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Skromny, życzliwy i otwarty na ludzi
Arnold Hindera, były burmistrz Białej zmarł w poniedziałek 11 maja 2020 r.
po wielotygodniowej chorobie.
Przez większość życia związany był z rodzinną Białą. Po ukończeniu Technikum
Mechanizacji w Grodkowie oraz politologii na Uniwersytecie Opolskim rozpoczął
pracę w Białej w Spółdzielni Kółek Rolniczych, następnie w Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Mokrej. Pracował także jako inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony
przeciwpożarowej (od roku 1990 w Urzędzie Miejskim w Białej). Trzykrotnie pełnił w
Białej funkcję burmistrza (2002-2014). Sprawował także funkcję radnego powiatu, a
jego ostatnim miejscem pracy był Euroregion Pradziad – był sekretarzem organizacji.
W roku 2014 został odznaczony Odznaką Honorową Powiatu Prudnickiego.
Ostatnie miesiące życia były walką z chorobą. Współpracownicy, znajomi,
przyjaciele zapamiętają go jako osobę pogodną i życzliwą. Na jego twarzy zawsze
gościł uśmiech, był człowiekiem sympatycznym i otwartym na innych, starał się
rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. Chętnie angażował się w inicjatywy społeczne
organizowane na terenie gminy, cieszył się wszystkimi sukcesami odnoszonymi przez
jej mieszkańców. W pamięci mieszkańców pozostanie jako człowiek oddany rodzinie
i lokalnej społeczności.

„Das einzig Wichtige im leben sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.”
Albert Schweizer
Żonie, Dzieciom i wszystkim bliskim
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ś.p.
Arnolda Hindera

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
byłego Burmistrza Białej

Arnolda Hindery
Najbliższej Rodzinie
pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd firmy
Ustronianka Sp. z o.o.

„ Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…”
Z głęboki smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ARNOLDA HINDERY
samorządowca Gminy Biała z lat 1990-2014
w tym pełniącego przez okres 12 lat
funkcję Burmistrza Białej

składają
Zarząd Gminny Biała/Zülz
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
Ruhe sanft!

Żonie i Dzieciom ZMARŁEGO
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz Białej, obecni i byli pracownicy
Urzędu Miejskiego w Białej
oraz radni Rady Miejskiej w Białej

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność...”

Emily Dickinson

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Arnolda Hindery, wieloletniego samorządowca, Burmistrza Białej w latach 2002-2014.
Najbliższej Rodzinie pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrektor oraz Pracownicy
Gminnego Centrum Kultury w Białej

BIBLIOTEKA ZNÓW CZYNNA
Od 5 maja częściowo wznowiono działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białej.
W okresie ogłoszonej epidemii do odwołania biblioteka będzie czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00.
Czytelnia prasy oraz dostęp do komputerów pozostają nieczynne do odwołania.
Do pomieszczenia wypożyczalni można wejść tylko pojedynczo (dziecko może wejść
z opiekunem).
Książki zwracane do biblioteki powinny być zapakowane w reklamówkę lub
foliowy worek, opisane nazwiskiem zwracającego i umieszczone w przygotowanych
kartonach.Każda osoba wchodząca do pomieszczenia zobowiązana jest do korzystania
z maseczek lub innych materiałów ochraniających usta i nos. Obowiązuje także zasada
2 metrów odstępu od drugiej osoby.
Przy wejściu ustawione zostały tablice informacyjne na temat zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w bibliotece oraz stojaki z płynem do dezynfekcji rąk.
Przypominamy także o możliwości korzystania z e-czytelni IBUK Libra – nie trzeba
być zarejestrowanym czytelnikiem naszej biblioteki. Hasła do zdalnego logowania w
czytelni IBUK Libra można otrzymać telefonicznie pod numerem 77 4387589 lub
wysyłając wiadomość na facebook: Biblioteka Miejska w Białej.
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Szkoły do remontu
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała w
miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia realizowana jest w partnerskim projekcie
14 jednostek samorządowych pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”. Partnerski projekt uzyskał
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. Pozytywna decyzja zapadła już w grudniu 2019r.,
jednak przygotowanie dokumentów do podpisania umowy i sama procedura jej
podpisania trwała dosyć długo ze względu na ilość partnerów. Dopiero w dniu
06.04.2020r. Lider projektu (Powiat Nyski) podpisał umowę, dzięki której możliwe
jest realizowanie projektu z udziałem środków Unijnych.
W gminie Biała zawarto już umowę z Wykonawcą zadania w formule
„zaprojektuj-wybuduj”, co oznacza, że wyłoniona firma przygotuje dokumentację
projektową i wykona prace budowlane zaplanowane we wniosku aplikacyjnym.
Zadanie dotyczy przede wszystkim modernizacji energetycznej budynków:
przedszkola w Solcu, budynku szkolno-przedszkolnego w Śmiczu i Gostomii.
W każdym z nich zostanie wymienione źródło ciepła na kocioł opalany biomasą
(pelletem), a poza tym przeprowadzone remonty wspomagające oszczędność energii
cieplnej i świetlnej, uzależnione od stanu budynku. W Solcu zostanie przeprowadzony
remont elewacji i dachu (w tym ocieplony stropodach), wymienione zostaną okna i
drzwi zewnętrzne oraz całe oświetlenie, a także wykonana nowa cała instalacja c.o.
Z kolei w Śmiczu wymianie podlegają drewniane okna, ocieplona będzie elewacja
i stropodach, powstanie również nowa instalacja c.o. i wymienione oświetlenie.
W budynku w Gostomii przewiduje się termomodernizację elewacji, wymianę
drewnianych okien i całego oświetlenia. Dodatkowo wokół każdego obiektu powstanie
opaska z kostki betonowej chroniąca nowe elewacje przed zabrudzeniem oraz inne
prace poprawiające estetykę i stan techniczny placówki.
Po udzieleniu zamówień związanych z realizacją projektu, planuje się, że
całkowite wydatki gminy Biała na realizację zadania Termomodernizacja placówek
oświatowych na terenie gminy Biała w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia wyniosą
1.117.878,60zł, które obejmują dokumentację, roboty remontowo-budowlane, koszt
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wydatki na obowiązkową promocję projektu.
Koszty kwalifikujące się do dofinansowania wynoszą 938.072,65zł, z na których
pokrycie gmina Biała otrzyma 419.225,83zł ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Przewiduje się, że nasze przedsięwzięcie zakończy się w
2020r. W obecnej chwili jest przygotowywany kolejny wniosek o dofinansowanie do
WFOŚiGW na fotowoltaikę w obiektach oświatowych w Łączniku, Gostomi, Śmiczu
i Białej. Nadrzędny cel to ograniczenie wydatków bieżących na tych obiektach.

Plan gospodarki niskoemisyjnej
Na zebraniach sołeckich w 2020r. przedstawiano Państwu istotną rolę
ankiet, które rozpowszechniane były głównie przy okazji doręczania nakazów
płatniczych. Dzięki dokumentowi, jakim jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, Gmina
Biała może pozyskiwać środki na realizację prośrodowiskowych inwestycji (m.in.
termomodernizacje, budowę ścieżek rowerowych).
Bardzo dziękujemy sołtysom za pomoc w dostarczaniu ankiet do mieszkańców
naszej Gminy oraz przy przekazywaniu już wypełnionych do Urzędu Miejskiego w
Białej. Serdecznie dziękujemy tym mieszkańcom, którzy poświęcili czas i wypełnili
ankiety.
Niemniej, aby opracowywana aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej była
oparta na możliwie najpełniejszych danych, przypominamy prośbę o złożenie
wypełnionych ankiet w Urzędzie Miejskim w Białej. Ankiety można wrzucać do
skrzynki przez wejściem do Urzędu lub pobrać, wypełnić aktywny formularz w
formacie pdf znajdujący się na stronie www.biala.gmina.pl w zakładce „Ankieta
PGN” i wysłać na adres: ankiety@biala.gmina.pl.
Liczymy na Państwa przychylność!

