Pru-
dniku). Tegoroczny plener skupiony był 
zatem na grodzie Woka – tego zresztą 
miejsca dotyczyć będą wiersze, które 
znajdą się w poplenerowym almanachu. 
Organizatorzy przyjmują je do końca 
lipca. W  zeszłym roku tematem były 
góry oraz – jak się później okazało 
– deszcz. Aura nie rozpieszczała, co 
znalazło odzwierciedlenie w twórczości. 
Równiez w tym roku z pogodą różnie 
bywało. Warto więc wypatrywać mo-
tywów pogodowych w nadciągających 
wierszach.

W  plenerze wzięli udział: Zbigniew 
Kresowaty (Wrocław), František Všetička 
(Ołomuniec), Teresa Nietyksza (Opole), 
Jan Szczurek (Łącznik), Anna Myszyń-
ska z synem Piotrem (Biała), Edmund 
Działoszyński (Prudnik), Jerzy Stasiewicz 
(Nysa) i wielu innych.

Bartosz Sadliński

Tegoroczny plener poetycko-malarski zorganizowany przez Robotni-
cze Stowarzyszenie Twórców Kultury (dzięki funduszom unijnym) od-
był się w Prudniku. Nad imprezą czuwali państwo Teresa i Witold Hre-

czaniukowie z Gostomi.
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W  plenerze uczestniczyli mieszkańcy 
gminy Biała, m.in. Jan Szczurek z Łącz-
nika oraz Piotr Myszyński z Białej

Edmund Borzemski



Gmina Biała musi być rozpoznawalna

-  Jaki jest główny cel tworzenia strategii rozwoju 
gminy? Jak wiemy, nie mamy tu do czynienia 
z dokumentem obowiązkowym, w przeciwień-
stwie do np. gminnego statutu.

-  Strategie rozwoju lokalnego teoretycznie nie są obo-
wiązkowe, jednak pojawiają się sytuacje, w których 
okazuje się, że jednak bez nich ani rusz. Podam 
przykład. Zarówno dla tego, jak i wcześniejszego 
okresu programowania bardzo typowe było to, że 
aby uzasadnić i zdobyć większą liczbę punktów 
w ramach składanych wniosków należało wyka-
zać, że dane przedsięwzięcie, projekt lub pomysł 
zostały wcześniej uwzględnione w jakimś doku-
mencie strategicznym czy rozwojowym. Jeśli 
warunek ten nie został spełniony, wówczas wnio-
sek otrzymywał mało punktów, a nawet zdarzało 
się, że był odrzucony z przyczyn formalnych. Po 
prostu nie miał odpowiedniego umocowania. 
 
Drugi powód tworzenia strategii – bardzo istotny 
– jest taki, że tak naprawdę bez planu nie da się 
dobrze przeprowadzić żadnych działań. Celem 
samorządu lokalnego jest koordynowanie wszel-
kich inicjatyw realizowanych we wspólnocie w taki 
sposób, aby następował pewien progres; po pro-
stu obszar musi się rozwijać. Trzeba więc określić, 
co chcemy osiągnąć i w  jakim czasie, zmierzyć 
pewne rzeczy i opisać. Jeśli nie ma dokumentu, 
działamy chaotycznie. To zupełnie jakby zaprząc 
do sanek sześć psów, z których każdy pobiegnie 
w innym kierunku. Jeśli mamy określoną wizję 
i jej się trzymamy, to po jakimś czasie zaczynamy 
widzieć efekty.

-  No, właśnie, na ile taka strategia jest dla samo-
rządu realna do spełnienia i wiążąca, a na ile 
pozostaje zbiorem pobożnych życzeń?

-  Przede wszystkim różne są techniki robienia tego 
dokumentu: eksperckie, społeczne plus połącze-
nie tych metod. Czasami najważniejsze jest zda-
nie przedstawicieli różnych podmiotów życia spo-
łecznego, czasami urzędników. Zdążyłam się też 
przekonać, że z realizacją gminnych strategii roz-
woju też bywa różnie. Dajmy na to: pracuję nad 
takim dokumentem wraz z zespołem kilka mie-
sięcy; prowadzimy badania, przeprowadzamy 
analizy istniejących dokumentów, łączymy fakty, 
budujemy pewną wizję rozwoju, a i tak na końcu 
przychodzi wójt lub burmistrz i mówi: wpisz-
cie to i to. I bywa, że te kilka rzeczy ma się nijak 
do tego, co wcześniej zostało zawarte w strategii. 
 
Zdarza się też tak, że dokument powstaje jedy-
nie po to, żeby samorząd mógł powiedzieć, że go 
posiada; jednak w praktyce nic z tego nie wynika. 
Mam nadzieję, że w gminie Biała tak nie będzie. 
Tutaj naprawdę mieliśmy duże pole manewru. 
Nie było nacisków, żeby na coś zwrócić szczególną 
uwagę lub żeby wylansować jakiś projekt. To jest 
dopiero pierwsza wersja strategii, ale myślę, że 
stanowi spójny dokument odpowiadający możli-
wościom gminy Biała. Trzeba też realnie oceniać 
szanse. Strategie są opracowywane obecnie na sześć 
lat (tyle wynosi okres programowania w Unii Euro-
pejskiej). W tak krótkim czasie nie da się osiągnąć 
wszystkiego. Trzeba to sobie uświadomić na wstę-
pie, żeby nie zakładać zbyt wiele i uniknąć niepo-
trzebnych rozczarowań 

-  Powiedziała pani o tym, że samorząd zostawił 
pani dużą swobodę jeśli chodzi o przygotowy-
wanie strategii. Na pewno jednak współpraca 
w tej sprawie była...

-  W ogóle tworzenie tego dokumentu szło kilkoma 
torami. Ja i współpracujące ze mną osoby robiliśmy 
analizę danych pierwotnych: źródeł, wszystkich 
dokumentów, które zostały opracowane w gmi-
nie, np. studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego; sięgaliśmy też po 
dane z GUS-u oraz prowadziliśmy samodzielne 
badania ankietowe.

-  Aby np. dowiedzieć się, czy ludzie w Opolu wie-
dzą, jak dojechać do Białej?

-  Tak, rozpytywaliśmy również o to. Takie proste pyta-
nie zadawane osobom podróżującym, czyli napo-
tkanych w okolicach dworca PKP i PKS w Opolu, 

pozwala wstępnie ocenić rozpoznawalność miej-
scowości czy obszaru wśród np. mieszkańców 
województwa. Organizowaliśmy też warsztaty, 
na które zapraszaliśmy nie tylko mieszkańców 
gminy, ale wszystkich, którzy byli nimi zaintere-
sowani. Poza tym powstała komisja robocza ds. 
strategii, w której spotkaniach uczestniczyli przed-
stawiciele każdego z referatów bialskiego urzędu 
i jednostek organizacyjnych. Pani wiceburmistrz, 
pani skarbnik itd. Spotkania odbywały się regular-
nie, na koniec analizowaliśmy to, co zostało wcze-
śniej zebrane i mówiliśmy sobie, co z tego wynika. 
Takie spotkania trwały po kilka godzin. Obecnie 
projekt poddany jest konsultacjom, które będą 
trwały miesiąc (wywiad został przeprowadzony 
w połowie lipca – przyp. red.). Nam, twórcom 
strategii, także ten czas jest potrzebny. Możemy 
jeszcze raz dokument przeanalizować. Dystans 
czasowy ma tu duże znaczenie.

-  Sporo założeń strategii wygląda, trzeba przy-
znać, ciekawie. Pozostaje więc zapytać, na ile 
realna jest realizacja takich pomysłów, jak np. 
stworzenie inkubatora przedsiębiorczości czy 
przekształcanie budynków-nieużytków w domy 
dla seniorów?

-  Jest to jak najbardziej realne, jeśli tylko zostanie 
zrealizowane (śmiech).

-  Bez dwóch zdań.

-  Powiem tak: pracuję dla trzech bardzo różnych 
gmin. Spośród nich Biała ma naprawdę wszystko 
to, co trzeba. Okazuje się, że wskaźniki są albo na 
poziomie dobrym, albo jeszcze wyższym. Te zaś 
problemy, które tu występują, trapią tak naprawdę 
całą Polskę; nie są więc czymś typowym dla tego 
akurat obszaru.

-  Weźmy np. niż demograficzny...

-  Tak. Jest to problem najpoważniejszy. 

-  A sprawy gospodarcze?

-  W przypadku gminy Biała skupiają się one wokół 
rolnictwa. Trudno zresztą inaczej traktować ten 
obszar, ponieważ wiodącą gałęzią tutejszej gospo-
darki było, jest i prawdopodobnie będzie wła-
śnie rolnictwo. Najważniejsze, że infrastruktura 
komunalna jest w niezłym stanie. Działania samo-
rządu są spójne, sektor społeczny - aktywny. 
Niby nie jest źle, ale nic z tego nie wynika. Jest 
dobrze, ale nie widać rozwoju. Zupełnie jakby 
gmina została na tym samym poziomie od lat. 
 
Największy problem mają jednak te samorządy, 
w których wszystko wymaga interwencji. Brakuje 
dróg, ścieżek rowerowych, zasoby komunalne są 
w fatalnym stanie, zaś aktywność społeczna znaj-
duje się na niskim poziomie. Gmina Biała pre-
zentuje się pod tymi względami nieźle, ale spra-
wia wrażenie, jakby nie istniała, dlatego naszym 
celem przy tworzeniu strategii było wykorzysta-
nie tych zasobów, które już istnieją. Z tym, że tury-
stykę potraktowaliśmy jako rzecz uzupełniającą.

-  Słusznie.

-  Pewnie pan zauważył, że Opolszczyzna to obszar, 
który często lansuje się turystycznie, mimo że obok 
mamy województwo dolnośląskie, dużo bardziej 
pod tym względem atrakcyjne. No i ogólnie, w Pol-
sce dużo jest ciekawszych miejsc.

-  Turystyka nie jest naszą najmocniejszą stroną, 
choć oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby była.

-  Jako funkcja uzupełniająca tak, jako wiodąca – 
nie za bardzo.

-  Podobnie w kwestii zabytków. Też chcieliby-
śmy, żeby miały moc przyciągania, podczas 
gdy wciąż jest ich za mało, przynajmniej tych 
nierozpadających się. Weźmy np. taki zamek 
w Białej czy w Chrzelicach...

