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Pokonali błoto,
zmęczenie i rywali

Poziom z każdą edycją wyższy

dokończenie na str. 6

dokończenie na str. 6 Czerwiec to czas wielu cie-
kawych spotkań i wydarzeń 
kulturalnych. Jednym z nich, 

na stałe wpisanym w kalendarz 
Gminnego Centrum Kultury w Białej, 
jest Przegląd Amatorskich Zespo-
łów Artystycznych. 

 Celem wydarzenia jest wymiana do-
świadczeń między zespołami i instruktorami 
oraz prezentacja części artystycznego 
dorobku, jak również rozwijanie kultury, 
zainteresowań dzieci i młodzieży. Istotna 
jest także konfrontacja i ocena dorobku 
artystycznego zespołów działających 
w szkołach, placówce GCK w Białej oraz 
innych instytucjach na terenie gminy Biała.
 Na scenie zespoły zaprezentowały 
bogaty repertuar wokalny, taneczny 

i muzyczny. Pomimo stresu związanego 
z  publicznymi wystąpieniami wszyscy 
uczestnicy przeglądu z  ogromnym za-
pałem i zaangażowaniem przedstawiali 
przygotowane programy artystyczne. 
Muzyka, taniec i  śpiew pozwalają wy-
razić emocje, które nie zawsze można 
nazwać słowami. To także przykład 
tego, że marzenia i pasje można reali-
zować pomimo utrudnień fizycznych. 
Uczestnicy przeglądu poświęcili wiele 
godzin ciężkiej pracy, aby przygotować 
programy, które w pełni zaprezentują ich 
talenty i możliwości. To oddanie i pasja 
zostały docenione przez żywo reagującą 
publiczność, która nagradzała występu-
jących głośnymi i szczerymi brawami.

W dniu 10 czerwca odbył się 
wyścig kolarski – VI Puchar 
Burmistrza Białej UCI C3 – 

Puchar Polski MTB XCO organizo-
wany przez White MTB Team Biała 
w ramach projektu ROWER I SCENA 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz z środków budżetu 
państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

 W  kolarskich zmaganiach udział 
wzięło ponad 400 zawodników z Polski 
oraz z zagranicy, m.in. z Czech, Słowacji 
i Ukrainy, rywalizowano w 11 kategoriach. 
Pogoda podczas wyścigu nie dopisała, 

padający gęsty deszcz spowodował, 
że wzniesienia na trasie stały się niemożliwe 
do pokonania rowerem, a wszechobecne 
błoto oblepiało zawodników i ich sprzęt, 
co skutecznie uniemożliwiało pokonywanie 
niektórych odcinków wyznaczonej trasy 
oraz sprzyjało poślizgom i upadkom.
 Mówi Maciej Jeziorski (Romet Factory 
Racing)
– W tak mało przyjaznych warunkach 
poradziłem sobie całkiem nieźle. Dużo 
zawdzięczam rowerowi, który po prostu 
działał. Z pewnością pomogły również 
opony do zadań specjalnych – Michelin 
Wild Mud i kolce w butach od Shimano. 
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WESELNY KOŁOŁCZ 

Już 23 lata boło, jak ech mogła piyrszy rołz 
w Radiu Opole, w audycji „Nasz Heimat” 
rozprawiać po ślonsku ło naszych zwycza-

jach, tradycjach, w jednyj słowie, ło naszym 
ślonskim dziedzictwie. Ta moja przygoda 
z radia trwała, rołz na tyjdzień, bez 18 lołt. 
 Zarołz na poczontku nołwianci chodzioł mi 
po gowie kołołcz ślonski, a w tyj, naszy ślon-
skie krajanki, bo jako fotograf na ślonskich 
weselach przyuważyłach, iż ludzie przestali 
piec kołołcz z posypkoł na swoje wesela, tak 
kole lołt 1980–90. Możno bestósz, iż na wsi 
nie mogli siołć maku na swoich polach skiż 
modych ludzi, co ty makowiny zaczli ważyć 
i se tyj narkotyzować. 
 Coby nasz kołołcz nie lostoł blank zapo-
mniany, zrobiyłach już w1995 roku to opo-
wiadanie do radia, a 4 lata nieskorzy, dałach 
WESELNY KOŁOLCZ’ do moje piyrszy książki 
pt. „Śląskie rosprawianie’’. Oto tyn tekst:
 Kołołcza do podzielynioł przed wesela 
trza boło napiec niemało i zwianksza se go 
piekło u piekołra nikiedy to i cantnor mołki 
se zawiozło. Piykołrz wymiyszoł to wszysko 
w wielki maszynie, a za tyn czas kobiyty doma 
szykowały posypka: na kożdą blacha jedna 
kula – tak to miały wyrachowany. Zawczasu 
boł uwarzony mak, naszykowany apfelmus, 
a do tworogu se dołwało szafranu, coby boł 
żołtyj i fajnie wonioł. Wszysko to naladowali 
na fura i wiyźli do piykołrza, dzie ciasto boło 

juz ruszone, a blachy pomazany smołca.
 Robota szła wartko: jedny kobiyty ukłoł-
dały na blachach ciasto na prostyj kołołcz, 
inszy kulały taky buchetki na krajanki. Ty 
musiały se nołprzód ruszyć, potyj se z nich 
nudelkulą robiyło łokrongły placki, i  szty-
rejrogato kładło nadziołnie na niej, slepiło 
boki ciasta na poszczotku krajanki i dało na 
blacha, tych menszych wlołzło tał 15, a wiał-
kszych 12. Krajanki se pomazowało rozto-
piony masła zmiyszany z mlyka i cukra. Boła 
do tygo ekstra mazaczka z gansiego pierzoł 
coby se posypka dobrze dzierżała, ktora poti 
dość rubo na krajanki powsołdzano.

 Jak piykołrz tyn świyży kołołcz wydobyj-
woł z wiylołka, to woniało na całą wieś. Na 
dworze juz czekoł wóz z taki drewniany sztyn-
dra, bo blachy z kołołcza trza boło jak noł-
prandzy na długą słoma zesuć, coby łodpa-
rowoł. Ta słoma boła rozścielonoł w wielki 
izbie na dylach, a jak jyno tyn kołołcz przi-
wióźli, to kobiyty musiały połoglondać, czy 
spodek jest dobrze wypieczony, czy apfelmus 
abo tworóg nie wyciekoł, czy posypka nie zla-
tuje i nie jest za twardoł, bo chto to widzioł, 
by weselny kołołcz boł niewydarzony! To by 
dziepiyro boły klebioty!

 Po połojdniu, jak już kołołcz dobrze łosty-
gnoł, modoł pani i jeja matka z pomołgacz-
koma zaczły tyn kołołcz dzielić. Na ekstra 
kupiony biołyj pergament papiórze kładło se 
po krajance z kożdy zorty i konsek prostygo 
kołołcza. Modoł pani na pakietkach napi-
sała miano i zawionzała szlajfka z gałołzkoł 
merty. Gotowy paketki w waszkorbie roz-
nosiyli potyj do przołcieli i znajomych, do 
farołrza, frizyrky, no i nołwiankszy paketek 
dó dom łod pana modygo! 
 Przi domu weselny łod rana przi płocie loł-
tały dzieci i czekały na ty krajy łod kołołcza 
i co tał jeszcze ij kobiyty wyniesoł, padali 

na to wysklycki.
 Bez jakiś czas na śląskich weselach 
do podzielynioł piekli jyno jaky durty, cia-
sta z krejmo, kokosoma i galaretkoł, ale nie 
dołwno boło wesely u mojygo siostrzynca 
i pani modoł przywiyzła noł wielki pakiet 
ślonskich krajanek i konsek prostygo. Sma-
kowały genau jak piyrwyj u  naszy starki 
mutry i ciotki. 
 Tak iż ślonski kołołcz zajś wrócioł nie jyno 
na naszy wesela, ale tyż do sklepów i cukierni.  
Pieczony jest majstens na cały blachy, tyż 
z maka, tworoga i jabkóma. Do maku i two-

rogu dajoł terołz rostomajtny dobroci 
jak: mielony łorzechy, ruzynki i inszy 

bakalije, jednak u nołs w Biale  mogą se 
kupic kożdy dzień swiyży ślonskie krajanki. 
Dziś kołołcz ślonski z posypkoł, jest jedyn 
z flagowych produktów regionalnych woje-
wództwa opolskiego i jego wizytówką, a od 
2011 r. Unii Europejskiej. Poczontek ty drogi 
kołołcza do Europy, bół w Prudniku na 10. 
Targach Twórców Ludowych i Rzemiosła, 
kajs my łobie z piekarkoł Stojśkowoł ze Rzep-
cza, dały wszyskim skosztować nasz ślonski 
kołołcz.

Syzyf odpoczywa
Kamień się stoczył po raz kolejny, więc siądę,
chwilę odpocznę, nim znowu zacznę go wtaczać.
Może się zdrzemnę, może zamyślę... Cokolwiek.
Na tym pustkowiu jest tylko cisza... i praca.

Znam już ten kamień prawie na pamięć. Przez napór
chłonąłem wiedzę – tak namacalnie – o kantach,
szczelinach, rysach; tak dużo miałem bezczasu.
Wyhodowałem też spore mięśnie. Niezdarta
wciąż była...wola? Na pewno? Wybór tu żaden...
I czy naprawdę mój trud to praca? Bo przecież
tu nie uświadczę żadnych wyników, dóbr nawet.
Może poczucie: jest sprawiedliwość na świecie...

Zadrzeć z bogami – niezbyt rozsądnie. Więc kara...
Nawet nieważny jest motyw czynów, cel starań.
Pora się zbierać i znów pchać kamień, do szczytu;
wiedząc, że przecież w końcu się wymsknie, by spadać.
No i tak w kółko, póki nie przyjdzie... kres mitu.

Prometeusz odpoczywa
Sęp się oddalił, teraz zatacza demonstracyjnie koło.
Tracę go z oczu, tracę ze słuchu; już nieraz tak robił.
Mimo że boli, mimo że więzy, ptaszysko gdzieś obok,
można odpocząć, wyciszyć myśli, oddychać, powoli.
Jestem w tym dobry, jestem tu długo, no i sam ze sobą.

Wszystko przez durną walkę z bogami, ukradłem im ogień,
niby dla ludzi, niby dla świata... Tak, poczucie misji...
Dalej już z górki – równia pochyła; dziś w mojej wątrobie
sęp drąży dziobem protokół winy. Jedynym, co niszczy
tę pustkę wokół – jest krzyk, przeciągły, który gdzieś tam tonie.

Sęp zaraz wróci. Ostatnie chwile – na myśl, na swobodę.
Potem czekanie, aż mój towarzysz znowu gdzieś zniknie.
Muszę tu siedzieć do końca mitu, by odsłużyć swoje.
Chyba, że przyjdzie tu jakiś heros, wtedy ostrze błyśnie
i odejdziemy stąd z nowym mitem – puścimy go w obieg. 

18 
czerwca w Lichyni (gmina 
Leśnica) odbył się 25. Prze-
gląd Orkiestr Dętych Mniej-

szości Niemieckiej. 

