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Jan Szczurek

Przestroga
Wkopane w pył ziemi
między Górą Św. Anny
a Kopą biskupią
stoją pomniki.

Niekiedy zatrzyma się człowiek,
w zadumie czyta nazwiska
swojsko brzmiące,
bez ciał , które zwiędły

nad kanałem Le Manche,
w lodach Syberii i piasku Afryki.
Jakie to smutne  umierać wszędzie,
tylko nie u siebie.

Patrzą na historię tej ziemi.
-To dobrze, że tak wielu
jeszcze pamięta wczoraj,
tylu zabitych, zniewolonych, zgwałconych.

Urodziłem się tutaj,
chcę rozmawiać z tymi,
którzy szukają  panaceum
na nicość, na fałsz.

Wędrujmy w kolejne tysiąclecie,
Będąc wspólnie spokojni i dumni.
abyśmy już nigdy nie musieli
budować takich pomników.

Łącznik, 2000 r.
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Witam!
Powoli zbliżamy się do końca 
roku, kalendarz skłania nas do 
refleksji i wyciszenia. W listopa-
dzie tradycyjnie odwiedzamy 
groby naszych bliskich. Także 
i my zapraszamy Cię, drogi Czy-
telniku do refleksji – nad tym co 
przemija ale i nad tym co nas 
czeka w przyszłości. Ten numer 
jest kolorowy, wielokulturowy 
i  smaczny. Na początkowych 
stronach rządzą dzieci – szkoła 
w Grabinie prezentuje nam się 
w trzech aktach na str. 3, a na str. 
4 poznajemy aktywne dzieciaki 
z przedszkola w Białej (sprzątają 
świat, rozdają „Uśmiechy” i po-
znają świat). Na str. 5 ks. Cebu-
lla pyta „Komu bije dzwon?” a O. 
Hubert rozważa o chorobie i sa-
motności. O tym, że można po-
łączyć wiele różnych obowiąz-
ków i to z różnych dziedzin roz-
mawiamy na str. 6 z ks. Diako-
nem Markiem Dzionym. Na str. 
7 zrobi się smacznie – o nagro-
dzie dla pani Teresy Kamieniec-
kiej – Hreczaniuk. O drogach – 
informacyjnie i kontrowersyjnie 
– przeczytasz na str. 7 i 8. Na 
stronie 10 spotykamy się w dal-
szym ciągu z panią Myszyńską, 
tu poznamy też królewską grę. 
Wydanie to kończymy palącym 
problemem oraz Happeningiem 
z okazji Dnia Walki z ubóstwem. 

Życząc miłej lektury 
pozdrawiam
Krzysztof Gorek

Autorzy tekstów
Leokadia Schneider

Dominika Hoinko

Krzysztof Gorek

Ks. Damian Cebulla

O. Hubert Bieniek

Magdalena Przybyszewska

Zdjęcia
Krzysztof Gorek
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W sobotę, 19 października, 
w świetlicy w Prężynie 
z inicjatywy sołtysa 

Zygfryda Marzotko zorgani-
zowano Mały Oktoberfest.

 Zadeklarowani uczestnicy 
mogli posilić się golonką lub 
zestawem obiadowym z ko-
tletem, przygotowano napoje, 
kawę i ciasto.

 Oprawę muzyczną zapewnił 
Dj Stefan.

 W doskonałych humorach 
bawiono się do późnych go-
dzin nocnych.

Prężyna się bawi

Pieszo wzdłuż granic Polski

 Proszę o kilka słów o sobie i wyja-
śnienie skąd wziął się pomysł na taką 
podróż?

 Nazywam się Konrad Żuk, od zawsze 
planowałem obejść Polskę wzdłuż 
granic. Planowałem to zrobić zaraz 
po maturze, kiedy miałem najdłuższe 
wakacje w życiu. Namówiłem też kolegę, 
jednak rodzice go nie puścili, więc i moi 
mnie nie puścili. Nadszedł jednak czas, 
że mam 33 lata i stwierdziłem, że pora 
coś zrobić dla siebie. Przez trzy lata 
oszczędzałem pieniądze i  wreszcie 
wybrałem się w podróż. Żeby to było 
fajnie zrobione – stwierdziłem, że przy 
okazji warto by było komuś pomóc 
i  dogadałem się z  firmą budowlaną 
z  Wrocławia, która wspiera WOŚP. 
W telefonie posiadam dwie aplikacje 
– pomoc mierzona krokami. Każdy 
krok kosztuje grosze, ale w ciągu dnia 
zbiera ich się tysiące. W moim przy-
padku, przy 25 kilometrach wychodzi 
37 tysięcy kroków, co przekłada się na 
kwotę 37zł dla jakiejś organizacji, ja 
wybrałem dwa domy dziecka, którym 
w  ten sposób pomagam. Kieruję się 
zasadą, że podczas podróży nie korzystam 
z żadnych środków transportu, każdy 
kilometr chcę przejść pieszo.

 Jak wygląda sprawa z  noclegiem 
podczas takiej podróży?

 Hotel dla takiego obieżyświata jak ja 
jest za drogi, czasem uda się zanocować 
u znajomych rozsianych po Polsce. Jeśli 
trafi mi się prysznic – staram się przeprać 
ubrania i bieliznę. Staram się nocować 
w pensjonatach agroturystycznych, po-
goda bywa różna i nie warto ryzykować, 
wolę spać pod dachem. Z ekstremalnych 
sytuacji: trzy razy spałem na ambonie, 
raz w czołgu z drugiej wojny światowej, 
raz w szkole podstawowej.

 Jak ludzie reagują na pieszego 
wędrowca?

 Na zachodzie ludzie często za-
praszali mnie na obiad, ciekawostką 
jest, że zawsze można liczyć na ludzi 
mniej zamożnych, są bardziej chętni 
do pomocy i nie chcą ani złotówki za 
nocleg. Zawsze staram się w jakiś sposób 
zrekompensować za wszystko – chociażby 
jakąś bombonierą czy „załącznikiem” 
dla panów, starszym osobom zdarzało 
mi się porąbać drewno. Zdarzają się 
także osoby, które być może ze strachu 
przed obcą osobą nie chcą pomóc. 
Wtedy idę po prostu dalej.

 Jak wygląda twój przeciętny dzień?

 Każdy dzień jest nową, ciekawą 
sytuacją. Już nic nie planuję naprzód. 
Codziennie rano wstaję i  po prostu 
wyznaczam sobie trasę i  zaczynam 
iść. Na początku planowałem trasę 
tygodniami, potem na trzy dni, ale nie 
zawsze plan był wykonalny. Wszystko 
zależy od pogody, od tego co jest u góry 
zaplanowane. Poza tym niejednokrotnie 
trafiałem na tak piękne tereny (zwłaszcza 
na wschodzie), że trzeba było pozwiedzać, 
co też wpływało na plan podróży.

 A co na pewno trzeba w taką podróż 
zabrać ze sobą?

 Ja zabrałem tarpa, czyli plandekę 
biwakową. Jest to płachta o wymiarach 

3m na 3m z dziewiętnastoma punktami 
montażu, z której jestem w stanie zro-
bić namiot jednoosobowy z podłogą, 
dwuosobowy bez podłogi, różnego 
typu zadaszenia plus hamak. Ważną 
rzeczą jest menażka do przygotowania 
posiłków, uzdatniania wody w jakikol-
wiek sposób, karimata, śpiwór, ubranie 
przeciwdeszczowe, zapas jedzenia 
w konserwach, zapasowa para butów, 
skarpetek już nie będę liczył (śmiech). 
Ważna jest dla mnie też słomka życia. 
Nie funkcjonuję bez kawy, także ona 
też zawsze w moim ekwipunku jest. 
No i apteczka – nikt z nas nie zna dnia 
ani godziny.

 Jaki jest kolejny cel podróży po 
wyjściu z Białej?

 Jeszcze nie wiem, jeszcze nie plano-
wałem. Wyjdzie w  praniu... wszystko 
zależy od pogody. Na pewno udam się 
w stronę Złotego Stoku.

 Czy gdzieś w  sieci dostępne są 
materiały z podróży?

 Narazie tylko na Facebooku, na 
moim profilu, wystarczy wpisać: Konrad 
Żuk. Kanał na YouTube nazywa się „Na 
nogach przez świat”, ale jeszcze nie ma 
na nim żadnych treści. Jedną kamerę 
jak na razie udało mi się zgubić -  i to 
po trzech dniach wędrówki. Nagry-
wam komórką i jeśli uda mi się złapać 
Internet wysyłam materiały do kolegi, 
który na bieżąco je obrabia – na ten 
moment mamy zapas około trzydziestu 
filmików. W planach mamy wrzucać je 
na kanał co dwa dni. Przyznam się, że 
pomysł trochę ściągnąłem od Wojciecha 
Cejrowskiego. 
 Razem z  kolegami planujemy też 
przejść Polskę wzdłuż granic jeszcze 
raz w ciągu przyszłego lata – ale tym 
razem w cztery osoby trasą mieszaną: 
rowerem, kajakiem, piechotą.

 W  takim razie życzę powodzenia 
i dziękuję za rozmowę.

dh
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Co słychać w szkole w Grabinie?

W ramach II edycji konkursu 
edukacyjnego ,,Szkolne 
Przygody Gangu Słodzia-

ków” uczniowie kl. II NSP w Grabi-
nie przystąpili do Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania. 