-  Najgorsze jest to, że gdyby zamek w Białej był 
zasobem komunalnym, wówczas coś można by 
było z nim zrobić, ale ponieważ jest to własność 

prywatna, trudno cokolwiek poradzić. A propos 
budynków, pytał pan o inkubator i domy seniorów...

-  Właśnie.

-  Musimy wpasować się w obecny trend, stąd pomysł 
domów dla seniorów. Wróćmy więc do najważniej-
szego problemu, a więc demografii. Po pierwsze – 
nasze możliwości są ograniczone. Tak naprawdę 
polityka prorodzinna nie leży w  gestii gminy. 
Wyludnianie jest skutkiem systemów wdraża-
nych przez państwo. Gmina, tak na dobrą sprawę, 
niewiele może. Oczywiście, gdyby była tak bogata 
jak np. gmina Dobrzeń Wielki, mogłaby stworzyć 
wspaniałe, przyjazne osiedla dla młodych rodzin 
i one kosztowałyby grosze. Wtedy ci, którzy mają 
pracę w Opolu, mogliby mieszkać w gminie Biała. 
Bo widzi pan, może to zabrzmi obrazoburczo, ale 
powiem, że miejsca pracy są ważne, choć nie są 
najważniejsze. Możemy sobie przecież wyobra-
zić sytuację, kiedy to wszyscy mieszkańcy gminy 
Biała (będący w wieku produkcyjnym) nie pra-
cują na tym terenie, jednak tu mieszkają i tu płacą 
podatki. W pierwszej kolejności chodzi więc nie 
tyle o tworzenie nowych miejsc pracy, ale o zachę-
cenie do zamieszkania w naszej gminie. Jednocze-
śnie trzeba wdrażać – na ile to możliwe na pozio-
mie samorządu gminnego – rozwiązania wspie-
rające rozwój gospodarczy np. inkubatory przed-
siębiorczości. Należy zachęcić mieszkańców do 
podejmowania gospodarczych wyzwań. Prawda 
jest taka, że każdy z nas jest inwestorem strate-
gicznym. Musimy odejść od myślenia, że nagle 
pojawi się ktoś, kto wybuduje fabrykę i zatrudni 
na godnych pensjach i w godnych warunkach 
setki osób. Depopulacja i mała aktywność gospo-
darcza to trudny problem; osobiście nie dziwię 
się, że ludzie wyjeżdżają. Często nie mają możli-
wości, aby tu utrzymać się wraz ze swoimi rodzi-
nami. I to nie jest kwestia jedynie gminy Biała czy 
powiatu prudnickiego...

-  To problem bardzo szeroki. Kiedyś podano, że 
Opolszczyzna jest najszybciej wyludniającym 
się regionem nie tylko w kraju, ale i w całej 
Unii Europejskiej.

-  Tak.

-  Należy tu wliczyć różne czynniki – wyjazdy za 
pracą, małą dzietność itd. Gmina Biała stosuje 
pewne elementy polityki prorodzinnej, które są 
oczywiście kroplą w morzu potrzeb, ale jednak 
funkcjonują. Chodzi mi np. o darmowy wstęp 

na basen dla osób do szesnastego roku życia czy 
ulgi w opłatach za śmieci w przypadku rodzin 
wielodzietnych.

-  Gmina Biała wdrożyła też Opolską Kartę Rodziny 
i Seniora.

-  Problem demograficzny wiązałbym też z  – 
nazwijmy to – upadkiem ducha w narodzie. 
Ludzie są przekonani, że nic ich nie czeka...

-  Bo prawda jest taka, że czeka ich niewiele. Nie 
ma co lukrować rzeczywistości. Trzeba powie-
dzieć, że jest źle, ale też należy próbować coś 
z tym zrobić. Możemy zachęcać młodych, żeby 
się pobierali i mieli dzieci, wtedy problem depo-
pulacji może powoli być coraz mniej dotkliwy, 
ale żeby tak się stało, trzeba tu zaproponować 
coś bardzo konkretnego i  konkurencyjnego. 
A inne samorządy nie śpią. Mają te same pro-
blemy i  szukają rozwiązań. Musimy być nie 
tylko lepsi, ale i szybsi.

-  Co zatem można zrobić?

-  Na przykład starać się zwiększyć liczbę osób 
w wieku już dorosłym. Można wylansować gminę 
Biała jako przyjazną seniorom. W Polsce wciąż tego 
brakuje. Podam przykład: moja mama mieszka 
w Opolu i ponosi duże wydatki związane z tym 
mieszkaniem. Może w gminie Biała dałoby się 
obniżyć tego rodzaju stawki, gdyby np. była to 
gmina wyraźnie przystosowana dla osób starszych. 
Proszę zwrócić uwagę, jak jest na Florydzie. Eme-
ryci wyjeżdżają tam nie dlatego, że w tym rejonie 
są dobre warunki pogodowe (choć to oczywiście 
prawda), ale dlatego, że nie ma tam chodników 
czy progów w  sklepach. W  tym stanie współ-
działa zresztą wiele czynników, które organizują 
życie amerykańskim emerytom. Jadą tam, bo im 
wygodnie. Można by pomyśleć o czymś takim. 
Rozwiązaniem byłoby np. stworzenie budynku 
dostosowanego do osób starszych, z jakimś cen-
tralnym telefonem połączonym ze służbą zdrowia 
czy pracownikami z urzędu. Nie chodzi tu o typowy 
dom seniora z opieką. Starsi ludzie mieszkaliby 
tam samodzielnie. W dwóch miejscowościach – 
w Łączniku i w Białej zaplanowaliśmy też utwo-
rzenie domów pomocy społecznej oraz domów 
dziennego pobytu, ponieważ na naszym terenie 
są osoby, które mieszkają na stałe w Niemczech 
czy Holandii, a ich rodzice potrzebują, aby zająć 
się nimi w czasie dnia.

Do czego gminie Biała potrzebna jest strategia? Z czego składa się ten dokument? Jakie są mocne i słabe strony gminy? Co zrobić, żeby ambitne 
plany doczekały się realizacji? O tych i innych sprawach rozmawiamy z Dagmarą Duchnowską, właścicielką firmy, która opracowała dla samorządu 
Strategię Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020.
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- Nie ma co lukrować rzeczywistości. Trzeba powiedzieć, że jest źle, ale też należy 
próbować coś z tym zrobić - twierdzi Dagmara Duchnowska



Kapliczka już odnowiona, 
krzyże dopiero w planach

Kapliczka przy drodze z Pogó-
rza do Łącznika nie figuruje na 
mapach. Znajduje się jednak na 

prywatnym polu odziedziczonym po 
przodkach. Mocno nadgryziona zę-
bem czasu, od dawna prezentowała 
się kiepsko. Mieszkańcy Pogórza po-
stanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Końcem kwietnia zebraliśmy wszystkie 
miejscowe organizacje i  omówiliśmy 
wstępny plan działania – wspomina 
sołtys Pogórza (i radna zarazem) Gabriela 
Neugebauer. – Później zostało ogłoszone 
w kościele, że jest taka i taka sprawa, że 
zamierzamy odnowić kapliczkę.

A do zrobienia było – trzeba przyznać – 
sporo. Dziurawe drzwi, ubytki w starej cegle, 
nie wspominając już o części dachowej.

Do Bożego Ciała kapliczka była już 
odnowiona. Mieszkańcy wzięli sprawy 

w swoje ręce. Tym razem bez projektu 
unijnego, funduszy gminnych itd. Najpierw 
zbiórka pieniędzy, potem wykonanie.
- Po wojnie, w kapliczce znajdowała się 
figura św. Izydora, patrona rolników. 
Ale niestety chodzili wtedy tacy, co to 
niby zabierali figury do remontu... Tym 
sposobem już nie wróciła – mówi Gabriela 
Neugebauer.

Obecnie wewnątrz kapliczki znajduje 
się obraz Świętej Rodziny (Maryi, Józefa 
i Jezusa), a także figura Matki Bożej. 

- Od wieków mamy taką tradycję, że 
w  piątek po Bożym Ciele, o  8:00 rano 
idziemy procesją pod miejscowe krzyże 
i pod kapliczkę, gdzie odbywa się nabo-
zeństwo – opowiada pani sołtys.

Pogórze to jedna z większych i bardziej 
aktywnych wsi na terenie gminy Biała. 
Obecnie w  ramach małych projektów 
robiona jest płyta boiska. Natomiast 

wykonanie ogrodzenia jest dopiero pla-
nowane – w ramach funduszu sołeckiego.

Niedawno młodzież pisała z kolei projekt 
(do Partnerstwa Borów Niemodlińskich) 
dotyczący remontu przydrożnych krzyży. 
A  jest ich w  Pogórzu kilka. Niestety 
nie udało się pozyskać środków, lecz 

mieszkańcy nie wykluczają poradzenia 
sobie samodzielnie. A zatem – wszystkie 
ręce na pokład!

Bartosz Sadliński

-  W ogóle rynek będzie musiał wyjść naprze-
ciw potrzebom rosnącej liczby osób starszych.

-  Tak, chodzi tu o usługi opiekuńcze i te organizu-
jące życie. Możemy sobie wyobrazić, że za 6 albo 
12 lat, wykorzystując środki zewnętrzne, unijne, 
będzie można organizować różne formy działań 
dla seniorów. Jednak problem w tym, że gmina 
Biała z niczym się nie kojarzy - ani dobrym, ani 
złym. Najgorzej być średniakiem. Prowadzę np. 
strategię rozwoju w Branicach. Wiadomo, miejsco-
wość kojarzy się tylko ze szpitalem psychiatrycz-
nym; ale prawda jest taka, że cokolwiek zdecydują 
się zrobić, żeby przełamać ten stereotyp, już są do 
przodu. Gmina Biała nie jest natomiast rozpozna-
walna w województwie opolskim, a przecież sta-
nowi naprawdę świetne miejsce do mieszkania. 
 
Moglibyśmy wejść np. we współpracę ze szkołą 
policealną w Branicach. Miejscowy rynek wyma-
gałby wykwalifikowanej kadry pracowniczej, żeby 
pomagać osobom starszym. Gmina Biała brała 
też udział w programach emigracyjnych, przyj-
mując Kazachów. Warto kontynuować te działa-
nia i tworzyć warunki do przyjmowania miesz-
kańców z innych krajów. Wymaga to skorelowa-
nia z programami ministerialnymi.

