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Sebastian Stankala - dyrektor ds. medycznych bialskiego szpitala obok nowego sprzętu do USG

Zawody odbywają się najczęściej w scenerii 
naturalnej

Szpital wciąż się rozwija
O inwestycjach w bialskim szpi-

talu – tych zrealizowanych 
i tych zaplanowanych, a także 

o bieżących wyzwaniach – rozma-
wiamy z Sebastianem Stankalą, in-
ternistą i kardiologiem, dyrektorem 
ds. medycznych.

– Proszę powiedzieć parę słów o inwe-
stycjach, które ostatnio były przepro-
wadzone w szpitalu.
– Wymieniliśmy aparat do rentgena, 
tamten był już dość leciwy. Teraz mamy 
nowoczesny sprzęt; niedawno było 
otwarcie nowej pracowni.
– Zakup był z wypracowanych środków?
– Z naszych generalnie: wypracowanych, 

zaoszczędzonych. Zainwestowaliśmy 
i mamy nadzieję, że to posłuży na lata. 
Drugi zakup – aparat do ultrasonografii 
(USG), z najwyższej półki: do badań kar-
diologicznych, ale nie tylko (praktycznie 
do wszystkich narządów, które można 
w ultrasonografii badać – ale my mamy 
profil kardiologiczny, więc głównie serce).
– W czym konkretnie ten nowy sprzęt 
jest lepszy od dotychczasowego?
– Głównie chodzi o obrazowanie – jakość 
obrazu, który się uzyskuje. W USG me-
toda jest od lat ta sama – ultradźwięki 
są wysyłane, odbijane; i odczytywane jest 
to komputerowo.

cd. na str. 4

cd. na str. 8

Coraz dalej i szybciej
O korzyściach płynących 

z nordic walking, naj-
częściej popełnianych 

błędach, a także osiągnięciach 
sportowych i przekraczaniu 
siebie rozmawiamy z  Ma-
rzeną Spychałą, zawodniczką 
i instruktorką tej dyscypliny, 
mieszkanką Białej.

– Co zadecydowało o tym, że została 
pani wybrana do grona zaproszonych 
na posiedzenie Parlamentarnego zespołu 
ds. nordic walking?
– Też zadawałam sobie to pytanie – 
dlaczego ja znalazłam się wśród tych 30 
osób spośród 150 instruktorów z całej 
Polski. Podziękowałam za to wyróżnienie 
prezesowi Polskiej Federacji Nordic Wal-
king – Olgierdowi Bojke i jednocześnie 
otrzymałam odpowiedź na moje pytanie: 
„Masz wiele osiągnięć w dziedzinie nordic 
walking, doświadczenie jako zawodnik, 
pedagog, instruktor oraz szerokie spojrzenie 
na nordic walking w Polsce”.
– O czym pani mówiła w ramach wystą-
pienia, wtedy, w Parlamencie, podczas 
spotkania komisji?
– Mówiłam o tym, jak promuję tę dyscyplinę 
w swoim regionie: powiecie, województwie, 
w  Polsce i  poza jej granicami. Jestem 
też zatrudniona przez Polską Federację 
Nordic Walking jako instruktor: prowadzę 
bezpłatne zajęcia, m.in. w Białej – to trwa 
już drugi rok – dla chętnych, którzy chcą 
się nauczyć chodzić prawidłowo marszem 
nordic walking oraz dla tych, którzy już 
to potrafią i chcą czegoś więcej (treningów, 
poprawienia kondycji fizycznej, psychicznej; 
bo nordic walking ma na nasz organizm 
szerokie spektrum działania).
– Wspomniała pani o chodzeniu po-
prawnym. Jakie więc błędy popełniane 
są najczęściej?
– Niektórym wydaje się, że uprawiają 
nordic walking, bo chodzą z kijkami, ale 
to wygląda tak, jakby kijki wyszły z nimi 
na spacer. A tak naprawdę – żeby to miało 
efekt i sens oraz poruszało ponad 90% 
mięśni – wymagana jest prawidłowa 
technika. Między innymi muszą być proste 
ręce w łokciach. Niektórzy uginają je pod 
kątem dziewięćdziesięciu stopni i to jest 
źle. Albo wykonują bardzo krótki ruch 
ręką – tylko do linii biodra (a powinien 
być za linię). Idą krokiem krótkim, 
a  w  nordic walking krok jest dłuższy 
od tego, którym chodzimy na co dzień. 
Poza tym nie poruszają obręczą barkową 
ani biodrami – wszystko stoi w miejscu. 
Ramiona i  biodra podczas ruchu po-
winny lekko rotować (być w  stosunku 
do siebie odwrotnie proporcjonalnie). 
Złe chodzenie wręcz szkodzi zdrowiu. 
Zgłaszały się do mnie osoby i mówiły: 
„Słuchaj, dużo chodzę, a  boli mnie 
kręgosłup, lędźwiowy”. Prosiłam, żeby 
pokazały jak chodzą. Widać było wtedy 
błędy techniczne, które między innymi 

mogły wpłynąć ze szkodą na kondycję 
kręgosłupa i stawów.
– Tym bardziej, że za nordic walking 
często biorą się seniorzy...
– Do mnie na wtorkowe zajęcia przycho-
dzą nie tylko seniorki. Grupa jest przede 
wszystkim żeńska, o dużym zróżnicowaniu 
wiekowym. Przychodzą mamy z córkami 
i  babcie z  wnukami; każdy na swoim 
poziomie możliwości czerpie z  zajęć 
satysfakcję, radość i  dobrą kondycję 
fizyczną, psychiczną. Na zajęciach nie 
tylko uczymy się prawidłowo chodzić 
marszem nordic walking, ale również 
wykonujemy ćwiczenia siłowe z oponą, 
ćwiczenia poprawiające koordynację, 
rozciągamy się i  poprawiamy ogólną 
sprawność fizyczną, przy okazji dotleniając 
się i hartując.
– Ale generalnie jest to sport dla każ-
dego, kto ma minimum sprawności 
fizycznej. Bo już np. siłownia nie jest 
dla wszystkich...
– W moim życiu sportowym przerobiłam 
na sobie wiele dyscyplin; między innymi 
grałam w  piłkę ręczną (na Akademii 
Wychowania Fizycznego, w  II lidze), 
wcześniej jako nastolatka uprawiałam 
lekkoatletykę: biegałam na dystansach 
krótkich i  długich, skakałam w  dal, 
wzwyż, pchałam kulą i rzucałam dyskiem. 
Nordic walking zajmuję się od sześciu 
lat i powiem szczerze, że jest to fenome-
nalny ruch, dyscyplina dla wszystkich: 
od najmłodszego do najstarszego, każdy 
może uprawiać marsz nordic walking 
na miarę swoich potrzeb i możliwości 
(w zależności od budowy, wydolności, 
od wieku i ambicji). Każdy może zdobywać 
swoje szczyty...
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Za połra dni momy już dezem-
bra, a za nim poczontek 
hadwiantu, jeszcze żołdyn 

rok mi tak nie  przelecioł jak ten. 
Zajś banie Barbórki i Mikołaja, boło 
też już świantego Marcina, co se 
skroł w chlewiku z gałsioma, bo nie 
chciał być biskupał. Łone go jednak 
wyzdradziyły, bo tak feste rzegotały. 
Gałsi to umią taki koncert zrobić, 
że ich słyszeć z  daleka. Robioł to 
nołwiałcyj na jesień, jak ciołgnoł ku 
wieczoru du dom, jakby chciały dać 
znać swojej gospodyni, żeby otwarła 

furtkał łod chlewika. Gałsi to też jest 
znak, iż gody soł blisko i skończy im 
se to wesołe pluskanie we wodzie 
i dziubanie w trołwie. Taki już jest 
człowiek, nołprzód chowie bydełko, 
futruje, a  potyj zabije i  zje. Choć 
pierwyj padali, iż gałsi se nie bije 
jyno pochyli gówkał feste pod szyjał 
i  zrobi małyj sznit na gowie, coby 
krew łodciekła. Potyj nołleżało gałś 
powiesić za tał szyja, coby strzewa 
łopadły na dół – lepszi se joł potyj 
wynontrzy. Terołz chów gałsi jest 
łatwiejszy. Nie trza je chować ze dwie, 
trzi bez zimał, aby boło na wiosnał co 
nasadzić. Nie trza gonsiora, chtory 
na dwórku nierołz boł łostrzejszy niż 
pies. Jak se nie dało pozór, to taki gizd 

zasyczał i mógł ugryźć w nogał. Terołz 
kupujo kobiety pilałta z wylengarni, 
już podrośniony i jest im jedno jakoł 
jest zorta. A pierwyj to se gospodynie 
miedzy soboł wymieniały gałsioma. 
Jedna chciała mieć siodłate, takie co 
miały na grzbiecie siwe pierze, drugoł 
zajś takie z kałpko – tzw. Czubatki. 
Jyno w szkubaniu gałsi wiela se nie 
zmieniyło. Pierszy rołz szkubie sie ty 
już w czerwcu. Drugi rołz za 11 tyjdni, 
no a  trzeci to majstens w grudniu 
po zabiciu. Młode gospodynie tera 
mało co chowioł gałsi, bo pierzyny 

już nie soł modne. A gałś na świałta 
jak chcoł to se kupioł. Jak już ktoś 
chowie, to na zarobek – tak ze 100 
sztuk, coby se też łopłaciło na miałso 
i na sprzedanie pierzoł. Wtedy nie 
przyjdzie tak drołf an, czy jakiś gałsi 
se skrzydło wlecze, prawie jakby boło 
złomane. Bo pierwyj na wsi kobiety 
z pokolenia na pokolenie wiedziały, 
iż gałś moł pod skrzydłoma w  tyj 
kwapie trzi wiałksze pióra, tzw. złote 
pióra, chtore nie wolno wyrwać, bo 
wtedy skrzydła łopadno. Wiałże tał 
soł jakieś nerwy, które se poruszy. 
Nołczałściej nasze gałsi idoł do Rajchu 
na stół świonteczny. Jak w lato przyjadą 
ludzie na urlop, to se już zamówioł, 
tak iż za połrał dni przestanią gałsi 

