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trafia się coś nieprzyjemnego, może raz 
na pół roku...
 Każdy dzień zaczynam od tego, żeby 
zmienić miejsce i problemem jest jak długo 
będę spał, zazwyczaj jest to: 4-5 godzin, 
w porywach do 6 na dobę. Zważywszy 
na tempo, jakie sobie narzuciłem, nie jest 
to zbyt wiele. Z drugiej strony – gdy trafia 
mi się wieczór, kiedy mógłbym dłużej 
pospać, i tak budzę się po maksymalnie 6 
godzinach – po prostu organizm budzi się 
automatycznie, jest już tak zaprogramowany.
 Pierwszy problem, jaki napotykam, 
to wydostanie się z  danej miejscowości 
i dostanie się do kolejnej. Wszystko zależy 
od tego, z  jakiego miejsca próbuję się 
wydostać – czy jest to miasto, czy wieś. 
W przypadku wsi – po pół godziny marszu 
poza jej granice mogę już stanąć i łapać okazję.

Wszystko jest dla mnie ciekawostką

cd. na str. 7

cd. na str. 12

Instrumentalnie, wokalnie, tanecznie
W  sali  widowiskowej 

Urzędu Miejskiego 
w Białej (wystylizowanej 

na balową) rozbrzmiały dźwięki 
utworów m.in. Joahanna 
Straussa, Waltera Tuschli, 
Johanna Schremmela.

 13 i 20 stycznia (niedziele) odbyły 
się koncerty noworoczne w wykonaniu 
Bialskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu 

The Chance. Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowała dobrze znana bialskiej 
publiczności Andrea Rischka oraz 
Barbara Weinkopf. Wielki entuzjazm 
wzbudził wśród publiczności występ 
kilkuletniego Tomka Weinkopfa, 
który wykonał wraz z orkiestrą utwór 
„Amboss Polka”, na kowadle.

Rozmowa z Sebastianem 
Majewskim, pochodzą-
cym ze Zgorzelca, który 

od ponad siedmiuset dni 
podróżuje po Polsce, pieszo 
i autostopem.

– Skąd pomysł na taką podróż?
– Przede wszystkim chciałem przełamać 
schemat życia codziennego, które wygląda 
tak: praca, dom, obowiązki rodzinne. 
Jestem kawalerem, wolnym strzelcem 
i wielokrotnie, stając naprzeciwko kalenda-
rza, uświadamiałem sobie, że kolejne lata 
uciekają mi między palcami; postanowiłem 
więc spróbować czegoś zupełnie nowego 
– zakupiłem sprzęt i ruszyłem w Polskę. 
Nie planowałem jednak, że moja podróż 
będzie trwała aż tak długo – ponad 
tysiąc dni. Próbowałem zorientować się, 
co ciekawego można zobaczyć w danym 

województwie – okazało się, że jest tego 
bardzo dużo, więc dwutygodniowa podróż 
w  ogóle nie wchodziła w  grę (w  tym 
czasie nie zdążyłbym zobaczyć nawet 
rodzinnego województwa.
– Skąd rozpoczęła się podróż?
– Ze Świnoujścia, 1 kwietnia 2016 roku.
– Jak reagują ludzie i jakie napotykasz 
problemy podczas podróży?
– Patrząc na reakcje ludzi – wzbudzam 
w nich zainteresowanie i ciekawość, nie-
codziennie widzi się kogoś, kto spaceruje 
(zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) 
po Polsce, z plecakiem na grzbiecie i łapie 
stopa przy drodze. Czasami ktoś podejdzie, 
zapyta co robię, gdzie podróżuję, dokąd 
się udaję. Najczęściej są to osoby, które 
gdzieś z daleka obserwują, rozmawiają 
w swoim gronie – orientuję się, że na mój 
temat, bo patrzą w moją stronę... Spotykam 
się z pozytywną reakcją, bardzo rzadko 

na zdjęciu zespół STARS
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Wtyj miesioncu ech richtich nie 
wiedziała, ło czyj to loł wołs 
napisać, ale pomóg mi nasz 

„Kurier Opolski”, kaj ech widziała, jak 
kobiety z Kadłuba pierzy szkubioł. A 
przeca już banie na bezrok 25 lołt, jak 
ech mogła w „Radiu Opole” w audyci 
„Nasz Heimat” (red. Andrzeja Russaka) 
ło tyj pierszy rołz po ślonsku – czyli 
po naszemu – porozprawiać. Miałach 
na ta rozprowka ło szkubaniu piyrzoł 
swoje 5 minut. I oto coch zapamiantała 
ło piyrzu z mojego domu rodzinnego 
w Kórnicy. 

 To se ciongło bez całą zima. Z poklu-
dzaniy trza boło se uwijać i powieczerzać 
zawczasu, bo ło szóstyj to se już szkubaczki 
schodziyły. W piecu boło fest zatopiono, 
dwa stoły postawione do kupy tak, co 
dziejsiynć ludzi ungefer miało plac. 
Piyrzy stoło w papiórzanych miechach, 
skond muter wydobyjwali jy po trocha 
i dołwali na stoły, a my wszyscy z tygo 
brali do ranki i szkubali, łokoty zajś 
wyciepowali prosto na dyly. 
 Piyrszy tydzień to z tygo miecha nie 
chciało nic ubyjwać, bo co wrazili ranka, 
to jyno popuchlyli to piyrzy i zajś miech 
boł połny. Sztyry godziny wydzierzeć 

przi stole szło jyno bez to, że kobiyty 
rozprawiały wicy i roztomajty spominki, 
a miały tygo tela, co stykło na całe szku-
baniy i porzond boło cojś nowygo. Loł 
dzieci to nołgorszy boły ty rozprołwki 
o strachach, duchach i roztomajty bery, 
jak to rołz chtoś widzioł jednygo chopa 
łorać w nocy, abo wielkygo psa, co mu z 
pyjska łogiyń buchoł. Chtoś rozprawioł, że 
jego somsiołd siek rołz przi rzyce trołwa 
i Narołs cosik mu siadło na tołczka. Boło 
już ćma, a on nie poradziył ty tołczki 
podźwignonć i ujechać – takoł boła 
cianżkoł. Trzi razy se chop przeżegnoł, 

a tu z ty tołczki zarołz coś czerwionygo 
zeskoczyło i plusk do wody! Zicher to boł 
utopiec. Łod tygo czasu to se somsiod już 
z tyj futra nie jachroł do ćmołka. Inszi 
baj widzieli światołka na polu i miały 
to być duszyjczki, co se błąkały, bo nie 
umiały znołść wiecznygo łodpoczynku. 
Ale boły tyż tak śmiyszny wicy, co łod 
śmiychu aż piyrze furgały po izbie, a 
muter przezywali, bo trza boło wszysko 
zbiyrać do kupy. Jak już prziszoł tyn 
dziyń, co miechy z piyrza boły entlich 
prozne, narychtowało se nołwara. Na-
pieczony boły kraply abo kołołcz, nierołz 
i hobelszpejny, ale przed tyj se jednak 

jadło sałot kartoflany i swojską kiełbasa. 
Po nołwarze stoły se wykludziyło, łokoty 
pozamiatało i grało se w roztomajty 
szpily, na przikłołd w "blinde Kuh". Joł 
poradziyła i na bifej wlyjść, coby se jyno 
nie dać dopajść. Czansto my tańcowali, 
śmiychu i pisku boło przi tyj siła nierołz 
i do dwanołsty. 
 Czymu piyrwyj ludzie tela piyrzoł 
potrzebowali? No bo wszandzie boło siyła 
dzieci, a kożdoł dziołcha, jak se wydała, 
to dostała i pierzinka, i zygowki. Rołz to 
mi tak już to szkubanie łobmierzło, że 
natkałach do kabzów tak ze trzi gołrśći 

piyrzo i wyciepłach jy na dwór do śniegu. 
Jak to dziecko – nie pomyślałach, iże 
śniyg na wiosna se roztopi, a piyrzy 
przed siynią łostanie. Na bezrok to już 
muter na nołs dali pozor, coby my tak 
nie mogli łowichłać. Poszkubany piyrzy 
dołwało se zajś do miechów nazołd, 
zawionzywało wielko kyćka, nasuło do 
postrzodka mottenpulwru i jeszcze rołz 
przewianzało. Miechy wisiały potyj na 
górze, pod pomoło, i czekały aż prziszoł 
czas, kedy cera padała: „Mutter, schiet 
die Betten, es hat mich einer angekukt!" 
(Matuś, szykujcie pierziny, bo jedyn już 
na mie kuknoł!).

 Drodzy Czytelnicy, Babcie i Dziadkowie! 
W dniu Wasze świanta życza woł siła 
zdrowia, pogody ducha i dołoża krótki 
wiersz, bo poezja jest dobra na wszystko.
 
Koncert
Scena artyści
długa suknia i frak
na widowni seniorzy
doznania – wzruszenia
otulone pikowaną kamizelką
żeby zostały na dłużej

Szkubanie piyrzoł

Miejscowość Liczba mieszkańców na dzień:
31.12.2017 r. 31.12.2018 r.

Biała 2 433 2 412
Browiniec Polski 136 137

Brzeźnica 254 255
Chrzelice 598 593

Czartowice 120 119
Dębina 91 93

Gostomia 422 421
Górka Prudnicka 189 191

Grabina 424 421
Józefów 115 113

Kolnowice 234 234
Kolnowice-Kokot 5 4

Krobusz 289 295
Laskowiec 90 92

Ligota Bialska 367 357
Łącznik 1027 1008

Miłowice 125 121
Mokra 142 147

Nowa Wieś Prudnicka 207 208
Ogiernicze 143 143

Olbrachcice 335 336
Otoki 175 178

Pogórze 692 692
Prężyna 289 284

Radostynia 401 395
Rostkowice 207 209

Solec 200 194
Śmicz 464 469

Wasiłowice 161 163
Wilków 172 171
Razem 10 507 10 455

URODZENIA
2017 r. 2018 r.