-  Przejdźmy do tematu inkubatora przedsię-
biorczości...

-  Wyszliśmy od rolnictwa i postawiliśmy na two-
rzenie czegoś, co nazwaliśmy inkubatorem. Cho-
dzi oczywiście o możliwość rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej, o pomoc tym, którzy dopiero 
wchodzą na rynek. Chcielibyśmy stworzyć mały 
ośrodek badawczy pod kątem rolnictwa, który 
służyłby naszym mieszkańcom oraz osobom 
z gmin sąsiednich. W ogóle jeśli chodzi o inku-
batory przedsiębiorczości, nie wiem, czy pan 
zauważył, że one w gminie Biała już funkcjonują, 
np. w Chrzelicach. Gmina sfinansowała powsta-
nie kuchni zgodnej z wymogami sanepidu. Gdy 
znajdzie się firma cateringowa, która nie wie, czy 
poradzi sobie na rynku, może zdecyduje się pod-
pisać umowę z gminą. Firma mogłaby wszystkie 
potrawy przygotowywać właśnie tam. Nie potrze-
bowałaby 20-30 tys., żeby taką kuchnię wybudo-
wać i wyposażyć. Poza tym w Białej od września 
będzie działał żłobek. W jego przypadku gmina 
także przygotowała pewien zasób. Chodzi o sfi-
nansowanie, wyremontowanie i udostępnienie 
lokalu firmie, która wchodzi na rynek. Nie musi 
brać kredytu.

-  Jeśli mowa o  inkubatorze rolniczym, powi-
nien on dysponować polami o niskiej stawce 
za hektar...

-  (Śmiech) Będzie to raczej ośrodek badawczy. 
Myśleliśmy, żeby stworzyć trójkąt współpracy: 
samorząd, jednostka naukowa oraz przedsię-
biorca czy przedsiębiorcy. Te grupy i  instytucje 
mogłyby w tym trójkącie współpracować i two-

rzyć nowe jakości. Chodzi np. o badania nawo-
zów, testowanie nowych odmian. Mogłoby to 
dziać się u nas, dlaczego nie! Z zasobów komu-
nalnych dałoby też radę przygotować mieszka-
nia, tzw. służbowe – udostępniane na preferen-
cyjnych warunkach, dopóki osoby są związane 
z naszym terenem. Chcemy pomóc w rozwiąza-
niu problemu ludzi młodych, którzy nie mogą uzy-
skać kredytu hipotecznego na mieszkanie albo po 
prostu nie chcą być ugotowani na 40 lat. Trzeba 
na to patrzeć bardzo szeroko.

-  Można by ściągnąć tu jakiegoś dewelopera, 
choć nie wiem, czy będą chętni, by podpisać 
z nim umowę. Niedawno słyszeliśmy w mediach 
ogólnopolskich, że jeden z nich spektakular-
nie popłynął...

-  (Śmiech) No tak, w przypadku gminy Biała dewe-
loper odpada. Co innego przekształcanie przez 
gminę budynków komunalnych na obiekty o okre-
ślonym przeznaczeniu. Ten ośrodek badawczy nie 
byłby jakiś potężny. Na pewno odpowiadałby on 
naszym potrzebom i potencjałowi gminy. Trzeba 
tylko takie możliwości stworzyć.

-  Jest szansa, że któraś wieś stanie się dla gminy siłą 
pociągową? Np. Pogórze, Łącznik czy Chrzelice?

-  Zaproponowaliśmy stworzenie tzw. podcentrów, 
będą one miejscowościami dosyć mocnymi; cho-
dziło też o  to, aby na mapie gminy Biała two-
rzyły się samoistne byty. Wybrane zostały: Łącz-
nik, Kolnowice, Grabina, Śmicz, Gostomia i Kro-
busz – są to wsie, spełniające określone kryteria, 
które będą centrami dla miejscowości sąsiednich.  
 
Gdy wybieraliśmy podcentra, braliśmy pod uwagę 
ich położenie geograficzne i możliwość stania się 
ośrodkiem dla innych miejscowości; ocenialiśmy 
także położenie komunikacyjne, wielkość sołec-
twa, realizowane dotąd projekty; nie bez zna-
czenia było też funkcjonowanie punktów usłu-
gowych, punktów gastronomicznych czy miejsc 
sprzyjających rozwojowi pasji, służących rekre-
acji itd. Wybraliśmy miejscowości, które wcze-
śniej wymieniłam, i na pewno będą one trakto-
wane priorytetowo. Oczywiście nie znaczy to, że 
pozostałe czeka zapomnienie. Nie chcieliśmy po 
prostu, żeby Biała (stolica gminy) oddziaływała 
na pozostałe miejscowości. Lepiej, gdy odbywa 
się to w miarę proporcjonalnie.

-  Rozwój zrównoważony...

-  Jeśli chodzi o główne ośrodki, na pewno obok Bia-
łej będzie to Łącznik.

-  Chodzi o to, byśmy wyrobili w sobie pewien 
spryt, umiejętność szukania opcji, żeby coś 
zrobić taniej, korzystniej. Zdarza się na przy-
kład że dwie firmy wynajmują na spółkę pro-
gramistę lub pomieszczenia biurowe... Bar-
dziej się to kalkuluje. Warto znać swoje prawa, 

korzystać z nich i mieć dostęp do informacji 
– to podstawa.

-  W naszych planach jest jeszcze targowisko. Tym, 
co nas wyróżnia w regionie, jest cukiernictwo i pie-
karnictwo. Targowisko mogłoby być miejscem pro-
mocji tej gałęzi lokalnej gospodarki. Musiałoby jed-
nak być atrakcyjne, przyciągać osoby z zewnątrz. 
Nieraz wyobrażamy sobie targowisko jako placyk, 
na którym ktoś coś wystawia, a inna osoba przy-
chodzi, by to pooglądać i kupić. W pracy nad stra-
tegią stwierdziliśmy, że pod względem estetycz-
nym musi to być coś atrakcyjnego. W Niemczech, 
Hiszpanii czy Włoszech takie rzeczy funkcjonują 
z powodzeniem. Chcielibyśmy, aby tego rodzaju 
jarmarki promowały nie tylko sprawy ekologiczne 
(jak to często bywa), ale także kładły nacisk na 
cukiernictwo i piekarnictwo. W niektórych mia-
stach organizowane są również pchle targi. Ma 
to miejsce w Bytomiu, raz w miesiącu. Z Polski 
i Europy przyjeżdżają ludzie, by sprzedawać prze-
piękne rzeczy. Bytomska impreza jest już wylanso-
wana. My też chcemy wykorzystać to, co funkcjo-
nuje w Polsce, w Europie i na świecie. Inne gminy 
mogą nas przecież wyprzedzić i zrobić podobne 
rzeczy u siebie. Zasada rynku mówi: jak chcesz 
wygrać, musisz być na pierwszym miejscu...

-  Albo szukać niszy.

-  Tak. Myślę, że tego rodzaju targowisko wypromo-
wałoby gminę na zewnątrz. Nikt o nas nie wie. 
A przecież dzięki remontowi drogi wojewódzkiej 
414 można w niedługim czasie dojechać z Białej 
do Opola i z powrotem. Poza tym – mamy ścieżkę 
rowerową, wzdłuż tej drogi.

-  Trzeba też powiedzieć, że nazwa gminy jest 
specyficzna. Białych mamy wiele. Można się 
o tym przekonać, wklepując ten wyraz w wyszu-
kiwarkę. No ale wiadomo – nazwy nie należy 
zmieniać. Ot, luźne skojarzenie.

-  W każdym razie działania muszą być podparte 
solidną promocją i informacją. Tutaj nie ma na 
co czekać.

-  Jakie będą kolejne etapy formalizowania się 
gminnej strategii rozwoju?

-  Teraz, jak już mówiliśmy, jest czas konsultacji 
społecznych; czekamy na uwagi i opinie. Można 
je wysyłać drogą papierową albo internetową. 
Jeśli okażą się potrzebne, zostaną uwzględnione. 
Każdy jednak otrzyma informację zwrotną, dla-
czego ewentualnie dana propozycja nie została 
ujęta. Tak naprawdę przez cały czas pracujemy 
nad tą strategią. Ciągle może być modyfiko-
wana. Ostatecznie zostanie zaprezentowana na 
sesji rady miejskiej jako załącznik do uchwały 
o  przyjęciu tego dokumentu. I  wtedy zacznie 
obowiązywać. Mam nadzieję, że dalej będzie już 
na zasadzie: wszystkie ręce na pokład! Myślę, że 
powoli, powoli zadania doczekają się realizacji.  

Trzeba też powiedzieć, że strategia rozwoju to 
elastyczny dokument. Można go zmieniać stale, 
nawet po uchwaleniu na sesji. Zawiera on po pro-
stu wizje i cele, staraliśmy się je zebrać i przedsta-
wić. Liczymy na projekty. Wchodzimy w nowy 
okres programowania. Jest sporo dróg, którymi 
można pójść. Na przykład w  Czechach zrobili 
projekt związany z wytwarzaniem torfu; prze-
nieśliśmy tę koncepcję do naszej strategii. Dzia-
łanie w ramach projektu polega na tym, że przy-
wozi się resztki zielone (z własnego gospodar-
stwa) i odbiera torf. Zwykle takie rzeczy kupuje 
się drogo. A tu byłyby za darmo, w zamian za zie-
lone resztki. Będzie się to odbywało w ramach pro-
jektu, a więc nieodpłatnie, ale – nie wiadomo – 
może z czasem rozwinęłoby się to w jakąś firmę. 
 
Ciekawie brzmi także pomysł Władysława Podróż-
nego, prezesa bialskich wodociągów. Koncepcja 
dotyczy obiektu po dawnym kościele ewangelic-
kim. Oficjalnie jest tam stolarnia. Myśleliśmy, że 
można by było wypromować lokalnych rzemieśl-
ników i artystów. Obiekt nazywałby się nadal tak 
samo. Osoby odwiedzające gminę Biała mogłyby 
się tam zatrzymać. Byłby też punkt informacji 
turystycznej, a do tego różne ekspozycje. Chodzi 
o to, by ludzie chcieli się u nas zatrzymać. Nie były 
wprawdzie robione badania, czy i ile Biała traci ze 
względu na obwodnicę (ludzie omijają miasto), ale 
coś pewnie jest na rzeczy.

