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22 stycznia (wtorek) po godzinie 
20:00 bialska OSP, a także OSP z Ligoty 
Bialskiej, znalazły się wśród jednostek 
gaszących pożar w miejscowości Rado-
stynia. Na jednej części budynku palił 
się dach. Działania bialskich strażac-
ków polegały – w pierwszej fazie – na 
rozwinięciu linii gaśniczych (z obu 
zastępów) i rozpoczęciu akcji gaśniczej. 
Potem przyszedł czas na rozbiórkę 
spalonej części dachu oraz dogaszanie 
zarzewia ognia. Akcję utrudniał duży 
mróz – powodował on zamarzanie 
wody na mundurach, a także w wężach i 
sprzęcie. Właścicielowi budynku została 
udzielona pomoc – później przekazano 
go zespołowi ratownictwa medycznego. 
Prawdopodobna przyczyna pożaru: 
nieszczelny przewód kominowy. Akcja 
trwała przeszło cztery godziny.
-
26 stycznia (sobota) po godzinie 14:00 
bialscy strażacy zostali zadysponowani 
do wypadku na drodze wojewódzkiej 
414 (na odcinku pomiędzy Białą a 
Dobroszewicami). Gdy dojechali na 
miejsce, zabezpieczyli teren i udzielili 
kwalifikowanej pierwszej pomocy po-
szkodowanym; potem przekazali ich 
zespołowi ratownictwa medycznego 
(dwie osoby zabrano do szpitala).
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Akcje strażackie

cd. na str. 12

cd. na str. 12

Sportowo, technicznie, 
artystycznie, wyjazdowo

Tegoroczne ferie zimowe 
rozpoczęły się od wyjazdu 
na łyżwy do Opola. Prawie 

pięćdziesięcioosobowa grupa 
dzieci i młodzieży udała się 
najpierw na lodowisko TORO-
POL, a następnie, zgodnie już 
z tradycją, do McDonalda.

 Zajęcia dla dzieci zapewniła także 
biblioteka miejska: kto był zainteresowany, 
mógł skorzystać z przygotowanych gier 
planszowych czy poczytać książki na 
„Bajkowym koncercie życzeń”.

 W  świetlicach dzieci próbowały 
swoich sił na zajęciach z ROBOTYKI 
– polegały one na budowaniu i  pro-
gramowaniu robotów z LEGO. Każdy 
mógł stworzyć co tylko chciał. Podobnie 
było na zajęciach plastycznych: z gliny 
powstawały na przykład zwierzątka 
czy ludziki, na kolejnych zajęciach 
malowano na płótnie.

Z wizytą w papugarni

W Gostomi zapaliła się sadza w kominie

Wypadek miał miejsce na granicy gmin, a więc między Białą a Dobroszewicami

Na zajęciach plastycznych dzieci nadały glinie przeróżne formy

Częścią Akcji Zima były wycieczki, m.in. do papugarniByło też malowanie na płótnie
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Już niedługo baniemy miały swoje 
świałto. Świałtować banoł nołwianci 
te blank młode kobiety, poti te średnio 

młode i na końcu te jeszcze ździebko 
młody. Tych jyno ździebko młodych 
nołwiałcej idzie spotkać w  szpitalach, 
na oddziele, kaj leczoł serce, chtory to rołz 
klupie jakby normalnie, choć poleku, 
a  rołz tak drabko, jakby bez gordziel 
wyskoczyć chciało. Ale nołgorzyj, jak se 
ganc ajnfach łostanie stołć na pół abo 
sztwierć minuty i to co trochał. Wtedy 
takie kobiety idoł do swojego dochtora 
domowego, on zrobi EKG, a jak musi 

być wyciołgno ze szranku skowanoł 
tasza, kaj majoł wszystko naszykowane 
do szpitala.
 Nołfajniejszy nachtemdy, co majo 
i  szlafrok, co go jeszcze ani rołz nie 
miały łobleczone. Z nowymi rałcznikoma 
z frote, nowe lacie z kićkoł i biołe zoki 
jakby w nocy boło zimno. Ło tyj taszy 
to doma jyno jednoł osoba wie. Jest 
tał też różaniec, ksiołżka do kościoła 
i jedna małoł ło papieżu. Niechtore majoł 
radyjko na bateryjo, bo idzie go do łóżka 
skować i po cichu świałtymszoł na Radio 
Maryja wysłuchać. To wszystko pomołgoł 

na strach przed tyj, co tyż dochtory 
wynejdo tymi swojymi aparatoma.
 Ale zanij dojdo do tych aparatów 
i do dochtora iberchaupt, to nołprzód 
muszoł czekać na koridorze, aż przyjdo 
dran, a  to trocha trwoł, zanij mogoł 
wszystko powiedzieć, jak feste soł stałczni, 
jak to wszystko se zaczło. Dzieci, co ich 
przywożoł do szpitala swojymi wielkimi 
automa, soł niecierpliwi, nie majoł 
czasu i kobiety łostanoł same, aż którejś 
ze siostrów, młodych, szykownych, co ich 
tał siła po korytarzu biegoł tał i nazołd, 
zaprosi je za biurko i wszystko napisze, 

co i jak, kiedy i wiela razy. Łóżka tyż już 
jest przebleczony, choć ta, co tał leżała 
rychlij, już wie co i  jest, jyno muszi 
czekać, aby to dostać czorno na biołym, 
no i czekać też muszą na swoich chopów, 
abo i dzieci, co po nich przyjadoł.
 Te piyrszy soł rady, iż już mogo 
jechać dudom, zajś te drugie soł rady, 
iż sie entlich już mogoł wyprościć 
na łóżku i niech se już dzieje, co chce. 
Ale wszystkie, te co idoł dudom i  te 
co przyszły, solidarnie se pomołgajoł 
i tak już jest, iż w pokoju szpitalnym 
kobiety se drabko skomraco, choć se 

wcale nie znajoł. I ten pierwszy strach 
ajnc cwaj minie.
 To tela ło miejscu, kaj nołwiałcyj 
sie spotykoł ty jeszcze zdziepko młody 
kobiety. Ale łony tyż soł czałsto szczęśliwy, 
majoł na starość partnerów, na przykłołd 
boła takoł jednoł iber zibcich, co długo 
chodziała z jednyj panołczkał i chciała 
se za niego wydać. Ale jak se w końcu 
oświadczył, jak klałknoł przed nioł 
i padoł romantisz: „tak, Szarloty, joł ci 
tak feste pszajoł i prosza cie o twojoł 
renta”, to ji se łodechciało wesela.
 Ale w szpitalu nie leżoł jyno starszy 

kobiety, trefio se i młode, bo choroba 
nie wybieroł. Soł w  szpitalu kobiety 
pielęgniarki, chtore łobiegają wszystkich 
i  po nich to widać jak feste se czasy 
zmieniły. Piyrwyj to jyno klosztorny 
panny łobiegały chorych w szpitalach, 
a świeckie boły jyno hejbamy. A terołz 
to wiałże nołwiałcyj kobiet robi w szpita-
lach i przychodniach. W przychodniach 
to jeszcze idzie, bo nie muszoł robić 
w nocy. Dloł tych szpitalnych kobiet, 
to kożdy dzień powinien być Dzień Kobiet, 
bo robota nie mają lekko, a  zarobioł 
niewiela. A każdy pacjent myśli, że łon 

jest nołwiałcyj potrzebujoncy opieki. 
I jak tu wszystkim narołz pomóc?
 Tak iż pamiantejmy ło naszych 
kobietach dołchtorkach, pielęgniarkach 
i wszystkich inszych kobietach co tał 
pracujoł. Życzmy im siłał zdrowia i po-
gody ducha, bo zdrowy duch to zdrowe 
ciało, a pomołgoł w tym uśmiech, to jest 
nołlepszy lekarstwo, raduje serce, po-
prawi humor, zarumieni lica i doł chałć 
do pracy i bodejś, co jest nołważniejszy, 
uspokajoł serce, coby tak nie migotało 
i nasze hercklapy lepszi pracowało.

Dzień Kobiet

z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek 
za odpady komunalne z Gminy Biała 

 W związku z uchwałą nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z 8 lutego 2019 r. 
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Biała, informuje się, że od 01 marca 2019 roku następuje zmiana opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić one będą:
 • 16 zł od osoby za odpady gromadzone w sposób selektywny 
 • 26 zł od osoby za odpady gromadzone w sposób nieselektywny 

UWAGA!
•  Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji 

w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych.
•  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do składania nowych deklaracji 

w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, zmiany 
sposobu gromadzenia odpadów (segregowane/niesegregowane), zmiany innych 
danych w terminie do 14 dni od wystąpienia zmiany.