91 94
ZGONY

2017 r. 2018 r.
169 124

Dane statystyczne dotyczące mieszkańców gminy Biała 

Miejscowość Dzień i godzina Miejsce zebrania
Radostynia 21.01. - 19:00 świetlica
Czartowice 22.01. - 15:00 Świetlica Nowa Wieś Prudnicka

Prężyna 22.01. - 19:00 Świetlica
Dębina 23.01. - 1730 Mieszkanie Pani Sołtys
Mokra 23.01. - 19:00 Świetlica

Olbrachcice 24.01. - 18:00 Świetlica
Łącznik 28.01. - 19:00 Świetlica OSP

Gostomia 29.01. - 19:00 Świetlica
Ligota Bialska 30.01. - 19:00 Świetlica

Ogiernicze 31.01. - 19:00 świetlica
Brzeźnica 1.02. - 1830 Świetlica

Rostkowice 4.02. - 1830 Sala RSP
Miłowice 5.02. - 18:00 Świetlica

Laskowiec 6.02. - 1730 Świetlica
Kolnowice 6.02. - 19:00 Świetlica

Śmicz 7.02. - 19:00 szkoła
Chrzelice 11.02. - 1830 Sala WCI

Browiniec Polski 12.02. - 18:00 Świetlica
Solec 12.02. - 1930 Sala u Hupki

Krobusz 13.02. - 1830 Sala u Suchego
Otoki 14.02. - 1730 Świetlica

Grabina 14.02. - 19:00 Świetlica
Wasiłowice 15.02. - 18:00 Świetlica

Biała Osiedle 18.02. - 1730 Sala Urzędu Miejskiego
Biała Sołectwo przedmieście 19.02. - 19:00 Sala w Barze pod Łysą

Józefów 20.02. - 1830 świetlica
Frącki 21.02. - 1730 Świetlica

Górka Prudnicka 21.02. - 19:00 Świetlica
 Wilków 25.02. - 1830 świetlica
Pogórze 26.02. - 1830 świetlica

Nowa Wieś Prudnicka 27.02. - 19:00 świetlica

Harmonogram zebrań wyborczych 
Samorządu Mieszkańców 

Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2019 rok
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Przemoc jako przyczyna i skutek

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej

Ostatnimi czasy temat prze-
mocy w rodzinie często gości 
w przestrzeni publicznej. Nie 

ominął także naszego lokalnego po-
dwórka. 12 grudnia, o godzinie 12:00 
odbyły się warsztaty (dla mieszkań-
ców gminy Biała) umiejętności wy-
chowawczych w kontekście zagro-
żenia zjawiskiem przemocy w rodzi-
nie. Miejscem spotkania był Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Białej.

 Prowadząca: Monika Witkow-
ska-Kubas (psychoterapeuta, trener 
treningu psychologicznego, specjalista 
terapii uzależnień i  pomocy osobom 
doświadczającym przemocy) poruszyła 
kilka zagadnień – ważnych, na ogół zna-
nych, ale wymagających przypominania 
i powtarzania.
 Rodzina jest najważniejszym środowi-
skiem w życiu człowieka, kształtującym 
osobowość, system wartości, poglądy 
i styl życia. Istotną rolę w prawidłowo 
funkcjonującej rodzinie odgrywa relacja 
między rodzicami oparta na miłości 
i zrozumieniu. To rodzina określa cele 
i wartości, do których dążą dzieci, a także 
wywiera istotny wpływ na zachowanie się 
jednostek – zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz rodziny. Wspólnota rodziców, 
dzieci i  krewnych stanowi pierwsze 
i  podstawowe miejsce doświadczenia 
współżycia z ludźmi.

 Bywa jednak, że rodzina nie jest 
w  stanie realizować podstawowych 
zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają 
zaburzeniu, łamane są reguły, a zacho-
wania poszczególnych członków stają 
się coraz bardziej niezgodne z normami 
prawnymi i moralnymi oraz oczekiwa-
niami społecznymi.

 Przemoc domowa może być zarówno 
skutkiem, jak i  przyczyną dysfunkcji 
w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do 
kategorii zachowań negatywnych o dużej 
szkodliwości społecznej. Prowadzi do 
poważnych naruszeń norm moralnych 
i prawnych, tragicznych skutków psycho-
logicznych, a w skrajnych przypadkach: 
do poważnych okaleczeń czy zabójstw.
 W  domu powinniśmy czuć się 
bezpiecznie. Dom ma być miejscem, 
w którym jesteśmy kochani, chronieni 
i gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub 
nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest 
spokojną przystanią, ale niebezpiecznym 

miejscem, gdzie regularnie doznaje się 
cierpień fizycznych i  emocjonalnych 
(a nawet doświadcza wykorzystywania 
seksualnego).
 Przemoc najczęściej kojarzy się z biciem, 
popychaniem, kopaniem, zmuszaniem 
człowieka do upokarzających czynności, 
stosowaniem broni lub gwałtem. Do 
przemocy zalicza się jednak także: po-
niżanie człowieka, oczernianie go przed 
innymi, rzucanie obelg, obrażanie jego 
poczucia własnej wartości, ograniczenie 
swobody w sposób przekraczający normy 
moralne i obyczajowe.
 Ważnym elementem działań na rzecz 

zapobiegania występowaniu agresji u dzieci 
i młodzieży jest promowanie zachowań 
nieagresywnych i społecznie pożądanych. 
Umiejętności wychowawcze w rodzinie 
mają znaczący wpływ na funkcjonowanie 
dziecka. Działania służące wzmocnieniu 
więzi są jednym z warunków prawidło-
wego funkcjonowania rodziny.
 Spotkanie odbyło się w ramach Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Gminy Biała na lata 2011-2018 
oraz Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny Gminy Biała na lata 2017-2019.

BS (na podstawie informacji OPS)

Do 
przemocy zalicza 
się także: poniżanie 
człowieka, oczer-

nianie go przed innymi, rzucanie 
obelg, obrażanie jego poczucia 
własnej wartości, ograniczenie 
swobody w sposób przekracza-
jący normy moralne i obyczajowe.

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Biała to grupa specjalistów reprezentujących 
różne służby i instytucje, powołana do reali-
zacji zadań określonych w Gminnym Progra-
mie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gmi-
nie Biała, opracowanym w oparciu o przepisy 
ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem 
Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnie-
nie efektywnej współpracy kręgu instytucji 
i organizacji działających na rzecz zapobiega-
nia i zwalczania zjawiska przemocy w rodzi-
nie na terenie gminy Biała. Siedziba Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała mie-
ści się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Prudnickiej 29, który zapewnia obsługę 
organizacyjno-techniczną.

 Do zadań zespołu interdyscypli-
narnego należą:
•  integrowanie i  koordynowanie działań 

podmiotów realizujących procedurę Nie-
bieskiej Karty

•  diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie

•  podejmowanie działań w środowisku zagro-
żonym przemocą w  rodzinie mających 
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

•  inicjowanie interwencji w  środowisku 
dotkniętym przemocą w rodzinie

•  rozpowszechnianie informacji o  instytu-
cjach, osobach i możliwościach udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym

•  inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie

 Wymienione działania prowadzone przez 
Zespół Interdyscyplinarny są oparte na pro-
cedurze Niebieskiej Karty. Procedura Nie-
bieskiej Karty została wprowadzona w życie 
w 2010 roku na mocy ustawy o przeciwdzia-

łaniu przemocy w rodzinie. Celem realizacji 
procedury jest dobro i bezpieczeństwo osób 
doznających przemocy w rodzinie, ale także 
skuteczna współpraca przedstawicieli różnych 
instytucji, które są zobowiązane do reago-
wania w przypadku wystąpienia przemocy 
domowej. Powyższe rozwiązanie pozwala 
na to, aby raz ujawniony fakt wystąpienia 
przemocy w rodzinie uruchomił interdy-
scyplinarną pomoc. Oznacza to, że osoba 
pokrzywdzona nie musi samodzielnie zgła-
szać się do różnych instytucji celem uzyskania 
pomocy. To przedstawiciele instytucji zwra-
cają się do niej z ofertą pomocy, a wspólnie 
uzgodniony plan działania będzie zawierał 
także propozycję oddziaływań wobec osoby 
stosującej przemoc, bo od zmiany zachowa-
nia tej osoby zależy bezpieczeństwo i dobro 
osoby bądź osób doznających przemocy.
Wszczęcie procedury następuje przez wypeł-
nienie formularza „Niebieska Karta – A” 
w przypadku powzięcia (w toku prowadzo-
nych czynności służbowych lub zawodo-
wych) podejrzenia stosowania przemocy 
wobec członków rodziny lub w wyniku zgło-
szenia dokonanego przez członka rodziny 
albo przez osobę będącą świadkiem prze-
mocy w rodzinie. Kroki postępowania przed-
stawicieli służb i  instytucji odpowiedzial-
nych za procedurę Niebieskiej Karty rozpo-
czyna ten podmiot, który pierwszy powziął 
informację o podejrzeniu zaistnienia prze-
mocy w rodzinie. Może to być: funkcjona-
riusz policji, pracownik socjalny, pracownik 
oświaty, pracownik ochrony zdrowia, członek 
gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Procedura jest pewnym upo-
rządkowanym sposobem działania w trud-
nych sytuacjach. Jej podstawową zaletą jest 
to, że pozwala szybko i skutecznie działać 
bez zbędnego zastanawiania się nad sen-
sem i kolejnością podejmowanych czynno-
ści. Szczególnie wtedy, kiedy zagrożone jest 
bezpieczeństwo dziecka, znajomość zasad 

Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji
przewodn. Mariusz Kwoczek
Małgorzata Fluder
Irena Wotka
Józef Roden

Komisja Gospodarcza
przewodn. Marek Klinke
Maria Moszczeńska
Gabriela Neugebauer
Adrian Harnys
Mateusz Kosiński

Komisja Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej, 
Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska
przewodn. Alfred Krupa
Roman Barysz
Mariusz Kwoczek
Andrzej Osiewacz
Sabina Gorek

Komisja Rewizyjna
przewodn. Adrian Harnys
Roman Barysz

Marek Klinke
Andrzej Osiewacz
Damian Tarnowski

Komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego
przewodn. Irena Wotka
Małgorzata Fluder
Jacek Czerwiński
Józef Roden
Damian Tarnowski

Skład komisji stałych Rady Miejskiej
Podczas sesji grudniowej wybrano przewodniczących 

oraz składy komisji stałych

postępowania staje się nieodzowna i nie-
oceniona. Procedura Niebieskiej Karty jest 
bardzo pomocna w ocenie i diagnozie zjawi-
ska w konkretnym przypadku, ułatwia także 
szybkie podjęcie szeregu działań chroniących 
bezpośrednio rodzinę oraz umożliwia wszczę-
cie procedury karnej wobec sprawcy prze-
mocy. Niesienie pomocy rodzinom, w któ-
rych występuje przemoc, wymaga działa-
nia zespołowego, a  im więcej specjalistów 
i instytucji zostaje zaangażowanych w pro-
blem, tym w większym zakresie można objąć 
rodzinę pomocą.
 Aby zespół efektywnie pracował na rzecz 
poprawy sytuacji rodzin doświadczających 
przemocy, członkowie zespołu interdyscy-
plinarnego i  grup roboczych uczestniczą 
w szkoleniach. Takie szkolenie miało miej-
sce 14 października w  budynku Urzędu 
Miejskiego w  Białej. W  szkoleniu wzięli 
udział członkowie Zespołu Interdyscypli-
narnego i grup roboczych, m.in przedsta-
wiciele pomocy społecznej, oświaty, służby 

zdrowia, policji, kurateli sądowej, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Tematem szkolenia była proce-
dura Niebieskiej Karty. Szkolenie ukierun-
kowane było na pogłębienie i poszerzenie 
wiedzy na ten temat oraz na temat możli-
wości zastosowania innych alternatywnych 
form wspierania osób doświadczających 
przemocy, a także zagrożonych tym zjawi-
skiem. Prowadziła je Monika Witkowska-
-Kubas, psychoterapeuta, trener treningu 
psychologicznego, specjalista terapii uza-
leżnień i pomocy osobom doświadczającym 
przemocy. Podnoszenie umiejętności w róż-
nych formach szkoleniowych pozwala nam 
na jeszcze lepsze działania, podejmowanie 
odpowiednich decyzji w celu pomocy rodzi-
nom zamieszkałym w gminie Biała.

