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Dzień sołtysa

Dzień Kobiet
w Chrzelicach

11 marca w sali Wiejskiego Centrum Integracji w Chrzelicach zorganizo-
wano uroczystość z okazji Dnia Kobiet – dla członkiń Samodzielnego 
Koła Gospodyń Wiejskich. W imprezie wzięło udział ok. 50 pań. Z pro-

gramem artystycznym wystąpił miejscowy chór Zgoda. Piosenki o kobietach 
zaprezentowały również solistki: Nadia Gruchman, Joanna Lisson i Justyna 
Brzostowicz. Dla uczestniczek tej imprezy przygotowano ciepły posiłek, słodkie 
ciasta, napoje i kawę. Kilkugodzinne spotkanie upłynęło w pogodnym nastroju.

Z okazji Dnia Sołtysa w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej odbyło 
się spotkanie władz gminnych z sołtysami z terenu gminy. Tym, któ-
rzy pełnili tę funkcję w ostatnich kadencjach, wręczone zostały listy 

z podziękowaniami za pracę na rzecz lokalnych środowisk. 
 Obecnym i byłym sołtysom ofiarowano również okolicznościowe upo-
minki. W części szkoleniowej przedstawiciele Urzędu Miejskiego omówili 
sprawy związane z wykonywaniem funkcji przewodniczącego rad sołec-
kich w lokalnych ogniwach samorządowych.

Radosnych Świąt 
Wielkanocnych, niech 
staną się one dla nas 

wszystkich czasem życzliwości, 
zadowolenia i szczęścia;

tego życzy wszystkim w imieniu 
radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Roden

Pogodnych, słonecznych Świąt Wielkanocnych,
wiele optymizmu i wiaryżyczy wszystkim mieszkańcom gminy

Burmistrz
Edward
Plicko

Podziękowanie dla K. StawickiejPodziękowanie dla K. Biskupa



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych materiałów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35,
tel. fax: 77 43 87 026, e-mail: panoramabialska@gckbiala.pl

Redaktor naczelny: Rafał Magosz; Opracowanie: Ryszard Nowak; 
Autorzy tekstów i zdjęć: Anna Myszyńska, Ryszad Nowak, Leokadia Schneider, Bartosz Sadliński

Skład i druk: Drukarnia „Sady”, Osiedle Sady 2, 47-303 Krapkowice

PANORAMA BIALSKA • MARZEC • 20152

Unijna dotacja na realizację projektu 
pn. „Spotkania z zabytkami”

Unijna dotacja na zagospodarowanie 
terenu przy budynku świetlicy 

wiejskiej w Grabinie

Unijna dotacja na modernizację 
otwartego kąpieliska w Białej

Podziękowania
dla Pani Krystyny Stawickiej

za ponad ćwierćwieczną pracę w roli sołtysa wsi Otoki 
wraz z życzeniami zdrowia, pomyślności, szczęścia i radości

składają
sołtys oraz mieszkańcy Otok

Zebranie w Spółce Wodnej

W marcu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejsko-Gminnej Spółki 
Wodnej w Białej. Sprawozdanie z jej działalności złożył wiceprezes Norbert Ofiera. 
Dokonano wyboru nowego zarządu w składzie: Wojciech Kaliciński (prezes), 

Norbert Ofiera (wiceprezes) oraz Klaus Bremer, Jan Smiatek i Józef Augustyn (członkowie). 
 Przewodniczącym trzyosobowej komisji rewizyjnej wybrano Jacka Niedorozowa, a człon-
kami: Mirosława Miążka i Krystiana Fiebicha. 
 Podjęto uchwałę o podniesieniu  dotychczas obowiązującej stawki członkowskiej o 3%, co 
średnio wynosi 32–34 zł od hektara zmeliorowanego, zaś od jednego hektara stawka wzra-
sta z 20,30 zł do 20,90 zł; dla Ogiernicza – z 23,00 zł do 23,70 zł od 1 ha. 
 W dyskusji wskazywano na potrzebę melioracji kolejnych odcinków rowów. Ogólnie rzecz 
biorąc, rolnicy są zadowoleni z dotychczas wykonanych prac.

Prace drenarskie 
wykonane w 2014 r.