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę...”
Walter Flex
Wyrazy szczerego współczucia koledze z pracy Olafowi Scholzowi,
z powodu śmierci babci
ś.p. Erny Scholz
składają
Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Centrum Kultury w Białej
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Rowerowa Biała
Bezpośrednio po wyborach już w 2015 roku widząc jakim powodzeniem
cieszy się ścieżka biegnąca wzdłuż drogi wojewódzkiej 414 z Dębiny do Białej
podjęliśmy decyzję o potrzebie budowy ścieżek pieszo-rowerowych wprowadzających
mieszkańców i turystów rowerowych do centrum miasta Biała. Na przełomie roku
2017-2018 wybudowaliśmy pierwszy odcinek ścieżki wraz z drogą od obwodnicy aż
do Szynowic z 63,63% dofinansowaniem w ramach środków Unijnych z PROW-u.
W 2018 budowaliśmy kolejny odcinek ścieżki wraz z drogą od Szynowic do Zamku z
dofinansowaniem Rządowym 50% i drogą przez Szynowice. Udało więc się połączyć
obwodnicę miasta z centrum miasta, a teraz należało połączyć centrum z planowaną
ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 414 z Białej do Prudnika.
Podjęliśmy
starania
o
dofinansowanie tego zadania i w
2019 roku udało się pozyskać 80%
dofinansowanie do budowy ulicy
Prudnickiej wraz z chodnikiem i
oświetleniem w ramach Rządowego
Programu
FDS,
natomiast
na
przylegającą ścieżkę pieszo-rowerową
85% dofinansowanie Unijne w ramach
niskiej emisji z RPO. To dofinansowanie
pozyskaliśmy w projekcie realizowanym
wraz z gminami Prudnik, Głuchołazy
oraz Otmuchów i obejmuje ono również
ścieżkę pieszo-rowerową realizowaną w
Parku.
Tym sposobem wraz z Zarządem
Dróg Wojewódzkich udało nam się
wybudować piękną trasę pieszorowerową z Mosznej, Zielonej Zatoki, przez Centrum Białej, aż do Prudnika, a
następnie do granicy Polsko-Czeskiej i dodatkowo ścieżkę biegnącą w naszym
Parku. Łącznie to prawie 30 km odcinek bezpiecznej rekreacji pieszo-rowerowej
pozwalającej w innej perspektywie zwiedzić naszą piękną Gminę. Ścieżki pieszorowerowe cieszą się ostatnio ogromną popularnością – w szczególności możemy to
zaobserwować w ostatnich tygodniach, kiedy to znowu możemy uprawiać sport – raz
ze względu na porę roku, a dwa ze względu na zniesione obostrzenia w związku z
pandemią wirusa COVID-19. Ścieżka wzdłuż ulicy Prudnickiej to odcinek długości
1,4 km wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym wraz z oświetleniem przejść
rowerowych i pieszych wartości 1 062 011 złotych. Dzięki tej inwestycji przez Białą
przejeżdżać będą liczni rowerzyści, którzy zobaczą jak zmieniło się miasto i przystaną
by odpocząć na Rynku. Miejmy nadzieję, że przystaną również by zrobić zakupy na
dalszą drogę, przez co zyskają prowadzący sklepy na Rynku.

Nowe drogi

O przebudowie dróg gminnych ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej pisaliśmy
już w jednym z poprzednich numerów Panoramy. Zadanie to realizowane było
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który jest krajowym programem
pomocowym dla infrastruktury drogowej. W ramach zadania przebudowano
drogi gminnej o dł. 1 km, i wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego,
nowe chodniki i zjazdy z kostki betonowej, rozbudowano kanalizację deszczową i
wykonano nowe oznakowania pionowe i poziome. Całkowita wartość zadania opiewa
na 1 498 512,48 zł. Dofinansowanie z funduszy zewnętrznych wynosiło aż 80 %
całkowitej wartości inwestycji bo aż 1 198 061,68 zł. Dzięki temu poprawie uległo
Druga część tej inwestycji to ścieżki o długości ok 1 km w obrębie parku bezpieczeństwo w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
miejskiego w Białej wraz z budową oświetlenia parkowego, wiaty wypoczynkowej
oraz urządzeń małej architektury. Projekt ten stanowi uzupełnienie sieci ścieżek
Przebudowa drogi transportu rolnego w Śmiczu to zadanie realizowane
rowerowych na terenie miasta i gminy. Projekt ten pokazuje jak można wykorzystać w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, programu realizowanego przez
istniejącą infrastrukturę, a także z miejsc opuszczonych, w teren służący mieszkańcom. Marszałka Województwa Opolskiego. W ramach tego zadania przebudowywana
Miejsce, w którym kiedyś stał stary poradziecki pomnik usunięty w ramach jest droga wewnętrzna o dł. 830 metrów. Wykonana zostanie nawierzchnia z betonu
dekomunizacji, dotąd było niewykorzystane. Odtąd będzie służyło mieszkańcom do asfaltowego oraz zjazdy indywidualne. Koszt prac budowlanych wynosi 311 543,38
celów rekreacyjnych, gdyż powstaje tam wiata wypoczynkowa. Całkowita wartość zł, zaś pozyskane dofinansowanie to121 050 zł. Planowane zakończenie prac to lipiec
robót budowlanych to 1 118 121,36 zł. Planowane zakończenia prac - lipiec 2020 r.
2020 r.
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Wywiad z Lesławem Czerniakiem,
dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej

- Panie Dyrektorze nie możemy zacząć od innego tematu niż koronawirus. Szkoły zostały
bardzo wcześnie zamknięte. Uczniowie i nauczyciele pozostali w domach. Lekcje odbywają
się na chwilę obecną zdalnie. To na pierwszy rzut wydaje się być łatwe, ale oboje wiemy że
tak nie jest – prawda?