Opracowali przedstawiciele Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Białej

Procedura Niebieskiej Karty jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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Program „Niezależne życie” 
wdrażany jest stopniowo 
w gminie Biała – polega on 

na tworzeniu mieszkań wspo-
maganych. Wstępnie wia-
domo, że miał miejsce wybór 
lokalu (o szczegółach wkrótce 
poinformujemy), odbyła się 
także konferencja – w Urzę-
dzie Miejskim, w poniedziałek, 
17 grudnia, od 10:00. Dwoje 
specjalistów w czasie dwóch 
prelekcji zarysowało temat: 
Grażyna Busse (gerontolog) 
oraz Marta Zatorska (z Re-
gionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi).

 Liderem projektu jest wojewódz-
two łódzkie (opolskie zaś – jego 
partnerem). Mamy do czynienia 
z działaniami pilotażowymi – cho-
dzi o to, by najpierw przetestować 
pewne rozwiązania (nim staną się 
standardami i zacznie się ich proce-
dowanie w drodze ustawodawczej). 
Tego rodzaju przecieranie szlaków 
dotyczy pięciu gmin w kraju – trzy 
z  nich znajdują się w  wojewódz-
twie łódzkim, dwie natomiast: 
w opolskim. Jeśli chodzi o łódzkie 
– powstaną cztery mieszkania, 
w opolskim będą trzy (jedno z nich 
w gminie Biała, pozostałe: w gmi-
nach Paczków i Brzeg). Jednostką 
odpowiedzialną za koordynowanie 
projektu na terenie Opolszczyzny 
jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu (koordynatorzy 
z  jego ramienia to: Aleksandra 
Walas i Adam Kijak).

Zapewnienie
wsparcia

 Na terenie gminy Biała powstanie 
jedno mieszkanie wspomagane. 
Będą w nim mogły zamieszkać dwie 
osoby na raz. Tego typu pomoc 
ukierunkowana jest na deinstytucjo-
nalizację usług w zakresie pomocy 
społecznej – ktoś, kto jest w jakimś 
zakresie niesamodzielny, otrzymuje 
wsparcie – nie dzieje się to jednak 
w całodobowym ośrodku. Cel to za-
trzymanie oraz – w takim stopniu 
jak jest to możliwe – spowolnienie 
procesu niedołężnienia (trafienie 
do Domu Pomocy Społecznej 
ma być co najmniej opóźnione). 
Niezależne życie polega na samo-
dzielnym podejmowaniu decyzji 
– aspekt indywidualizacji został 
podkreślony podczas grudniowej 
konferencji. Środowisko lokalne 
odgrywa w  tym procesie istotną 
rolę – dlatego warto położyć nacisk 
na jego angażowanie.

 Program jest nastawiony na pomoc 
osobom, które cierpią na choroby 
neurologiczne, takie jak parkinson 
czy alzheimer. Wiek nie jest rzeczą 

chodzi o pozostałe: trzeba dopiero 
przetrzeć szlaki. Tam, gdzie predyspo-
zycje spotykają się z kwalifikacjami, 
powstają kompetencje – o tym można 
było usłyszeć podczas konferencji. 
Jak też nietrudno się domyślić – 
dużą rolę (w  przypadku wyboru 
osób na te stanowiska) odgrywają 
predyspozycje stricte osobowe: 
gotowość do podejmowania wyzwań, 
a także elastyczność w ich obliczu). 
Wsparcie ma być spersonalizowane 
– dostosowane do potrzebującego 
i  jego sytuacji. Przewidziano 160 
godzin szkoleń dla kadry.

 Podczas spotkania pojawił się też 
temat kosztów. Wyremontowanie 
mieszkania wspomaganego wynie-
sie – szacunkowo – 70 tys. zł, jego 
wyposażenie: 110 tys. zł, szkolenie 
kadry z terenu gminy – 40 tys. zł, 
poradnictwo specja listyczne – 
345 tys. zł (w  skali roku), zakup 
materiałów na zajęcia – 70 tys. zł 
(również za rok).

Wypracowanie
standardu

 Goście z  Łodzi (jako liderzy 
projektu i prowadzący konferencję) 
dzielili się doświadczeniami. Nie 
zabrakło zagadnień teoretycznych 
(podpartych bibliografią) – na czym 
polega realizacja programu: krok 
po kroku. Składa się projekt, wyłania 
partnera (spośród stowarzyszeń, 
fundacji), podpisuje się list intencyjny, 
rozeznaje, które mieszkanie, gdzie 
i za ile zostanie użyte – dane lokum 
musi spełniać określone wymogi (jeśli 
ma służyć osobie niepełnosprawnej 
– nie wchodzi w  rachubę np. wy-
sokie piętro; musi być zachowana 
dostępność architektoniczna; dużą 
rolę odgrywa usuwanie barier komu-
nikacyjnych). Na przynajmniej trzy 
lata mieszkanie powinno zachować 
trwałość; o to jednak zadbać mają 
eksperci (niwelacja ryzyka znajduje 
się w ich gestii).

 Pełna nazwa projektu to „Nieza-
leżne życie – wypracowanie stan-
dardu i przeprowadzenie pilotażu 
w zakresie usług mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z chorobami 
neurologicznymi, w tym z chorobą 
Alzheimera i chorobą Parkinsona 
oraz osób starszych”. Jak zostało 
wspomniane – projekt realizowany 
jest w formule partnerskiej.

 Łączna wartość dofinansowania 
projektu wynosi: 10.171.999,20 zł, 
natomiast kwota dofinansowania dla 
Województwa Opolskiego/Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu: 3.271.910,40 zł. Termin 
realizacji projektu: od 03.04.2018 r. 
do 31.03.2022 r.

Tego typu pomoc ukierunkowana 
jest na deinstytucjonalizację usług 

w zakresie pomocy społecznej – ktoś, 
kto jest w jakimś zakresie niesamodzielny, 
otrzymuje wsparcie – nie dzieje się to jednak 
w całodobowym ośrodku.

Grażyna Busse zarysowała kontekst gerontologiczny mieszkań wspomaganych

Większość zebranych na konferencji stanowili seniorzy

najistotniejszą w przypadku progra-
mu, należy się jednak spodziewać, 
że w praktyce skorzystają z niego 
właśnie osoby starsze. Są to tematy 
„na czasie” – starzejące się społe-
czeństwo plus potrzeba pomocy 
w zagospodarowaniu seniorom czasu 
oraz zapewnieniu im medyczno-so-
cjalnego wsparcia. W tym przypadku 
chodzi o tę drugą opcję. Gerontolog 
Grażyna Busse nakreśliła tło spo-

łeczno-demograficzne mieszkań 
wspomaganych – ich tworzenia 
i codziennego funkcjonowania.
 Zaistnieje konieczność stworze-
nia miejsc pracy (na okoliczność 
projektu „Niezależne życie”). Pra-
cownik socjalny, opiekun-asystent, 
animator-terapeuta... W przypadku 
pierwszej spośród wymienionych 
funkcji – są już na rynku osoby 
o  takich kwalifikacjach. Jeśli zaś 

Pomoc społeczna obiera nowe kierunki
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Jasełka poprzedzały wspólne spotkanie przy stole

Teresa Hreczaniuk prezentowała swoje utwory

Mali aktorzy mogli się wykazać

Tort nawiązywał do tytułu książki

Spotkanie pozwoliło zebranym pozostać w klimacie świątecznym

Publiczność dopisała

Wierszem na pograniczu

Pracowicie i z pożytkiem dla duszy

Opowiadania przeplatane wierszami

Niedawno ukazała się książka 
„Zmieścić się w słowie” (z wy-
mownym podtytułem: „Alma-

nach grupy poetyckiej ze śląskiego 
pogranicza”). Wśród autorów zna-
lazło się dwóch z ziemi bialskiej. Za 
to pozostali – a przynajmniej więk-
szość z nich – dała się już poznać 
lokalnym czytelnikom.

 Wydawnictwo „Radostowa”, Starachowi-
ce – to instytucjonalne przyporządkowanie 
tej prawie stupięćdziesięciostronnicowej 
publikacji. Redaktor zbioru Antoni 
Dąbrowski opatrzył książkę wstępem 
zawierającym krótkie charakterystyki 
autorów (tudzież: „udziałowców” – bo 
tak zostali na okładce nazwani): Danuty 
Babicz-Lewandowskiej, Tomasza Hen-
cińskiego, Romany Klubowicz, Danuty 
Kobyłeckiej, Zofii Kulig, Alfredy Heleny 
Nowak, Wojciecha Ossolińskiego, Jerzego 
Stasiewicza, Agnieszki Tomczyszyn- 

-Harasymowicz, Anny Zielińskiej oraz 
Jana Szczurka i Witolda Hreczaniuka. 
Przedostatni z Łącznika, ostatni z Go-
stomi (zresztą – na łamach naszego 
miesięcznika obu panów w zasadzie nie 
trzeba przedstawiać).
 „Poeta, historyk, nauczyciel” – tak 
zostaje przedstawiony we wstępie Witold 
Hreczaniuk. – „Wraz z  żoną mobilni 
animatorzy życia literackiego w  iście 
bermudzkim[hm? - przyp. red.] trójkącie: 
Gostomi – Prudniku – Wieszczynie. [...] 
W rozmowie ze swoim Bogiem stawia 
mu niewygodne pytania. [...] W Środzie 
Żurowej ocala dobre, ludowe tradycje, 
gdy przy ognisku podsyconym iskrami 
starej miotły oswaja zapach swojskiej 
kiełbasy i zbliżających się świąt.”
 A to opis Jana Szczurka (w ramach 
tego samego wstępu):
„Koncelebrował [hm? - przyp. red.] 
niedawno swój nowy zbiór wierszy 
W  poszukiwaniu panaceum” (2017). 