Miejscowość Rowy w mb Drenarka mb
1. Biała 1.110 110
2. Browiniec 300 122
3. Brzeźnica 1.076 40
4. Chrzelice 2.180 -
5. Czartowice 1.680 -
6. Górka Prudnicka 220 460
7. Gostomia - 582
8. Grabina 1.940 1.944
9. Krobusz 1.200 -

10. Ligota Bialska 160 -
11. Łącznik 1.490 750
12. Nowa Wieś 1.145 412
13. Ogiernicze 200 -
14. Otoki 270
15. Rostkowice 48 1.615
16. Radostynia 1.140 288
17. Śmicz 1.210 -
18. Wilków - 650
19. Wasiłowice - 360

Razem 15.099 7.603

Podczas tegorocznych zebrań 
wiejskich poruszono wiele te-
matów. Jednym z nich – jak 

nietrudno było przewidzieć – oka-
zał się stan dróg, zwłaszcza tych 
powiatowych.

 Potrzeb jest w tym zakresie wiele, jednak 
– jak zapowiada burmistrz Białej Edward 
Plicko – największą szansę na poprawę stanu 
nawierzchni mają drogi międzypowiatowe, 
np. z Białej do Rzymkowic, z Pogórza do 
Sowina oraz z Grabiny do Korfantowa. Są to 
odcinki łączące powiat prudnicki z nyskim. 
Nie wszystkie jednak drogi (spośród tych 
potrzebujących remontu) spełniają taki 
warunek. Część z nich łączy ze sobą jedy-
nie gminy. Jeśli chodzi o infrastrukturę – 
trudno oczekiwać szybkich efektów.
 Problem stanowi nie tylko stan nawierzchni. 
Chodzi także o pobocza. W wielu miejscach 
po prostu ich brakuje, przez co woda stoi i nie 
jest odprowadzana. Do tego dochodzą jesz-
cze zaorane rowy. Te sprawy także czekają 
na rozwiązanie i również one zostały poru-
szone podczas zebrań wiejskich.
 Tegoroczny budżet jest o 1,2 mln. zł mniej-
szy niż poprzednio. O 350 tys. zmniejszyły się 
bowiem wpływy z podatku rolnego. Kwota 
subwencji ogólnej także uległa redukcji, zaś 
fundusz sołecki będzie dofinansowywany 

Zebrania wiejskie za nami
z budżetu centralnego już nie o 40, a o 30%.
 Podczas tegorocznych zebrań wiejskich 
mieszkańcy wybierali sołtysów na cztery 
kolejne lata. Jak można się było przekonać 
czytając poprzednie wydania „Panoramy 
Bialskiej”, wielu doczekało się reelekcji.
 Największy problem pojawił się jed-
nak w Solcu. Nowo wyłoniony sołtys zre-
zygnował z funkcji już po paru dniach, 
trzeba więc było przeprowadzić wybory 
raz jeszcze. Był też jednak pozytywny 
akcent. To właśnie Solec zostanie gospo-
darzem tegorocznych dożynek gminnych. 
Przypomnijmy – ostatnim razem odbyły 
się one w Nowej Wsi Prudnickiej.
 Zebrania wiejskie służyły także omówieniu 
tych potrzeb, na które wykorzystany zostanie 
fundusz sołecki. Jego przeznaczenie może być 
różne. Na przykład: w Górce Prudnickiej ma 
powstać świetlica. Wieś na chwilę obecną nie 
posiada takiego miejsca spotkań. Pomiesz-
czenie miałoby powstać w budynku nale-
żącym do gminy. Jednak na dokładny plan 
działania trzeba jeszcze poczekać.
 Pomysły na wykorzystanie funduszu 
sołeckiego bywają różne.
– Nieraz mieszkańcy chcieliby przezna-
czyć go w 40% na imprezy integracyjne – 
uśmiecha się burmistrz. – Nie jestem zwo-
lennikiem takiego rozwiązania.

Bartosz Sadliński

Burmistrz Białej informuje, że zakończono realizację projektu pn. „Spotkania 
z zabytkami”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych 

projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‒2013.
 Celem projektu jest promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego na ob-
szarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła” poprzez oznakowanie 11 szt. 
wybranych obiektów zabytkowych, zlokalizowanych w miejscowości Biała oraz 
rozwijanie turystyki poprzez wydanie broszury informacyjnej w ilości 1000 szt., 
dotyczącej historii Białej i zabytków objętych zakresem projektu.

