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Niepełnosprawność
nie ogranicza

T

o tytuł happeningu, który 12 czerwca w godzinach południowych zorganizowała Gmina Biała we współpracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
Na bialskim rynku w ramach imprezy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nysie,
przygotowano występy artystyczne: uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
Bialskich Mażoretek i Studia Piosen- z Głuchołaz. Pojawili się także seniorzy
ki działających przy GCK w Białej, z Domu Dziennego Pobytu „Senior+”
przedszkolaków z Gostomii, zespołu z Głogówka. Prezentacje artystyczne
tanecznego Roll Stars z Białej, młodzieży skupiały się głównie na tańcu i śpiewie.
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-WyPod szerokimi parasolami (upał
chowawczego w Prudniku, uczestników był niemiłosierny) swoje stoiska miał

Stare traktory
na trasie

I

Zlot Ciągników Zabytkowych – to zupełna nowość w wachlarzu
imprez organizowanych w gminie Biała. 8 czerwca (sobota),
w godzinach popołudniowych, około 40 zabytkowych pojazdów
przejechało przez miejscowości w naszej gminie (z przystankiem
na bialskim rynku) – w sumie około 30 km.

Prezentacja ciągników na bialskim rynku

Kierownik OPS Maria Klimowicz wita uczestników

cd. na str. 5
Bialskie Mażoretki

Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Infromacji
Turystycznej, PCPR w Prudniku, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, Ośrodek Rehabilitacji
i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, Bank
Żywności w Opolu, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Prudniku, Dom Pomocy Społecznej
w Prudniku.
cd. na str. 5

Zimne jogurty dla ochłody

Najstarszy traktor na zlocie - Lanz Bulldog z 1939 roku
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W

akacje jest to czas, gdy modzi
ludzie, szkolołrze, chcą
przeżyć coś nowego, kajś
pojechać, nołlepszi dołleko łod swoich
łojców i miejsca, kaj mieszkają. Chcą
poznać ten kolorowy świat, co widzą
w telewizorze, skosztować, pomacać,
być blisko tego, ło czyj marzą i tego,
co doma mają zakazane. A to, iż
zakazane owoce nołwiancyj smakują,
wiemy wszyscy nie od dzisiaj, ale iż
przy tyj probierowaniu tych nowych
owoców idzie se też nierołz feste

strachu pożyją jak dziołcha abo
synek, nierołz już studenci, kajś po
świecie rajzują, gdzie zarabiają czałsto
na nauka. Boją se coby nie wpadli
w jakie nieszczęście, nie zaplątali
se do jakiej bandy, z której se potyj
ciałżko wyłunaczyć.
Pierwejsi łojcowie se też starali
o swoje wielkie dzieci, chtore połrał
lołt wandrowały po świecie coby se
wyuczyć i zarobić na chleb, a nie było
pierwyj telefonów komórkowych,
coby mogli zwonić dodom co połrał

spotkoł banda zbójów. Chciał do nich
przystąpić, ale ten nołwyrszy zbój
mu padoł, że jyno wtedy go wezmą
miandzy siebie, jak banie poradził
żydowi ukraść koza, co pójdzie z nią
bez las. Narołz Gustlik zmądrzał,
choć doma ze zgnilstwa robił ze siebie
gupiego. Wezł od zbójów szabla we
futerale, ale położył na droga jyno
futerał, kaj musiał przejść ten żyd
z tą kozą, a dziepiero kąsek dalij
szabla i skroł se między stromy. Żyd
widział futerał, ale go nie podniósł,

Wakacje
zatruć, a na tych, co chcą młodym
ten wielki świat pokołzać, nierołz
i oszydzić, to jyno my starsi wiemy,
bo też byliśmy młodzi.
Teraz tak na ta młodzież narzekają,
iże piją i ćpają, i w takie szajki, bandy
se łączą, co ludzi okrołdają i biją,
ala laboga – przecał nie wszyscy.
A jednak na te ferie łojcowie dość

dni. A w lasach było pełno zbójów,
co niejedno mieli na sumieniu i do
chtorych tak jak terołz se trza było
wkupić, bo tak głosi staroł legenda
o łojcu, co mioł trzech syjnów. Dwóch
z nich chyciło se kożdej roboty,
a trzeci – Gustlik udołwoł nieprawego
i był okropny jancykryst. Rołz se
powadził z ołjca i uciek do lasu kaj

bo na co mu to prozne; dziepiero jak
uwidzioł szabla, przywiązał koza do
stroma i wrócił se po futerał. Wtyj
Gustlik ukrołd mu koza i skrył
do bagna. Żyd przyszoł, kozy nie
było, wszandzie ją łowił, a Gustlik
przy bagnie robił: „me, me”. Żyd
se drabko seblykł i próbuje koza
znołść w bagnie, ale se zacznoł topić,

zapadać i drabko wylołz. Wtedy nie
było też już łobuczku. Zostoł goły,
bez szabli i bez kozy, a to wszystko
Gustlik zaniesł zbójom, coby jyno
mógł być z nimi. Bo jak wlejziesz
między wrony, musisz kraczeć jak łone.

Opracowanie: Dominika Rak

Nowy dyrektor GCK Stulatka w Grabinie

Od

czerwca Gminne Centrum Kultury w Białej ma
nowego dyrektora.

Jest nim Patryk Bania, magister historii
(na Uniwersytecie Opolskim), absolwent
dwóch podyplomówek (rachunkowość,
studia menedżerskie), wcześniej dyrektor
ds. handlu w spółce Hakinson zajmującej
się sprzedażą środków czystości; kierował
także własną firmą Prestino (działającą
w tej samej branży).
Patryk Bania jest z zamiłowania
historykiem, interesują go też nauki ekonomiczne (obie dziedziny zainteresowań
znalazły zresztą odbicie w wykształceniu
formalnym).
Nowy dyrektor to także pasjonat

sportu, pod różnymi postaciami. Dawniej
angażował się w grę w piłkę nożną, ale
kontuzja pokrzyżowała mu plany.
Patryk Bania pochodzi z Białej,
tymczasowo mieszka w Zlatych Horach,
a już wkrótce (po ślubie) przeprowadzi
się do Moszczanki.
Pierwsze tygodnie na nowym stanowisku przebiegają – jak podkreśla sam
dyrektor – pod znakiem wdrażania się
w nowe obowiązki, w specyfikę zarządzania w sektorze publicznym.
Patryk Bania został zatrudniony na
tym stanowisku na okres roku, później
zostanie ogłoszony konkurs. W związku
z nowymi przepisami dyrektorowanie
będzie miało charakter kadencyjny.
BS

Wkrótce zapre zentujemy w „Panoramie Bialskiej ” plany nowego dyrek tora
na rozpoczynającą się kadencję

12

czerwca swoje setne
urodziny obchodziła
pensjonariuszka Domu
Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr
św. Elżbiety, pani Antonina
Mikulska.

Burmistrz Białej Edward Plicko wraz
z kierowniczką USC w Białej Leokadią
Schneider oraz kierowniczką Wydziału
Świadczeń Emerytalno-Rentowych
(ZUS) Lidią Pich wybrali się w tym
dniu do Grabiny, aby osobiście złożyć
jubilatce życzenia i przekazać bukiet

kwiatów oraz kosz pełen prezentów.
Przedstawicielka ZUS także wręczyła
p. Antoninie kwiaty oraz list gratulacyjny wraz z informacją o przyznaniu
świadczenia dla stulatka.
Pani Antonina urodziła się 12.06.1919
w miejscowości Podusów, całe życie
mieszkała w Racławicach Śląskich, bardzo lubiła śpiewać. W DPS w Grabinie
przebywa od 2010 roku. Wychowała
siedmioro dzieci, dwójka z nich, syn
i córka także odwiedzili mamę w dniu
jej niezwykłego święta.
dr

Pani Antonina przyjęła gości w dniu swoich setnych urodzin

Koalicja Europejska, tuż za nią Prawo i Sprawiedliwość

W

yniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w
gminie Biała przedstawiały się następująco.
• Koalicja Europejska (PO, PSL, SLD,
Nowoczesna, Zieloni) uzyskali łącznie
997 głosów, a więc 44,83%.

• Na drugim miejscu uplasowało się
Prawo i Sprawiedliwość – 919 głosy
(41,32%).
• Na trzecim – Kukiz'15 (głosów: 102,
wynik procentowy: 4,59).
• Konfederacja (Korwin, Braun, Liroy,
Narodowcy) otrzymali 101 głosów, zaś
punktów procentowych – 4,54.