 Celem konkursu było budowanie 
nawyku codziennego czytania wśród 

uczniów klas I-III. Rzeczą oczywistą jest 
to,że pasję do czytania trzeba zaszczepić 
już od najmłodszych lat, ponieważ pełni 
ono ważną rolę w rozwoju dziecka - po-
budza wyobraźnię, uczy samodzielnego 
myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację 
Stąd też uczniowie kl. II zaprosili na swoje 
zajęcia młodszych kolegów i koleżanki 
z  klasy I  wraz z  wychowawczynią do 

wspólnego wysłuchania opowiadań 
z  książki Renaty Piątkowskiej ,,Gang 
Słodziaków”.  Po przeczytaniu wybranych 
fragmentów cała II klasa udała się do 
przedszkolaków, aby zapoznać ich z no-
wymi bohaterami i przygodami, które 
miały miejsce na leśnej polanie. Wszyscy 
uczniowie otrzymali zakładki do książek 
oraz dzienniczek postępów czytania, 

a każda z klas dostała dużego słodziaka. 
Przedszkolaki przygarnęły do swojego 
grona pluszaków nowych juniorów. Czas 
z książką upłynął wszystkim bardzo szybko 
i w miłej atmosferze. Koordynatorem 
obchodów ,,Dnia Głośnego Czytania” 
była pani Joanna Bauch (nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej).

Joanna Bauch

IMPREZA Z GWIAZDAMI czyli kino letnie

SPRZĄTANIE ŚWIATA

,,SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW’’ czyli Dzień Głośnego Czytania

Dnia 27 września 2019 roku od-
była się w naszej szkole „Im-
preza z gwiazdami”, czyli kino 

letnie zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabi-
nie. Co prawda już w aurze jesiennej, 
ale nikt z przybyłych gości z pewno-
ścią nie narzekał.

 Wszyscy mogli korzystać w  pełni 
z bezpłatnego bufetu. Pieczenie kiełbasek 
przy ognisku, popcorn i wiele innych 
atrakcji urozmaiciło wspólne oglądanie 
filmu. Dzieci wraz z babciami i mamami 
wzięły udział w konkursie plastycznym 
z nagrodami pt. „Moja wiedza o regionie 
i Partnerstwie Borów Niemodlińskich” 
wraz z którymi był realizowany projekt. 

Wieczór również umilił występ naszego 
lokalnego chóru, który mógł zaprezen-
tować się w nowych strojach.
 Zadanie zrealizowane zostało w ramach 
projektu grantowego LGD Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich,, Poprawiamy kondycję 
organizacji pozarządowych w  zakresie 
siedzib, kadr, działalności i jej promowania”. 
Źródło finansowania: poddziałanie19.2. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.
 Dziękujemy wszystkim rodzicom 
i  mieszkańcom wsi za współpracę 
oraz pomoc i liczymy na kolejne tak 
miłe spotkania.

Anna Rawska

W dniu 23 września kolejny raz 
uczniowie wraz z opieku-
nami Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Grabinie przepro-
wadzili akcję „Sprzątanie Świata’’.

 Do worków zebrano odpady metalowe, 
higieniczne, plastikowe i szkło. Akcja odbyła się 
pod hasłem: NIE ŚMIECIMY! SPRZĄTAMY. 
ZMIENIAMY. Działania takie mają na celu 
uświadomić naszym uczniom, iż wyrzucone 
odpady są bezpośrednim zagrożeniem dla 
naszego środowiska, ale sami mamy też 
wspływ na to jak ono wygląda. Dziękujemy 
uczniom za zaangażowanie i godną postawę 
młodego ekologa. Koordynatorem akcji 
była Pani Aneta Kołosowska.

Aneta Kołosowska
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W Publicznym Przedszkolu w Białej

Akademia Piłkarska turniejowo

W Publicznym Przedszkolu 
w Białej, wrzesień był 
obfity w rozmaite wy-

darzenia i atrakcje.

 Na początku miesiąca poszczególne 
grupy naszego przedszkola odwiedziły 
Gospodarstwo Agroturystyczne w Dę-
bowcu, gdzie hodowane są alpaki. Jest 
to wspaniałe miejsce prowadzone przez 
cudownych ludzi, którzy kochają zwie-
rzęta. Dzieci poznały zwierzęta bardzo 
przyjazne dla ludzi, mogły je same 
karmić, jak również głaskać i przytulać 
się do nich. Przedszkolaki wzbogaciły 
swoją wiedzę na temat pochodzenia 
alpak ich hodowli i pielęgnacji. Dzieci 
korzystały w pełni z jesiennych promieni 
słońca, spacerując z alpaką oraz oddając 
się zabawom na świeżym powietrzu. 

6 października drużyna 
Akademii Piłkarskiej Biała 
brała udział w nieoficjal-

nych MISTRZOSTWACH RE-
GIONÓW DOLNOŚLĄSKIEGO 
I OPOLSKIEGO. 

Rozgrywki miały miejsce na stadionie 
miejskim w  Grodkowie. Na turniej 
zgłosiły się najlepsze drużyny obu woje-
wództw. Dla naszej drużyny zaszczytem 
było znaleźć się, oraz grać w tak dobrze 
obsadzonym turnieju, gdzie mieliśmy 
nabierać niezbędnego doświadczenie. Do 
turnieju zakwalifikowały się następujące 
drużyny: AP Biała, MKS Parasol Wrocław, 
Odra Opole, AP Oleśnica, UKP GOL 
Opole, WKS Śląsk Wrocław S.A, GZ 

LZ Grodków, Sparta Ziębice, AP Reissa 
Kępno, UKS Orlik Blachownia, Rekord 
Bielsko Biała, Victoria Chróścice.

Drużyny były podzielone na dwie 
grupy, z których trzy najlepsze drużyny 
awansowały do tzw. „Ligi Mistrzów”, 
a trzy ostatnie brały udział w „Lidze 
Europy”. Drużyna AP Biała trafiła do 
trudnej grupy, gdzie rozegraliśmy 
pięć meczy.
AP BIAŁA 1:1 Victoria Chróścice
AP BIAŁA 3:2 UKS Orlik Blachownia
AP BIAŁA 3:1 UKP Gol
AP BIAŁA 2:1 Rekord Bielsko Biała
AP BIAŁA 0:5 WKS Śląsk Wrocław S.A
Zajmując drugie miejsce w  swojej 
grupie, awansowaliśmy wraz z  dru-

żynami WKS Śląsk Wrocław S.A oraz 
UKP GOL Opole do „Ligi Mistrzów”
Następnie rywalizowaliśmy z najlepszymi 
drużynami z grupy drugiej.
AP BIAŁA 0:4 MKS Parasol Wrocław
AP BIAŁA 0:0 AP Oleśnica
AP BIAŁA 0:2 Odra Opole

Zwycięzcą turnieju została drużyna 
MKS Parasol Wrocław przed UKP 
GOL Opole oraz Odra Opole. Nasza 
drużyna w turnieju zajęła wysokie 5. 
miejsce grając jak równi z  równym 
z  najlepszymi drużynami regionu. 
Trzeba dodać, że drużyna z Białej była 
najmniej liczną grupą zawodników na 
tym turnieju.
Wystąpiliśmy w  składzie:  Nadia 

Dwornicka, Michał Dwornicki, Marcin 
Dwornicki, Dawid Głombica, Marko 
Zboroń, Mateusz Ziembla, Dominik 
Garbowski, Mikołaj Licznar, Patryk 
Bierek. Trenerami drużyny byli Krzysztof 
Stolarewski oraz Jarosław Olajossy
Dodatkowo wyróżnienie w  turnieju 
dostał nasz zawodnik Dawid Głombica, 
któremu gratulujemy.

Turniej odbył się w przyjaznej atmosferze, 
były emocje, piękne bramki i ciekawe 
atrakcje poza turniejowe, takie jak: 
„strzały do celu” czy „żonglowanie piłki”.

Dziękujemy zawodnikom oraz trene-
rom za walkę i poświęcenie, a  także 
rodzicom za głośny doping i wsparcie. 

 Dwie najstarsze grupy wybrały się 
na wycieczkę do Mochowa, gdzie świę-
towały Dzień Pieczonego Ziemniaka. 
Powodem do uhonorowania tego warzywa 
jest jego kulinarna popularność, możli-
wość przypomnienia tradycji ludowych 
odbywających się podczas jesiennych 
zbiorów ziemniaków, a przede wszystkim, 
wywołanie radości ze wspólnej zabawy 
oraz udziału w konkurencjach, których 
bohaterem jest...ziemniak. Zwieńczeniem 
zabawy było upieczenie ziemniaków 
i wspólna uczta na zakończenie wycieczki.
 20 września, z okazji Ogólnopol-
skiego Dnia Przedszkolaka, dzieci 
wraz z wychowawczyniami wybrały się 
na Rynek, aby rozdawać „Uśmiechy” 
w postaci własnoręcznie wykonanych 
kwiatków. Obdarowani zostali napotkani 
mieszkańcy naszej Gminy, jak również 

pan Burmistrz, pracownicy sklepów, 
zakładów fryzjerskich, poczty, apteki, 
itp. Wielką radość sprawiły dzieciom 
uśmiechy na twarzach tych osób. Był 
to wspaniały dzień radosnej zabawy, 
pełen słońca i uśmiechów wszystkich 
dzieci oraz miejscowej społeczności.
 W ostatnim tygodniu września 
przedszkolaki w atmosferze emocjo-
nalnego zaangażowania uczestniczyły w 
ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” 
i oczyszczały z odpadów najbliższą 
okolicę przedszkola. Dzieci były pełne 
entuzjazmu, prześcigały się w zbieraniu 
śmieci i noszeniu worków. Wyposażone 
w plastikowe worki i rękawice ochronne 
ochoczo przemierzały najbliższą okolicę.
 Podsumowując, idąc za słowami 
Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy 
wszystkim dzieciom aby uśmiech gościł 
na ich twarzach każdego dnia, nie tylko 
od święta.