Całkowita wartość projektu: 12 090,90 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 864,00 PLN
Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 4 226,90 PLN

Burmistrz Białej informuje, że zakończono realizację projektu pn. „Zagospo-
darowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie”, który jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych projektów w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 Celem projektu jest stworzenie warunków do działalności na rzecz integracji 
i rozwoju mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, w 
wyniku czego powstanie pomieszczenie gospodarcze na utwardzonym terenie z 
kostki brukowej, co wpłynie na poprawę jakości istniejącej bazy sportowo-rekre-
acyjnej i unowocześnienie tejże bazy.

Całkowita wartość projektu: 12 279,46 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 038,00 PLN
Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 4 241,46 PLN

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że zakończono 
realizację projektu pn. „Modernizacja otwartego kąpieliska w Białej”, który 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu Odnowa i Rozwój Wsi 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz podwyższenie 
standardu obiektu, jakim jest kąpielisko w Białej, poprzez wyłożenie niecki basenowej 
specjalistyczną folią oraz montaż urządzeń filtrujących, czyszczących wodę wraz 
z urządzeniami rekreacyjnymi. Inwestycja ta podniesie atrakcyjność obiektu jak 
również poprawi bezpieczeństwo osób z niego korzystających.

Całkowita wartość projektu: 2.330.046,84 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300.000,00 PLN
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Nie długo już kwiecień plecień, trocha 
zimy trocha lata, i niedziela palmowa. 

Myśla iże se na piyrszego nie dałci feste 
za bołzna zrobić. Piyrwyj to na wsi nołwian-
cyj szpasu mieli gospodołrze ze czelołdkoł 
na prima Aprili Jedna kobieta posłała swo-
jego parobca do somsiadki, dała mu dojś 
wielki mieszek ze piołskał, fajnie zawiołzany 
i padała mu: zanieś Kasper ta mołka do Jano-
szczyny i podziałkuj za pożyczanie. Kasper 
wlecze niby ta mołka na plecach, zaklupoł 
u somsiadki i zanim wyjałkał to podziałko-

wanie, ta se spokopła, iż to zicher chodzi 
o bołzny na pierwszego aprela, bo żołdnej 
mołki nie pożyczała, i rzekła: jernika cho-
pie, wasi mi tak długo nie wróciyli tej mołki, 
a joł już nic nie miała to pożyczyłach genał 
taki mieszek łod Hulinki z końca, bołć taki 
dobryj i zakludź joł zarołz do nij. Kasper był 
nauczony suchać na sużbie i szoł na koniec 
wsi. Bodejś łoni go też posłali z tyj piołskał 
dalij i pół wsi miało szpasu z tego. Terołz 
takich Kasprów już nie ma a młodzi soł 
uczoni i se łoszydzić nie dajoł.
 Chciałach wom jeszcze dzisiej trocha ło 
tych koniach wspomnieć, bo 70 lołt tymu, 
po Rusach, to nasi foter mieli co robić, żeby 
tym kobietom na wsi pomóc spatrzyć jakiegoś 
konia, a łoni se na koniach znali, ło tyj wie-
dzieli nie jyno w Kórnicy. Wdycki padali iż 
koń jest mondrzejszy niż człowiek jyno rzon-
dzić nie umie. Z daleka wyczuje jakieś nie-
bezpieczeństwo, choć jeszcze nic nie widać 
ani nie słyszeć, to koń już rży i se stawioł. 
Tak nierołz boło przed grzmotał, abo jak 
jakiś drapieżnik boł blisko. Bodejś dołwno 
temu to i trzynsienie ziemi przeczuły konie 
i bardzo też boły czczone we całej Europie.