•  W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie uiszczają opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, Burmistrz 
Białej jest zobowiązany do wydania decyzji określającej wysokość opłaty zgodnie 
z cennikiem podanym w zawiadomieniu. 

Edward Plicko 
Burmistrz Białej

W momencie zamykania numeru 
"Panoramy Bialskiej" dokonały 
się już wybory sołtysów w 

kilku wsiach gminy Biała (podczas 
zebrań wiejskich). Małgorzata Fluder – 
Brzeźnica. Adrian Harnys – Browiniec 
Polski. Denis Bieniek – Chrzelice. Wal-
demar Kandziora – Gostomia. Andrzej 

Zarychta – Grabina. Weronika Szuster 
– Laskowiec. Dawid Pientka – Ligota 
Bialska. Mariola Latus – Radostynia. 
Mateusz Kosiński – Śmicz.

 Pełny wykaz podamy w najbliższym 
numerze "Panoramy Bialskiej".

BS

że Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik, we współpracy z   właścicielką sklepu 
EURO-MARKET. Ewa Mukoid w Łączniku, przygotowało i realizuje projekt, który 
w  2018 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu w  ramach programu 
Grupy EUROCASH SA: 

LOKALNI HEROSI. 100 Inicjatyw na 100-lecie Niepodległości.
 Projekt pod nazwą TYROLKA ATRAKCJĄ ŁĄCZNIKA przewiduje zamon-
towanie wiosną br. na boisku w Łączniku zjazdu linowego, Zakup urządzenia 
sfinansowany zostanie ze środków przekazanych Stowarzyszeniu przez grupę 
EUROCASH SA w kwocie 10.000 zł, inne koszty pokryje fundusz sołecki Łącznika 
2019 r. w budżecie gminy Biała.

Gminne Centrum Kultury w Białej 
zaprasza wszystkie Panie na 
bezpłatne warsztaty kosmetycz-

ne Sztafeta piękności. W  programie 
warsztatów uwzględniono zajęcia 
z doboru pielęgnacji skóry w oparciu 
o kartę jej potrzeb, naukę prawidłowego 
demakijażu oczu, dobór kolorystyczny 

podkładu, szminki, pudru. Oprócz tego 
na warsztatach będzie można poszerzyć 
wiedzę o  sztuce makijażu, pielęgnacji 
dłoni (zabieg Satynowe dłonie) oraz 
zabiegu mikrodermabrazji.

 Warsztaty odbędą się 7 marca o godz. 
18:00 w GCK w Białej.

Informacja burmistrza Białej Wybory sołtysów trwają

Warsztaty kosmetyczne

Informujemy
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Koncertem pieśni śląskich w wy-
konaniu chórów działających 
w gminie Biała rozpoczęło się 

otwarcie wystawy śląskiego malar-
stwa amatorskiego. Chóry Campanella 
(z Grabiny), Seniores (z Łącznika) oraz 
Die Neudorfer (jak sama nazwa wska-
zuje: z Nowej Wsi Prudnickiej) już od 
paru tygodni zbierały się na próbach 
w sali Gminnego Centrum Kultury 
w Białej, by pod okiem instruktora – 
Oskara Koziołka Goetz'a ćwiczyć wy-
konanie utworów w języku śląskim.

To, co udało im się wypracować – 
zaprezentowali podczas koncertu 21 
lutego.
Pieśni wykonane po śląsku dobrze 
wpasowały się w  temat wystawy, 
którą otwarto tego samego wieczoru. 
Na ścianach holu i dużej sali zawisły 
obrazy wykonane przez członków 
śląskiej grupy artystycznej o  nazwie 
GAN-GROTA. Są to ludzie, którzy 
pochodzą ze Świętochłowic i tworzą 
w nurcie sztuki naiwnej – swoje prace 
wystawiają podczas Festiwalu Sztuki 

Naiwnej – Art Naif Festiwal (jedyny 
w  Polsce i  największy w  Europie 
międzynarodowy festiwal, podczas 
którego prezentowane są prace artystów 
nieprofesjonalnych z  całego świata). 
Sztuka ta charakteryzuje się defor-
macją przestrzeni (lub jej brakiem), 
subiektywnym punktem widzenia, 
dużym przywiązaniem do szczegółu. 

Opowiadając o twórczości grupy (która 
składa się w tym momecie z samych 
kobiet), Regina Banik mówiła: „Można 

rzec, że obrazy te często przypomi-
nają malunki wykonane przez dzieci. 
W  szarości naszych Świętochłowic 
tęsknimy za kolorem – dlatego tyle 
go jest w  naszych pracach”. Genezę 
powstania nurtu sztuki naiwnej przy-
bliżył plastyk Edward Holm.

Obrazy można obejrzeć w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej do połowy 
kwietnia.

DR

PO ŚLĄSKU – ARTYSTYCZNIE

OGŁOSZENIE 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie z Oddziałem 
Przedszkolnym  OGŁASZA nabór  do wszystkich klas oraz 

przedszkola na rok szkolny 2019/2020. 
    

OFERUJEMY:  

Zajęcia specjalistyczne:       

             

 
 Logopedyczne 
 Rewalidacyjne 
 Terapia pedagogiczna 

Oraz 
 Zajęcia na basenie 
 Świetlicę 
 Mało liczne klasy 
 Rodzinną atmosferę 
 Monitoring  
 Możliwość rozwijania zainteresowań 
 Indywidualne podejście do każdego ucznia     
 Nauczanie dwóch języków obcych 
 Mul�medialne pomoce dydaktyczne 
 Udział w projektach edukacyjnych 
 Bezpłatny dojazd autobusem szkolnym 
 Nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi  
 Egzamin na kartę rowerową 

   
e-mail: szkolagrabina@gmail.com              
tel.77 553 12 78 

Grabina 63, 48-210 Biała 
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Genezę powstania nurtu sztuki naiwnej przybliżył plastyk Edward Holm

Obrazy można obejrzeć w Gminnym Centrum Kultury w Białej do połowy kwietnia

Obrazy zaprezentowane podczas wernisażu mieszczą się w nurcie sztuki naiwnej
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Finałowe zmagania konkursowe

Ferie na sportowo

Strażackie sprawy organizacyjne

Na początku lutego, troje 
uczniów z Zespołu Szkol-
n o - P r ze d s z ko l n e g o 

w Łączniku wyruszyło do stolicy, 
aby zmagać się w II Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Niemieckiego „Lust 
auf Lesen”.
 9 lutego w Goethe-Institut w War-
szawie miał miejsce finał konkursu, 
w którym Gabriel Miczka, Klau-
dia Globisz oraz Anna Haberecht 

rywalizowali z setką najlepszych 
uczniów z całej Polski.
 Laureatką konkursu (po uzyskaniu 
95% możliwych do zdobycia punk-
tów) na trzecim miejscu w kraju zo-
stała Anna Haberecht.
 Klaudia Globisz i Gabriel Miczka 
zdobyli 85% punktów i więcej, co także 
jest bardzo dobrym wynikiem.
 Gratulujemy sukcesów oraz ży-
czymy kolejnych.

Podczas zimowych ferii za-
dbano również o osoby pre-
ferujące aktywny tryb życia 

– zorganizowano im kilka imprez. 

 W turnieju tenisa stołowego bezkon-
kurencyjny był Przemysław Kunka, który 
wygrał wszystkie pojedynki. Na podium 
stanęli jeszcze: Damian Kunka i Damian 
Otte. 
 Sporym zainteresowaniem cieszył się 
„Zimowy mini-cross”. Trudną techniczne 
trasę (dwa okrążenia po 500 metrów) 
na terenie parku miejskiego najszybciej 
pokonał  Patryk Woelke – 4,18 min. 
Drugie miejsce zajął Adam Kusber, 
a trzecie – Kamil Tomczyk. 
 Finałowym akcentem sportowych 
ferii był halowy turniej piłkarski 
rozegrany w  Łączniku. Po zaciętej 
rywalizacji najlepsza okazała się 
drużyna LSO Biała w składzie: Kamil 
Jacheć, Marcel Schneider, Marek 
Bajorek, Tobiasz Koczula, Dominik 
Heda i  Markus Mierzwa. O  jeden 
punkt mniej miała drużyna o nazwie 
FC Holocouster, a  trzecie miejsce 
zajęła Iskra Smoleńsk.

