
zd
j. 

Ra
fa

ł H
aj

ew
sk

i

NR 3  ( 276 )  •  ma r z e c  2018  •  ROK XXV I I I  •  ISSN 1232 -7352  •  CENA 2 , 50  z ł  •

Wokół rolniczych tematów i nagród

Pogórze (w środku) też wzięło udział w rywalizacji sernikowej

Spośród nagrodzonych rolników z gminy Biała na spotkaniu pojawił się tylko jeden

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Białej

Nagrody dla rolników, szko-
lenia, prezentacje organiza-
cji, konkurs kulinarny były 

elementami corocznej imprezy: 
podsumowania działalności do-
radczej Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego Prudnik 
za rok ubiegły (odbyło się ono 6 
marca, a więc we wtorek, w Re-
stauracji Pod Łysą w Białej.

 Podczas imprezy przeprowadzo-
ny został konkurs kulinarny pod 
wymownym tytułem „Sernik z  do-
datkiem”. Przewodniczącą komisji, 
która oceniała smakowite ciasta, 
była Dorota Świgost – inspektor do 

spraw rolnictwa w Urzędzie Miejskim 
w Prudniku. W rolach członków komisji 
wystąpili natomiast: Tomasz Włodar-
czyk (inspektor do spraw rolnictwa, 
ochrony środowiska i ochotniczych 
straży pożarnych w Urzędzie Gminy 
w Lubrzy), Karolina Fiutka (kierownik 
Referatu gospodarki nieruchomościa-
mi, rolnictwa i ochrony środowiska 
Urzędu Miejskiego w  Głogówku), 
Maria Dryszcz (inspektor do spraw 
rolnictwa i obsługi funduszu sołec-
kiego Urzędu Miejskiego w  Białej) 
oraz Renata Wojas (asystent prezesa 
zarządu Opolskiego Związku Rolników 
i Organizacji Społecznych w Opolu).

Błogosławionych Świąt 
Wielkanocnych,

miłości, ciepła i radości,
a na co dzień

spełnienia wszystkich 
dobrych pragnień, i realizacji 

wyznawanych wartości
życzy

Redakcja "Panoramy Bialskiej"

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych

obfitości łask Bożych
miłości, ciepła rodzinnego
spełnienia wszystkiego tego, 

co najważniejsze
życzy 

Burmistrz Białej 
oraz Pracownicy Urzędu 

Miejskiego

Błogosławionych Świąt 
Wielkanocnych,

ciepła, uśmiechu 
i dobrych chwil

w gronie
rodzinnym

życzy 
w imieniu

radnych
Przewodniczący

Rady Miejskiej
Robert Roden
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Jeszcze o zwyczajach wielkanocnych

Zmartwychwstanie Pana Jezusa w śniegu, 
to pamiantoł w mojem dugi życiu ze 3 
razy; abo to, iż na św. Jozefa w 1945 

roku, jak Rusi przyszli, boło tak ciepło, iżech 
już boso po dworku lołtała. Ale żeby Wielka-
noc trefiyła na 1-go aprela, tego nie pamiantoł. 
W tyn dzień to ludzie se piyrwyj jedyn z dru-
giego za bołzna robiyli, a na wsi, nołwianci 
szpasu mieli gospodołrzy ze czelołdki. Jedna 
kobieta posłała swojygo parobca do somsiadki, 
dała mu dojś wielki mieszek ze piołska faj-
nie zawionzany i padała mu: zanieś Kasper 
ta mołka do Janoszczyny i podziałkuj za poży-
czanie. Kasper wlecze niby tał mołka na ple-

cach, zaklupoł u somsiadki i zani wyjałkoł 
to podziałkowanie, ta se spokopła, iż to sicher 
idzie ło bołzny na 1-go aprela, bo żołdny mołki 
nie pożyczała i rzekła: jernika chopie, wasi 
mi tak dugo tyj mołki nie wróciyli, a joł już 
nic nie miała, toch pożyczała genau taki mie-
szek łod Hulinki z końca, bołdz taki dobry 
i zakludz tał mołka zarołz do niyj.
 Kasper boł nauczony suchać na służbie 
i szoł na koniec wsi, bodejś łoni go posłali 
dali z tyj piołska i pół wsi miała z tego szpas. 
To tela na 1-gi aprela, a terołz jeszcze ło zwy-
czajach wielkanocnych.
 Boł to rok 1958, jak pierwszy rołz spo-
tkałach se ze świanconyj jołdła na Wielkoł 
Sobota. Przynies mi trochał tej świanconki 
mój przyszły chop, chtory pochodził z kre-
sów Polski. Mioł to w taki fajnie ustrojonyj 
koszyjczku, wyścielonyj biołoł wysztikowa-
noł serwetkoł i ustrojony zielonyj barwin-

kał i takie jakby zielony łowies co znałach 
z pola na wiosna. Ale u niego doma to rosło 
na mokrej ligninie w talerzu. Siłał tał mioł 
w tyj koszyjku sortów tego jedzienioł i boła 
tyż sól i chrzon w małej krałzce. Z tego noł-
wiałcej pamiałtoł takoł pieczonka z cielan-
cego, swiołzano, abo zawiniono jakoś, a posz-
czodku boło jajco. Z tyj pieczonki dał mi koł-
szczek skosztować i zaprosił mie na wiel-
kanocne śniołdanie, tak kole 10:009 rano. 
Myślałach: co to za śniołdanie?
 U nołs doma tam żołden nie miał czasu 
we świałta wielce śniołdać. Siostra leciała 
do kościoła na rannoł, przedtyj trza boło 

jeszcze pokludzić, no i jak przyszła, to jakiś 
krajczek zjadła i szykowała se do warzenia 
łobiadu. Tak, iż jak my przyszli z wielkiej 
o jedenołstej, to już zupa boła na stole. Bo ło 
tyj czasie, w kożdoł niedziela boł łobiołd noł-
sdoma. Joł tał zaszła i zastałach wielki łokroł-
gły stół piyknie nakryty. W tyj łowsie siedział 
baranek z czerwionoł fankoł, a na stole boło 
tela roztomaitych dań, chtorych ech wcale nie 
znała. A całoł uczta zaczła se z dzielenia se 
jajca i skłoldania życzeń zdrowych i weso-
łych świąt. To se możecie myśleć jakie joł 
łoczy robiła.
 No i tak to se zaczło, iż jak my już byli razał 
na swoji, to my wszystkie te zwyczaje, jego 
kresowe i moje ślonskie, pomieszali i wpro-
wadzili w życie rodzinne i je przestrzegali. 
Tak iż joł, wy Wielkoł Sobota, dzieci fajnie 
łoblykła, naszyjkowała po kryjumu loł koż-
dego do taszy tytkał z maszkietoma i choć 

jednoł apelzinoł i szłach z niymi do Bożego 
Grobu porzykać, a potyj popuckać rany Pana 
Jezusa, co leżoł na wielkim krzyżu na posz-
czodku kościoła. I kożdemu ech kulła tał 
tytkał, tak jak to moja muter robiyli z nami 
dziećmi. I tego łon nie znał. Naszyjkowałach 
se tyż koszyjczek, ze wszystkij po kołszczku, 
co banie na stole Wielkanocnym i wezłach 
to poświałcić. Do dzisej mój starszy, 58-letni 
syjn spomina, jak to przeżyjwoł, bo myśloł, 
iż to krejw ukrzyżowanego Chrystusa pofar-
biyła mu toł apelsina na czerwiono.
 Do dziśej tyż szykujymy śniołdanie wielka-
nocne uroczyście, choć mój chłop już dołwno 

nie żyje. Od niego też wia, iż ten chrzan, który 
se je na wielkanoc, to na pamiontkał Chry-
stusa cierpioncego na krzyżu i pojonego żół-
cioł i octał.
 Loł niego to zajś boło nowe, że joł robiła 
kroszonki, takie szkrobane i farbione we skó-
rach łod cebuli. Tego to nie znał. Nowe też 
było, iże małe synki od somsiadów, abo zna-
jomych przyszli w piendziałek wielkanocny 
mie posikać i kożdy dostał do tego swojego 
nelonbojtla, co mioł przy sobie kroszonki 
abo maszkiety. Abo to też było nowe dloł 
niego, że joł w piendziałek wielkanocny dloł 
dzieci robiła gniazda w zygródce z jajkoma, 
abo inszymi bomblikoma i rozprawiałach 
im, iże zajączek rano tu był z takij wielkij 
koszał na plecach i chopsał po zygrodzie 
i kajś to musiał skować. Jernika, co to było 
szpasu przy tym łowieniu tego gniołzda.
 Wnuczek też se feste radował z tego 

zajonczka tał w zygródce. Terołz jest już 
wielki, toch w tyj roku nie wiedziałach se 
już rady, kaj to skować, coby tak drabko tygo 
nie znołd. To powiesiłach ten bojtel na stro-
mie i długo, długo musioł szukać.
 Dobrze że teraz już idzie tą holcwolał kupić, 
coby to gniołzdo było richtich kolorowe, tak 
jak joł to pamiałtoł z dzieciństwa i do tego 
jeszcze śpiewali my taki wiersz po niemiecku 
i wom go przetłumaczyłach. Idzie to tak:

Zajączku kochany, przyjdź do mnie nad ranem
Przynieś mi jajeczka, możesz do łóżeczka
Pod mój mały jasiek zanieś, postaram się szybko znaleźć
Możesz też skować za szrank, abo w kąciku za ofenbank.

Mieszkańcy Ogiernicza mogą teraz liczyć na nietypowy dla swojej miejscowości ruch samochodowy

 Kierowcy dojeżdżający do tego znaku mają okazję poćwiczyć zawracanie na trzy

 Burmistrz Białej informuje, że dokonana została – przez starostę powiatu 
prudnickiego – modernizacja gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym 
Biała. W związku z powyższym wzywa się podatników z obrębu Biała do 
osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miejskim w Białej (II piętro, pokój 
nr 15) w celu zaktualizowania informacji podatkowych. 
 W przypadku niestawienia się podatników – w 2018 r. wszczęte zosta-
nie postępowanie podatkowe w celu zmiany wymiaru podatku, zgodnie 
z dokonanymi zmianami w rejestrze gruntów (prowadzonym przez Wydział 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Prudniku).

Luty
• fizyczne i psychiczne znęcanie się nad 

małżonką – Wasiłowice
• groźby karalne z uzasadnionym podej-

rzeniem ich spełnienia – Śmicz
• groźby karalne z uzasadnionym podejrze-

niem ich spełnienia – Gostomia
• oszustwo przy zakupie telefonu ko-

mórkowego na portalu Allegro – na 
szkodę mieszkańca gminy Biała

• uszkodzenie samochodu – Biała

• kradzież z włamaniem do pomieszczeń 
gospodarczych – kradzież elektronarzędzi

• oszustwo przy internetowej sprzedaży 
samochodu

Marzec
• kradzież z  włamaniem do kościoła 

w Mokrej
• sprawca kierował motorem wbrew 

zakazowi sądowemu na trasie Biała–
Dobroszewice

KRONIKA POLICYJNAInformacje podatkowe czas zaktualizować

Do gminy Strzeleczki inną trasą
Ruszył remont drogi wojewódz-

kiej 409 na odcinku Dębina–
Moszna – remont oczekiwany, 

bo stan tego fragmentu infrastruk-
tury pozostawiał wiele do życzenia: 
nierówności nie brakowało. Z drugiej 
jednak strony – jak to bywa z tego 
rodzaju inwestycjami – wiążą się one 
z czasowymi utrudnieniami komu-
nikacyjnymi, które skądinąd lubią się 
przedłużać. 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada 
koniec maja jako finał prac. Kierowcy 
mają zatem wiosenny objazd – przez 
Ogiernicze, co wiąże się z  (prawie) 
potrojeniem dystansu (z przeszło dwóch 
kilometrów do około sześciu). Z Dębiny 
należy pojechać w stronę Opola drogą 
414 i na wysokości Łącznika (kawałek 
za cukiernią znajdującą się przy szosie) 
skręcić w prawo na Ogiernicze, przebić 
się przez wieś zgodnie z drogowskazem 

i przez niewielki lasek dostać się w pobliże 
moszneńskiej stadniny koni. A stamtąd 
już koło kościoła na szosę i  w  stronę 
Zieliny, Kujaw, Strzeleczek itd. 
 Jaka jest jeszcze opcja objazdu? Przez 
Krobusz, Czartowice, Wawrzyńcowice – do 
Kujaw, ale tu już naprawdę solidne nadło-
żenie drogi (około siedmiu kilometrów 
extra w stosunku do normalnego wariantu 
drogi). Objazd przez Ogiernicze – choć 
należy do średnio komfortowych (ze 
względu na wąskie drogi, które muszą 
pomieścić ruch dwukierunkowy – wydaje 
się lepszy. Nawierzchnia – choć niezbyt 
szeroka – jest generalnie w dobrym stanie.
 Choć poruszając się tym objazdem 
można spotkać auta trochę większe 
(np. kurierskie), ale z tirami raczej nie 
powinno być problemu – te jadące od 
strony Trzebiny czy Nysy raczej będą 
się kierowały na Głogówek i  stamtąd 
w stronę Krapkowic na autostradę. 

BS
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Pomoc 
dla 

Michałka Zoń

1%
Michałek urodził się z wada serca (tetralogia Fallota) oraz zwę-
żeniem podgłośniowym krtani. W wieku sześciu miesięcy miał 
założoną rurkę tracheostomijną, dzięki której może swobodnie 
oddychać. Gdy skończył jeden rok przeszedł pierwszą operację 
serca. Do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo był we-
sołym biegającym chłopcem. Gdy skończył dwa latka podjęto 
się drugiej operacji serca, niestety wtedy doszło do niedotle-
nienia mózgu co spowodowało porażenie czterokończynowe. 
W tej chwili Michałek jest poddawany intensywnej rehabi-
litacji. Osoby którym nie jest obojętny los Michałka prosimy 
o przekazanie swojego 1% podatku.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy
Rodzice Michałka 
zonania@onet.pl  

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 26280 Zoń Michał
Darowizny można kierwoać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYC Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 26280 Zoń Michał – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Już 28 kwietnia zapraszamy na kolejny Bialski Pchli Targ.
 Będzie można sprzedać, wymienić się lub kupić dosłownie wszystko – od monet, znaczków, poprzez książki, ubrania, 

zabawki, po bibeloty, obrazy, biżuterię i zegarki. W wielu domach zalegają jeszcze dobre a niepotrzebne rzeczy, które trzy-
mamy z sentymentu lub dlatego, że szkoda je wyrzucić. Możesz je sprzedać i uszczęśliwić inną osobę, jednocześnie zasila-
jąc własny budżet – odzyskując część poniesionych wydatków. Zapraszamy wszystkich poszukiwaczy okazjonalnych pere-
łek, kolekcjonerów, miłośników staroci, rękodzieła i niepowtarzalnych drobiazgów.  Wstęp jest dla wszystkich bezpłatny.  
Wystawcy zainteresowani udziałem proszeni są o wcześniejszy kontakt z GCK w Białej pod nr tel. 77 438 70 26, wew. 22.

Okazja by kupić, okazja by sprzedać

Ile kości ma człowiek? Które woje-
wództwo jest najmniej zalesione? 
Jak gwarowo mówi sie na bociana? 

Takie i wiele innych pytań pojawiło 
się w piątkowy wieczór, 16 marca, 
w Chrzelicach – już po raz drugi 
(i nie ostatni) odbyła się impreza pod 
wymowną nazwą Quizollo.