Foter to mieli łoko na konie, taki richtich eks-
pert byli. Jak ktoś na wsi chcioł kupić konia 
to przyszoł do nich. Łoni, jak mieli czas, sie-
dli se na koło i jechali iber land. W kożdyj wsi 
boł jakyjś koniołrz a foter wszystkich znali. 
Nawet w Białyj mieli znajomego pana Har-
twigera, na ulicyWałowej z chtoryj handlo-
waly końmi. Jakby ktoś chcioł skalić konia 
co bół nieciołgielny, abo gryz i kopoł to se 
zarołz przewiedziało w łokolicy. Koń też jesz-
cze musioł być szykowny, głowa nosić wysoko, 
kopyta w kolanach dobrze uginać, padało 

se, iż fajnie ty przednie musi wyciepnołć. 
Co my se tak doma nasłuchali tygo chwoł-
lynioł, abo ganiynioł koni jak se chopi spo-
tkali na wiesiadach.
 Teraz nic z tego nie łostało, bo koni 
na wsiach nie ma. Już ani tego powiedzenia 
nie słyszeć – niech cie koń kopnie. Ludzie se 
przesiedli na konie mechaniczne i też to samo 
robioł z niymi jak piyrwyj z końmi: dbają 
o nie, myją, pucujoł, strojoł. Zamias końskich 
handlerzy soł dilerzy aut, zamias końskiego 
tołrgu i masztalni soł salony i giełdy samo-
chodowe, zamias łowsa to benzyna. Można 
by tu jeszcze siłał wyrachować, ale do auta 
nie idzie głowy przytulić, tak jak do konia, 
poklepać go po ciepłym karku, dać kołsek 
cukru na rałce, chtoroł lon nozdrzoma tak 
fajnie zdmuchnie.
 Jeszcze słysza, jak wczas rano wdycki 
witały fotra rżeni i kopani kopytóma ł o żłób. 
Jedno co bólo nie dobry, to bóły zaraski tężca 
w koński gnoju, ludzie piyrwyj łaziyli boso 
aż do zimy i jak se skalyczyli w noga mogli 
dostać tężca, tz Starkrampfu. W telewizorze 
widziałach panołczka co mioł sto i coś lołt. 
Dziennikarz go se pyjtoł co to jy, iż dożył 

takiego wysokiego wieku, siła produktów 
z łowsa, – viel Haferprodukty padoł „denn 
was dem Pferd gut tut, kann doch den Men-
chen auch nicht schaden“ jak łowies jest dobry 
dloł koni to też nie może szkodzić człowie-
kowi.
A w naszych autach jest corołz wiancyj koni 
mechanicznych terołz, jyno maluszki przestali 
robić. Wiela to spomnień se moł z tymi fia-
cikoma 126p, wiela wiców do dziś jest na ich 
temat. Jak takie powiedzeni; iż to soł krót-
kie galołtki szybkobieżne. Abo ktoś zapłacił 
za auto, a sprzedawca się pyjtoł: czy mom 
woł zapakować do reklamówki, czy zaraz 
pojedziecie? Abo, że piyrwszy to Watykan 
pochwołlił za to Gierka, iż w Polsce banoł 
takie małe auta produkować, bo w nich nie 
banie placu coby zgrzeszyć.
 Jak już jest o zgrzeszeniu i wielkanoc bli-
sko, to spotkało se rołz dwóch karlusów: 
ten jeden bół uradowany – jernika Jołzel 
padoł, ta wiosna to jest jednak nołfajniej-
sza pora roku, kuknij na tał zielonoł trołwa 
– ja, ja łodpowiedział Jołzel, wszystko fajnie, 
żeby nie ta spowiedź wielkanocna.
 A joł życza wszystkim czytelnikóm rado-
snych świąt wielkanocnych.

Pierwszego kwietnia i konie

Konkurs „Młodzież 
zapobiega pożarom”

Spotkanie z ornitologiem

Nowe 
rozdanie, 
nowa LGD

Jeszcze t y lko do końca 
września gmina Biała bę-
dzie członkiem Wspólnych 

Źródeł, lokalnej grupy działa-
nia. Uchwałę w tej sprawie Rada 
Miejska w Białej przegłosowała 
30 stycznia bieżącego roku.

 W związku z nowym okresem 
unijnego programowania dzia-
łalność stowarzyszenia wkrótce 
wygaśnie. Dotychczasowa liczba 
LGD ulega stopniowej redukcji.

 Gmina Biała najprawdopo-
dobniej przystąpi do Partner-
stwa Borów Niemodlińskich, 
do którego należą obecnie: Dą-
browa, Komprachcice, Łambi-
nowice, Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki i Tułowice. Zgodnie 
z zasadą – pomiędzy gminami 
członkowskimi musi być zacho-
wana ciągłość terytorialna. Jak 
wiemy – w tym przypadku nie 
stanowi to problemu. 