-  Tak, są plusy i minusy budowania obwodnic.

-  Ale gdyby była informacja, że jest tu coś cieka-
wego – wtedy przejezdni byliby bardziej skłonni, 
żeby się zatrzymać. Każda ulica to głęboka histo-
ria. Chcemy przyciągnąć ruch osobowy. Ludzie 
jadą sobie na wakacje do Czech, do Pokrzywnej; 
warto, żeby zatrzymali się chociaż na chwilę. Teraz 
w rynku połowa miejsc pod działalność gospodar-
czą jest w zasadzie pusta. A sam rynek naprawdę 
ma swój urok.

-  W  strategii mowa też o  powołaniu zespołu, 
który czuwałby nad jej realizacją...

-  Realizacją strategii i koordynowaniem tych dzia-
łań zajmuje się burmistrz wraz z urzędnikami, 
a  sprawdzanie, czy wszystko działa jak należy, 
należy do obowiązków rady miejskiej. Tych spraw, 
którymi zajmują się radni, jest jednak dużo. Stra-
tegia zaś stanowi specyficzny dokument wymaga-
jący szczególnego podejścia. Zaproponowaliśmy, 
żeby powstało coś, co nazywać się będzie Bialskie 
Forum Społeczno-Gospodarcze. W skład wcho-
dziliby członkowie wszystkich najważniejszych 
podmiotów działających na terenie gminy: samo-
rządu, organizacji społecznych, przedsiębiorców. 
Taki zespół mógłby roboczo koordynować dzia-
łania w ramach realizacji strategii, jeszcze zanim 
efekty tych działań trafią pod obrady rady miejskiej.

rozmawiał Bartosz Sadliński
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Wszystkie ręce na pokład! Mieszkańcy 
Pogórza własnym sumptem odnowili 
kapliczkę przy drodze do Łącznika

Odnowiona kapliczka. W środku znaj-
duje się obraz Świętej Rodziny oraz 
figurka Matki Bożej



Bialska spółka Wodociągi i Kanalizacja 
przegrała tegoroczny przetarg na zagospo-
darowanie odpadów komunalnych. Zwy-
cięzcą okazała się spółdzielnia Komunalnik 
zarejestrowana w stolicy Dolnego Śląska. 

- Ustawodawca narzucił obowiązek robienia 
przetargów, choć jest duży dysonans między 
tymi przepisami a ustawą o samorządności 
– komentuje Władysław Podróżny, prezes 
bialskiego WiK-u. – Staraliśmy się walczyć, 
ale nie mogliśmy sobie pozwolić na drastyczne 
obniżanie ceny. 

Firma nie zamierza rezygnować i już za parę 
miesięcy wystartuje w kolejnym przetargu. Na 
pytanie, czy obecna porażka znacząco osłabi 
finansowo spółkę, Podróżny odpowiada:

- Mamy zdywersyfikowaną działalność, 
więc póki co jesteśmy spokojni.

Bartosz Sadliński

Kąpiel po bialsku

Przetargi gromią lokalne firmy?

Po rocznym remoncie basen 
w Białej został oddany do użytku. 
11 czerwca był dniem otwarcia, 

zaś 5 lipca miało miejsce poświęce-
nie basenu (przez miejscowego pro-
boszcza o. Franciszka Bieńka) oraz 
tradycyjny „chrzest” z udziałem bur-
mistrza Arnolda Hindery.

O  ile modlitwa o  błogosławiony od-
poczynek i pokropienie obiektu wodą 
święconą miały charakter sakralny, o tyle 
odbywający się później „chrzest” był 
wydarzeniem typowo świeckim – bur-
mistrz Arnold Hindera został wepchnięty 
do wody w  ubraniu. Mokrą robotę 
wykonali: Władysław Podróżny (prezes 
Wodociągów i Kanalizacji w Białej) oraz 
prezes bialskiego Banku Spółdzielczego 
Franciszek Gąsior. To oni wykonali jedno 
wspólne porządne  męskie pchnięcie, 
a wszystko po to, żeby tradycji stało się 
zadość. Na szczęście żadna marynarka nie 
ucierpiała, burmistrz wystąpił w koszuli 
z  krótkim rękawem. Chyba świadom 
był czyhającego nań niebezpieczeństwa.

A zatem basen można uznać za w pełni 
otwarty. W najpłytszym miejscu ma 40 
cm (tzw. brodzik), w najgłębszym zaś – 
180. Jest to obiekt służący do rekreacji, 
przystosowany jest jednak do tzw. 
zawodów na małym basenie. Posiada 
6 torów, a jego wymiary to 25 x 12 m.
Podczas remontu basenu pojawiły się 
pewne komplikacje.

- Nasi przodkowie w latach 30. postawili 
nieckę na cieku wodnym, namulenia były 
więc bardzo duże. Trzeba było postawić 
120 czterometrowych pali – wspomina 
suchy już burmistrz Arnold Hindera.
Perturbacji było zresztą – jak się oka-
zuje – więcej.

- Mieliśmy otrzymać dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
ale na razie procedura została wstrzymana 
– mówi Arnold Hindera. - Sprawdzane są 
procedury przeprowadzenia przetargu. Nie 
wiemy, jak to się zakończy. Sprawa ciągnie się 
od sześciu miesięcy. Ktoś napisał anonim do 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, a nawet 
do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Osoba ta uważa, że przetarg został niewła-
ściwie zrealizowany – kontynuuje swoją 

wypowiedź burmistrz. - Chodzi o to, czy 
mogliśmy dodatkowe zadania związane 
z ustawianiem pali powierzyć tej samej 
firmie, która robiła basen. Sprawdziliśmy 
i zgodnie z zapisami umowy mieliśmy taką 
możliwość. Jednak Urząd Marszałkowski 
woli mieć opinię Urzędu Zamówień 
Publicznych w Warszawie.

Na razie za całość zapłaciła gmina. 
Cała inwestycja wyniosła 2 mln. 700 
tys. zł. Dofinansowanie miało wynieść 
jedynie 300 tys. zł. To kropla w morzu, 
ale zawsze coś.

Gmina nie wyklucza rozbudowy i moder-
nizacji basenu. W grę wchodzi instalacja 
solarów celem dogrzewania wody, a nawet 
zakup kopuły, która z odkrytego basenu 
robiłaby kryty. Służyłaby przedłużeniu 
sezonu na te dni, kiedy już nie jest zimno, 
lecz jeszcze nie jest gorąco.  Kąpanie 
się przez cały rok (np. podczas trwania 
mrozów) nie wchodzi jednak w grę.

- Byłem już na basenie, pływałem, jestem 
bardzo zadowolony. Pamiętam jak jeszcze 
do niedawna ten obiekt wyglądał – ko-
mentuje Władysław Podróżny, kierujący 
bialską spółką Wodociągi i Kanalizcja, 
obecny podczas poświęcenia basenu. - 
Ludzie muszą pracować, ale muszą też 
odpoczywać. Dobrze, że mają do tego 
warunki tu, na miejscu.

Rozmawiamy także z  Damianem So-
kołowskim, ratownikiem wodnym, 
obecnym na basenie.

- Często spotykamy się z tym, że ludzie 
skaczą na główkę do płytkiej wody. Nie 
zdają sobie sprawy, jak łatwo rozwalić 
sobie głowę, a nawet połamać kręgosłup. 
Jeden z panów skoczył nawet do brodzika 
– opowiada nasz rozmówca. 

- Zwykle ostrzegamy, ale gdy ktoś nie 
reaguje, może to się skończyć nawet 
wyproszeniem z terenu basenu.

Ze spożywaniem alkoholu póki co nie 
ma problemu. Ludzie unikają tego lub po 
prostu dobrze się kryją. W końcu – jak 
to się mówi – Polak potrafi.

Bartosz Sadliński

Jeszcze przed poświęceniem basenu burmistrz powitał bialskich VIP-ów przybyłych 
na spotkanie

Żeby tradycji stało się zadość, burmistrz Arnold Hindera został wepchnięty do basenu. 
W ubraniu

Zjeżdżalnia - jeden z elementów basenu w Białej

Prezes bialskiego WiK-u Władysław Po-
dróżny (z lewej) będzie dążył do tego, by 
już za pół roku spółka wygrała przetarg 
na zagospodarowanie odpadów
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Burmistrz Białej uprzejmie informuje, że 
mieszkańcy danej miejscowości mogą złożyć 
wniosek o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy 
Biała bezpośrednio bądź za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Osobą do kontaktu i pomocy przy wypeł-
nianiu przedmiotowych wniosków jest Pani 
Maria Dryszcz, podinspektor ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Za-
mówień Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Białej, tel. kontaktowy: 77 438 85 57.

Termin składania wniosków na realizację 
zadań w  roku 2015 obowiązuje do 31 
sierpnia 2014 r. 

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie 
(I piętro, pokój 13) bądź na parterze (pokój 
1a) Urzędu Miejskiego w Białej. 

Inicjatywa lokalna – 
czas na nowe wnioski!



„Smolarnia – 350 lat historii” 
– książka Roberta Hellfeiera 
pod tym właśnie tytułem nie-

dawno ujrzała światło dzienne. Na 
pewno zasili ona zbiory niejednego 
pasjonata historii lokalnej.

Polacy to naród interesujący się dziejami 
swojego narodu i  nie tylko. Dowodzi tego 
sprzedaż dodatków historycznych do znanych 
ogólnopolskich tygodników opinii, takich jak 
„Do Rzeczy”, „W Sieci”, „Newsweek” czy „Fo-
cus”. Wciąż jednak na naszym rynku niewiele 
jest opracowań o historii tej małej, lokalnej, 
a jednocześnie bardzo wielkiej, bo związanej 
z życiem codziennym zwykłych ludzi, nie zaś 
polityków, ideologów czy dowódców wojsk.

„Historia ogólna jest bardzo ogólna. A my 
chcemy wydobyć piękno naszego regionu, tych 
naszych miejscowości” – te słowa nieżyjącego 
już Eryka Murlowskiego pojawiają się, gdy 
otworzymy książkę na trzeciej stronie.