nie odbędzie – głównie wychowawcy i nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych
motywowali ich do intensywnej pracy. Każdy uczeń ma możliwość kontaktu z
pedagogiem, psychologiem, nauczycielem przedmiotu – nauczyciele niezależnie sami
często kontaktowali się z uczniami, których przecież niejednokrotnie znają od kilku lat,
wiedzą, co uczniowi może być potrzebne.
Nauczanie zdalne, od pierwszego dnia zamknięcia szkół i przedszkoli, stało
Od 25.05. w szkole będą mieli możliwość korzystania z konsultacji bezpośrednio
się czymś nowym dla nauczycieli i dla uczniów oraz dla dzieci przedszkolnych. Wiek z nauczycielem uczącym – będzie możliwość np. poprawy ocen, weryfikacji swoich
nauczycieli, doświadczenie oraz lata pracy przy tablicy nie w każdym przypadku wiadomości i umiejętności itp.
dadzą się połączyć z umiejętnościami posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem
informatycznym. Dotyczy to nie tylko nauczycieli, ale także uczniów i ich rodziców, którzy - Jak przebiega aktualnie proces rekrutacji do szkoły i przedszkola?
najbardziej wspierają ich w tej nowej rzeczywistości. Szkoły nie są przygotowane do pełnej
i efektywnej pracy zdalnej. Wszyscy staramy się w pełni wykorzystać swoje umiejętności
Rekrutacja do szkoły i przedszkola już się zakończyła – wiemy, ile dzieci i ilu
informatyczne w celu przekazania treści programowych objętych nauczaniem w danym uczniów możemy przyjąć od 1 września. Rekrutacja nie odbywa się bez zakłóceń- są
oddziale szkolnym i przedszkolnym.
wyznaczone terminy składania podań, część rodziców, szczególnie dzieci przedszkolnych,
W związku z koniecznością realizowania podstawy programowej nauczyciele wypełnia deklaracje pobieżnie, co w konsekwencji powoduje małe konflikty, gdy dziecko
prowadzą kształcenie na odległość i kontaktują się z uczniami poprzez: pocztę nie jest przyjęte do przedszkola, do którego zgłoszono akces. Deklaracja oceniana jest
elektroniczną, stworzone grupy na komunikatorze Messenger oraz portalu punktowo i często brakuje punktów, by dziecko dostało się do wybranego przedszkola.
społecznościowym Facebook, wykorzystanie Skype, Google Classroom, zintegrowaną Dzieci 5 i 6 letnie mamy obowiązek przyjąć, wszystkie młodsze dzieci podlegają
Platformę Edukacyjną dostępną pod adresem www.epodręczniki.pl i inne kanały szczegółowej rekrutacji. Część rodziców nie rozumie , że my opieramy się na przepisach
komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli. prawa i wytycznych Gminy Biała.
Nauczyciele oprócz samego nauczania musieli dość dokładnie zweryfikować program
Rekrutacja do szkoły w Białej i szkół filialnych przebiegała prawidłowo i także
nauczania do kształcenia na odległość. Największą bolączką dla ucznia jest sprzęt, wiemy, jakie klasy będą od roku szkolnego 2020/2021. Wyjątek stanowi szkoła filialna
jakim się posługują i ta sytuacja bardzo weryfikuje skuteczność nauczania. Uczeń, jak i w Radostyni – tutaj do klasy I zapisane jest jedno dziecko , klasa 2 druga liczyć będzie
nauczyciel, w ciągu dnia musi korzystać z wielu narzędzi kontaktów (telefon, komputer). 6 uczniów, klasy 3 nie będzie – koszty utrzymania budynku, terenu i pracowników są
Praca ucznia jest bardzo pracochłonna, a praca nauczyciela często przekracza normy bardzo duże. Decyzję muszą podjąć rodzice lub…. .
czasowe. Nauczyciel mając kilka klas, które naucza, musi mieć każdego dnia kontakt
elektroniczny z kilkudziesięcioma uczniami. Wszystkie metody nauczania i oceniania - Po likwidacji liceum zwiększyły się możliwości lokalowe szkoły czy raczej zwiększyły się
muszą być zgodne ze statutem, więc dla ucznia niewiele się zmienia w porównaniu z problemy?
nauczaniem w szkole – jedynie forma jest inna. Bardzo ważną rolę w nauczaniu zdalnym
pełni nauczyciel wychowawca, którego głównym zadaniem jest bieżący kontakt z
Przejęcie pomieszczeń po zlikwidowanym liceum było wielkim prezentem dla
uczniem, rodzicem, koordynowanie pracy zdalnej – ta praca trwa od godzin porannych szkoły. Wszystkie pomieszczenia są wykorzystane. Każdy nauczyciel przedmiotu ma
do późnych wieczornych. Zajęcia w całości koordynowane są przez Panią wicedyrektor, przyporządkowany gabinet. Braki w wyposażeniu są widoczne, ale zwiększona ilość
która cały plan pracy ma pod swoim nadzorem.
pomieszczeń to także duże wydatki- sukcesywnie gabinety są doposażane.
- Z doświadczenia – jako rodzic dziecka szkolnego – wiem, że w szkole obrano dwa sposoby - Jak Panu udaje się połączyć obowiązki dyrektora i nauczyciela?
prowadzenia lekcji: jedni nauczyciele łączą się przez różnego rodzaju komunikatory ze
swoimi uczniami, inni zaś wysyłają karty pracy. Podziału dokonano odgórnie czy jednym
Obowiązki dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi szkoła macierzysta
zależy bardziej innym mniej?
i 3 szkoły filialne, przedszkole i 5 oddziałów zamiejscowych, gdzie zatrudnionych jest
pod 100 pracowników z nauczycielami nie jest łatwe. Fakt, że mój staż nauczycielski
Odgórnie trudno jest nakazać prowadzenie zajęć w sposób jednolity dla to ponad 35 lat a dyrektorski 13 lat, obliguje, bym sobie ze wszystkim radził, to jednak
wszystkich. Każdy uczeń i każdy nauczyciel posiada zróżnicowane umiejętności i bardzo tak nie jest. Jest za to grupa ludzi (zastępcy dyrektora, nauczyciele, pracownicy obsługi,
różny sprzęt. Czy nauczycielom zależy bardziej czy mniej ? – zależy nam, by uczeń pracownicy biura obsługującego finanse, rodzice oraz pracownicy urzędu gminy),
opanował jak najwięcej treści z podstawy programowej. Gdyby wszystkie zajęcia były których zaangażowanie oraz pomoc wspiera wszystkie moje działania. Konflikty, sprawy
prowadzone przez jeden jednolity komunikator , to uczeń dla obserwacji zajęć musiałby sporne, które muszą występować, staram się załatwiać poprzez spokojną dyskusję opartą
przebywać przed komputerem średnio 6 godzin dziennie, a gdzie reszta np. zadanie, praca na faktach. Praca nauczyciela to jest to, co się lubi robić najbardziej, dlatego można ją
wytwórcza. Jeżeli uczniom i nauczycielom w równy sposób zależałoby na efektywności pogodzić z obowiązkami administracyjnymi.
pracy byłoby najlepiej, jednak jeżeli nie zdarza to się w nauczaniu stacjonarnym, to
tym bardziej w nauczaniu zdalnym. Na stronie zespołu: http://zspbiala.pl są wszystkie - Obecnie zawód nauczyciela nie jest już tak pozytywnie postrzegany jak dawniej. Są chętni
informacje dotyczące zdalnego nauczania. W zakładce nauczanie online dla każdej do pracy w zawodzie czy ma Pan problemy ze skompletowaniem kadry?
klasy podawane są na bieżąco informacje lub karty pracy z przedmiotów, odnośniki
do ciekawych stron związanych z tematem poszczególnych zajęć. Jedyne co uczeń w
Obecna kadra ZSP w Białej to w większości osoby, które lubią ten zawód. Zawód,
pierwszej kolejności musi zrobić, to otworzyć stronę zespołu, swoją klasę i sprawdzić, co który jest źle postrzegany przez wielu ludzi – dlaczego ? – nie odpowiem .
może być podane z danego przedmiotu.
Brakuje młodej kadry nauczycieli głównie z przedmiotów ścisłych. Boję się ,że za kilka
lat nie będzie miał kto uczyć chemii, fizyki, matematyki czy informatyki. Młodzi obecnie
- Prowadzenie lekcji zdalnie postawiło rodziców w trudnej sytuacji. W rodzinach, gdzie mają większe wymagania życiowe niż my 50-60 latkowie, dlatego ich wybór to przemysł
do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, trzeba było zorganizować dodatkowy sprzęt. a nie edukacja.
Szkoła mogła jakoś pomóc owym rodzicom?
- Zbliża się koniec roku szkolnego, śmiało możemy powiedzieć, że przejdzie on do historii.
Tak, to jest wielki problem nas wszystkich, nie jesteśmy społeczeństwem jeszcze Czego życzy Pan nauczycielom, uczniom i rodzicom?
na tyle bogatym, by wszystkich zaopatrzyć w sprzęt informatyczny. Wielkie ukłony dla
grupy rodziców, którzy wszystko robią, by ich dzieci mogły skorzystać z nauczania na
Spokoju, odpoczynku, poczucia, że rok szkolny 2019/2020 nie był rokiem
odległość. Szkoła w momencie, gdy rodzice zgłaszają zapotrzebowanie na sprzęt, jeszcze straconym, a najważniejsze to zdrowia i optymizmu na przyszłość.
nikomu nie odmówiła i takowy wypożyczamy. Gmina złożyła akces w programie pomocy
w zdalnym nauczaniu o sprzęt komputerowy, który na czas nauczania będzie można
udostępnić uczniom i nauczycielom najbardziej potrzebującym takiej pomocy. Na razie - Czy Pan dyrektor ma w ogóle wakacje?
czekamy na dostawę.
Tak jak każdy pracownik mam trochę dni urlopu, które zaplanowałem w
- Uczniowie klas 8 przystąpią do swoich egzaminów końcowych. W tym roku mamy podwójne miesiącu sierpniu, tym razem w kraju i z wnukami, których przez obecną sytuacje bardzo
obciążenie stresem – egzamin + aktualna sytuacja. Czy uczniowie mieli dodatkowe wsparcie mi brakuje. Szkoła i przedszkole będzie wtedy pod opieką moich zastępców, więc nie ma
ze strony szkoły w tej niecodziennej sytuacji?
się o co martwić.
notował Krzysztof Gorek
Część uczniów klas 8 przez długi okres czasu miała nadzieję, że egzamin się
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Bialskie mażoretki LOCA podczas
parady w 2016 roku