głośno rzegotać i zaczną zajś na drugi 
rok, jak dożyjemy, żeby je uchować.
 A  tera wom powiał o  ło Antku 
i  gałsi. Wiecie iż pierwyj na farze 
boło siłał pola i bydła, to wszystko 
musiało być łobiegnione. Fara tyż boło 
wielkoł i Antek należoł do farskiej 
czelołdki. Pomołgoł kucharce i łobiegoł 
farołrza. Rołz kucharka padali: Antek 
zanieś tał gałś farołrzowi, postołw na 
stół i łoni sami se ukrajoł co banoł 
chcieli. Antek, niż zaszoł do farołrza 
to urwoł se drabko chudzik i zjołd. 
Farołrz już na tał upieczonoł gałś 

czekali, a jak joł Antek 
na stół postawił to 
rzekli: gdzie to 
moł ta drugoł 
noga? Ale ksia-
żołszku, toście 
jeszcze nie widzieli 
gałsi z  jednoł nogoł 
– padoł Antek. No 
toć ech nie widzioł. 
Toście jeszcze mało 
widzieli. Za jakiś czas 
Antek z  farołrzał szli 
kole gliniołka, a  nad 
to wodoł stoło połrał 
gałsi i wszystkie stoły na 
jednej nodze. Narołz farołrz 
zagwizdli i gałsi pouciekały 

na dwóch nogach. Widzisz Antek, 
jednak gałsi mają dwie nogi i tyś 
ten chudzik wtedy zjołd. Na 
to Antek – toście też mogli na 
tał pieczona gałś zagwizdać, 
toby też mioło dwie nogi – ta 
gupioł gałś.

Grudzień 2018

Skład Rady Miejskiej w Białej zmie-
nił się w ponad 50%. Na piętnastu 
radnych jest aż ośmiu nowych.

 Spośród dotychczasowych zostali: Roman 
Barysz, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeń-
ska, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnow-
ski, Alfred Krupa i Adrian Harnys.
 Nowe osoby w radzie to: Marek Klinke, 
Józef Roden, Irena Wotka, Małgorzata 
Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osie-
wacz, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek. Prze-
wagę w radzie (10 do 5) stanowią mężczyźni.
 Spośród radnych poprzedniej kadencji nie 
kandydowali: Leonard Peszel (dotychczasowy 
zastępca przewodniczącego), Karol Biskup 
(radny senior), Aneta Hampel, Joanna Sło-
wińska (ostatnia z wymienionych nie dosłu-
żyła do końca ubiegłej kadencji – w związku 
z wymeldowaniem z terenu gminy Biała: jej 
mandat wygasł). Na radnego nie kandydował 
Robert Roden – dotychczasowy przewodni-
czący Rady Miejskiej i tegoroczny kandydat 
na burmistrza, startował natomiast (z sukce-
sem) jego brat Józef Roden. Trzy osoby spo-
śród dotychczasowych radnych nie dostały się 
do rady, choć kandydowały: Elżbieta Malik, 
Monika Wolna, Lidia Cziomer.
 Zdecydowaną większość w radzie uzyskały 
osoby z KWW Edwarda Plicko. Tylko cztery 
na piętnaście osób dostały się z innych komi-
tetów: Józef Roden i Gabriela Neugebauer 
z Mniejszości Niemieckiej oraz Damian Tar-
nowski i Maria Moszczeńska z Naszej Ziemi.
Rywalizacja w  piętnastu jednomandato-
wych okręgach w gminie przebiegała mię-

dzy dwoma lub trzema kandydatami, wyjątek 
stanowiło Pogórze – tam startowała wyłącz-
nie Gabriela Neugebauer.

Powiat i województwo
 Do Rady Powiatu Prudnickiego weszły trzy 
osoby zamieszkałe w gminie Biała: Janusz 
Siano (z Chrzelic), Joachim Kosz (z Łącz-
nika) oraz Judyta Walocha (z Gostomi). Dla 
całej trójki będzie to kontynuacja – zasia-
dali już w radzie w poprzedniej kadencji. 
Cała trójka startowała z komitetu Mniej-
szości Niemieckiej.
 Jeśli chodzi natomiast o  Sejmik Woje-
wództwa Opolskiego – nikt z trójki kandy-
datów z gminy Biała (Mirosław Lasar, Hen-
ryk Małek, Sylwia Czerwińska) nie został 
wybrany w  jego szeregi. W  poprzedniej 
kadencji do sejmiku dostała się Karina Gre-
lich-Deszczka (była wiceburmistrz Białej).

Skład Rady Miejskiej w Białej
KWW Edward Plicko: Roman Barysz (z Bia-
łej), Jacek Czerwiński (z  Białej), Marek 
Klinke (z  Białej), Małgorzata Fluder 
(z  Brzeźnicy), Mariusz Kwoczek (z  Gra-
biny), Andrzej Osiewacz (z  Ligoty Bial-
skiej), Irena Wotka (z  Łącznika), Mate-
usz Kosiński (ze  Śmicza), Sabina Gorek 
(z Nowej Wsi Prudnickiej), Alfred Krupa 
(z Rostkowic), Adrian Harnys (z Browińca 
Polskiego), KWW Nasza Ziemia: Damian 
Tarnowski (z Kolnowic), Maria Moszczeń-
ska (z  Łącznika), KWW Mniejszość Nie-
miecka: Józef Roden (z Chrzelic), Gabriela 
Neugebauer (z Pogórza).

Bartosz Sadliński

Bar „U Henia” w Ligocie 
Bialskiej gościł 11 listopada 
dwudziestu pięciu uczest-

ników (w tym dwie kobiety) 
turnieju skata sportowego. 

 Zdecydowanym zwycięzcą został 
mieszkaniec Głogówka (a reprezentujący 
barwy LZS Kujawy) Jan Mencler (2313 
pkt.). Kolejne miejsca na „pudle” przypadły 
Bernardowi Nowakowi (LZS Kujawy 
– 2042 pkt.) i Lidii Kandzi (KOMAX 

Borki-Opole – 1893 pkt.). Tradycyjnie 
na takich turniejach nagradza się również 
najlepszych w poszczególnych rundach. 
Pierwszą rundę wygrał Krzysztof Walczyk 
(Przechód – 989 pkt.), drugą Bernard 
Nowak (Kujawy – 884 pkt.) a trzecią 
Krystian Brynza (Kujawy – 888 pkt.). 
Były też specjalne nagrody dla pań. 
Wszystkich uczestników częstowano 
kiermaszowym ciastem.

JK

Bernard Menzler ur. 1954 r., zm. 15.10.2018 r., zam. Wasiłowice
Alfred Gąsior ur. 1965 r., zm. 16.10.2018 r., zam. Biała

Ernest Chowaniec ur. 1935 r., zm. 19.10.2018 r., zam. Mokra
Elisabeth Hanko ur. 1943 r., zm. 21.10.2018 r., zam. Biała

Maria Rzymska ur. 1949 r., zm. 27.10.2018 r., zam. Łącznik
Kazimierz Kowalczyk ur. 1949 r., zm. 29.10.2018 r., zam. Biała

Helmut Szenkowski ur. 1941 r., zm. 01.11.2018 r., zam. Górka Prudnicka
Marta Kozubek ur. 1935 r., zm. 04.11.2018 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka
Feliks Gierlach ur. 1951 r., zm. 04.11.2018 r., zam. Kolnowice-Kokot
Irmgard Smuda ur. 1943 r., zm. 05.11.2018 r., zam. Grabina (DPS)

Maria Marzotko ur. 1928 r., zm. 08.11.2018 r., zam. Prężyna 

SKATNowy krajobraz polityczny
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 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Projekt „Nasze pogranicze – do-
ceniamy siebie i sąsiadów!/Naše 
pohraničí – vážime si sebe a so-

usedů! ” realizowany jest przez Gminę 
Biała oraz Město Albrechtice w ramach 
Funduszu Mikroprojektów w Eurore-
gionie Pradziad Programu INTERREG 
V-A Republika Polska – Czechy.

 Celem projektu jest pogłębienie 
wiedzy o wspólnym obszarze poprzez 
aktywne uczestniczenie mieszkańców 
obu partnerskich gmin w wydarzeniach, 
które zwracają uwagę na walory miejsca 
zamieszkania oraz terenu pogranicza 
polsko-czeskiego. Realizacja wspólnych 
eventów (konkursy, wycieczki, szkolenie 
z zasad ruchu turystycznego, przyjmo-
wanie gości z sąsiedniego kraju) zacieśni 
współpracę instytucjonalną między 
partnerskimi gminami oraz wzmocni 
integrację społeczności lokalnej w aspekcie 
transgranicznym i  międzypokolenio-
wym. Tym samym projekt stanie się 
narzędziem eliminującym ujemne skutki 

nieświadomości społeczności lokalnej 
o atrakcyjności miejsca zamieszkania, 
zwróci uwagę na nieodkryte kierunki 
turystyki poznawczej. Będzie także 
promował zasady dobrego sąsiedztwa 
i ideę współpracy transgranicznej.
 W  ramach projektu przewidziano 
kilka działań (z udziałem mieszkańców 
partnerskich gmin), z  których warto 
skorzystać – dlatego już dziś zachęcamy 
do śledzenia informacji o  atrakcjach 
projektu. Oprócz niezapomnianych 
wrażeń z wycieczek i nagród otrzymanych 
w konkursach, śladem po projekcie będą 
(w dalszej promocji partnerskich gmin) 
ulepszone (w zakresie turystyki) strony 
internetowe oraz album o gminie Biała.