• Wiosna: 81 głosów (3,64%).
• Lewica Razem (Partia Razem, Unia
Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej): 24 głosy (1,08%).
Łącznie zagłosowały zatem (w sposób
ważny) 2224 osoby. To tylko 26,18% uprawnionych do głosowania (ogół stanowiły

8643 osoby). Frekwencja nie była zatem
wysoka, znacznie poniżej krajowej.
Głosy rozłożyły się – można powiedzieć
– dwupartyjnie. Koalicja Obywatelska i
PiS okazały się ważnymi graczami, pozostałe ugrupowania zgarnęły "groszowe"
punkty. Między Kukiz'15 a Konfederacją
różnica wyniosła jeden głos.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@wp.pl
Opracowanie: Bartosz Sadliński;
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Dominika Rak, Leokadia Schneider, Bartosz Sadliński
Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Matura 1969
Tyrolka atrakcją
- 50 lat później...
Łącznika
Życie jest krajobrazem,
w życiu wszystko się zmienia.
Teraz jesteśmy razem,
kiedyś zostaną wspomnienia.
Takie motto przyświecało zjazdowi
absolwentów zorganizowanemu z okazji
50. rocznicy ukończenia nauki w Liceum
Ogólnokształcącym w Białej, 8 czerwca.
W maju 1969 roku maturę zdały 64 osoby.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło
ich 44, tj. 34 absolwentów oraz 5 nauczycieli
(państwo Opiłkowie, państwo Zieleźni, pani
Stanisława Sarba) i 5 osób towarzyszących
absolwentom, z tego 8 z Niemiec.
Wzruszającym powitaniom przed
kościołem parafialnym nie było końca.
Uroczystą mszę świętą w intencji absolwentów i nauczycieli odprawił ks. Hubert
Bieniek, który we wzruszającym kazaniu
zwrócił uwagę na potrzebę utrzymywania
i pielęgnowania kontaktów kiedyś zawartych – chociażby przez uczestnictwo
w takich właśnie spotkaniach.
Dalszy ciąg spotkania miał miejsce
w Restauracji Pod Łysą, gdzie przy kawie
i torcie (w kształcie szkolnej tarczy) oraz
obfitym poczęstunku toczyły się długie
rozmowy. Wspomnieniom nie było końca.
Niespodzianką dla uczestników
spotkania była ekspozycja tabla oraz
przygotowane zdjęcia i filmiki zawierające
najistotniejsze momenty ze szkolnych lat
oraz z poprzednich spotkań szkolnych
i klasowych – tych oficjalnych i tych

Wyjątkowa okazja - wyjątkowy tort

Spotkanie odbyło się w Restauracji Pod Łysą

zorganizowanych spontanicznie.
Każdy z uczestników otrzymał wieczorem
zdjęcie zrobione wcześniej przy kościele.
Czas spotkania szybko upłynął przy
biesiadowaniu z muzyką „z tamtych lat”.
Pożegnaniom towarzyszyły propozycje
zorganizowania następnego spotkania.
A więc do zobaczenia!
Organizatorami spotkania byli „zasiedziali” w Białej absolwenci: Waldemar
Hamerla, Benedykta Hałambiec-Jaworska
i Teresa Rój-Wojciechowska.

Wspólne zdjęcie pod kościołem parafialnym w Białej

To tytuł projektu, który Stowarzyszenie
Odnowy Wsi Łącznik we współpracy
z właścicielką sklepu EUROMARKET
w Łączniku, Ewą Mukoid, zrealizowało
w ramach programu Grupy Eurocash SA
„Lokalni Herosi. 100 inicjatyw na 100-lecie
Niepodległości”. Projekt ten przewidywał
zamontowanie na boisku w Łączniku
zjazdu linowego (tytułowej tyrolki).
Autorką i koordynatorem działań ze strony
stowarzyszenia była Maria Moszczeńska,
natomiast motorem tego co najważniejsze
– licznego udziału mieszkańców w głosowaniu na projekt – Ewa Mukoid.
Jako cel projektu wskazano wzbogacenie
przestrzeni publicznej wsi, jej struktury
rekreacyjnej. Zamontowany zjazd to nie
lada frajda dla dzieci uczęszczających do
pobliskiej szkoły podstawowej – dzięki
temu przedsięwzięciu stworzono miejsce
spotkań, które zachęca do aktywności
na świeżym powietrzu. Bezpośrednimi
adresatami projektu byli uczniowie
ZSP w Łączniku, ale i młodzież, która
z Łącznika dojeżdża do szkół ponadpodstawowych (głównie do Prudnika
lub Opola). Z tyrolki może skorzystać
jednak każdy – wszak Łącznik i okoliczne wsie to nie tylko dzieci i młodzież;
projekt otwarty jest również na osoby
okazjonalnie przebywające w Łączniku
i okolicznych wioskach, tj. gości z kraju
i zagranicy (odpoczywających u swoich

Atrakcją była możliwość zrobienia odcisku palca

krewnych i/lub przyjaciół) oraz turystów
(zwłaszcza rowerowych).
Ustawienie zjazdu linowego podnosi
atrakcyjność Łącznika na turystycznej mapie
gminy i powiatu – najbliższa taka atrakcja
znajduje się w Pokrzywnej w „Zaginionym
mieście Rosenau” (i jest płatna). Obiekt
można także z powodzeniem wykorzystać do lokalnych imprez cyklicznych
i okolicznościowych w plenerze.
Uroczyste otwarcie tyrolki miało miejsce
28 maja, podczas festynu z okazji Dnia
Dziecka – atrakcje dla dzieci zapewniła
Rada Rodziców oraz nauczyciele Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego. Fundatorem
nagród i słodkiego poczęstunku dla
dzieci była wspomniana już w tym
tekście Ewa Mukoid, właścicielka sklepu
EUROMARKET w Łączniku.
dr

Chętnych do zjazdów nie brakowało

Poszukując piękna cmentarzy żydowskich

W

niedzielę, 16 czerwca, uroczyście zakończyliśmy większą część działań polskiej
strony projektu „W poszukiwaniu
piękna żydowskich cmentarzy”. Przypominamy czytelnikom, że gmina
Biała realizuje to przedsięwzięcie
wspólnie z gminą Osoblaha w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Dzięki
temu projekt jest dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i ze środków
budżetu państwa.
Na uroczyste otwarcie ścieżki pieszej
prowadzącej do bramy cmentarza żydowskiego w Białej zaprosiliśmy przedstawicieli
gminy Osoblaha, jednakże przedtem
zaplanowaliśmy dla nich zwiedzanie
komandorii joannitów w Solcu, kościoła
w Solcu oraz Rynku w Białej. Serdecznie
dziękujemy panu Józefowi Millerowi,
który udostępnił dla naszych gości swoje

Przecięcie wstęgi przy cmentarzu

zbiory i opowiedział o historii Solca
związanej z tym zakonem rycerskim.
Goście z Czech przebierali się w stroje
rycerskie, strzelali z łuku, próbowali
chleba ze smalcem i kiszonymi ogórkami,
a największe wrażenie zrobił pokazowy
wystrzał. W kuluarowych rozmowach

goście z Czech podkreślali wielokrotnie,
że są pod wrażeniem porządku, dbałości
o swoje domostwa, ale również miejsca
publiczne, które zauważyli podczas tego
pobytu. Tradycyjny śląski obiad, którym
goście raczyli się w Solcu, również
zyskał niemałą aprobatę – a przepis na

kluski śląskie został „przekazany” przez
przewodniczącą Rady Miejskiej w Białej
za południową granicę.
Na skrzyżowaniu ulic Ks. Koziołka
oraz Jana i Karola Augustynów w Białej,
oprócz przedstawicieli gminy Osoblaha,
zebrali się zaproszeni goście (m.in. bialscy
radni, przedstawiciele oświaty, pasjonaci
historii Białej, przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Białej). Symboliczną wstęgę
na ścieżce przecięli wspólnie burmistrz
Białej – Edward Plicko oraz starosta
Osoblahy – Antonín Rous, a następnie
poprowadzili zgromadzonych nowym
chodnikiem, którym można swobodnie
dojść do bramy bialskiego kirkutu.
Liczymy na to, że nowa infrastruktura
zachęci zarówno mieszkańców gminy, jak
i wszystkich turystów, do odwiedzenia
najstarszego i jednego z największych
cmentarzy żydowskich na Śląsku. Wielu
z nas nie ma nawet świadomości, gdzie
znajduje się ten zabytek i jaka jest jego
wartość historyczna i kulturowa.