 Impreza organizowana jest przez 
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, 
a Bialska Orkiestra Dęta uczestniczyła 
prawie we wszystkich jej edycjach.
 Za każdym razem w Lichyni zdobywa 
ona czołowe miejsca; tak było i w tym 
roku. W kategorii orkiestr dorosłych 
zdobyła drugie miejsce, a solistka orkiestry 
Andrea Hampel została wyróżniona 
specjalną nagrodą jury.
 Orkiestra zaprezentowała podczas 
przesłuchań konkursowych 3 utwory: 
marsz „Alte Kameraden”, utwór solowy 
„Wen du wüsstest, wie sehr ich dich liebe” 
oraz utwór „Pacific dreams”.
 W tegorocznym przeglądzie brało 
udział 21 orkiestr podzielonych na 3 
kategorie: zespoły, orkiestry młodzieżowe 
i orkiestry dorosłe.

Bialska orkiestra 
kolejny raz na podium

 Bialskiej Orkiestrze Dętej redakcja 
Panoramy Bialskiej gratuluje sukcesu.

W ramach „Działaj lokalnie” (nabór 
2017) Partnerstwo Borów Nie-
modlińskich przyznało granty na 

łączną sumę 54 989 zł. W szczęśliwej dzie-
siątce znalazły się dwie organizacje z dwóch 
miejscowości z terenu bialskiej gminy. 
 „Zielona Gostomia – oazą integracji czło-
wieka z naturą” – pod tym wymownym 
tytułem znalazł się projekt Stowarzyszenia 
Odnowa Wsi Gostomia (kwota wniosko-
wana: 6000 zł).
 „Wieś ogródkami stoi – przywracanie tra-

dycji upraw przydomowych w Pogórzu” – to 
akurat projekt Stowarzyszenia Odnowy Wsi 
Pogórze (kwota wnioskowana: 5954 zł).

Bory wręczyły, nasi otrzymali
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Biblioteka Miejska w Białej wraz 
z Centrum Kultury zorgani-
zowali 6 czerwca spotkanie 

z Wojciechem Jagielskim – dzienni-
karzem, reporterem, koresponden-
tem wojennym, specjalistą w spra-
wach Afryki, Kaukazu i Azji Środko-
wej. Po studiach przez krótki czas 
pracował w telewizji, potem w Pol-
skiej Agencji Prasowej i w dziale za-
granicznym „Gazety Wyborczej”.

 Za swego mistrza uważał Ryszarda Kapu-
ścińskiego. Czytywał przede wszystkim pisa-
rzy amerykańskich: Johna Steinbecka, Faulk-
nera i szczególnie Ernesta Hemingwaya.
 Dzięki spotkaniu, które prowadził Jan 
Poniatyszyn – dziennikarz Radia Opole, 
mogliśmy bliżej poznać Wojciecha Jagiel-
skiego, dowiedzieć się o sprawach i wydarze-
niach od człowieka, który osobiście w nich 
uczestniczył (my znamy je tylko z przeka-
zów medialnych). Bycie reporterem i kore-

spondentem to nie tylko zawód, ale przede 
wszystkim pasja i sposób na życie; związane 
zresztą z wysokim ryzykiem. Przez ponad 20 
lat relacjonował konflikty zbrojne, nadawał 
z Czeczenii, Afganistanu, Gruzji, Konga. Do 
każdego wyjazdu przygotowywał się zawsze 
bardzo szczegółowo. Spędzał wiele godzin nad 
śledzeniem depesz, czytał artykuły i książki 
o miejscu, gdzie miał pojechać. Sam mówi: 
„Nie potrafiłem inaczej pracować, ale dzięki 
temu później dostrzegałem rzeczy, których 
inni nie zauważali”.
 Obecnie, kiedy zawiesił swoje reporterskie 
wyjazdy do miejsc objętych wojną, mówi, że 
chciałby napisać książkę będącą kontynuacją 
wcześniejszych podróży do Azji – Afgani-
stanu, Pakistanu…
 Gdy przystępował do pracy nad książką, 
starał się dostrzec istotne przesłanie, uniwer-
salną prawdę. Jego debiutem książkowym był 
zbór reportaży „Dobre miejsce do umierania” 
z 1994 roku. Afganistanowi poświęcił książkę 
„Modlitwa o deszcz” (2002 r.), którą skon-

struował jako opowieść o ludziach niszczą-
cych wszystko, z czym się nie zgadzają. To 
również rzecz o cenie, którą trzeba zapłacić za 
radykalizm. Pokazał dramat Afganistanu jako 
świata, w którym, na różny sposób, uczest-
niczymy wszyscy. W 2004 roku opubliko-
wał historię czeczeńską „Wieże z kamienia”. 
Następnie wydał wielowątkową powieść faktu 
„Nocni wędrowcy” (2009 r.), o Ugandzie, wła-
dzy i szaleństwie. Książka „Wypalanie traw” 
(2012 r.) traktuje natomiast o końcu systemu 
rasowej segregacji, biali oddali władzę czar-
noskórej większości; opowieść o mieszkań-
cach pewnego południowoafrykańskiego 
miasteczka ma uniwersalny przekaz o roz-
czarowaniu, jakie niesie z sobą każda wielka 
rewolucja społeczna. Kolejna książka to „Trę-
bacz z Tembisy” (2013 r.) – opowieść o jed-
nym z największych politycznych przywód-
ców XX wieku, Nelsonie Mandeli. Ale to także 
historia o samym autorze, o tym, jak wysoką 
cenę płaci się za reporterski szał, który cią-
gnie w najniebezpieczniejsze rejony świata. 
Podobną refleksję podjęła także jego żona, 

Grażyna Jagielska, opowiadając w „Miłości 
z kamienia” (2013 r.) historię swojego życia 
z korespondentem wojennym.
 Ostatnia wydana, głośna książka Woj-
ciecha Jagielskiego „Wszystkie wojny Lary” 
(2015 r.) – opisuje historię tytułowej Lary 
i  jej dwóch synów, muzułmanów, Czecze-
nów, którzy jako uchodźcy przyjęci przez 
Europę po kilku latach odrzucają jej warto-
ści, przyłączają się do dżihadystów. O tej opo-
wieści sam mówi: „Moja książka nie miała 
być głosem w debacie na temat przyjmo-
wania lub niewpuszczania uchodźców do 
Europy. Chciałem opisać historię matki i jej 
synów”. Powiedział również: „Mam wpływ 
na książkę, póki ją piszę. Potem każdy może 
ją czytać po swojemu”.
 Szkoda, że spotkania ze znanymi i cieka-
wymi ludźmi nie cieszą się u nas wielkim 
zainteresowaniem. Na spotkaniu z W. Jagiel-
skim reprezentowała nasze środowisko kil-
kuosobowa grupa i za tę obecność im dzię-
kuję, jak również za nawiązanie dyskusji.

RO

Mam wpływ na książkę, póki ją piszę

Gościem Gminnego Centrum 
Kultury była popularna se-
rialowa aktorka. Spotkała się 

z mieszkańcami Białej w sali wido-
wiskowej Urzędu Miejskiego. Na wy-
darzenie przybyło wielu widzów.

 Marzena Kipiel-Sztuka jest zawodową 
aktorką, świetnie śpiewa, ale to rola 
w  serialu „Świat według Kiepskich” 
przyniosła jej popularność i  sympatię 
widzów. Podczas spotkania opowiadała 
o atmosferze na planie, kulisach pracy. 
Jak się okazało, serial przez 4 lata był 
kręcony w  prawdziwej, wrocławskiej 
kamienicy. Od lat powstaje już w wy-
godnym studiu, ale wszyscy starają 
się utrzymać realia i klimat stworzony 
na początku powstawania serii.
 Marzena Kipiel-Sztuka chwaliła 
współpracę na planie, podkreślając 
jednak, że najbardziej ceni sobie kon-
takty z  aktorami starszego pokolenia. 

Nie skarży się na popularność, choć 
zaznaczyła, że niektóre zachowania ludzi 
są bardzo nieprzyjemne. Czuje się bardzo 
niekomfortowo, gdy na zakupach inni 
klienci zaglądają do jej wózka lub gdy 
zwyczajnie „gapią się” i komentują.
 Oczywiście widownię najbardziej 
interesowała jej kariera na planie 
serialu, związane z  nią historie oraz 
długoletnia współpraca z  najbardziej 
charakterystycznymi aktorami w kraju. 
Aktorka chętnie odpowiadała na pyta-
nia ze strony publiczności, dzieliła się 
z swoimi przemyśleniami zawodowymi; 
odnosiła się także do życia prywatnego 
i tego jak radzi sobie z popularnością.
 Publiczność wielokrotnie podczas 
spotkania wybuchała śmiechem, a aktorkę 
za miła rozmowę i  poświęcony czas 
nagrodziła brawami. Na koniec chętni 
mogli poprosić aktorkę o pamiątkowe 
zdjęcia oraz autograf.

 Agnieszka Zuziak-Rudecka 

W  ramach ogólnopolskiej 
akcji  NOC BIBLIOTEK 
zorganizowano wieczór 

z książką w naszej Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Białej. Spo-
tkaliśmy się w sobotni wieczór, 3 
czerwca, o godzinie 19:00. Dzięki 
pozytywnie nastawionym uczest-
nikom wieczór nam się przedłużył.

 Zaczęło się od zajęć plastyczno-lite-
rackich dla najmłodszych dzieci, pod 
hasłem: „Podróż do krainy snów – Smo-
kolandia”. Było rysowanie, zgadywanki, 
przegląd pięknie wydanych książek dla 
dzieci i  wspólna zabawa. W  głośnym 
czytaniu bajek dzieciom uczestniczyła 

pani Agnieszka Tomczyszyn, autorka 
książek dla młodzieży i  dorosłych, 
mieszkająca w Białej.
 Dzieci starsze porozsiadały się między 
regałami i  nareszcie miały nieograni-
czoną niczym możliwość buszowania 
w księgozbiorze oraz cichego czytania. 
 Dzieci i dorośli mieli okazję spotkać się 
i porozmawiać z naszymi bialskimi autorkami 
książek: Anną Myszyńską – gawędziarką, 
poetką, autorką „Śląskiego rozprawiania” 
(znanego nawet z Radia Opole), tomiku 
wierszy „Pod Wieżą” (wspólnego, z Piotrem 
Myszyńskim) oraz książki wspomnieniowej 
„Miałam szczęście do ludzi”.