Daria Madzia
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Komu bije dzwon?

Choroba, cierpienie, samotność

Powieść Ernesta Hemingwaya 
Komu bije dzwon rozpoczyna 
się wierszem angielskiego po-

ety Johna Donne: „Żaden człowiek 
nie jest samoistną wyspą; każdy sta-
nowi ułomek kontynentu, część lądu. 
Jeżeli morze zmyje choćby grudkę 
ziemi, Europa będzie pomniejszona, 
tak samo jak gdyby pochłonęło przy-
lądek, włość twoich przyjaciół czy 
twoją własną. Śmierć każdego czło-
wieka umniejsza mnie, albowiem je-
stem zespolony z ludzkością. Przeto 
nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: 
bije on tobie.”

 To zespolenie z ludzkością, nie tylko 
z członkami rodziny, ale także z przyja-
ciółmi, sąsiadami, czy też mieszkańcami 
tej samej wioski, miasta sprawia, że każda 

śmierć nas umniejsza. Śmierć, która 
wpleciona jest niezmiennie i nieodwo-
łanie w architekturę życia człowieka jest 
motywem naszych myśli w ten szczególny 
czas pamięci o  tych, który odeszli, 
a dla niektórych czas przypomnienia, 
że masz swoją przeszłość. Masz swoją 
przeszłość i  twoim obowiązkiem jest 
zachować o  niej pamięć, a  co może 
bardziej istotne i ważniejsze przekazać 
tę pamięć.
 Kultura pamięci, bo tak należałoby 
to sformułować to obowiązki. Obowiązek 
pójścia na cmentarz, troskę o  groby, 
stanięcia nad mogiłą, pochylenia z po-
korą rozumu przed tym, co w naszym 
pojęciu przeminęło, a  przecież trwa 
w wieczności. Obowiązek przypomnienia 
sobie i  przekazania naszym dzieciom 
i wnukom prawdy o ludziach, którzy dali 
nam życie, wiarę, wychowanie, którzy 
uczyli i swoim życiem pokazywali takie 

wartości jak miłość, dobro,
piękno.

Obowiązek podniesienia serca swojego 
i tych, którzy pozostają nieraz za długo 
w wielkim bólu i żałobie po ukochanych, 
którzy dla nas za wcześnie i  niespo-
dziewanie odeszli. Obowiązek ciągłego 
przypominania sobie i innym, że przecież 
„nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 
20). Obowiązek modlitwy za dusze 
naszych zmarłych, bo oni tego oczekują 
i  bardzo potrzebują. To obowiązek, 
który dzisiaj możemy i  powinniśmy 
spełnić, bo wiemy, ile zawdzięczamy 
naszym już tu nieobecnym, a przecież 
jak wierzymy patrzącym na nas stamtąd 
i oczekującym naszej duchowej pomocy. 
A oni oddadzą nam po wielokroć, gdy 
wrócą już do domu Ojca i wstawiać się 
będą za nami jako święci, błogosławieni, 
szczęśliwi w niebie! Bo właśnie w tym 
jest sens i moc wypowiadanych przez 
nas w  chrześcijańskim Credo słów: 
„Wierzę w świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie 

i życie wieczne”. Wierzymy przecież, 
że ci, co odeszli, wciąż z nami są. Pew-

ność daje 
nam 

nasza wiara oparta na obietnicy samego 
Jezusa Chrystusa: „Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie.” (J 11, 25).
 Przychodzimy więc na cmentarze, 
nie tylko dbając o kulturę pamięci od-
noszącą się do przeszłości i do zmarłych. 
Przychodzimy z całą pewnością także 
ze względu na siebie samych, pytając 
o teraźniejszość i przyszłość. Nieustannie 
przecież zmagamy się z wieloma pytaniami, 
na które szukamy odpowiedzi pewnych 
i jasnych. Przybywając jednak na cmen-
tarz, chcemy znów uświadomić sobie, 
że problemy dnia codziennego są niczym 
w obliczu śmierci człowieka. I nawet gdy 
stajemy nad mogiłą najbardziej zasłużonej 
osoby, to uświadamiamy sobie, że jej 
sława i  osiągnięcia były tylko ulotne. 
Wówczas przypomina nam się także życie 
najbliższych, których podobnie jak nasze 
przepełnione było zarówno radościami 
jak i  sukcesami, ale nader często też 
troskami i kłopotami, może nawet takimi, 
które zbyt mocno ich obciążały i zdawały 
być się nie do pokonania. Wszystko 
to jednak w chwili ich śmierci stało się 
nieważne, czego może niejednokrotnie 
byliśmy świadkami. Przychodzimy zatem 
także z nadzieją i po nadzieję dla nas. 
Nadzieję, że to czego doświadczamy 
tu na ziemi jest niczym w perspektywie 
życia wiecznego, bo jak naucza papież 
Benedykt XVI w  encyklice Spe salvi: 
„Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, 
która przetrwa wszelkie zawody, może 
być tylko Bóg – Bóg, który nas umiło-
wał i wciąż nas miłuje «aż do końca», 
do ostatecznego «wykonało się! »”
 Wchodząc w  zadumie i  skupieniu 
w  przestrzeń tych, którzy już odeszli, 
pamiętajmy, że przeminął nie tylko ich 
czas, ale przemija i  szybko przeminie 
również nasz czas. Życie tu na ziemi 
mamy tylko jedno, więc idź drogą mi-
łości służąc innym, dając jednocześnie 
świadectwo, że prawdziwe i  wieczne 
życie dopiero przed Tobą. I  nie pytaj 
znów Komu bije dzwon, lecz pamiętaj, 
że co dzień bije on Tobie!

ks. Damian Cebulla
proboszcz parafii Łącznik

Siła życia w człowieku jest bar-
dzo mocna. Każdy pragnie zdro-
wia, które jest darem od Boga, 

który jest źródłem wszelkiego życia. 
Spoglądamy na otaczający nas świat 
i widzimy tyle piękna. Zauważamy jak 
wiele może dokonać człowiek wtedy, 
gdy jest zdrowy i fizycznie mocny.

 Każdy ma tyle spraw, tyle planów. 
Ciągle brakuje czasu. A  tym czasem 
niespodziewanie przychodzi choroba, 
jak złodziej kradnąc nasze zdrowie. 
Choroba zawsze przychodzi w najbardziej 
nieodpowiednim momencie.
 Pobyt w szpitalu, szpitalne łóżko, szum 
medycznej aparatury, duchota, czasem 

i ciasnota, bezsenne noce, bezczynność 
i poczucie zagrożenia, lęk i niepewność, 
obawa o kolejne wyniki badań, zatroskane 
twarze bliskich osób. Nurtujące pytanie, 
co ze mną będzie? Z nadzieją spoglądamy 
na lekarzy oczekując dobrych informacji.
 Wielu chorych przeżywa swoje 
cierpienia w  domach, bardzo często 
w samotności. Dom przestaje być do-
mem, a staje się szpitalem. Cierpienia 
jest dużo. Cierpią starsi i młodzi, w sile 
wieku i dzieci. Do cierpień fizycznych 
trzeba dodać ogrom cierpienia psychicz-
nego i  duchowego. Rodzi się pytanie: 
dlaczego ja? Pytamy o sens cierpienia 
i dlaczego ono jest. I nikt na te pytania 
nie zna odpowiedzi. Wiemy jedno: póki 

jesteśmy pielgrzymami, dopóty będzie 
obecne cierpienie. Jest ono związane 
z ludzką naturą. Wiele ludzi w różnym 
przedziale wiekowym cierpi bez swojej 
winy. Choroba też nigdy nie może być 
traktowana w kategoriach kary. Cierpienie 
zawsze pozostanie tajemnicą. W cierpieniu 
potrzebujemy siebie nawzajem.
 Cierpienie pozwala dotknąć dna 
duszy. Czasami pozawala nam na nowo 
się odnaleźć.
 Chrystus nie tłumaczy nam czym jest 
cierpienie, ale całym sobą pokazuje jak 
cierpieć. Nasze ludzkie cierpienie jest 
przepojone męka Chrystusa, ale i On 
sam w obliczu cierpienia i śmierci woła 
„Wybaw mnie od tej godziny”.

 Setnik patrząc na Jego mękę powie, 
że Chrystus jest prawdziwie Synem 
Bożym.
Cierpienie może przygnieść człowieka 
do samej ziemi, ale może także i człowieka 
ubogacić. Taka postawa wymaga miłości 
i zaufania.” Siła miłości musi być większa 
niż siła cierpienia” (Jean Rostand).
 Zdrowie przyjmujemy jako coś, co się 
nam należy, tak powinno być. Życie 
pokazuje jednak, że nie zawsze tak jest. 
Casami pytanie o sens cierpienia prowadzi 
do buntu. Pan Bóg jednak z tym naszym 
buntem sobie poradzi. Najważniejsze 
byśmy jemu ufali i  nadziei nigdy nie 
tracili.