cd. na str. 4
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Dzieci najważniejsze w Solcu

J

uż po raz drugi zorganizowano
w Solcu obchody Dnia Dziecka.
Pogoda oraz frekwencja dopisały. Przy miejscowym przedszkolu
czekało mnóstwo atrakcji.
Były upominki dla każdego uczestnika,
dmuchańce, malowanie twarzy, modelowanie włosów, konkursy z nagrodami,
słodkości oraz wiele innych. Dzieci nie
tylko bawiły się, ale także mogły uczestniczyć w pokazach sprzętu policyjnego
i strażackiego – niedostępnego na co
dzień. Na placu rekreacyjnym, gdzie
odbywały się uroczystości nie zabrakło
kącika dla dorosłych, z kawą i ciastem.
– Jesteśmy dumni, że nie tylko soleckie
dzieci mogły cieszyć się z przygotowanych
atrakcji, ale również maluchy z sąsiednich
wiosek – mówi Patrycja Reszka.
Orga ni z atorem i mprez y było
Stowarzyszenie Odnowy Wsi oraz
sołectwo Solec.
– Postawiliśmy sobie za cel, aby wszystkie
dzieci w tym dniu mogły za darmo
korzystać z przygotowanych dla nich
atrakcji, z pomocą przyszli nam miejscowi
przedsiębiorcy, do których zwróciliśmy
się o wsparcie – relacjonuje Justyna
Czaja, przewodnicząca stowarzyszenia. – Chcielibyśmy im w tym miejscu
serdecznie podziękować.
Wykorzystano również okazję, aby
wesprzeć zbiórkę na leczenie Jana
Glombicy z Solca – taty trójki małych
dzieci. W tym celu przygotowano kącik
swojskich wyrobów, na którym znalazły
się jajka, miód, makaron oraz skarbonka.
Obowiązywał wolny datek.
Wiejscy liderzy planują trzecią edycję
imprezy, w przyszłym roku.

Dmuchańce i żywe maskotki umilały czas najmłodszym w dniu ich święta

Obchody Dnia Dziecka odbyły się w Solcu po raz drugi

Dobre fryzowanie nie jest złe

Kontakt ze strażakami i ich wyposażeniem

Plastyczna eskpresja na buziach dzieci

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom:
Filplast/producent okien, drzwi
i rolet z PVC i aluminium, Biochem
S. Jabłoński, D. Czyż Spółka Jawna,
Magiczny Strych – wypożyczalnia
strojów, Roos Speditions, Firma
Handlowa „Mineral Pasz” Jadwiga
Heda, Stolarstwo Meblowe Arkadiusz
Piasecki, Kamila Augustyn, KOPKA,
Kwiaciarnia WJM Florist Bąk Teresa,
Bąk Anna, Mariusz Bąk, Cukiernictwo
Handzik Karina, Cukiernia Grabina, Piekarnia Cukiernia „Stosiek”,
Cukiernictwo Pela, Badura FIRMA
Budowlana, Badura Biuro Projektowe, Candela Hurtownia Materiałów
Elektro-Instalacyjnych, Wiktor Firma
Handlowo-Usługowa Barbara Hanko,
Dom Restauracyjny Hupka, Malek Jan
Transport Towarowy, Szendzielarz
Zakład Betoniarski, STRYI – producent
betonu towarowego, STYL BRUK, Adam
Nowotny i Sebastian Marzotko Instalacje Grzewcze, Sanitarne, Wod-Kan.,
Roman Wojciechowski, Cukiernictwo
Cebula, CZAJA Usługi rolnicze, Ustronianka – Naturalna Woda Mineralna,
Patrycja Reszka, Tomek Badura, PSB
Merkury – Mrówka/Profi, Zrzeszenie
Producentów Rolnych Gminy Biała,
RSP Rostkowice, Firma sprzątająca
Clean-Service Piotr Riedel, Bank
Spółdzielczy w Białej, Stolarstwo Sadło,
Usługi Pogrzebowe Wistuba, Darek
Pietroń, Hydro-Den Denis Roelle,
Lewiatan Centrum Handlowe MAJER,
Deko Dom Jan Gröhlich, Usługi Rolne
Semma, Morawiec, Kateryna Barton
Photography&Design

Poszukując piękna cmentarzy żydowskich
cd. ze str. 3
W ramach projektu „W poszukiwaniu
piękna żydowskich cmentarzy” udało
się zrealizować pierwszą tak poważną
inwestycję wokół kirkutu, który nie jest
własnością gminy Biała – należy bowiem
do Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Na prośbę gminy Biała
Fundacja wyraziła zgodę na wejście
na cmentarz celem jego uprzątnięcia
zgodnie z zasadami Komisji Rabinackiej.
Po części oficjalnej, dla wszystkich
zainteresowanych w Gminnym Centrum
Kultury w Białej prezentowany był program
artystyczno-historyczny nawiązujący tematyką do historii i kultury Żydów w Polsce
oraz w samej Białej. Młodzież z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku,
Dawid Augustyn z Grabiny, chór Zgoda
(z Chrzelic) uświetnili to ważne dla naszej
gminy wydarzenie, wprowadzając publiczność w niezwykłą atmosferę. Ciekawy
i wartościowy program przygotowały
nauczycielki – panie: Anna Kacprowicz
oraz Anita Bąk, którym bardzo za to
dziękujemy. Ich podopieczni opowiedzieli,
w formie debaty, o losach gminy żydowskiej
w Białej i o samym cmentarzu, recytowali
wiersze nawiązujące do historii i kultury
żydowskiej, zaśpiewali i zagrali utwory,
dzięki którym oprawa naszego wydarzenia
na długo pozostanie w pamięci widzów.
Po zakończeniu występów organizatorzy
zapewnili chętnym możliwość przejścia
na cmentarz żydowski z przewodnikiem

w osobie Marka Dzionego, pełniącego
podczas tego popołudnia również rolę
konferansjera. Ciekawostką kulinarną
był kącik kuchni żydowskiej, którą
reprezentowała chałka, bajgle oraz
kasztany z wątróbki.
Wkrótce zakończy się rzeczowa realizacja całego projektu, gdyż już w ostatnią
sobotę czerwca przedstawiciele gminy
Biała wybierają się z wizytą do czeskiego
partnera, aby zapoznać się z efektami jego
części projektu – mianowicie: renowacją
nagrobków na cmentarzu żydowskim
w Osobłodze oraz remontem ogrodzenia
wokół tego zabytku.

Urząd Miejski w Białej
U Joannitów w Solcu

Uczestnicy spotkania przed GCK w Białej

W drodze na cmentarz
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Niepełnosprawność nie ogranicza
cd. ze str. 1

Kurtyna wodna - w czerwcowym upale nieoceniona

Dla najmłodszych był dmuchańce,
stoisko gdzie malowano twarze i paznokcie,
zaplatano kolorowe warkoczyki. Chętni
mogli wziąć udział w warsztatach rękodzieła artystycznego i fryzjerstwa. Nie
zabrakło akcentu sportowego: instruktażu
Nordic Walking oraz pokazów Akademii
Piłkarskiej Biała. Niespodzianką był gość
specjalny: Tomasz Kunecki - niepełnosprawny kierowca rajdowy. Dzieci mogły
skorzystać z przejażdżki samochodem
rajdowym wokół bialskiego rynku.
Dla ochłody przygotowano kurtynę
wodną oraz rozdawano zimne jogurty,
komu upał nie przeszkadzał – mógł
załapać się na pysznego naleśnika przygotowanego przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy z Prudnika.
Impreza została wsparta przez sponsorów: Bank Spółdzielczy z Białej oraz
Ustroniankę z Białej.
dr

ROLL STARS z Białej

Stoisko Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Adaś ze Studia Piosenki

Stare traktory na trasie
cd. ze str. 1

Prezentacja ciągników na placu firmy Strzoda Maszyny Rolnicze

Około godziny 16:00 na placu firmy
Strzoda Maszyny Rolnicze w Solcu nastąpiła
prezentacja pojazdów, gdzie każdy zainteresowany mógł obejrzeć traktory, porozmawiać
z ich właścicielami, usiąść za kierownicą.
Najstarszy zabytkowy traktor biorący
udział w imprezie, jadący na początku
kolumny – to Lanz Bulldog z 1939 roku.
Ciągniki takie pojawiły się na polach
uprawnych naszej gminy na początku lat 50.
Jak przyznają rolnicy biorący udział
w imprezie, większość ciągników – mimo
ich wieku – nadal wykorzystują oni do
prac. Niektórzy zabytkowe traktory
kupują z sentymentu – remontują
je, dbają o nie, konserwują – można
powiedzieć, że ich kolekcjonowanie
staje się bardzo ciekawym hobby.
Zlot został zorganizowany przez
firmę Strzoda Maszyny Rolnicze przy
współpracy z GCK w Białej.
tekst: dr
zdjęcia: Studio EMKA Marek Doskocz

Niemiecki traktor Hanomag R435a produkowany w latach 1957-1960

Trzystu małych piłkarzy

A

kademia Piłkarska Biała po raz
kolejny zorganizowała turniej
dla najmłodszych miłośników
piłki nożnej. Sportowe zmagania
odbyły się na stadionie w Białej
w weekend 8–9 czerwca.