Świat według Marzeny Kipiel-Sztuki Smocza cola 
i krwawe mordoklejki

cd. na następnej stronie
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Stypendyści
Wykaz uczniów, którym zostało przyznane stypendium burmistrza 

Białej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe:

1. Oliver Torka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
2. Roland Solloch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
3. Michał Drescher – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
4. Gabriel Miczka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku
5. Anna Haberecht – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku
6. Joanna Lisson – Publiczne Gimnazjum w Łączniku
7. Wiktoria Ernst – Publiczne Gimnazjum w Łączniku
8. Damian Pientka – Publiczne Gimnazjum w Białej
9. Mirella Cholewa –  Publiczne Gimnazjum w Białej

 Agnieszka Tomczyszyn opowiedziała 
o poszukiwaniu własnej życiowej drogi, 
o  swojej pasji pisania i  książkach: 
„Ezotero” oraz „Prawo pierwszych 
połączeń”. Zachęcała do wytrwałego 
i optymistycznego dążenia do realizacji 
zainteresowań, pomysłów na życie 
prywatne i zawodowe… Interesująca 
rozmowa nawiązała się między pisarką 
a  nastoletnią Julią Krokosz, która 
zadała kilka dociekliwych pytań. 
 Wspaniałe było to, że wokół naszych 
gości zebrała się wielopokoleniowa 
grupa i  mogliśmy ten czas spędzić 
w  bibliotece (zazwyczaj spotkania 
autorskie odbywają się poza nią).
 Kolejnym punktem programu było 
głośne czytanie „Czerwonego Kapturka” 
(autor: Alojzy Suchar) z serii „Baśnie 
pokręcone”, pełnej humoru wersji 
w języku współczesnym. Znalazły się 
w niej m.in. takie sformułowania: „tatuś 
wyjechał w delegację, żeby pokonać 
smoka”, dla babci w koszyku była „bita 
śmietana w  sprayu”, „Smocza Cola, 
żelki Rycerskie i chipsy o smaku czarnej 
polewki”. Wilk miał „komórkę kupioną 
pokątnie od krasnali” i  „pazurem 
wystukał numer Wilczej Infolinii”. 
A  Czerwony Kapturek poczęstował 
Wilka „Krwawymi Mordoklejkami”.
 Najwięcej energii zachowały dzieci 
i  wypatrzyły w  godzinach nocnych 
punkt programu: Głośne czytanie 
fragmentów książek, wybranych na 
„chybił-trafił” i co śmiesznego z tego 
wyniknie… Faktycznie rozbawiła 
nas ta forma czytania, tak bardzo, że 
wymienialiśmy książki aż kilkukrotnie. 
Bo, jak się nie uśmiać, kiedy teksty 
mieszały się – były materiały z biologii, 

Pałac w Mosznej – podobnie jak 
inne tego rodzaju obiekty – nie 
istniał w historycznej próżni. 

Możliwe jest wskazanie związków 
rodziny von Tiele-Winckler (przed-
wojennych właścicieli kolosa) z te-
renem dzisiejszej gminy Biała.

 Zacznijmy od cytatu z książki Arkadiusza 
Kuzio-Podruckiego pt. „Arystokracja węgla 
i stali” (z roku 2009), pozycji traktującej nie 
tyle o moszneńskim zabytku, ile o familii, 
która rozbudowała go do takich rozmiarów.

Miał Krobusz, Gostomię i nie tylko
 Na stronie 32, w podrozdziale o wymow-
nym tytule „Ziemski magnat” czytamy:
„Hubert uporządkował [...] sprawę swych 
górnośląskich majątków. W [...] 1992 r. pod-
pisał akt utworzenia fideikomisu rodowego. 
Został on potwierdzony przez pruskiego króal 
w Neues Palais w Poczdamie w połowie wrze-
śnia tego samego roku. Fideikomis górno-
śląski składał się z trzech kompleksów ziem-
skich, wkupionych wokół: Moszny, Woszczyc 
i Radzowic. W skład majątku Moszna (koło 
Prudnika) wchodziły dobra: Kujawy, Racła-
wiczki, Pulów, Wawrzyńcowice, Zawada, Kro-
busz, Żabnik, Czartowice, Moszna, Nowa 
Wieś Prudnicka, Gostomia i Ściborowice.”
W cytacie mowa o Hubercie von Tiele-Winc-
klerze, protoplaście rodu – to on w 1954 roku 
poślubił Waleskę von Winckler, samemu 
nosząc jeszcze nazwisko von Tiele; para połą-
czyła nazwiska rody, herby i zaczęła swoją 
przygodę z pałacem w Mosznej (1866) – tym 
jeszcze w wersji okrojonej, bez bocznych 
skrzydeł i sprzed pożaru, który miał miejsce 
trzydzieści lat później. Rodzina miała wiele 
majątków, w dodatku ich liczba zmieniała 
się w czasie (według legendy było ich 99 – 
należałoby jednak zapytać: „według stanu 
na który rok? ”). To, co mieli zatem w Mosz-
nej i okolicach trzeba traktować w szerszym 
kontekście – jako element siatki miejsc, 
z którymi Tiele-Wincklerowie mieli cokol-
wiek do czynienia.
 Ile hektarów wynosił ich majątek w samej 
Mosznej? Krążą luźne wersje. W związku 
z „porządkami”, które sowieci zrobili w pałacu 
w 1945 roku, jest problem z wiedzą udoku-
mentowaną i ustrukturyzowaną. Nie mówimy 
tu o  braku, ale o  sporym niedoborze i  – 
co z  tego wynika – kontrowersjach wokół 
spraw (wydawałoby się) podstawowych. 
Trzymam się wersji, że samego założenia 
parkowo-pałacowego mieli około 100 hek-
tarów. Mowa więc o samym obiekcie i jego 
otoczeniu (budynkach dzisiejszej stadniny 
koni, stawach, kanałach, łąkach i  obsza-
rach zadrzewionych, w dużej mierze przez 
lipy i dęby). Ewentualne 200 lub – co wię-
cej – 800 hektarów, to już postrzeganie ich 
majątku szerzej, właśnie z terenami w stronę 
Strzeleczek, Smolarni czy Białej.
 Zatem jeśli chodzi o  tereny dzisiejszej 
gminy Biała, majątek obejmował jej południo-
wo-wschodnią część, a więc: Zawadę, Kro-
busz, Żabnik, Czartowice, Gostomię i Nową 
Wieś Prudnicką. W  czasach, gdy Hubert 
von Tiele-Winckler tworzył wspomniany 
już fideikomis, tereny te leżały na obszarze 
powiatu prudnickiego (Landkreis Neustadt), 
który z kolei stanowił część Śląska jako pro-
wincji pruskiej. Polski chwilowo nie było 
na mapie. Powiat prudnicki był natomiast 
większy niż obecnie, dlatego obejmował 
np. Moszną (dziś powiat krapkowicki). Syn 
wymienionego już Huberta – Franz Hubert 
był nawet przez pewien czas starostą (tzw. lan-
dratem) – 1886-1892. Trzy lata później otrzy-
mał tytuł hrabiego (po niemiecku: grafa), 
potem ruszyła rozbudowa pałacu (1896), 
najpierw o wschodnie, neogotyckie skrzydło.

Współtworzył „gogolinkę”
 Kolejny cytat, tym razem z książki Marka 
Gaworskiego pt. „Pałac w Mosznej” (wyda-

nie drugie, 2014):
„Franz Hubert brał udział w budowie linii 
kolejowej łączącej Prudnick w Gogolinem 
i dalej z Górnym Śląskiem, a przechodzą-
cej przez Moszną i Kujawy. Linia ta jeszcze 
do niedawna była używana przez pociągi 
pasażerskie, a  do 2006 roku jeździły nią 
pociągi towarowe z Krapkowic do Prudnika. 
Obecnie trwają prace mające na celu reakty-
wację tego odcinka”.
 W 2016 roku, dwa lata po ukazaniu się tych 
słów drukiem, linia została oddana do użytku. 
Jednak – delikatnie mówiąc – nie wszystkie 
obiekty, które przy tych torach się znajdowały, 
przetrwały próbę czasu. Dębina, Biała – no 
niestety – budynki zrównane zostały z zie-
mią. Tak generalnie – studiując dzieje Tie-
le-Wincklerów, nietrudno oprzeć się wra-
żeniu, że pokazują one typowy (choć nie-
jedyny) przykład przemijalności bogactw 
– świetność rodu trwała przez dwa pokole-
nia (no, może trzy, licząc jeszcze jedno poko-
lenie wstecz z rodzinyWinckler, przed połą-
czeniem z Tiele).
 Wracając jednak do linii kolejowej, tzw. 
gogolinki – opracowania nie podają, w jakim 
zakresie hrabia (graf) brał udział w budo-
wie kolei. Wiemy, że partycypował, dokła-
dał się, czasem że „zbudował sobie kolej”, ale 
to już pachnie przesadą. Na pewno – będąc 
osobą myślącą strategicznie i trzymającą rękę 
na pulsie w różnych sprawach – zadbał o to, 
by mieć szeroko pojęte połączenie ze światem.

Templariusze – byli albo i nie byli
 Popularnym i bardzo smakowitym kąskiem 
jest pogłoska, jakoby istniało podziemne 
przejście między Moszną a  Chrzelicami. 
W przypadku historii pałacu (i nie tylko) 
doskonale sprawdza się zasada, że im infor-
macja bardziej sensacyjna, tym gorzej udo-
kumentowana. Podobnie jak legendarne 99 
wież (czy 365 pomieszczeń) nie ma nauko-
wego potwierdzenia, podobnie kwestia tajem-
nego przejścia stanowi legendę, a w najlep-
szym wypadku hipotezę. A zatem – w kwe-
stii podziemnego przejścia „między pała-
cem w Mosznej a zamkiem w Chrzelicach”, 
pewne rzeczy należałoby wyprostować.
 Przede wszystkim – jeśli nawet takie przej-
ście było, to z czasów długo przed Tiele-Winc-
klerami i długo przed ich pałacem (czy to tym 
w okrojonej postaci, czy to tym w wersji roz-
budowanej). Znaleziono ślady mówiące, 
że w średniowieczu mogła w tym miejscu 
istnieć osada i mogli przebywać w niej tem-
plariusze. Trafiono również na ślady ewen-
tualnego podziemnego tunelu, który mógł 
wtedy prowadzić do chrzelickiej twierdzy. Jak 
na razie nie było jednak pogłębionych badań 
archeologicznych. Nie ma dat, parametrów 
terenu... Należy zatem unikać dwóch błę-
dów, które rodzą się ze skrótów myślowych. 
Błąd pierwszy: „Tiele-Wincklerowie zbudo-
wali podziemne przejście”, błąd drugi: „tem-
plariusze mieszkali w pałacu w Mosznej”. 
To podobne przekręcenie jak w przypadku 
tego, że „hrabia poślubił bogatą wdowę i tak 
się zaczął jego majątek”. Przede wszystkim nie 
hrabia, tylko jego dziadek od strony matki.

Reasumując
 Powyższy tekst to raczej zagajenie tematu, 
wstęp do czegoś większego, co być może 
nigdy nie nastąpi z braku dowodów. Chodzi 
tu zarówno o ewentualne bardziej szczegó-
łowe informacje związane z udziałem Tiele-
-Wincklerów w budowie linii kolejowej, jak 
i o temat terenów sąsiednich, a już zwłaszcza 
w kwestii ewentualnego podziemnego przej-
ścia między Moszną a Chrzelicami. Nie można 
też wszystkiego zrzucać na brak dokumen-
tów. Tak czy siak – tereny Tiele-Wincklerów 
(a także ich przedwincklerowskie dzieje) nie 
doczekały się zbyt wielu opracowań pogłębio-
nych, z szeroką bibliografią, przekazujących 
może mniej, ale w sposób udokumentowany.

Bartosz Sadliński

Tiele-Wincklerowie – bialskie tropySmocza cola i krwawe mordoklejki
cd. z poprzedniej strony

techniki, matematyki, ale były też 
powieści i materiały o kosmosie… 
 Przez cały wieczór oferowany był 
poczęstunek, czas spędzano miło 
i wesoło…
 Dziękuję dorosłym i  dzieciom 
(małym i większym), którzy nas odwie-
dzili i chcieli spędzić czas w bibliotece. 
Dziękuję naszym gościom – pisarkom, 
a pani Agnieszce Tomczyszyn dodat-
kowo za zaangażowanie w ciągu całego 
wieczoru: za czytanie bajek dzieciom 
oraz „Czerwonego Kapturka”.