O. Hubert
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Wywiad z ks. diakonem
Markiem Dzionym

 Jesteś szefem DFK w Białej, członkiem 
Towarzystwa miłośników Ziemi Bialskiej, 
angażujesz się w przeróżne projekty. 
Jak znajdujesz czas, aby załatwić tak 
wiele spraw jednocześnie?

 Jeśli chodzi o znajdowanie czasu to 
na pewno ważne jest ułożenie sobie tego 
wszystkiego tak, żeby (jeśli da radę) 
załatwić kilka spraw jednocześnie. Na 
pewno trzeba od czasu do czasu usiąść 
i rozplanować, poświęcić te 15-20 minut 
i wtedy łatwiej jest ogarnąć różne zadania. 
Czasami też trzeba poświęcić trochę snu, 
co też mi się zdarza. Do tej pory, też ze 
względu na moją pracę zawodową, która 
jest w miarę elastyczna i poniekąd łączy 
się z zaangażowaniem w różne grupy, 
których jestem członkiem – udaje mi się 
znaleźć czas na wszystko, tym bardziej, 
że raczej nie angażuję się w rzeczy, które 
leżą poza moim kręgiem zainteresowań.

 Czy zostaje Ci czas wolny na swoje 
hobby, zainteresowania?

 Staram się łączyć zaangażowanie 
społeczne z moimi zainteresowaniami 
historycznymi, dotyczącymi też historii 
Białej. Oprócz tego, jeśli chodzi o hobby 
lubię jeździć na rowerze, biegać czy grać 
w różne sporty drużynowe – w każdej 
wolnej chwili dla relaksu. Czasem lubię 
pojechać do kina czy na jakiś koncert. 
Często planując inicjatywy z młodzieżą 
wykorzystuję takie właśnie okazje.

 Jak przedstawiają się najbliższe 
plany bialskiego koła DFK? Czy 
może zrodziły się jakieś pomysły na 
współpracę z innymi organizacjami?

 Na pewno będziemy się starali rozwijać 
te projekty, które były organizowane 
do tej pory, tzn. spotkania świąteczne, 
noworoczne zarówno dla dorosłych jak 

i dla dzieci, projekty, które są z różnych 
programów (chociażby z  Konsolidie-
rung der Begegnungsstätten). Zastana-
wiamy się też nad tym, jakie ewentualnie 
nowe inicjatywy moglibyśmy wprowadzić, 
czy też jak niektóre dotychczasowo 
prowadzone inicjatywy urozmaicić czy 
też zmienić w taki sposób, żeby cieszyły 
się większym zainteresowaniem – zauwa-
żamy, że niektóre działania (chociażby 
spotkania świąteczno-noworoczne dla 
dzieci) w ostatnim czasie zbyt dużym 
zainteresowaniem się nie cieszyły. Być 
może podejmiemy współpracę z innymi 
kołami DFK, żeby więcej kół zaangażowało 
się w organizację takiego przedsięwzięcia. 
Co do biblioteki, którą posiada także DFK 
w Białej – chcemy znaczną część zbiorów 
włączyć jako depozyt w zbiory biblioteki 
miejskiej - ze względu na dostępność 
czasu i miejsca – zdecydowanie łatwiej 
jest, jeśli książka jest dostępna przez 
cały czas, a nie tylko na telefon i jeśli jest 
w miejscu, które jest gdzieś w centrum 
miasta przy rynku, gdzie większość 
osób chodzi do kościoła, na zakupy czy 
załatwić sprawy do urzędu. Zawsze to 
mniejszy problem, niż podejść do GCK, 
gdzie już trzeba udać się specjalnie, no 
i liczymy też na to, że ze zbiorów będą 
wtedy korzystać nie tylko członkowie 
DFK (którzy wiedzą o tej bibliotece), ale 
też inne osoby zainteresują się literaturą 
w języku niemieckim – tym bardziej, że 
chciałbym, żeby co jakiś czas kilka nowych 
książek (zwłaszcza beletrystyki) się w tej 
bibliotece pojawiało. Do planów należy 
też nawiązanie współpracy z  różnymi 
innymi organizacjami. Jestem już po wielu 
rozmowach, na przyszły rok planujemy 
wspólne inicjatywy z dyrektorem GCK, 
były rozmowy odnośnie wspólnych 
imprez, które moglibyśmy zorganizować 
– w planach jest organizacja większego 
Oktoberfestu, który mógłby być połączony 
z pożegnaniem lata. Moim zdaniem, po 
co robić kilka imprez, które często są dla 
siebie imprezami konkurencyjnymi, skoro 
można połączyć je w jedną atrakcyjną 
całość – każdy znajdzie coś dla siebie. 
Możemy przy jednej okazji zrobić coś 
lepszego dla wszystkich, co może będzie 
cieszyło się większym zainteresowaniem 
niż jeśli każdy będzie robił imprezę tylko 
i wyłącznie dla siebie.

 Działasz także z ministrantami i mło-
dzieżą. Nad czym aktualnie pracujecie?
 Pracujemy po prostu nad tym, nad 
czym się pracuje w tzw. duszpasterstwie 
zwyczajnym, czyli ciągła formacja, 
przygotowania czy do to nadchodzących 
świąt, uroczystości, bo to nie tylko Boże 
Narodzenie i  Wielkanoc, ale są też 
w kościele inne uroczystości, do których 

trzeba się przygotować. W duszpaster-
stwie młodzieży comiesięczne czuwania 
wymagają zaangażowania, wkładu pracy. 
Niezależnie od tego, co w  kościele, 
nowością dla mnie jest prowadzenie 
grupy z Jugendboxu – przygotowujemy 
niemieckojęzyczne przedstawienie 
teatralne, oprócz nas robi to jeszcze 9 
grup z Polski. W przedostatni weekend 
listopada w  Głogówku będzie finał 
przedsięwzięcia na zasadzie konkursu, 
gdzie grupa, która wygra ten festiwal 
pojedzie na międzynarodowy przegląd 
teatrów mniejszości niemieckiej do 
Rumunii w przyszłym roku. Jest o co 
walczyć. Grupę mam dosyć zaangażo-
waną, co prawda bardzo młodą, bo są 
to w większości dwunastolatkowie. Są 
to też ich pierwsze spotkania z teatrem, 
dla niektórych też pierwsze spotkania 
z  językiem niemieckim na takim 
poziomie, bo część już dosyć dobrze 
mówi po niemiecku, część dopiero się 
w ten język wdraża, ale już widzę u nich 
postępy, także myślę, że mają szansę 
żeby o  coś zawalczyć. Sami wybrali 
sobie temat i ułożyli sztukę, będzie to 
Smartfonzombies (Smartfonowe zombie). 
Ułożyliśmy ten scenariusz w konwencji 
opowieści wigilijnej, ale więcej szczegółów 
nie zdradzę. Na pewno przed premierą 
w Głogówku będzie prapremiera w Białej, 
także wszyscy zainteresowani będą na 
to przedstawienie zaproszeni.

 Wracając jeszcze do duszpasterstwa 
na chwilę obecną jakichś większych 
projektów nie mamy, ale myślimy 
razem z  ministrantami, żeby może 
w przyszłym roku pojechać do Rzymu 
na pielgrzymkę ministrantów – co dwa 
lata jest organizowana taka pielgrzymka 
w okresie wakacyjnym, może nam się uda. 
Powoli będziemy się też przygotowywać 
do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży, 
tym razem do Lizbony, jest to stosunkowo 
blisko, stosunkowo tanio w porównaniu 
do Panamy, gdzie koszty wynosiły około 
10 tysięcy złotych. Tutaj na pewno te 
koszty nie będą takie wysokie, także 
będziemy już nad tym myśleć.

 Z ramienia biskupa pracujesz w dusz-
pasterstwie mniejszości narodowych, 
na czym polega to zadanie?

 Co do duszpasterstwa mniejszości 
narodowych- jestem skierowany właśnie 
przez biskupa do pracy w tym duszpa-
sterstwie, które ma swoją siedzibę przy  
ul. Szpitalnej w  Opolu w  polsko-nie-
mieckiej bibliotece. Eichendorfa. Tam, 
oprócz pracy typowo duszpasterskiej, 
jest to też praca w  bibliotece. Moim 
zadaniem jest pozyskiwanie najnowszej 
literatury na temat Śląska, stosunków 