 Lokalny teleturniej wystartował o 19:00 
i potrwał około trzech godzin. Mimo gwał-
townego nawrotu zimy, który miał wtedy 
miejsce – frekwencja dopisała: do Wiejskiego 
Centrum Integracji w Chrzelicach przyszło 
kilkadziesiąt osób: oprócz dziewięciu dru-
żyn była gromadka widzów. Zasadniczo: 

zespoły zgłaszały się wcześniej, ale gdy ktoś 
przyszedł na ostatnią chwilę – mógł zostać 
„doklejony” do drużyny już istniejącej.
 Pytania były w formie testowej – odpowie-
dzi a, b, c, d – do wyboru (jednokrotnego). 
Minuta czasu na naradzenie się w obrębie 
zespołu i napisanie (kredą na tabliczkach), 
która odpowiedź jest prawdziwa. Gdy udzieliło 
się jej pomyślnie, dostawało się – rzecz jasna 
– punkty, a także papierowe pieniądze (no 
dobrze – imitację papierowych pieniędzy...). 
 W pierwszych rundach po prostu otrzy-
mywało się je albo nie, w dalszych można 
już było nimi ryzykować – obstawiając przy 
poszczególnych pytaniach.

c.d. na str. 6

Kto pyta (i odpowiada), nie błądzi

Quizollo prowadziła Grażyna Dolak

 Andrzej Uliczka - autor prezentacji i kontroler tego, co na bieżąco miało się wyświetlać

Gra miała charakter drużynowy
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Anna Wencel ur. 1936 r., zm. 17.02.2018 r., zam. Biała
Mirosław Miążek ur. 1959 r., zm. 19.02.2018 r., zam. Kolnowice
Ireneusz Konowaluk ur. 1962 r., zm. 20.02.2018 r., zam. Biała

Elżbieta Reszka ur. 1937 r., zm. 23.02.2018 r., zam. Solec
Jerzy Chrząszcz ur. 1932 r., zm. 24.02.2018 r., zam. Krobusz
Zdzisław Wójs ur. 1956 r., zm. 26.02.2018 r., zam. Józefów

Emilia Boenisz ur. 1922 r., zm. 26.02.2018 r., zam. Biała
Dorota Bartoszewska ur. 1932 r., zm. 28.02.2018 r., zam. Grabina (DPS)

Hildegard Hellfeier ur. 1927 r., zm. 28.02.2018 r., zam. Pogórze
Berta Kozubek ur. 1931 r., zm. 04.03.2018 r., zam. Olbrachcice

Magdalena Zaleska ur. 1956 r., zm. 12.03.2018 r., zam. Brzeźnica
Zdzisław Czerski ur. 1938 r., zm. 14.03.2018 r., zam. Biała
Ryszard Kern ur. 1932 r., zm. 17.03.2018 r., zam. Chrzelice
Sabina Remet ur. 1989 r., zm. 17.03.2018 r., zam. Grabina

Maria Schweinoch ur. 1930 r., zm. 18.03.2018 r., zam. Radostynia
Klara Chełmecka ur. 1929 r., zm. 21.03.2018 r., zam. Łącznik 

Pierwsza grupa wiekowa

Druga grupa wiekowa

Wyróżnienia

 A na koniec wspólne zdjęcie pamiątkowe Jeśli chodzi o przód opla - nie ma za bardzo co zbierać

Akcja miała miejsce na wylotówce z Białej Nie ma dymu bez ognia

O projektach w ramach „Działaj lokal-
nie” pisaliśmy – w kontekście ziemi 
bialskiej – już wielokrotnie. Edycja 

2017 dobiegła końca. Partnerstwo Borów Nie-
modlińskich (do którego należy gmina Biała) 
zamieściło więc zbiorowe podsumowanie.
 Łącznie realizowano dziesięć projektów 
(Pogórze, Gostomia, Skarbiszowice, 
Grabin, Tułowice, Górki, Nowa Kuźnia, 
Komprachcice, Sarny, Niemodlin). 
Uczestniczyło w nich – podsumowując 
– 179 wolontariuszy.
1.476 – do tylu odbiorców adresowane były 
projekty. 30 artykułów prasowych i 7 audycji 

radiowych pojawiło się na temat ich realizacji.
 Kwota przyznanych dotacji wynio-
sła – zliczając wszystko – 54.983,73 zł 
(z tego: 30.000 zł pochodziło ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
zaś 24.983,73 zł ze środków Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich)
 Łączny wkład finansowy, który udało się 
pozyskać, to kwota: 15.335,70 zł, zaś wypra-
cowano:  48.243,05 zł
 Jak potoczy się kolejna edycja? Co zostanie 
zrobione? Czy padnie jakiś rekord? Wkrótce 
się przekonamy? 

BS

W czwartek, 15 marca, Gmin-
nym Centrum Kultury w Bia-
łej odbył się Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Mło-
dzież Zapobiega Pożarom” (elimi-
nacje gminne).

 Konkurs ma na celu popularyzację 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony życia, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Wzięło w nim udział dziewięć  osób 
w dwóch grupach wiekowych:

I – uczniowie szkoły podstawowej – 
trzy osoby

II – uczniowie szkól gimnazjalnych – 
sześć osób 

W pierwszej grupie wiekowej ucznio-
wie zajęli następujące miejsca:

I – Patryk Geisler
II – Dominik Otte

III – Weronika Puchała
W drugiej grupie wiekowej wyglądało 

to natomiast następująco
I – Paweł Brajer
II - Piotr Brajer

III – Jan Wichowski
Wyróżnienia za udział w turnieju 

otrzymali: 
Marcel Mokry

Łukasz Brehmer
Daniel Apostel

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

PK

Młodzież i zapobieganie pożarom Na ul. Opolskiej spłonął Opel

Czas podsumowań

Pierwszego dnia marca dwadzieścia 
pięć minut przed północą bialscy 
strażacy-ochotnicy zostali wezwani 

do uporania się z pożarem samochodu 
(Opel Corsa).
 W akcji brała udział także prudnicka pań-
stwowa jednostka ratowniczo-gaśnicza.
 Dwa tysiące złotych – na tyle wstępnie 
wyceniono straty. Zaś jako prawdopo-

dobną przyczynę uznano podpalenie 
(dokładne przyczyny ustala policja).
 Pojazd posiadał śląską (w  sensie 
przynależności wojewódzkiej) reje-
strację i  stał w  tym miejscu już od 
mniej więcej dwóch lat. Czyżby ktoś 
postanowił na własną rękę pozbyć się 
auta z miejskiego krajobrazu?

BS
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Na szczęście kierowca ma się znacznie lepiej od swojego pojazdu

 Do zdarzenia doszło ósmego marca, rankiem

Wypadki drogowe i inne sprawy policyjne
St a r sz y  asp i rant  Ja rosław 

Kociuga – kierownik bialskiego 
posterunku – przedstawił (pod-

czas sesji Rady Miejskiej) informacje 
o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy. Poniższe informacje pocho-
dzą z jego wystąpienia.

 Obszar działania bialskiego posterunku 
podzielony jest na trzy rejony służbowe 
(dwa wiejskie i jeden miejski) – obsłu-
giwane są przez trzech dzielnicowych.
 W zeszłym roku wykrywalność prze-
stępstw znalazła się na poziomie 76%. 
Nie odnotowane zostały przestępstwa 
popełnione przez osoby nieletnie; nie 
było też zdarzeń należących do tzw. 
ciężkich kategorii, typu: zabójstwa, 
rozboje; nie odnotowano też działań 
zorganizowanych grup przestępczych.
Najbardziej statystykę nabijały sprawy 
drogowe – głównie wypadki: odnotowano 
ich sześć (w poprzednim roku było ich 
tyle samo), z  czego dwa okazały się 
śmiertelne (uprzednio: trzy).
 Na terenie powiatu prudnickiego doszło 
do trzydziestu wypadków, wcześniej 
było ich dwadzieścia; nastąpił również 
spadek liczby wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym – z  dziewięciu na sześć. 
Zatrzymano siedmiu kierujących po-
jazdami w stanie nietrzeźwości.
 Nie tylko sprawy drogowe musiały się 
znaleźć w kręgu zainteresowań bialskiej 