POLICJA OSTRZEGA
Komisariat Policji w Białej informuje o powtarzających 
się próbach wyłudzania od mieszkańców naszej gminy 
pieniędzy metodą „na wnuczka”. Przestrzegamy przed 
tego rodzaju działaniami. O każdej próbie wyłudzenia 
gotówki w ten sposób należy powiadamiać Komisariat 
Policji w Białej pod nr. tel. 77 438 71 60.
Przestrzegamy również przed wyłudzeniami gotówki 
przez osoby podające się za policjantów.
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Lato umarłych snów – śladami 
powieści Harry’ego Thürka – taki 
tytuł nosi facebookowa stronka, 

którą założył Marcin Domino, germa-
nista, tłumacz książki wybitnego pi-
sarza pochodzącego z Białej. Przed-
stawiamy wywiad, którego udzielił 
naszej gazecie.

 – Jakie cele stawiasz sobie prowa-
dząc stronę o Harrym Thürku?

 – Tworząc tego rodzaju stronę przy-
jąłem sobie za cel propagowanie 
twórczości Harry’ego Thürka przez 
pryzmat jednej z  jego powieści 
„Lato umarłych snów”, tak silnie 
związanej z naszą małą ojczyzną. 
Nieczęsto zdarza się, aby miasto 
wielkości Prudnika na trwałe 
zapisało się w europejskiej litera-
turze pięknej. To na swój sposób 
niezwykłe, że o  miejscach, które 
prudniczanie znają na co dzień, 
mogą przeczytać ludzie w innych 
krajach, a może nawet na innych 

Rodzaj przestrogi dla pokoleń

Parafia bogata w zabytki, 
książka bogata w informacje

kontynentach, biorąc pod uwa-
gę fakt, że książki niemieckiego 
pisarza przełożono na wiele ję-
zyków. Inna sprawa, że nakład 
polskojęzycznego tłumaczenia, 
które ukazało się przed dwoma 
laty w formie książki, nie był zbyt 
duży. Wiele osób, w  tym miesz-
kańców Prudnika wciąż nie ma 
pojęcia o istnieniu takiej powieści. 
Być może strona pozwoli dotrzeć 
do świadomości szerszego grona 
osób, być może także zachęci kogoś 
spoza Prudnika, kto zetknął się 
z twórczością Harry’ego Thürka, do 
odwiedzenia miejsc akcji powieści, 
a w tym samym miasta i okolicy.

 – W jakich okolicznościach zrodził 
się pomysł?

 – Pomysł stworzenia takiej strony, 
w  formie fanpaga na facebooku 
lub klasycznej witryny w  języku 
polskim zrodził się już dobrych 
kilka lat temu. Jeszcze jako pra-
cownik Muzeum Ziemi Prudnickiej 
miałem okazję osobiście poznać 
jednego ze współautorów wyda-
nej w  2007 roku w  Niemczech 
biografii Harry’ego Thürka. Jako 
germanistę i miłośnika literatury 
(szczególnie tej związanej z okre-
sem drugiej wojny światowej) temat 
ten bardzo mnie zaciekawił, dlatego 
czym prędzej sięgnąłem po kolejne 
powieści niemieckiego pisarza. 
Szczególnie interesowały mnie 
te, których akcja umiejscowiona 
została na terenach dzisiejszej 
Polski. Z dużym zainteresowaniem 
przeczytałem także dopiero co 
wydaną biografię Harry’ego Thürka. 

Jemu i jego „prudnickiemu” dziełu 
poświęciłem także część mojej 
pracy magisterskiej. Los sprawił, 
że kilka lat później spotkał mnie 
zaszczyt tłumaczenia powieści na 
język polski.

 – Dlaczego Harry Thürk?
 – Harry Thürk to niewątpliwie jedna 
z największych postaci, jakie w hi-
storii związane były z Prudnikiem. 
Ponadto jego losy i  twórczość 
doskonale wpisują się w  obraz 
wielokulturowej tożsamości na-
szego regionu i  zmian jakie tu 
zachodziły na przestrzeni wieków, 
tak narodowościowych, jak i admi-
nistracyjnych.

 – Jakie trudności napotkane pod-
czas tłumaczenia „Lata umarłych 
snów” uważasz z  perspektywy 
czasu za największe?

 – Największą trudność jako przedsta-
wicielowi młodszego pokolenia, dla 
którego nawet okres PRL-u wydaje 
się być odległą przeszłością (koja-
rzoną już tylko przez mgłę), było 
oddanie klimatu tamtego miasta. 
Aspekt językowy nie stanowił 
większego problemu, ponieważ 
Harry Thürk napisał swoje powieści 
przejrzystą niemczyzną, którą po 
prostu dobrze się czyta i tłumaczy. 
Pewne ułatwienie natomiast sta-
nowiła dla mnie dobra znajomość 
miasta i miejsc akcji powieści, które 
byłem w  stanie sobie wyobrazić, 
przekładając „Lato umarłych snów”.

 – Jaka jest – twoim zdaniem – naj-
ważniejsza myśl Harry’ego Thürka 
dla nas, współczesnych?

 – Opierając się na wywiadach i twór-
czości Harry’ego Thürka (gdyż 
niestety nie dane było mi poznać 
pisarza osobiście), mogę zaryzyko-
wać stwierdzenie, że cały przekaz 
zawarty w jego dziełach był skie-
rowany przeciwko ogólnie pojętej 
wojnie, w wyniku której największą 
cenę płacą zawsze zwykli ludzie. 
Należał on do pokolenia, które 
odczuło okrucieństwa wojny na 
własnej skórze. Jego twórczość 
to swego rodzaju antywojenny 
manifest, a także rodzaj przestrogi 
dla kolejnych pokoleń.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Lato umarłych snów - okładka 
najpopularniejszej (lokalnie) po-
wieści nieżyjącego już pisarza

na zdjęciu:
Okładka książki Tomasza Hedy 
pt.: „Parafia Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Łączniku. 
Obiekty sakralne na terenie parafii 
po 1945 roku.”

O książkach lokalnohistorycz-
nych pisaliśmy już nieraz 
na łamach „Panoramy Bial-

skiej”. Tym razem na tapet bierzemy 
książkę Tomasza Hedy „Parafia Na-
wiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Łączniku. Obiekty sakralne na te-
renie parafii po 1945 roku”.

 Autor jest katechetą w  Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w  Białej, 
mieszka w  Łączniku, publikował 
artykuły o  tematyce historycznej 
w „Tygodniku Prudnickim”, „Tygodniku 
Krapkowickim” i  roczniku „Ziemia 
Prudnicka”.
 – Na napisanie książki o  parafii 

Łącznik w  jakiejś mierze wpłynęło 
miejsce zamieszkania, ale również 
brak literatury naukowej na jej temat 
– wyjaśnia Tomasz Heda. – Pisząc 
tę pracę kierowałem się następującymi 
argumentami: poszerzenie wiedzy histo-
rycznej o miejscowościach wchodzących 
w skład parafii, poszerzenie wiedzy 
o zabytkach architektury kościelnej 
w najbliższym otoczeniu, podkreślenie 
znaczenia, uroku i  malowniczości 
zabytków sakralnych. Ta książka 
ma na celu również promocję parafii.
 Osób parających się historią związaną 
z terenem dzisiejszej gminy Biała nie 
brakuje. Ks. Manfred Słaboń, Anna 
Myszyńska, śp. Eryk Murlowski, Jacek 
Cielecki, Joachim Himanek, ks. Gerard 
Tyralla, Robert Hellfeier, Józef Müller 
i zapewne jeszcze wielu innych. Ko-
rzyści z tego rodzaju pracy (najczęściej 
niezapłaconej) są różnorakie, jedną 
z  nich jest fakt, że można zająć się 
danym zagadnieniem po pioniersku, 
mając zresztą swoistą przewagę nad 
tymi, którzy zajmują się „wielkimi 
zagadnieniami historycznymi”.
 Tomasz Heda sprofilował swoją 
publikację pod kątem obiektów 

sakralnych. Spośród wielu aspektów 
badanego tematu wybrał akurat ten.
 – Chciałem ocalić od zapomnienia 
obiekty znajdujące się na terenie mojej 
parafii – tłumaczy. – Dziś na przykład 
część kapliczek wnękowych jest już 
pusta i nie wiadomo, co w nich się 
znajdowało. Chciałem tą publikacją 
zaznajomić innych z obiektami sakral-
nymi pod względem architektonicznym, 
ale również pod względem znaczenia 
dla sprawowania kultu religijnego.
 Publikacja składa się z  prawie 
170 stron, zawiera przypisy i  foto-
grafie. Jako że dotyczy ona parafii 
Łącznik, a  nie samej miejscowości 
o tej nazwie, w książce znajdziemy 
również opis świątyń w  Mokrej, 
Pogórzu i Mosznej, a także analizę 
przydrożnych kapliczek, krzyży 
(przytoczone są napisy na nich). 
Autor pisze też o patronach świątyń, 
no i zarysowuje tło historyczne oraz 
geograficzne danych miejscowości 
(także Brzeźnicy, Mokrej, Dębiny, 
Ogiernicza, Chrzelic, Frącek). Jest 
o niegdysiejszym Zgromadzeniu Sióstr 
św. Elżbiety w Łączniku, jest też wykaz 
proboszczów po 1945 (do tego wikarych 

oraz księży pochodzących z parafii).
 – Największym problemem przy 
tworzeniu tej publikacji były sprzeczne 
informacje o konkretnym obiekcie – 
przyznaje Tomasz Heda.
 Ta wartościowa publikacja zostawia 
jednak niedosyt, Nie ma w tym – rzecz 
jasna – nic złego; pozostaje mieć nadzieję 
na kontynuację, może w wykonaniu 
innych zapaleńców, może tej samej osoby. 
Lokalne badania historyczne opierają 
się na zaangażowaniu tych, którym – 
jak to się mówi – chce się. Działanie 
w pojedynkę, walka z rodzącym się 
nieraz wewnątrz zniechęceniem... Ale 
owoce są nieraz naprawdę słuszne 
i  zbawienne, co w  kontekście opisu 
zabytków sakralnych wydaje się mieć 
szczególne znaczenie.

Bartosz Sadliński
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dokończenie ze str 1

dokończenie ze str 1

wyniki zawodów na str. 10

Jechało mi się całkiem fajnie, biegowo też 
czułem się nieźle. W rezultacie ukończy-
łem wyścig na drugim miejscu. Wynik 
bardzo dobry, jednak muszę przyznać, 
że moja radość jest lekko przytłumiona. 
Rywalizacja niewiele miała wspólnego 
z  typowym ściganiem. Oczywiście 
opady deszczu i jazda w błocie nie jest 
niczym dziwnym w kolarstwie górskim, 
jednak to było przegięcie. Zdecydowanie 
wolałbym sprawdzić się w normalnych 
warunkach, nawet kosztem gorszego 
miejsca         (źródło mtb-xc.pl)

– Runda ma niecałe 4 km, bardzo 
interwałowa, dużo krótkich i stromych 
podjazdów, po których następują od razu 
krótkie zjazdy. Pogoda uczyniła tę trasę 
naprawdę niezwykle trudną. Kolarze mieli 
tony błota na swoich ramach. Ruszali 
na rowerach ważących 9 kg, a przyjeżdżali 
na rowerach ważących 15 kg – mówi 
Przemysław Haczkiewicz, organizator 
wyścigu.     (źródło radio.opole.pl)

Dominika Rak

Tegoroczny przegląd został zor-
ganizowany w ramach projektu 
Rower i Scena współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa.