polsko-niemieckich, mniejszości w Eu-
ropie środkowo-wschodniej z naciskiem 
na niemiecką. Oprócz tego mam pod 
sobą archiwum czasopism, które chyba 
jako jedyne w Polsce archiwum zbiera 
wszystkie niemieckojęzyczne czasopisma 
o Śląsku, Pomorzu i dawnych Prusach 
Wschodnich (obecnie Warmia i  Ma-
zury). Zajmuję się też pracą naukową, 
tzn. pisaniem artykułów, wyjazdami 
na różne konferencje. Natomiast praca 
typowo duszpasterska to jest chociażby 
przygotowywanie pielgrzymek mniejszości, 
których w roku odbywa się 5, w tym roku 
doszła jeszcze szósta. Dwie największe 
to pielgrzymka mniejszości narodowych 
na górę św. Anny w pierwszą niedzielę 
czerwca i  pielgrzymka narodów do 
sanktuarium Mariahilf w Zlatych Horach, 
oprócz tego takie mniejsze pielgrzymki 
do Wambierzyc i Barda Śląskiego, a w tym 
roku nowa, która doszła, odbędzie się 
w listopadzie do sanktuarium św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy. Zobaczymy jak to 
wyjdzie. Przygotowanie pielgrzymki to 
cała oprawa, załatwienie orkiestr, przy-
gotowanie tekstów (zawsze minimum 
dwujęzycznych), znajdowanie osób, 
które włączyłyby się w  prowadzenie 
modlitwy – nie chodzi o to, żeby tylko 
duchowieństwo się modliło, ale też żeby 
angażować w modlitwę inne osoby.
 Poza tym czuwanie nad duszpaster-
stwem niemieckojęzycznym, mszami 
które odbywają się regularnie w parafiach, 
ewentualnie rozwiązywanie różnych 
problemów, które mogą się pojawiać. 
Na chwilę obecną zastanawiamy się 
też nad pozyskaniem nowych mate-
riałów liturgicznych, bo kilka lat temu 
w Niemczech weszły nowe lekcjonarze 
z nowym tłumaczeniem, wydano nowy 
mszał rzymski po niemiecku. Staramy 
się te publikacje pozyskać, żeby parafie 
nasze nie odbiegały od standardów, które 
gdzieś tam są wyznaczane przez kościół.
 W zasadzie praca w duszpasterstwie 
mniejszości polega przede wszystkim na 
tym, żeby zajmować się tym, co dzieje się 
w naszej diecezji (czy to po niemiecku czy 
po romsku - bo pod nasze duszpasterstwo 
podlegają też Romowie) na bieżąco. 
Szukamy też nowych rozwiązań dla tych 
wyzwań, które są stale stawiane czy to 
przed społeczeństwem czy też przed 
kościołem we współczesnym świecie, ale 
właśnie w kontekście mniejszości. I na 
pewno to zaangażowanie w struktury 
DFK, TSKN-u też bardzo pomaga, bo 
możemy być na bieżąco z tym czym żyje 
mniejszość nie tylko w życiu duchowym, 
ale i świeckim, bo jedno z drugim jest 
połączone i jedno przekłada się na drugie.

dh

Człowiek orkiestra

Radostynia nagrodzona
Mistrzowie Agro to ogólnopolski 

plebiscyt, w którym przyzna-
wane są tytuły Rolnik Roku 

Polski, Gospodyni Roku Polski, Koło 
Gospodyń Wiejskich Roku Polski oraz 
Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 
Polski, a  także Sołtysa Roku Polski 
i Sołectwo Roku Polski.
 Plebiscyt w tym roku na Opolszczyźnie 
został przeprowadzony po raz pierwszy, 
a laureatów nagradzano na każdym pozio-
mie (powiatowym, wojewódzkim i ogólno-

polskim). Głosować można wysyłając sms-y 
do 7.11.2019.
 Jak dotąd w przebiegu plebiscytu sołectwu 
Radostynia udało się zająć pierwsze miejsce 
w powiecie i trzecie miejsce w wojewódz-
twie w kategorii Sołectwo Roku. W ramach 
nagrody otrzymało bon o wartości 1000zł 
na zakup materiałów budowlanych.
 W  zgłoszeniu do plebiscytu Radosty-
nię opisano jako zgraną ekipę, chętną do 
pomocy i organizowania imprez wiejskich 
i nie tylko. Od stycznia tego roku sołtysem 

wsi jest Pani Mariola Latus – pełna energii 
i różnych pomysłów na przyszłość. Sołectwo 
Radostynia regularnie bierze udział w kon-
kursach kulinarnych, gdzie zawsze zajmuje 
miejsce na podium. Radostynia słynie z tak 
zwanej „szpajzy”, czyli deseru, który prezen-
tuje na pokazach kulinarnych.
Plebiscyt MISTRZOWIE AGRO jest organi-
zowany przez ogólnopolski serwis i maga-
zyn dla rolników "Strefa Agro" oraz przez 
dzienniki regionalne ukazujące się w każ-
dym województwie w Polsce. dh
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Kulinarna Perła

Tu na razie jest ściernisko… 

Poetyckie oraz kulinarne zdol-
ności Teresy Kamienieckiej – 
Hreczaniuk znane są bardzo 

dobrze mieszkańcom naszej gminy. 
Teraz posmakowali i docenili je ju-
rorzy kulinarnego oskara – jak po-
tocznie nazywana jest nagroda 
w konkursie Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów. Chrust 
(faworki) pani Teresy jest zareje-
strowaną potrawą tradycyjną. Jest 
to znaczące osiągnięcie, a droga 
do celu była długa i wyboista.

 Jak mówi pani Teresa, zamiłowanie 
do gotowania i  pieczenia wyniosła 
z domu. – Życie toczyło się wokół kuchni 
– opowiada. Już od najmłodszych lat 
towarzyszyła mamie, babci i prababci 
w  kuchni. Kiedy ktoś rozpalał piec, 
dzieci były ciekawe tego co się wydarzy. 
Wynikało to z tego, że nie było wtedy 
radia, telewizji i internetu. Kiedyś nie 
było też tak dobrze zaopatrzonych 
sklepów – jedzenie, wyroby, każdy 
przygotowywał sam w domu. Jak widać 
nauka wyniesiona z domu rodzinnego 
nie poszła w las. Wręcz przeciwnie – jak 
przyznaje pani Teresa – to, co wyniosła 
z domu rozwinęła „eksperymentując”. 
Wpływ miała też przeprowadzka 
ze wschodu kraju ponad 40 lat temu 
do Gostomii. Wielokulturowość Opol-

szczyzny znalazła swe odbicie także 
w kuchni, gdyż nastąpiło „wymieszanie 
smaków i potraw”.
 Nagroda, jaką pani Teresa odebrała 
z  rąk ministra rolnictwa, wymagała 
ogromu pracy i  cierpliwości. Droga 
w skrócie wyglądała tak: dokumentacja, 
opisy, degustacja, spotkania, prezentacje 
produktu. Czas trwania: kilka lat, 
a  w  ciągu tych kilku lat trzeba było 
się ciężko napracować, być ze swoim 
produktem na targach kulinarnych 
i kiermaszach. Wcale nie takie proste 
– prawda? Ale za to jaki efekt – chrusty 
znalazły się w  zaszczytnym gronie 
blisko 70 produktów nagrodzonych 
z  całego kraju. Chrusty pani Teresy 
są znane także poza granicami kraju: 
Meksyk, Brazylia a nawet Tadżykistan, 
a prof. Jerzy Buzek mówi, że „są najlepsze 
w tej części Europy”.
 W  domu państwa Hreczaniuków 
są dwie perły – jedna pana Witolda 
(z 2017 roku) za nalewkę „Żniwo sadu”, 
wytwarzaną z owoców z przydomowego 
sadu, a druga pani Teresy za chrust; jest 
też kilkadziesiąt dyplomów i pucharów 
zdobytych na przestrzeni lat. Z pewno-
ścią dojdą kolejne. Czego życzymy pani 
Teresie oraz panu Witoldowi, jak również 
i  tego by dalej podchodzili do tego, 
co robią z taką pasją jak dotychczas.

Słowa piosenki Golec uOrkiestry 
nasunęły mi się podczas roz-
mowy z Burmistrzem Edwar-

dem Plicko o tym, co dzieje się 
aktualnie w naszej gminie w ob-
szarze budowy dróg.

 Radostynia; Biała – ul. Prudnicka, 
Lipowa, Tysiąclecia; Biała – Górka Pru-
dnicka; Pogórze – Łącznik. 6 inwestycji, 
1 zakończona, 5 w toku (w różnych 
stadiach). Poruszanie się po tych 
odcinkach na pewno nie jest aktualnie 
proste – szczególnie teraz cierpią rolnicy, 
którzy są w trakcie zbioru buraków – ale 
efekty będą z pewnością warte tego 
poświęcenia. Pamiętajmy, iż otrzymamy 
wiele kilometrów dróg, chodników oraz 
kolejny odcinek ścieżki rowerowej. A tak 
wcale być nie musiało – trzeba pamiętać 
o tym, że część tych inwestycji prowadzone 
są przez Powiat i województwo Opolskie, 
a gmina ma w nich swój udział, gdyby nie 
to, to inwestycje w ogóle by nie zostały 
podjęte, bądź musieli byśmy jeszcze 
na nie poczekać. Ale po kolei:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Radostynii – inwestycja zakoń-
czona we wrześniu br. Dofinansowanie 
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych wysokości 228 000 zł. Całkowity 
koszt budowy to 578 480 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej ulicy 
Prudnickiej w Białej – przebudowa 
odcinka drogi od ul. Kilińskiego 
do obwodnicy miasta (DW 414). 
Dofinansowanie wys. 80% w ramach 
funduszu Dróg Samorządowych tj. 
1 876 019,92 zł. Planowany termin 
zakończenia prac – grudzień 2019 r. 
Całkowity koszt budowy 2 345 024,90 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych ulic 
Lipowej i Tysiąclecia w Białej – prze-
budowa dwóch ulic w rejonie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Białej. 
Dofinansowanie wys. 80% w ramach 
funduszu Dróg Samorządowych tj. 1 993 
200,73 zł. Planowany termin zakończenia 
prac – grudzień 2019 r. Całkowity koszt 
budowy 2 491 500,91 zł.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
przy ul. Prudnickiej w Białej – budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż prze-
budowywanej ulicy Prudnickiej, połą-
czenie ze ścieżką rowerową przy drodze 
wojewódzkiej nr 414. Dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014–2020 jako projekt partnerski 

Subregionu Południowego „Wdrożenie 
kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej 
w Subregionie Południowym”. Dofinan-
sowanie wys. ok 83%. Wartość zadania 
1 082 011,67 zł. Planowany termin 
zakończenia czerwiec 2020 r.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 
1206 O od Białej (ul. Nyska) do Górki 

Prudnickiej – kompleksowa przebudowa 
drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. 
Nyską w Białej do Górki Prudnickiej 
(odc. dł 5,53 km). Dofinansowanie 
wys. 50% w ramach funduszu Dróg 
Samorządowych. Planowany koszt 
zadania 10 561 005,06 zł. Postępowa-
nie przetargowe w trakcie. Realizacja 
2019–2020 r. Dofinansowanie Gminy Biała 

do inwestycji wys. 2 681 000 zł tj. 50% 
wkładu własnego Powiatu do realizacji 
zadania. Kwota ta zmniejszeniu ulegnie 
po wyborze wykonawcy.