Zawarł w nim życiowe i poetyckie credo. 
Wskazał, co jest w życiu ważne. Z kogo 
brać przykład. O kim należy pamiętać. 
[...] W wierszu z 2019 r. Azymut szuka 
najwłaściwszego kierunku dla naszych 
oczekiwań i marzeń. Aby dopłynąć do 
wyznaczonego portu potrzebny jest 
kapitan, załoga i sprawny kompas. Gdy 
któryś z tych elementów zawiedzie, rejs 
może zakończyć się na skałach.”
 We wstępie czytamy również:
„Inicjatorem wydania wspólnego poetyc-
kiego dzieła jest tym razem Jan Szczurek 
z Łącznika. To on zebrał od twórców kosze 
metafor, zadbał o noty biograficzne oraz 
dojrzałą grafikę nawiązującą do przesłań 
wybranych wierszy. Plastyczka Monika 
Szczypior najpóźniej dołączyła do tej 
edytorskiej inicjatywy, ale przekładając 
poezję na język plastyki ubogaciła pola 
interpretacji zaklętych w strofy obrazów.”

Bartosz Sadliński

Popołudnie Uroczystości 
Objawienia Pańskiego 
uczniowie szkoły w Ra-

dostyni przeżywali bardzo 
pracowicie, lecz z pożytkiem 
dla duszy. W swojej szkole, jak 
co roku, wystawiali Jasełka 
dla mieszkańców Radostyni, 
Ligoty Bialskiej i okolic.

 I, jak zawsze, widzowie nie zawiedli. 
Na przedstawienie przybyło ponad 
sto osób. Swoją obecnością zaszczycili 
uczniów m.in. sołtysi: Radostytni i Ligoty 
Bialskiej oraz bracia bonifratrzy z Domu 
świętego Jana Bożego w Prudniku, z któ-
rymi szkoła w Radostyni współpracuje 
już trzynaście lat.
 Zachwytom i dobrym słowom pod 
adresem małych aktorów nie było końca. 
A pochwały należy uznać za zasłużone – 
dzieci spisały się na medal, dając z siebie 
wszystko. Pięknie wygłaszały aktorskie 

Pod koniec ubiegłego roku 
ukazała się książka Teresy 
Kamienieckiej-Hrecza-

niuk „Dom nad łąkami”. Jest 
to zbiór opowiadań, gawęd 
o domu rodzinnym autorki 
i jej dzieciństwie, przeplatany 
wierszami.

 W piątek, 14 grudnia, w Gminnym 
Centrum Kultury w Białej odbyła się 
promocja tej książki. Na spotkaniu 
prowadzonym przez Elżbietę Malik 
i Dominikę Rak zjawili się goście 
zaproszeni przez autorkę, jej rodzina, 
przyjaciele, byli współpracownicy, 
koledzy i koleżanki po piórze z Bialskiej 
Kawarenki Poetyckiej i nie tylko.
 W czasie spotkania zanalizowano treść 
książki, autorka odpowiadała na pytania 
dotyczące genezy tytułu publikacji, 
szerzej komentowała opisane tradycje 
i wspomnienia. Odczytano także kilka 
wierszy oraz fragmentów książki.

kwestie, pięknie śpiewały i  tańczyły. 
Niejednej osobie na widowni zakręciła 
się w oku łza wzruszenia, a  i pośmiać 
było się z czego.
 Całe przedstawienie odbywało się 
na przepięknej scenie, przygotowanej 
przez rodziców. Po inscenizacji wszy-
scy spotkali się przy wspólnym stole, 
na którym znalazły się wypieki domowej 
roboty. Dla wszystkich, i gości, i aktorów, 
to niedzielne, późne popołudnie było 
czasem dobrze spędzonym i  bardzo 
przyjemnym.
 Wszystkim, którzy pomogli przygo-
tować Jasełka, scenę i poczęstunek oraz 
wszystkim, którzy przybyli na przedsta-
wienie i docenili pracę dzieci serdecznie 
dziękujemy.

uczniowie szkoły w Radostyni
oraz wychowawczynie:

Marta Szkwarek
i Iwona Marzotko

 Po części oficjalnej przyszedł czas
na gratulacje i życzenia.

 Jest już tradycją, że ze spotkania 
z państwem Hreczaniuk nikt nie 
wychodzi głodny. W nawiązaniu 
do zbliżających się świąt – na szwedz-
kim stole znalazły się świąteczne 
ciasta i pierniki, kluski z makiem, 
uszka, pierogi, świąteczne sałatki 
wykonane własnoręcznie przez panią 
Teresę, a serwowane przez jej męża 
Witolda, który z kolei przygotował 
nalewki. Nie zabrakło okazałego 
tortu – wyglądem nawiązywał on 
do tytułu książki.

 Podczas imprezy dali krótkie wy-
stępy na scenie: chór Zgoda z Chrzelic, 
Agata Pytlik, Robert Jakóbczak oraz 
Tomasz Henciński.

DR
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Drugim patronem kościoła 
parafialnego w Łączniku 
jest św. Walenty, który 

urodził się około 175 roku 
w Interamnie (dzisiejsza Terni, 
Umbria).

 Był lekarzem, kapłanem i – według legendy 
– przystojnym mężczyzną, który przykuwał 
uwagę wszystkich. Z obawy przed grzechem 
poprosił Boga, aby mu odebrał urodę. Bóg 
wysłuchał jego próśb. Walenty utracił pięk-
ność cielesną, lecz uległ przy tym epilepsji. 
Dlatego też padaczkę nazwano „chorobą św. 
Walentego”. Za to poświęcenie Bóg obiecał 
mu, że zostanie potężnym pomocnikiem 
Bożym, w uzdrawianiu chorych.
 Mimo prześladowań umacniał w wierze 
męczenników, uzdrawiał chorych. Według 
przekazów został uwięziony za potajemne 
udzielanie ślubów wbrew rozkazowi cesar-
skiemu. Wiadomość o nawróceniach dotarła 
do senatu. Na rozkaz cesarza Klaudiusza Goc-
kiego został wtrącony do wiezienia i pod-
dany torturom. Namawiany był przez cesa-
rza do porzucenia wiary i oddania pokłonu 
pogańskim bogom. W więzieniu głosił Ewan-
gelię. Strażnik Asteryusz pilnujący św. Walen-
tego przyjął chrzest wraz z rodziną oraz czter-
dziestoma sześcioma innymi osobami. Umie-
rając polecał Bogu ludzi dotkniętych epi-
lepsją, podagrą i innymi chorobami. Osoby 
takie, a także ich rodziny w wigilię dnia św. 
Walentego zachowywały post. Zanim ścięto 
mu głowę, bito go kijami. Zginął 14 lutego 269 
roku w Rzymie. Po egzekucji świętego rzym-
ska matrona poprosiła o wydanie jego ciała, 
które potem pochowała w swojej posiadłości 
przy Via Flamina. Papież Juliusz I kazał w IV 
wieku wybudować w tym miejscu bazylikę; 
została ona zniszczona w VII wieku.
 W ikonografii św. Walenty przedstawiany 
jest w stroju kapłana lub biskupa, gdy uzdra-
wia chorego na padaczkę, lub z kielichem 
w lewej ręce i mieczem w prawej. Św. Walenty 
patronuje nie tylko chorym na epilepsję, ale 
i chorym nerwowo. Jest opiekunem cho-
rych psychicznie, ludzi ogarniętych mro-
kiem umysłu, wzywa się go także w obronie 
przed omdleniami i dżumą. Dzień ku czci św. 
Walentego został ustalony przez kościół kato-
licki na 14 lutego. Relikwie świętego zostały 
przeniesione do kościoła pw. św. Praksedy 
w Rzymie, zaś czaszka znajduje się w rzym-
skiej bazylice Santa Maria in Cosmedin.

Siła i łaska
 W parafii Łącznik żywy jest kult św. Walen-
tego. Dziś, tak jak przed wiekami, para-
fianie zawierzają mu swój dobytek, zwie-
rzęta i proszą o zdrowie. Dziękowali mu 
za pomyślny powrót z wojen, zawieszając 
przy obrazie talary i inne wota dziękczynne. 
Wśród wotów, których dziś już nie ma przy 
obrazie, można wyliczyć: srebrną półtala-
rówkę księcia Jana I Fryderyka z 1597 roku; 
1/6 talara księcia Karola I Brunszwickiego, 
bitą w srebrze z 1758 roku; srebrny talar 
Marii Teresy z 1741 roku; srebrne 20 krajca-
rów Marii Teresy z 1761 roku; 15 krajcarów 
z 1686 roku (bitych w srebrze); posrebrzaną 
plakietkę wotywną przedstawiającą ks. Jana 
Nepomucena z XVIII wieku; posrebrzaną pla-
kietkę wotywną z XVIII wieku przedstawia-
jącą fundatorkę wotum z dziećmi w modli-
tewnych pozach; srebrną plakietkę z XVIII 
wieku przedstawiającą zawinięte w pieluszki 
dziecko; srebrny talar regenta Xawerego z 1766 
roku. Wierni ofiarowywali mu także świece.
 Dziś wierni zapalają małe świeczki 
na świeczniku ustawionym przed obrazem 
św. Walentego i wrzucają do skarbony umiesz-
czonej przed obrazem ofiary za zdrowie swoje 

i najbliższych.
 Odpust ku czci św. Walentego odbywa 
się w niedzielę po 14 lutego, natomiast 
w dniu patronalnym świętego sprawowana 
jest Msza, podczas której udziela się sakra-
mentu namaszczenia chorych.
Wierni modlą się przed wizerunkiem w trud-
nych i bolesnych chwilach. Klękają przed 
nim w pokorze i wierze, że z cudownego 
obrazu spływają nań siła i łaska. Łącznic-
kiemu wizerunkowi świętego oddaje się 
cześć przez cały rok.

Dwa obrazy
 Obraz św. Walentego znajduje się pod 
chórem, od strony Dębiny. Obraz pocho-
dzi z XVIII wieku. Format płótna to stojący 
prostokąt, zamknięty od góry wklęsło wypu-
kłym łukiem. Wizerunek świętego jest figu-
ralny – na tle wsi i kościoła w Łączniku (oraz 
zapewne zamku w Chrzelicach). Malowidło 
przedstawia świętego klęczącego z rozłożo-
nymi rękoma przed Madonną z Dzieciąt-
kiem znajdującym się na niebie. Madonna 
przedstawiona została w półpostaci en trois 
quarts, natomiast Dzieciątko Jezus ukazane 
jest w pełnej postaci. Nad głową św. Walen-
tego aniołowie trzymają infułę koloru zło-
tego. Święty ma na sobie czerwony ornat 
ze złoceniami. Przed klęczącym świętym 
znajduje się pięć osób proszących go o zdro-
wie. Wokół św. Walentego znajdują się trzy 
białe wstęgi, a na nich czarne napisy w języku 
łacińskim: S. VALENTINE ORA PRO NOBIS 
oraz SANA ILLOS A LANGVORIBUS.