JK

Anna Haberecht - III miejsce w konkursie

Finaliści turnieju tenisa stołowego Medaliści zimowego crossu

Najlepsza drużyna piłkarska z opiekunem - ks. Markiem Dzionym

Uczniowie z ZSP w Łączniku pod PałacemLaureaci pierwszych trzech miejsc oraz stypendyści konkursu

DR

Początek roku to czas pod-
sumowań i sprawozdań. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Białej zorganizowała walne 
zebranie – 8 lutego w sali 
Gminnego Centrum Kultury 
w Białej.

 Uczestniczyło w nim 26 członków OSP 
oraz 4 zaproszonych gości: burmistrz 
Edward Plicko, Mariusz Michalec (z Urzę-
du Miejskiego), zastępca komendanta 
bryg. Tomasz Protaś oraz kpt. Stanisław 
Mięczakowski (obaj z Państwowej Straży 
Pożarnej w Prudniku).
 Zebraniu przewodniczył prezes 
jednostki Daniel Spyra. Na spotkaniu 

przedstawiono sprawozdanie z działalności, 
finansowe oraz z prac Komisji Rewizyjnej. 
Przedyskutowano także plany działalności 
i budżet OSP na rok 2019, głosowano 
nad nimi oraz nad absolutorium dla 
zarządu OSP. Przedstawiono i przyjęto 
uchwały oraz wnioski do realizacji.
 Głównym tematem planu działania 
na rok 2019 był zakup nowego ciężkiego 
samochodu marki SCANIA, którego 
wartość – jeszcze bez wyposażenia 
– przekracza kwotę miliona złotych. 
Poruszono także sprawę pozyskiwania 
nowych członków jednostki, konieczności 
przeprowadzenia nowych szkoleń i kursów 
dla obecnych i nowych członków.
 Podczas piątkowego zebrania wy-

różniony oraz nagrodzony za wsparcie 
jednostki został druh Patryk Tęcza.
 Po zakończeniu części oficjalnej spo-
tkania zaproszono wszystkich uczestników 
na przygotowany poczęstunek.
 Osoby, które chciałyby wesprzeć OSP 
Biała w zbiórce pieniędzy na nowy samochód 
mogą dokonać wpłaty na poniższe dane:
Nr konta:
49 1750 1312 6887 1241 1150 0392
Odbiorca: Zrzutka.pl sp. z o. o.,
al. Karkonoska 59, 53–015 Wrocław
W tytule: imię i nazwisko
Kwota: tu ilość pieniędzy, którą chce 
się przekazać

DR
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Poeta swoje wie, ale wprost nie powie

Za wielkie serce i mądre rady

 Piotr Myszyński mówił m.in. o swoich 
inspiracjach poetyckich

Anna Myszyńska mówiła o swoim polsko-niemiecko-śląskim - jak sama to nazywa - poplątaniu

Za wielkie serce i mądre  rady - podziękowanie w formie hasła, przypominające związek starości z mądrością 
- związek czasem zapominany

Wnuczki i wnukowie mogli się wykazać

Anna i Piotr Myszyńscy od dawna funkcjonują w lokalnym i regionalnym życiu twórczym 
- toteż na spotkaniu frekwencja dopisała

„Moje poplątanie” i „W trybach czasu” 
to wspólny tomik wierszy napisa-
nych przez Annę i Piotra Myszyńskich 
z perspektywy wielu przeżytych lat 
i doświadczonych emocji.

 Promocja książki odbyła się w ostatni 
dzień stycznia i  zgromadziła spore 
grono przyjaciół autorów i  kolegów 
po piórze. Anna Myszyńska dziękowała 
wszystkim przybyłym za wszystko 
co komukolwiek zawdzięcza, podkreślała, 
że ważne jest to, co się daje, ale i to, 
co się przyjmuje od ludzi w zamian. 
Wśród osób, którym należały się 
szczególne podziękowania, znaleźli 
się: Daniela Długosz-Penca (która 
odkryła Piotra jako poetę), Stanisław 
Młynarski (za oprawę muzyczną wielu 
spotkań) i Marek Karp (za wieloletnią 
współpracę przy redagowaniu „Pano-
ramy Bialskiej”). pisał naprawdę.” Z kolei po pytaniu 

na temat tytułowego poplątania – czy 
osobowości: polska, śląska i niemiecka 
są ze sobą zgodne, czy raczej toczą 
waśnie – Anna Myszyńska powiedziała: 
„To jest moje życie […], od początku 
zauważyłam, że to bogactwo. Język jest 
w tu najważniejszy, ta trzyjęzyczność 
jest wspaniała”.
 Spotkaniu towarzyszyła mała wy-
stawa obrazów namalowanych przez 
Piotra, nieraz wspominano także 
o jego oddaniu tańcu i pantomimie. 
Ucztę dla ucha zapewniła Agata Pytlik 
(gra na pianinie i śpiew na rozpoczęcie 
spotkania), wspomniany już Stanisław 
Młynarski (który zagrał fenomenal-
nego śląskiego bluesa) oraz Stanisław 
Michałowski (instruktor nauki gry 
na gitarze w GCK).

Dominika Rak

 Podczas spotkania zaprezentowano 
wiersze, zaproszeni goście mieli okazję 
wypowiedzieć się na temat twórczości 
– nie tylko poetyckiej – Anny i Piotra 
Myszyńskich. Z  szansy wypowiedzi 
skorzystała większość zaproszonych 
gości, co pozwoliło zgromadzonym 
dowiedzieć się więcej na temat początków 
przygody z poezją Anny Myszyńskiej, 
kiedy – jak sama powiedziała – pisała 
bardziej reportażowo, „miało być 
czarno na białym”. Dopiero z czasem 
udało jej się dodać do swoich wierszy 
więcej wrażliwości.
 Padło wiele pytań, między innymi 
o inspiracje i fascynacje; Piotr zachwycał 
się poetami klasycznymi, wierszami 
rymowanymi. Jako ulubionego poetę 
wskazał Juliana Tuwima: „Współcze-
śni poeci piszą, bo piszą. Wszyscy 
piszemy wiersze, a  Julian Tuwim 

To hasło przewodnie spotkania 
z seniorami, które zorganizował 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Łączniku we współpracy w Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Białej.

 25 stycznia, babcie i dziadkowie zebrali 
się w  sali sportowej ZSP, by wspólnie 

świętować swoje święta.
 Na stołach przygotowano słodki 
poczęstunek w postaci ciast i batoników, 
podano kawę i herbatę.
 Cześć artystyczną przygotowali 
uczniowie; był śpiew, muzyka, recytacja 
wierszy.

DR

Bleib noch, Winter
Oh, wie schade, Ferienzeit
ist ja wieder mal vorbei…

Doch der Winter darf noch bleiben…
weil wir alle viel Sport treiben.

Snowboard, Schlittschuh, Schi und 
Schlitten

wird uns keiner noch verbieten!

Also Winter, bleib noch hier
da wir haben Spaß mit dir!

Wir Lernrn:
Mini –Wörterbuch
der Winter – zima

die Ferienzeit – czas ferii 
der Schlitten – sanki
der Spaß – zabawa,

die Schlittschuhe – łyżwy    
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Na dwóch kółkach

Remont byłego kościoła

W Białej od 2015 roku działa 
szkółka kolarska w ramach 
Narodowego Programu 

Rozwoju Kolarstwa. Jest to pro-
gram Ministerstwa Sportu i Polskiego 
Związku Kolarskiego. Zawodnicy 
zrzeszeni w szkółkach otrzymują ro-
wer, strój kolarski i kask; prowadzone 
są zajęcia sportowe pod okiem in-
struktora.