Bialskie mażoretki LOCA podczas
parady w 2016 roku

Powspominajmy…
Epidemia koronawirusa skutecznie pokrzyżowała plany
Gminnego Centrum Kultury w Białej jeśli chodzi o organizację corocznych imprez. Nie odbyła się Parada Orkiestr Dętych,
nie będzie też w tym roku Dni Białej, Przeglądu Zespołów Artystycznych ani nawet dożynek gminnych. Zawieszono także cykl
Bialskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności. Dlatego też sięgnijmy
pamięcią wstecz i powspominajmy jak się bawiliśmy. W tym numerze na tapecie Bialska Parada Orkiestr Dętych i Dni Białej.

DNI BIAŁEJ 1992

Wielkie malowanie kredą po asfalcie Dni Białej 1993

Zabawa na parkiecie podczas Dni Białej
w 2017 roku - na scenie
Brygida i Robert Łukowscy

Pierwsza Bialska Parada Orkiestr Dętych odbyła się w roku
2009, 17 maja.
Każda parada polegała na przemarszu orkiestr spod Gminnego Centrum Kultury w Białej na rynek, gdzie na początku dwa
utwory grane były przez wszystkich muzyków uczestniczących w
paradzie, a następnie, już na scenie, następowała po kolei prezentacja każdej orkiestry osobno (średnio 40 min. na orkiestrę).
W ciągu kilku ostatnich lat parady wzbogacone były występami
znanych w Polsce zespołów, solistów. Na bialskiej scenie wystąpili
m.in.: Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie, zespół VOX, Czerwone Gitary, Zbigniew Wodecki, Teresa Werner czy Eleni. Nie brakowało także występów mażoretek w barwnych strojach. Podczas
dwóch ostatnich imprez uczestnicy maszerowali w przeciwnym
kierunku – na stadion miejski (rynek w tym czasie był rewitalizowany).

Orkiestra Dęta Świbie podczas Bialskiej
Parady Orkiestr Dętych 2019

7

CZERWIEC 2020

Bialskie mażoretki LOCA podczas
parady w 2016 roku

Bialskie mażoretki podczas wystepu na
Paradzie Orkiestr Dętych w 2010 roku

Kilka razy Bialska Parad Orkiestr Dętych zdobyła tytuł Imprezy Roku w plebiscycie Tygodnika Prudnickiego.
Podczas tegorocznej imprezy miał nastąpić jej powrót na odnowiony rynek, jednak jak
jest – wszyscy wiemy…Dobra wiadomość jest jednak taka, że kolejną edycję imprezy
udało się przełożyć na 16 maja 2021 roku – miejmy nadzieję, że do tego czasu epidemia
zostanie opanowana.

Rzut kaloszem - jedna z dyscyplin sportowych przygotowanych podczas Dni
Białej w 2016 roku

Dni Białej to święto naszego miasta. Po raz pierwszy zorganizowano je w 1990 roku i
przez wiele lat odbywały się końcem czerwca i trwały od piątku do niedzieli, później
przeniesiono je na pierwszy weekend lipca. Po oddaniu do użytku nowego budynku
ośrodka kultury dni miasta poprzedzane były wernisażami. Podczas Dni Białej organizowano biesiady piwne, dyskoteki, prezentacje zespołów działających w ośrodku kultury, występy kabaretowe, pokazy strongmanów, zawody sportowe – turnieje piłki nożnej,
nordic walking, był nawet pokazowy mecz amerykańskiego futbolu ( i to w wykonaniu drużyn żeńskich!), programy artystyczne skierowane do najmłodszych i oczywiście
koncerty. W roku 2016 impreza trwała aż 4 dni, co było związane z przyjęciem w naszej
gminie młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży. Przybyłe wtedy grupy z Holandii, Libanu i Czech miały okazję zaprezentować swoje popisy artystyczne,
zorganizowano dla nich także koncerty (reggae i rock) oraz wieczorną dyskotekę.
Zeszłoroczna edycja imprezy odbyła się na płycie rynku.
Organizatorzy imprez z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, wyrażają także nadzieję, że wkrótce będzie można zapanować nad
nią na tyle, by powrócić do normalności i do organizacji imprez dla mieszkańców naszej
gminy.