 Lokalne grupy działania zaj-
mują się m.in. pośredniczeniem 
w składaniu wniosków unijnych.
 Obecnie do Wspólnych Źródeł 
należą gminy: Biała i Korfantów. 

Bartosz Sadliński

25.02.2015 do Gminnego Centrum 
Kultury w Białej zawitał orni-
tolog - Pan Kazimierz Kiejza 

- mieszkaniec Tułowic, z wykształcenia 
elektryk, operator i grafik komputerowy. 
Najwiekszą pasją Pana Kazimierza jest 
jednak ornitologia i miłość do przyrody, 
w związku z czym od kilku lat  zajmuje 
się obserwacją flory i  fauny Borów 
Niemodlińskich. Jest również członkiem 
i działaczem w czterech organizacjach 
pozarządowych - Ogólnopolskim 
Towarzystwie Ochrony Ptaków (Marki 
k. Warszawy); Śląskim Towarzystwie 
Ornitologicznym przy Uniwersytecie 
Wrocławskim; Opolskiej Grupie Orni-
tologicznej (Opole);Komitecie Ochrony 
Orłów w Olsztynie. 
 Na zorganizowane spotkanie przybyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Białej 
i to właśnie z nimi Pan Kazimierz podzielił 
się swoją pasją. Wygłoszona została 
prelekcja na wiele tematów związanych 
z  przyrodą, uczniowie mieli okazję 
zobaczyć sprzęt jaki ornitolog zabiera 
ze sobą w teren. W Gminnym Centrum 

Na podstawie regulaminu 
Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożar-

niczej jury eliminacji gminnych 
w składzie: kpt. Mariusz Pie-
niążek – przewodniczący, Ar-
tur Sztechmiler – Urząd Miejski 
w Białej – sekretarz, st. asp. Jo-
achim Daniel – prezes zarządu 
M-G ZOSP RP w Białej – czło-
nek, Bernard Fiebich – komen-
dant gminny ZOSP RP w Białej 
– członek, Daniel Spyra – prezes 
OSP Biała – członek.

 Po dokonaniu oceny prac pisemnych 
zakwalifikowano do finału niżej wymie-
nionych uczestników eliminacji:

Szkoła Podstawowa:
Miejsce I  - Piotr Brajer
Miejsce II -  Michał Zając
Miejsce III  - Jan Wichowski

Gimnazjum
Miejsce I - Patryk Brajer
Miejsce II – Dominik Geisler
Miejsce III – Dominik  Heda

Kultury w  Białej można podziwiać 
zbiór fotografii wykonanych przez Pana 
Kazimierza podczas obserwacji.
 Spotkanie z ornitologiem było na pewno 
ciekawą i przydatną lekcją przyrody dla 
zgromadzonej publiczności..

Solec gospodarzem 
dożynek gminnych 2015

Tegorocznym gospodarzem gminnych imprezy 
będzie Solec. Na zorganizowanie dożynek zgodę 

wyrazili mieszkańcy sołectwa.
Juz dziś zapraszamy mieszkńców gminy do 
Solca na dożynki  w dniach 29-30.08.2015 r.



PANORAMA BIALSKA • MARZEC • 20154

Radość 
zmartwychwstania

Powiew 
świeżości

Czy w moim życiu obecne są: 
wiara, doświadczenie jedno-
ści i śmierci. Na ile doświad-

czenie Zmartwychwstałego Jezusa 
jest dla mnie pocieszeniem, obiet-
nicą w chwilach trudności, smutku 
i przygnębienia? Czy doświadcze-
nie Zmartwychwstałego Jezusa 
ma wpływ na moje myśli i odczu-
cia związane z własną śmiercią oraz 
śmiercią bliskich mi osób.