 Narodowy Program ma na celu 
popularyzację tego sportu jako jednej 
z dyscyplin ogólnorozwojowych. Szkółki 
co roku muszą pokryć 30% kosztów 
programu, 70% gwarantuje Ministerstwo 
Sportu. Wkład własny od 3 lat opłaca 
Marszałek Województwa Opolskiego 
Andrzej Buła (dzięki czemu m.in. 

zakupiono 166 rowerów). Z tej okazji 
7 lutego zorganizowano konferencję, 
podczas której podziękowano marszał-
kowi za wsparcie w 2018 roku. Brali 
w niej udział zawodnicy z 12 szkółek, 
w tym z bialskiej. Konferencja odbyła 
się z  udziałem wszystkich mediów 
w  województwie – śladem są liczne 
wywiady udzielane m.in. przez Kamila 
Tomczyka, Dawida Nowickiego, Patryka 
Kołodziejczyka i Daniela Zająca.
 Niebawem ruszą kolejne treningi, 
gorąco zapraszamy dzieci od czwartej 
klasy szkoły podstawowej wzwyż do 
zgłaszania się i spróbowania swoich 
sił w  kolarstwie górskim. Pierwsze 
zawody już w kwietniu!

PH

Trwają prace w byłym kościele ewangelickim – 
już niebawem otrzyma on nowe życie.
Swoją nową siedzibę będzie tutaj miała Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, na 
pierwszym piętrze budynku ma powstać sala służąca do przeprowadzania spotkań, 
szkoleń itp. Na drugim piętrze planowane jest utworzenie pomieszczeń dla seniorów. 
Budynek będzie wyposażony w windę ułatwiającą gościom poruszanie się po nim.

Narodowy Program Roz woju Kolarstwa, cz yli popularyzacja tej i tak już dość 
rozpowszechnionej dyscypliny sportowej

W związku z konferencją młodzi kolarze udzielali wywiadówW bialskiej szkółce ruszą niebawem kolejne treningi

ODESZLI
Walter Juraszek ur. 1959 r. zm. 21.01.2019 r. zam. Pogórze

Maria Kozioł ur. 1948 r. zm. 24.01.2019 r. zam. Śmicz
Krystyna Koschek ur. 1954 r. zm. 25.01.2019 r. zam. Radostynia
Janina Dybczyńska ur. 1947 r. zm. 25.01.2019 r. zam. Miłowice

Sławomir Dybczyński ur. 1970 r. zm. 26.01.2019 r. zam. Miłowice
Bogusław Dybczyński ur. 1942 r. zm. 27.01.2019 r. zam. Miłowice

Maria Niemiec ur. 1929 r. zm. 28.01.2019 r. zam. Krobusz
Emilie Honisch ur. 1934 r. zm. 29.01.2019 r. zam. Nowa Wieś Prudnicka

Ryszard Rzeszowski ur. 1959 r. zm. 29.01.2019 r. zam. Biała
Paweł Gonsior ur. 1939 r. zm. 30.01.2019 r. zam. Krobusz

Katarzyna  Pudło ur. 1949 r. zm. 31.01.2019 r. zam. Gostomia
Zofia Czachor ur. 1932 r. zm. 03.02.2019 r. zam. Biała
Jerzy Klose  ur. 1952 r. zm. 05.02.2019 r. zam. Grabina

Maria Nowak ur. 1935 r. zm. 08.02.2019 r.  zam. Pogórze
Marta Wistuba ur. 1933 r. zm. 09.02.2019 r. zam. Czartowice

Kornel Bizoń ur. 1936 r. zm. 11.02.1019 r. zam. Biała
Zdzisław Pytlik ur. 1950 r. zm. 15.02.2019 r. zam. Łącznik

Zdzisław Gacek ur. 1951 zm. 19.02.2019 zam. Ligota Bialska



PANORAMA BIALSKA • LUTY • 2019 7

Anna i Piotr Myszyńscy już po raz 
drugi w jednej książce. Znany 
w Białej (i nie tylko) duet matki 

z synem opublikował niedawno 
stupięćdziesięciostronnicowy, 
dwujęzyczny tomik
 W zasadzie są to dwie książki 
w jednej. Nie mają bowiem wspól-
nego tytułu, ale dwa zupełnie 
osobne: „W trybach czasu” („Im 
Zeitgetriebe”) autorstwa p. Piotra 
oraz „Moje poplątanie” („Meine Ver-
wicklung”) autorstwa p. Anny.

Na tle historii najnowszej
 Wiersze obojga autorów nie przeplatają 
się; oba składowe tomiki umieszczone 
są jeden po drugim (począwszy od syna), 
mają podobną długość i poprzedzone 
są biogramami autorów oraz omówie-
niami ich twórczości przez osoby trzecie 
(Stanisława i Henrykę Młynarskich, 
bp. Alfonsa Nossola, Jana Goczoła). 
Pomiędzy tekstami znajdują się fotografie, 
w większości o charakterze biograficznym, 
niektóre natomiast wydają się pełnić 
funkcję ilustracji do wierszy.
 Jak zostało wspomniane – książkę 
(książki?) cechuje dwujęzyczność. Tłu-
maczenia na niemiecki (raczej użytkowe, 
bez ścisłego przestrzegania literackich 
rygorów) znajdują się w sąsiedztwie 
tekstów, a ich autorem jest Janusz Sto-
larczyk, z Chrzelic. Translacji podlegają 
nie tylko wiersze, ale również biogramy 
i omówienia twórczości. Pojawiają się 
też aspekty śląskojęzyczne (tudzież 
śląskogwarowe – spór chyba wciąż 
nierozstrzygnięty).
 Książka (choć dotknięta redaktorsko-
-korektorskimi uchybieniami) stanowi 
spójną i wyrazistą całość. Anna i Piotr 
Myszyńscy nigdy nie unikali autobiogra-
fizmu w twórczości – od dawna widać, 
że chcą opowiedzieć światu historię rodziny 
(niewątpliwie ciekawą i naznaczoną 
krzyżem). Dzieje najnowsze, polskość, 
śląskość, niemieckość, tożsamość – nie 
od dziś widać sporą wrażliwość na te 
pojęcia (i swego rodzaju misję mówienia 
o nich) w przypadku Anny Myszyńskiej.
Twórczość p. Piotra – choć niepozba-
wiona wyżej wymienionych akcentów 
– ma zasadniczo wymiar egzystencjalny. 
Choroba autora – już od dzieciństwa – 
niejedną rzecz mu utrudniła czy wręcz 
uniemożliwiła; to prowokuje pytania 

O życiu i o Śląsku

Anna i Piotr Myszyńscy nigdy nie unikali 
autobiografizmu w twórczości – od dawna 

widać, że chcą opowiedzieć światu historię 
rodziny (niewątpliwie ciekawą i naznaczoną krzyżem)

Książka jest połączeniem dwóch odrębnych 
(choć powiązanych) tomików

Pluszaków ci u nas dostatek Akcja ma charakter powtarzalny

dotyczące spraw fundamentalnych 
(cierpienia, Boga, wolności, ludzkich 
ograniczeń). Jak wiadomo – Piotr My-
szyński zajmuje się nie tylko pisaniem, 
ale również malarstwem i pantomimą 
(tą ostatnią – jak się zdaje – najmniej; 
przynajmniej teraz). W nowej książce 
autor jawi się jednak jako przede 
wszystkim poeta. Wprawdzie akcenty 
malarskie czy pantomimiczne pojawiają 
się, jednak trudno mówić o typowym 
kolażu trzech sztuk w jednej książce.
 Przy wierszach (zwłaszcza p. Piotra) 
pojawiają się dedykacje lub po prostu 
odniesienia do różnych osób znanych 
lokalnie (często już nieżyjących), 

np. Alberta Szyndzielorza, Tadeusza 
Soroczyńskiego czy Ryszarda Nowaka. 
Nie wszystkie jednak pisane były już 
po śmierci danej osoby.
 Na końcu książki znajdują się po-
dziękowania dla sponsorów: Urzędu 
Miejskiego w Białej, miejscowego Banku 
Spółdzielczego, Starostwa Powiatowego 
w Prudniku, Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej w Opolu.
 Podziękowania trafiają również 
do osób prywatnych, które wsparły (choć 
pozapieniężnie) powstanie publikacji: 
rodziny, głowie Pawła Myszyńskiego 
(drugiego syna p. Anny), a także osób 
znajomych czy zaprzyjaźnionych Wiktora 
Fudalego, Janusza Stolarczyka, Stanisława 
i Henryki Młynarskich, Iwony Jakóbczak, 
Elizabeth i Ludwiga Großnerów.