 Informujemy ponadto, że całkowita 
wartość projektu wynosi: 21.312,35 
euro; na jego realizację zawarto umowę 
o dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w kwocie: 18.115,49 euro oraz z budżetu 
państwa polskiego w kwocie: 1.065,61 euro. 

Projekt polsko-czeski – informacja

Radni nowej kadencji zostali 
zaprzysiężeni we wtorek, 20 
listopada, podczas sesji. Przy-

sięgę złożył również burmistrz – 
kontynuujący swoje urzędowanie 
Edward Plicko.

 Sabina Gorek została przewodniczącą Rady 
Miejskiej – nowa radna (z Nowej Wsi Prud-
nickiej). Na zastępcę radni wybrali Jacka Czer-

wińskiego (z Białej) – weterana, jeśli chodzi 
o pełnienie tej funkcji. Drugiego przewodni-
czącego nie będzie (jak poprzednio) – radny 
Alfred Krupa złożył wniosek o to, by prze-
wodniczących nie było aż dwóch. Zrobił to 
już u schyłku poprzedniej kadencji, wówczas 
jednak wniosek nie został przegłosowany; 
tym razem się udało. Ten ruch pociąga za 
sobą konieczność zmian w statucie gminy.

BS

Już po zaprzysiężeniu

Zarząd Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik wraz z partnerami projektu informuje,
że realizowany jest projekt „Drogi do 100-lecia naszej Niepodległej”.

 Dofinansowany kwotą 3.650 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Opol-
skiego w ramach umowy nr 55/2018 z dnia 08.10.2018 r. o realizację zadania publicznego. 
Całkowita wartość projektu wraz w wkładem własnym Stowarzyszenia wynosi 6.150 zł.
 Celem zadania jest m.in. uczczenie 100-lecia Niepodległości w niebanalnej formie oko-
licznościowego spotkania z quizem i oprawą artystyczną jako nową platformą więzi mię-
dzypokoleniowej i ponadlokalnej z mieszkańcami sąsiednich gmin. 
 Do udziału w spotkaniu i quizie z atrakcyjnymi nagrodami zapraszamy 8.12 br. o godz. 
15:30 5-osobowe drużyny reprezentujące szkoły i gminne ośrodki kultury (młodzież klas 
starszych z opiekunami) oraz organizacje pozarządowe z Powiatu Prudnickiego, Krapko-
wickiego, Nyskiego i Opolskiego.
Miejsce: hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, ul. Fabryczna 4.
Zgłoszenia do 5.12 br. u  koordynatora: moszczenska.maria@gmail.com lub 
telefonicznie 781 995 478.

Burmistrz oraz radni nowej kadencji (fot. Tygodnik Prudnicki)

Burmistrz Edward Plicko rozpoczyna drugą kadencję (fot. Tygodnik Prudnicki)

Jacek Czerwiński został zastępcą przewodniczącego Sabina Gorek została przewodniczącą Rady

Radna seniorka - Maria Moszczeńska przewodniczyła obradom do momentu wyboru przewodniczącego
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Szpital wciąż się rozwija

Moc śniadania

Kwestia sprawności głowicy, oprogra-
mowania, które zbiera dane i daje obraz: 
mniej lub bardziej ostry. Ale generalnie 
różnica jest taka, jakby telewizor w formacie 
4:3 zamienić na ultra HD. Nasz monitor 
ma teraz format właśnie telewizora ultra 
HD – taka jest jakość obrazu, który się 
uzyskuje. Różnica jest zatem w detalach, 
które można zaobserwować i wyciągnąć 
z tego właściwe wnioski.
Poza tym są takie opcje jak: ultrasono-
grafia 3D, wysokospecjalistyczne strainy 
do śledzenia plamki czy wektory prędkości 
przedstawione w sposób graficzny (żeby 
zobaczyć jak się rozkładają ciśnienia 
w kurczącej się komorze). Oprócz tego: 
przezprzełykowa sonda do badań 3D (4D 
nawet). To jest najwyższy standard na dzień 
dzisiejszy – z nową platformą: taki hardware 
wrzucony do środka; do tego dochodzi 
oprogramowanie (może być aktualizowane, 
żeby poprawić funkcjonalność).
– Sprzęt do USG kupiliście nowy, ale 
ten do rentgena jest używany?
– Niestety, nie mamy nieograniczonych 
środków. Planujemy jeszcze zakupić 
nowy zestaw do testów wysiłkowych oraz 
do monitorowania ciśnienia centralnego 
i nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca. 
To też prawdopodobnie do końca roku. 
To są kwoty rzędu 200 tys. zł. [dla po-
równania, wymienione wcześniej zakupy: 
USG – ok. 500 tys. zł, rentgen – ok. 60 
tys. zł, cena okazjonalna – przyp. red.].
– Szpital ma dwa oddziały...
– Tak, wewnętrzny i kardiologiczny 
z niewydolnością serca. To jedyny oddział 
o takim profilu w województwie. Zresztą 
nawet w Polsce nie ma zbyt wielu oddziałów 
nakierowanych na niewydolność serca, 
czyli na leczenie uszkodzonego, słabego 
serca. Większość nakierowana jest na to, 
by leczyć inwazyjnie: zawały, wady za-
stawkowe, rozruszniki. Tym się zajmują 
główne kardiologie w województwie. 
Zabiegowe są cztery. Kluczbork, Nysa, 
Kędzierzyn-Koźle, Opole,
– Leczycie również inne choroby 
wewnętrzne...

– Tak, typowo internistyczne. Wracając 
jednak do kardiologii – współpracuje-
my bardzo dobrze z kliniką w Opolu, 
mamy dużo pacjentów po operacjach 
kardiochirurgicznych, po stentach, 
by-passach, po wymianach zastawek, 
po operacjach tętniaka; wymagają oni 
jakby „dopieszczenia”, działania zacho-
wawczego po operacjach. Prowadzimy 
ich, by byli w stanie przejść na dalszy 
etap – rehabilitacji kardiologicznej. Nie 
zawsze jest możliwość, żeby pacjent 
po zabiegu od razu kwalifikował się 
do rehabilitacji. Niektórzy potrzebują 
tego etapu przejściowego, bo albo zabieg 
był trudny, albo pacjent ma więcej 
obciążeń i potrzebuje dłuższego okresu 
– wtedy przebywa u nas na kardiologii: 
chodzi o to, żeby go podleczyć i przygo-
tować do rehabilitacji kardiologicznej, 
która przedłuża życie. Udowodniono, 
że jest ona bardzo ważnym elementem 
leczenia.

– Ile miejsc znajduje się obecnie 
w bialskim szpitalu?
– 29 na oddziale kardiologicznym i 30 
na wewnętrznym. W sumie: 59 miejsc 
(z czego 6 to miejsca intensywnego 
nadzoru: 4 na kardiologii i 2 na oddziale 
wewnętrznym – z pełnym monitoringiem, 
z centralą; ona też była w ostatnim okresie 
wymieniana, na oddziale kardiologii).
– Też się zmagacie z niedoborem 
personelu, jak wiele szpitali?
– Ten problem jest w zasadzie wszędzie. 
Na dzień dzisiejszy wystarczy nam lekarzy, 
żeby funkcjonować, żeby zapewnić opiekę 
i dyżury – dużego problemu nie ma. Ale 
czasem są gorsze miesiące – urlopowe 
czy świąteczne. Nie ma możliwości, 
by mieć personel na zapas...

– Ilu obecnie lekarzy pracuje w bialskim 
szpitalu?
– Cztery etaty plus kilku specjalistów 
na kontraktach: są w poradni kardio-

logicznej lub konsultują na oddziałach 
pod kątem leczenia zabiegowego.
– Jak funkcjonuje się szpitalowi 
po reformie?
– Dobrze się stało, że jesteśmy w sieci 
szpitali – możemy zapewnić kontynuację 
świadczeń dla obywateli. Szpital, choć nie 
spełnia kryterium liczby oddziałów, mógł 
wejść do sieci. To duży plus – zapewnia 
nam stabilność finansowania. Zresztą 
szpital jest zazwyczaj pełny, obłożenie 
mamy duże. Różne osoby wstawiały się 
za nami, żebyśmy przetrwali jako szpital: 
pani poseł, konsultanci wojewódzcy – 
z kardiochirurgii, z kardiologii; starosta, 
burmistrz...
– Jakie – nazwijmy to – kwalifikacje 
były potrzebne, żeby dało się wejść 
do tej sieci?
– Stało się tak na podstawie dokumentacji, 
opinii konsultantów, opinii dyrektora 
funduszu i jakby opinii pacjentów (liczba 
chorych: około dwóch i pół tysiąca 
na rok); do tego jakość urządzeń, prace 
naukowe – różne rzeczy się złożyły, 
po trochę. Jesteśmy też – jak wspominałem 
– jedynym oddziałem kardiologicznym 

w województwie o takim profilu.
Współpracujemy z Państwową Medyczną 
Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu 
– pielęgniarki, rehabilitanci odbywają 

u nas praktyki; w tamtym roku były też 
ćwiczenia dla pielęgniarek z kardiologii. 
Na przyszłość planowana jest rozbudo-
wa tej współpracy. Piszemy też prace 
naukowe, publikujemy w czasopismach 
– na podstawie badań, które są u nas 
przeprowadzane. Nasz szpital nie jest 
instytucją naukową upoważnioną, żeby 
np. robić doktoraty, ale z materiału, który 
jest tu do zbadania, można pisać prace.
– Ryczałtowy sposób finansowania 
wydaje się panu lepszy w kontekście 
bialskiego szpitala?
– Trudno powiedzieć, czy lepszy czy 
gorszy. Ryczałt jest comiesięczną, stałą 
opłatą, natomiast: patrząc pod kątem 
przyjętych pacjentów czy wykonanych 
procedur – jest mniej więcej to samo 
do zrobienia, co poprzednio. Tyle 
że środki nie są wypłacane na koniec, 
po rozliczeniu, tylko awansem (do przo-
du) i rozliczane po wykonaniu danego 
cyklu, który tym razem jest krótszy. 
Poza tym wszystko tak samo, trzeba 
przyjąć pacjenta, zdiagnozować, leczyć; 
zapewnić opiekę.