Zmagania turniejowe odbyły się w drugi weekend czerwca

Paweł Skóra - Mistrz Europy we Freestyle Football

Rywalizacje prowadzono w trzech
kategoriach wiekowych: Orlik, Żak i Skrzat.
Sobotnie zmagania wygrała drużyna
Hattrick Głuchołazy, która wyprzedziła
gospodarzy turnieju – AP Biała. W niedzielę
mecze rozgrywano na czterech boiskach
– organizatorów zaskoczyła liczba drużyn
chętnych do grania. I tak: w kategorii
Żak (12 drużyn) wygrała I drużyna AP
Biała (3:1 z Unią Opole – ciekawostka:
to jedyna drużyna żeńska, która wzięła
udział w turnieju). Kolejne miejsca
zajęły drużyny: Sporting Nysa, Hattrick
Głuchołazy, GAS Grodków, UKS SAP
Brzeg, Kamiennik, GZ LZS Grodków, AP
II Biała, Swornica Czarnowąsy, Akademia
Korfantów, Tigers Biała.

cd. na str. 12

Dla dzieci przygotowano dmuchańce
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Przyroda i inne tematy

N

auczyciele NSP z Oddziałem
Przedszkolnym w Grabinie
wzięli udział w wyciecze edukacyjnej do Saksonii. Wyjazd, będący częścią międzynarodowego
projektu "Bioróżnorodność", stał
się okazją do poszerzenia wiedzy
o ochronie ekosystemu, wymiany
doświadczeń na temat kształtowania wśród uczniów postawy
dbałości o środowisko naturalne.
Pierwszym punktem programu była
wizyta w Parku Mużakowskim w Łęknicy.
Utrzymanie ogromnego parku krajobrazowego, rozpościerającego się na terenach
Polski i Niemiec wymaga przemyślanej
strategii i żmudnego wypracowywania
wspólnych rozwiązań. W czasie rządów
komunistycznych kompleks podupadł,
jednak dzięki rozwijającej się po 1989
roku współpracy polsko-niemieckiej
stopniowo odzyskuje dawną świetność.
Uczestników wycieczki zachwycił
urokliwy park w stylu angielskim.
Staranna aranżacja krajobrazu, łąki
kwietne, labirynty z drzew pokazują,
że cywilizacja jest nieustannym przenikaniem się kultury i natury.
Wielu z uczestników wycieczki nie
mogło doczekać się przybycia do Drezna.
Miasto tak ściśle splecione z polską
historią nie zawiodło pokładanych w nim
oczekiwań. Wprawdzie celem wyjazdu
było poznawanie sposobów zachowania

bioróżnorodności krajobrazu, jednak nie
zbrakło sposobności do rzucenia okiem
na siedzibę królów z dynastii Wettinów.
Większość czasu uczestnicy spędzili
jednak poznając metody podtrzymywania
bioróżnorodności. Niezmiernie pouczająca okazała się wizyta w drezdeńskim
ogrodzie botanicznym. Bioniczna ścieżka
edukacyjna inspiruje do poszukiwania
nowych rozwiązań, a prelekcja o ochronie
zagrożonych gatunków roślin w Saksonii
dała okazję do dyskusji nad skutecznością
wdrażanych w obu krajach rozwiązań.
Równie ciekawy był wyjazd do Bad
Schandau. Przedstawiciel Saksońskiej
Fundacji "Przyroda i Środowisko"
w Centrum Parku Narodowego Szwajcaria Saksońska udzielił zebranym wielu
wskazówek na temat pozyskiwania źródeł
finansowania, prowadzenia działalności
edukacyjnej. Zwiedzanie kompleksu,
obserwowanie aranżacji wystaw tematycznych pozwoliło dowiedzieć się wiele
w kwestii popularyzacji wiedzy. Wędrówka
po najsłynniejszym skalnym mieście
w Niemczech – Szwajcarii Saksońskiej
dała sposobność do bliższego przyjrzenia
się omawianym w ośrodku rozwiązaniom
oraz podziwiania zapierającego dech
w piersiach krajobrazu rozpościerającego
się z punktu widokowego w Bastei.
Podczas ostatniego dnia pobytu
uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowej
zajmującej się propagowaniem zachowań

Dwa dni pikniku

J

ak można ciekawie spędzić
pogodny weekend? Z odpowiedzią na to pytanie
żadnych trudności nie mieli
uczestnicy pikniku rodzinnego
przygotowanego przez Radę
Rodziców przy Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Grabinie z Oddziałem Przedszkolnym. Impreza odbyła
się w dniach 1–2 czerwca na
boisku sportowym w Grabinie.

Dla uczestników przygotowano
moc atrakcji: tańce, zabawy sportowe, skecze kabaretowe, spotkanie
z Kubusiem Puchatkiem, dmuchańce
i przejażdżki konne.
Dwudniowa impreza zaczęła się
w sobotni wieczór. Goście mogli wziąć
udział w zabawie tanecznej pod gwiazdami.
Do tańca przygrywał zespół Derejs, nie
brakowało przekąsek ani napojów, więc
humory dopisywały i uczestnicy bawili
się niemal do białego rana.
Drugi dzień upłynął pod hasłem
rodziny. Dzieci z przedszkola oraz
uczniowie NSP w Grabinie zaprezentowali krótkie programy artystyczne.
Wdzięk małych aktorów, jak zawsze,
ujął publiczność. Tym bardziej, że
w placówce nie brakuje talentów
wokalnych, recytatorskich i tanecznych. Szkolny chór, pod batutą pani
Kornelii Thiel, przedstawił repertuar,
który przyniósł mu drugie miejsce na
przeglądzie w Dąbrowie. Gwoździem
programu okazała się brawurowo
odtańczona belgijka.
Podczas festynu dzieciom zap e w niono opiekę animatorów
z prudnickiej sali zabaw "Tygrysek".

Maluchy miały okazję spotkać się
z Kubusiem Puchatkiem i jego
asystentką, wziąć udział w zabawach
z chustą, puszczać ogromne bańki
mydlane i skakać na dmuchańcach.
Ich nieco starsze rodzeństwo wolało
rozgrywający się na tyłach mecz
siatkówki, jednak nikt nie przepuścił
okazji do częstowania się lodami,
słodyczami i napojami chłodzącymi.
Dorośli znakomicie bawili się przy
występach kabaretowych duetu Alicja
i Krzysztof. Dużą popularnością cieszyła
się przygotowana przez organizatorów loteria fantowa. Bogata oferta
gastronomiczna, pyszne ciasto, kawa
i zimne napoje zachęcały do rozmów
i podtrzymywania sąsiedzkich więzi.
Swobodna, beztroska atmosfera
i liczne atrakcje z pewnością miło
zapiszą się w pamięci uczestników.

proekologicznych wśród mieszkańców
miasta. W trakcie przejazdu do Polski
zwiedzili ponadto pałac w Moritzburgu.
Inspirowana stylem chińskim rezydencja
przypadła do gustu miłośnikom historii
i architektury. W otaczającym ją parku
można podziwiać liczącą 250 lat kamelię.