 Obraz ten posiada srebrną sukienkę wyko-
naną w stylu barokowym. Sukienka została 
zrobiona w XVIII wieku przez śląskiego arty-
stę, jej wysokość to 50 cm. Prócz sukienki 
są jeszcze glorie Madonny i Dzieciątka oraz 
strój pontyfikalny św. Walentego. Owe glo-
rie są promieniste, złożone z występują-
cych rytmicznie, naprzemiennie pojedyn-
czych promieni oraz szerszych, potrójnie 
wykrojonych na wierzchołkach. Strój świę-
tego to dalmatyka i ornat. Ornat ten jest 
ozdobnie grawerowany. Raport wykonano 
z motywów kwiatowych i pędów przechodzą-
cych w ornament wstęgowo-cęgowy. Pasto-
rał został wykonany krzywaśnie w kształ-
cie roślinnych pędów, a infuła – z krzyżem 
greckim. Te elementy były niegdyś nakła-
dane na obraz podczas odpustu parafial-
nego. Obraz umieszczono w bogato rzeź-
bionej ramie, pozłacanej. W jej zwieńczeniu 
znajduje się złocony kartusz z następującym 
napisem: S. VALENTINE, ORA PRO NOBIS 
(Św. Walenty, Módl się za nami). Obraz wraz 
z ramą odrestaurowany został w 2004 roku.
 Drugi obraz znajduje się w nawie głów-
nej, ołtarzu bocznym. W medalionie ołta-
rza od strony Chrzelic znajduje się sym-
bol Hostii. Antepedium posiada płasko-
rzeźbę z Barankiem. W ołtarzu tym mieści 
się obraz przedstawiający św. Walentego. Jego 
wysokość to 220 cm, natomiast szerokość: 
140 cm. Obraz pochodzi z drugiej połowy 
XIX wieku. Namalowany został na płótnie 
w stylu akademickim. Scena jego jest figu-
ralna na tle architektury. Malowidło przed-
stawia św. Walentego uzdrawiającego cho-
rego chłopca. Na pierwszym planie widzimy 
stopnień poprzedzający wejście do świątyni, 
na którym siedzący ojciec trzyma na kola-

nach chorego syna. Święty stoi przed wejściem 
do przedsionka i jest zwrócony ku choremu. 
W tle widnieje filar oraz kolumna z czerwo-
nego marmuru. W głębi dwaj kapłani obser-
wują tę scenę. Ojciec ubrany jest w jasno-
brązowe spodnie do kolan, zieloną kapotę, 
a przez ramię ma przewieszoną skórzaną 
torbę; na kamiennych płytach leży kapelusz. 
Chłopiec leży z odchyloną głową, ze zgię-
tymi w skurczu rękami, ma na sobie białą 
koszulę. Święty jest ubrany w czerwony ornat 
ze złotym podbiciem, w złoto-białej infule. 
W lewej ręce trzyma pastorał, prawą wyciąga 
w błogosławiącym geście nad chorym. Dwaj 

duchowni w głębi są ubrani w białe komże. 
Kompozycja obrazu oparta jest na diagona-
lach, ukazuje głębię; a centralny punkt oświe-
tlony jest górnym światłem verte.

W geście błogosławieństwa
 Kolejnym obiektem poświęconym św. 
Walentemu w parafii jest kapliczka-dzwon-
nica we Frąckach; wybudowana została 
w 1928 roku w miejscu, gdzie niegdyś stał 
drewniany słup z umieszczonym na szczycie 
dzwonkiem. Dzwonek uruchamiano wtedy, 
gdy zmarł mieszkaniec wioski. Inicjatorem 
budowy kapliczki był Stanisław Pientka. 
Budowa sfinansowana została ze zbiórki pie-
niężnej przeprowadzonej wśród mieszkań-
ców wsi. Raz w roku, we wrześniu, odpra-
wiana jest Msza św. dla mieszkańców Frą-
cek. Kapliczkę odnowiono w 2015 roku.
Obiekt jest murowany, otynkowany. Dach – 
siodłowy, kryty dachówką. Wieżę podzielono 
na trzy zwężające się kondygnacje. Na środ-
kowej, bezpośrednio na tynku widnieje kar-
tusz z napisem: MIT GOTT (Z Bogiem).
 Wejście i okna zamknięte są łukiem. Wnę-
trze posiada kolebkowe sklepienie. Nad ołta-
rzem znajduje się obraz przedstawiający św. 
Walentego w stroju biskupa (czerwony ornat 
i mitra; w lewej dłoni trzyma pastorał, prawą 
ma uniesioną nad głową chorego). Święty 
uzdrawia chorego mężczyznę (ten znajduje się 
w pozycji siedzącej), który przytrzymywany 
jest przez kobietę o blond włosach i w zielo-
nej sukni. Tło stanowi kościół przy akwenie. 
Po obu stronach ołtarza znajdują się nisze 
zamknięte łukiem, a w nich figury: Serca 
Maryi i Serca Jezusa. Na ołtarzu ustawiony 
jest drewniany krzyż o ramionach zakończo-
nych trójlistnie. Na nim umieszczono wizeru-

nek Chrystusa. Na szczycie znajduje się kar-
tusz. Środek krzyża wypełniony jest kolorem 
zielonym. Na bocznych ścianach umiesz-
czone zostały obrazy przedstawiające Serce 
Maryi i Serce Jezusa. Nad wejściem znajduje 
się figura świętego biskupa. Prawa ręka unie-
siona w geście błogosławieństwa, lewa zaś 
trzyma księgę. Oczy uniesione są ku niebu, 
twarz pokryta brodą. Na głowie ma mitrę. 
Przy wejściu do kaplicy umieszczona jest 
drewniana tablica ku czci poległych podczas 
I wojny światowej, a na niej następujący tekst:

1914 + 1918
Es starben fürs Vaterland

Johann Malcharczyk 24.10.1914
Germann Spyra 16.4.1916

German Springer 25.9.1917
Romuald Cibis 27.10.1917

Franz Lupzyk 4.4.1918
Romuald Wottka 13.4.1918

Johann Spyra 9.7.1918
Johann Hontzia 16.7.1918

Tomasz Heda
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Kapliczka-dzwonnica św. Walentego we Frąckach

Ołtarz boczny św. Walentego w Kościele pw. 
Nawiedzenia NMP w Łączniku

Święty Walenty w parafii Łącznik

Wypadła z jezdni

Św. Walenty patronuje nie tylko chorym 
na epilepsję, ale i chorym nerwowo. Jest 

opiekunem chorych psychicznie, ludzi 
ogarniętych mrokiem umysłu, wzywa się go także 
w obronie przed omdleniami i dżumą.
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Natomiast wyjście np. z  Krakowa 
w przeciągu pół godziny raczej nie jest 
możliwe. To pierwszy problem, który 
muszę każdego dnia rozwiązać. Kolejny 
to zorganizowanie miejsca, które ktoś 
mi udostępni w godzinach wieczornych 
i  późnonocnych. Ponieważ podczas 
podróży nagrywam materiał filmowy, 
potrzebuję gdzieś usiąść, podłączyć sprzęt 
i popracować nad materiałem zebranym 
w  ciągu dnia. Spędzam kilka godzin 
na montowaniu (zależy, ile w ciągu dnia 
zdążę zarejestrować), niestety bateria 
w  laptopie nie wytrzymuje dłużej niż 
godzinę. Trzeci problem to kompletny 
brak czasu dla siebie. Cały czas jestem 
w ruchu. Gdyby nie te nagrania, podróż 
wyglądałaby całkiem inaczej, mógłbym 
chociażby wieczorami pochodzić po ryn-
kach, po miastach; teraz na szczęście można 
spotkać się z sytuacją, gdy kamienice, 
kościoły czy ratusze są oświetlone, więc 
częściowo widoczne w nocy... A ja siedzę 
po nocach i edytuję kolejne odcinki. Tak 
więc nadrzędnym problemem jest brak 
czasu dla siebie.
– Czy mógłbyś opowiedzieć o jakichś 
ciekawostkach z podróży?
– O rany [śmiech]. Codziennie widzę coś 
ciekawego, jest tego bardzo wiele. Zbyt 
ogólne pytanie. Jeśli chodzi o ciekawe 
miejsca w  województwie opolskim – 
spotkałem się z grobowcem w kształcie 
piramidy – ta miejscowość nazywa się 
bodajże Rożnów, ale nie jestem pewien. 
Z ciekawostek – są jeszcze krzywe lasy 

w Polsce, zamki, ratusze przepiękne... 
W Białej udało mi się wdrapać na dzwon-
nicę kościelną, niestety nie za wiele 
z  góry zobaczyłem, ale – co najważ-
niejsze – udało mi się wypatrzyć: rynek, 
centrum miasta i zamek. Pierwszy raz 
podróżuję w  ten sposób, więc można 
powiedzieć, że wszystko jest dla mnie 
ciekawostką; odkrywam naszą ojczyznę 
kawałek po kawałku. Warto po wizycie 
w dużym mieście, np. w stolicy woje-
wództwa, wybrać się do mniejszych 
miejscowości w pobliżu i dać sobie (oraz 
mieszkańcom) szansę na poznanie się; 

tak właśnie odkryłem m.in. piramidę, 
o  której wspominałem. Przypadkiem 
czy nie, ale zjeżdżając z głównej drogi 
można być nieźle zaskoczonym. Aha, 
jako ciekawostkę mogę powiedzieć, 
że w Zakopanem spędziłem noc na placu 
zabaw dla dzieci, ponieważ nie udało 
mi się znaleźć innego miejsca.
– Jaki ekwipunek jest potrzebny na taką 
podróż, co jest najważniejsze?
– Z  mojego doświadczenia: wyjść 
z  domu tak jak się stoi, a  to, co po-

trzebne, organizować z marszu. Brzmi 
to ekstremalnie, ale wiele rzeczy, które 
mam przy sobie – znalazłem albo otrzy-
małem, nie wszystko miałem przy sobie 
od razu; w trakcie podróży pojawiały się 
potrzeby i trzeba było zaspokajać je jakoś 
na bieżąco. Na pewno podstawowy 
ekwipunek to porządny plecak i solidne 
buty (na butach nie warto oszczędzać, 
muszą być bezpieczne, bo cały czas 
jestem w ruchu). Potem śpiwór, odzież... 
Warto poszukać wskazówek w internecie, 
na forach tematycznych. To kopalnia 
wiedzy.