rozmawiał Bartosz Sadliński

W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat roli zdrowego 
odżywiania Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przed-
szkolnym w Grabinie włączyła się do ogólnopolskiej akcji,, Śniada-

nie daje moc”. 8 listopada uczniowie klasy pierwszej i drugiej pod opieką 
pani J. Bauch i pani J. Nawrockiej przygotowali, a następnie wspólnie spo-
żyli drugie śniadanie.
 W przygotowaniach wsparli nas z wielkim zaangażowaniem rodzice uczniów. 
Na stołach pojawiły się pyszne kolorowe kanapki, sałatki, przekąski, soki oraz 
własnoręcznie upieczony chleb (przez uczniów klasy drugiej). Praktyczne dzia-
łania poprzedzone były pokazem i omówieniem zasad zdrowego odżywiania, 
które uświadomiły uczniom, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.

Joanna Bauchs

dokończenie ze str. 1

To jedyny oddział o takim profilu 
w województwie. Zresztą na-
wet w Polsce nie ma zbyt wielu 

oddziałów nakierowanych na nie-
wydolność serca, czyli na leczenie 
uszkodzonego, słabego serca.

Bialski szpital zakupił niedawno także sprzęt rentgenowski
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Interwencje strażaków

KOLIZJA

Krzyż na wieży kościoła w Ligocie Bialskiej 
- groził spadnięciem

Strażacy interweniowali w związku ze skutkami 
silnego wiatru (koniec października)

Wichura nie oszczędziła drzew (koniec października)

Pożar budynku wielorodzinnego w Białej - tym razem poradzono sobie bez pomocy strażaków

Na drodze między Białą a Solcem zderzyły się dwa pojazdy

Zdarzenie miało miejsce rankiem

„Grauer Mann“
Dezember mag ich
besonders gern…
Da warten wir

auf einen Herr’n.
Ein grauer Mann
mit rote Mütze,

schlept großen Sack
und ohne Witze!
Der Sack ist voll
von tollen Schen!

Nikolaus! – rufen die Kinder
und lachen!

WIR LERNEN:
MINI – WÖRTERBUCH

der Dezember – grudzień
grauer Mann – siwy pan 

die Mütze – czapka
der Sack – worek  

der Nikolaus – Mikołaj  

W poniedziałek 22 października doszło do zderzenia roweru z sa-
mochodem. Zdarzenie miało miejsce w Łaczniku, rankiem, przed 
godziną 7:00. 13-letni rowerzysta wyjeżdżał z drogi podporząd-

kowanej i nie ustąpił pierwszeństwa – jak twierdzi: nie zauwazył pojazdu 
ze względu na mgłę. Osobowym passatem kierował 24-latek. Zarówno on 
jak i rowerzysta byli trzeźwi. Drugi z wymienionych doznał obrażeń ciała, 
jednak nie zagrażały one jego zdrowiu i życiu.

Informacje oraz zdjęcie pochodzą z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.
BS

 30 października (we wtorek) silny wiatr dał się we znaki mieszkańcom regionu, 
także w Białej. Miejscowi strażacy interweniowali dwukrotnie – najpierw na ulicy 
Prudnickiej, później na ulicy Liczbańskiego. W  pierwszym przypadku drzewo 
blokowało tylko jeden pas drogi, w drugim – całą drogę.

 Bialscy strażacy interweniowali 25 października (czwartek) w związku z wy-
padkiem drogowym. Miał miejsce około godziny 18:40 na trasie z Białej do Solca.
Jak udało się wstępnie ustalić – kierująca mazdą straciła panowanie nad samo-
chodem i zjechała na przeciwległy pas ruchu; tym sposobem doszło do zderzenia 
z volkswagenem. Pojazdy wypadły poza jezdnię.
 Strażacy pomagali uwolnić z samochodu osobę kierującą mazdą, udzielili jej 
pierwszej pomocy i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.
Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia.

 We wtorek, 6 listopada (przed godziną 16:00) jednostka bialskiej OSP została 
zadysponowana do gaszenia pożaru w budynku wielorodzinnym w Białej – paliła się 
tablica informacyjna na klatce schodowej; spowodowało to duże zadymienie. Sytuacja 
została jednak szybko opanowana: mieszkaniec sąsiedniego bloku ugasił tablicę.

 30 października (wtorek), po godzinie 15:00, OSP w Ligocie Bialskiej została 
zadysponowana do akcji zabezpieczenia krzyża wiszącego na wieży kościoła 
(w Ligocie). Element (o długości około 3 metrów i wadze 200–300 kg) groził spad-
nięciem. Zadaniem miejscowej jednostki było zabezpieczenie miejsca zdarzenia 
oraz całkowite zamknięcie kościoła, cmentarza i drogi (do odwołania). Po trzech 
godzinach rejon został przekazany zarządcy drogi, do zabezpieczenia.
 Zdejmowanie krzyża odbyło się gdy wiatr ustał, a więc dzień później – 31 października 
(w środę) po godzinie 9:00. We wszystkich tych działaniach brało udział wiele jednostek, 
w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego (zdejmowanie krzyża).

Wszystkie informacje i zdjęcia pochodzą z zasobów OSP Biała i OSP Ligota Bialska.
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Bialskie obchody stulecia niepodległości

Pyza poznawała dzieje PolskiUtwory zaduszkowe

Balony wysłane zostały w niebo

Koncert w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Białej nosił tytuł „Legenda”Bialska młodzież i taniec z flagą

Koncert na fletni Pana Aktorzy wchodzili w interakcje z publicznościąWystąpiła młodzież z bialskiego Studia Piosenki Zobaczyliśmy tracenie i odzyskiwanie niepodległości

W niedzielę, 11 listopada, z oka-
zji stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w sali 

widowiskowej Urzędu Miejskiego 
w Białej zorganizowano koncert 
zatytułowany „Legenda”. Przyby-
wających gości witały rozlegające 
się z głośników pieśni patriotyczne.

 Koncert rozpoczęto od wspólnego 
zaśpiewania hymnu narodowego, na-
stępnie burmistrz Białej Edward Plicko 
serdecznie przywitał publiczność oraz 
wygłosił krótką przemowę dotyczącą 
trwającego święta.
 Program występów otworzyły i za-
mknęły utwory Henryka Wieniawskiego 
– polskiego skrzypka-wirtuoza i kompo-
zytora muzyki skrzypcowej XIX wieku, 
który w krótkim, 45-letnim życiu stworzył 
około 50 utworów. Zagrano także pieśni 
Chopina („Piosnka litewska”, „Hulanka”, 
„Życzenie”, „Wojak”), „Prząśniczkę” 
Stanisława Moniuszki, tegoż samego 
autora recytatyw i  arię Zosi z  opery 
„Flis”, arię Cześnikowej ze „Strasznego 
dworu” czy arię z  opery „Rokiczana”. 
Do programu włączono także dwie 

pieśni Jana Paderewskiego, wielkiego 
pianisty, kompozytora i polityka, który 
ogromnie przyczynił się do odzyskania 
niepodległości przed 100 laty. Były to: 
„Gdy ostatnia róża zwiędła” i „Chłopca 
mego mi zabrali”.
 Dla bialskiej publiczności wystąpili: 
Ewelina Sobczyk – sopran, Justyna Ko-
piszka – mezzosopran, Patryk Wyborski 
– baryton, Bartłomiej Fraś – skrzypce 
oraz Mirella Malorny – fortepian. Koncert 
poprowadził Joachim Kosz.
 Obchody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości zaplanowano 
także w Zespole Szkolno-Przedszkolym 
w  Białej, już w  piątek. Rozpoczęto 
od uroczystego apelu w sali gimna-
stycznej, podczas którego uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny 
przybliżający okoliczności utraty i od-
zyskania niepodległości. Przygotowano 
także rodzaj bardzo efektownego „tańca” 
z flagą Polski, w którym to uczniowie 
trzymając białe i czerwone pasy materiału 
podrzucali je, krzyżowali itp.
 Po apelu uczniowie i nauczyciele udali 
się na boisko szkolne, gdzie odbył się 
pokaz tańca wykonanego przez dzieci. 

Kolejnym punktem programu było 
zakopanie kapsuły czasu – w  rytmie 
poloneza uczniowie przekazywali na ręce 
dyrektora Lesława Czerniaka przedmioty 
do umieszczenia w kapsule, następnie 
nastąpiło jej zakopanie. Na zakończenie 
w niebo wypuszczono mnóstwo białych 
i czerwonych balonów.
 Także Publiczne Gimnazjum w Bia-
łej przygotowało z  okazji święta 11 

listopada coś specjalnego: na bialskim 
rynku uczniowie zatańczyli poloneza, 
wykonano ponownie „taniec z flagą”, 
mieszkańcom rozdawano biało-czerwone 
rozety do przypięcia na piersi, a teren 
wokół flag wywieszonych na środku 
bialskiego rynku przyozdobiono bia-
ło-czerwonymi sercami.