Monika Kęsek

Nie tylko przyroda, ale również architektura

Skalne miasto było elementem trasy

Antoni Bieniek ur. 1937 r., zm. 20.05.2019 r., zam Brzeźnica
Maria Honisz ur. 1941 r., zm. 29.05.2019 r., zam. Biała
Elżbieta Szczygielska ur. 1928 r., zm. 03.06.2019 r., zam. Biała
Paweł Hupka ur. 1933 r., zm. 06.06.2019 r., zam. Olbrachcice
Adelajda Hanko ur. 1934 r., zm. 07.06.2019 r., zam. Czartowice
Stanisław Rola ur. 1961 r., zm. 09.06.2019 r., zam. Laskowiec
Marianna Paul ur. 1948 r., zm. 10.06.2019 r., zam. Krobusz
Krystyna Seibert ur. 1941 r., zm. 13.06.2019 r., zam. Biała
Walter Szczepanek ur. 1937 r., zm. 15.06.2019 r., zam. Pogórze

Był i czas na występy wokalne

tekst: Monika Kęsek
zdjęcia: Bogusław Zator
Na festynie gościł sam Kubuś Puchatek

Nie brakowało gier i zabaw

ProgramRodzina500plus
Złóż wniosek
w Programie Rodzina 500 plus
w bankowości internetowej
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Święto dzieci na bialskim orliku

P

ierwszy czerwca to jeden z najbardziej oczekiwanych przez
dzieci dni w ciągu roku. GCK
w Białej zorganizowało z tej okazji
imprezę na bialskim orliku.

Malowanie buziek

Dzieci mogły uczestniczyć w zabawach
sportowo-rekreacyjnych prowadzonych
przez Joachima Kosza – każdy za udział
w danej konkurencji otrzymywał w nagrodę
coś słodkiego – czy to lizaka, czy cukierka,
wśród uczestników przechadzały się żywe
maskotki – Królik Bugs i Tygrysek, które
z chęcią pozowały do zdjęć, bawiły się
z maluchami i rozdawały słodkości.
Chętni mogli pomalować buźki, zapleść
warkoczyki, poskakać na dmuchańcu
czy ganiać za bańkami mydlanymi
w rozmiarze XXL.
Wszystkie atrakcje tego dnia były
darmowe.
dr

Zmagania w konkurencjach sportowych

Królik Bugs i Tygrysek częstowali słodyczami

Dmuchaniec - bez niego na imprezie dla dzieci ani rusz!

„Maluję nadzieją” – wernisaż

S

pojrzenia to tytuł wystawy malarstwa Krystyny Sojki, której
wernisaż odbył się 6 czerwca
w GCK w Białej.
Krystyna Sojka pochodzi z Głuchołaz
i malarstwem interesuje się odkąd
pamięta; jak wspominała podczas
otwarcia wystawy od najmłodszych
lat przejawiała zainteresowanie rysunkiem, malarstwem i pisaniem
własnych tekstów. Maluje głównie
obrazy olejne, ale także akryle i grafiki
oraz miniatury wykonane autorską
techniką łączenia akwareli z tuszem.
Inspiruje się życiem, uczuciami, które
towarzyszą jej każdego dnia.
Spotkanie z malarką otworzyła część
artystyczna – kilka wierszy z tomiku
Lustrzane Spojrzenia (autorstwa K.
Sojki – która zajmuje się także poezją)
odczytała Beata Puzio.
„Zachęcam do analizy tego co
dzieje się w nas samych i obok nas. To
sprzężenie uczuć, indywidualizmu
i tego, co w nas głęboko gdzieś tkwi.
By to wydobyć staram się poruszyć
zapomniane struny, zachwycić. Piękno
ukryte jest bowiem wszędzie: w uśmiechu
i łzach, w zadumie i odprężeniu. Każda
chwila, jaką dane jest nam dotknąć,
jest warta zapamiętania. W moich
pracach staram się obrazować ścieżki
człowieczeństwa, wyrazić tęsknotę

Krystyna Sojka opowiadała o swoich inspiracjach

Prezentacja wierszy z tomiku „Lustrzane
spojrzenia” K. Sojki

za pięknem, jak i zachwyt jeśli dane
mi jest je odczuć. Maluję nadzieją. To
kolory spojrzeń, a każde z nich jest
niepowtarzalne.”
Wystawę prac Krystyny Sojki oglądać
można do końca lipca bieżącego roku
w holu i sali na I piętrze w GCK w Białej.
dr

Miniatury wykonane autorską techniką połączenia tuszu i akwareli
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Wychowałem się na Beatlesach

O

pasji gry na gitarze, muzycznych wyborach i nauce młodego pokolenia rozmawiamy
ze Stanisławem Michałowskim, który
od ponad dziesięciu lat współpracuje z Gminnym Centrum Kultury
w Białej, prowadząc lekcje gry na
gitarze. Podobne zajęcia prowadził
w Lubrzy, Trzebinie, Łące Prudnickiej i Prudniku. Od lat udziela też
prywatnych lekcji. Na przestrzeni lat
grał w takich zespołach jak: Rezus,
Jan Manson Band czy Dworcowa 2.
Mieszka w Prudniku.
– Prowadzi pan prywatne lekcje i kółka
zainteresowań. Przychodzą zatem osoby,
które z jakiegoś powodu nie poszły do
szkoły muzycznej...
– Najbliższa szkoła muzyczna, w której
funkcjonuje klasa gitary, jest w Nysie.
W Prudniku od kilkunastu lat nie ma
takiej klasy. Profesorka, która uczyła
tego instrumentu, odeszła na emeryturę i nikt jej nie zastąpił. Poza tym:
doświadczenie mi podpowiada, że jeśli
chodzi o zainteresowanie uczniów gitarą,
mamy tendencję spadkową, więc nie
wróżyłbym powodzenia, gdyby otwarto
klasę gitary...

Za godzinę miałem tyle, ile wcześniej,
w zakładzie, za pół dniówki”. A dyrektor
powiedział: „Przyniesiesz mi papiery, to
ci podwyższę stawkę”.
Komisja przyjechała do mnie do pracy
– to był duży stres. Dwóch panów wyciągnęło notatniki i musiałem pokazać,
jak prowadzę zajęcia. Pytałem, co mam
robić po kolei, a oni do mnie: „Pan
ma to wiedzieć. Niech pan prowadzi
według uznania”. Więc prowadziłem,
a panowie nic nie mówili, tylko pisali.
Posiedzieli dwie godziny. A za dwa
tygodnie byli znowu, Pożegnali się,
usłyszałem „Powodzenia”; wiedziałem
już, że zaliczyłem. Dla mnie działalność
amatorska skończyła się wtedy, w 1983
roku. Aczkolwiek – nie do końca tak było.
Grałem dalej w amatorskich zespołach...
Ale Rezus rok później przestał istnieć.

kłopoty – chodziłem do szkoły muzycznej z przymusu (dalej na akordeon,
bo klasy gitary wtedy nie było – mieli
dopiero otworzyć). Przeszedłem na
lekcje prywatne – do gitarzysty, który
występował w zespole rockowym, liczył
się w województwie, był starszy ode
mnie o cztery lata. Okazało się jednak,
że po krótkim czasie ten facet nie miał
mi już czego przekazywać. Nie miał
podstawy muzycznej – był samoukiem.
Nuty trochę znał, ale unikał grania z nut.
Powiedział: „Stachu, ty masz podstawę
muzyczną, moja rola się kończy, zagrałeś
już najtrudniejsze riffy...”.
– Riffy?
– Układy melodyczne, wypracowane, jakby
solówki – krótkie zagrywki. Gitarzyści
wypracowywali sobie rify – uznawali je
za swój patent.