Przejazd kucykiem - Dni Białej 1993

Zawody zręcznościowe podczas dni Białej
w 2008 roku prowadzi Joachim Kosz

Turniej rodzinny - Dni Białej 1993

Janusz Żyłka podczas występu - Dni
Białej 2018
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Koronawirus w Parafii Łącznik
Do tej pory jedyne ognisko wirusa Covid19 pojawiło się w Pogórzu, w parafii
Łącznik. Z proboszczem tejże parafii Ks. Damianem Cebullą rozmawia Krzysztof Gorek.
- Jak Parafia prowadzi duszpasterstwo w czasie pandemii?
Czas, który przeżywamy, nie jest łatwy i stawia nowe wymagania przed wszystkimi, również przed duszpasterzami. Duszpasterstwo jednak zawsze musi służyć człowiekowi,
ponieważ „człowiek jest drogą Kościoła”, jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice Redemptor
Hominis. Kościół nie może odstąpić od człowieka, jego losu, bez względu na czasy i okoliczności. Musi jednak jeszcze bardziej się otworzyć. Musi się otworzyć w tym trudnym czasie na
konkretną osobę i umocnić ją w wierze. Musi porzucić masowość, która nie jest wyznacznikiem wielkości Kościoła.
Wiele osób, z którymi rozmawiam lub piszę za pomocą środków komunikacji, przeżywa głęboki ból, że nie może realnie uczestniczyć w Eucharystii, przeżyć Liturgii Słowa i umocnienia
głoszonym Słowem Bożym, a najważniejsze przyjąć Jezusa do swojego serca.
Nieszczęśliwy czas pandemii koronawirusa rozpoczął się wraz z momentem, kiedy
do naszej świątyni parafialnej w Łączniku powróciła odnowiona i „omodlona” przedwojenna
figura Matki Bożej Różańcowej. Postawiliśmy ją przed głównym ołtarzem i od tej pory modlimy się przed nią codziennie, wzywając wstawiennictwa Matki Boga.
Od początku trwania pandemii należało przede wszystkim dostosować ilość nabożeństw do dopuszczalnej ilości uczestników (odpowiednio 50 wiernych, a potem przez długi
czas tylko 5, a ostatnio 1 osoba na 15m2 powierzchni świątyni). Stąd też każdego dnia odprawiamy dodatkowe Msze św. rano i wieczorem, a o godz. 15.00 zapraszamy na Adorację i
Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed Tryptykiem Miłosierdzia, który peregrynował przez
ponad dwa lata, od jesieni 2016 roku do jesieni 2018 roku, po 10 wioskach naszej parafii
wśród rodzin, kościołów i kaplic. Po Koronce jest możliwość Spowiedzi świętej w tradycyjnej
formie, z której wierni coraz częściej znów korzystają. Ponadto w okresie Wielkiego Postu,
gdy liczba osób uczestniczących w obrzędach była ograniczona do 5 wiernych, prawie codziennie na prośbę Parafian zbierających się z różnych wiosek odprawialiśmy, czasami bardzo późnym wieczorem, dodatkowe Msze św. poza stałym porządkiem, by nikt, kto pragnął
Eucharystii, nie odszedł głodny i niepocieszony… .
Równolegle w kościele filialnym pw. św. Edyty Stein w Pogórzu każdego dnia o godz. 17.00
odprawiamy Mszę św. zakończoną nabożeństwem do św. Rocha, który jest pierwotnym patronem tej wioski, a także od wieków czczonym patronem od zarazy. Dlatego w sobotę 21
marca, jako proboszcz parafii wraz z grupą wiernych z Pogórza przeniosłem figurę św. Rocha
z kaplicy w środku wioski do tamtejszego kościoła, gdzie również trwamy na modlitwie o
ustanie epidemii oraz dar zdrowia.
- Jeżeli jest prowadzona w mediach społecznościowych, czy duże jest zainteresowanie oglądalności transmisji w mediach społecznościowych?
Najważniejsze dla nas od początku trwania koronawirusa jest zachowanie łączności
z Parafianami i głoszenie Dobrej Nowiny poprzez codzienne przekazywanie kazań i rozważań, jako dopełnienie Mszy św. w której wierni uczestniczą za pomocą telewizji, która transmituje Msze św. z Jasnej Góry, opolskiej Katedry, Łagiewnik i wielu innych miejsc pielgrzymkowych.
Przez większą część okresu Wielkiego Postu, Triduum, Świąt i Oktawy Wielkiej
Nocy nagrywaliśmy właśnie kazania oraz rozważania i udostępnialiśmy je za pośrednictwem
WhatsApp’a dla Parafian, którzy używają tego komunikatora, a których numery posiadamy
przez fakt należenia do różnych grup parafialnych (Chór Parafialny, Maryjna Wspólnota
Opiekunek Dziecięctwa Bożego ect.). Następnie Apostołowie Dobrej Nowiny przekazywali
te kazania dalej, także dla osób spoza Parafii. W ten sposób nie byliśmy i nadal nie jesteśmy w
stanie przeliczyć tej oglądalności. W ostatnim okresie na prośbę Parafian kazania zaczęliśmy
udostępniać szerzej, na YouTube’ie, który też posiada właściwy sobie algorytm przeliczeniowy (inny niż np. na Facebooku). Muszę jednak przyznać, że największa część słuchaczy jest w
tzw. niepoliczalnej szarej strefie na WhatsApp’ie, ponieważ łatwiej i szybciej jesteśmy wstanie
to wysłać, czasami zaraz po Mszy św. jednocześnie 200 osób otrzymuje Słowo Boże. Następnie odbierający przekazują je dalej, czego nie jesteśmy już w stanie weryfikować. Udostępnienie na YouTube’ie odbywa się natomiast zawsze z pewnym oddechem czasowym, bo wymaga
to więcej pracy, czasami dodajemy np. zdjęcia w tle. Jest także grupa osób, która pragnie, aby
wysyłać im kazania na e-mail. Także tych źródeł przekazu Dobrej Nowiny jest kilka, a zainteresowanie wydaje się spore, skoro sami Parafianie czując łączność z Parafią, proszą o to w
licznych rozmowach i wiadomościach, bo chcą usłyszeć własnych duszpasterzy i przekazać
im słowa wsparcia.
Co do transmisji całej Mszy św., to praktykowaliśmy to jedynie wyjątkowo w okresie
Triduum Paschalnego oraz samych Świąt Wielkiej Nocy za pomocą kamery. Zorganizowanie

na stałe transmisji Mszy św. online i co ważniejsze w czasie rzeczywistym musi odbywać się
z poszanowaniem pewnych fundamentalnych zasad dla liturgii. Wierny powinien mieć stały,
ciągły i niezachwiany obraz oraz głos. Nie może to być filmik, na którym czasami czegoś nie
widać albo nie słychać, albo coś przerywa, albo ktoś przechodzi przed kamerą. Dla niektórych ważne jest, by widzieli nie tylko kapłana, ale cały ołtarz, „bo tak transmituje telewizja”,
„bo wtedy czuję ten kościół w domu”. Wierni stawiają słuszne wymagania i czasami trzeba się
do tego odpowiednio przygotować, nie ulegając chwili. Ponadto w większości rozmów ludzie
przyznają, że zasiadają do telewizorów, których czasami mamy sporych rozmiarów i włączają się w transmisję Mszy św. w telewizji. Wydaje się, że jest to naturalny odruch człowieka,
ponieważ na krześle lub nawet kanapie przed telewizorem znajduje się on w sytuacji podobnej do ołtarza, do którego zwróceni jesteśmy w pewnym oddaleniu, będąc w kościele. Inny
i bardziej wymagający jest natomiast odbiór Mszy św. na krześle przed bardzo zbliżonym
ekranem laptopa lub nawet komórki, zwłaszcza wobec innych rozpraszających nas rzeczy
w Intrenecie. Całkiem odmienny jest natomiast odbiór Mszy św. przez radio, kiedy to samo
urządzenie nie skupia naszej uwagi, nie jesteśmy widzem, a jedynie słuchaczem, słuchaczem
słowa, a więc nasza uwaga skupiona jest na tym, co najważniejsze. Nie jesteśmy podatni wtedy na warstwę wizualną, którą kamera nam przekazuje. Kategorie wizualne nie mają zatem
wówczas żadnego znaczenia.
Już przez sam fakt, że nie możemy w tym trudnym czasie uczestniczyć czynnie w
sensie sakramentalnym i liturgicznym we Mszy św., powinniśmy się starać, zarówno kapłani,
jak i wierni, by to zjednoczenie duchowe czy duchowa łączność mogła odbywać się przy zachowaniu najwyższych standardów – kapłani przez godne przygotowanie i transmisję liturgii na odpowiednim poziomie technicznym, a wierni przez wzbudzenie w sobie pragnienia
Eucharystii, pobożny i aktywny udział (odpowiedzi, skupienie, cisza oraz domowy ołtarzyk)
oraz Komunię świętą duchową.
- Czy parafianie respektują ograniczenia związane z liczbą osób mogąc przebywać w kościele w
trakcie nabożeństw?
Moi Parafianie są zdyscyplinowani. W czasie, gdy ograniczona była liczba osób do 5
przebywających w kościele, na Msze św. zamówione przez rodzinę, czy to w kościele parafialnym, czy to w kościołach filialnych, przychodziła właśnie ta rodzina, wyznaczeni krewni, powinowaci, sąsiedzi i to oni mieli bezwzględne pierwszeństwo. Pozostali wierni uczestniczyli
w Mszach św. dodatkowych, sprawowanych na ich prośbę bądź w intencjach za Parafian lub
o ustanie pandemii i dar zdrowia za wstawiennictwem św. Walentego i św. Rocha, które regularnie odprawiamy. Obecnie przy tzw. przeliczniku 1 osoba na 15m2 w tygodniu nie mamy
większego problemu, ponieważ główne kościoły na terenie parafii są sporych rozmiarów, co
umożliwia w zdrowiu i bezpieczeństwie przybycie wiernych, którzy pragną uczestniczyć we
Mszy św. Natomiast w niedziele i święta przygotowujemy odpowiedni plan duszpasterski,
ale to wymaga także elementu doświadczenia, który nadejdzie wraz z niedzielą 26 kwietnia,
kiedy po raz pierwszy ludzie w większej ilości będą mogli uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.
Muszę przyznać, że trudne było dla nas kapłanów sprawowanie obrzędów Triduum
Paschalnego bez udziału wiernych, którzy przyjęli to ze smutkiem, a jednocześnie ze zrozumieniem. Najtrudniejsze jednak dla mnie, a przede wszystkim dla rodzin i bliskich zmarłych,
których musieliśmy pożegnać, było przeżycie obrzędów pogrzebowych, w których mogło
uczestniczyć tylko 5 najbliższych.
- W Parafii zanotowano niestety zachorowania a co gorsza śmierć. Ksiądz Proboszcz zauważa
w związku z tym jakieś niepokoje? Podjęto jakieś działania duszpasterskie w związku z tym?
Parafia okryła się w Wielkim Tygodniu żałobą, smutkiem i żalem po stracie naszego
brata.
Obecnie wszyscy za sprawą pandemii znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Z punktu widzenia psychologicznego można ocenić, że z jednej strony wszyscy staramy się działać
racjonalnie zgodnie z zaleceniami. Z drugiej jednak u większości z nas, co obserwuję jako
kapłan, pojawia się w mniejszym lub większym stopniu lęk oraz nieco inna emocja, jaką
jest strach. Te, ale także inne emocje powodują konkretne konsekwencje w naszym życiu.
Wszystko to wymagałoby jednak dłuższej wypowiedzi, zawsze jednak w odniesieniu do konkretnej osoby, jej sytuacji osobistej oraz stanu psychiczno-duchowego.
Najważniejszym zadaniem duszpasterza parafii jest w tym trudnym czasie głoszenie
Słowa Bożego, nie tylko w niedzielę, ale także przez krótką homilię w czasie Mszy św. w dni
powszednie w kościele oraz przez media społecznościowe, aby umocnić wiernych nadzieją.
Słowo Boże musi być szczególnie oparte na NADZIEI. Nasza wiara jest przecież nadzieją. Nie
możemy zapominać, że NADZIEJA CHRZEŚCIJAŃSKA, która została nam dana, jest szczególna, jest NADZIEJĄ ZBAWIENIA. Doskonale ujmuje to papież Benedykt XVI w encyklice
SPE SALVI FACTI SUMUS – w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8,24), wartej przeczytania
lektury w tych trudnych czasach. Papież emeryt wskazuje na niezawodność nadziei chrze-
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ścijańskiej, dzięki której możemy stawić czoło teraźniejszości, nawet uciążliwej. Co więcej,
nadzieja ta pozwala na przeżywanie nam teraźniejszości, a nawet na jej akceptację i działanie.
Działania, których przecież od nas wymagają, a my sami także wymagamy od innych: od duchowieństwa, od władz, od ... . Najważniejsze, jak podkreśla papież emeryt, że teraźniejszość
ma jakiś cel i jeśli jest to cel tak wielki, jak zbawienie nasze, to trud drogi jest usprawiedliwiony.
Ostatnio w strzępkach wolnego czasu rozważałem szkice Drogi Krzyżowej Sługi
Bożego prymasa Wyszyńskiego w czasie uwięzienia w Stoczku Warmińskim. „Może nieraz
myślę – dość już cierpień i krwi; czas odetchnąć. Czy pamiętam, że jednak najwspanialsze
dzieła dopełniają się pod krzyżem – wśród cierpienia?” (S. Wyszyński, Via Crucis. Szkice
więzienne). Szczególny czas epidemii wskazuje na wielki zwrot w kierunku Krzyża. Krzyża,
który próbowano schować w różnych przestrzeniach, za różnymi zasłonami, pod różnymi
wymówkami. Krzyża nie można jednak ukryć. Krzyż powraca jeszcze mocniej. Ostatnio na
pustym Placu św. Piotra miliony ludzi oglądało Krzyż i adorowało go przez transmisje, a
jednocześnie w swoich domach, gdy papież Franciszek w błaganiu zwracał się do Boga o oddalenie pandemii. Najważniejsze jednak to, co następuje po Krzyżu. Zmartwychwstanie. Te
czasy uświadamiają nam, że to nie jest fikcja, jakiś wymyślony symbol, ale Jezus prawdziwie
Zmartwychwstał! Jego grób został pusty, a On sam objawił się Marii Magdalenie i Apostołom
ukazując swe chwalebne rany, których niedowiarek pragnął dotknąć. Bo zmartwychwstanie
Jezusa, to zmartwychwstanie ciała. W to wierzymy i tą nadzieją żyjemy.