policji. Uszczerbek na zdrowiu – jedno 
przestępstwo. Kradzież – siedem sytuacji. 
Uszkodzenie rzeczy – dwie. Przestęp-
stwo gospodarcze – jedno. Kradzież 
z  włamaniem – sześć. Przestępstwa 
drogowe – czternaście. Korupcyjnych 
nie odnotowano.
 Powyższe postępowania prowadzone 
były przez dwóch policjantów z zespołu 
operacyjno-dochodzeniowego, przy 
współpracy z  dzielnicowymi (brali 
oni udział w  procesie wykrywczym). 
Policjantom udało się odzyskać utracone 
mienie (w  kwocie blisko 50 tys. zł). 
Zabezpieczyli również mienie, przede 
wszystkim pieniądze (w  kwocie 10 
tys. zł), na poczet kary.
Bialski posterunek prowadził również 
siedem spraw poszukiwawczych – podstawę 
stanowiły nakazy dostarczenia do aresztów 
śledczych lub więzień. Zaistniały także 
trzy sprawy poszukiwawcze jeśli chodzi 
o osoby zaginione.
 Odnotowano 290 wykroczeń – 
w przypadku 18 przeprowadzone zostały 
czynności wyjaśniające (zajął się tym 
zespół do spraw wykroczeń Komen-
dy Powiatowej Policji w  Prudniku). 
272 sprawców ukarano mandatami 
w drodze postępowania. Wykroczenia 
drogowe: 51 mandatów. Wykroczenia 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości: 
74. Przeciwko obyczajności publicznej: 
39. Przeciwko zakłóceniu porządku 

i  spokoju publicznego: 51. Przeciwko 
mieniu: 24. Inne wykroczenia: 33.
 Miało miejsce 69 kolizji (zaś łącznie – 
na terenie całego powiatu – 447). Główne 
przyczyny zdarzeń to: nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, nadmierna 
prędkość, nieprawidłowe skręcanie, 
niezgodne ze sztuką wyprzedzanie 
czy wymijanie.
Policja prowadziła też działania profilak-
tyczne oraz prewencyjne: „Bezpieczne 
ferie”, „Dzień wagarowicza”, „Bezpieczne 
wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Brała też udział w akcji przeciwdziałania 
bezdomności. Aktywności kierowano 
też do uczestników ruchu drogowego 
– dotyczyły one alkoholu i narkotyków, 
prędkości itd. Dzielnicowi przeprowadzali 
spotkania z dziećmi i młodzieżą w szko-
łach – głównie w sprawie bezpiecznego 
poruszania się po drogach oraz uni-
kania sytuacji kryminogennych.
 Bialska policja zajęła się 
też zabezpieczaniem im-
prez, takich jak: Dni Białej, 
przemarsz orkiestr dętych, 
dożynki i nie tylko.
 Sk ierowano os iem 
przypadków do komisji 
antyalkoholowej, celem 
wysłania na leczenie. 
Piętnaście rodzin 
objęto Niebieską 
Kartą. Dzielnicowi 

obsłużyli 864 interwencji (w  Białej 
i w Prudniku, gdzie pomagają, z racji 
braków kadrowych).

BS

Dofinansowanie 
do usuwania azbestu

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała 
na lata 2012-2032”, burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków 
z terenu gminy Biała o udzielenie (w 2018 roku) dofinansowania 

na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 
Nabór będzie trwał od 6 marca do 4 kwietnia 2018 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, 
powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej (w sekretariacie, 

ul. Rynek 10, pok.13) komplet dokumentacji.
Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w  Urzę-
dzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Zamówień Publicznych (ul. Rynek 10, pok. 1a) oraz ze strony 

internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania 

mogącego być podstawą roszczeń. 
Dofinansowanie nastąpi w przypadku, gdy gmina Biała otrzyma 
dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie z zakresu 

usuwania azbestu 
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem 

i montażem nowych pokryć dachowych. 
Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem 
azbestu na terenie gminy Biała będzie jedna firma wybrana 
w drodze przetargu, która na zlecenie gminy będzie dokony-
wać demontażu pokrycia (lub innych wyrobów zawierających 
azbest) oraz zajmie się transportem odpadu niebezpiecznego 

z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia. 
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
objęte tym naborem, będą zakończone do 30 listopada 2018 r. 
Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Zamówień Publicznych (ul. Rynek 10, pok. 1a) 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – tel. (77) 438 85 57.

Na drodze wojewódzkiej 414, na odcinku między Białą a Krobuszem, doszło 
do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia, rano, przed godziną ósmą.
Dwudziestopięciolatek kierujący osobowym renault, poruszając się po 

łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem i znalazł się w przydrożnym rowie, 
kołami do góry. 
 Kierowcy nic poważnego się nie stało (jak ustalono: był trzeźwy).
 Tekst został sporządzony na podstawie informacji z Komendy Powiatowej Policji 
w Prudniku (zdjęcia pochodzą z zasobów KPP).

BS

Odcinek drogi popularny wśród wypadkowiczów
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Podczas spotkania promowały się firmy i organizacje zajmujące się produktami i usługami okołorolnicznymi

Pytania dotyczyły różnych dziedzin wiedzy

 Serniki były przedmiotem rywalizacji konkursowej

Quiz odbył się w trzeci piątek marca

Nagrody przypadły w udziale zwycięzcom, ale nie tylko

Wokół rolniczych tematów i nagród

Kto pyta (i odpowiada), nie błądzi

 Pierwsze miejsce zajęła Gabriela 
Kochaman (za „Sernik wiśniowy”), 
drugie – KGW w Dytmarowie (” Sernik 
z czekoladą”), trzecie – KGW w Czy-
żowicach („Sernik z  brzoskwinią”). 
Wyróżnienia przypadły natomiast: 
SKGW w Chrzelicach („Sernik korzenny 
z dynią i pomarańczami”), sołectwu 
Pogórze („Sernik straciatella”), KGW 
w Kazimierzu („Sernik z rosą”) oraz 
Radosławowi Skwarkowi („Sernik 
z kajmakiem i polewą czekoladową”). 

Jak widać – w konkursie mogły brać 
udział nie tylko organizacje, ale również 
osoby fizyczne.
 Nagrodzeni zostali także rolnicy 
(z  terenu powiatu) współpracujący 
z Prudnickim Zespołem Doradztwa 
Rolniczego. Z gminy Prudnik byli to: 
Izabela Wróblewska, Kazimerz Przylep 
oraz Michał Hikawczuk. Z  gminy 
Lubrza: Edward Knihinicki, Jan 
Księżyk i Łukasz Hanusiak. Z gminy 
Biała: Robert Szuster (Śmicz), Marcin 
Grelich (Rostkowice), Wiktor Mora-
wiec (Prężyna). Z gminy Głogówek: 

Krystian Trinczek, Magdalena Konrad, 
Eryk Król.
 Rolnicy zostali także nagrodzeni 
przez Banki Spółdzielcze. Ten w Pru-
dniku i Lubrzy uhonorował: Tadeusza 
Bernackiego, Jana Gołębiowskiego, 
Tadeusza Licznara, Gerarda Hoppe, 
Sebastiana Stachelka, Huberta Gallera 
i Jana Juraskę. Od Banku Spółdziel-
czego w  Białej nagrody otrzymali: 
Alfred Lubczyk, Krzysztof Kwoczek 
oraz Józef Styra. BS w  Głogówku 
nagrodził natomiast Krzysztofa 
Simona i Marcina Chrząszcza.

 Przybyli na spotkanie rolnicy (i nie 
tylko) mogli posłuchać kilku mini-
wykładów i  pogadanek dotyczących 
np. metod zwalczania szkodników, 
przeciwdziałania afrykańskiemu po-
morowi świń czy pozyskiwania dotacji 
na rozwój przedsiębiorstw. Na stolikach 
leżało natomiast mnóstwo informato-
rów dotyczacych maszyn rolniczych, 
nawozów czy zasad żywienia zwierząt. 
Na stołach nie brakowało smakowitej 
strawy – rolnicy mogli porozmawiać 
i podzielić się doświadczeniami.

Bartosz Sadliński

 A  były one przeróżne. Który produkt 
kosmetyczny nosił nazwę „Jacek i Agatka” 
w PRL? Za jaką sumę rekordowo sprzedano 
maybacha? W jakim języku wypowiedziane 
jest zdanie „daj, ać ja pobruszę, a ty poczy-
waj”? Która z japońskich firm samochodo-
wych posiada nazwę taką jak imię jednego 
z bóstw w religiach Wschodu? Ile jest liczb 
pierwszych parzystych? Były też pytania ulo-
kalnione, np. z którego roku pochodzi chrze-
licka kapliczka? Albo ile osób jest zameldo-
wanych w Chrzelicach?
 Jeśli chodzi o pytania natury liczbowej – 
istniał margines błędu: można było pomylić 
się o ileś (w tą czy w tamtą). Wtedy jednak 
otrzymywało się tylko jeden punkt. Za pre-
cyzyjne trafienie: dwa.