– Ma pan formalne wykształcenie
muzyczne?
– Mam papier instruktora muzycznego.
Jeśli natomiast chodzi o szkołę muzyczną
jako taką – cztery lata akordeonu zaliczone; do dyplomu nie przystępowałem.
Powiedziałem profesorowi, że nie chcę
mieć dyplomu akordeonisty, on mi się
do niczego nie przyda – nie będę grał
– Z drugiej strony: dużo osób gra
na tym instrumencie – zauroczyła mnie
na gitarze – to taki „ogniskowy”
muzyka gitarowa i nie widziałem innego
instrument...
instrumentu... Profesor miał do mnie żal.
– Często trudno nazwać to graniem. Dużo
Nawet po latach, gdy się spotkaliśmy,
ludzi gra funkcjami, w dodatku nie do
powiedział: „Mogłeś być dobry w akordekońca dociśniętymi;
onie”. Ale ja chciałem
mają problem, żeby
być dobry w gitarze.
Powiedziałem
nazwać akord. Ktoś
Wychowałem się
gra, dopóki pamięprofesorowi, że na Beatlesach, a on
ta, co po kolei ma
nie chcę mieć dyplomu Beatlesów tępił...
naciskać... Potem
akordeonisty, on mi się
zaczynają się schody...
– Jaka więc była
do niczego nie przyda – pana droga do zonie będę grał na tym in- stania certyfikowa– Przyjęło się też
mówić, że gitara to
strumencie – zauroczyła nym instruktorem
prosty instrument...
mnie muzyka gitarowa muzycznym?
– Na pewno tak nie
Świadectwo ukońi nie widziałem innego –czenia
jest. Niekiedy skrzyptego kursu
instrumentu.
kowie mają problem,
wyglądało biednie,
żeby się przestawić
trochę jak karta
na gitarę. Skrzypce
rowerowa, wydane
mają cztery struny, są strojone kwintami,
zostało w 1983 roku; ale droga do jego
a w gitarze jest tercja wielka – między
uzyskania była ciężka i krwawa [śmiech].
dwiema strunami pojawia się większa
Trzy lata zakładałem zespół muzyczny,
odległość niż między pozostałymi. Ta
skład się zmieniał; wywalałem ludzi...
odległość wytrąca z równowagi – tu gubią
Chciałem mieć trio muzyczne: bębny,
się nieraz klawiszowcy, skrzypkowie...
bas i gitara solowa; a cały czas miałem
kłopoty z perkusistami. W końcu ktoś
– Skrzypce mają z kolei opinie trudnego
się znalazł...
instrumentu...
– Tam nie ma tzw. progów... Ale profesjo– Wcześniejsi byli niekompetentni?
nalne granie na gitarze to duże wyzwanie.
– Nie robili postępów. Ja byłem na tym
Nie dość, że trzeba zwracać uwagę na palce
punkcie rygorystyczny. Niektórzy mnie
lewej ręki (one przytrzymują struny), to
nazywali „Stachu-morderca” [śmiech].
jeszcze należy wiedzieć, którym palcem
Kończyłem pracę, potem obiadek i do
szarpać (ręka prawa). W nutach (nawet
domu kultury – graliśmy do oporu. Aż
na najwyższym poziomie trudności
nam kiedyś dali ograniczenia – tylko
utworów) jest napisane, którym palcem
do 22:00; ostro graliśmy, lokatorom to
trzeba szarpnąć. Bo jak się szarpnie
przeszkadzało. To było jeszcze przy ul.
niewłaściwym, to następny układ nie
Mickiewicza – dom kultury Frotexu.
wyjdzie. Albo zabraknie palców. I wtedy
Dyrektor Jeziorowski nam pomagał, szukał
jest kiks, czyli pomyłka.
w gazetach ogłoszeń o przeglądach, na
które moglibyśmy pojechać – pchał nas nas,
– Gitara jest pierwszym instrumentem,
gdzie tylko się da. „Jedziecie? To ja z wami
po który pan sięgnął?
jadę.” Wsiadał do samochodu i jechał.
– Pierwszy był akordeon – chodziłem
I odbierał dyplomy. W Cechu Rzemiosł
przez pięć lat na ten instrument z nakazu
Różnych też działałem, zaliczyłem chyba
ojca i dobrze mi szło. Ale zaczęły się złe
cztery przeglądy wojewódzkie – mieliśmy
stopnie, gdy rodzice kupili mi gitarę...
pierwsze miejsca jako zespół. Dyrekcję
Wprawdzie najpierw obiecałem, że nie
już to nudziło – znowu pierwsze miejsce...
zaniedbam akordeonu. ale gdy dostałem
„Dajcie spokój, gdzie ja to będę wieszał,
gitarę do ręki, z akordeonem były już
te dyplomy?”. Z zespołem Rezus przez

Stanisław Michałowski mieszka w Prudniku, znany
jest jednak mieszkańcom Białej z racji występów
oraz nauczania gry na gitarze

siedem lat nie oddawaliśmy pałeczki,
jeśli chodzi o różne przeglądy...
– Rezus, czyli gatunek małpy...
– Pytano nas nieraz, czemu taka nazwa.
Mówiliśmy, że ta małpa nam się podoba, bo
jej krew podobno dałoby się człowiekowi
przetoczyć (jedyny taki gatunek małpy).
Ja i Lewicz (z którym grałem) dostaliśmy
propozycję zostania instruktorami
muzycznymi. Elżbieta Zapendowska
prowadziła ten kurs. Wtedy był stan
wojenny, zablokowali koncerty, zespół
praktycznie nam się rozleciał. Ludzie nie
wytrzymali tego napięcia – koncerty grało
się zasadniczo dla wojska, na sali było
zielono. Część spała – byli wymęczeni
po nocnych patrolach. Była to wątpliwa
przyjemność – grać dla „zielonej sali”,
dla tych, co biliby nas, gdyby zaszła taka
okoliczność...
– Jak wyglądał ten kurs na instruktora
muzycznego?
– Kurs trwał miesiąc. Trzeba było zdać
egzamin z wiadomości na poziomie szkoły
muzycznej pierwszego stopnia. Z tego
nas przetrzepali – zwłaszcza mnie, bo nie
mam dyplomu. Zapendowska mówiła:
„Wszystko o Bachu, o Szopenie przeczytaj...”.
Douczyłem się i zdałem teorię, w Opolu.
Praktyka była w Prudniku. Pracowałem
wtedy w Zespole Szkół Rolniczych jako
instruktor muzyczny. Dyrektor mnie
przyjął, mimo że jeszcze nie miałem
świadectwa. I dał mi konkretną stawkę.

– Co się wydarzyło?
– Część zespołu ciągnęła w jedną stronę,
a część w drugą. Lewicz w kierunku
metalu. A ja bardziej rocka, muzyki
alternatywnej, trochę funky. Zaczęły
się zgrzyty i zespół poszedł w rozsypkę.
Próbowałem jeszcze działać, ale już nie
miałem zdrowia, żeby szukać nowego
składu.
– Zajął się pan bardziej uczeniem
innych?
– W Technikum Rolniczym przez ponad
dziesięć lat prowadziłem zespół, no i po
godzinach naukę prywatną – uczeń
przychodził raz w tygodniu i przez
sześćdziesiąt minut pracowaliśmy.
Teraz też się tym zajmuję (czasami też
idę do ucznia). Współcześnie jest to
trudniejsze – mamy „pokolenie smartfonowe”, młodzież męczy się po trzech
minutach grania. Szukają pretekstu, by
sięgnąć po smartfon, chowają go pod
nuty, kombinują, wychodzą. Nieraz też
korzystają z komputerowych opracowań
dotyczących gry na gitarze. Na tych
materiałach gość ustawia palce, pokazuje;
można zatrzymać obraz, przybliżyć rękę.
– Czyli nauka bez nut?
– Tzw. „metoda Macajewa” [śmiech].
Niektórzy – mimo moich lekcji – korzystali
z kursów komputerowych. Kiedyś np.
zadałem uczniowi utwór tylko do danego
taktu, a widzę, że on gra dalej. Wiem,
że nie kieruje się słuchem, więc sięgnął
pewnie do jakiejś alternatywnej metody.

dokończenie na str. 10

Stanisław Michałowski podczas koncertu z podopieczną
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Festyn kamiliański

F

estyn Rodziny Kamiliańskiej powoli staje się już tradycją. W Boże
Ciało, w czwartkowe popołudnie,
na parkingu nieopodal Domu Katolickiego impreza rozpoczęła się od
występu dzieci ze Studia Piosenki
działającego przy GCK w Białej.
Następne były występy taneczne
(STARS, Bialskie Mażoretki, Roll Stars).
Wokalne umiejętności zaprezentowała
grupa Kamilianie z Madagaskaru, nie
zabrakło Bialskiej Orkiestry Dętej
z Andreą Rischką, wystąpił także
Mateusz Troll i Przyjaciele. Prezentacje
artystyczne zakończył koncert zespołu
chrześcijańskiego TESTIMONIUM
„W mocy Bożego Ducha”.