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 
na odc. Pogórze – Łącznik od km 28+280 
do km 30+325 – zadanie realizowane 
przez Województwo Opolskie – Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Opolu. Całkowity 
koszt zadania to 6 194 276,11 zł. Dofi-
nansowanie Gminy Biała do zadania 
wynosi 309 713,82 zł. Dofinansowanie 
inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014–2020

 Jak przyznaje Burmistrz, trzeba było 
przygotować się dobrze pod względem 
finansowym. Obecnie można jeszcze 
pozyskać fundusze europejskie – jed-
nak nie wiadomo jak długo jeszcze, 
a obecne „rozdanie” nie jest już takie 
proste jak poprzednie.
 Ryzyko podjęte przez Burmistrza 
Edwarda Plicko się opłaciło. Dzięki 
współudziałowi gminy w inwestycjach 
Powiatu i Województwa zyskamy nowe 
drogi, poprawi się wizerunek naszej 
gminy, a co ważniejsze poprawi się 
komfort jazdy po naszych drogach 
oraz najważniejsza rzecz – zwiększone 
zostanie bezpieczeństwo. Tu należy 
nadmienić, że do tej pory udziały gmin 
w inwestycjach powiatowych było 
znacznie mniejsze. Te 2 mln złotych 
to historyczna suma.
 Na tych inwestycjach Burmistrz nie 
zamierza poprzestać. Kolejne są w pla-
nie – jak przyznaje. Wymaga to jeszcze 
doprecyzowania, przygotowania, 
przekonywania, spotkań i rozmów. 
Czekamy na efekty.
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Kontrowersyjne - ale zmodernizowane „Mosty” w Białej

Tobi möchte
einen Hund

oder Papagei
 – so bunt!

Vielleicht lieber
 eine Katze,

oder Schildkröte 
mit Glatze,

oder einen Fisch 
im Glass, 

oder Hamster, 
der macht Spaß! 

Ein Meerschweinchen 
wäre toll,

Kanarienvögeln 
sind wundervoll!
Ein Kaninchen

möglicherweise?
Eine Maus,

die spielt ganz leise…
Tobi kann sich 

nicht entscheiden.
 Er darf nicht aber  

  übertreiben, 
ein Spielzeug ist 

ein Haustier nicht! 
Ein Tier bedeutet

DIE KATZE – kot
DER HUND – pies
DER PAPAGEI – papuga
DIE SCHILDKRÖTE – żółw
DIE MAUS – mysz
DER HAMSTER – chomik
DAS MEERSCHWEINCHEMN – 
świnka morska
DER GOLDFISCH – złota rybka
DAS KANARIENVOGEL – kanarek
DAS KANINCHEN – królik

"Haustier"

MINI WÖRTERBUCH 

Przyznaję, iż oburzył mnie nagłó-
wek oraz treść artykułu w NTO, 
w którym określono mnie jako 

kombinatora oraz niemalże mistrza 
samowoli budowlanej….

 Wobec kontrowersji, jakie wzbudził 
ów artykuł czuję się zobowiązany 
wyjaśnić opisane w artykule okolicz-
ności, odnoszące się do dwóch mostów 
w Białej. Mosty te zostały doprowadzone, 
w ramach licznych inwestycji w Gminie 
Biała, do stanu bezpiecznego dla ich 
użytkowników. Aktualnie wobec donosu, 
toczy się postępowanie mające na celu 
wyjaśnienie, czy przy ich modernizacji 
dopuszczono się samowoli budowlanej. 
Sprostuję od razu użyte w  artykule, 
w  NTO sformułowanie – iż została 
dokonana samowola – nie została do-
konana, albowiem na tę okoliczność nie 
wydano jeszcze prawomocnej decyzji. 
Zostały natomiast zmodernizowane, 
w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką 
budowlaną dwa mosty, ale o tym poniżej.
 W  ramach Rządowego Programu 
Budowy i Przebudowy Dróg Lokalnych 
otrzymaliśmy 50% dofinansowanie 
do przebudowy ul. Opolskiej wraz 
ze ścieżką pieszo-rowerową oraz ul. 
Szynowice w Białej. Całkowity koszt tych 
inwestycji wzrósł po przetargu do ponad 
5 mln złotych, a dofinansowanie wyniosło 
niecałe 2 mln złotych. Na przebiegu ul. 
Szynowice zlokalizowane są dwa mosty 
na młynówce i  na rzece Biała, które 

jednak nie zostały ujęte w projektowanej 
w 2014 r. przez poprzedniego burmistrza 
dokumentacji tejże drogi. Po uzyskaniu 
dofinansowania stwierdziliśmy, że aby 
ta inwestycja była kompletna i trwała, 
to należy dodatkowo wymienić „na nową” 
nitkę wodociągową oraz wyremontować 
mosty na ul. Szynowice przez co koszt 
inwestycji wzrósł o kolejne 0,5 mln zł. 
Zlecono więc uprawnionemu projektan-
towi wykonanie projektów naprawczych 
obu mostów, co nie wiązało się z uzy-
skaniem pozwolenia budowlanego ani 
zgłoszenia w administracji budowlanej. 
Po wyłonieniu uprawnionego wykonawcy 
przystąpiono do ich naprawy. Jednakże 
po ściągnięciu wierzchniej nawierzchni 
okazało się, że ich stan techniczny nie 
pozwoli tylko na naprawę, gdyż ist-
niejące legary na mostach były mocno 
skorodowane, a  przyczółki bardzo 
słabe. O tym fakcie został poinformo-
wany uprawniony projektant, który 
po oględzinach zdecydował, że pierwszy 
z mostów wykonamy w formie przepustu 
(nie wymaga pozwolenia budowlanego), 
natomiast most na rzece Biała – musimy 
na nim rozszerzyć zakres prac, które 
mogą mieć znamiona przebudowy, a nie 
remontu. Musiały bowiem być wylane 
z żelbetonu nowe przyczółki (na bazie 
istniejących starych kamiennych), 
na których można by osadzić wcześniej 
zaprojektowaną płytę żelbetową. Jest 
to główna przeprawa przez rzekę Biała 
w północnej części miasta i jedynie jej 

naprawa mogła doprowadzić do zakoń-
czenia tej wielomilionowej inwestycji 
i  ewentualnej utraty 2 mln złotych 
dofinansowania. Decyzja mogła być 
tylko jedna, realizujemy ale pod ścisłym 
nadzorem uprawnionego projektanta, 
a zarazem kierownika budowy i upraw-
nionego wykonawcy. Most został więc 
wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, 
z  określoną nośnością i  jest w  pełni 
bezpieczny. Świadczy o  tym również 
decyzja Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, który nie zamknął 
tej przeprawy, a  jedynie wstrzymał 
prace budowlane, które ponad rok 
temu zostały zakończone. W/w most 
jest użytkowany przez kierowców 
od sierpnia 2018 r. i mimo ciężkiego 
transportu jest stabilny i spełnia wszystkie 
wymogi budowlane takich inwestycji 
i jest o wiele bezpieczniejszy od starej 
przeprawy. Natomiast co do legalizacji 
i jej opłaty, to nie została jeszcze wydana 
decyzja przez Powiatowego Inspektora 
Budowlanego w tej sprawie. Po jej wy-
daniu stronie przysługuje odwołanie, 
zatem sprawa ta na tę chwilę nie jest 
ostatecznie rozstrzygnięta.
 Z  przykrością ja oraz Mieszkańcy 
Gminy Biała odczytujemy artykuły 
prasowe o jednoznacznie negatywnym 
wydźwięku, w  sytuacji gdy w  naszej 
Gminie wykonuje się tak wiele istotnych 
i potrzebnych inwestycji. Czasem spoty-
kane w trakcie prac sytuacje wymagają 
szybkich decyzji, nie zawsze są one w pełni 

słuszne we wszystkich aspektach – ale 
zawsze podjęte z myślą o długofalowych, 
pozytywnych skutkach dla Gminy Biała 
i Jej Mieszkańców. Pragnę podkreślić, iż 
żadna z tych decyzji nie niosła w sobie 
żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia 
użytkowników infrastruktury publicznej 
w Gminie, przeciwnie – wykonana była 
z myślą o tym bezpieczeństwie.
 Zastanawiająca jest okoliczność, 
iż opozycja wykazała się tak wielką 
aktywnością i zgłosiła (doniosła) ponad 
30 inwestycji (głównie wyasfaltowanych 
dróg) wykonanych w  Gminie Biała 
do Wojewódzkiej Komendy Policji 
(Wydział walki z Korupcją), z poten-
cjalną szkodą dla mieszkańców. Szkoda, 
że opozycja swojej energii nie skierowała 
na bardziej konstruktywne i budujące 
aktywności dla Gminy.
 Można spointować powyższe w ten 
sposób, że opozycja kombinuje, jakby 
tu podciąć skrzydła burmistrzowi, 
a burmistrz kombinuje, jakby tu podnieść 
jakość życia Mieszkańców Gminy Biała 
i realizować kolejne inwestycje. Chciał-
bym podkreślić, że w ciągu zaledwie 
czterech lat mojego burmistrzowania 
w Gminie Biała zrealizowane zgodnie 
z prawem inwestycje wyniosły ponad 
40 mln złotych i  znacznie poprawiły 
wizerunek i  funkcjonalność naszej 
gminy.