Robert Hellfeier, który także jest historykiem 
amatorem, wziął sobie te słowa bardzo mocno 
do serca. Przez ostatnie sześć lat pracował nad 

prawie trzystustronnicową książką opisującą 
wieś Smolarnia, w której  mieszka, i jej okolice.

Opracowanie zawiera liczne mapy, stare 
fotografie, a  także skany dokumentów. Nie 
brakuje też biogramów mieszkańców, nazw 
gwarowych funkcjonujących na tym terenie, 
charakterystyki zabytków (sakralnych i nie 
tylko) czy zwyczajów. Ponadto autor dołożył 
starań, by powiązać dzieje ze współczesnością, 
pokazując np. jak organizacje społeczne zmie-
niały się na przestrzeni lat, a nawet wieków.

„Niemiecki odpowiednik dzisiejszej nazwy 
Smolarnia to Pechhütte, co w  dosłownym 
tłumaczeniu oznacza miejsce, w  którym 
produkowano smołę, a więc właśnie smolar-
nię” – czytamy na stronie 53 i juź etymologię 
nazwy miejscowości mamy załatwioną.

„Smołę wytwarzano najczęściej ze smolnych 
pniaków sosnowych, tzw. karpiny, a jej pro-
dukcja polegała na procesie suchej destylacji 
rozkładowej drewna. Pierwotnie do tego celu 
używano dołów, w późniejszym okresie mielerzy 
i ostatecznie pieców smolarskich” – czytamy 
z kolei dwie strony wcześniej.

Smolarnia leży w  gminie Strzeleczki (pow. 
Krapkowicki). Autor związany jest jednak 
z gminą Biała ze względu na przynależność 
do Komisji Historii i Tradycji Ziemi Chrze-
lickiej. Motorem jego zainteresowań dziejami 
lokalnymi był Eryk Murlowski.

Robert Hellfeier znany jest także z twórczości 
o innej tematyce. Zajmuje się popularyzowa-

niem wiedzy o mukowiscydozie – chorobie, 
na którą sam cierpi i z którą dzielnie walczy. 
Lektura jego książki o historii Smolarni nie 
pozostawia co do tego wątpliwości. Czekamy 
zatem na kolejne opracowania, tym bardziej, 
że – jak zaznaczył we wstępie sam autor – temat 
nie został wyczerpany.

Bartosz Sadliński

-  Jaka jest nowa nazwa sołectwa?

-  Przedmieście.

-  Co tak naprawdę zmieni się po tym prze-
mianowaniu?

-  Trzy ulice, tzn. Stare Miasto, Szynowice, 
Świerczewskiego, będą stanowić wspólnotę 
jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo. 
Korzyść z tego jest przede wszystkim taka, że 
mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania 
z funduszu sołeckiego, czyli ze środków na 
realizację zadań na rzecz tegoż sołectwa 
(zostaną one wskazane przez mieszkańców). 
Jeśli chodzi o wysokość tego funduszu, będzie 
to około 18 tysięcy złotych rocznie. Można 
przewidywać, że będą to najczęściej zadania 
związane z remontem dróg czy ulic. To miesz-
kańcy, sami we własnym zakresie, na zebraniu 
wiejskim będą podejmowali uchwały, na co 
mają zostać przeznaczone środki.

-  Wcześniej ulice te składały wnioski o realizację 
zadań, opierając się na zasadach ogólnych?

-  Tak; teraz natomiast jest możliwość, żeby 
mieszkańcy wnioskowali jako sołectwo.

-  Są tam jedynie domy własnościowe? Nie 
ma wspólnot mieszkaniowych?

-  Zgadza się.

-  Ilu jest obecnie mieszkańców?

-  Ogólnie 425. My dodatkowo dzielimy tę liczbę 
na dwie grupy – gospodarstwa rolne oraz po 
prostu gospodarstwa domowe. Wspólnota, 
o  której mówimy, ma charakter typowo 
wiejski. Na 102 gospodarstwa domowe, 
73 ma charakter rolniczy A zatem większa 
część mieszkańców zajmuje się rolnictwem 
lub działalnością gospodarczą powiązaną 
z rolnictwem. 

-  I ten argument przede wszystkim zadecy-
dował o stworzeniu sołectwa...

-  Tak. Tego rodzaju jednostka pomocnicza musi 
mieć charakter wiejski. Chodzi o zabudowę, 
gospodarkę, sposób życia ludzi. Jest to podane 
w uzasadnieniu uchwały. Wracając jeszcze do 
funduszu sołeckiego, można przewidywać, 
że pierwszym tematem będzie zły stan dróg 
dojazdowych do pól. Przypuszczalnie środki 

będą szły w tym kierunku. Mieszkańcy zgłaszali 
już ten problem wcześniej.

-  Chodzi o utwardzenie?

-  Tak, przede wszystkim.

-  Na razie jest tam bita ziemia?

-  Tak. Ale dopiero we wrześniu będziemy wie-
dzieć, na co mieszkańcy sołectwa zaplanują te 
środki. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 
wszystkie zebrania wiejskie muszą odbyć 
się do końca września. Wtedy mieszkańcy 
podejmą uchwałę określającą, jakie zadania 
ich interesują. Później złożą wniosek do 
burmistrza, określając co i jak, i wtedy dopiero 
nastąpi cała procedura związana z wyliczeniem 
i wydatkowanim.

-  Co gmina będzie z tego miała? Chodzi mi 
o utworzenie sołectwa.

-  Otrzyma od państwa zwrot 30% funduszu 
sołeckiego. Na tej zasadzie to działa.

-  Od kogo wyszła propozycja stworzenia 
sołectwa?

-  Od mieszkańców z  tego terenu. Burmistrz 
w pełni zaakceptował te postulaty i oficjalnie 
był głównym inicjatorem procesu zmiany. 

-  Co by nie mówić, fundusz sołecki daje też 
większy porządek; każde sołectwo otrzymuje 
przydzieloną sumę...

-  Tak, na pewno; wiadomo wtedy, że jest 
określona kwota i musi być ona w odpowiedni 
sposób wydatkowana. Ma zapewnione miejsce 
w  budżecie - sołectwa wiedzą zawsze, że 
dostaną tyle i tyle.

-  Czy, aby funkcjonował fundusz sołecki, 
musi być wybrany sołtys?

-  Tak.

-  Pytam nie bez kozery. Sporo wsi cierpi na 
„bezsołtysie” - nikt nie chce zaangażować 
się w sprawowanie tej funkcji. Możę nie 
dzieje się tak u nas, ale w skali wojewódz-
twa – owszem...

-  Musi być sołtys, rada sołecka i  musi być 
zebranie wiejskie, a  te trzy elementy są ze 
sobą powiązane. Przypadek „bezkrólewia” 
mieliśmy kiedyśw Ogierniczu, fundusz sołecki 
nie był wtedy realizowany. Na obecną chwilę 
nie mamy takiej sytuacji. Całe szczęście.

-  Czy gmina ma plan przekształcać dalsze 
części miasta w sołectwa?

-  (Śmiech) No chyba nie. Nie ma ku temu 
przesłanek. Kiedyś był dość nagłośniony 
temat Jarocina, gdzie chciano przekształcać 
całe miasta czy gminy na sołectwa. W Białej 
nie mamy takich planów. To jednak miasto. 
Małe, ale miasto.

-  W chwili obecnej mamy zatem 30 sołectw...

-  Tak. I  jedno miasto. U  nas i  tak granice 
miejscowości i  jednostek pomocniczych 
niekoniecznie się pokrywają. Np. Pogórze jest 
oficjalnie miejscowością administracyjną, ale 
w ramach niej mamy dwa sołectwa – Pogórze 
i Frącki.

-  Frącki to przysiółek...

-  Administracyjnie tak. Ale jeśli chodzi 
o podział na jednostki pomocnicze, tworzy 
osobne sołectwo.

-  Kiedyś pewnie dożynki odbędą się w sołectwie 
Przedmieście...

-  Czemu nie! Pewnie prędzej czy później tak 
się stanie.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Jeszcze jedno sołectwo

Osiedle nieprzypadkowo przekształcone zostało na sołectwo. Dominującą dziedziną 
aktywności mieszkańców jest tam rolnictwo

Nad monografią wsi Smolarnia Robert Hellfeier pracował 6 lat

Sekretarz gminy Grażyna Biały

Kawał historii

Niedawno ulice Świerczewskiego, 
Szynowice i Stare Miasto (wcze-
śniej mające charakter osiedla) 

stały się sołectwem. Uchwała w tej 
sprawie została przegłosowana na 
czerwcowej sesji. O tym jak, po co 
i dlaczego rozmawiamy z Grażyną 
Biały, sekretarz gminy.

PANORAMA BIALSKA • LIPIEC • 2014 7



Przeszło dwadzieścia lat temu spod 
pióra Harry’ego Thürka (pisarza 
urodzonego w Białej, dziś już nie-

żyjącego) wyszła powieść „Sommer 
der toten Träume” („Lato umarłych 
snów”). Prace nad wydaniem pierw-
szego w pełni profesjonalnego prze-
kładu książki już ruszyły. Rozmawiamy 
z Maciejem Dobrzańskim (redaktorem 
naczelnym „Gazety Prudnik24”), inicja-
torem przedsięwzięcia.

-  Kiedy pojawił się w tobie pierwszy impuls? Kiedy 
zdecydowałeś, że poruszysz machinę wydawniczą 
związaną z wydaniem książki Harry’ego Thürka?

-  Idea zrodziła się kilka lat temu, kiedy poświęcałem dość 
dużo czasu na organizację spotkań literackich w Prudnickim 
Ośrodku Kultury. Interesowałem się też dziejami Prudnika. 
Obie te pasje – literacka i historyczna – spowodowały, że 
kiedy tylko miałem okazję przeczytać „Lato umarłych 
snów” w tłumaczeniu Anny Myszyńskiej i pod redakcją 
Andrzeja Derenia, stwierdziłem, że jest to książka bardzo 
ciekawa, zwłaszcza z punktu widzenia prudniczan. Autor 
opisuje bowiem jeden z najbardziej interesujących, ale 
jednocześnie dramatycznych momentów w historii miasta, 
a mianowicie dwa letnie miesiące 1945 roku. Według 
mnie taka książka to duży skarb historyczny i kulturowy.  
 