 Jedna z rund miała też charakter muzyczny 
– trochę przypominała teleturniej „Jaka 
to melodia? ”, ale wyposażona została w aspekt 
humorystyczny. Tytuły utworów należało 
określać, oglądając... parodię danej piosenki, 
np. wakacyjny przebój „Despacito” (Luisa 
Fonsiego) trzeba było rozszyfrować na pod-
stawie „Dejta cicho” (w wykonaniu Frel).
 Czasem się wiedziało, innym razem „strze-
lało”. Przydawała się metoda selekcji negatyw-
nej – eliminowania opcji odpowiedzi począw-
szy od najmniej prawdopodobnej. Zasady 
nie pozwalały na używanie pomocy nauko-
wych (co w praktyce oznaczałoby korzysta-
nie z „wujka Google”). Upomnienia zwią-
zane z regulaminem dwukrotnie padły z ust 
organizatorów, ale – ogólnie – atmosfera była 
dobra, w  duchu koleżeńskiej rywalizacji.
 Osoby biorące udział w turnieju general-

  dokończenie ze str 1

  dokończenie ze str 3 nie się znały – Chrzelice i Łącznik wiodły 
frenkwencyjny prym, ale zdarzały się też 
osoby spoza, np. z Gogolina. Z tej popular-
nej wsi przyszła zresztą do Chrzelic idea zro-
bienia takiego quizu. Chrzeliczanie: Grażyna 
Dolak (sołtys) oraz Andrzej Uliczka postano-
wili przeszczepić ten pomysł na miejscowy 
grunt. Ta interaktywna rozrywka najwyraź-
niej się przyjęła – szykuje się trzecia edycja.
 Wygląda więc na to, że w Chrzelicach kieł-
kuje nowa inicjatywa – interaktywna, wią-
żąca się z udziałem na żywo, a nie np. przez 
internet. Jest więc czemu kibicować. Skądi-
nąd ten czy inny ekspert mówi nieraz, że gry 

są przyszłością edukacji, rozwoju osobistego 
i w ogóle świata (a ten trend dopiero się two-
rzy) – jest więc o co walczyć.
 Jeśli chodzi o pożytki – oprócz tych roz-
rywkowych i edukacyjnych były też mate-
rialne. Uczestnicy otrzymali (dzięki sponso-
rom) drobne nagrody: ramki, kalendarze itp. 
Drużyny, które startowały w quizowej rywa-
lizacji, nosiły nazwy: Sierotki, Piękni i Mło-
dzi, Pisklaki, Borsuki, Kobudo, Ishirinscha, 
RePe, Alkusy i Minonki. Jak kreatywność, 
to kreatywność.

tekst: Bartosz Sadliński
zdjęcia: Mateusz Wierzbicki

 Kolejna, trzecia edycja Quizollo odbędzie się już po świętach – 13 kwietnia, 
więc wypada to w  piątek trzynastego. Jak zapowiadają organizatorzy: należy 
spodziewać się nawiązań tematycznych do tej daty – może więc pytania dotyczyć 
będą mniej lub bardziej popularnych przesądów. Godzina – jak poprzednio – 19:00. 
Miejsce: Wiejskie Centrum Integracji w Chrzelicach.
 Organizatorzy (Andrzej Uliczka i  Grażyna Dolak) zapraszają drużyny 
– najlepiej w składzie 4–6 osób – do zapisywania się mailowo: chrzelice@wp.pl 
lub SMS-owo (501 238 042). Wcześniejsze zapisanie się pozwala przygotować 
odpowiednią liczbę stolików.
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Dobry stary sprzęt nie jest zły

 Laureaci z klas 1-3  Laureaci z klas 4-7 Laureaci z gimnazjum

Spotkanie miało też charakter interaktywny

Zamki, płazy, przemysł, stare aparaty

Czesław Polański – instruktor 
fotografii PTTK. Brał udział 
w plenerach, konkursach 

i wystawach fotograficznych: lo-
kalnych, ogólnopolskich oraz w by-
łej Czechosłowacji.

 Jego ulubione tematy to: pejzaż, 
przyroda (w bardzo szerokim pojęciu), 
polski krajobraz przemysłowy, technika 
(ta dawna i współczesna), architektura, 
dzieci, zabytki sakralne, portret.
 9 marca, w GCK w Białej, odbył 
się wernisaż jego wystawy „Piękno 

jest wszędzie”.
 I dokładnie takie fotografie uczest-
nicy wernisażu mogli obejrzeć. Wśród 
uwiecznionych obiektów znalazły się m.in. 
Zamek w  Mosznej, Zamek w  Starych 
Tarnowicach, wyrobisko Bytomskie 
Dolomity, elektrociepłownia ELCHO 
w Chorzowie („Schody, schody, schody...”), 
zabytkowa Kopalnia GUIDO w Zabrzu. 
Na zdjęciach znalazły się także zachody 
słońca, zbliżenia natury: pokryte rosą 
pajęczyny, kwiaty, grzyby. Nie zabrakło 
ujęć nietypowych: zdjęć w  odbiciu 
w kałuży („W kałuży jak w lustrze” czy 

W dniach 5-6 marca w Gmin-
nym Centrum Kultury w 
Białej odbyły się elimina-

cje miejsko–gminne 63. Ogólno-
polskiego  Konkursu Recytator-
skiego; w pierwszym dniu recy-
towali uczniowie szkół podsta-
wowych (48 osób), a w drugim – 
gimnazjów (13 osób).

 Jury w składzie: Elżbieta Malik, 
Irena Nawalany oraz Alicja Domańska 
przyznało następujące miejsca:

Laureaci w kategorii klas 1–3:
I. – Michalina Wilczyńska – PSP Radostynia
II. – Emilia Kusber – PSP Radostynia
II. – Aniela Szymczyna – PSP Śmicz
III. – Mateusz Szynke – PSP Śmicz
III. – Julia Ernst – PSP Radostynia
wyróżnienie: Alicja Ziarko – PSP Biała

Laureaci w kategorii klas 4–7:
I. – Martyna Preusner – PSP Łącznik
II. – Emilia Latus – PSP Radostynia
II. – Emilia Woźniak – PSP Łącznik
II. – Agnieszka Walczyk – PSP Łącznik

III. – Julia Stankala – PSP Łącznik
III. – Marta Stankala – PSP Łącznik
III. – Julia kwoczek – NSP Grabina
wyróżnienie: Anna Haberecht – PSP 
Łącznik, Aleksander Fiedler – ZSP Biała, 
Joanna Roden – PSP Łącznik

Laureaci w kategorii klas gimnazjalnych:
I. – Magdalena Preusner – PG Łącznik
II. – Markus Gonsior – PG Biała
II. – Julia Orlita – PG Biała
III. – Agnieszka Kasprowicz – PG Biała
III. – Natalia Baucza – PG Biała

III. – Malwina Osmęcka – PG Biała
wyróżnienie: Paulina Kusber – PG Biała, 
Dominika Bolibrzuch – PG Biała

 Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali 
dyplomy oraz nagrody – dla najmłod-
szych przygotowano gry edukacyjne, 
dla starszych: powieści (także w formie 
audiobooków) oraz tomiki poezji. Laureaci 
gimnazjów (oprócz wyróżnionych) będą 
walczyć o kolejne nagrody w eliminacjach 
rejonowych w Prudniku: 11 kwietnia.

DR

„Pastelowa jesień”).
 Oprócz wystawy Czesław Polański 
przygotował dla uczestników pokaz 
slajdów ze zdjęciami – zbliżeniami gadów, 
płazów, owadów, które sfotografował 
w  swoim ogrodzie – gdy opowiadał 
o poszczególnych okazach, można było 
usłyszeć w jego głosie pasję i miłość do 
natury, która dostarcza wielu ciekawych 
obiektów do utrwalenia na zdjęciach.

 Atrakcją wernisażu była mini wystawa 
starych aparatów (Czesław Polański ma 
ich w  swojej kolekcji kilkaset), klisz, 
podręczników do fotografowania. 
Wśród eksponatów znalazła się także 
camera obscura – przodek aparatu 
fotograficznego – chętni mogli zobaczyć 
jak działa to urządzenie.