Burmistrz Białej
Edward Plicko

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
4 grudnia 2019 

godz. 17.00 GCK w Białej

Po turnieju wręczenie nagród
i paczek mikołajkowych dla uczestników

Zapraszamy!

MIKOŁAJKOWE NORDIC WALKING
6 grudnia 2019

16.00 – zbiórka w GCK w Białej
(omówienie trasy, rozgrzewka, wymarsz)

17.30 –  ciepły posiłek dla uczestników marszu
dla każdego uczestnika upominek mikołajkowy

możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków na 
miejscu

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKARSKI 
dla Orlików i Żaków (gm. Biała)

9 grudnia 2019
godz. 16.00 – ORLIK w Białej
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Harmonogram wywozu odpadów 2019 Gmina Biała
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina

Miesiąc
Niesegregowane 

odpady 
komunalne 
(zmieszane)

Tworzywa 
sztuczne, 

metal
BIO Papier Gabaryty

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny
Popiół

Listopad 18 4, 25 12 12 – – 4, 18

Grudzień 9, 23 16 – 2, 23 – – 2, 16, 
30

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, 
Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik 

Miesiąc
Niesegregowane 

odpady 
komunalne 
(zmieszane)

Tworzywa 
sztuczne, 

metal
BIO Papier Gabaryty

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny
Popiół

Listopad 19 5, 26 12 12 – – 5, 19

Grudzień 10, 23 17 – 3, 23 – – 3, 17, 
30

Łącznik, Chrzelice

Miesiąc
Niesegregowane 

odpady 
komunalne 
(zmieszane)

Tworzywa 
sztuczne, 

metal
BIO Papier Gabaryty

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny
Popiół

Październik 9, 30 16 – 2, 23 – – 9, 23
Listopad 20 6, 27 13 13 – – 6, 20
Grudzień 11 18 – 4, 24 – – 4, 18

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia 

Miesiąc
Niesegregowane 

odpady 
komunalne 
(zmieszane)

Tworzywa 
sztuczne, 

metal
BIO Papier Gabaryty

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny
Popiół

Październik 10, 31 17 – 3, 24 – – 10, 24
Listopad 21 7, 28 14 14 – – 7, 21
Grudzień 12 19 – 5, 24 – – 5, 19

Dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot  (Miasto Biała)

Miesiąc
Niesegregowane 

odpady 
komunalne 
(zmieszane)

Tworzywa 
sztuczne, 

metal
BIO Papier Gabaryty

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny
Popiół

Październik 11, 31 18 – 4, 25 – – 11, 25
Listopad 22 8, 29 15 15 – – 8, 22
Grudzień 13 20 – 6, 24 – – 6, 20

Informujemy Państwa, że:
1. Odbiór odpadów nastąpi w godzinach: 6:00 – 22:00.
2.  Odpady BIO będą odbierane w pojemnikach plastikowych o kolorze brą-

zowym z napisem BIO.
3.  Odpady BIO kategorycznie nie będą odbierane w workach.
4.  Wystawiony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być w stanie 

kompletnym.

PSZOK czynny w okresie zimowym 
01.10.2019 – 31.03.2020

od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
pierwsza sobota miesiąca w godzinach 9:00-12:00

Dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne (Miasto Biała)

Miesiąc
Niesegregowane 

odpady 
komunalne 
(zmieszane)

Tworzywa 
sztuczne, 

metal
BIO Papier Gabaryty

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny
Popiół

Październik 11, 31 18 – 4, 25 – – 11, 25
Listopad 22 8, 29 15 15 – – 8, 22
Grudzień 13 20 – 6, 24 – – 6, 20
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Małgorzata  Zboroń  ur. 1935 r. zm. 29.09.2019 r. zam. Ligota Bialska
Hubert Heda  ur. 1940 r. zm. 04.10.2019 r. zam. Ligota Bialska

Maria Szuster  ur. 1954 r. zm. 05.10.2019 r. zam. Dębina
Piotr  Kwoczek ur. 1993 r. zm. 08.10.2019 r. zam. Grabina
Walburga  Barysz  ur. 1935 r. zm. 09.10.2019 r. zam. Biała

Helmut Michalik ur. 1943 r. zm. 10.10.2019 r. zam. Chrzelice
Julian Lipiński ur. 1965 r. zm. 11.10.2019 r. zam. Laskowiec
Zdzisław Kurkowski ur. 1948 r. zm. 12.10.2019 r. zam. Biała

Maximilian Płachta ur. 2018 r. zm. 12.10.2019 r. zam. Górka Prudnicka
Łukasz Nowakowski ur. 1992 r. zm. 12.10.2019 r. zam. Biała

Stanisława  Kułakowska ur. 1948 r. zm. 15.10.2019 r. zam. Miłowice 

Są wykute z kamienia i nie stojoł 
na kerchowach, jyno na miejscach 
kaj czowiek zabił czowieka. Soł to 

kamienie pomniki średniowiecznego 
prawa, bo przedtyj za śmierć boła 
śmierć, jak to padajoł łoko za łoko, 
ale potyj zabójca móg łodpokutować 
swój łokrutny czyn przez wykucie 
krzyża w kamieniu. Na ni musiał tyż 
wykuć narzałdzie zbrodni. Bardzo 
dołwno temu niejaki Mikołej zabił 
łopatoł swojego somsiada w studole. 
Zwioł się Ignac. Za ten czyn stanoł 
przed łobliczy dziedzica, swojego 

połna, bo boł jego poddany. Całoł 
gromada ludzi szła do dwora coby 
posłuchać jaki banie wyrok. Wszy-
scy rachowali, iż banie wisioł a łoni 
w  karczmie banoł mieli niejeden 
wieczór ło czyj rozprawiać. Aż tu 
Mikołajowi książę darował życie. 
Aż zaczli wszyscy głośno szemrać, 
nie widziało im se to. Rzekłech już 
– padoł dziedzic – i słowa mego nie 
odmienia. Postanowiyłech, iż ten tu 
Mikołej banie aż do śmierci wspierał 
Ignacowe dzieci i jego niewiasta. Jeden 
dzień w  tyjdniu, jak banie robota, 
pomołgać ma w polu, nołwiałci we 

żniwa. Zapłaci farołrzowi za pogrzeb, 
świałtemszoł za dusze zabitego łodpra-
wionoł i świece wypołlony wtenczas. 
Bez rok, kożdyj dzień miesiołca jak 
se dopuścił tego strasznego czynu, 
świeca za dusza Ignaca zaświeci i ło 
spokojność jego duszy banie prosił 
Ponbóczka naszego. Na znak pokuty 
krzyż w kamieniu swoimi rałkoma 
wykuje i  postawi nha miejscu, kaj 
dokonał swej zbrodni.Wyryje na 
nij łopata, chtoroł zakopie głałboko 
w tyj miejscu. Jak już zrobi swojoł 
powinność, Hajźbieta, wdowa do 

kupy z dziećmi ma mu przebaczyć 
i rałki na znak zgody na krzyż podać. 
Wszystkich tu wołs za świadków 
biera i strażnikoma czynia.
 Tak skończył dziedzic. Dwa 
tyjdnie Mikołej kuł krzyż. Jak boł 
gotowy postawił na gumnie. Zaprosił 
Ignacowoł niewiasta i jej dzieci, za 
nimi zbiegła se do studoły prawie 
całoł wieś. Stołli przecał na straży, 
czy wdowa przyjmie rałka Mikołaja 
wyciołgnionoł do nij nad krzyżał, 
czy ni. Ani nie dychali ze strachu. 
Ale wezła rałkał; przebołcza joł 
woł Mikołaju – padała. Wszyscy 

se oddychli.
 Takie to boły sondy 500 lołt 
tymu. Skrzywdzone rodziny dostały 
zadośćuczynienie. A jak to jest terołz? 
Sami se musicie łodpowiedzieć. 
Krzyżów drzewinianych dojś stoji 
przy szosejach, a nołwiałcej między 
Białą i Krobuszał. Niechtore sprawy 
w sondzie se toczoł połrał lołt i nie 
ma zadośćuczynienia.
Krzyży pokutnych je jyno dwa w Białej, 
a w całyj powiecie prudnickim sześć. 
Skołd joł to wszystko wiał, bestusz, iż 
był w Białe taki rechtór – Zbigniew 