Zatem impuls pojawił się parę lat temu. Później jednak 
byłem zajęty innymi sprawami i  angażowałem się 
w inne projekty. Mniej więcej końcówką ubiegłego 
roku pomyślałem, że nadszedł już czas podjąć kroki 
w stronę wydania książki Harry’ego Thürka. Poszedłem 
do starosty prudnickiego Radosława Roszkowskiego 
i  podzieliłem się pomysłem. Okazało się, że mój 
rozmówca dość dobrze orientuje się w  tematyce 
książki i również uważa ją za swego rodzaju literacką 
perełkę ziemi prudnickiej. Zresztą swego czasu 
wzbudziła ona duże zainteresowanie, gdy ukazywała 
się w odcinkach w „Tygodniku Prudnickim”. Starosta 
powiedział, że kiedyś były nawet próby zekranizowania 
tej powieści. Miała się tego podjąć reżyser pochodzenia 
prudnickiego Małgorzata Jurczak. Niestety, pomysł 
upadł. Wiem też, po rozmowie z  Janem Dolnym 
(honorowy obywatel Prudnika, obecnie zamieszkały 
w  Hamburgu; znał osobiście Harrego Thűrka – 
przyp. red.), która miała miejsce w tamtym roku, że 
w gronie jego znajomych również przymierzano się 
do wydania „Lata umarłych snów”. Wtedy, bodajże, 
pojawiły się jakieś problemy z wyborem tłumacza, choć 
muszę zaznaczyć, że nie znam szczegółów tej sprawy.  
 
Teraz mogę już powiedzieć, że książka ukaże się jesienią 
tego roku w ramach specjalnego projektu i zostanie 
sfinansowana ze środków unijnych. Dostępna będzie 
bezpłatnie. Projekt ten obejmie także inną, niezwykle 
istotną z punktu widzenia ziemi prudnickiej książkę – 
monumentalną historię Prudnika autorstwa Chrząszcza, 
a  także zbiór wierszy prudnickiego poety Wojciecha 
Ossolińskiego. Wszystkie te książki zostaną przetłuma-
czone również na język czeski. Zresztą motywy związane 
z naszymi południowymi sąsiadami także pojawiają się 
w powieści „Lato Umarłych Snów”. Jest tam scena, w której 
bohaterowie wędrują do Prudnika od strony Pradziada.

-  No właśnie, czy można mówić o „Lecie umarłych 
snów” jako o  wiarygodnym źródle informacji 

historycznej, czy raczej należy je traktować jako 
fikcję literacką?

-  Jest to powieść, a więc fikcja, która jednak posiada 
silne zakorzenienie w historii. Trzeba też zaznaczyć, 
że książka oparta jest na przeżyciach autora. Główni 
bohaterowie wzorowani są na autentycznych ludziach, 
jego przyjaciołach. Również miejsca stanowią odbicie 
prawdziwego miasta. Pojawia się np. garbaty most na 
drodze do stacji kolejowej (w pobliżu ulicy Mieszka 
I – przyp. red), czy budynek dawnego Medyka (Zespół 
Szkół im. Janusza Korczaka – przyp. red.) Każdy, 
kto mieszka w Prudniku, odnajdzie w książce jakieś 
miejsce, gdzie na co dzień się porusza. Ja na przykład, 
poczułem się dość niezwykle, kiedy w trakcie lektury 
zorientowałem się, ze akcja dzieje się właśnie pod 
oknami mojego pokoju. 

-  Jak byś ocenił wartość tej książki dla osób spoza 
ziemi prudnickiej?

-  Myślę, że jest ona wysoka, gdyż opisuje wydarzenia 
dziejące się tak naprawdę nie tylko tutaj. Chodzi np. 
o ciekawy, acz bardzo dramatyczny proces wymiany 
ludności. Jak wiadomo, decyzją Stalina Polacy z Kresów 
Wschodnich zostali przeniesieni na nasze obecne ziemie, 
natomiast Niemcy zmuszeni byli udać się w głąb Rzeszy. 
Czytając „Lato umarłych snów” można pojąć dramatyzm 
całej tej sytuacji. Chcę wyraźnie podkreślić, że choć 
Harry Thürk był z pochodzenia Niemcem, to jednak 
zachował bezstronność. Nie zakłamywał historii, nie 
usprawiedliwiał Niemców, którzy przecież rozpoczęli 
wojnę. Z drugiej strony opisał też sytuacje dziejące się 
latem 1945 roku w Prudniku,  kiedy to niektórzy Polacy 
znęcali się nad obywatelami niemieckimi. Wiemy 
z historii, że takie rzeczy miały miejsce.

-  Mam jednak nadzieję, że nie będziemy mieli 
drugiego Grossa...

-  Każdy, kto zna mnie i moje poglądy, wie, że jestem 
ostatnią osobą, która chciałaby promować coś, co 
zakłamuje wiedzę o  II wojnie światowej, tzn. kto tę 
wojnę rozpoczął, kto tworzył obozy koncentracyjne 
itd. Od dawna brzydzę się działalnością niejakiej 
pani Steinbach (Erika Steinbach – przewodnicząca 
Związku Wypędzonych w Niemczech – przyp. red.) 
i martwi mnie obecna dziś w Niemczech tendencja do 
wybielania niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę 
światową, sytuująca Niemców w roli jej ofiar. Dlatego też 
uważam, że niezwykle istotne jest zachowanie proporcji. 
Prawdą jest, że to Niemcy rozpoczęli wojnę i w imię 
chorej, rasistowskiej ideologii wymordowali miliony 
ludzi. Prawdą jest również, że zdarzały się przypadki,  
kiedy to pojedynczy Polacy w zemście za doznane ze 
strony niemieckiej cierpienia zachowywali się w sposób 
brutalny. Te dwie prawdy się nie wykluczają. Celowo też 
używam stwierdzenia „przypadki”. Ówczesna niechęć 
Polaków do Niemców jest jak najbardziej zrozumiała, 
ale należy pamiętać, że akty agresji wobec Niemców nie 
były jakąś tutejszą normą. To trzeba jasno powiedzieć, 
podobnie jak to, że i niektórzy Niemcy czuli pogardę dla 
przesiedlonych Polaków, postrzegając ich jak intruzów 
na ziemiach, które traktowali jak swój dom.  

-  Czy „Lato umarłych snów” to książka dobra 
literacko? Chodzi o sposób prowadzenia narracji, 
zarysowywania postaci itd.

-  Harry Thürk był jednym z najbardziej poczytnych 

pisarzy w NRD, jego książki rozchodziły się w dużym 
nakładzie. Można więc mówić, że jest to dobra marka. 
Osobiście nie czytałem książki w oryginale, ponieważ 
nie znam niemieckiego. Zapoznałem się z jej polskim 
tłumaczeniem w wykonaniu Anny Myszyńskiej, które 
ma wartość i pozwala zapoznać się z książką, jednak 
nie jest tłumaczeniem stricte profesjonalnym, ciężko 
mi więc wypowiadać się co do maestrii warsztatowej 
autora. Sądzę jednak, żeby była ona na wysokim 
poziomie (śmiech). Obecnie przekładem zajmie się 
Marcin Domino. Perfekcyjnie włada on językiem 
niemieckim i zna doskonale historię Prudnika. Bierzemy 
też pod uwagę, że książkę obejrzy przed drukiem jakiś 
polski pisarz, po to, by ją – że tak to ujmę – wygładzić 
literacko. Myślałem o Stanisławie Srokowskim. Nie 
wiem jeszcze, czy to się uda.

-  Czy w  książce znajdzie się również miejsce na 
streszczenie biografii Harry’ego Thürka i historię 
tego, jak jego postać funkcjonowała w świadomości 
zbiorowej, np. dzięki Annie Myszyńskiej?

-  Prawdopodobnie takie elementy się znajdą. Zapro-
ponowałem staroście Roszkowskiemu żeby w książce 
ukazał się wywiad z autorem, który przeprowadziła 
w 1995 roku Anna Myszyńska. Z tego miejsca chciałbym 
jej zresztą serdecznie podziękować za wszystko, co 
zrobiła dla popularyzacji tej książki w świadomości 
mieszkańców Białej czy Prudnika. A  wracając do 
wywiadu – to ważna rozmowa w  kontekście całej 
książki, bo dzięki niej poznajemy poglądy Harry’ego 
Thürka na historię. Warto też, żeby ludzie, którzy będą 
czytali „Lato umarłych snów”, wiedzieli, że jej autor 
nie był domorosłym pisarzem, ale profesjonalistą. 
Trzeba również wspomnieć o  jego bogatej karierze 
dziennikarza i  wspaniałych reportażach z  Laosu, 
Kambodży, Wietnamu, Korei i Chin.

-  Powieść lokalna to zjawisko rzadkie w porównaniu 
do lokalnych tomików wierszy...

-  Nie ma zbyt wielu miast tej wielkości, co Prudnik, 
które doczekały się książki z prawdziwego zdarzenia. 
Trzeba z tego skorzystać. Dziwię się, że nikt do tej pory 
nie zrealizował tego pomysłu. Tak naprawdę nie jest to 
bardzo trudne zadanie. Była wprawdzie obawa o prawa 
autorskie, ale wiemy już, że w ich posiadaniu jest niemieckie 
wydawnictwo, które „Lato Umarłych Snów” wydało już 
kilka lat temu.  Jego szef jest otwarty na współpracę.

-  Na ziemi prudnickiej coraz trudniej budować dobre 
samopoczucie na przyszłości. Sięgamy więc wstecz. 
W  ostatnich latach ukazała się książka o  Maxie 
Pinkusie, kardynale Wyszyńskim czy pieniądzu 
zastępczym. Dobrze już było...

-  Muszę ci przyznać rację. Zabrzmi to gorzko, ale 
w czasach, kiedy Prudnik leżał na terenie Niemiec, 
miasto kwitło. Mieliśmy na przykład fabrykę tekstylną, 
późniejszy Frotex, znaczącą dla Europy czy nawet 
świata. Za czasów polskich została ona – nie boję się 
użyć tego słowa – zniszczona. To, co zrobiono z Fro-
teksem, to barbarzyństwo. W Prudniku żyje się więc 
teraz trudniej, zwłaszcza ludziom młodym, niemniej 
wydawanie książek na pewno nadal wzbogaca nasze 
życie kulturalne, więc trzeba to robić. 

-  O czym opowiada „Lato umarłych snów”?