Nowy hełm na wieży kościoła pw. św.
Jana Nepomucena w Kolnowicach

W połowie stycznia bieżącego roku z wieży kościoła w Kolnowicach zdemontowano i rozebrano stary hełm wykonany z blachy cynkowej. Nowy szczyt powstał w Zakładzie
Dekarsko-Blacharskim Andrzeja Wenzke w Dobrzeniu Wielkim i został zamontowany 29
kwietnia.
Wszystko rozpoczęło się od nocnego transportu – przeprawa przez połowę naszego
województwa wymagała nie lada umiejętności i opanowania. Podobnie było z montażem –
hełm umieszczono na szczycie wieży za pomocą potężnego dźwigu. Wydawało się, że pogoda
sprzyjała operacji – do momentu zawiśnięcia hełmu nad samym szczytem wieży operacja
przebiegała bez deszczu, ale za to przy lekkim wietrze.
Nowa konstrukcja wykonana została z drewna,
a pokrycie z miedzi. Zamontowano podwójny piorunochron (poprzednio był tylko jeden) i figurkę
koguta, który jako czujny ptak miał oznajmić ludzkości ponowne przyjście Chrystusa. Na głównej
belce mocującej hełm – tzw. królu – umieszczono
w ramce modlitwę o uwolnienie od epidemii koronawirusa.
Na hełmie zamontowano także kulę, która także przeszła proces renowacji. W kuli umieszczono trzy zalakowane tuby, które zawierają rzeczy
znalezione przy otwarciu poprzednich tub, dokumenty, zdjęcia z czasów współczesnych. Dwie
poprzednie tuby pochodzą z lat 1874 i 1919. Do
najnowszej włożono pendrive z fotografiami, kopiami dokumentów niemieckich, opis remontów
wykonanych na parafii, w kościele (np. dachu, witraży, prezbiterium). Józef Styra, pasjonat historii
Kolnowic, umieścił w tubie skan swojego prawa
jazdy i dowodu osobistego oraz dokument związany z płaceniem podatku.
W tubie umieszczono też opis parafii w wykonaniu księdza Roberta Mazurkiewicza, wymieniono skład Rady Parafialnej, wspomniano o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa,
a sołtys Damian Tarnowski spisał na tę okoliczność historię LZS Kolnowice. W tubie nie
zabrakło aktualnych fotografii wsi i znajdujących się w niej budynków, monet i banknotów,
ogłoszeń parafialnych, egzemplarzy prasy.
Zamontowanie hełmu na wieży nie oznacza końca prac – część wieży w której znajduje się
dzwonnica czeka na położenie nowego tynku. Udało się już wymienić podłogę oraz mocowania dzwonów. Jest też nowy zegar – ma podświetlane tarcze oraz działa w oparciu o mechanizm elektroniczny (a nie mechaniczny jak wcześniej).
Tynkowanie całej wieży na razie leży poza zasięgiem finansowym parafii.
Operacja montowania nowego hełmu na wieży była wielkim wydarzeniem we wsi.
Wokół kościoła zgromadzili się liczni widzowie, ciekawi przebiegu całej akcji – wszak takie
wydarzenie ma miejsce raz na sto lat.