Około godziny 19:00 przewidziano
losowanie i licytację nagród – wszystko
w jednym celu: odbudowa podwórka
parafialnego.
Zadbano także o gastronomię: były
gofry, słodkie napoje, ciasta, chleb ze
smalcem i ogórkiem, kiełbaski i karczek
z grilla, fast food – nikt nie wyszedł
z festynu głodny.
Dla dzieci zapewniono dmuchańce
i zjeżdżalnie, watę cukrową i popcorn.
Imprezę poprowadził Joachim Kosz,
a zorganizowała Parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny.
Podczas festynu otwarto i poświęcono
także ogród parafialno-klasztorny, który
nazwano imieniem p. Zbigniewa Kortza.
dr

Ogród parafialno-klasztorny im. Zbigniewa Kortza

Kamilianie z Madagaskaru

Nagrody i fanty do licytacji

Festyn zgromadził sporą publiczność

Podejrzany o zabójstwo przyznał się do winy

Do

zdarzenia doszło w czwartek, 6 czerwca. W gminie Biała na
jednej z posesji miała miejsce awantura pomiędzy mężczyzną
a kobietą. Czterdziestopięcioletni mężczyzna miał zadać swojej
partnerce kilkadziesiąt ciosów nożem. W wyniku licznych ran kobieta
zmarła. Agresywny mężczyzna oddalił się z miejsca.
W akcję poszukiwania sprawcy zaangażowane zostały służby policyjne
z powiatu prudnickiego, a także spoza jego obrębu. Już po trzech godzinach od zabójstwa podejrzany został zatrzymany przez prudnickich
funkcjonariuszy; ukrywał się w okolicznych lasach. Mężczyzna usłyszał
zarzut zabójstwa. Przyznał się do popełnienia zbrodni. Sąd tymczasowo
aresztował go (na wniosek prokuratury) na trzy miesiące. Grozi mu kara
nawet dożywocia.
Tekst na podstawie informacji Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Występ mażoretek

Rafał Magosz – jeden dyrektor, dwie instytucje kultury i podwójne wynagrodzenie

P

an Rafał Magosz został powołany na
stanowisko Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury w Białej od 1
stycznia 2008 r. na czas nieokreślony.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła
w życie ustawa z dnia 31 sierpnia 2011
r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2011 r., Nr 207, poz. 1230), wskutek
której zmianie uległa m.in. treść art. 15
ustawy o organizowaniu i prowadzaniu
działaności kulturalnej z 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. Przepis ten
reguluje kwestię zatrudnienia dyrektora instytucji kultury. W momencie
zatrudniania Pana Magosza Ustawa
przewidywała możliwość zatrudnienia
dyrektora instytucji kultury na czas
nieokreślony lub określony. Od 1 stycznia
2012 r. możliwe jest zatrudnienie dyrektora jedynie na czas określony – z tym
dniem Pan Magosz, który był powołany

na czas nieokreślony został odwołany
ze stanowiska Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury w Białej z mocy prawa.
Pomimo to, Pan Magosz nadal zajmował
stanowisko (trwał dorozumiany stosunek
pracy), aż do momentu kiedy powziąłem
informację o tej sytuacji, niestety nie
od Pana Magosza, i podjąłem jedyną
słuszną decyzję, by kwestię zatrudnienia
w GCK w Białej doprowadzić do stanu
zgodnego z prawem.
O powyższym poinformowałem Pana
Magosza w marcu bieżącego roku oraz
zaproponowałem polubowne rozwiązanie
trwającego stosunku pracy – rozwiązanie
na mocy porozumienia stron oraz organizację konkursu, w którym oczywiście
może wziąć udział. Podczas tej rozmowy
Pan Magosz nie przyznał się, iż jeszcze
w styczniu 2019 r. wygrał konkurs na
dyrektora instytucji kultury w Walcach.
Wobec braku zgody Pana Magosza na
propozycję polubownego rozwiązania
sytuacji, zmuszony byłem wręczyć mu

wypowiedzenie stosunku pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 31 lipca 2019 r.
Od tego momentu rozpoczęła się
niezrozumiała dla mnie nagonka
i krytyka, iż Panu Magoszowi uczyniona
została krzywda. Skierowano do mnie listy
otwarte od Bialskiej Orkiestry i Czeskiej
Orkiestry z Jesenika, a Bialska Orkiestra
Dęta zbojkotowała Paradę Orkiestr Dętych
i zapowiedziała bojkot wszelkich imprez
gminnych. Jak więc wielkim dla mnie
zaskoczeniem była informacja w gazecie
krapkowickiej, że już w grudniu 2018 r.
Pan Magosz wziął udział w konkursie na
dyrektora Gminnego Ośrodka w Walcach,
a w styczniu 2019 r. ten konkurs wygrał
i podjął współpracę z tym ośrodkiem,
a od pierwszego maja 2019 roku został
jego dyrektorem. Zatem sam chciał
odejść ze stanowiska Dyrektora GCK
w Białej. O tych okolicznościach nikogo
nie poinformował.
Na tę chwilę Pan Magosz pełni funkcję

dyrektora instytucji kultury jednocześnie
w Białej i w Walcach, pobierając wynagrodzenie w obu miejscach. Trzeba przyznać,
iż Pan Magosz znakomicie wykorzystał
przepisy prawa by się wzbogacić kosztem
pieniędzy publicznych i jednocześnie
uczynił siebie ofiarą tej sytuacji. Szkoda
niestety, że jako osoba pracująca na podstawie ustawy o organizacji i działalności
kulturalnej i stosująca te przepisy na
codzień, Pan Magosz nie podzielił się
wiedzą o istotnych zmianach tej ustawy
i od 2012 r. – niezgodnie z prawem –
pełnił funkcję dyrektora GCK w Białej
na czas nieokreślony.
W tych okolicznościach by jednostka
mogła normalnie funkcjonować było
konieczne powierzenie obowiązków
Dyrektora GCK Panu Patrykowi Bani,
zgodnie z art. 16a Ustawy, na jeden rok,
do czasu powołania nowego dyrektora.

Burmistrz Białej Edward Plicko
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Musztra, sztafeta, ćwiczenia bojowe

W

niedzielę, 9 czerwca, na
boisku w Gostomi odbyły
się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zgromadzonych
uczestników zawodów i publiczność przywitał burmistrz Białej
Edward Plicko.

W zmaganiach udział wzięło 19
drużyn (15 męskich: OSP Łącznik,
OSP Chrzelice, OSP Śmicz, OSP Pogórze, OSP Wilków, OSP Nowa Wieś
Prudnicka, OSP Górka Prudnicka, OSP
Ogiernicze, OSP Grabina, OSP Józefów,
OSP Prężyna, OSP Ligota Bialska,
OSP Rostkowice , OSP Gostomia, OSP
Olbrachcice; 4 żeńskie: OSP Pogórze,
OSP Prężyna, OSP Ligota Bialska, OSP
Górka Prudnicka).
W tym roku (podobnie jak i w zeszł y m) d r u ż y ny zaprezentować
musiały musztrę. Pozostałe konkurencje, w jakich musieli wykazać się
strażacy, to – standardowo – sztafeta
pożarnicza z przeszkodami (dwa tory
z m.in. płotkami lekkoatletycznymi,
równoważnią, drewnianą ścianą) oraz
ćwiczenia bojowe, które obejmują
dobiegnięcie do miejsca ułożenia
sprzętu, zbudowanie linii ssawnej,
linii głównej, dwóch linii gaśniczych,
następnie uruchomienie motopompy

i zassanie wody oraz przewrócenie
pachołków i tarczy prądem wody.
Poniżej prezentujemy zdjęcia ze
zmagań uczestników zawodów oraz
wyniki rywalizacji.

dr
W grupie A (seniorzy):
I miejsce – OSP Pogórze
II miejsce – OSP Chrzelice
III miejsce – OSP Wilków
IV miejsce – OSP Ligota Bialska
V miejsce – OSP Prężyna
VI miejsce – OSP Gostomia
VII miejsce – OSP Ogiernicze
VIII miejsce – OSP Grabina
IX miejsce – OSP Józefów
X miejsce – OSP Nowa Wieś Prudnicka
XI miejsce – OSP Łącznik
XII miejsce – OSP Górka Prudnicka
XIII OSP – Olbrachcice
XIV miejsce OSP Śmicz
XV miejsce – OSP Rostkowice

Zawodnicy musieli wykazać się sprawnością

W grupie C (drużyny żeńskie):
I miejsce – OSP Pogórze
II miejsce – OSP Ligota Bialska
III miejsce – OSP Prężyna
VI miejsce – OSP Górka Prudnicka
Strażacy zmierzyli się w ćwiczeniach bojowych

Żeńska drużyna OSP Prężyna podczas składania meldunku

W zawodach brały udział także dziewczyny

Strażacy tradycyjnie zmierzyli się w sztafecie

Wychowałem się na Beatlesach
dokończenie ze str. 8
W ogóle ze słuchem muzycznym mają
często problem moi uczniowie. W typowej
szkole muzycznej odbywa się kształcenie
słuchu – solfeż – śpiewanie z nut. Jedna
nuta grana jest na fortepianie, a uczeń
musi kolejne śpiewać. Poza tym: jak
ktoś grał, to musiał sobie przytupywać.
Jak nie tupał, to nauczyciel zwracał mu
uwagę. U muzyków starej generacji to
widać. Np. perkusista AC/DC – cały
czas tupie, na dwie nogi.
– Metronom...
– To są nawyki ze szkół muzycznych.
Niby dyrygent trzyma rytm, ale instrumentalista i tak wystukuje nogą.
– Jak wyglądają lekcje gitarowe u pana?
– Gdy ktoś przychodzi pierwszy raz,
muszę zobaczyć, jaką ma rękę. Bo jak
mi przyślą karzełka ośmioletniego,
to on musi mieć gitarę odpowiednio
dobraną do wzrostu, do wielkości dłoni.