-  Książka mówi o historii głównego bohatera, Niemca, 

który został wcielony do Wermachtu. W  lecie 1945 
roku przedostaje się on od strony Pradziada do Prud-
nika, ponieważ jest przekonany, że miasto w dalszym 
ciągu należeć będzie do państwa niemieckiego i liczy, 
że po wojnie będzie mógł w  nim nadal mieszkać. 
Podróżuje wraz z  dwoma innymi młodymi Niem-
cami, których losy stanowią oś powieści. W książce 
znajdziemy również watek miłosny, opisany jest 
bowiem związek jednego z  głównych bohaterów 
z Cyganką. Wydaje mi się, że w kontekście zbrodni 
oświęcimskich i rasistowskiego nastawienia państwa 
niemieckiego do Romów jest to bardzo ważny element.   
 
Powieść zawiera też wspaniały opis prudnickiego getta 
dla Niemców, które było umiejscowione w kamienicach 
przy ulicach Chrobrego i Królowej Jadwigi. Warunki, 
jakie w nim panowały przyprawiają o ciarki na plecach. 
Z powieści, dzięki interesującym opisom, możemy 
dowiedzieć się jak wyglądało życie w Prudniku w chyba 
najbardziej dziwnym okresie istnienia miasta, gdy spotkali 
się w nim i żyli przez moment jednocześnie: Niemcy, 
Rosjanie i Polacy.  Realia tamtych czasów przedstawione 
są w sposób wielowymiarowy. Nie można też zapominać 
o doskonałym opisie obozu pracy w Łambinowicach, 
gdzie rozgrywa się finał powieści. Osobiście rozumiem 
dramat tych Niemców, którzy nie głosowali na Hitlera, 
a którzy musieli później cierpieć, wskutek wywołanej 
przez niego wojny i wypędzenia ze swoich rodzinnych 
stron. Winę za to nie ponoszą jednak Polacy, ale ci, 
którzy doprowadzili do władzy tyrana, a  także cała 
ówczesna polityka niemieckiego państwa. Pamiętajmy, 
że dla naszych rodaków opuszczenie Kresów także było 
dramatem. Spotkało się tu więc wielu pokrzywdzonych 
ludzi, którzy niczym nie zawinili. Po każdej ze stron 
sporo było postaw szlachetnych, ale i barbarzyńskich. 
Ta książka znakomicie to pokazuje.   

-  Mimo to trzeba liczyć się z kontrowersjami. Jesteś 
na nie gotowy?

-  No tak, trochę obawiam się, że ja albo starostwo 
zostaniemy oskarżeni o to, że próbujemy promować 
jakąś alternatywną, kłamliwą wersję historii lub prostu 
niemiecką rację stanu. Na pewno znajdą się ludzie, 
którzy skrytykują książkę jeszcze zanim ją przeczytają. 
Zachęcam jednak do lektury bez uprzedzeń. A  tak 
na koniec zacytuję Harrego Thurka z wywiadu Anny 
Myszyńskiej. Mówi on wyraźnie: „Napisałem tylko 
prawdę, a prawda powinna być wypowiedziana, czy 
będzie o Śląsku 1945 roku czy o Oświęcimiu. Utrata 
rodzinnych stron bardzo głęboko mnie dotknęła tak jak 
i innych, ale przecież nie od Polski wyszło przesunięcie 
granic w 1945 roku, co jest historycznie udowodnione. 
Dlatego też potrafiłem w ten sposób pisać, że jestem 
człowiekiem bez uprzedzeń do innych narodów.”. 
Sądzę, że ten brak uprzedzeń jest w książce doskonale 
widoczny. Z tego miejsca, już teraz, zachęcam więc do 
uważnej lektury.   

rozmawiał Bartosz Sadliński

O wojnie bez uprzedzeń, 
o ziemi prudnickiej bez sztampy

Droga na Czartowice - tu być może stanie lustro. O nie wnioskuje radna Monika Wolny
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Czas na lustro!Czas na lustro!
Podczas czerwcowej sesji radna Monika 
Wolny wnioskowała o postawienie lustra 
w Nowej Wsi Prudnickiej przy wjeździe od 
strony Czartowic, gdzie droga powiatowa 
styka się z gminną.

- Zwłaszcza w sezonie prac polowych występuje 
duże niebezpieczeństwo – zaznacza radna. –
Pojazdy rolnicze zajmują dużo miejsca na dro-
dze i nie widać ich za zakrętem.

Wnioskująca nie otrzymała jeszcze odpowie-
dzi. Przypomnijmy – dzięki podobnym dzia-
łaniom Moniki Wolny w zeszłym roku, lustro 

zostało postawione w innym newralgicznym 
miejcu – gdzie od remizy w Nowej Wsi Pru-
dnickiej skręca się w stronę Żabnika. Tam 
również nie widać było, co czai się za zakrę-
tem. A trzeba przyznać, że w razie zderze-
nia pojazdy rolicze są jak czołgi. W dodatku 
posiadają różne wystające elementy, na które 
można się nadziać. A zatem – dopóki heli-
kopter nie znajduje się na wyposażeniu każ-
dego rolnika – warto uważać. Lub postawić 
lustro drogowe. Lub... jedno i drugie.

Bartosz Sadliński



Od 2001 roku Szkoła Pod-
stawowa w Grabinie pro-
wadzona jest przez sto-

warzyszenie Koło Grabina Związku 
Górnośląskiego. Dzięki uporowi ro-
dziców udało się przed laty uchronić 
ją przed losem wielu wiejskich szkół 
– zamknięciem.

W roku szkolnym 2013/2014 w placówce 
uczyło się 48 uczniów, a zatem na jedną 
klasę przypadało ich średnio ośmiu. Jeśli 
zaś chodzi o przedszkole (znajdujące się 
w budynku szkoły) – uczęszczało do niego 
łącznie 25 przedszkolaków.

- Jeśli chodzi o rok następny, będziemy mieli 
minimalny spadek, o dwójkę uczniów – 
mówi Marian Buśko, dyrektor placówki.

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Grabinie uczęszczają dzieci z miejsco-
wości Grabina, Otoki (sąsiednia wioska 
w gminie Biała) oraz Rzymkowice (gmina 
Korfantów). Autobus będący do dyspozycji 
szkoły wozi dzieci w dwie strony (rano 
oraz po zajęciach).

- W ostatnich latach w zasadzie co roku 
mieliśmy malowanie ścian – wspomina 
dyrektor. - Poza tym: wymiana okien, 
kaloryferów, wymiana podłóg itd.

Choć architektura budynku przywodzi 
na myśl lata słusznie minione, to jednak 
widać, że w  obiekt wpompowano już 
mnóstwo pieniędzy i  pracy. W  końcu 
dzisiejsze czasy to walka szkół o byt. Na 
przykładzie nie tak dawno zamkniętego 
liceum w Białej mogliśmy przekonać się, 
że problem dotyczy już nie tylko małych 
wiejskich szkółek. Niż demograficzny 
zbiera żniwo. 

W szkole w Grabinie pracuje obecnie 18 
nauczycieli plus dwie panie sprzątające. 
Cztery osoby spośród personelu zatrud-
nione są na pełnym etacie..

- Od 2013 roku realizujemy w szkole projekt 
„Fascynujący świat nauki i techniki”. Chodzi 
o wzbogacenie treści programowych, trochę 
też o wyrównanie szans – zaznacza Marian 
Buśko. - Mieliśmy np. trzy wycieczki do 
planetarium. Dzieci mają 20 godzin zajęć 
tygodniowo w dwóch grupach.

Projekt ten opiera się na założeniu, na 
którym opierają się chyba wszystkie 
współczesne projekty. Otóż, przyswajanie 
wiedzy musi być wielozmysłowe, inter-
dyscyplinarne, obejmujące współpracę 
z  innymi instytucjami, twórcze; broń 
Boże zaś oparte na mechanicznym 
przyswajaniu regułek.

Bartosz Sadliński

Dyrektor grabińskiej placówki  Marian Buśko

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie

Niepubliczna szkoła ciągle w grze

III OGÓLNOPOLSKI 
PUCHAR 

BURMISTRZA BIAŁEJ 
W KOLARSTWIE 

GÓRSKIM

Jubileusz Złotych Godów 
obchodzili:

Ingrid i Jan Buk – zam. Pogórze, ślub 04.07.1964 r.

W  ramach „Akcji Lato 2014 
w mieście i gminie” orga-
nizowanej przez Gminne 

Centrum Kultury w Białej odbyły 
się jak dotąd trzy wycieczki. 9 lipca 
chętni mogli spróbować swoich sił 
w parku linowym w Pokrzywnej, 
a nieco później tego samego dnia 
uczestniczyć w warsztatach w dru-
karni i poznać w teorii i praktyce me-
tody druku kiedyś i dziś.
 22 lipca dzieci wybrały się na wy-
cieczkę po Białej – zwiedziły m.in. 
zamek, wieżę wodną, cmentarz ży-
dowski. Po wędrówce po mieście na 
uczestników wycieczki czekał słodki 
poczęstunek w Gminnym Centrum 
Kultury przygotowany przez p. Te-
resę i p. Witolda Hreczaniuk.
 24 lipca odbyła się wycieczka 
do kina. Dzieci obejrzały film pt. 
„Gang Wiewióra”, po czym poje-
chały do McDonalda – obowiąz-
kowego punktu każdej wycieczki 
do Opola.

23.08.2014 w Parku Miejskim 
w Białej odbędzie się III 
Ogólnopolski Puchar Bur-

mistrza Białej W Kolarstwie Górskim. 
W wyścigu prawo startu mają zawod-
nicy posiadający aktualną licencję. 

 Zgłoszenia nadsyłać należy na ad-
res organizatora (White MTB Team 
Biała, ul. Kopernika 5, 48-210 Biała) 
lub mailowo na bikerxc@poczta.fm 
do 20.08.2014.

Mężczyźni:

żak 11-12
młodzik 13-14
junior młodszy 15-16
junior 17-18
orlik, elita (open) 19-29
masters od 30

Kobiety

żak 11-12
młodziczka 13-14
j. młodsza 15-16
juniorka 17-18
orliczka, elita(open) 19-29
masters od 30

Lato 2014
w mieście i gminie
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Warsztaty w drukarni w Pokrzywnej

Pod zamkiem w Białej

W parku linowym w Pokrzywnej



Serdeczne podziękowania 

dla wszystkich mieszkańców 
oraz darczyńców za pomoc 
w zorganizowaniu Pikniku 
Rodzinnego w Solcu w czerwcu 

bieżącego roku.