Gminne Centrum Kultury
w czasie pandemii
Z powodu panującej epidemii koronawirusa GCK w Białej
zmuszone było zawiesić wszystkie
zajęcia stacjonarnie odbywające
się w ośrodku.
Z pomocą przyszedł Internet –
bez niego w panujących okolicznościach bardzo trudno byłoby
utrzymać kontakt z odbiorcami
oferty kulturalnej. Nieodzowny okazał się profil instytucji na
portalu Facebook. Dzięki niemu
od końca marca do końca maja
dwa razy w tygodniu odbywały
się transmisje Fitness online, które prowadziła Marzena Spychała – mistrzyni Polski i Europy w
nordic walking. Filmy z ćwiczeniami zapisane są na profilu, więc
każdy może ćwiczyć wtedy, kiedy
pozwala mu na to czas i ochota
(niekoniecznie podczas samej
transmisji).
Wznowiono ćwiczenia na świeżym powietrzu – oczywiście z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa – w środy i piątki o 18.00 odbywają się zajęcia nordic walking, zbiórka na
parkingu przy cmentarzu komunalnym. Obowiązuje limit 6 osób.
W trybie online odbywają się także nauka gry na instrumentach (trąbka i keyboard) – w
zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które już wcześniej były zapisane, ale również i nowi
ochotnicy – wystarczy zgłosić się bezpośrednio do instruktorów lub załatwić sprawę poprzez
kontakt z GCK w Białej.
W związku z ograniczeniami związanymi z panującą epidemią nie mogły odbyć się
imprezy i koncerty zaplanowane przez GCK, dlatego umożliwiono odsłuch przygotowanych
programów artystycznych za pośrednictwem łączy internetowych. W Wielką Sobotę udostępniono wiersze recytowane przez członków grupy teatralnej działającej przy GCK „Międzypokoleniowy Teatr Odlotowy”: Agnieszkę Kasprowicz, Nadię Międzybrodzką, Patrycję
Kusber i Emilię Litwin. Wiersze te miały być częścią przedstawienia poświęconego papieżowi Janowi Pawłowi II w reżyserii Ewy Radomskiej-Żelazko i Anity Bąk.
W ramach oferty kultualnej na profilu Facebook udostępniano linki do ciekawych
atrakcji w sieci, np. wystaw online, gier online dla całej rodziny, spektakli online itd.
W okresie, gdy biblioteki były jeszcze zamknięte, ale i nieprzerwanie do dziś korzystać można z e-czytelni. Należy zgłosić się do MiGBP w Białej po kod dostępu (telefonicznie pod nr
77 4387 589 lub poprzez profil biblioteki na Facebooku). Biblioteka została już ponownie
otwarta dla czytelników, o czym piszemy w osobnym artykule w tym wydaniu gazety.
W ramach odmrażania gospodarki dostępne są już także miejsca noclegowe w
Gminnym Centrum Kultury – obowiązują jednak pewne zasady: wyłączony z użytku do
odwołania zostaje aneks kuchenny, w pokoju przebywać mogą maksymalnie dwie osoby. Do
hotelu wchodzić mogą tylko zameldowane wcześniej osoby, nie można przyprowadzać gości. Na terenie obiektu obowiązkowe jest korzystanie z maseczek (jeśli gość przebywa poza
swoim pokojem) i dezynfekcja rąk – do tego celu przy wejściu do budynku oraz przy windzie
ustawione zostały dozowniki. Każdy pokój posiada łazienkę po generalnym remoncie, w listopadzie ubiegłego roku wymienono łóżka. Pokoje po wymeldowaniu gości są dezynfekowane, podobnie jak klamki czy poręcze na terenie całego obiektu.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim ludziom, którzy udzielili mi
pomocy w trudnej sytuacji w jakiej się znalazłem.
Dziękuję również za słowa wsparcia i otuchy.
Człowiek w obliczu nieszczęścia czuje się silniejszy wiedząc, że może liczyć na
bezinteresowną pomoc wielu ludzi.

Piotr Bajak
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„IMMER WÄRMER”
Immer grüner, immer wärmer,
immer bunter sind die Felder!
Gänseblümchen, Korn – Mohnblumen,
oh, wie schön die Bienen summen!
Immer mehr scheint die Sonne,
will der Sommer langsam kommen?
Wir lernen:
die Felder – pola
die Gänseblümchen – stokrotki
die Mohnblumen – maki
die Kornblumen – chabry
die Sonne - słońce

Nowy wóz dla strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Białej uzyskała
informacje o przydzielonym dofinansowaniu z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz od Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w
sumie w kwocie 460 tyś, jest to niestety
najmniejsze przydzielone dofinansowanie w
województwie z pośród wszystkich jednostek
które otrzymały wsparcie. Wraz z wkładem
własnym jednostki oraz gminy Biała łącznie
kwota jest 760 tyś, przy czym koszt samochodu
to 880 tyś. Do upragnionego celu brakuje
zaledwie aż 120 tyś zł. Zarząd oraz druhowie
postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zebrać
brakującą kwotę 120 tyś, w tym celu zwrócili
się z prośbą o wsparcie do mieszkańców
oraz lokalnych przedsiębiorców za pośrednictwem portalu zrzutka.pl i nie tylko.
Również została zorganizowana zbiórka złomu oraz sprzedaż kremówek papieskich
pod kościołem, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Dzięki zbiórce złomu
i sprzedaży kremówek udało się zebrać druhom ponad 5 tyś, jest to niewielka kwota
ale zawsze zbliża do celu. Również zostały rozstawione puszki w różnych sklepach do
których można wrzucać darowiznę. Pomoc w zbiórce zadeklarowali również koledzy
z zaprzyjaźnionej jednostki z niemiec z Marienheide. Druhowie z Białej zapowiadają
kolejne zbiórki złomu i sprzedaż pod kościołem oraz inne inicjatywy. W związku z
obecnym czasem jaki mamy oraz licznymi zakazami i obostrzeniami jakie zostały
wprowadzone w związku z „Epidemią” ciężko jest uzyskać brakującą kwotę. Zarząd
dziękuje wszystkim mieszkańcom, firmą , instytucją oraz ludziom dobrej woli za
każde wsparcie. Warto pamiętać o tym że zakupiony wóz nie będzie własnością
prywatną oraz tylko na potrzeby jednostki, ale będzie służył i dbał o bezpieczeństwo
całej gminy.

Moja młodość wyrosła
Na twoich naukach,
Zmierzających ku wolności.
Obrazy lęków pozostają
Za drzwiami nowego Tysiąclecia.
Przekraczając je wybaczamy.
Pragnąłeś byśmy stali razem
W wierze i miłości.
A otwarte serca modlitwą
Będą i ocaleniem dla nas
I kruchej ziemi...
Teresa Kamieniecka Hreczaniuk

Harcownik
Północno – zachodni niósł lodowaty chłód
tak , że grabiały dłonie
Niebo ostro różowe nie wróżyło dobrej pogody.
Co prawda słyszałem w południe skowronka,
inne ptaki milczały, tylko on oskarżał wiatr.
W koronach drzew zawiesił żagle i gnał
z huraganem sprawdzając wanty
Czasami słychać było symfonię
wiatru , wysokie tony skrzypiec ,
trzask napiętych rei. W przerwach
między uderzeniami aorty drzew
zwalniały napięcie. Harcownik
syczał , gwizdał, potężniał i chłostał
Stary jesion jak cyklop na rogu domu
odpierał kolejne uderzenia
On i dom żyli w przyjaźni.
Dawno temu, jesionowi uratowałem życie.