Uczestnicy przeglądu
 Zespoły: grupa taneczna Dropsy z Rado-
styni, Monocykliści z Chrzelic, Denis Kopiec 
– Fletnia Pana, Fermata – zespół wokalny 
z Łącznika, STARS, uczestnicy zajęć odbywa-
jących się w GCK w Białej: Gitary „Kadencja”, 
Bębny afrykańskie „Black in White”, Instru-
menty dęte, mażoretki Loca, Bialskie mażo-
retki - grupa przedszkolna i szkolna, Instru-
menty klawiszowe.
 W kategorii instrumenty klawiszowe: Julia 
Macioł, Oskar Nowak, Marcel Lorek, Nikola 
Tęcza, Maik Rieger, Andrea Duda, Melanie 
Batel, Mateusz Koclęga, Malwina Osmęcka.
 W  kategorii instrumenty dęte: Paweł 
Hupka, Szymon Wycisk, Roman Bartoń, 
Antoni Przyklenk, Dominik Otte, Emilia 
Wilde, Kinga Wilde.
 Studio piosenki: Julia Ernst, Adam Nastula, 
Franciska Broda, Emilia Kusber, Oliwia Latus, 
Emilia Latus, Martyna Preusner, Małgorzata 
Kolińska, Kinga Wójtowiec, Laura Sobczyk, 
Justyna Grelich, Magdalena Preusner.
 W kategorii chóry wystąpili: Chór Cam-
panella, Zespół śpiewaczy Die Neudorfer, 
Chór Seniores.
 Czeski zespół muzyczny reprezentujący 

szkołę muzyczną z Jesennika.
 Każdy z prezentujących zespołów otrzy-
mał pamiątkowy dyplom i statuetkę.
 Z okazji jubileuszu 10-lecia działalności 
zespołu tanecznego Adamant Dance Studio 
– burmistrz Edward Plicko złożył gratulacje 
i wyrazy wdzięczności: „Jestem wdzięczny 
za promocję naszego miasta na krajowych 
i międzynarodowych scenach muzycznych”. 
Do listu gratulacyjnego dołączył nagrodę pie-
niężną w wysokości 1000 zł.
 Ponadto wystąpił zespół wokalny 
Nazareus.
 Atmosfera była znakomita, jak co roku, 
natomiast poziom występujących grup 
z każdą kolejną edycją jest coraz wyższy!
Na zakończenie wystąpił światowej sławy soli-
sta z Niemiec Edward Simoni, który zapre-
zentował koncert na Fletni Pana i skrzyp-
cach. Swoją olbrzymią energią i charyzmą 
zachwycił zebraną publiczność, która doce-
niała występ gorącymi brawami. Oczywiście 
nie obyło się bez bisów.
 Tegoroczny przegląd dostarczył wszystkim 
wielu chwil wzruszeń, uśmiechu i radości. 
Nad sprawnym przebiegiem imprezy czu-
wał Rafał Magosz – dyrektor GCK w Białej 
oraz prowadzący przegląd – Joachim Kosz.
 Organizatorzy serdecznie dziękują publicz-
ności za udział oraz liczne przybycie na to 
szczególne wydarzenie i  już dzisiaj zapra-
szają do wspólnej zabawy za rok.

Agnieszka Zuziak-Rudecka

Pokonali błoto, Poziom z każdą edycją wyższy
zmęczenie i rywali

„BŁOTNA MASAKRA”, jak wyścig określają kolarze, 
nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów:
Marcin Peszel TELENETIKS, Biochem S. Jabłoński, D. Czyż Spółka jawna, Biuro 
Rachunkowo-Doradcze Aleksander Koczerba, Centrum Rekreacyjne ZIELONA 
ZATOKA, WIKTOR Firma Handlowo-Usługowa Barbara Hanko, Apteka św. 
Kamila, Sklep rowerowy Multi Tools Agnieszka i Paweł Rygiel, Lewiatan Centrum 
Handlowe Majer z Zieliny, Zielony Zakątek Biała, Kwiaciarnia Bąk Teresa, sklepy 
PPHU GREEN SITE, Twój Styl Sylwia Mandala, Sklep Kosmetyczno-Przemysłowy 
Gabriela Larysz, Marek Klinke Sklep Wielobranżowy, RYSIK Jarosław Jaśkowiec, 
Ewa Mazur Kwiaciarnia Róża, Credit Agricole i Nest Bank z Prudnika.
 Dzięki uprzejmości Moszna Zamek, Zaginione Miasto Rosenau, Jura Park 
Krasiejów, Fabryka Robotów, Sala Zabaw „Bajkoland” w Prudniku, Dzika Chata, 
Małapanew Travel – kajaki, Przystań Kajakowa Amazonka Ziaja Kajaki, Restauracja 
Malwa, Cukiernictwo Karina Handzik, Pizzeria Quattro, Smażalnia Ryb PSTRĄG, 
Salon kosmetyczny Aleksandra Grzywa, Salon fryzjerski Aneta Czerniak, organi-
zatorzy mogli zapewnić konkursy i atrakcje dla dzieci, ufundować bony i talony.
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Pan ryzyka, nie komfortu

Laureaci konkursów przedmiotowych 2016/2017

Katolicka wspólnota Ruchu Czy-
stych Serc funkcjonuje dopiero 
od kilkunastu lat. Jest więc 

znacznie młodsza niż np. popularna 
Oaza czy Neokatechumenat. Jednak 
stopniowo się rozwija i ma swoich 
entuzjastów także na ziemi bialskiej 
(poniższy tekst przeplatany jest ich 
wypowiedziami).

 Jak każda legalna katolicka wspólnota 
(nie sekta), RCS nie wnosi niczego 
nowego do nauki Kościoła. Akcentuje 
natomiast i porządkuje pewne wątki, 
w  tym przypadku chodzi o  rozwój 
relacji, czystość przedmałżeńską 
i  szeroko pojętą wolność – od por-
nografii, nałogów itd.
 – Jest to piękna przygoda: przejście 
przez życie z Bogiem i ludźmi, którzy 
są prawdziwym wsparciem – mówi Irena 
Grelich. – Możemy też podpisać się pod 
słowami papieża, że nie przyszliśmy 
na świat, aby „wegetować”, wygodnie 
spędzić życie, uczynić z niego kanapę... 
Przeciwnie, przyszliśmy z  innego 
powodu: aby zostawić ślad. Papież 
podkreślił, że tego właśnie oczekuje 
od nas Jezus, On jest Panem ryzyka, 
nie komfortu.
 Ruch Czystych Serc wykiełkował 
z pisma ewangelizacyjnego “Miłujcie 

się! ”, ze środowiska zakonu chrystu-
sowców (Towarzystwo Chrystusowe 
dla Polonii Zagraniczej). Choć inicja-
tywa dojrzewała długo, za początek 
RCS-u uznaje się rok 2002. Patronką 
wspólnoty jest bł. Karolina Kózkówna 
(1898–1914) – ostatnimi czasy bardziej 
popularna za sprawą filmu fabularnego 
poświęconego tej postaci. Oddała ona 
życie broniąc czystości (przed radziec-
kim żołnierzem). Na ogół trwanie 
w postanowieniach nie wymaga jednak 
aż tak dramatycznych decyzji... Ale 
i tak bywa trudno, ponieważ w naszym 
kraju (nazywanym niekiedy katolic-
kim) etyka seksualna proponowana 
przez Kościół (i wymagana od jego 
członków) nie cieszy się szczególną 
popularnością.
– „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród 
swoich krewnych i  w  swoim domu 
może być prorok tak lekceważony.” 
To zdanie wypowiedziane przez pana 
Jezusa było mi bardzo bliskie – wspo-
mina Michał Grelich (mąż cytowanej 
wcześniej Ireny). – Moi najbliżsi nie 
umieli zrozumieć podjętej przeze mnie 
decyzji. Bardzo często spotykałem 
się z krytyką, wyśmiewaniem mnie, 
było mocno pod górę.
 Choć pojawianiu się trudności 
na tej drodze trudno jest zaprzeczyć, 

bywa również bardziej pozytywnie. 
Odmienny od dominującego styl 
życia może wzbudzać zaciekawienie, 
niekiedy inspirować.
 – Ludzie początkowo bywają zasko-
czeni, wypytują o motywację, założenia 
i funkcjonowanie wspólnoty, ogółem 
jednak decyzja ta jest akceptowana 
– zaznacza Sandra Rylska. – Zdarza 
się nawet, że niektórzy zaczynają 
szukać więcej informacji, co bardzo 
mnie cieszy, może to być bowiem dla 
nich krok do odnajdywania w swoim 
życiu Boga.
 Na Opolszczyźnie spot kania 
odbywają się w Opolu i Kędzierzy-
nie-Koźlu, zatem chętni dojeżdżają 
z  różnych części województwa. 
Spośród tych dwóch miejsc pierwsze 
było Opole – przy duszpasterstwie 
akademickim, które działa przy 
wydziale teologicznym. Eucharystia, 
mini-wykłady, rozmowy w grupach, 
integracja, wspólne spędzanie czasu 
– tak przebiegają spotkania. Do tego 

Patronką Ruchu Czystych Serc jest Karolina Kózkówna - ta beatyfikowana 
osoba ostatnimi czasy stała się bardziej popularna za sprawą filmu kinowego

Choć idea Ruchu Czystych Serc dojrzewała już w latach 90., 
za początek jego istnienia uznaje się rok 2002

dochodzą rekolekcje (wakacyjne – 
w Gródku nad Dunajcem i różne inne 
w ciągu roku), no i ewangelizacja – 
dzielenie się w kościołach, szkołach 
itp. – tym, czego się doświadczyło, 
próba przekonania, że jest to ciekawy 
i wartościowy styl życia. Będąc w gronie 
osób o podobnym zapatrywaniach, 
można się policzyć, tj. zobaczyć, 
że (wbrew pozorom) amatorów życia 
w czystości (tej seksualnej, moralnej 
i w ogóle) nie brakuje.
 – We wspólnocie poznałam wielu 
wspaniałych ludzi, którzy podobnie 
jak ja pragną zachowywać w swoim 
życiu wartości chrześcijańskie 
i zbliżać się do Boga – mówi Sandra 
Rylska. – Regularne spotkania 
wspólnoty, rozmowy na rozmaite 
tematy dotyczące zarówno wiary, 
jak i  codziennego życia osoby 
wierzącej, pomogły mi poszerzyć 
wiedzę o  tym, jak można żyć 
z Bogiem, każdego dnia.