– Jaki jest kolejny cel podróży?
– Dzisiejszy cel to Prudnik, zabawię tutaj 
jeszcze niecałe dwa tygodnie; później daję 
sobie jeden dzień przerwy na reorgani-
zację i zaczynam kolejną dwumiesięczną 
przygodę, z  nowym województwem; 
będzie to województwo dolnośląskie 
i  szykuje się ostra jazda. Po pierwsze 
Dolny Śląsk obfituje w największą ilość 
atrakcji turystycznych (zamki, pałace, 
ratusze, rynki...). Po drugie – co dla mnie 
trochę niefortunne – wypada mi tam 

zima. A zima jest problemem, ponieważ 
dni są wtedy dużo krótsze niż w okresie 
letnim, mam mniej czasu na wszystko. 
To będzie wyzwanie. Obawiałem się 
wizyt w województwach: mazowieckim, 
śląskim i właśnie dolnośląskim (zimą). 
Gdyby to było lato – do 21:00 można 
śmiało chodzić i wszystko zobaczyć.
– Czy materiał, który nagrywasz, jest 
dostępny do obejrzenia?
– Publikuję materiały na kanale „Skrzat 
odkrywca” w serwisie YouTube. Nie jest 
to typowa relacja podróżnicza (z racji 
tego, jakie tempo sobie narzuciłem), 
ale archiwizacja tego, co udało mi się 
zobaczyć. Nie mam czasu na opowiadanie 
historii, cała moja podróż to jedna wielka 
partyzantka. Dzień w dzień mam wiele 
rzeczy, którymi muszę się zająć i czasu 
na nagrywanie historii po prostu brakuje. 
Na szczęście zostało jeszcze tylko 290 
dni do przebrnięcia przez to wszystko, 
i koniec. Więcej już w takim charakterze 
podróżować nie będę... Chciałbym jeszcze 
podróżować, ale bez takiego szalonego 
pędu przed siebie; i  bez założenia, 
że jeden dzień to jedna miejscowość. 
Jeśli mi się gdzieś spodoba, to zostanę 
na dzień, dwa, nawet i tydzień.
– W  takim razie życzę powodzenia 
na pozostałe dni podróżowania 
i dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

rozmawiała Dominika Rak

Strażacy w aparatach ochrony dróg odde-
chowych udali się do osoby znajdującej się na 
piętrze i udzielili jej pierwszej pomocy

Pojazd poważnie ucierpiał

Wywiad z Sebastrianem Stankalą, 
dyrektorem ds. medycznych w bialskim 
szpitalu, został opublikowany w numerze 
listopadowym naszej gazety

Sukces szpitalaNocna akcja

Wypadła z jezdni

Publikuję materiały na kanale „Skrzat 
odkrywca” w serwisie YouTube. Nie jest to 

typowa relacja podróżnicza (z racji tego, jakie 
tempo sobie narzuciłem), ale archiwizacja tego, co 
udało mi się zobaczyć. Nie mam czasu na opowiadanie 
historii, cała moja podróż to jedna wielka partyzantka.

Wszystko jest dla mnie ciekawostką

Szpital w Białej znalazł się na pią-
tym miejscu w rankingu szpi-
tali niezabiegowych w rankingu 

przygotowywanym przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia (CMJ) we współpracy 
z „Rzeczpospolitą”. Była to już pięt-
nasta edycja tego rodzaju porówny-
wania placówek.

 Na tej samej liście znalazł się szpital 
neuropsychiatryczny w  Opolu (ul. 
Wodociągowa) – drugie miejsce; a także 
szpital pulmonologiczno-reumatologiczny 
(w  Kup) – ósme miejsce. Poza tym: 
Zakopane, Kraków, Olsztyn, Gdańsk, 
Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz. Trzeba 
więc przyznać, że mały bialski szpital 
znalazł się w doborowym towarzystwie.
W dodatku do „Rzeczpospolitej” po-
święconym rankingowi szpitali czytamy:
„CMJ poszerzyło ankietę o nowe pytania 
bezpośrednio związane z bezpieczeń-
stwem pacjenta – o występowanie zakażeń 
szpitalnych i  zużycie antybiotyków. 
Jak tłumaczy dr Michał Bedlicki, 
spowodowało to jedynie niewielkie 
przesunięcia, jeśli chodzi o  placówki 
w  pierwszej dziesiątce. Do rankingu 
zgłosiło się w  tym roku 207 szpitali, 
w  których leczono prawie 60 proc. 
pacjentów w Polsce. Tyle odpowiedziało 
na ponad tysiąc ankiet wysłanych przez 
CMJ do wszystkich podmiotów mających 
zarejestrowaną działalność szpitalną. Jak 
mówi dr Michał Bedlicki, szpitale, które 
wzięły udział w rankingu, dysponują 
ponad 40 proc. bazy łóżkowej w Polsce, 
co sprawia, że nasze zestawienie jest 
istotne dla systemu, a to, które placówki 

cd. ze str. 1

8 stycznia (wtorek) po północy 
bialska jednostka OSP (wraz 
z  prudnicką i  olbrachcicką) 

brała udział w akcji związanej z po-
żarem budynku jednorodzinnego 
w Olbrachcicach.

 Spaliła się cała kuchnia, zaś wszystkie 
pomieszczenia zostały okopcone dymem. 
W  związku z  silnym zadymieniem 
strażacy podali poszkodowanemu 
tlen, udzielili pierwszej pomocy i (po 
ewakuacji) przekazali zespołowi 
ratownictwa medycznego.
 Fotografie oraz informacje – z za-
sobów OSP Biała.

BS

Śliska nawierzchnia dała się 
we znaki kierowcom – u progu 
stycznia dostosowanie prędko-

ści do warunków jazdy decydowało 
nieraz o być albo nie być na drodze.

 Na obwodnicy Białej dwudziesto-
dwuletnia kierująca osobowym fordem 
straciła panowanie nad pojazdem (na łuku) 
i znalazła się w rowie kołami do góry.
 Zdarzenie miało miejsce 2 stycznia 
(w  środę) około 16:30. Kobieta była 
trzeźwa. Choć doznała obrażeń ciała 
i trafiła do szpitala – jej życiu i zdrowiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.
 Informacje i zdjęcia pochodzą z zasobów 
Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

BS

zdecydowały się dobrowolnie poddać 
ocenie, jest ważną informacją dla opinii 
publicznej, a  przede wszystkim dla 
samych pacjentów.”
 O bialskim szpitalu pisaliśmy nie-
dawno na łamach naszego miesięcznika 
w związku z inwestycjami, które miały 
miejsce w placówce. Chodzi o wymianę 
sprzętu do badań rentgenowskich oraz 
urządzenia do USG.

 Miejscowa lecznica oferuje niespełna 
sześćdziesiąt łóżek, posiada dwa oddziały: 
wewnętrzny i kardiologiczny (znajduje się 
w sieci szpitali ustanowionej w związku 
z  niedawną reformą służby zdrowia). 
Przetrwała różne zawirowania dziejowe 
i – jak widać – dobrze sobie radzi.

BS
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WOŚP na plusie
W niedzielę, 13 stycz-

nia, w całej Polsce 
odbył się 27. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W  tym 
roku jego hasło brzmiało: 

„Pomaganie jest dziecinnie 
proste. Gramy dla dzieci ma-
łych i bez focha – na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych”.

 W wydarzeniu wziął udział (jak co 
roku) bialski sztab WOŚP, który zrzesza 
wolontariuszy z gmin Biała i Głogówek. 
W tym roku kwestowało 39 osób (mło-

dzież i osoby dorosłe).
 Udało się zebrać łącznie 25.088,89 
zł. W stosunku do roku poprzedniego 
jest to wzrost o 6.323,10 zł.

 W imieniu Fundacji Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy serdecznie 
dziękujemy wszystkim wolontariuszom 
za poświęcony czas, a ich rodzicom za 
dowożenie dzieci na miejsca zbiórki (i do 
sztabu, aby się rozliczyć); dziękujemy też 
wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do sukcesu tegorocznego finału.

Sztab 3734 w Białej

Przekaż swojego podatku Bialskiej Orkiestrze Dętej

cel szczegółowy: Bialska Orkiestra Dęta  adres: 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35
KRS 0000253735

Cześć,
nazywam się Sandra i od 8 roku życia choruję 

Proszę Cię o przekazanie 1% na moje subkonto.
 Przekazując 1% podatku lub darowiznę 
Fundacji Avalon z dopiskiem Rudolf, 9154 
pomagacie mi Państwo w codziennym funk-
cjonowaniu oraz w walce z chorobą.

KRS: 0000270809 / cel: Rudolf, 9154
nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 9642 6001
tytuł: Rudolf, 9154
SMS na nr: 75 165 o treści POMOC 9154
koszt SMSa to 5zł. netto (6,15 zł. brutto)

przekaż 1% podatku 

dla Michałka Zoń
w formularzu PIT wpisz numer 

KRS 0000037904
jako cel podaj: 26280 Zoń Michał
zaznacz też pole wyrażam zgodę 

darowizny można kierować na konto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01–685 Warszawa

Alior Bank S.A. nr konta 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z dopiskiem: 26280 Zoń Michał

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Losowanie odbyło się 25 stycznia podczas Noworocznego Spotkania 
Seniorów w sali widowiskowej w Urzędzie Miejskim, prezentujemy 
listę laureatów:

•  Magdalena Barysz – bon 50 zł do wykorzystania w Aptece św. Kamila
•  Genowefa Czerska – bon 100 zł do wykorzystania w sklepie 

RYSIK (sklep papierniczo-zabawkowy w rynku)
•  Irena Pela – bon na strzyżenie do wykorzystania w  salonie 

fryzjerskim Hair Top Style Kornelia Sobczyk
•  Edyta Micheń – bon na strzyżenie do wykorzystania w salonie 

fryzjerskim Magdaleny Kontny (przy kościele)
•  Walter Józef – bon na 100 zł do wykorzystania w restauracji MALWA
•  Matylda Kollek – bon na 50 zł do wykorzystania w Restauracji 

od Łysą
•  Cecylia Lauf – bon na 50zł do wykorzystania w sklepie Green 

Site w Białej
•  Danuta Bar – bon na blaszkę ciasta do wykorzystania w Cukierni Handzik
•  Antoni Szczygieł – bon na blaszkę ciasta do wykorzystania 

w cukierni Grabina Renata Kimmel
•  Wojciech Graba – bon na 50 zł do wykorzystania w Kwiaciarni 

TERESA BĄK
•  Elżbieta Hoinko – bon na zabieg parafiny dłoni do wykorzystania 

w Salonie Kosmetyki Profesjonalnej OLIWIA.
 Wszystkim laureatom gratulujemy, a sponsorom nagród składamy 
serdeczne podziękowania.