 Jest taki wyjątkowy poranek, kiedy 
mimo dnia wolnego ludzie zrywają się 
wcześnie z łóżek i biegną do kościoła. 
Biegną, by zobaczyć pusty grób, w któ-
rym złożono Jezusa, by usłyszeć, że On 
zmartwychwstał. Ta nieprawdopodobna 
wieść, bardziej nieprawdopodobna niż 
najbardziej sensacyjne wiadomości, 
rozchodzi się od dwóch tysięcy lat 
po całym świecie i wciąż zadziwia. Jest 
„kulminacyjną prawdą naszej wiary” 
(KKK 638; por.KomKKK 126), która 
opiera się na fakcie zmartwychwstania 
Chrystusa. Ale i dziś są ludzie, którzy 
nie uznają zmartwychwstania. Twierdzą 
albo że Chrystus w ogóle nie istniał, 
albo – jeżeli już istniał, to nie zmar-
twychwstał. Inni skłonni są przyjąć, 
że przeszedł reinkarnację – pojawił się 
jako ktoś całkiem nowy. Wątpliwości 
te zasiewane są również w sercach 
wierzących.
 Czym jest więc zmartwychwstanie? 
Jest przejściem Chrystusa – wraz z du-
szą, ciałem – od śmierci do życia poza 
czasem i przestrzenią. Jest uczestnic-
twem w stanie chwały (por. KKK 646). 
Cielesność Jezusa zmartwychwstałego 
to cielesność uwielbiona. Jego ciało jest 
i jednocześnie nie jest takie samo. Jest 
tym samym ciałem, które zawisło 

na krzyżu, ze śladami 
gwoździ i włóczni; 

z drugiej strony nie 
jest jednak takie 

s a mo,  gdy ż 
przekracza 

p r a w a 

natury (por. KKK 645). Potwierdzają 
to świadectwa ewangelistów, którzy 
piszą na przykład, że Jezus po zmar-
twychwstaniu wszedł do pomieszczenia 
mimo zamkniętych drzwi (por. J 20, 26).
 Zmartwychwstanie jest jednak 
wydarzeniem tajemniczym. Jego rze-
czywistość została potwierdzona przez 
pusty grób i świadectwa uczniów. Dla 
współczesnego człowieka, człowieka 
obrazów, przekazów telewizyjnych 
i internetowych, te argumenty wydają 
się niewystarczające. Dlaczego strażnicy 
czuwający przy grobie „przegapili” tak 
nadzwyczajny fakt i nie zdali z niego 
szczegółowej relacji? Wszystko dlatego, 
że samo wydarzenie, a tym bardziej jego 
istota – przejście ze śmierci do życia 
były nieuchwytne dla ludzkich zmy-
słów. W tajemniczy dla nas sposób 
Chrystus powstał z martwych, opuścił 
grób, w którym złożono jego ciało. Jak 
napisał Jan Paweł II – „fakt ten był 
zadziwiający dla ludzi, którzy znaleźli 
się wobec czegoś, co ich przerastało”.
 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
nie jest powrotem do życia ziemskiego, 
jak na przykład miało to miejsce w przy-
padku wskrzeszenia Łazarza. Ono, choć 
jest wydarzeniem cudownym, stanowi 
powrót do normalnego życia ziemskiego. 
Wskrzeszony Łazarz pożył jeszcze przez 
jakiś czas, a potem ponownie umarł. 
Chrystus „nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych” (Mk 12,27), dlatego 
własną mocą, zgodnie z wolą swego 
Ojca i napełniony Duchem Świętym 
„zmartwychwstał dnia trzeciego, jak 
oznajmia Pismo”.
 Zmartwychwstanie nadaje też sens 
i potwierdza to wszystko, co Chrystus 
czynił i czego nauczał: o prawdzie 
i fałszu; o grzechu i sądzie; o zbawieniu 
i potępieniu. Jest wypełnieniem obietnic 
Starego Testamentu oraz zapowiedzi 
wypowiedzianych przez samego Zba-
wiciela. Jest potwierdzeniem boskości 
Jezusa. Zmartwychwstanie otwiera 
człowiekowi dostęp do nowego życia, 
usprawiedliwia, przywraca łaskę Bożą. 
Jest zasadą i źródłem naszego przyszłego 

zmartwychwstania. „Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwszy 
spośród tych, co pomarli” 
(1 Kor 15,20). Gdyby nie 
zmartwychwstał, daremne 
byłoby nauczanie Kościoła, 

próżna byłaby także nasza 
wiara (por. 1 Kor 15,14).
 Z a p a m i ę t a j m y :  
Zmartwychwstanie Jezu-
sa jest rzeczywistością 

nadprzyrodzoną. Jest 
przejściem ze stanu 

śmierci do życia poza 
czasem i przestrze-
nią. Potwierdza 
ono bóstwo Chry-

stusa, a dla nas jest 
podstawą nadziei 

na powszechne zmar-
twychwstanie i życie 

wieczne.
 
 o. Marian 

Świerczek
 Kamilianinn

Przed Górką Prudnicką nowe wy-
zwania, na początek tworzenie 
świetlicy. Potrzeby mieszkańców 

mają jednak wiele odcieni – o czym 
opowiada Aneta Płachta, najmłodsza 
radna mieszkająca i działająca w... 
najmłodszej wsi gminy Biała.