Bartosz Sadliński

Szkoła podstawowa
Język niemiecki
Laureaci etapu wojewódzkiego
I – Anna Haberecht – PSP Łącznik
I – Kamil Uliczka – PSP Biała
II – Gabriel Miczka– PSP Łącznik
II – Roland Solloch – PSP Biała
III – Oliver Torka – PSP Biała

Finalista etapu wojewódzkiego
Wiktoria Wistuba – PSP Łacznik

Język angielski
I – Kacper Król – PSP Biała

Język polski
I – Mateusz Pientka – PSP Łącznik
II – Joanna Bogoń – NSP Grabina
II – Gabriel Miczka – PSP Łącznik

Konkurs ortograficzny
I – Kacper Król – PSP Biała
II – Wiktoria Koteluk – PSP Biała
III – Eliza PodgórnI – – PSP Biała

Przyroda
I – Julia Stroka – PSP Biała
II – Anna Haberecht – PSP Łącznik

Gimnazjum
Język niemiecki
Laureaci etapu wojewódzkiego
I – Wiktoria Ernst – PG Łącznik
II – Mirella Cholewa – PG Biała
III – Joanna Lisson – PG Łącznik

Finalista etapu wojewódzkiego
Marcel Neukirch – PG Łącznik

Język polski
I – Mikołaj Szymanek – PG Biała
II – Kamila Handzik – PG Biała
III – Wiktoria Ernst – PG Łącznik
III – Wiktoria Heda – PG Biała

Język angielski
II – Grzegorz Zabrzecki – PG Łącznik
III – Marsel Kostka – PG Biała
III – Mikołaj Szymanek – PG Biała

Fizyka
I – Marko Olszynka – PG Biała
II – Damian Pientka – PG Biała

Chemia
I –  Damian Pientka – PG Biała – laureat 

etapu wojewódzkiego

II – Marko Olszynka – PG Biała
III – Michał Cajzner – PG Biała
Biologia
I –  Damian Pientka – PG Biała – laureat 

etapu wojewódzkiego
Historia
I –  Mikołaj Szymanek – PG Biała – finalista 

etapu wojewódzkiego
II – Damian Pientka – PG Biała

III – Marko Olszynka – PG Biała

BRD – drużyna
etap gminny
I –  Piotr Brajer, Fabian Solloch, Paweł 

Brajer
etap powiatowy
I – Piotr Brajer, Fabian Solloch, Paweł 
Brajer
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Sprawozdanie z działalności WiK
ciąg dalszy materiału z zeszłego wydania

UJĘCIE BIAŁA
wymiana wodomierzy stacyjnych studni 
DN 100 i DN 80

 – wymiana pompy dozującej oraz 
zbiornika do przygotowania roz-
tworu

 – naprawa awaryjnego źródła zasilania 
(remont układu smarowania silnika), 
naprawa stanu izolacji prądnicy oraz 
układu chłodzenia

 – wymiana rur tłoczących w studni nr 
VI + remont agregatu pompowego

 – konserwacja włazów zabezpiecza-
jących studni nr V, VI i III oraz ich 
wnętrza

 – wymiana pompy odwadniającej 
głowice studni nr III

 – wykonywanie codziennej obsługi 
ujęcia i SUW Biała związanej z ciągłą 
dostawą wody

 – przeprowadzenie przeglądu oraz 
konserwacji TRAFO 15.000/400 V 
obsługującego ujęcie i  SUW Biała 
(badanie oleju transformatorowego 
oraz wymiana izolatorów po stronie 
wysokiego napięcia)

 – naprawa ogrodzenia w strefie bez-
pośredniej oraz pielęgnacji zieleni 
wraz z  czyszczeniem kanalizacji 
odwadniającej

 – remont sprężarki, montaż falownika 
częstotliwości nowej generacji

 – przegląd i  zmiany w  ustawieniu 
falownika częstotliwości

 – naprawa rynien, elewacji i dachu

UJĘCIE JÓZEFÓW
 – wymiana wodomierza stacyjnego na 
wodomierz sprzężony 50/2,5

 – likwidacja zbiorników hydroforo-
wych (zmiana układu zasilania)

 – remont chloratora oraz wymiana 
zbiornika do sporządzania roztworu

 – konserwacja ogrodzenia i pielęgnacja 
zieleni na terenie ujęcia i SUW

 – wymiana agregatu pompowego wraz 
z armaturą, studnia nr II i I

 – remont kompresora na SUW
 – konserwacja głowic studni nr I i II
 – wykonywanie codziennej obsługi 
związanej z ciągłą dostawą wody

 – regeneracja dachu SUW i elewacji 
oraz ścian wewnętrznych

 – remont sprężarki
 – naprawa falownika częstotliwości 
i  tablicy rozdzielczej energii elek-
trycznej

UJĘCIE GOSTOMIA
 – wymiana pompy dozującej wraz 
z  zbiornikiem do przygotowania 
roztworu

 – regeneracja dachu budynku SUW 
i instalacji odgromowej oraz elewacji

 – regeneracja filtrów pośpiesznych, 
odżelaźniacze oraz odmanganiacze

 – naprawa pomp wirowych I°
 – wymiana zasuw Ø80 i  Ø100 przy 
filtrach Fe i Mn, sztuk 4

 – renowacja zbiorników wyrównaw-
czych 3 x 50 m³

 – regeneracja rurociągów technolo-
gicznych wraz z armaturą

 – remont sprężarki
 – konserwacja ogrodzenia i pielęgnacja 
zieleni na terenie ujęcia i SUW

 – wymiana agregatu pompowego wraz 
z armaturą, studnia nr I

 – wymiana wodomierza głównego 
stacyjnego Ø100 z  możliwością 
zdalnego przekazywania informacji

 – remont falownika częstotliwości 
oraz regulatora sterowania napędem

 – remont filtrów pośpiesznych za-
mkniętych Fe i Fn oraz wymiana złóż 
kwarcowych i aktywnego dolomitu 
prażonego – 5 sztuk na wartość 
38.000 zł – oraz uaktywnienie złóż 
celem osiągnięcia wymaganych pa-
rametrów uzdatniania wody zgodnie 
z rozporządzeniem

UJĘCIE POGÓRZE
 – regeneracja powierzchni dachowej
 – remont sprężarki oraz instalacji 
napowietrzającej

 – regeneracja zbiorników filtrów 
pospiesznych odżelaźniaczy oraz 
odmanganiaczy

 – regeneracja rurociągów układów 
technologicznych wraz z armaturą

 – regeneracja zbiorników wyrównaw-
czych 200 m3

 – zakup chloratora elektromagnetycz-
nego wraz ze zbiornikiem na roztwór 
podchlorynu sodu

 – wymiana agregatu pompowego, 
studnia nr II

 – wymiana włazów w zbiorniku po-
płuczyn

 – remonty na sieci i instalacji wod.-kan.
 – wykonywanie codziennej obsługi 
związanej z ciągłą dostawą wody

 – remont sprężarki
 – konserwacja ogrodzenia i pielęgnacja 
zieleni na terenie ujęcia i SUW

 – wymiana wodomierza głównego 
stacyjnego Ø100 z  możliwością 
zdalnego przekazywania informacji

 – przegląd falownika częstotliwości 
oraz regulatora sterowania napędem

 – wymiana pokrycia dachowego i ob-
róbek blacharskich na budynku ujęcia

 – remont filtrów pośpiesznych za-
mkniętych Fe i Fn oraz wymiana złóż 
kwarcowych i aktywnego dolomitu 
prażonego – 6 sztuk na wartość 
45.000 zł – oraz uaktywnienie złóż 
celem osiągnięcia wymaganych pa-
rametrów uzdatniania wody zgodnie 
z rozporządzeniem

REMONTY ŚRODKÓW 
TRANSPORTU I SPRZĘTU

 – wykonano remont samochodu VW 
Bus – obsługującego teren wiejski

 – remont samochodu dostawczego 
FIAT

 – naprawy bieżące i awaryjne koparki 
oraz ciągnika, a  także samochodu 
IVECO

 – naprawy bieżące i awaryjne sprzętu 
pomocniczego, tj. kosiarek do trawy, 
przecinarki do asfaltu, młota spali-

nowego, stopki ubijającej typu HTV 
80, przyczep jedno- i dwuosiowych, 
beczki asenizacyjnej, elektronarzędzi, 
wiertnicy spalinowej,

 – naprawiono agregat hydrauliczny 
wraz z młotem udarowym, przecinar-
ką do betonu oraz pompą, wykonanie 
remontu koparki JCB

I. Dział Higieny Komunalnej

 Dział higieny komunalnej prowadzi 
różnego rodzaju działalności związane 
z funkcjonowaniem gospodarki komu-
nalnej na terenie Gminy Biała. Podział 
i opis przedstawiono poniżej:

1.  Działalność związana z utrzymaniem 
Cmentarza Komunalnego
 – administrowanie cmentarzem ko-
munalnym zgodnie z  umową nr 
GKZP.7045.1.2016 zawartą pomiędzy 
Wodociągami a Gminą Biała

 – świadczenie usług w  zakresie 
utrzymania porządku i  czystości 
na Cmentarzu Komunalnym które 
obejmuje: wywóz nieczystości stałych 
(pojemniki 1100 l – 4 szt.), co daje 
około 240 pojemników na rok + 
wywóz nieczystości stałych, kontener 
KP-7 – 24 sztuk w ciągu roku

 – oczyszczanie Cmentarza Komu-
nalnego (zamiatanie i  grabienie 
suchych liści oraz gałęzi), utrzymanie 
porządku

 – koszenie Cmentarza Komunalnego 
(w zależności od potrzeb: również 
grabienie, załadunek i wywóz sko-
szonej trawy oraz liści)

 – wycinka, przecinka drzew i krzewów
 – sprzątanie kontenera WC
 – odśnieżanie Cmentarza Komunalne-
go w okresie zimowym i posypywanie 
mieszanką uszorstniającą

2.  Działalność związana z prowadze-
niem Akcji Zima
 – odśnieżanie i  posypywanie dróg 
i chodników wewnątrz – miejskich 
o  powierzchni 63 660 m² według 
umowy nr GKZP.7021.3.2016 zawar-
tej pomiędzy Gminą Biała a Wodo-
ciągami i Kanalizacją w Białej.

 – odśnieżanie i  posypywanie dróg 
gminnych zewnętrznych: teren A, 
B, C i D

 – odśnieżanie i  posypywanie dróg 
i chodników, według zleceń Urzędu 
Miejskiego, w zależności od potrzeb

3.  Działalność związana z utrzymaniem 
zieleni miejskiej
 – koszenie trawy – 72 883 m²
 – cięcie żywopłotów – 1997 m²
 – prace wykonano wg umowy nr 
GKZP.7021.1.2016 zawartej pomię-
dzy Gminą Biała i WiK Biała

 – ilość koszeń i cięć w zależności od 
potrzeb

 – wykonywanie dodatkowych zleceń 
z Urzędu Gminy oraz pozostałych 
zleceniodawców

 – pielęgnacja skarpy przy ul. Prudnic-
kiej w Białej

 – podlewanie i  pielęgnacja kwiatów 
pelargonii na Rynku w Białej

 – wykaszanie i  uporządkowanie 
parkingu przy stadionie miejskim 
w Białej – Dni Białej

 – wywóz nieczystości stałych z okazji 
Parady Orkiestr Dętych w Białej

 – wykaszanie, sprzątanie i  wywóz 
trawy z  ogrodu Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Prudnicka w Białej

 – sprzątanie, wykaszanie traw, wywóz 
nieczystości stałych z przystanków 
autobusowych na terenie gminy 
Biała, wykaszanie trawy teren żłobka 
w Białej

4.  Działalność związana z oczyszczaniem 
ulic i chodników gminnych
 – Z g o d n i e  z   u m o w ą  n r 
GKZP.7021.2.2016 zawartą z Gmi-
ną Biała.

 – powierzchnia ulic wynosi: 63 913 m²
 – Powierzchnia chodników wynosi: 
13 233 m²

 – Sprzątanie placów zabaw: 720 m²
 – Pozimowe oczyszczanie ulic i chod-
ników – powierzchnia jw.