Dominika Rak

„Osterzeit”
Osterfeier, Osterzeit,
Osterhase höpft vorbei!
Kinder suchen Osternester,
das ist ja das Alerbeste!
Alle senden Osterkarten,
dabei selbst auf welche warten.
Osterwünsche an euch alle!
Bunt soll’n sein die Eierschalen!
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11 lutego to dzień odpustu 
w Łączniku, związany z kul-
tem św. Walentego, biskupa 

i męczennika z przełomu drugiego 
i trzeciego wieku.

 Parafia nie znajduje się wprawdzie 
pod wezwaniem tego (popularnego 
poniekąd) świętego, ale z racji znaj-
dującego się w świątyni obrazu z jego 

wizerunkiem, kult św. Walentego jest 
tam żywy i obecny (a i proboszcz nie 
ukrywa,  że o taki stan rzeczy zabiega). 
 Czternastego dnia miesiąca były 
z  kolei obchody Dnia Świętego 
Walentego. Czuwanie związane 
z tym świętym też niedawno miało 
miejsce, zatem wierni mieli solidny 
pakiet modlitewno-tematyczny.

BS

Wokół patrona zakochanych i chorych umysłowo

Młodzież grająca i młodzież śpiewająca podczas czuwania (także związanego ze św. Walentym Kapłani w swoim żywiole podczas obchodów Dnia Świętego Walentego

Na odpuście nie zabrakło strażackiego pocztu sztandarowego

Skoro św. Walenty to patron zakochanych - serce musi być

Kościół w Mokrej podlega pod łącznicką parafię

Msza św. była koncelebrowana

Między 26 a 28 lutego (a więc między ponie-
działkiem a środą) nieznany osobnik wybiwszy 
szybę włamał się do kościoła w Mokrej. 

 Jego łupem padła zawartość skarbonki, a także lampy 
i świeczniki. 
 Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 
straty wyceniono na 28 tysięcy złotych. Trwa postępowanie 
przygotowawcze, na razie sprawca nie jest znany.

BS

Włam do kościoła

ZŁOTE  GODY – 50 lat po ślubie:
Elżbieta i Oswald LUBCZYK

zam. Brzeźnica, ślub: 06.04.1968 r.

Lucja i Stanisław BOGDZIEWICZ
zam. Biała, ślub: 20.04.1968 r.

Maria i Alojzy  HAJDUK
zam. Wilków, ślub: 27.04.2018 r.

DIAMENTOWE GODY
60 lat po ślubie:

Waleska i Reinhold OKOŃ
zam. Czartowice, ślub: 08.04.1958 r.

Marta i Walter KOZUBEK
zam. Nowa Wieś Pr., Ślub: 27.04.1958 r.
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Z pierwszej części artykułu (po-
przedni numer „Panoramy Bial-
skiej”) można było się dowie-

dzieć, jak templariusze mieli trafić 
na Śląsk oraz po czym (ewentualnie) 
należy wnosić, że przebywali w śre-
dniowieczu na terenie Chrzelic i/lub 
Mosznej. Poniżej ciąg dalszy arty-
kułu o tym występującym często 
w popkulturze zakonie rycerskim.

 Powstał na początku XII wieku 
we Francji, otrzymał jako swoją siedzibę 
część pałacu od króla Jerozolimy (pałac 
wcześniej był meczetem, zaś jeszcze 
wcześniej – Świątynią Salomona), stąd 
rozwinięta nazwa tego zgromadzenia. 
Ubodzy Rycerze Chrystusa i Strażnicy 
Świątyni Salomona – takie było pełne 
brzmienie. Jako, że świątynia to po łacinie 
„templum” – potoczna nazwa zakonu 
przyjęła się jako „templariusze”.
 Słowo „ubodzy” na początku – i ow-
szem – pasowało do nich. Żyli skromnie 
– zarówno pod względem duchowym, jak 
i materialnym, starali się nie wyróżniać 
w otoczeniu społecznym, a także pomiędzy 
sobą. W tamtych czasach do tego rodzaju 
wspólnot wstępowali zasadniczo mężczyźni 
o szlacheckim pochodzeniu, więc mieli 
się czego pozbywać, jeśli chodzi o sprawy 
materialne. Cywilne ubranie oddawano 
sukiennikowi – po przeróbce trafiało 
natomiast do biednych. Jeśli templariusze 
zostali obdarowani np. jakimś drogim 
mieczem, zazwyczaj go sprzedawali. 
Sami mieli zwykłe, proste.
 Templariusze walczyli z muzułmanami 
– brali udział w najważniejszych bitwach 
okresu krucjat (choć z ich skutecznością 
na polu walki różnie bywało). Mieli też 
– rzecz charakterystyczna – gwaranto-
wać bezpieczeństwo na wielu trasach 
w okolicach Jerozolimy.
 Z czasem spływało dla nich coraz 
więcej datków ze strony wiernych – 
zewsząd możni przysyłali im sporo 
datków. I tak stopniowo zakon odsuwał 
się od swoich pierwotnych idei na rzecz 
– hm – spraw przyziemnych. Posunął się 
np. do zarabiania na wodzie o rzekomo 
uzdrawiających właściwościach, a nawet 
do... porwania dla okupu. Generalnie 
posiadali niebotyczne sumy, z którymi 
w pewnym momencie przestali się już 
kryć. Papież wezwał ich nawet na dywa-
nik, ale... jakoś się dogadali (podobno 
templariusze trochę „posmarowali”) 
i akcja toczyła się dalej.
 Jeszcze wcześniej natomiast templariusze 
przekonali papieża, że chcą odpowiadać 
bezpośrednio przed nim – nie chcieli 
mieć nad sobą „kościelnej machiny”. Choć 
pozornie nie powinna taka zmiana stanowić 
problemu, templariuszom kojarzyło się 
z otrzymaniem większej swobody.
 Gdy upadło królestwo Jerozolimskie 
(1291), zakonnicy przenieśli się na Cypr, 
potem natomiast do Francji.
Koniec gorszy niż początek

 Ostatecznie król Francji Filip IV Piękny 
(1268–1314) postanowił ukrócić poczy-
nania templariuszy. A zrobił to z czysto 
egoistycznych pobudek – wielokrotnie 
zadłużał się u tego bogatego zakonu i (jak 
ostatecznie uznał) raczej nie udałoby mu 
się tego spłacić. Wolał zatem wyeliminować 
swoich wierzycieli z gry.
 W jego lochach znajdował się akurat były 
członek zakonu, który gotów był wyśpiewać 
to i owo o środowisku, w którym przebywał 
(nawet jeśli pewne rzeczy zmyśliłby czy 
podkoloryzował – kto by to sprawdził; 

obowiązywała zasada – im pikantniej, tym 
lepiej). No i faktycznie – wyznał rzeczy 
niestworzone, jeśli chodzi o moralność 
(a w zasadzie jej brak) w zakonie. Nie było 
problemu, by go do tego zmotywować – 
alternatywę dla składania zeznań stanowiła 
przecież (i tak już mu wcześniej „obiecana”) 
kara śmierci. Gdy więzień powiedział 
już co miał powiedzieć, król – nie chcąc 
ryzykować, że ten odwoła jednak zeznania 
– kazał go (no cóż...) powiesić.
 Templariusze w 1307 roku zostali 
aresztowani we Francji, byli torturowani 
i ostatecznie wymuszono na nich zezna-
nia potwierdzające wersję ich byłego 
członka. Następną instancją, do której 
mieli trafić był trybunał papieski. Tam 
wielki mistrz zakonu wyparł się wszyst-
kiego, co powiedział na torturach. Król 
jednak – nie czekając na wyrok– sam 
ostatecznie wykonał ten swój. „Zarząd” 
zakonu spłonął na stosach.
 Cóż – templariusze dobrze wystarto-
wali, ale... kiepsko wylądowali. W XIV 
wieku ich historia się zakończyła, choć 
– rzecz jasna – o tych kontrowersyjnych 
zakonnikach nigdy nie ucichło. Dobra 
templariuszy – w większości – zostały 
podzielone między króla Francji a papieża. 
Ten zaś przekazał je zakonowi joannitów, 
o którym to już nieraz – w wąskim 
kontekście ziemi bialskiej i okolic – 
czytaliśmy na łamach „Panoramy Bial-
skiej”. Według legendy (hipotezy? teorii 
spiskowej?) spora część bogactw znajduje 
się w rękach... masonerii – to oni mają 
być bezpośrednimi kontynuatorami.