Wielogłos
 Stanisław Młynarski, nauczyciel 
z Głogówka, często uświetniający spo-
tkania lokalnych twórców za pomocą 
gitary i śpiewu, tak scharakteryzował 
twórczość Piotra Myszyńskiego (s. 8):
„[...] Czytając jego wiersze odnosi się 
wrażenie, że poeta nie pisze, ale skra-
cając wszelkie dystanse, po prostu myśli 
do czytelnika bezpośrednio. Odsłania 
przed nim bez zażenowania najskrytsze 
tajniki swojego życia, które choć nace-

chowane cierpieniem, to jednak pełne 
heroicznego dążenia do wyzwolenia się 
z więzów ciała poprzez sztukę właśnie.
 Jego wiersze, zwłaszcza te dawne, 
sięgają trzewi, prauczuć, atawistycznego 
odczuwania. Moje spotkania z nim, jego 
sztuką, a zwłaszcza poezją, nacecho-
wane są ogromnym subiektywizmem, 
który wyklucza ocenianie, a jest jedynie 
odgadywaniem i próbą odczucia tego, 
co czuje i myśli on. Poza tymi odczuciami, 
poza słowami, które są niejednokrotnie 
rzucaniem pojedynczych, obrazowych 
sformułowań, nie istnieje jakaś realna 
rzeczywistość. Wszystko utkane jakby 
ze snu, z chwilowego poddania się magii 

poetyckiego uniesienia, lecz wszystko jest 
prawdą. On właśnie tak czuje jak pisze, 
maluje i tańczy. Taki jest Piotr. [...] ”

 Poniżej – wiersz Piotra Myszyńskiego 
pt. „Memento” (s. 52).

W środku nocy słyszę
jak moje serce łomocze
to tylko dyszel wielkiego wozu
i gwiazda polarna błyskają
w dali bezkresnej

rano idę wytrzepać sny
kurz moich tęsknot
unosi się w niebiańską dal
przesłania błękit widnokręgu
i Matkę Boską pod krzyżem
podtrzymywaną przez apostołów.

 Henryka Młynarska, nauczycielka 
z Głogówka, autorka licznych publikacji 
z zakresu regionalistyki tak napisała 
o twórczości Anny Myszyńskiej (s. 70):
„Wiersze pani Anny to jej mała ojczyzna 
kreślona miłością i głęboką wrażliwością. 
Doświadczenie życiowe, ludzie, których 
spotykała na swojej drodze, stali się 
sensem jej życia. O nim pisze w swoich 
wierszach. Te zaś budzą wzruszenie, 
przepełnione są ciepłem i miłością. Ich 
autorka wierzy w dobroć ludzi. [...] ”

 Poniżej wiersz Anny Myszyńskiej pt. 
„W ogrodzie” (s. 78):

Mogę iść do Ciebie o świcie
po schodkach przeszłości
dotknąć kropli wspomnień na trawie
słuchać śpiewu ptaków

w południe ogrzać się Twoją bliskością
choć Cię tam już nie ma
zdziwić się ile pamięci kołysze się na wietrze

wieczorem położyć ręce na fartuchu
i patrzeć na długie cienie drzew
bez lęku przed nocą

Gość w dom
 W części książki zawierającej wiersze 
Anny Myszyńskiej znajduje się akcent, 
który u jej syna z kolei nie występuje. 
Chodzi o gościnne pojawienie się wier-
szy innych autorów. Jednym z takich 
utworów jest fraszka (nazwa gatunku 
to jednocześnie tytuł tekstu) Romany 
Klubowicz z Nysy (s. 139) – jest to hu-
morystyczne (i pisane gwarą) ujęcie 
kulturowego poplątania Anny Myszyńskiej. 
Kolejny wiersz (a właściwie mini-proza 
rozpisana na wersy) autorstwa Elżbiety 
Latko to wyraźna deklaracja w sporze 
o istnienie lub nieistnienie czegoś takiego 
jak mała ojczyzna. W tym przypadku 
mamy do czynienia z wyraźnym głosem 
na tak. Jest to tekst kończący zbiór Anny 
Myszyńskiej (i całą książkę, nie licząc 
podziękowań i spisu treści).

Bartosz Sadliński

Miś Ratowniś – 

Pod koniec stycznia druhowie 
z OSP Biała wybrali się do ko-
legów po fachu z OSP Odro-

wąż, aby przekazać maskotki w ra-
mach organizowanej przez nich 
akcji „Twój pluszak może zostać 
ratownikiem”.
 Już od dłuższego czasu jed-
nostki OSP organizują zbiórki 
pluszaków, które później trafiają 
do poszkodowanych dzieci. 
Celem zbiórki są: udzielenie 
wsparcia psychologicznego, 
minimalizowanie stresu i zwięk-
szenie poczucia bezpieczeń-
stwa dzieci poszkodowanych 
w wypadkach komunikacyj-
nych, pożarach oraz innych 
niebezpiecznych zdarzeniach.

DR

OSP Biała dzieciom
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Przekaż swojego podatku Bialskiej Orkiestrze Dętej

cel szczegółowy: Bialska Orkiestra Dęta  adres: 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35
KRS 0000253735

Cześć,
nazywam się Sandra i od 8 roku życia choruję 

Proszę Cię o przekazanie 1% na moje subkonto.
 Przekazując 1% podatku lub darowiznę 
Fundacji Avalon z dopiskiem Rudolf, 9154 
pomagacie mi Państwo w codziennym funk-
cjonowaniu oraz w walce z chorobą.

KRS: 0000270809 / cel: Rudolf, 9154
nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 9642 6001
tytuł: Rudolf, 9154
SMS na nr: 75 165 o treści POMOC 9154
koszt SMSa to 5zł. netto (6,15 zł. brutto)

przekaż 1% podatku 

dla Michałka Zoń
w formularzu PIT wpisz numer 

KRS 0000037904
jako cel podaj: 26280 Zoń Michał
zaznacz też pole wyrażam zgodę 

darowizny można kierować na konto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01–685 Warszawa

Alior Bank S.A. nr konta 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z dopiskiem: 26280 Zoń Michał

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

W  dn iach 19.04 . 2019 r. 
i 23.04.2019 r. mężczyźni 
z terenu Gminy Biała zgło-

szą się na coroczną kwalifikację woj-
skową.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
w 2019 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
2.  mężczyźni urodzeni w latach 1995-

1999, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej;

3.  osoby urodzone w latach 1998-1999, 
które:

•  zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

•  zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, 
i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek 
o  zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4.  kobiety urodzone w latach 1995-2000, 
posiadające kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w  celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które 

w roku szkolnym lub akademickim 
2018/2019 kończą naukę w szkołach 
lub uczelniach medycznych i wete-
rynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych, albo będące 
studentkami lub absolwentkami 
tych szkół lub kierunków, o których 
mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 
r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 
poz. 944)

5.  osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

Procedura kwalifikacji dla osób z terenu 
naszej gminy odbędzie się w Prudniku 
przy ulicy Kościuszki 55a w  dniach 
19.04.2018 r. i  23.04.2019 w  godzi-
nach od 12:00 do godz. 15:30, jednak 
w uzasadnionych przypadkach istnieje 
możliwość stawienia się w dniach od 
08.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje stawienie 
się przed wójtem lub burmistrzem (pre-
zydentem miasta), powiatową komisją 
lekarską oraz wojskowym komendantem 
uzupełnień. W  ramach kwalifikacji, 
osoba stająca przed komisją zostanie 
sprawdzona celem oceny przydatności 
do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa kończy się 
przeniesieniem do rezerwy (BEZ 
POWOŁANIA DO PEŁNIENIA 
ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKO-
WEJ) i wydaniem na wniosek osoby 

Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej
stawiającej przed komisją zaświadczeń 
o uregulowanym stosunku do służby 
wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana 
jest posiadać przy sobie:
• Dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości,
• Dokumentację medyczną (np. wyniki 
badań specjalistycznych z  ostatnich 
12 miesięcy) - w przypadku niepełno-
sprawności lub ciężkich chorób – dla 
Powiatowej Komisji Lekarskiej,
• Aktualną fotografię o  wymiarach 
3x4 cm (bez nakrycia głowy),
• W przypadku nie stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej w  terminie 
określonym w wezwaniu – dokument 

potwierdzający przyczyny niestawienia 
się w pierwotnym terminie.
W  przypadku niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnio-
nej przyczyny, nakłada się na osobę 
grzywnę w  celu przymuszenia albo 
zarządza przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do kwalifikacji wojskowej 
w  trybie przepisów o  postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje znajdują się 
pod adresem:
https://wkukedzierzyn-kozle.wp.mil.pl/
pl/articleswazne-4/2019-01-22u-kwal-
ifikacja-wojskowa-w-2019-roku-mie-
jsca-i-terminy/
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Rozrywkowo, ale ambitnie
Zespół muzyczny Ekstra 

Mocne Combo gra już 
od przeszło trzydziestu 

lat, a  jego liderem i współ-
założycielem jest Paweł 
Myszyński, rozpoznawalny 
mieszkaniec Białej, z zawodu 
fotograf. Wraz z jeszcze innym 
członkiem tego kilkuosobo-
wego zespołu (klawiszowcem 
Dariuszem Pyką) wystąpili 
niedawno w audycji Radia 
Opole „Jazzofonia”, dając 
próbkę swojej muzyki i od-
powiadając na pytania Jacka 
Mielcarka. Wystąpienie miało 
związek z nową płytą.