5.  Nieczystości płynne.
 – wywóz nieczystości płynnych – bu-
dynki komunalne i wspólnoty

 – wywóz nieczystości płynnych wg 
umów z  instytucjami na terenie 
miasta i gminy Biała

 – Wywóz nieczystości płynnych wg 
zleceń prywatnych. Ilość wywo-
żonych nieczystości płynnych dla 
wszystkich zleceniodawców (204 
umów) w roku 2016 r. wyniosła 5.581 
m³. Nieczystości płynne wywożone są 
do zlewni przy oczyszczalni ścieków 
w Białej zarządzanej przez Wodociągi 
i Kanalizacja w Białej.

1.  Nieczystości stałe
 – W roku 2016 nasza spółka świad-
czyła usługi z  zakresu wywozu 
nieczystości stałych dla insty-
tucji, zakładów pracy, punktów 
usługowych znajdujących się na 
terenie Gminy Biała oraz odbie-
rała i zagospodarowywała odpady 
komunalne pochodzące z  terenu 
nieruchomości zamieszkałych, na 
których powstają odpady komunal-
ne, na terenie Gminy Biała, zgodnie 
z  umową nr GKZP.7031.1.2016 
zawartą z Gminą Biała.

 – Wywieziono na wysypisko RCGO 
Domaszkowice:

 – zmieszane niesegregowane odpady 
komunalne – 1.327,70 t

 – odpady wielkogabarytowe – 28,70 t
 – zmieszane odpady opakowaniowe 
– 290,30 t

 – odpady komunalne niewymienione 
w  innych podgrupach (popiół) 
– 6,20 t

 – Wywieziono na wysypisko Pru-
dnik:

 – inne niewymienione frakcje zbie-
rane w sposób selektywny (popiół): 
348,96 t

 – Odebrała firma Krynicki:
 – szkło: 65,70 t

  



PANORAMA BIALSKA • CZERWIEC • 2017 9

2.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych
 – Spółka nasza zajmuje się obsłu-
gą PSZOK zgodnie z  umową nr 
GKZP.7031.2.2016 zawartą pomiędzy 
Wodociągami a Gminą Biała.

 – W  minionym okresie wywieziono 
117,77 t odpadów, w tym:

 – elektryczne: 7,43 t
 – opony: 1,92 t
 – inne: 22,00 t
 – plastik: 16,30 t
 – odpady ulegające biodegradacji: 
6,18 t

 – tekstylia: 5,36 t
 – papier i tekstura: 0,32 t
 – gabaryty: 14,70 t
 – gruz: 43,56 t

 Powyższe odpady zostały przekazane 
do następujących firm:

 – elektryczne – MB Recycling Kielce
 – opony – Beno Serwis Lubrza

 – gruz – Składowisko Prudnik
 – pozostałe odpady – RCGO Do-
maszkowice

 – Odpady na PSZOK są składowane 
selektywnie w kontenerach KP-7. Po-
nadto spółka świadczyła dodatkowe 
usługi wywozu nieczystości stałych 
z posesji prywatnych poprzez podsta-
wianie Kontenera KP-7, w roku 2016 
wywieziono odpady nieulegające 
biodegradacji w ilości 25,28 t.

 Dział Higieny Komunalnej wykonuje 
również inne drobne prace komunalne 
zlecane przez Gminę.

II. Dział remontowo-
budowlany

 Dział remontowo-budowlany realizuje 
remonty budynków i lokali mieszkalnych 
zarówno w  zasobach komunalnych, 
wspólnotach mieszkaniowych, jak i dla 

osób prywatnych w branży ogólnobu-
dowlanej. Wykonujemy również prace na 
obiektach niemieszkalnych. W ramach 
spółki pomagamy w realizacji przetargów, 
robót bieżących i awaryjnych dla działu 
higieny oraz działu wodociągowego. 
W  okresie sprawozdawczym w  dziale 
zatrudnione były 4 osoby.

III. Dział zarządzania 
wspólnotami 

mieszkaniowych

 Dział zarządzający wspólnotami 
mieszkaniowymi w ramach prowadzonej 
działalności wykonuje wszelkie sprawy 
dotyczące zarządzania poszczególnymi 
wspólnotami w tym:

 – bieżące prace związane z administro-
waniem i  zarządzaniem 79 wspól-
notami mieszkaniowymi na terenie 
gmin Białej, Głogówka i Prudnika

 – odczytywanie liczników wody, 
energii elektrycznej i  cieplnej na 
budynkach wspólnotowych

 Zgodnie z zestawieniem poniższym 
zarządzamy 79 wspólnotami o łącznej 
powierzchni 38 365,37 m².

Podsumowanie
 2016 był rokiem działalności Spółki, 
w którym osiągnęliśmy wynik finanso-
wy dodatni. Przychody z  działalności 
przewyższały koszty, co spowodowało 
osiągnięcie zysku brutto w kwocie 201 
014,11 zł. Został on przeznaczony na 
pokrycie strat spółki z lat poprzednich. 
Aby wynik finansowy był dodatni 
zarząd poszukuje jak największej liczby 
dodatkowych usług, z których można 
osiągnąć dodatkowe przychody. Uzyskane 
przychody przeznaczane są na potrzeby 
inwestycyjne, modernizacji chociażby 
parku maszynowego, zaplecza warsz-
tatowego i socjalno-biurowego. Spółka 
posiada również inne plany rozwoju, 
jednak zawsze uwzględniane są w tym 
zakresie plany Gminy. Realizacja planów 
rozwoju jest możliwa przy założeniu 
ścisłej współpracy z Gminą Biała. 

  

POBÓR WODY Z UJĘĆ, CEL JEJ ZUŻYCIA ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2016 r. (m³)

Ujęcie oraz wo-
dociąg grupowy

Woda pobrana 
z ujęć

Zużycie na cele 
technolog.

Woda wtłoczona 
do sieci Sprzedaż wody

Straty (woda) Ścieki odebrane Ścieki oczysz-
czone i odpro-

wadzone łącznie
Straty (ścieki)

m³ %

Biała 175 549  175 549 162 546 13 003 7,4 58 603 9 962

Gostomia 88 837 3 522 85 315 75 286 13 551 15,0   

Pogórze 102 394 5 838 96 556 88 271 14 123 14,0   

Józefów 4 806  4 806 4 492 314 7,0   

Ogółem 371 586 9 360 362 226 330 595 40 991 10,85 58 603 9 962

SPRZEDAŻ WODY ZA ROK 2016 (w m³)

Lp. Miejscowość
Zużycie 
na cele 
socjalne

Zużycie 
na prze-

mysł
1. Biała 83 608 112
2. Ligota Bialska 11 840  
3. Olbrachcice 12 315  
4. Prężyna 11 886  
5. Miłowice 2 135  
6. Kolnowice 3 713  
7. Laskowiec 2 207  
8. Wasiłowice 4 781  
9. Radostynia 7 042  
10. Otoki 4 703  
11. Śmicz 11 587  
12. Krobusz 5 696  
13. Żabnik 921  
14. Gostomia 20 092  
15. Rostkowice 14 139  
16. Solec 11 426  

17. Browieniec 
Polski 7 176  

18. Wilków 11 521  
 19. Czartowice 4 192  
 20. Nowa Wieś 6 740  
21. Mokra 4 686  
 22. Dębina 2 342  
 23. Pogórze 15 160  
 24. Frącki 2 303  

 25. Górka 
Prudnicka 4 475  

 26. Brzeźnica 4 447  
 27. Łącznik 25 935 86
28. Chrzelice 12 589  
 29. Grabina 12 591  
30. Ogiernicze 3 657  
31. Józefów 4 492  
 Ogółem 330 397 198

Lp. Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej
1 WM, nr 1; Kołłątaja 2–4/1-go Maja 30, Biała
2 WM, nr 2; Kościuszki 20, Biała
3 WM, nr 3; Kościuszki 8, Biała
4 WM, nr 4; 1-go Maja 34, Biała
5 WM, nr 5; 1-go Maja 5/ Rynek 13, Biała
6 WM, nr 6; Opolska 7, Biała
7 WM, nr 7; Rynek 14, Biała
8 WM, nr 8; Prudnicka 11, Biała
9 WM, nr 10; Prudnicka 4, Biała
10 WM, 11; Prudnicka 12, Biała
11 WM, nr 12; Rynek 17,18,19, Biała
12 WM, 13; Szkolna 5, Biała
13 WM, nr 14; Nowa 11 A, Łącznik
14 WM, nr 16; Śmicz 60 A
15 WM, nr 17; Rynek 15, Biała
16 WM, nr 18; Lipowa 3, 3 A, Biała
17 WM, nr 21; Parkowa 1,3,5, Biała
18 WM, nr 22; Plac Zamkowy 2, Biała
19 WM, nr 23; Kilińskiego 8, Biała
20 WM, nr 27; Rynek 22, Biała
21 WM, nr 28; 1– Go Maja 46,48, Biała
22 WM, nr 29; Rynek 27, Biała
23 WM, nr 30; Stare Miasto 17, Biała
24 WM, nr 31; Nyska 3, Biała
25 WM, nr 32; Świerczewskiego 15,16, Łącznik
26 WM, nr 33; Szkolna 3, Biała
27 WM, nr 34; Prudnicka 17, Biała
28 WM, nr 35; Rynek 12, Biała
29 WM, Młyńska 38, Prudnik
30 WM, Szkolna 6, Prudnik
31 WM, Brzeźnica 9
32 WM, Kwiatowa 3, Prudnik
33 WM, Skowrońskiego 4, Prudnik
34 WM, Armii Ludowej 8, Biała
35 WM, Nad Złotym Potokiem 44, Łąka Prudnicka
36 WM, Prężyna 24
37 WM, Kolejowa 39, Prudnik
38 WM, Klasztorna 16, Prudnik
39 WM, Krzywa 3, Prudnik
40 WM, Rynek 25, Biała

Lp. Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej
41 WM, Plac Wolności 7, Prudnik
42 WM, Morcinka 17, Prudnik
43 WM, Chrobrego 8–10, Prudnik
44 WM, Kolejowa 37, Prudnik
45 WM, Chopina 5–7, Głogówek
46 WM, Kolnowice 14
47 WM, Chrobrego 50, Prudnik
48 WM, Kilińskiego 10, Biała
49 WM, Wąska 1, Prudnik
50 WM, Sobieskiego 24, Prudnik
51 WM, Armii Ludowej 2–4, Biała
52 WM, Brzeźnica 10
53 WM, Zamkowa 4, Głogówek
54 WM, Kościuszki 1, Prudnik
55 WM, Młyńska 51, Prudnik
56 WM, Piastowska 5, Prudnik
57 WM, ul. Armii Krajowej 6A, Prudnik
58 WM, ul. 1-go Maja 32, Biała
59 WM, ul. Prudnicka 8, Biała
60 WM, ul. Stare Miasto 24, Biała
61 WM, ul. Nyska 36, Biała
62 WM, ul. Zamkowa 4,4A;6,6A Moszna
63 WM, ul. Zamkowa 2 Moszna
64 WM, ul. Mickiewicza 9, Głogówek
65 WM, ul. Chrobrego 37, Prudnik
66 WM, ul. Mickiewicza 1, Głogówek
67 WM, ul. Piastowska 40, Prudnik
68 WG, ul. Zamkowa 12A, Moszna
69 WM, ul. Armii Krajowej 14, Prudnik
70 WM, ul. Rynek 23, Biała
71 WM, ul. Prudnicka 7, Biała
72 WM, ul. Góra Wolności 3, Biała
73 WM, ul. Legionów 18, Prudnik
74 WM, ul. Zamkowa 6, Łąka Prudnicka
75 WM, Dobroszewice 33, Lubrza
76 WM, ul. Poniatowskiego 3B, Prudnik
77 WM, ul. Zamkowa 2, Łąka Prudnicka
78 WM, ul. Szkolna 9, Łąka Prudnicka
79 WM, ul. Jana Pawła II 15, Łąka Prudnicka