Kiedyś przysłali mi dziecko, które
wyglądało z gitarą jak z kontrabasem.
Pytam rodziców: „Kto państwu tak
poradził?”, a oni na to, że na wyrost
kupili. Na początek potrzebna jest
mniejsza. Gryf jest tam węższy, pudło
mniejsze...
Pierwsze ćwiczenia są bardzo niewdzięczne... Początkowo uczą się grać
na dwóch dźwiękach: raz, dwa, raz,
dwa... Później trzeci dźwięk dochodzi,
więcej palców. Pierwsze ćwiczonka są
bardzo niemelodyjne, takie techniczne
sprawy – żeby ręka zaczęła się do tej
gitary układać. Mały palec jest taki
najbardziej niemrawy, najbardziej
oporny... Z kolei na gitarze kciuk
nie liczy się jako palec. Pianiści mają
czasem z tym problem, gdy uczą się
gry na gitarze – bo tutaj drugi palec
to tak naprawdę pierwszy. Na pewno
jednak ktoś, kto chodził już do szkoły
muzycznej, ma podstawy; nawet jeśli
grał na instrumencie dętym, będzie
mu łatwiej. Miałem już bardzo wielu

uczniów. Byli i tacy, co na dwóch lekcjach
zakończyli, albo na jednej. Rezygnowali.
– Wydawało im się, że będzie prościej...
– Trzeba nauczyć się pisma nutowego.
Od gamy C-dur. Potem melodyjki są
coraz trudniejsze. Na drugim roku,
jak ktoś jest zdolny, to już etiudę
mogę mu zadać.
– Gra pan generalnie na gitarze
klasycznej?
– Po latach szarpania drutów wróciłem do
gitary klasycznej. W domu mam różne;
jest elektryczna, elektroakustyczna,
akustyczna. Swoją drogą: ile ja już gitar
na śmietnik wywaliłem... Ludzie czasem
prosili, żebym im dał gitarę, zamiast
wyrzucać. Ale ja złomu nie rozdaję,
wstyd by mi było. Szedłem do piwnicy,
łamałem gitarę, a potem na śmietnik,
dyskretnie, żeby nikt nie widział.
– Któregoś dnia byłem w sklepie muzycznym, oglądałem gitary elektryczne, bo
one mnie interesowały. Gość kupował

gitarę, poprosił klasyczną, zaczął grać
etiudki. I wtedy mnie olśniło: „widzisz,
człowieku, ktoś to jeszcze gra”. Wróciłem
do domu, poszukałem sobie „ABC gitary”
Józefa Powroźniaka. Wcześniej mało
korzystałem z nut. Do rocka były mi
niepotrzebne – wszystko się na pamięć
robiło (trzeba było wyszlifować utwór
jak wierszyk, przed wyjściem na scenę).
Z „ABC gitary” korzystam do dziś. To
najlepsza szkółka, jaką widziałem; są
zresztą wznowienia tej pozycji.
– Komponuje pan również?
– Tak. Wstyd powiedzieć, bo w tej chwili
mogę wyjść na scenę i zaprezentować
tylko siedem utworów, a miałem ruszyć
z kopyta dwa lata temu. Ugrzęzłem
jednak na ósmym utworze. Przyczyniła
się do tego działalność gospodarcza. Ale
wszystko przede mną.

rozmawiał Bartosz Sadliński
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Wynajem namiotów
- namiot 4 x 8 i 6 x 12 Kołek, Pogórze 173
- stoły biesiadne
+48 692 982 864
- rollbar
77 437 54 12
REGENERACJA wyrobów z pierza

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

SZYBKO

TANIO

SOLIDNIE

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

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

szybkie i bezpieczne
płatności internetowe
Oferuje w atrakcyjnych cenach:

Miejsce
na Twoją
reklamę

tel./fax 77 438 70 26

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
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Sport, profilaktyka, uśmiech dzieci

28

maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się – na boisku sportowym w Łączniku – Sportowy
Dzień Dziecka połączony z profilaktyką. W imprezie brali udział
wszyscy uczniowie naszej szkoły
oraz dzieci z przedszkola. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zebranych przez p. dyrektor
Magdalenę Sobczak.
Uczniowie zostali zaproszeni do
uczestnictwa w różnych rozgrywkach
sportowych oraz konkursie plastycznym
pt. „Bezpieczne wakacje”. Powodzeniem
cieszyło się również malowanie twarzy.
Przedsięwzięcie uatrakcyjniła wizyta
policjantów z Posterunku z Białej oraz
Komendy Powiatowej w Prudniku
zorganizowana we współpracy z st.
sierż. Katarzyna Gaworek. Dzieci miały
możliwość zobaczyć pokaz tresury psa
policyjnego. Każdy chętny mógł usiąść
za kierownicą radiowozu oraz zobaczyć
z bliska jak wygląda furgonetka policyjna.
Kolejnym elementem było oficjalne
otwarcie tyrolki. Zakup urządzenia sfinansowany został ze środków przekazanych
Stowarzyszeniu „Odnowa Wsi Łącznik”
przez grupę Eurocash oraz z funduszu
sołeckiego Łącznika. Przedsięwzięcie
zrealizowano we współpracy z p. Ewą
Mukoid – właścicielką sklepu „Lewiatan”.
Cała impreza obfitowała w różnego
rodzaju konkursy i zabawy dla najmłodszych. Dzięki sponsorom, którym
serdecznie dziękujemy, każde dziecko
otrzymało poczęstunek: kiełbaskę z grilla
oraz lody.
Dziękujemy również wszystkim
rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w naszą inicjatywę, która
cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów. Oby takich radosnych
dni, pełnych pogody ducha i uśmiechu
dzieci, było jak najwięcej.

Katarzyna Litwin

Dzień Dziecka odbył się nieco przed
czasem - 28 maja

Dzieci miały możliwość zobaczyć pokaz tresury psa policyjnego

W imprezie uczestniczyły także mniejsze dzieci

Każdy chętny mógł zobaczyć z bliska jak
wygląda furgonetka policyjna

Pies policyjny niejedno ma imię

Zajęcia dostaraczyły dzieciom wiele radości

Trzystu małych
piłkarzy
cd. ze str. 5
Najwięcej emocji dostarczyły kibicom mecze zawodników najmłodszej
kategorii, czyli Skrzatów. Nie liczono
punktów, bramek, nie gwizdano
fauli – sportowe zmagania miały być
przede wszystkim świetną zabawą.
Turniej zgromadził łącznie około 300
zawodników (najmłodszy rocznik – 2015).
Organizatorzy zadbali o niespodzianki
i atrakcje dla zawodników (oraz kibiców,
rodziców): popis swoich umiejętności
dał Paweł Skóra – Mistrz Europy we
Freestyle Football; kierownik firmy
Ustronianka Sp z o.o. Michał Bożek
sprezentował Akademii Piłkarskiej
Biała koszulkę z autografami piłkarskiej

reprezentacji Polski.
Zadbano o stoiska gastronomiczne
(grill i grochówka), napoje oraz
dmuchańce dla dzieci.
Zarząd Akademii Piłkarskiej Biała
składa serdeczne podziękowania
firmom i instytucjom (Gminie Biała,
Bankowi Spółdzielczemu w Białej,
Ustroniance Sp. z o.o., ROL-POL
Bia ła, Starost w u Pow iatowemu
w Prudniku, Gminnemu Centrum
Kultury w Białej, Restauracji i Kawiarni Malwa, Telenetiks.pl, W.J.M.
Auto Serwis, DJ Radek) za pomoc
w organizacji turnieju.
Szczególne podziękowania należą
się Rodzicom młodych piłkarzy – za
ogromne zaangażowanie. Dziękujemy!
dr

Rywalizacja przebiegła w trzech kategoriach wiekowych

Grochówka - najlepiej smakuje z kuchni polowej