Sołtys Solca 
Renata Tyrała

Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łączniku serdecznie dziękuje 
panu Janowi Neugebauerowi i 
jego pracownikom z Dębiny za 
nieodpłatne pomalowanie wieży 

remizy w Łączniku.

Hubert Kołek

DIETETYK KLINICZNY
Tomasz Saska
 
• leczenie chorób dietozależnych
• normalizacja masy ciała
• inne usługi dietetyczne
 

 
Rejestracja telefoniczna: 502-560-060
Rejestracja internetowa: www.znanylekarz.pl/tomasz-saska/dietetyk 

NZOZ „ZDROWIE”
ul. Targowa 6
48-250 Głogówek

Prywatny Gabinet Dietetyki Klinicznej
Olszynka 38
48-231 Lubrza

Pytania do dietetyka: 
508-216-544
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• 17.06 we wsi Górka sprawca (lat 54) 
znęcał się fizycznie i psychicznie nad 
członkami rodziny

• .27.05. mężczyzna lat 58 groził po-
zbawieniem życia członkom najbliż-
szej rodziny.

• 18.06  w miejscowości Łącznik 31-let-
ni sprawca kierował rowerem na dro-
dze publicznej wbrew orzeczonemu 
przez sąd zakazowi.

• 21.06 w Olbrachcicach trzej sprawcy 
(lat 28, 30 i 40) dokonali kradzieży na-
powietrznej linii telefonicznej. Stra-
ty – 4 tys. zł.

• 22.06 Chrzelice – mieszkaniec (lat 
52) uchylał się od obowiązku alimen-
tacyjnego orzeczonego na rzecz nie-
letnich dzieci.

• 25.06 sprawca (lat 60) kierował rowe-
rem na drodze publicznej wbrew orze-
czeniu sądowemu

• 26.06  Pogórze – sprawca (lat 17) wła-
mał się do niezamieszkałego budyn-
ku, skąd skradł wyposażenie. Straty 
– 4 tys. zł.

• 26-27.06 Biała – sprawca (lat 23) do-
konał kradzieży samochodu osobowe-
go Audi 80. Straty – 3,5 tys. zł.

• 04.07 w Gostomi sprawca dokonał kra-
dzieży 6 sztuk krzeseł ogrodowych o 
łącznej wartości 800 zł.

• 04.07 w Białej sprawca (lat 34) znęcał 
się fizycznie i psychicznie nad człon-
kami rodziny.

• 11.07  Biała – sprawca (lat 54) dokonał 
samowoli budowlanej w przedmiocie 
wyposażenia kotłowni.

• 14.07 w Białej sprawca (lat 32) doko-
nał kradzieży portfela wraz z pięniędz-
mi i dokumentami tożsamości. Łączna 
wartość – 370 zł.

• 14.06  na terenie spółki Wodociągi i 
Kanalizacja w Białej zainstniał wypadek 
przy pracy, w wyniku którego zatrud-
niony tam pracownik doznał ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu.

• 15.07 na obwodnicy Białej sprawca (lat 
26) kierował samochodem marki Ford 
Ka w stanie nietrzeźwości alkoholowej.

• 16-18-07 w Łączniku sprawcy (lat 24 i 
26) ukradli z budynku mieszkalnego 6 
sztuk grzejników panelu centralnego 
ogrzewania. Straty: 2 tys. zł.

• 21.07 w Chrzelicach sprawca (lat 42) 
przywłaszczył sobie przyczepę o war-
tości 20 tys. zł. na szkodę firmy leasin-
gowej z siedzibą we Wrocławiu.

• 22.07  na trasie Rostkowice-Wilków 
sprawca (lat 48) kierował rowerem po 
drodze publicznej wbrew orzeczone-
mu zakazowi sądowemu.

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Teściowej 

Elżbiecie Malik 
składają 

dyrektor i pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury 

w Białej.

Elżbieta Plicko – ur. 1936 r., zm. 14.06.2014 r., zam. Otoki 

Lidia Karwat – ur. 1961 r., zm. 22.06.2014 r., zam. Grabina DPS

Zygmunt Siekielski – ur. 1924 r., zm. 23.06.2014 r., zam. Biała

Mikołaj Jarosiewicz – ur. 1930 r., zm. 30.06.2014 r., zam. Miłowice

Anna Kocoł – ur. 1925 r., zm. 01.07.2014 r., zam. Miłowice

Joachim Hupka – ur. 1955 r., zm. 01.07.2014 r., zam. Mokra

Agnieszka Barysz – ur. 1928 r., zm. 05.07.2014 r., zam. Biała

Elżbieta Surmiak – ur. 1919 r., zm. 07.07.2014 r., zam. Biała

Alfred Koszyk – ur. 1936 r., zm. 08.07.2014 r., zam. Ogiernicze

Halina Cziczinger – ur. 1947 r., zm. 08.07.2014 r., zam. Śmicz

Jan Głombica – ur. 1941 r., zm. 16.07.2014 r., zam. Solec

Klaus Bach – ur. 1938 r., zm. 16.07.2014 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka

Gerard Plicko – ur. 1939 r., zm. 16.07.2014 r., zam. Śmicz

Elli Gruchmann – ur. 1937 r., zm. 19.07.2014 r., zam. Łącznik

Leonard Suchy – ur. 1922 r., zm. 20.07.2014 r., zam. Krobusz

Elżbieta Handzik – ur. 1930 r., zm. 21.07.2014 r., zam. Grabina

Anna Morawiec – ur. 1933 r., zm. 21.07.2014 r., zam. Prężyna

Stanisław Wolak – ur. 1956 r., zm. 25.07/2014 r., zam. Kolnowice

Elfryda Chowaniec – ur. 1937 r., zm. 25.07.2014 r., zam. Chrzelice

Burmistrz Białej informuje, że trwa realizacja projektu pn. „Wykonanie boiska do 
piłki nożnej w Pogórzu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu 
małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem projektu jest poprawa stanu istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej wsi 
poprzez wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Pogórzu.
Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie warunków i stan-
dardów przypisanych wymogom dotyczącym funkcjonowania boisk sportowych, 
w wyniku czego docelowo będzie można uzyskać stosowną licencję do rozgrywek 
piłkarskich.

Całkowita wartość projektu: 44 780,31 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 19 780,31 PLN

UNIJNA DOTACJA NA WYKONANIE 
BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W POGÓRZU

UNIJNA DOTACJA NA WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W POGÓRZU

Burmistrz  Białej  informuje,  że  trwa  realizacja  projektu  pn.  „Wykonanie  boiska  do  piłki  nożnej  w
Pogórzu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem  projektu  jest  poprawa  stanu  istniejącej  bazy  sportowo-rekreacyjnej  wsi  poprzez  wykonanie
pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Pogórzu.
Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie warunków i standardów przypisanych
wymogom dotyczącym funkcjonowania  boisk  sportowych,  w wyniku  czego docelowo będzie  można
uzyskać stosowną licencję do rozgrywek piłkarskich.

Całkowita wartość projektu: 44 780,31 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 19 780,31 PLN

Serdeczne podziękowania 
rodzinie, sąsiadom, 

znajomym i przyjaciołom, 
którzy wzięli udział 
w ostatniej drodze 

śp. Anastazji Otremby, 

składają córka, zięć, 
wnuki i prawnuki.

Krewnym, przyjaciołom, zna-
jomym, kolegom, księdzu Piotrowi 
oraz wszystkim, którzy wspierali 
nas w  tych trudnych chwilach 
i towarzyszyli w ostatniej drodze 

naszego ukochanego syna 
 

śp. Konrada Globisza, 

wyrazy szczerej wdzięczności 
oraz serdeczne podziękowania 

składają rodzice.

Sąsiadom, znajomym, przyja-
ciołom i delegacjom z zakładów 

pracy 
za udział w ostatniej drodze 

śp. Jana Kwaśnika

serdeczne podziękowania 
składa żona i dzieci z rodzinami.

Wyrazy głębokiego 
współczucia Pani

DOROCIE SOLIŃSKIEJ
Kierownikowi Referatu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Białej
z powodu śmierci

OJCA

składają
Burmistrz Białej i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej
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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

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

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

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



PANORAMA BIALSKA • LIPIEC • 201412

Helou, Combo, Pajujo, czyli Dni Białej

Lipiec zaczął się imprezowo. 
Już w pierwszy weekend mie-
siąca gmina Biała świętowała 

swoje dni.
-
Miłośnikom piosenek w gwarze śląskiej 
służył Mirosław Szołtysek. Godzin i 
lat nie liczył z kolei Andrzej Rybiński, 
zaś zespół Coco Afro bawił publikę 
coverami znanych przebojów pop. 
Muzyką reggae kołysała grupa Pajujo, 
a na tych, którzy lubią „hop siup jazz” 
czekał występ Extra Mocnego Combo 
z Pawłem Myszyńskim (mieszkańcem 
Białej) na pokładzie. Ludzie bawili się 
przy szlagierach wykonywanych przez 

zespół Szwagry, natomiast o rockowe 
brzmienie zadbała grupa Helou!. Dni 
Białej zamykał (w niedzielę późnym 
wieczorem) zespół Łzy (już bez Anny 
Wyszkoni)

Na miłośników wesołych miasteczek 
czekało wesołe miasteczko, zaś amatorzy 
dobrego, tłustego jedzenia mogli uraczyć 
się dobrym, tłustym jedzeniem. 

Dla dzieci przygotowano program 
„Bajkowy świat Smerfów”.

Bartosz Sadliński

Rękodzieło można było podziwiać przy drodze na plac, gdzie odbywały się imprezy

Rodzinna przejażdżka autodromem na tle półnagich niewiast

Zespół Łzy był główną atrakcją tegorocznych Dni Białej

Zespół Pajujo nie krył w swoich piosenkach zainteresowania popularnym miękkim 
narkotykiem

Zespół Extra Mocne Combo, 
czyli gatunek muzyczny zwany umownie hop siup jazzem

Tłuste jadło, czyli polskie przysmakiŁoscypki uśmiechały się do potencjalnych konsumentów