AKTUALNA LISTA WSPÓLNOT NA DZIEŃ 31.12.2016 r. 
ZARZĄDZANYCH PRZEZ WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ SP. Z O.O.
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• 1.03–21.05 – sprawca znęcał się nad 
rodziną

• 24.05 – w Grabinie sprawca kiero-
wał samochodem w stanie nietrzeź-
wości

• 26.05 – nieznany sprawca włamał 
się do sklepu w Białej, skąd skradł 
pieniądze w kwocie 200 zł

• 29.05–2.06 – w Gostomi sprawca 
dokonał kradzieży pieniędzy w kwo-
cie 49 800 zł

• 17.06 – sprawca dokonał oszustwa 

za pośrednictwem strony interneto-
wej przy zakupie lodówki, na kwo-
tę 3067 zł

• 10.06  – w Białej nieustalony spraw-
ca dokonał kradzieży pieniędzy 
w kwocie 30 000 zł

• 19.06  – w Ligocie Bialskiej na skrzy-
żowaniu kierujący samochodem 
ciężarowym nie ustąpił pierwszeń-
stwa prawidłowo jadącemu samo-
chodowi marki VW Passat, w wyni-
ku czego obrażeń doznali jadący 
VW Passatem

Albert Przyklenk ur.1930 r., zm. 15.05.2017 r., zam. Górka Prudnicka
Jan Daniel ur. 1934 r., zm. 17.05.2017 r., zam. Dębina

Paweł Hamerla ur. 1939 r., zm. 19.05.2017 r., zam. Browiniec Polski
Jan Byra ur. 1935 r., zm. 22.05.2017 r., zam. Biała

Hildegarda Stein ur. 1937 r., zm. 25.05.2017 r., zam. Ligota Bialska
Piotr Niemiec ur. 1980 r., zm. 28.05.2017 r., zam. Radostynia

Leonard Fuchs ur. 1929 r., zm. 05.06.2017 r., zam. ost. Rostkowice
Genowefa Batel ur. 1932 r., zm. 05.06.2017 r., zam. Łącznik

Albert Barysz ur. 1951 r., zm. 11.06.2017 r., zam. Ligota Bialska
Józef Dubanowicz ur. 1932 r., zm. 13.06.2017 r., zam. Kolnowice

Młodziczka
1.  Tylka Agnieszka, Head Team Luboń Skomielna Biała
2.  Fijałkowska Hanna, Mitutoyo AZS Wratislavia Wr.
3.  Przewdzięk Weronika, UKS Sport Bralin

Juniorka młodsza
1.  Szczecińska Matylda, Warszawski Klub Kolarski
2.  Miłek Ewa, KCP Elzat Bieniasz Bike Team
3.  Hudyka Gabriela, UKS Grupa Kolarska „Four Bike”

Juniorka
1.  Szpocińska Agnieszka, HUROM LKK LUKS 

Sławno Kellys Team
2.  Drelak Maja, UKS Sport Bralin
3.  Fira Julita, HEAD TEAM Luboń Skomielna Biała

Elita kobiet
1.  Malinkiewicz Rita, Superior Zator
2.  Wojtyła Gabriela, Superior Zator
3.  Zielińska Magdalena, UKS Sokół Kęty

Młodzik
1.  Koszykowski Michał, UKS Wygoda Białystok
2.  Klimek Krzysztof, Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnik
3. Sermak Marcin, Superior Zator

Junior młodszy
1.  Kryński Piotr, Volkswagen Samochody 

Użytkowe MTB Team
2.  Wach Arkadiusz, HUROM LKK LUKS Sławno 

Kellys Team

3.  Gut Konrad, M–GLKS Kwisa Lubań
Junior

1.  Ceniuch Wojciech, GK Piast Szczecin
2. Nowak Stanisław, Superior Zator
3.   Żur Jarosław, HEAD TEAM Luboń Skomielna Biała

Elita mężczyzn
1. Helta Filip, SGR Specialized
2. Jeziorski Maciej, Romet Factory Team
3. Topór Michał, Superior Zator

Masters I
1. Ciok R emigiusz, niestowarzyszony
2. Piróg Krystian, Thule JMP
3. Sawicz Tomasz, KS ETI LKKG Lublin

Masters II
1. Żebrowski Piotr, niestowarzyszony
2. Łodej Janusz, ZKS STAL Rzeszów
3. Głowacki Jacek, niestowarzyszony

Dzieci i amatorzy
Cyklosport

1.  Miłek Adam, niestowarzyszony
2.  Grosel Szczepan, niestowarzyszony
3.  Grześkowiak Sebastian, niestowarzyszony

Amator
1.  Chodynieclo Piotr, Cyklosport HF OPAVA–

BIKESTYLE.CZ

2.  Jarosiewicz Krzysztof, Sport Pasja Żywiec
3.  Gierczak Przemysław, LKKS LUKS Sławno

Żak
1.  Dąbrowski Beniamin, White MTB TEAM Biała
2.  Skokun Jakub, GKK VICTORIA Głuchołazy
3.  Rokicki Karol, Prudnik

Żakini
1.  Biskup Julia, Grupa Kolarska VICTORIA Rybnik
2.  Bluszcz Zofia, Grupa Kolarska VICTORIA Rybnik
3.  Nowicka Dominika, White MTB Team Biała

Chłopcy do lat 6
1. Nowak Kamil, niestowarzyszony
2.  Konarski Antoni, UKS CENTRUM SPEDYCJA 

PAWBUD Nowa Ruda
3. Hamulewicz Oskar, niestowarzyszony

Dziewczęta do lat 6
1. Lisowska Zofia, niestowarzyszony
2.  Tomczyk Angelika, White MTB TEAM Biała
3.  Kowalska Natasza, FO Salamandra BARDO

Chłopcy 7–8 lat
1.  Dec Szymon, UKS CENTRUM SPEDYCJA 

PAWBUD Nowa Ruda
2.  Bluszcz Antoni, Grupa Kolarska VICTORIA Rybnik
3.  Urbanek Maciej, Grupa Kolarska VICTORIA Rybnik

Dziewczęta 7–8 lat

1. Nowak Oliwia, niestowarzyszony
2. Nowak Emilia, niestowarzyszony
3. Zając Sara, niestowarzyszony

Chłopcy 9–10 lat
1.  Ratajczyk Sebastian, GKK VICTORIA Głuchołazy
2.  Urbanek Bartosz, Grupa Kolarska VICTORIA Rybnik
3.  Hawryluk Jakub, GKK VICTORIA Głuchołazy

Dziewczęta 9–10 lat
1.  Różnicka Aleksandra, UKS CENTRUM 

SPEDYCJA PAWBUD Nowa Ruda
2.  Kisiel Martyna, UKS CENTRUM SPEDYCJA 

PAWBUD Nowa Ruda
3. Meja Angelika, niestowarzyszony

Amator kobiety
1. Paszkowska Martyna, niestowarzyszony
2. Karwat Żaneta, niestowarzyszony

Żak lic.
1.  Świder Brajan, HEAD TEAM Luboń Skomielna Biała
2.  Moryj Antoni, UKS CENTRUM SPEDYCJA 

PAWBUD Nowa Ruda
3.  Kluss Nataniel, KKW SUPERIOR Wałbrzych

Żakini lic.
1.  Grzegorzewska Natalia, niestowarzyszony
2.  Młynarczyk Oliwia, UKS CENTRUM SPEDYCJA 

PAWBUD Nowa Ruda
3.  Fijałkowska Emilia, Mitutoyo AZS Wratislavia Wr.

Wyniki VI Pucharu Burmistrza Białej w Kolarstwie Górskim prezentują się następująco

OSTRZEŻENIE
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Główny Lekarz Weterynarii 
apelują do hodowców trzody chlewnej chlewnej o przestrzeganie 
zasad ochrony przed afrykańskim pomorem świń. Choroba 
dla człowieka jest niegroźna, dla gospodarki stanowi jednak 
konkretne zagrożenie. Główną przyczyna rozprzestrzeniania się 

są zarażone dziki, powodem bywa również człowiek.
Kilka zasad bioasekuracji:

– niekupowanie świń z niewiadomego pochodzenia
– utrzymywanie świń w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikami
–  stosowanie pasz, które są zabezpieczone przed dostępem 

zwierząt wolnożyjących
–  wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekującym przed 

wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do 
pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

MRiRW oraz GLW przypominają również, że 
za niestosowanie zasad bioasekuracji mogą 

być nakładane kary.

WIR LERNEN:
MINI - WÖRTERBUCH
DER TANZ – taniec
DIE BÄUME – drzewa
DIE BLÄTTER – liście
DER WIND – wiatr
DIE BEINE – nogi
DIE ERDE – Ziemia

Hör mal wie
die Bäume sprechen,
guck mal wie
die Blätter lecheln!

Wie sie tanzen
mit dem Wind!
Drehen, flattern,
blind, grschwind!

Und obwohl
des Baumes Beine,
tief und fest
die Erde umarmen…

Freuen sich
die großen Bäume,
weil sie ja nur
davon träumen…

Mit dem Wind
so fröhlich tanzen,
schleudern, wühlen
mit den Armen.

Der Tanz
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

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

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

Danuta I Mirosław Dąbrowscy 
zam. Chrzelice, ślub: 10.06.1967 r.

Krystyna I Klaus Szweter 
zam. Biała, ślub: 24.06.1967 r.

Krystyna I Benfried Aust 
zam. Pogórze, ślub: 01.07.1967 r.

Maria I Paweł Otte 
zam. Prężyna, ślub: 01.07.1967 r.

Lucja I Horst Cura 
zam. Śmicz, ślub: 03.07.1967 r.
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W niedzielę, 18 czerwca, w Śmiczu, w Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych zmierzyło się 
16 drużyn (13 z nich to seniorzy, trzy – kobiety).

 W Ligocie Bialskiej, 28 maja , chłopcy i dziewczęta także 
stanęli do rywalizacji.

Wyniki zawodów strażackich
WYNIKI (ŚMICZ)
GRUPA A – seniorzy
MIEJSCE I – Pogórze
MIEJSCE II – Olbrachcice
MIEJSCE III – Chrzelice
MIEJSCE IV – Ligota Bialska
MIEJSCE V – Łącznik

WYNIKI (LIGOTA BIALSKA)
CHŁOPCY
MIEJSCE I – Pogórze
MIEJSCE II – Ligota Bialska
MIEJSCE III – Chrzelice
DZIEWCZĘTA
MIEJSCE I – Prężyna
MIEJSCE II – Łącznik
MIEJSCE III – Nowa Wieś Prudnicka

MIEJSCE VI – Józefów
MIEJSCE VII – Prężyna
MIEJSCE VIII – Wilków
MIEJSCE IX – Biała
MIEJSCE X – Nowa Wieś Prudnicka
MIEJSCE XI – Śmicz

MIEJSCE XII – Brzeźnica
MIEJSCE XIII – Gostomia
GRUPA C – kobiety
MIEJSCE I – Pógórze
MIEJSCE II – Chrzelice
MIEJSCE III – Olbrachcice