Skojarzeń jest więcej
 Słyszy się nieraz, że masoni starali 
się tworzyć swoje siedziby w miejscach, 
gdzie dawniej przebywali templariusze – 
to kolejna poszlaka na rzecz tego, że mogli 
być oni w rejonie Mosznej czy Chrzelic.
 W formie dygresji można dodać, 
że Hrabia Franz Hubert von Tiele-Winckler 
(1857–1922), właściciel pałacu w Mosznej 
(a także – w dużej mierze – terenów 
w prawobrzeżnej części dzisiejszej 
gminy Biała) był kawalerem prawa za-
konu – z kolei – joannitów (ale – w tym 
przypadku – w wydaniu protestanckim). 
Przynależność do masonerii również 
przypisuje się przynajmniej niektórym 
członkom rodziny von Tiele-Winckler.
 Wracając do templariuszy – jakie 
mogą nasuwać się wnioski? Po pierwsze 
– szansa, że templariusze byli na chrzelic-
ko-moszneńskich terenach wydaje się być 
realna. Argument pt. „nie ta część Polski” 
należałoby potraktować z dystansem. 
Po drugie – wciąż mnóstwo jest gdybań 
i fraz poprzedzanych słowem „prawdo-
podobnie” (przywodzi to myśl kultowe, 
znaczące wszystko i nic stwierdzenie 
„Amerykańcy naukowcy udowodnili...”). 
Zaniedbania badawcze w zakresie historii 
lokalnej dają nieraz o sobie znać. Są wy-
znawcy teorii o templariuszach, są osoby 
święcie przekonane, że w Chrzelicach jest 
tunel; inni uśmiechają się na samą myśl, 
że mogłoby tak być i uznają za niczym nie 
podparty lokalny chwyt marketingowy.

W obu częściach tekstu wykorzystane zostały 
informacje z artykułów: „Zamek w Chrze-
licach i klątwa templariuszy” (” Nowa Try-
buna Opolska”), „Templariusze mieszkali 
na Opolszczyźnie” (” Gazeta Wyborcza”). 
Jako źródło posłużył też internetowy film 
„Zakon z kasą – templariusze” z popularno-
naukowego kanału „Historia bez cenzury”.

Bartosz Sadliński

W poszukiwaniu templariuszy
część druga

Tych, którzy interesują się swoją 
okolicą – jej historią, przyrodą, 
legendami, życiem społecz-

nym czy wybitnymi postaciami – 
może zainteresować nabór tekstów 
„Rocznika Borów Niemodlińskich 
2018–2019”.

 Organizatorem i wydawcą periodyku 
jest Partnerstwo Borów Niemodlińskich, 
na dzień dzisiejszy obejmujące osiem 
gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, 
Łambinowice, Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki, Tułowice.
 Przyjmowane będą polskojęzyczne, 
samodzielne i wcześnie niepublikowane 
(czy to w kraju, czy za granicą) teksty. 
Autorami mogą być wyłącznie osoby 
pełnoletnie, niekoniecznie mieszka-
jące w  regionie (nie adres, ale wybór 
tematu ma być regionalny). Należy 
jednak zaznaczyć udział współpisaczy 
lub współredaktorów w  powstawaniu 
artykułu. Liczba nadesłanych tekstów 
może być dowolna.
 Oto działy, które znajdą się w periodyku 
i w które trzeba się wstrzelić ze swoim 
tekstem: „Z krainy lasów i stawów”, „Tak 
kiedyś bywało (tradycje i  zwyczaje)”, 
„Z życia wioski (historie wsi i miasteczek 
Borów Niemodlińskich)”, „Borowe 
perełki – zabytki znane i  nieznane”, 
„Legendy i podania”, „Wycieczki i spa-
cery”, „Na ścieżkach historii (jubileusze, 
uroczystości historyczne obchodzone 
w ubiegłych latach)”, „Ludzie lasu (wy-
bitne postacie w  życiu wsi, regionu)”, 
„Przyroda Borów Niemodlińskich”.
 Oto z  kolei wymagane parametry 
tekstu: maksymalnie sześć stron formatu 
A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 

12, interlinia: 1,0, standardowe margi-
nesy, bez justowania, jedna kolumna. 
Dopuszczalne formaty plików: odt, rtf, 
doc, docx. Wchodzi też w grę załączanie 
plików graficznych (jeśli zdjęcie mają 
minimum 200 DPI rozdzielczości, nie 
są wliczane do wymaganej objętości 
tekstu).
 Prace mają być dostarczone w formie 
drukowanej oraz elektronicznej (na płycie 
CD lub mailowo) do biura organizatora 
(pocztą lub osobiście). Do każdego 
tekstu musi być też dołączony formu-
larz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej: http://boryniemodlinskie.
pl/868/nabor-tekstow-do-rocznika.
html. Tam też znajduje się szczegółowy 
regulamin. Adres fizyczny organizatora 
to: Partnerstwo Borów Niemodlińskich, 
Rynek 52, 49–100 Niemodlin. Termin: 
do 1 sierpnia 2018 r. Do każdego tekstu 
należy załączyć odrębny formularz 
zgłoszeniowy, który stanowi załącznik 
do niniejszego regulaminu.
 Selekcji prac dokona trzyosobowa 
rada powołana przez zarząd Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. Autorzy dostaną 
(bezpłatnie) egzemplarze autorskie (jeden 
egzemplarz na jeden opublikowany 
tekst). Wprawdzie organizator zastrzega 
sobie prawo do zmian redakcyjnych, 
jednak autor będzie miał możliwość 
wglądu w naniesione poprawki (celem 
ich akceptacji lub jej braku).
 Gdy już tekst zostanie zakwalifikowany 
do publikacji, z autorem będzie podpisana 
umowa licencyjna (licencja niewyłączna). 
Honorarium, które przysługuje, to 100 zł 
(netto) za przyjęty do druku tekst.

BS

Sowa uszatka z art. dr Grzegorza Hebdy "Nocni mieszkańcy Borów Niemodlińskich",  z rocznika 2017

Teksty czas wysyłać!
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Chciałbym być dobrym sołtysem

Więcej niż wirtualny spacer

W związku ze śmiercią sołtysa 
Kolnowic, mieszkańcy doko-
nali nowego wyboru. Tym 

razem funkcję objął Damian Tarnow-
ski, lokalny społecznik, a w bieżącej 
kadencji także radny Rady Miejskiej 
w Białej. Zasili on grono młodych 
sołtysów w gminie Biała. Poniżej 
prezentujemy rozmowę z Damia-
nem Tarnowskim o wyzwaniach, 
które czekają na niego (i na wieś 
Kolnowice).

– Jakie główne wyzwania czekają Cię 
w rozpoczynającym się sołtysowaniu?

– Jak w każdym sołectwie jest jeszcze 
wiele do zrobienia. W naszej gminie – 
niestety dla sołectw – prawie wszystkie 
dofinansowania (na jakiekolwiek inwe-
stycje) są na chwilę obecną przeznaczane 
na miasto. Nam na wsiach pozostaje 
fundusz sołecki oraz praca społeczna. 
W  poprzednich latach wioski mogły 
jeszcze korzystać z inicjatywy lokalnej, 
niestety w  roku bieżącym takiego 
wsparcia już nie ma. Ja na chwilę obecną 
muszę kontynuować pracę zaczętą przez 
mojego poprzednika. Fundusz sołecki 
na 2018 rok jest już rozdysponowany, 
a  mianowicie: część środków mamy 
przeznaczone na zakup sztucznej trawy 
na boisko wielofunkcyjne – jest już 
ona zamówiona i w najbliższym czasie 
powinna do nas trafić.

Następnym wydatkiem z funduszu będzie 
zakup kamienia na drogi polne. Kwota, 
która została, miała być przeznaczona 
na wkład własny do inicjatywy lokalnej, 
która to niestety nie będzie realizowana. 

A co za tym idzie – jesteśmy zmuszeni 
przeznaczyć te środki na inne cele.