Dominika Rak

4 listopada w GCK w Białej odbyły się zaduszki artystyczne „Wszystko 
ma swój czas...”, w wykonaniu byłych i obecnych członków Studia 
Piosenki. W scenerii przypominającej bialski rynek nocą zaprezento-

wano szereg utworów, które mocno wzruszyły publiczność. Młodzi artyści 
oprócz  umiejętności wokalnych mogli zaprezentować swoje talenty w grze 
na instrumentach: pianinie (Agata Pytlik), skrzypcach (Magdalena Gnielka) 
czy fletni Pana (Denis Kopiec). Wraz z młodzieżą na scenie wystąpił także 
instruktor nauki gry na gitarze w GCK, Stanisław Michałowski. Nad cało-
kształtem występu czuwała instruktorka Studia Piosenki Iwona Preusner, 
dekorację wykonała plastyczka Renata Sznejweis.

DR

9 listopada w sali widowisko-
wej Urzędu Miejskiego Gminne 
Centrum Kultury w Białej zorga-

nizowało spektakl dla dzieci „1918: 
Historia niepodległej Polski”.
 O godz. 11.00 na scenie pojawili 
się aktorzy z Teatru Pana O., którzy 
zgromadzonym dzieciom (ze szkoły 
podstawowej w Białej, przedszkola i szkoły 
podstawowej w Śmiczu) zaprezentowali 
historię wędrującej przez pola Pyzy – na 

swojej drodze spotyka ona postacie, które 
przybliżają jej dzieje utracenia przez Polskę 
niepodległości, a później jej odzyskania.
W czasie spektaklu dzieci żywo reagowały 
na to, co działo się na scenie, odpowiadały 
na pytania zadawane przez aktorów, a także 
wraz z nimi zaśpiewały hymn narodowy.
 Na zakończenie wszystkie dzieci 
otrzymały od GCK w Białej wiatraczki 
w barwach narodowych.

DR
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Morwa jako znak rozpoznawczy

Budki lęgowe i hotel dla owadów

Dąb przy szkole i przedszkolu w Pogórzu otoczony płotkiem - zrobionym przez tatę jednego z dzieci

Dzieci ze szkoły w Pogórzu dowiedziały się co nieco o morwach białych

Marek Kasicz podczas umieszczania budki dla ptaków

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 12 listopada

Zakończył się projekt „Morwowa 
wioska” (składany niedawno 
przez Partnerstwo Borów Nie-

modlińskich) w Pogórzu. O jego re-
alizacji opowiadają dwie osoby (spo-
śród wielu zaangażowanych): Marek 
Kasicz – koordynator projektu, lider 
miejscowej Odnowy Wsi oraz Ga-
briela Neugebauer – sołtys i radna 
(także zaangażowana w projekt).

Marek Kasicz
 Podjęliśmy temat morw ze względu 
na trend związany z bioróżnorodno-
ścią – ta ścieżka tematyczna jest lepiej 
punktowana przy składaniu projektów. 
Myśleliśmy też, żeby postawić na sport 
jako na wyróżnik (wioska sportowa) 
– swego czasu mieliśmy trzy drużyny 
(jedna w klasie A). Postawiliśmy jednak 
na morwy – w latach 30. te drzewa 
były sadzone przy wielu szkołach, 
także w Prudniku (przy „trójce” jest 
rząd morw).
 Morwy, które rosną w Pogórzu, sprowa-
dzano z Chin (właśnie w latach 30.), żeby 
hodować jedwabniki. My sadzimy je teraz 
w celach zdrowotnych – by uświadomić 
te cele mieszkańcom. W sierpniu była 
prelekcja – Natalia Feleńczak, dietetyk, 
zrobiła wykład, mówiła do naszej spo-
łeczności, w sposób bardzo przystępny, 
o walorach zdrowotnych morwy. Herbata 

z liści tego drzewa ma wpływ na poziom 
glukozy, na serce... Liście zbiera się wiosną, 
gdy są młode – w miarę przyzwoitości, 
by nie ogolić zanadto drzewa [śmiech]. 
Z owoców robi się soki, dżemy, nalewki. 
Kora, korzeń również mają zastosowanie. 
No i jest to roślina miododajna – temat 
jest mi bliski, bo mam pszczoły.
 W  ra mach projek tu zosta ło 
posadzonych pięćdziesiąt morw, 
drugie tyle rozdaliśmy mieszkańcom 
(w  komplecie po dwie). Sto morw 
na stulecie niepodległości.

 Jeśli uda nam się zrobić wioskę 
tematyczną – będziemy rozpowszech-
niać wiedzę o  sposobie sadzenia, 
pielęgnacji. Może zrobimy makiety 
z jedwabnikami – jak się zachowują 
na tych morwach. Będziemy ściągać 
naturalne produkty na bazie morwy, 
może niektóre sami wytworzymy.

Mor w y,  k tóre  rosną 
w Pogórzu, sprowa-
dzano z Chin (właśnie 

w latach 30.), żeby hodować 
jedwabniki. My sadzimy je 
teraz w celach zdrowotnych 
– by uświadomić te cele 
mieszkańcom. 

Gabriela Naugebauer
 Cztery tablice dotyczące morw będą 
stały w Pogórzu. Długo na nie czeka-
liśmy, bo trafiliśmy akurat na okres 
wyborczy – drukarnie zajmowały się 
ulotkami, plakatami. Opisy dopiero 
przyszły z  drukarni. Trzy tablice 
zostaną umieszczone przy boisku – 
tablice z informacjami, do czego służą 
liście, owoce, kora. Główna tablica 
stanie natomiast w miejscu, gdzie się 
wjeżdża do Pogórza: tam znajdzie się 
opis tych morw.
 Oprócz tego: konkurs – organi-
zowany był w przedszkolu i  szkole – 
wszystkie dzieci zostały nagrodzone. 
Trzy dziewczynki opisały też historię 
naszych morw. Poza tym: dzieci wraz 
z  leśniczym sadziły dąb koło szkoły; 
głównie jednak sadziły morwy. Dzieci 
miały radochę, że posadziły drzewka 
– każdy dostał swoje. Te drzewa rosną 
powoli, ale po latach ktoś będzie mógł 
powiedzieć swoim dzieciom: to jest 
to drzewo, które posadziłem. Sadzonki 
sprowadził Łukasz Cieśliński z Zielo-
nego Zakątka (w Białej). Ciężko było 

je dostać, bo to morwa biała. Trochę 
to trwało, ale sprowadził.
 Posadziliśmy morwy, a  na drugi 
dzień zaczęło padać (i tak przez tydzień). 
Mieliśmy szczęście, bo wcześniej, 
jak kopaliśmy w  ziemi otwory, była 
susza. Myślę, że na zimę trzeba będzie 
zabezpieczyć te młode morwy specjalną 
siatką, żeby nie obgryzły ich zające.
 Powstały też budki lęgowe, cztery 
hotele dla owadów (jeden przy wiatraku 
– duży; no i trzy mniejsze). Robiłam 
wypełnienie tych hoteli. Cegły-dziu-
rawki, trzcina (zbierałam koło rzeki); 
pszczoły-murarki noszą jajka, zakle-
jają, jedna jest w stanie zapylić parę 
tysięcy kwiatków, drzewek. Ludzie 
w ogrodach nieraz mają takie hotele 
– to zapewnia pszczołom przetrwanie. 
Byłam w Luksemburgu na wyjeździe 
studyjnym – tam zobaczyłam też taki 
hotel. Owad jest tam przez jakiś czas, 
jak to w hotelu. Na wiosnę znosi jajka 
i wykluwają się pszczółki.
 Dostaliśmy na ten projekt („Morwowa 
wioska”) 5507,44 zł. Z  tego 1000 zł 
to nasz wkład.
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Coraz dalej i szybciej

Marzena Spychała - w scenerii Kopy Biskupiej

– Te trofea, tu, u pani w pokoju, są – jak 
sądzę – związane nie tylko z  nordic 
walking..
– Te wszystkie trofea są tylko z nordic 
walking. Różnica jest taka, że zdobyłam 
je na różnych dystansach: na 5, 10, 21, 
42,195 km i ultra maratonach (to powyżej 
100 km) i na zawodach o różnej randze. Są 
puchary z Mistrzostw Europy, są również 
z Mistrzostw Świata, Pucharu Polski. Są 
też statuetki z zawodów regionalnych czy 
powiatowych. Pytają mnie, ile już mam 
tych trofeów? Przyznam, że nie liczyłam, 
ale policzył je mój bratanek. Jeśli się nie 
pomylił, to jest ich 268 sztuk. Sześć lat 
temu weszłam na podium i do dnia dzisiej-
szego z niego nie zeszłam, zawsze jestem 
na pudle [śmiech]. I to jest największy 
sukces, bo rywalizuję nie tylko w swojej 
kategorii wiekowej (z rówieśniczkami), 
ale również w kategorii open. Udaje mi 
się pokonywać dużo młodsze od siebie. 
A  ja do najmłodszych już nie należę. 
Czerpię z tego radość, satysfakcję i cieszę 
się świetną kondycją fizyczną.
– Na jakie dystanse najczęściej pani 
chodzi?
– W poprzednich latach specjalizowa-
łam się w dystansie 10 km. Na tym też 
dystansie zdobyłam wszystko, co było 
do zdobycia, czyli Mistrzostwo Polski, 
Puchar Polski, Mistrzostwo Europy. Nadal 
ciężko trenując, doszłam do wniosku, że 
trzeba rozwijać się, iść do przodu i nie 
spoczywać na laurach jednego dystansu. 
Postanowiłam, że sezon 2018 w Pucharze 
Polski będę pokonywała na dystansie 
półmaratonu, czyli 21,1 km. Jest to więc 
dystans 2 razy dłuższy, treningi musiały 
stać się jeszcze bardziej wymagające. 
Wszystkie moje plany powiodły się. 
Na tym trudnym dystansie nie tylko 
zdobyłam – w  klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski – Mistrzostwo, ale 
również zdobyłam Mistrzostwo Polski, 
Mistrzostwo Europy i sięgnęłam nawet 
po Mistrzostwo Świata. Zaczynają 
mnie interesować dłuższe dystanse: 
maratony, ultramaratony. W tym roku 
w ultramaratonie LEŚNA DOBA pod 
Pabianicami pokonałam swoją życiówkę 
z zeszłego roku i przeszłam dystans 112 
km w czasie 17 godzin i 10 minut.

dokończenie ze str. 1

Dla mnie celem nie jest zdo-
bycie pucharu. Celem jest 
pokonanie samej siebie. 