 Jej tytuł to „Resztę zrobi czas” – nazwę 
krążka wzmacnia motyw graficzny 
na okładce (przedstawia on popularny 
trójkątny znak drogowy ostrzegający 
przed drogą z pierwszeństwem prze-
jazdu). Jest to wersja robocza, nagrana 
w profesjonalnym studio, opatrzona 
okładką, ale – póki co – rozpowszech-
niana poza głównym obiegiem. Na ten 
moment muzycy szukają wydawcy, aby 
w ten sposób zapewnić płycie większy 
zasięg i lepszą promocję.

Dla bardziej wymagających

 Poprzedni (choć nie pierwszy 
w dorobku) krążek: „Wiejski kangur” 
(wydany w 2013 roku) rozchodził się 
w  obiegu pozasklepowym, głównie 
podczas koncertów. Członkowie zespołu 
poznali jednak spore ograniczenia 
tego rodzaju dystrybucji.
 Nowa płyta niesie nie tylko na-
dzieję na zaistnienie na szerszym 
rynku muzycznym, ale również nowy 
element w  utworach – mianowicie: 
wokal (w tej roli Barbara Oczkowska). 
Na wcześniejszych etapach działalności 
Ekstra Mocne Combo nie odżegny-
wało się od utworów śpiewanych, 
koncentrowało się jednak wyraźnie 
na muzyce instrumentalnej.

 Zainteresowania zespołu to: pop, 
jazz, rock, funk... Muzycy mieszają 
gatunki, a dla tego co robią ukuli nazwę 
„hop-siup jazz”. Mimo wymyślenia 
tej dowcipnej nazwy gatunkowej, 
unikają szufladkowania, zachęcają 
raczej, by się wsłuchać i  samemu 
nazwać, z czym właściwie odbiorca 
ma do czynienia.
 Ekstra Mocne Combo celuje 
w szerokie grono odbiorców, jednak 

nie przesadnie szerokie. Muzyka 
ma trafiać do tych, którzy oczekują 
czegoś więcej (nawet od brzmienia 
lekkiego i przyjemnego). Duża liczba 
instrumentów, elementy jazzowej 
improwizacji, eksperymenty ze stylami 
muzycznymi – z tych i innych tworzyw 
starają się lepić członkowie zespołu.

Połączone siły

 Początków zespołu należy upatry-
wać się u progu lat osiemdziesiątych. 
Oprócz wspomnianego już Pawła 
Myszyńskiego (gitarzysty) założycielem 
był Mieczysław Prymas (perkusista). 
Skład grupy zmieniał się na przestrzeni 
lat (przewinęło się przez niego wiele 
osób), nazwa też na początku była 
inna, skromna: Chłopcy z  prowin-
cji. Potem przyszedł czas na Ekstra 
Mocne Combo, a więc nazwę – trzeba 
przyznać – dynamiczną i rozbudza-
jącą oczekiwania. „Combo” oznacza 
zwykle jakieś połączone siły (używane 
w odniesieniu do wielofunkcyjnego 
urządzenia elektronicznego, tudzież 

sekwencji ciosów w sztukach walki, 
a  zwłaszcza grach komputerowych 
o walecznej tematyce). A wiec „combo”, 
mocne już samo z siebie, nazwane zostaje 
„mocnym”, a wszystko poprzedzone 
jest dodatkowo wzmacniającym sło-
wem „ekstra”. Nie jest to jednak grupa 
heavymetalowa, siłę – jak wspomniano 
– upatrują w czymś innym.
 Ostatnimi czasy zespół koncertuje 
rzadko. Wynika to z  dwóch rzeczy. 

Pierwsza sprawa – problemy „kadrowe”. 
Ewentualny termin koncertu musi od-
powiadać wszystkim członkom zespołu 
(dosyć licznego). Ekstra Mocne Combo 
jest dla muzyków wchodzących w jego 
skład zajęciem dodatkowym (trzeba 
więc pogodzić tę aktywność z innymi – 
codziennymi). Po drugie – przez ostatnie 
półtora roku grupa skoncentrowana 
była na nagraniu płyty. Dokonało się 
to ostatecznie w studio w studio u Daniela 
„Gonzo” Gąsiorowskiego.
 Ekst ra Mocne Combo gra ło 
na wielu estradach, m.in. w  Gli-
wicach, Jeleniej Górze, Krakowie, 
za zachodnią granicą oraz lokalnie: 
w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Białej 
i  nie tylko. Muzykom – jak można 
wyczuć – towarzyszy jednak pewien 
niedosyt. Stąd nadzieje pokładane 
w nowej płycie i znalezieniu dla niej 
profesjonalnego wydawcy.

Dziesięć utworów

 Członkowie zespołu podejmowali 
już próby zaistnienia w świecie muzyki 

komercyjnej, grając jako Electric 
Country Band (zagrali dwa razy 
na festiwalu w Mrągowie), a później 
RUTU-TUTU. Ostatecznie jednak 
muzycy wrócili „na stare śmieci” – 
zespół Ekstra Mocne Combo okazał 
się dla nich „tą drogą”; idą nią zresztą 
do dzisiaj, choć w zmiennym składzie.
 Na płytę „Resztę zrobi czas” składa 
się dziesięć utworów, kolejno: „Morze 
łez”, „Ciasny beret”, „Dwa spojrzenia”, 
„Kiedy wracam”, „Ludzie mówią”, 
„Sto dni”, „Resztę zrobi czas”, „Facet 
z wąsem”, „Siódemka z plusem”, „Nie 
mów mi, że...” (łączny czas nagrań 
to prawie 50 minut). Informacje 
o  zespole (i  kontakt z  nim) można 
znaleźć na stronie www.facebook.com/
ekstramocnecombo oraz na mniej już 
aktualnej stronie www.ekstramocne.pl. 
Jest to muzyka multiinstrumentalna, 
teksty piosenek napisał wspomniany 
na początku Paweł Myszyński.
 Głównym źródłem informacji 
zamieszczonych powyżej jest wspo-
mniany na początku wywiad z Paw-
łem Myszyńskim i Dariuszem Pyką 
w Radiu Opole (audycja „Jazzofonia”, 
12 lutego).

Bartosz Sadliński

Zainteresowania zespołu to: pop, jazz, 
rock, funk... Muzycy mieszają gatunki, 

a dla tego co robią ukuli nazwę „hop-siup 
jazz”. Mimo wymyślenia tej dowcipnej nazwy 
gatunkowej, unikają szufladkowania, zachęcają 
raczej, by się wsłuchać i samemu nazwać, 
z czym właściwie odbiorca ma do czynienia.

„Resztę zrobi czas” – kolejna płyta 
w dorobku zespołu

Nabór wniosków do kolejnej 
edycji programu „Działaj lo-
kalnie” – dopiero w kwietniu, 

jednak Partnerstwo Borów Niemo-
dlińskich ogłasza ten fakt już teraz.