Nagrody można odebrać osobiście w Gminnym Centrum 
Kultury w Białej do 8 lutego 2019 r.

Wyniki losowania nagród
w Krzyżówce Świątecznej
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U progu nowego roku nie 
zabrakło wydarzeń kul-
turalnych utrzymanych 

w  klimacie świątecznym. 
12 stycznia w kościele parafial-
nym pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Białej 
odbył się wieczór kolęd.

 Uczniowie miejscowej szkoły podstawowej 
podczas występu przybliżyli zgromadzonej 
publiczności historię kolęd, przedstawili roz-
myślania na temat Bożego Narodzenia. Spo-
tkanie uświetniono występami artystycznymi: 
oprócz tego, że śpiewano, kolędy zagrano 
na skrzypcach, flecie bocznym, akordeonie, 
keyboardzie i  trąbce. Wśród najpiękniej-

szych wykonań znalazły się „Kolęda dla nie-
obecnych”, „Znów Cię spotkam na pasterce”, 
„Lulajże Jezuniu” czy „Cicha noc”.
 Nad oprawą słowno-muzyczną 
czuwały E. Sosna, K. Markowska, M. 
Tromsa. Dekoracją zajęła się D. Brajer.

DR

W bożonarodzeniowym nastroju

Weisse Decke
Eine dicke 

weiße Decke 
umhüllt die Erde 

an jeder Ecke.
Keine Farbe 

weit und breit… 
nur weiß, 
nur weiß, 
nur weiß, 
nur weiß.

Wir Lernrn:
Mini –Wörterbuch

die Decke – koc
die Ecke – kąt 

die Farbe – kolor
dick – gruby  
weiß – biały

Grudzień 
• sprawca uchylał się od obowiązku 

alimentacyjnego – Chrzelice
• sprawca uchylał się od obowiązku 

alimentacyjnego – Biała
• sprawca uchylał się od obowiązku 

alimentacyjnego – Brzeźnica
• sprawca kierował samochodem w sta-

nie nietrzeźwości alkoholowej – Biała
• sprawca k ierował samochodem 

w stanie nietrzeźwości alkoholowej 
– Browiniec Polski

• sprawca k ierował samochodem 
w stanie nietrzeźwości alkoholowej 
– Grabina

• sprawca wykonał wbrew prawu 
budowlanemu roboty budowla-
ne – roboty wykonane w  sposób 
zagrażający bezpieczeństwu ludzi 
i mienia zostały wstrzymane przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego

• sprawca przywłaszczył pieniądze 
w kwocie 930 zł – Gostomia

Styczeń
• sprawca k ierował samochodem 

w stanie nietrzeźwości alkoholowej 
– Górka Prudnicka

• sprawca groził ofierze pozbawieniem 
życia, przy czym groźby te wzbudzały 
uzasadnioną obawę spełnienia – Li-
gota Bialska

KRS 0000253735
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Bialskie tropy w niemodlińskiej publikacji

Partnerstwo Borów Niemodliń-
skich wydało – po raz trzeci – 
periodyk o charakterze rocznika. 

W zasadzie jest to (tym razem) dwu-
rocznik, bo obejmuje zarówno rok 
2019, jak i poprzedni: 2018. Wcze-
śniejsze były – jak przystało – jedno-
roczne (2016, 2017 – pierwszy nosił 
też nieco inną nazwę). Tym razem 
więc mamy do czynienia z książką 
grubszą (280 stron) i wydaną bardziej 
„na bogato” (sądząc już po okładce). 
W  „Roczniku Borów Niemodliń-
skich” nie zabrakło też autorów, któ-
rzy goszczą na łamach „Panoramy 
Bialskiej” (Robert Hellfeier oraz niżej 
podpisany), a także tekstów pisanych 
przez osoby spoza, lecz na tematy 
dotyczące gminy.

 Bieżący „Rocznik Borów Niemo-
dlińskich” współtworzy siedemnastu 
autorów – najwięcej tekstów pochodzi 
natomiast od jednego z nich: Daniela 
Podobińskiego, zresztą redaktora 
zbioru i pracownika Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. Nabór tekstów do tej 
zbiorowej publikacji ogłaszaliśmy już 
w  połowie ubiegłego roku na łamach 
naszego miesięcznika – prace redakcyjne 
niedawno się zakończyły, zaś w czwartek, 
17 stycznia, odbyło się spotkanie autor-
skie – w Niemodlinie, w siedzibie PBN.
 Do Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
należy również gmina Biała (wcześniej 
była częścią innej Lokalnej Grupy 
Działania – Wspólnych Źródeł), stąd 
w  roczniku znalazło się parę tekstów 
związanych z naszą najbliższą okolicą. 
Przy okazji warto przypomnieć parę 
danych statystycznych. Obszar gmin 
wchodzących w skład PBN to 1189 km² 
(z czego same lasy to 40% powierzchni) 
– te informacje liczbowe zostały również 
przytoczone w periodyku.

Pojednanie, nie pokuta
 W artykule „Tajemnice kamiennych 
krzyży” (s. 127-130) Daniel Podobiński 
pochyla się m.in. nad krzyżem, który 
kiedyś znajdował się we Frąckach; dziś 
można go znaleźć w Brzeźnicy.
 „Według jednego z  przekazów: 
w miejscu, gdzie stał krzyż, pochowani 
są dwaj bracia, postrzeleni podczas 
polowania – czytamy. – Zaś inna relacja 
donosi, że w pobliżu spadł z konia woj-
skowy (oficer). Jeszcze inna opowieść 
głosi, że w  miejscu tym rozegrał się 
dramatyczny w  skutkach pojedynek 
dwóch szlachciców.”

 Pod koniec tekstu pojawia się in-
formacja o  charakterze ogólnym: 
„Krzyże pokutne, do których zaliczyć 
należy i krzyż z Brzeźnicy (Froncki) [...], 
to krzyże pojednania. Miały więc wymiar 
ugody, którą zawierała rodzina zabitego 
ze sprawcą zbrodni [...]. Czasami krzyż 
stawiała rodzina zmarłego (np. porażonego 
piorunem) dla uczczenia jego pamięci. 
Dziś trudno jednoznacznie zakwalifikować 
dany krzyż. Często bowiem, w przeciągu 
późniejszych wieków nanoszono na nie 
różne napisy, znaki czy daty, co może 
przesłaniać pierwotną ideę ustawienia 
takiego obiektu. Niezmienny zaś pozostaje 
jego pojednawczy charakter.”

Liczbowo, heraldycznie
 W roczniku znajduje się wykaz, ile 
osób – według stanu na koniec ubiegłego 

roku – zamieszkuje poszczególne gminy 
(wchodzące w skład PBN, a jest ich osiem) 
oraz cząstkowe miejscowości. Gmina 
Biała plasuje się na drugiem miejscu 
co do wielkości (10.507 mieszkańców). 
Wyprzedza ją gmina Niemodlin (12.925). 
Spośród składowych gminy Biała naj-
mniejszą liczbę ludności ma przysiółek 
Kolnowic – Kokot (zaledwie... 5 miesz-
kańców), najwięcej natomiast – miasto 
Biała (2433) oraz wieś Łącznik (1027).
 Skoro już o zestawieniach mowa – Daniel 
Podobiński przygotował oraz opatrzył 
krótkim wstępem wykaz herbów (artykuł 
„Pieczęcie gmin wiejskich Borów Niemo-
dlińskich”, s. 65-68). We wstępie czytamy:
 „Tradycja posiadania herbów kojarzy 
się nam z  własnością szlachecką albo 
z  herbami miast. Tymczasem wiele 
śląskich wsi posiadała swoje własne 
pieczęcie od co najmniej XIX wieku. 
Część z  nich funkcjonowało jeszcze 
wcześniej, o  czym mogą świadczyć 
pozostałości lakowe [...]. Nieraz znaki 
z pieczęci śląskich gmin [...] stawały się 
swoistymi współczesnymi herbami wsi. 
Należy przy tym zaznaczyć, że XIX-wieczne 
gminy [...] nie przypominały tych, które 
znamy obecnie. O ile dziś jedna gmina 
obejmuje kilka, kilkanaście wsi, o tyle 
niemieckie gminy obejmowały jedną 
wieś z ewentualnymi przysiółkami.”
 Jeśli chodzi o gminę Biała – w zesta-
wieniu znajdują się pieczęcie: Pogórza, 
Prężyny, Zamku Biała, Chrzelic, Gostomi, 
Górki Prudnickiej, Ligoty Bialskiej, 
Łącznika, Miłowic, Nowej Wsi, Ol-
brachcic, Rostkowic, Mokrej, Radostyni, 
Solca, Śmicza i  Wilkowa. Pochodzą 
one z opracowania „Herby i pieczęcie 
Ziemi Prudnickiej”, autorstwa Andrzeja 
Derenia (publikacja w „Roczniku Ziemi 
Prudnickiej”, 2002).

Ciężkie czasy dla bocianów
 W końcowej części publikacji znajduje 
się artykuł, w  którym przedstawiono 
dane dotyczące bociana białego – jego 
migracji, a przede wszystkim występowania 
na terenie gmin Borów Niemodlińskich 

(a są to – przypomnijmy – Biała, Tułowice, 
Łambinowice, Strzeleczki, Prószków, 
Dąbrowa, Komprachcice oraz oczywiście 
Niemodlin). Ptak stroni w  zasadzie 
od obszarów typowo leśnych, szuka 
raczej terenów w bliskości osad ludzkich 
– a co za tym idzie – łąk i pastwisk.
 „W  gminie Biała mamy pozorny 
wzrost [jeśli chodzi o liczbę gniazd, które 
pisklęta pomyślnie opuściły w  latach 
2009-2018 – przyp. red.], ale jak widać 
rok 2009 nie był szczególnie dobry dla 
bocianów z tej gminy. W porównaniu 
z  latami późniejszymi, podobnie jak 
w pozostałych gminach, również obser-
wujemy spadek. Szczególnie niekorzystny 
dla rozwoju populacji bocianów był rok 
2013 – czytamy w  analizie Joachima 
i Anny Siekierów „Na ratunek bocianom” 
(s. 271-275).