Lubię przebywać dystanse, 
które już wcześniej zalicza-
łam. Chcę zobaczyć, czy jest 
progres, czy stoję w miejscu. 
Na dzień dzisiejszy udaje mi 
się nadal iść do przodu.

– Na zawodach zwykle jest teren 
naturalny?
– Zazwyczaj tak. Teren leśny, naturalny 
jest miękki – najbardziej zdrowy dla 
organizmu, dla stawów; najbardziej 
komfortowy. Twarda nawierzchnia też 
się zdarza, ale jest jej niewiele. W dzi-
siejszych czasach możemy dopasować 
obuwie specjalistyczne, odpowiednie do 
nawierzchni, po której się poruszamy, 
aby mieć komfort i bezpieczeństwo.
– Co wydaje się najtrudniejsze w tej 
dyscyplinie sportowej?
– W tej chwili kibice, osoby, które mnie 
wspomagają, przyzwyczaiły się, że zawsze 
przyjeżdżam z pucharem i to się stało dla 
nich nudne [śmiech]. A dla mnie celem 
nie jest zdobycie pucharu. Celem jest 
pokonanie samej siebie. Lubię przebywać 
dystanse, które już wcześniej zaliczałam. 
Chcę zobaczyć, czy jest progres, czy 
stoję w  miejscu. Na dzień dzisiejszy 

udaje mi się nadal iść do przodu. Coraz 
dalej i szybciej. Teraz (04.11) zdobyłam 
wicemistrzostwo Polski. Mimo, że po 
raz trzeci z rzędu obroniłam ten tytuł 
w Maratonie Górskim w Radziechowach 
(koło Żywca) jest u mnie postęp, bo za 
każdym razem na tym trudnym, królew-
skim dystansie poprawiałam swój czas. 
A wydawałoby się, że znowu 2 miejsce, że 
nie jest lepiej... Były do pokonania prawie 
43 km. Trasa trudna, bardzo wymagająca 
– dużo podejść, wejście na Skrzyczne. 
Wiele mi to dało do myślenia – ciężko 
się wchodziło przez poprzednie dwa 
lata, teraz (za trzecim razem) było lżej, 
jestem silniejsza, bardziej wytrzymała 
i poprawiłam czas, o niecałą minutę.
– Większych kontuzji jak na razie nie 
było w związku z tym sportem?
– Odpukać, nie. Omijają mnie. Nie tylko 
chodzę z kijkami, ale staram się ogólnie 
urozmaicać swoje treningi. Jestem po 
AWF i mam świadomość, że nie można 
uprawiać sportu jednostronnie, trzeba 
ogólnorozwojowo. Jeżdżę na rowerze, 
pływam, ćwiczę fitness, dużo się roz-
ciągam, zdrowo odżywiam i  stosuję 
odnowę biologiczną – to chyba dzięki 
temu kontuzje mnie omijają.
– Jak zostać instruktorem nordic 
walkingu?
– Aby zostać instruktorem nordic walking 
dobrze jest mieć ukończoną uczelnię na 
kierunkach związanych z wychowaniem 
fizycznym – takie osoby są przygoto-
wane pod kątem znajomości anatomii, 
fizjologii, biomechaniki, pracy z grupą 
ludzi, potrafią przygotować organizm 
do wysiłku. Trzeba złożyć podanie do 
Polskiej Federacji Nordic Walking, tam 
jest selekcja (czy taka osoba się nadaje), 
potem jedzie się na kurs. Gdy nie miało 
się wcześniej do czynienia z anatomią 
czy metodyką, trzeba je zaliczyć. No 
i  dobrze by było wcześniej samemu 
chodzić z kijkami, mieć doświadczenie; 
wiedzieć, co poruszyć i kiedy, żeby stawy 
były odciążone, kręgosłup rozluźniony, 
żeby ramiona i biodra pracowały, żeby 
krok był odpowiednio długi.

– Wracając do spotkań parlamentarnego 
zespołu: co – pani zdaniem – zadziało 
się tam takiego najważniejszego?
– Celem konferencji było głównie uświa-
domienie senatorom, posłom i ministrom, 
jak ważną rolę w  życiu społeczeństwa 
odgrywa nordic walking – sport dla 
każdego. Dzieliliśmy się doświadczeniami 
na różnych szczeblach: jak prowadzimy 
zajęcia, jaki wpływ mają one na ludzi 
w każdym wieku. Mówiliśmy o projektach, 
które dotychczas były realizowane przez 
Polską Federację Nordic Walking, jak 
"Nordic walking na receptę", wspierane 
przez: prof. Grzegorza Raczaka, Santander 
Consumer Bank, Ziaję, oraz ambasadorów 
akcji takich jak Justyna Kowalczyk, Tamara 
Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski. 
Dzieliliśmy się doświadczeniem i wiedzą 
w temacie, co zrobić, aby społeczeństwo 
było zdrowe, miało dobrą kondycję 
i  prowadziło aktywny i  zdrowy styl 
życia. Jest coraz gorzej – ludzie w coraz 
młodszym wieku siedzą coraz dłużej 
przed ekranami, nie dotleniają się, nie 
hartują, coraz częściej chorują i koło się 
zamyka. Nordic walking jest sportem 
niedrogim – wystarczą dobre buty, kije, 
ubranie się w sportowe rzeczy i można 
się ruszać, dbać o siebie i swoje zdrowie.
– Poproszę jeszcze parę słów o  zajęciach 
nordic walking, które prowadzi pani w Białej.
– Zajęcia te już się pomału kończą. 
Zaczęły się 8 maja i będą trwać do 27 
listopada. Bierze w nich udział średnio 
12–18 osób. Sporo uczestników dojeżdża, 
m.in. z Głogówka, z Prudnika, z wiosek 
naszego powiatu: Łącznika, Gostomi, 
Solca. Jest nawet pani z Czech, ze Zlatych 

Hor. Zajęcia te odbywają się w  każdy 
wtorek o  godzinie 17.00 na stadionie 
miejskim w Białej. Nie tylko uczymy się 
prawidłowo chodzić marszem nordic 
walking, ale również poprawiamy swoją 
ogólną sprawność motoryczną, bawimy 
się, śmiejemy i trenujemy. Wszystkich 
chętnych zapraszam na NORDIC 
WALKING NA RECEPTĘ.
– Z  zawodu jest pani nauczycielem 
wychowania fizycznego?
– Tak, z 25-letnim stażem pracy. Pięć 
lat temu w  wyniku likwidacji liceum 
w Białej zostałam zwolniona. Dostrze-
żono mnie w Nysie, dzięki wywiadowi, 
którego udzieliłam w mediach – dostałam 
propozycję pracy. Tam uczę do dnia 
dzisiejszego w  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego, z  czego 
jestem bardzo zadowolona. Lubię pracę 
z młodzieżą. Mam tam już wśród swoich 
podopiecznych jednego Mistrza Polski 
oraz zdobywcę 1 miejsca w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Polski Konrada Topo-
lnickiego. Drugą Wicemistrzynią Polski 
w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski 
została Angelika Wojda. Przejeździli ze 
mną cały tegoroczny sezon, zdobywając 
laury. Mam nadzieję, że młodzieży biorącej 
udział w zawodach będzie w przyszłym 
roku więcej. Obecnie przygotowuję 
w  szkole konferencję ogólnopolską, 
szkoleniowo-metodyczną dla nauczycieli 
wychowania fizycznego na temat „Nordic 
walking jako alternatywna forma zajęć 
wychowania fizycznego”. Jednym z prele-
gentów będzie prezes Polskiej Federacji 
Nordic Walking Olgierd Bojke.

rozmawiał Bartosz Sadliński

oferujemy
przelewy zagraniczne
opłata tylko 6,00 zł*

za przelew SEPA w trybie standardowym
kurs negocjowany**

*promocja obowiązuje do dnia 31.12.2019 r.
**dot. kwot powyżej 5000 euro
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Wokół św. Marcina w Pogórzu
Zarząd Mniejszości Niemieckiej 

w Pogórzu już po raz trzeci 
w ramach projektu "Ein Genera-

tionstreffen aus dem Anlass des Mar-
tinstages" zorganizował (8 listopada) 
obchody dnia Świętego Marcina. 