 O naborach, projektach i ich owocach 
pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach 
„Panoramy Bialskiej”.
 W liczbach bezwzględnych są to drobne 
dofinansowania – do 6000 zł za jeden 
projekt. Efekty zostają jednak w spo-
łeczności lokalnej.
 W programie mogą uczestniczyć 
stowarzyszenia, fundacje, a także 
grupy nieformalne (rady sołeckie, koła 
gospodyń, grupy odnowy – ale min. 
pięcioosobowe); ostatnie z wymienionych 
mogą składać wnioski za pośrednictwem 
domów kultury, klubów sportowych, 
stowarzyszeń (OSP też wchodzi w grę).
 Nabór przeznaczony jest dla gmin 
wchodzących w skład Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. Oprócz Białej są to: 
Łambinowice, Niemodlin, Komprachcice, 
Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.
 Zgłoszone projekty muszą być przewi-
dziane na minimum trzy, a maksymalnie 
sześć miesięcy i mieścić się w okresie 

od 1 czerwca do 31 grudnia (rok 2019). 
Dotacja przelewana jest na konto przed 
realizacją zadania.
 Jeśli chodzi o wkład własny – po-
trzebny, by otrzymać dofinansowanie 
– mowa tu o 25% (z czego 5% to wkład 
finansowy, a 20% – rzeczowy lub 
w postaci pracy wolontariuszy).
 Celem programu „Działaj lokalnie” jest 
pomoc mieszkańcom, którzy dostrzegają 
potencjał swojej miejscowości i mają 
pomysł jak go wykorzystać. Ważne 
jest również definiowanie problemów, 
wąskich gardeł i szukanie sposobów jak 
zaradzić temu stanowi rzeczy.
 W poprzednim rozdaniu trzy projekty 
z gminy Biała załapały się na dofinanso-
wanie. Rostkowice – projekt „Adaptacja 
budynku oraz terenów zielonych jako 
miejsca spotkań seniorów”. Pogórze – 
„Morwowa wioska”. Łącznik – „Rodziny 
w symbiozie z przyrodą”.
 W sprawie nowego naboru (i nie tylko) 
można kontaktować się z Partnerstwem 
Borów Niemodlińskich – telefonicznie 
(77–460–63–51), mailowo (niemodlin-
skie@op.pl), korespondencyjnie lub 
osobiście (Rynek 52, 49–100 Niemodlin).

BS

W lutym ruszył (powtarzany 
rokrocznie) nabór wniosków 
o dofinansowanie przydo-

mowych oczyszczalni ścieków. 

 Potrwa do końca sierpnia. Wzory 
dokumentów można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Białej, w Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Zamówień Publicznych, 
a także ściągnąć ze strony internetowej 
tejże instytucji.
 Dofinansowanie jest częściowe – 
obejmuje 50% kosztów całościowych 
zadania (nie wchodzi w grę np. dofinan-
sowanie do pewnej wybranej jego części). 
W przypadku budynku jednorodzinnego 
może to być jednak kwota nie większa 
niż 3000 zł. Jeśli zaś chodzi o zabudowę 
wielorodzinną – nie więcej niż 6000 zł.
 Wniosek o dofinansowanie mogą składać 
osoby z terenów nieskanalizowanych lub 
takich, gdzie podpięcie się do kanalizacji 
byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. 
Do składania wniosku uprawniony 
jest zarówno użytkownik wieczysty, 
jak i  najemca danego mieszkania czy 

budynku (jednak za zgodą właściciela).
 Dotacja może dotyczyć danej nieru-
chomości tylko raz.

BS

Wyzwanie dla społeczników Możliwość dofinansowania
przydomowej oczyszczalni
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Profilaktyka, rozwiązywanie, podsumowanie

Poważnym wyzwaniem jest przeciwdziałanie 
piciu nieletnich. Według badań do wypicia 

alkoholu przynajmniej raz w życiu przyznaje 
się 87,3% piętnasto- i szesnastolatków oraz niemal 
wszyscy siedemnasto- i osiemnastolatkowie. Częste 
są również przypadki upijania się – ma je za sobą 
niemal połowa uczniów trzeciej klasy gimnazjum oraz 
prawie dwie trzecie siedemnasto- i osiemnastolatków.

Wykaz świetlic funkcjonujących w zeszłym roku na terenie gminy

Miejscowość Godziny otwarcia Dzień otwarcia Średnia 
l. dzieci

Olbrachcice 16:00–20:00 wtorek ok. 10

Ligota Bialska 16:00–20:00 czwartek ok. 10

Solec 16:00–20:00 czwartek ok. 12

Śmicz 17:00–20:00 środa ok. 11

Chrzelice 16:00–20:00 wtorek ok. 10

Nowa Wieś 16:00–20:00 poniedziałek ok. 12

Prężyna 17:00–20:00 czwartek ok. 8

Grabina 16:00–20:00 piątek ok. 8

Laskowiec 17:00–20:00 poniedziałek ok. 7

Radostynia 16:00–20:00 środa ok. 16

Kolnowice 17:00–20:00 wtorek ok. 14

Łącznik 16:00–20:00 poniedziałek 
i czwartek ok. 22

Biała 16:00–20:00 poniedziałek–piątek ok. 20

Działania na rzecz ra-
dzenia sobie z alkoho-
lizmem i  narkomanią 

w społeczeństwie to temat 
szeroki, wymagający działań 
oddolnych, a także odgórnych. 
W drugim z wymienionych nur-
tów mieści się Gminy Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Podsumowanie jego realizacji 
(za miniony rok) było jednym 
z punktów lutowej sesji Rady 
Miejskiej. Przedstawiamy wy-
brane wątki z przygotowanej 
na ten temat informacji.

 Całkowita kwota do wykorzystania 
na realizację zadań wyniosła: 168.330,16 zł. 
Odbywała się ona (i odbywa) wielotorowo.
Jeden do czternastu
 W  niedawno zakończonym roku 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w  Białej 
wpłynęło piętnaście wniosków o wszczęcie 
postępowania wobec osób, co do któ-
rych istnieje podejrzenie nadużywania 
alkoholu.
 Jeden wniosek wpłynął od Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Białej w stosunku 
do osoby, która w  związku z  naduży-
waniem alkoholu stosowała przemoc. 
Siedem wniosków przekazał Posterunek 
Policji w Białej. Trzy wnioski sporządził 
natomiast pracownik socjalny Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Białej. Cztery 
wnioski zostały wniesione przez osoby 
z najbliższego otoczenia lub członków 
rodzin osób nadużywających alkohol.
Wśród wymienionych piętnastu wniosków 
jeden dotyczył kobiety, zaś czternaście – 
mężczyzn. Ponadto komisja kontynuowała 
dwanaście spraw wszczętych w  latach 
2015–2017.
 W  celu zwiększenia dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu 
finansowana była również działalność 
Punktu Konsultacyjnego w Białej.
 W 2018 r. z  jego usług skorzystało 
trzynaście osób mających problem 
z nadużywaniem alkoholu oraz osiem 
żyjących w najbliższym otoczeniu osoby 
uzależnionej od alkoholu.
 Punkt Konsultacyjny czynny był 
w każdy piątek w godzinach od 15:30 
do 19:30.

Zorganizować czas
 Elementem pomocy rodzinom, 
gdzie występują problemy alkoholowe, 
było prowadzenie świetlic w trzynastu 
miejscowościach naszej gminy. Zadanie 
zostało powierzone do realizacji Gmin-
nemu Centrum Kultury w Białej.
 Świetlice mają za zadanie zapewniać 
dzieciom pomoc w nauce, organizować 
im czas wolny, a także umożliwić rozwój 
zainteresowań, również sportowych. 
W świetlicach zatrudnione były cztery 
opiekunki, z  czego trzy na podstawie 
umowy zlecenia, a  jedna w wymiarze 
pół etatu.

Kooperacja
 Do systemu pomocy rodzinom zaliczyć 
można także pracę psychologa – udzielał 
on konsultacji w  zakresie uzależnień, 
problemów rodzinnych i wychowawczych, 
a także doświadczania przemocy (fizycznej, 
psychicznej, ekonomicznej), trudności 
w relacjach interpersonalnych, sytuacji 
kryzysowych. Konsultacje odbywały się 

co tydzień, naprzemiennie – w godzinach 
9:00–11:00 oraz 15:00–18:00.
 Trwała też współpraca z Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Posterunkiem 
Policji oraz Powiatowym Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w  Prudniku 
w zakresie realizacji procedury Niebieskiej 
Karty. W  zeszłym roku założono ich 
osiemnaście. Kontynuowano natomiast 
pracę nad sześcioma kartami. Spośród 
dwudziestu czterech prowadzonych spraw 
trzynaście dotyczyło rodzin z problemem 
alkoholowym.
 Instytucją działającą na rzecz roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
jest grupa Al-Anon – samopomocowa, 
skupiająca krewnych i przyjaciół alkoho-
lików. Uczestnicy brali udział w licznych 
spotkaniach promujących trzeźwy styl 
życia; utrzymywali również kontakty 
z grupami AA i Al-Anon z terenu całego 
województwa opolskiego.