Plany są daleko idące, gdyż w danym roku 
planowane jest ułożenie krawężników 
przy naszym boisku wielofunkcyjnym 
(materiał do tego potrzebny potrzebny 
posiadamy we własnych zasobach, 
natomiast pan burmistrz zadeklarował 
ułożenie ich ze środków z  budżetu). 
Oprócz tego: zaplanowane jest zarurowanie 
jednego z wjazdów na obrzeża naszej 
wsi. Wszyscy wiedzą, że potrzeb jest 
u nas wiele, ale musimy robić wszystko 
wedle możliwości.
– Co wstępnie zapowiada sie jako 
najtrudniejsze?
– W naszym sołectwie jest wiele trudnych 
tematów. Na przykład: wielu miesz-
kańców jest za tworzeniem aktywnych 
form wypoczynku, typu: plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, czy chociażby 
boisko wielofunkcyjne. Inni zaś preferują 
np. zakup kamienia na łatanie dróg 
polnych. Mieszkańcy którzy uczestniczą 

w zebraniu sołeckim (tam spotykamy 
się i dyskutujemy oraz zgłaszamy swoje 
wnioski i  pomysły) – tylko te osoby 
powinny (moim zdaniem) decydować, 
na co przeznaczamy środki w ramach 
funduszu na kolejny rok.
– Czy planowane są jakieś formy 
współpracy z innymi sołtysami?
– Na pewno praca sołtysa i  radnego 
różnią się, a więc nie wykluczam jakiejś 
współpracy, zwłaszcza z  sołtysami 
ościennych wsi. Myślę, że ze względu 
na ich doświadczenie (oraz staż) będę 
mógł liczyć na wsparcie oraz pomoc.
– Co zmotywowało do zgodzenia się 
na bycie sołtysem?
– Podjęcie decyzji o  kandydowaniu 
na sołtysa Kolnowic nie było łatwe. 
Zwłaszcza w  zaistniałej sytuacji. Nie 
ukrywam, że ubolewam nad stratą 
poprzednika, osoby na którą zawsze 
można było liczyć. Natomiast motywacją 
na pewno było to, że nigdy nie byłem 
obojętny wobec spraw mojej miejscowości 
oraz mieszkańców. Na pewno dojdzie 
mi więcej obowiązków, ale na szczęście 
żona oraz syn wspierają mnie i pomagają; 
więc myślę że wspólnymi siłami podołamy 
wszystkiemu. Muszę jeszcze dodać, że jest 
niemałe grono mieszkańców którzy mnie 
popierają, i na których zawsze można 
liczyć. I za to im dziękuję.
– A ja dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję również.

rozmawiał Bartosz Sadliński

" Mieszkańcy którzy uczestniczą 
w zebraniu sołeckim [...] 
– tylko te osoby powinny 
(moim zdaniem) decydować, 
na co przeznaczamy środki 
w ramach funduszu na 
kolejny rok.

" Nie ukrywam, że ubolewam 
nad stratą poprzednika, osoby 
na którą zawsze można było 
liczyć. Natomiast motywacją 
na pewno było to, że nigdy 
nie byłem obojętny wobec 
spraw mojej miejscowości 
oraz mieszkańców.

Skanowanie laserowe budynków, 
wykorzystywane we współcze-
snym, gadżeciarskim świecie 

przez architektów (ale nie tylko) nie 
ominęło jednej z perełek architek-
tury sakralnej w gminie Biała – cho-
dzi mianowicie o kościół w Śmiczu.

 Pracownia Archiscaning umieściła 
na swoim youtube'owym kanale prze-
szło dwuminutowy materiał, w którym 
„kamerka” krąży wokół kościoła, 
zagląda do środka, studiuje szczegóły 
ołtarza i zakamarków spoza obrębu 
nawy głównej, potem przez sklepienie 
wędruje w stronę krokwi, ostatecznie 
znów trafia na zewnątrz. Występuje 
ciekawy efekt przenikania przez ściany 
(taki „wszechwiedzący narrator”).
 Materiał znalazł się wśród trzynastu 

innych prezentujących różne znane regio-
nalnie budynki: Prudnicki Ośrodek Kultury 
(pałac po żydowskich fabrykantach), 
krapkowicki szpital, piece wapiennicze 
w Gogolinie, kościół w Walcach itd.
 Obiekt w Śmiczu możemy znaleźć 
pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch? v=RFy8-f6S3oE.
 W skrócie technologia skanowania 
trójwymiarowego polega na uzyskaniu 
chmury punktów, na podstawie których 
tworzy się siatkę odwzorowującą kształt 
danego obiektu. Tego rodzaju metody 
wykorzystywane są – oprócz architek-
tury – we wzornictwie przemysłowym, 
tworzeniu gier czy produkcji protez. 
Jak widać może wspierać także pamięć 
o zabytkach i jakoś tam uatrakcyjniać 
obcowanie z nimi.

BS Można pooglądać kościół z różnych perspektyw - od wewnątrz i od zewnątrz

Są i wnętrza Można poznać zakamarki
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)

 MAT. BUDOWLANE, 
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 

(nawozy środki ochrony roślin itp.), 
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

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

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

miejsce na

TWOJĄ
reklamę
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Działo się w pożarnictwie
Ogień udało się opanować jeszcze zanim poważnie się rozprzestrzenił

 Straż pożarna interweniowała już po zmroku

W akcji uczestniczyły zastępy z trzech jednostek

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to jedna z najczęstszych przyczyn drogowych stłuczek i wypadków

 W starciu z silnym strumieniem wody ogień nie miał szans

 W sezonie grzewczym przewody potrafią płatać figle

 W lutowe przedpołudnie strażakom pofatygowali się do Wilkowa

Oba auta są mocno poobijane z prawej strony maski

Palenie (się) trawy
 Piątego marca bialscy strażacy – po raz pierwszy 
w  bieżącym roku – zostali wezwani do gaszenia 
palącej się suchej trawy. Miało to miejsce wczesnym 
popołudniem, po godzinie 14:00, przy ul. Głogó-
weckiej w Białej.

Paliły się odpady
 Dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej (po jednym 
z Białej i Grabiny) brały udział w gaszeniu dzikiego 
wysypiska śmieci w Grabinie. Miało to miejsce w środę 
21 lutego, wczesnym wieczorem – przed godziną 18:00. 
Przyczynę stanowiło – najprawdopodobniej – podpa-
lenie. Czyżby ktoś zapragnął na własną rękę rozprawić 
się z negatywnym zjawiskiem, jakim jest samowolne 
tworzenie śmietnisk?

Problemy kominowe
 We wtorek, 27 lutego, tuż po godzinie 12:00 
prudnicka jednostka ratowiniczo-gaśnicza oraz 
ochotnicze straże pożarne z Białej i Gostomi wzięły 
udział w gaszeniu pożaru sadzy w kominie. Zdarzenie 
miało miejsce w Gostomi. Strażacy ugasili, wyczyścili 
i zabezpieczyli co trzeba.

Pożar w stodole
 Na sto tysięcy złotych oszacowano straty związane 
z pożarem w stodole (dokładnie w spichlerzu będą-
cym jej częścią), do którego doszło w poniedziałek, 
26 lutego, w wsi Wilków. Akcja rozpoczęła się przed 
godziną 10:00, uczestniczyły w  niej trzy zastępy 
z  prudnickiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz 
po jednym zastępie z ochotniczych straży pożarnych 

w Białej i Gostomi. Jako prawdopodobną przyczynę 
pożaru wskazano podpalenie.

Kraksa
 Według dotychczasowych ustaleń – nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu przez kierowce fiata spo-
wodowało stłuczkę z volkswagenem na skrzyżowaniu 
ulic: Stare Miasto i  Kilińskiego. Straty oszacowano 
– wstępnie – na dziesięć tysięcy złotych. Zdarzenie 
to  miało miejsce we wtorek, 27 lutego; rano, w porze 
dojazdów do szkół i zakładów pracy – bialska jednostka 
ochotniczej straży pożarnej otrzymała zgłoszenie o 7:40. 
W akcji uczestniczyła również prudnicka jednostka 
ratowniczo-gaśnicza (z państwowej powiatowej straży). 
Na miejscu zdarzenia pojawiła się też policja. 

Źródło informacji i zdjęć: OSP Biała