 W ramach projektu odbyły się warsz-
taty plastyczne, podczas których dzieci 
przygotowywały kolorowe lampiony ze 
szklanych słoików (według własnych, 
przeróżnych pomysłów). Podczas spotka-
nia dzieci oprócz tworzenia lampionów 
zajęte były nauką niemieckich piosenek, 
związanych z  obchodami Świętego 
Marcina, poznały obyczaje i  legendę 
o tej postaci.
 Pod przewodnictwem nauczyciela 
języka mniejszości narodowej niemieckiej 
M. Helfeier uczniowie klas I  i  II oraz 
przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łączniku, Filli w Pogórzu 
przygotowały krótki występ, który odbył 
się w Kościele św. E. Stein w Pogórzu. 
 Po występie zaczął się pochód 
z lampionami ulicami Pogórza. Główną 
atrakcją był św. Marcin na koniu, który 
szedł na czele procesji. O bezpieczeń-
stwo zadbała miejscowa jednostka 

Straży Pożarnej, której chcielibyśmy 
serdecznie podziękować. 
 Nie zabrakło rogali marcińskich. 
Zarząd Mniejszości Niemieckiej zaprosił 
wszystkich mieszkańców na słodki 
poczęstunek do sali pani Kołek.
 Projekt cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Źródłem jego finansowania 
były środki Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Republiki Federalnej 
Niemiec za pośrednictwem Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w Polsce.
 Jako nauczyciel, a  zarazem prze-
wodnicząca DFK w Pogórzu, chciałam 
serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy wzięli udział w obchodach: tak 
licznie przybyłym dzieciom, rodzicom, 
nauczycielom, mieszkańcom Pogórza 
i  okolicznych wiosek. Podziękowania 
należą się w  szczególności członkom 
zarządu DFK, którzy pomogli w przy-
gotowaniu tego święta; pani Kołek, 
która udostępniła nam na tę uroczystość 
salę; panu Adamowi Wojtusiowi, który 
wypożyczył nam konia, a  sam wcielił 
się w rolę świętego Marcina.

Monika Helfeier

Zorganizowane 9 listopada 
w Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej z Oddziałem Przed-

szkolnym w Grabinie obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości 
miały wyjątkowo uroczysty charak-
ter. Uczniowie wzięli udział w akcji 
"Rekord dla Niepodległej", zatańczyli 
poloneza, ustawili się w żywą flagę, 
wystawili inscenizację i dali koncert 
pieśni patriotycznych.

 Ta setna rocznica skłania do refleksji, 
zadumy, ale też do radosnego świętowania 
dnia, w  którym spełniły się marzenia 
trzech pokoleń.
 W Grabinie nie zabrakło ani wzruszeń, 
ani uśmiechu. Szkoła wraz z placówkami 
na terenie całego kraju wzięła udział 
w akcji "Rekord dla Niepodległej", zatem 
punktualnie o symbolicznej godzinie 11:11 
wychowankowie przedszkola, uczniowie 
i nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki 
"Mazurka Dąbrowskiego". Podniosły 
nastrój towarzyszył przemówieniu prze-
wodniczącej Samorządu Uczniowskiego. 

Radość i  optymizm wniósł występ 
przedszkolaków, a przygotowana przez 
klasę czwartą inscenizacja pt.: „Jede-
nasty listopada i Polacy” z nutką ironii 
przedstawiła postawy naszych rodaków 
wobec celebrowania świąt narodowych. 
 Przeplatane pieśniami patriotycznymi 
deklamacje wierszy C. K. Norwida, A. 
Mickiewicza, K. Wojtyły i A. Słonim-
skiego przywróciły uroczysty nastrój. 
Publiczność entuzjastycznie wtórowała 
występom wokalnym, a pogodne piosenki 
legionowe wprawiły wszystkich w dosko-
nałe humory. Z kolei najważniejsze fakty 
związane z odzyskaniem niepodległości 
przypomniała krótka prezentacja mul-
timedialna. Na zakończenie wszyscy 
udali się na boisko szkolne, by uroczyście 
odtańczyć poloneza. Po majestatycznym 
tańcu niespożyta energia uczniów znalazła 
ujście w uformowaniu żywej flagi.
Spontaniczny śpiew w czasie szkolnej 
uroczystości i utworzony przez dzieci 
biało-czerwony sztandar pokazują, że 
rośnie nowe pokolenie patriotów.

Monika Kęsek

Rekord dla 
Niepodległej,
polonez i żywa flaga

Żywa flaga

Śpiewano, recytowano, odgrywano role

Obchody zorganizowane były z projektu „Ein Generationstreffen aus dem Anlass des Martinstages”

Święty Marcin i tym razem na koniu

Rogale - czym to święto byłoby bez nich



PANORAMA BIALSKA • LISTOPAD • 201810

W ubezpieczeniach rolnych 
sytuacja wygląda podob-
nie jak w samochodowych. 

Każdy rolnik, tak jak właściciel po-
jazdu, powinien mieć wykupione 
ubezpieczenie. Jednak dopiero po-
siadanie ubezpieczeń dobrowolnych 
daje pełną ochronę przed nieprze-
widzianymi wydatkami.

 Jak dobrze ubezpieczyć gospodar-
stwo rolne – radzi Agata Kosińska 
z agencji RCU Ubezpieczenia, oferu-
jącej ubezpieczenia wielu towarzystw 
ubezpieczeniowych.

 Posiadacze gospodarstw rolnych 
zgodnie z ustawą powinni posiadać dwa 
ubezpieczenia obowiązkowe: 
•  odpowiedzialności cywilnej z  tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego, 
dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje 
ewentualne szkody wyrządzone przez 
rolnika lub członka jego rodziny,

•  budynków rolniczych przed różnymi 
żywiołami – ustawa wylicza 13 żywiołów, 
w tym tak istotne jak: pożar, huragan, 
powódź czy grad.

 Trzeba jednak pamiętać, że ubezpie-
czenie dotyczące mienia nie obejmuje 
ruchomości domowych i stałych elemen-
tów mieszkalnych budynku rolniczego 
(takich jak: zabudowa kuchenna, stałe 
wyposażenie łazienki, meble czy sprzęt 
elektroniczny), a  także urządzeń czy 
maszyn rolniczych. 
 Dlatego warto uzupełnić obowiąz-
kowe polisy dodatkową ochroną mienia 
w  zakresie np. przepięcia, stłuczenia, 
dewastacji, zalania czy upadku drzew 
lub masztów. Co ważne, dobrowolne 
ubezpieczenie w  Warcie pozwoli za-

bezpieczyć dokładnie to, co jest cenne 
w gospodarstwie dla konkretnego rolnika. 
Dla jednych będą to urządzenia, maszyny 
i sprzęt rolniczy, dla drugich: zwierzęta 
gospodarskie (takie jak bydło, trzoda 
chlewna czy konie), a dla trzecich: plony 
zebrane i przechowywane w budynkach 
czy silosach. W  Warcie wybiera się 
dokładnie taki pakiet i zakres, jaki jest 
potrzebny ubezpieczonemu. 

 Warto też pomyśleć o ochronie na 
wypadek kradzieży z  włamaniem lub 
rabunku, którą można objąć stałe ele-
menty domu i jego wyposażenie takie 
jak: meble, sprzęt RTV, AGD czy rowery. 
Korzystnym uzupełnieniem może się 
także okazać ubezpieczenie OC w życiu 
prywatnym, następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) czy usługi assistance. 

 Zakres ochrony może więc być bardzo 
szeroki. Cena polisy, w zależności od jej 
zakresu, zaczyna się już od kilkudziesięciu 
złotych rocznie. Aby dobrze się ubez-
pieczyć i jednocześnie nie przepłacać, 
najlepiej skorzystać z  pomocy agenta 
ubezpieczeniowego i wspólnie przygotować 
odpowiednie ubezpieczenie chroniące 
dobytek i bliskich.

Zapraszamy do naszej 
agencji ubezpieczeniowej w Białej, 

ul. 1 Maja 34 (blisko poczty).
tel. 732 923 721, e-mail: biala@rcu.pl

Czas na ubezpieczenia rolne

24.08 i 03.11 OSP Chrzelice przeprowadziło kolejne edycje 
zabawy w quiz. Była to już siódma i ósma część. Jak 
zawsze w spotkaniu uczestniczyły drużyny składające 

się z osób w różnym wieku. Bardzo wpływa to na integrację 
międzypokoleniową, która jest jednym z celów naszego pro-
jektu. Podczas zmagań z py-
taniami uczestnicy otrzymali 
poczęstunek. Na zwycięzców 
czekały nagrody. Następna 
edycja będzie kierowana 
do młodzieży i odbędzie się 
23.11 w szkole w Łączniku. 
Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Prudniku.

GD

Jak co roku w bialskim przed-
szkolu zorganizowano uroczy-
stość z okazji Dnia św. Marcina. 

O godz. 16:30 przed kościołem na 
Starym Mieście zebrali się: rodzice, 
dzieci oraz nauczyciele, by wspólnie 
w orszaku udać się do przedszkola.

 Na czele pochodu jechał na koniu św. 
Marcin (w płaszczu i hełmie rzymskiego 
legionisty). Koń wypożyczony został 
dzięki uprzejmości prywatnej stadniny 
w Brzeźnicy. Za nim szła Bialska Orkiestra 
Dęta. O porządek i bezpieczeństwo orszaku 
zadbali miejscowi funkcjonariusze policji. 
 Przed budynkiem przedszkolnym o. 
Waldemar Wołowski przedstawił życiorys 
oraz historię św. Marcina. Następnie 
(w przedszkolu) gości serdecznie przy-
witała pani Edyta Bożek. Dzieci z grupy 

Pszczółek i Motylków pod kierunkiem 
wychowawczyń – pani Marzanny Schir-
meisen, pani Doroty Grzesło i pani Klaudii 
Glombica zaprezentowały inscenizację 
(wiersze i piosenki).
 Po części artystycznej dla zaproszo-
nych gości odbył się słodki poczęstunek 
(rogale świętomarcińskie, cukierki).
 Uroczystość cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Dziękujemy bialskiej 
orkiestrze za oprawę muzyczną, policji za 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
przemarszu, panu Adamowi Wojtusiowi 
za odegranie roli św. Marcina i wypo-
życzenie konia oraz Radzie Rodziców 
i wszystkim rodzicom, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tej uroczystości.

dyrekcja i nauczyciele grup starszaków 
Publicznego Przedszkola w Białej

Święty Marcin w przedszkolu w Białej

Kolejne odsłony quizu
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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