 W 2018 (kończącym analizę) odno-
towano 8 gniazd, w 2009 (rozpoczyna-
jącym) – gniazd było 6. W najlepszych 
latach (2012 i  2014) – 12. Wzrost: 
o 33,3%, a więc z czysto statystycznego 
punktu widzenia gmina Biała przoduje 
na tle innych gmin partnerstwa. Po-
dobnie w przypadku piskląt pomyślnie 
opuszczających gniazdo (na 2018 rok) 
– w liczbach bezwzględnych: 22 (zaraz 
za gminą Biała są Łambinowice: 8). Jeśli 
chodzi natomiast o gniazda, które zostały 
zajęte przez bocianie pary: gmina Biała 
nie odnotowała wzrostu w  stosunku 
do roku 2009 (teraz i wówczas: 11 gniazd, 
po drodze były wahania), ale przoduje 
w liczbach bezwzględnych.
 „W okresie 2009-2018 młode ptaki 
z  analizowanego obszaru zostały za-
obrączkowane. W  roku 2016 młode 
bociany z  gminy Biała (Radostynia, 
Ligota Bialska) oraz gminy Strzeleczki 
(Moszna, Łowkowice, Pisarzowice, Racła-
wiczki) zostały wyposażone w nadajniki 
GPS. W chwili obecnej jeden z ptaków, 
oznaczony symbolem ST43, z Radostyni, 
nadal nadaje i przez całe lato przebywa 
w  okolicach Sieradza. Pierwszą zimę 
spędził na półwyspie Synaj (w Egipcie), 
a drugą w Izraelu” – czytamy w dalszej 
części artykułu.

W puszczy
 Robert Hellfeier (piszący czasem arty-
kuły historyczne do „Panoramy Bialskiej”, 
w „Roczniku Borów Niemodlińskich” 
napisał o smolarzach ze... Smolarni (skąd 
pochodzi) oraz (w  osobnym tekście) 
o miejscach pamięci I wojny światowej 
(także w swojej miejscowości i bliskiej 
okolicy).
 Bartłomiej Kostrzewa przygotował 
z kolei artykuł „Kraina dworów i pałaców 
– ziemia niemodlińska we wspomnie-
niach estońskich żołnierzy 20. Dywizji 
Grenadierów Waffen SS” (s. 83-88. Autor 
informuje w tekście:
 „W mojej pracy opieram się głównie 
na publikacji Jacka Cieleckiego, który 
dotarł do relacji żołnierzy estońskiej 

dywizji, zebrał je i  opracował. Dzięki 
temu możemy zestawić, co jest niezwykle 
interesujące, wrażenia Estończyków 
sprzed ponad siedemdziesięciu lat 
ze współczesnym odbiorem miejsc, 
które są nam znane i bliskie.”
 O  dwóch (jak na razie) tomach 
„Nadziei wdeptanej w błoto” (autorstwa 
wspomnianego Jacka Cieleckiego – 
pochodzącego z  Łącznika) pisaliśmy 
już dwukrotnie na łamach „Panoramy 
Bialskiej”.
 Wracając jednak do ziemi bialskiej 
jako przedmiotu opisu – pojawia się 
ona również w  artykule Wojciecha 
Trylińskiego pt. „Łowiectwo w Borach 
Niemodlińskich” (pisanym z perspektywy 
zwolennika tej praktyki).
 „Dzieje Puszczy Niemodlińskiej – 
czytamy – są nieodłącznie powiązane 
z właścicielami lokalnych ziem. Moż-
nowładcy zamków i pałaców byli znani 
z zamiłowania do łowiectwa. Głównymi 
ośrodkami były zamki i pałace w: Niemo-
dlinie, Prószkowie, Chrzelicach, Mosznej, 
Tułowicach oraz w Dobrej. Myślistwem 
trudnili się przede wszystkim cesarze, 
książęta, hrabiowie i duchowieństwo.”
 W  wykazie czternastu obwodów 
łowieckich na terenie Borów Niemodliń-
skich wymieniony jest także Obwód 101, 
Chrzelice, leśny (nie polny), dzierżawca: 
KŁ nr 2 Bór Prudnik.
 A  skoro już o  Chrzelicach mowa 
– z  kalendarium na stronie 5 i  6 
(w Roczniku Borów Niemodlińskich) 
dowiadujemy się, że w bieżącym roku 
przypada 230. rocznica narodzin 
Gottlieba Eduarda Hellera (9 lutego), 
któremu został przekazany majątek 
w Chrzelicach (w 1917 roku).

Rok to dużo i mało
 Nabór tekstów do kolejnego „Rocznika 
Borów Niemodlińskich” w zasadzie już 
się rozpoczął. Idea jest taka, aby jak 
najwięcej artykułów napisali miejscowi 
(niekoniecznie redaktor periodyku). 
Jest szansa się wykazać, ponieważ wiele 
lokalnych obszarów tematycznych to wciąż 
nisze – pisano o nich niewiele (można więc 
pozwolić sobie na przecieranie szlaków, 
bycie „tym pierwszym”). Teksty muszą 
dotyczyć gmin wchodzących w  skład 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
(zostały wymienione w artykule), jednak 
sami autorzy nie muszą być z tego terenu. 
niemodlinskie@op.pl – to adres mailowy, 
na który można wysyłać artykuły oraz 
zdjęcia, już teraz.
 Bieżący numer „Rocznika Borów 
Niemodlińskich” można natomiast nabyć 
poprzez kontakt z siedzibą Partnerstwa. 
Szczegóły na: www.boryniemodlinskie.pl.

Bartosz Sadliński

Do Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
należy również gmina Biała (wcześniej 

była częścią innej Lokalnej Grupy Działania 
– Wspólnych Źródeł), stąd w roczniku znalazło się 
parę tekstów związanych z naszą najbliższą okolicą. 
[...] Obszar gmin wchodzących w skład PBN to 1189 
km² (z czego same lasy to 40% powierzchni).
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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 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

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

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

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

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

ODESZLI
Elżbieta Kordysz ur. 1933 r., zm. 11.12.2018 r., zam. Pogórze
Bożena Jaskula ur. 1942 r., zm. 12.12.2018 r., zam. Łącznik

Zbigniew Kortz ur. 1959 r., zm. 13.12.2018 r., zam. Biała
Paweł Nowotny ur. 1937 r., zm. 15.12.2018 r., zam. Pogórze

Jerzy Peszel ur. 1937 r., zm. 28.12.2018 r., zam. Łącznik
Ewald Glombica ur. 1938 r., zm. 31.12.2018 r., zam. Śmicz

Paweł Warchałowski ur. 1976 r., zm. 03.01.2019 r., zam. Wilków
Barbara Rak ur. 1938 r., zm. 03.01.2018 r., zam. Gostomia

Eugenia Siekielska ur. 1929 r., zm. 04.01.2019 r., zam. Biała
Lucja Bogdziewicz ur. 1947 r., zm. 04.01.2019 r., zam. Biała

Piotr Kontny ur. 1965 r., zm. 07.01.2019 r., zam. ost. Brzeźnica
Marcin Uliczka ur. 1955 r., zm. 08.01.2019 r., zam. Rostkowice

Genowefa Opanowicz ur. 1926 r., zm. 12.01.2019 r., zam. Łącznik
Jerzy Mencler ur. 1931 r., zm. 14.01.2019 r., zam. Wilków

Edmund Kwoczek ur. 1929 r., zm. 16.01.2019 r., zam. Grabina
Anna Czelik ur. 1938 r., zm. 17.01.2019 r., zam. Radostynia

Anna Gawlica ur. 1936 r., zm. 18.01.2019 r., zam. Mokra

miejsce na Twoją reklamę
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cd. ze str. 1

 W drugiej części koncertu na scenie 
wystąpił – razem z orkiestrą – zespół 
The Chance (dziewczyny znane z popu-
larnego programu X-Factor). Na scenie 
wykonały takie utwory jak „Z  tobą 
nie umiem wygrać” (z  repertuaru 
Anny Dąbrowskiej), „Shoop, shoop 
song” (z repertuaru Cher) oraz własne 
piosenki: „Mantra” i „Bliżej”. Popisy 
taneczne do utworów wykonał zespół 
STARS pod kierownictwem Aleksandry 
Hindery.
 Koncerty noworoczne mogły zostać 
zrealizowane dzięki środkom pozy-
skanym z Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Tekst: Dominika Rak
Zdjęcia: Marek Doskocz

Instrumentalnie, wokalnie, tanecznie

Dali się ponieść świątecznej atmosferze

Spotkanie wigilijne

Kowadło to też instrument

 Zaproszeni goście zebrali się w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

 Po koncercie przyszedł czas na przedstawienie w wykonaniu parafian – Orszak Trzech KróliKolędy zaprezentował Damian Holecki

Zebranych przywitała kierownik OPS Maria Klimowicz

 Artyści nie tylko grali, ale i śpiewali

W tym roku najpiękniejsze pol-
skie kolędy zaprezentował 
Damian Holecki – polski pio-

senkarz, kompozytor, autor tekstów, 
pianista, producent. W niedzielę, 
6 stycznia, w kościele parafialnym 
w Białej tradycyjnie odbył się Koncert 
Kolęd. Publiczność niejednokrotnie 

dała się ponieść atmosferze i śpie-
wała razem z artystą. 

 Po koncercie przyszedł czas na przed-
stawienie w wykonaniu parafian – Orszak 
Trzech Króli. Aktorzy najpierw odegrali 
krótką scenę w kościele, następnie Trzej 
Królowie na koniach udali się (trasą 

wiodącą wokół rynku) do stajenki – żywej 
szopki przy kościele – by dokończyć 
występy i kolędować wspólnie z wiernymi. 
Uczestnicy orszaku i kolędowania przy 
stajence mogli częstować się grzanym 
winem i kiełbaskami z ogniska.

 Bialska paraf ia pragnie złożyć 

serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, które pomogły przy organizacji 
przedsięwzięcia – aktorom, osobom, które 
przygotowały dekorację, poczęstunek... 
Podziękowania także dla Stadniny Koni 
z  Prudnika – za wypożyczenie koni 
i opiekę nad nimi podczas imprezy. 

DR

19 grudnia, wzorem lat ubie-
głych, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białej zor-

ganizował wigilię dla samotnych. 
Zaproszeni goście zebrali się w sali 
Gminnego Centrum Kultury w Białej. 

 Na początku wystąpiły dziewczynki 
z  bialskiego Studia Piosenki (pro-
wadzonego przez Iwonę Preusner). 
Przedstawienie o świątecznej tematyce 
przygotowały dzieci z miejscowej szkoły 
podstawowej. 
 Zebranych przywitała kierownik 
OPS Maria Klimowicz, życzenia 
wszelkiej pomyślności złożyli bur-
mistrz Białej Edward Plicko oraz 
o. Franciszek Bieniek, proboszcz.

DR