Witold Hreczaniuk

Odeszli
Maria Fiszer
ur. 1931 r. zm. 13.04.2020 r.
zam. ostatnio: Gostomia

Maria Macek
ur. 1925 r. zm. 28.04.2020 r.
zam. Łącznik

Gertruda Grzymek
ur. 1934 r. zm. 18.04.2020 r.
zam. Ligota Bialska

Bernard Pollok
ur. 1949 r. zm. 01.05.2020 r.
zam. Chrzelice

Krystyna Marek
ur. 1946 r. zm. 20.04.2020 r.
zam. Chrzelice

Ryszard Augustyn
ur. 1952 r. zm. 04.05.2020 r.
zam. Olbrachcice

Andrzej Nowak
ur. 1971 r. zm. 21.04.2020 r.
zam. Biała

Alfred Płachetka
ur. 1962 r. zm. 10.05.2020 r.
zam. Chrzelice

Wanda Fassa
ur. 1960 r. zm. 23.04.2020 r.
zam. Miłowice

Arnold Hindera
ur. 1953 r. zm. 11.05.2020 r.
zam. Biała

Robert Maksara
ur. 1968 zm. 25.04.2020 r.
zam. Gostomia

Erna Scholz
ur. 1928 r. zm. 14.05.2020 r.
zam. Biała

Piotr Przyklenk
ur. 1931 r. zm. 25.04.2020 r.
zam. ostatnio: Dębina

Zofia Jacheć
ur. 1936 r. zm. 14.05.2020 r.
zam. Miłowice

Paweł Augustyn
ur. 1939 r. zm. 26.04.2020 r.
zam. Grabina

Barbara Kontna
ur. 1935 r. zm. 16.05.2020 r.
zam. Rostkowice
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POLONIA BIAŁA
Ponieważ została podjęta decyzja o zakończeniu rozgrywek piłkarskich w sezonie
2019/20, postanowiliśmy zapełnić tę pustkę wspomnieniami z historii klubu w Białej, który
w przyszłym roku obchodzić będzie 75 lecie powstania. Co prawda są dokumenty mówiące
o działalności sekcji piłkarskiej w Białej (Zülz) na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia, ale skupimy się na okresie powojennym.
Po wojnie nastały ogromne polityczne i organizacyjne zmiany na Śląsku, gdy ścierały się różne kultury i języki, gdzie serca przepełnione były goryczą wojenną, a ciała i dusze
krwawiły, pierwsi do normalizacji stosunków między autochtonami i napływową ludnością
przyczynili się sportowcy, a zwłaszcza wielbiciele piłkarstwa. Z inicjatywy Eryka Kusbera
oraz Eugeniusza Zuzi rozgrywano niedzielne mecze „nasi na waszych”. Ostatnim meczem,
gdy grali jeszcze podzieleni, był mecz 5 maja 1946r. Głównym celem tego spotkania była
selekcja najzdolniejszych zawodników do drużyny nowopowstałego klubu. Z kronikarskiego obowiązku przypominam, że mecz zakończył się wygraną „miejscowych” 3:1. Oficjalnie
jako KS Biała rozegrano mecz 26 maja 1946 r. a rywalem na naszym boisku była drużyna

Po tych zawodach przerwano eliminacje, gdyż chciano już rozpocząć zawody
mistrzowskie. Tabela po niepełnych eliminacjach była podstawą do przydzielenia drużyn do
poszczególnych klas. KS Biała przydzielono do klasy B.
21 września 1946 r. w Prudniku (ul. Sobieskiego – późniejsza siedziba PCK) zorganizowano spotkanie z przedstawicielami klubów regionu prudnickiego i tam powołano
do życia Podokręg Prudnik (przestaje działać Delegatura Prudnicka). Na czele Podokręgu
staje major Zygmunt Sobolta, a teren działania jest bardzo rozległy - sięga od Złotego Stoku
aż po Racibórz, czyli obszar kilku powiatów – Prudnik, Głubczyce, Nysa, Grodków, Koźle,
Racibórz, Niemodlin i Krapkowice (do Steblowa).

Pierwszy mecz mistrzowski rozegrano 3 października 1946 r. (czwartek) i zakończył się on wygraną KS Biała 4:3 nad Atomem Głuchołazy. Wyniki rundy jesiennej:
Pogoni Prądnik (dawna nazwa Prudnika). Mecz zakończył się wygraną gości 2:1 mimo, że to
nasi zawodnicy strzelili dwie bramki (gol samobójczy A. Krasonia). W meczu tym wystąpili
min.: Eugeniusz Zuzia (pierwszy prezes klubu), Eryk i Gerhard Kusber, Zygmunt i Wilhelm
Bilikowie, Antoni Krasoń, Jan i Józef Jasińscy, Czesław Dobrowolski, Helmut Krauze, Józef
Hałambiec, Modest Stusik (bramkarz – bronił w jasnozielonym golfie podarowanym przez
jednego z kibiców). Stroje dla naszych zawodników w ekspresowym tempie uszyły matki i
żony naszych zawodników z prześcieradeł i … flag (na szczęście Władza Ludowa nie wiedziała wtedy o tym).
Nasza drużyna (wraz z siedmioma innymi) 16 czerwca 1946 roku w Prądniku
(Prudniku) uczestniczyła w turnieju zorganizowanym w ramach Tygodnia Sportu Śląskiego.
Nasi dotarli do półfinału, gdzie spotkali się z Gimnazjum Prądnik, niestety nasi zawodnicy
rozsierdzeni decyzjami sędziego ostentacyjnie w drugiej połowie opuścili boisko i mecz nie
został zakończony. W turnieju tym uczestniczyli również: Pogoń Prądnik, Zjednoczenie
Prądnik, Strzelec Głubczyce, WKS Granica Kończyce (Trzebina), Dniestr Racławice Śląskie i
Wolność Głogówek.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Piłki Nożnej (18
sierpnia 1946 r.) podjęto decyzję o powołaniu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą
w Zabrzu oraz rozpoczęciu rozgrywek. Po tych decyzjach zorganizowano eliminacje mające
na celu zakwalifikowanie drużyn do poszczególnych klas. Wyniki naszej drużyny prezentujemy poniżej:
04.08.1946 r.
08.08.1946 r.
18.08.1946 r.
22.08.1946 r.
25.08.1946 r.
01.09.1946 r.
12.09.1946 r.

KS Biała - Sparta Prądnik 4:1 (sędzia p. Wojas)
KS Biała – Dniestr Racławice SL. 7:2 (sędzia p. Walkiewicz)
Strzelec Głubczyce – KS Biała 1:1 (sędzia p. Zubik)
Cukrownik Baborów – KS Biała 3;3 (sędzia p. Bujakowski)
Polonia Głubczyce – KS Biała 5:2 (sędzia p. Dobrzaniecki)
Wolność Głogówek – KS Biała 5:2 (sędzia p. Surówka)
KS Biała – Wolność Głogówek 1:0 (sędzia p. Guteńko)

03.10.1946 r.
06.10.1946 r.
13.10.1946 r.
20.10.1946 r.
24.10.1946 r.
27.10.1946 r.
03.11.1946 r.
10.11.1946 r.
17.11.1946 r.
24.11.1946 r.
01.12.1946 r.

KS Biała – Atom Grądy 4 : 3
Granica Kończyce – KS Biała 1:5
KS Biała – Sudety Nysa 1 : 3 (zweryfikowano na 3:0)
Odra Koźle - KS Biała 6:2
Błyskawica Nysa – KS Biała 6:2
Wolność Głogówek 3:2
KS Biała – Polonia Racibórz 1:2
KS Paczków - KS Biała 3:0
KS Biała – Plania Racibórz 1:2
Zryw Prądnik - KS Biała (mecz odwołano – Zryw wycofano z rozgrywek)
Grom Nysa – KS Biała 5:1

Runda rewanżowa była bardzo słaba w wykonaniu naszej drużyny, gdyż zdobyto
jedynie 3 pkt.
Tabela końcowa po sezonie 1946/47:
1. Grom Nysa
2. Plania Racibórz
3. KS Paczków
4.Wolność Głogówek
5. Polonia Głubczyce
6. Odra Koźle
7. Sudety Nysa
8. Atom Głuchołazy
9. Granica Kończyce
10. KS Biała
11. Błyskawica Nysa

20 28 77-16
20 34 63-22
20 22 37-30
20 21 36-37
20 21 33-35
20 19 42-41
20 19 37-38
20 14 33-41
20 11 43-69
20 9 28-59
20 9 29-70

Na zdjęciach uczestnicy pierwszego meczu pomiędzy KS Biała a Pogoń Prądnik, maj 1946 r.
Część danych pochodzi ze zbiorów pana Janusza Stefanko.
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