Działania w szkołach
 Poważnym wyzwaniem jest przeciw-
działanie piciu nieletnich. Według badań 
do wypicia alkoholu przynajmniej raz 
w życiu przyznaje się 87,3% piętnasto- 
i szesnastolatków oraz niemal wszyscy 
siedemnasto- i  osiemnastolatkowie. 
Częste są również przypadki upijania się 
– ma je za sobą niemal połowa uczniów 
trzeciej klasy gimnazjum oraz prawie dwie 
trzecie siedemnasto- i osiemnastolatków. 
Profilaktyka w temacie „alkohol a mło-
dzież” odbywała się także w  szkołach 
i przedszkolach.
 Publiczne Gimnazjum w  Białej 
zorganizowało wycieczkę szkolną dla 
uczniów zdolnych i aktywnie uczestni-
czących w życiu szkolnym, środowisku 
rówieśniczym i  lokalnym. Poza tym 
zorganizowano grę terenową „Ciekawe 
zakątki Białej” – wpisywało się to w nurt 
działań mających na celu promowanie 
zdrowego stylu życia, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na potrzebę aktywności 
fizycznej oraz promowanie wzorców 
prozdrowotnych (w tym świadomości 
zagrożeń wynikających z inicjacji alko-
holowej, tytoniowej czy narkotykowej).
 Z kolei w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w  Białej zrealizowane zostały 
dwa przedstawienia profilaktyczne (dla 
młodszych i starszych dzieci), których 
celem było przybliżenie uczniom zagrożeń 
wynikających z uzależnień, wzmocnienie 
postawy empatii, asertywności i odpo-
wiedzialności za własne wybory.
 W Publicznym Przedszkolu w Białej 
zorganizowano sportowy festyn rodzinny 
promujący zdrowy tryb życia, podczas 
którego rozpowszechniano aktywność 
fizyczną. Celem imprezy było zintegro-
wanie środowiska przedszkolnego oraz 
dostarczenie prawidłowych wzorców 
spędzania wolnego czasu, przez wspólne 
zabawy z mamą i tatą.
 Szkoła Filialna w  Gostomi zorga-

nizowała natomiast wyjazd sporto-
wo-rekreacyjny pn. „Dobra zabawa 
to zdrowie i radość”, którego celem było 
kształtowanie prozdrowotnych postaw 
przez ukazanie pozytywnych cech sportu 
i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
a także pokazanie skutków niezdrowego 
stylu życia.
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącz-
niku zdecydował się z kolei na zakup 
prezentacji multimedialnych „Uzależnienia 

i  zagrożenia XXI wieku”. Do zastoso-
wania podczas lekcji wychowawczych 
i wywiadówek szkolnych.

Rokrocznie
 Środki finansowe na realizację zadań 
związanych z rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem 
narkomanii pochodzą z opłat wnoszo-
nych przez przedsiębiorców z  tytułu 
korzystania z  zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.
 Powyższy tekst zawiera przeredagowane 
fragmenty dokumentu przygotowanego 
(jak co roku) na sesję Rady Miejskiej, 
sporządzonego przez Magdalenę Kus-
ber – urzędnika bialskiego magistratu. 
Dokument nosi tytuł „Informacja do-
tycząca realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Biała w 2018 r.”.

Bartosz Sadliński

We wtorek (19 lutego), rano, 
tuż po godzinie 8:00, na te-
renie gminy Biała, policjanci 

z prudnickiej drogówki zatrzymali do 
kontroli kierującego motorowerem 
– tor jazdy poddawał w wątpliwość 
jego trzeźwość. 

Badanie z  użyciem alkomatu tylko 
potwierdziło przypuszczenia – pięć-
dziesięciojednolatek miał w organizmie 
ponad trzy promile. W dodatku – po 
sprawdzeniu w policyjnej bazie – oka-
zało się, że mężczyzna był niedawno 

karany za jazdę po alkoholu. Tym razem, 
obawiając się kolejnych konsekwencji 
karnych, usiłował przekupić policjantów 
– w zamian za odstąpienie od czynności 
służbowych oferował funkcjonariuszom 
200 euro. Policjanci nie dali się jednak 
skorumpować i zatrzymali mężczyznę.
Mieszkańcowi gminy Biała grozi – za 
wszystkie te rzeczy razem wzięte – do 
10 lat więzienia.
Tekst na podstawie materiałów z Komendy 
Powiatowej Policji w Prudniku.

BS

Jazda po alkoholu i próba przekupstwa

Kolejne sukcesy młodych piłkarzy - gratulujemy zawodnikom Akademii Piłkarskiej 
Biała wygranych spotkań w Grodkowie.
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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

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

SZYBKO  TANIO  SOLIDNIE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Głogówek ul. 3 Maja 2D, tel. 602 122 458, 77 437 41 17 

KONKURENCYJNE CENY
NOWYCH ELEKTRONARZĘDZI

MOŻLIWY ODBIÓR SPRZĘTU DO NAPRAWY 
NA TERENIE PRUDNIKA I OKOLIC

miejsce 
na Twoją 
reklamę

SPRZEDAM  DZIAŁKĘ
budowlaną (nieruchomość) o pow. 
19 arów przy ul. Wodnej 11. 
Cena do uzgodnienia.
tel. 791 412 883

REGENERACJA
wyrobów z pierza

Pranie i czyszczenie 
kołder.

Krzyżkowice 50,
48-231 Lubrza. 

tel. 77 436 09 88,
608 769 437,
698 840 820

Styczeń:
• sprawca przywłaszczył pieniądze – 

Gostomia
• kradzież z włamaniem do altany 

– Biała
• sprawca groził ofierze pozbawieniem 

życia, przy czym groźby te wzbudziły 
uzasadnioną obawę spełnienia – Biała

• sprawca znęcał się fizycznie i psy-
chicznie nad ofiarą – Ligota Bialska

• kradzież w sklepie Biedronka

Luty:
• kierowca w stanie nietrzeźwości 

alkoholowej prowadził samochód 
– Gostomia

• kierowca w stanie nietrzeźwości 
alkoholowej prowadził motorower, 
podczas kontroli zaproponował 
policjantom łapówkę – Miłowice
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Sportowo, technicznie, artystycznie, wyjazdowo

Planszówka podczas zajęć w bibliotece Akcja Zima to coroczny cykl spotkań, warsztatów i wyjazdów

Zajęcia quilingu – tworzenia ozdób ze zwiniętych pasków kolorowego papieruJak się bawić, to z Tygryskiem

Akcja gaśnicza w Radostyni trwała ponad cztery godziny

 Pierwszy tydzień ferii zakończył 
się zajęciami z  quilingu – warsztatami 
z tworzenia ozdób z kolorowego papieru.
W poniedziałek, 4 lutego, odbył się wyjazd 
do Hydropolis i do Papugarni we Wrocławiu. 
 W  planie tegorocznych ferii nie 
zabrakło akcentu teatralnego: w GCK 
i w świetlicach Studio Teatralne KRAK-
-ART przygotowało przedstawienia. 
Ponadto dzieci bawiły się z Tygryskiem 
– w czwartkowe przedpołudnie.
 Nie zabrakło atrakcji dla miłośników 
sportu: odbyły się dwa turnieje piątek 
piłkarskich oraz turniej tenisa stołowego.

DR

 Przyczynę zdarzenia stanowiło – 
prawdopodobnie – najechanie przez 
kierowcę renault na tył stojącego audi. 
Podczas prowadzenia działań droga 
była nieprzejezdna – policja wyznaczyła 
objazd oraz kierowała ruchem.
-
30 stycznia (środa), koło godziny 14:30 
jednostka bialskiej OSP wzięła udział 
w akcji w miejscowości Gostomia – tam, 
w budynku jednorodzinnym, zapaliła 
się sadza w kominie. Do gaszenia za-
dysponowana została także jednostka 
z  Prudnika oraz strażacy-ochotnicy 
z Gostomi.

Źródło informacji i zdjęć:
OSP KSRG Biała

 Koła gospodyń wiejskich 
z Radostyni i Chrzelic brały 
udział w konkursie „Zjawi-
skowe przystawki”, który 
odbył się 15 lutego (piątek) 
w Gmi nny m Ośrod ku 
Kultury w Lubrzy. 

Jak nazwa wskazuje – zma-
gania miały charakter kuli-
narny i dotyczyły zarówno 
potraw, jak i ciast).

KGW z Radostyni zajęło 
drugie miejsce. 
Gratulujemy!

Akcje strażackie

Miejsce na (kulinarnym) podium