Komarnicki, co mioł richtich szmyrgla 
na tyjma zabytków, a nołwiałcej jak 
szło ło krzyże pokutne. Kolegowoł 
se z  moji chopał, bestusz ta moja 
znajomość tematu. Pan Zbyszek już 
dołwno nie żyje, ale spisał wszystko 
i wydoł przy Bialskim Towarzystwie 
Kulturalno Oświatowym, chtorego aż 
do śmierci był prezesał a uczniowie 
i  sztudenci z  Białej jeszcze długo 
banoł mogli korzystać z jego badań.
 Joł tyż mieszkom kole zomku, kaj 
ten nołstarszy krzyż stoi. Moł niecały 
meter, ale je już prawie łokrołgły i nic 
już na nim nie idzie odczytać, bo 

Pomniki bólu i śmierci
czas wypłukał kamień. Drugi krzyż 
pokutny stoi przy wjeździe do miasta 
w Szynowicach. Moł jyno jedno ramiy. 
Padanie głosi, iż w 1635 roku w Biale 
panowała zaraza i mioł to być znak 
dloł podróżnych – takie łostrzeżenie, 
coby omijali miasto. Takich znaków 
bodejś używano w  całej Europie, 
kaj też jest wiele krzyży pokutnych. 
Zajś insze podania mówioł, iż w tyj 
miejscu zabili bogatego kupca, co 
jechoł do Białej na tołrg.
 Tela o krzyżach pokutnych.

Szachy - gra królewska

Łącznik tu się znowu dzieje

Zapraszając na zajęcia szachowe 
do GCK w Białej w każdą środę 
o godz. 17.00 chciałbym opisać 

i przybliżyć tę piękną i rozwijającą 
grę, którą coraz więcej szkół wpro-
wadza do programów nauczania.

 Za kolebkę szachów uznawane są 
Indie, a  według źródeł pisanych gra 
była znana w Persji po pojawieniu się 
w Europie około VIII wieku. Na ziemie 
polskie szachy trafiły z Czech i Rusi, 
a Jan Kochanowski pisał w komediowym 
poemacie „Szachy” o charakterystycznych 
dla Polski nazwach i interpretacjach figur 
szachowych. W roku 1886 rozegrano 
pierwszy oficjalny mecz o tytuł mistrza 
świata pomiędzy polsko-niemieckim 
szachistą Johannesem Zukertortem 
a  Wilhelmem Steinitzem, którego 
zwycięzcą został Steinitz. Od 2007 
roku do 2013 roku tytuł najlepszego 
szachisty świata należał do Viswanathana 

Ananda, a od listopada 2013 roku do 
Magnusa Carlsena.
 W drugiej połowie XX wieku można 
już było zagrać w szachy z kompute-
rem, a później również przez Internet. 
W dniu 13 sierpnia 2008 roku rozegrano 
pierwszą partię szachową pomiędzy 
szachistą przebywającym w przestrzeni 
kosmicznej oraz jego kolegami na Ziemi. 
Partia ta zakończyła się zwycięstwem 
pracującego na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej amerykańskiego astronauty 
Grega Chamitoffa.
 W  dniu powstania Międzynaro-
dowej Federacji Szachowej – 20 lipca 
– obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Szachów.
 Zachęcając do zainteresowania się 
tą bardzo rozwijającą grą jeszcze raz 
zapraszam młodzież i dorosłych do 
naszego domu kultury w  Białej na 
cotygodniowe spotkania z szachami.

Lesław Spychała

 Zarząd Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik wraz 
z partnerami projektu informuje, że realizowany jest 
projekt pt. „Z miłości do Polski. Z Powstaniami Śląskimi 
w tle”, bazujący na spektaklu zespołu teatralnego AUREA 
DICTA, działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łączniku, zatytułowanym „Wędrówki niecodzienne. 
Tragifarsa wierszem”
 Celem zadania jest pogłębienie wiedzy młodych ludzi 
na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepod-
ległości w powiązaniu z historią regionalną Śląska.
 Projekt będzie realizowany do 20.11.2019. Zadanie 
dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
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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

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

REGENERACJA wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder.

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza.
tel. 77 436 09 88, 608 769 437, 698 840 820

Wynajem namiotów

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

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

szybkie i bezpieczne
płatności internetowe
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Happening na Bialskim Rynku

Palący
problem

W dniu 17 października zorga-
nizowano happening w ra-
mach Międzynarodowego 

Dnia Walki z Ubóstwem oraz Świa-
towego Dnia Żywności pod ha-
słem. „Działając razem wesprzyjmy 
dzieci, ich rodziny i społeczności 
aby skończyć z ubóstwem”. 

 Celem jego obchodów było pogłę-
bianie świadomości opinii publicznej 
na temat globalnych problemów 
żywnościowych, wzmocnienie po-
czucia solidarności w walce z głodem, 
niedożywieniem i ubóstwem.
 Pomysłodawcą przedsięwzięcia był bialski 
OPS, który we współpracy z GCK w Białej, 
Bankiem Żywności w Opolu, Publiczną 
Szkołą Podstawową w Białej i Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w Prudniku zorganizował imprezę.

 O  godzinie 12.00 na rynku zebrali 
się mieszkańcy Białej, którzy wraz 
z Burmistrzem Edwardem Plicko, Mi-
rosławem Librontem – z-ca Burmistrza, 
Przewodniczącą Rady Miejskiej Sabiną 
Gorek i kierowniczką OPS w Białej – Marią 
Klimowicz jako symbol solidarności 
z  ludźmi ubogimi na całym świecie 
wypuścili balony.
 Na scenie grę na skrzypcach i wokal 
zaprezentowała Magdalena Gnielka, 
zaśpiewały także dziewczynki ze Stu-
dia Piosenki działającego przy GCK 
w  Białej. Gościnnie wystąpił zespół 
z  Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Głuchołaz oraz miejscowa grupa Roll 
Stars. Zgromadzeni mogli częstować się 
potrawami na przygotowanych stoiskach 
gastronomicznych; podawano m.in. 
grochówkę, zupę dyniową, rozdawano 
produkty żywnościowe.

Nie ma chyba takiej części na-
szego organizmu, która nie 
cierpi z powodu trucizn po-

wstających podczas spalania śmieci. 
W przyrodzie nic nie ginie – niebez-
pieczne związki podczas spalania 
przybierają tylko inną postać. Paląc 
śmieci powodujemy, że odpady po 
prostu trafiają do naszych płuc.

 Domowe piece nie są przystosowane 
do spalania odpadów – panuje w nich 
zbyt niska temperatura, brakuje filtrów 
powietrza, kominy domostw są za niskie, 
a  co za tym idzie zanieczyszczenia 
nie są wynoszone na odpowiednią 
wysokość, gdzie rozwiać mógłby je 
wiatr. Im bliżej źródła spalania – tym 
stężenie niebezpiecznych dla zdrowia 
substancji jest większe. Trujemy się na 
własne życzenie.
 Mimo, że każdy z nas ma możliwość 
segregacji śmieci, to i tak ciągle je spalamy. 
Mieszkanie w sąsiedztwie osób, które 
nie zdają sobie sprawy ze szkodliwości 
spalania śmieci jest uciążliwe – nie tylko 
ze względu na nieprzyjemny zapach, 
ale przede wszystkim ze względu na 
niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. 
Palimy w  piecach przeróżne rzeczy: 
plastikowe śmieci, sklejki, stare meble, 
emaliowane ramy okienne... co nam 
szkodzi najbardziej? Wszystko. Już 
podczas pochylania się nad piecem 
(by dołożyć) wdychamy niebezpieczne 
związki. Skutków nie widać od razu 

– większość szkodliwych substancji 
oddziałuje długoterminowo. Ponadto 
zanieczyszczenia wchłaniamy nie tylko 
oddychając – wchłaniamy je także przez 
skórę. Wdychane i wchłaniane niebez-
pieczne związki podrażniają i uszkadzają 
płuca, wiążą czerwone ciałka krwi co 
utrudnia transport tlenu w organizmie, 
powodują trudności w  oddychaniu, 
przyczyniają się do powstania nowotwo-
rów wątroby i płuc, uszkadzają płody, 
mają działania alergiczne. Nie zawsze 
zaraz po kontakcie ze żrącym dymem 
czujemy się źle – skutki możemy odczuć 
dopiero za kilkanaście lat. 
 Na nic tłumaczenia, że spalając śmieci 
podnosi się kaloryczność spalania – szkody 
wyrządzamy także piecom – łatwo można 
zakleić sam piec, jak i przewód kominowy. 
Niszcząc instalację narażamy się na koszty 
remontu pieca lub jego wymiany.
 Nie warto oszczędzać na opale – 
w przyszłości zaoszczędzone pieniądze 
trzeba będzie wydać na leczenie.
 Zamiast spalać śmieci – wywieźmy 
je na PSZOK (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych). 
Bialski PSZOK czynny jest w okresie 
zimowym 01.10.2018 – 31.03.2019: od 
wtorku do piątku w  godzinach  9:00 
– 16:00, pierwsza sobota miesiąca 
w godzinach 9:00 – 12:00.
 Ponadto – korzystajmy (lub przy-
najmniej starajmy się) z dofinansowań 
na wymianę pieców na te bardziej 
ekologiczne.

Płać telefonem
jak kartą

Dbajmy o zdrowie swoje i innych!