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

ZATRUDNIĘ  PRACOWNIKÓW

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

SZYBKO  TANIO  SOLIDNIE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

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

KONKURENCYJNE CENY
NOWYCH ELEKTRONARZĘDZI

MOŻLIWY ODBIÓR SPRZĘTU DO NAPRAWY 
NA TERENIE PRUDNIKA I OKOLIC

Z inicjatywy Zarządu Koła Mniejszości Nie-
mieckiej został (już po raz trzeci) zorga-
nizowany w Śmiczu Martinstag. Przygo-

towania do tej imprezy rozpoczęły się od napi-
sania projektu, który jest finansowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN za 
pośrednictwem Związku Niemieckich Sto-
warzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 
Dzięki otrzymanej dotacji można było zorga-
nizować spotkanie ze Świętym Marcinem. 
 9 Listopada w świetlicy wiejskiej dzieci 
wykonały z otrzymanych materiałów lam-
piony na nadchodzące święto. 11 Listopada 
o godzinie 16:00 dzieci (wraz z rodzicami 
i nauczycielami) spotkały się przed kościo-
łem, a następnie z zapalonymi lampionami 
weszły do świątyni śpiewając pieśni ku czci 
św. Marcina. Nauczyciele języka niemieckiego 
(pani Magdalena Przybyszewska z dziećmi 
z przedszkola, a pan Herbert Teichmann 
z uczniami szkoły podstawowej) przygoto-
wali program artystyczny w języku niemiec-
kim i polskim. 
 Wierni zebrani w kościele wzięli udział 
w nabożeństwie ku czci św. Marcina. Po uro-
czystościach orszak wyruszył na drogi wio-
ski; na jego czele jechał św. Marcin na koniu, 
a za nim podążały dzieci i dorośli. Takty mar-
szowej muzyki w wykonaniu orkiestry dętej 
z Białej i pięknie świecące w ciemnościach 

lampiony wyczarowały wspaniały nastrój. 
Na placu przed remizą strażacką czekało 
rozpalone ognisko, a w świetlicy – nakryte 
stoły. Przy ognisku wszystkich przybyłych 
przywitał przewodniczący Koła Mniejszo-
ści Niemieckiej: pan Leonard Peszel. Każde 
dziecko otrzymało lampion szczęścia i około 
50 światełek poszybowało w niebo, co dało 
wspaniały efekt. 
 Po oficjalnych uroczystościach przybyli 
goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Panie z zarządu koła DFK upiekły ponad 500 
rogali, którymi częstowali się wszyscy przy-
byli. Na stołach była też kawa, herbata, soki, 
ciepłe parówki i kiełbaski z grilla. Zorgani-
zowanie tak wspanialej imprezy było moż-
liwe dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy 
całego Zarządu Koła DFK w Smiczu, który 
w roku 2018 zrealizował 4 projekty: Bajkową 
noc, Kartoffelfest, wycieczkę (byłymi wschod-
nimi granicami Śląska) i Martinsfest. Zorga-
nizowaliśmy także spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet oraz Festyn Rodzinny. Dzięki tym 
wydarzeniom Koło Mniejszości Niemieckiej 
w Śmiczu należy do najaktywniej działających 
w naszej gminie. Przygotowanie i realizacja 
każdego projektu wymagają ogromu pracy 
całego zarządu i mamy nadzieję, że miesz-
kańcy Śmicza potrafią to docenić.

HT

Święty Marcin w Śmiczu
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Przełamywanie stereotypu emeryta

O zaletach Polski

O drugiej edycji projektu „Zako-
rzenieni” rozmowa z Magda-
leną Bury-Zadrogą, prezesem 

Fundacji „W rozwoju” (realizującej 
ów projekt). Organizacja od dzie-
sięciu lat zajmuje się m.in. szkole-
niami, coachingiem, prowadzeniem 
warsztatów, doradztwem zawodo-
wym, działaniami profilaktycznymi.

– Dlaczego akurat w Białej odbyły się te 
dwie edycje projektu „Zakorzenieni”?
– Choć mieszkam teraz w  Opolu, 
pochodzę z Prudnika, więc tereny pru-
dnicko-bialskie są mi bliskie. W Białej 
współpracowałam już z  Gminnym 
Centrum Kultury, to miasto interesuje 
nas (pomysłodawców projektu) jako 
tygiel kulturowy, napływowy, po drugiej 
wojnie światowej. Poczucie tożsamości 
związane z miejscem zamieszkania – tym 
postanowiliśmy się zająć. Ludzie często 
nie zdają sobie sprawy ze swojego dzie-
dzictwa; zabytki, z którymi na co dzień 
się stykają, traktują jako rzecz oczywistą.
 W Białej organizowaliśmy najpierw 
gry miejskie, obozy dla młodzieży i dzieci. 
Rozmawiali oni z najstarszymi miesz-
kańcami i na podstawie tego powstały 
właśnie gry miejskie. Potem poznaliśmy 
panią Grażynę Koszmaniuk-Krochtę, 
liderkę w środowisku bialskich seniorów. 
Pomyśleliśmy, że skoro organizujemy 
coś dla młodzieży, to można również 
dla seniorów – są kreatywni, prężni, 
przełamują stereotyp emeryta. Gdy chcę 
coś z nimi robić, muszę się upewniać, 
czy mają czas. Żyją sobie pełnią życia, 
będąc na emeryturze. Zajęcia, w które 
ich angażujemy, dzielą się na dwie 
kategorie: wewnątrzpokoleniowe i mie-
dzypokoleniowe. Byliśmy np. w Istebnej, 
gdzie młodzież rozmawiała z seniorami 
na temat wspomnień – to zresztą (można 
powiedzieć) trzon naszej działalności 
– na stronie fundacji są wspomnienia 
seniorów, coś w stylu archiwum.
– W przypadku projektu „Zakorzenieni” 
były dwie edycje. Z czego to wynika?
– To były dwa osobne projekty, aby zwięk-
szyć prawdopodobieństwo otrzymania 
środków. Najpierw w 2017, potem w 2018. 
Było dla mnie zaskoczeniem, że udało się 
drugi raz, że po raz kolejny przyznano 
pieniądze na tak małą miejscowość.

– Realnie ile osób uczestniczy w projekcie?
– To zależy od tego, jakie zajęcia się 
odbywają. Bywa, że 10 osób uczestniczy, 
bywa że 15, a nawet 50.
– Co jest główną ideą projektu?
– Pokazanie młodym, że seniorzy 
to wartość sama w sobie. Potrafią wiele 
przekazać, nauczyć, uświadomić – był 
np. piknik dla wnuczków (z dziadkami), 
sadziliśmy drzewa (koło wiaty w Białej 
– miejsca spotkań seniorów), robiliśmy 
różne drobne inwestycje (z dotacji), które 
zostaną w życiu społeczności.
– Czy można liczyć na trzecią edycję 
Zakorzenionych?
– Będę pisać projekt na rok 2019, a czy 
dostanę środki – zobaczymy. Zależy 
od tego, na ile dobrze uzasadnię, że warto.

rozmawiał Bartosz Sadliński
zdjęcia: Fundacja "W rozwoju"

 Druga odsłona projektu „Zako-
rzenieni” trwa od czerwca do końca 
listopada bieżącego roku. Projekt 
współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych (ASOS) 
na lata 2014–2020. 
 Projekt „Zakorzenieni” został 
złożony przez Fundację „W roz-
woju”, działającą w Opolu. Jego 
cel to aktywizacja osób starszych 
– zarówno między sobą, jak 
i z młodszym pokoleniem. Zatem 
oprócz przedstawicieli pokolenia 60+ 
mogli zgłaszać się wolontariusze 
(w wieku od 10 do 59 lat). Elementem 
projektu ma być również nagranie 
teledysku do lokalnej piosenki.
 Seniorzy m.in. tworzyli wieńce 
na dożynki gminne, uczestniczyli 
w warsztatach rękodzieła prowa-
dzonych przez Mayę Tomanik, robili 
kompozycje kwiatowe, wykonywali 
ćwiczenia antystresowe, mieli także 
zajęcia ruchowe. A do tego spo-
tkania integracyjne i wspomniana  
wycieczka do Istebnej.

O projekcie

Coś dla ciała, coś dla ducha

Magdalena Bury-Zadroga z bialskimi seniorami Warsztaty robienia wieńców

Warsztaty komputerowe dla seniorów - element projektu

Bohaterki przedstawienia przenosiły się w czasieElementem spotkania była też wystawa

Z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości ucznio-
wie klasy VII ZSP w Łączniku przed-

stawili w GCK w Białej (16 listopada) 
tragifarsę w pięciu aktach wierszem pt. 
„O dwóch takich, co szukały Polski”.

 Sztuka napisana przez Ewę Żelazko 
opowiada historię dwóch przyjaciółek, 
które na strychu dziadka jednej z nich 
bawią się bączkiem i  niespodziewanie 
przenoszą się w czasoprzestrzeni. Trafiają 
np. do starożytnej Grecji, do Dubaju 
czy do Rzeszy Niemieckiej w czasach II 
wojny światowej. Niezależnie, gdzie się 
znajdują, opowiadają o Polsce jako uko-
chanej ojczyźnie, przedstawiają jej zalety 
i to, za co ją uwielbiają. Spotykają nawet 
Józefa Piłsudskiego. Po wielu perypetiach 
w końcu udaje im się wrócić do domu.
 Przedstawieniu towarzyszyła mała 
wystawa rysunków Wiktorii Kulak z klasy 
VII; dekoracyjnego orzełka wykonała 
Paulina Wien.
 Przedstawiona sztuka zdobyła pierwsze 
miejsce w Powiatowym Przeglądzie Te-
atralnym w Prudniku, wiosną tego roku.

DR