–  Jakie problemy do rozwiązania czekają 
panią na dzień dobry, po rozpoczęciu 
kadencji?

–  Problemów jako takich nie miałam 
po rozpoczęciu kadencji. Na dzień dobry 
rzuciłam się w  wir pracy związanej 
z  zapoznawaniem się z  potrzebami 
mieszkańców oraz rozpoznawaniem 
specyfiki tego stanowiska.

–  Co skłoniło panią, żeby kandydować? 
Społeczność wiejska? Wewnętrzne 
poczucie?

–  Do kandydatury na radną z  całą 
pewnością przyczyniła się wewnętrzna 
potrzeba wniesienia świeżości do rady 
gminy, a także duże poparcie ze strony 
społeczności wiejskiej.

–  Czy wcześniej udzielała się pani 
społecznie w  swojej miejscowości, 
czy to dopiero początek?

–  Podobnie jak liczni mieszkańcy Górki 
Prudnickiej pracowałam przy organizacji 
różnych imprez okolicznościowych, 
np. dożynek. Nigdy nie ukrywałam, 
że jestem związana z tą ziemią; mieszkam 
tutaj od 25 lat.

–  Czy młody wiek w przypadku bycia 
radną to wada, czy zaleta?

–  Mój młody wiek można interpretować 
w różny sposób. Jedni pewnie odbiorą 
to jako wadę, ponieważ ktoś może 
mi zarzucić brak doświadczenia. Dla 
mnie z pewnością jest to zaleta; dzięki 
temu stanowisku zdobywam wiedzę 
i  nowe umiejętności, wnosząc tym 
samym powiew świeżości.

–  Na co zostanie przeznaczony tego-
roczny fundusz sołecki?

–  W dużej mierze na wszelkie czynności 
związane z powstawaniem świetlicy. 
Jest to inwestycja długoterminowa, 
gdyż wiąże się z szeregiem zabiegów, 
które trzeba kolejno wykonywać dla 
uzyskania oczekiwanego efektu.

–   Proszę powiedzieć coś więcej o tej 
inicjatywie.

–  Póki zamysł nie jest zrealizowany, 
a plany nie są wprowadzone w życie, 
nie chciałabym o tym mówić szerzej. 
Według informacji, które posiadam, 
obiekt przeznaczony do remontu leży 
na działce gminnej. Miałby służyć 
mieszkańcom jako miejsce spotkań, 
narad sołeckich, itp., ponieważ obecnie 
takiego obiektu po prostu w  naszej 
wsi nie mamy.

–  Jakie są pani pierwsze wrażenia po tych 
kilku miesiącach bycia w radzie?

–  Są jak najbardziej pozytywne, jestem 
zadowolona z tego, że mam możliwość 
bycia radną.

–  Proszę powiedzieć dwa słowa o sobie.
–  Jak wszyscy wiedzą: jestem studentką 

ostatniego roku ekonomii. Mam wiele 
pasji, jednak obecnie najbardziej absor-
buje mnie nauka oraz szukanie pracy.

–  To może parę słów o Górce Prudnickiej 
jako miejscowości.

–  Mieszka tutaj około 200 mieszkańców, 
którzy zajmują się rolnictwem, pracują 
za granicą oraz w różnych okolicznych 
organizacjach i  przedsiębiorstwach. 
Górka Prudnicka jest najmłodszą wsią 
w całej naszej gminie (taki sugestywny 
zbieg okoliczności), niegdyś słynęła 
z handlu drewnem, mieszkali w niej 
robotnicy. Ważnymi obiektami są tutaj: 
kapliczka z  dzwonnicą oraz ruiny 
wiatraka holenderskiego.

–  Jakie potrzeby mieszkańców dostrzega 
pani po wstępnym rozeznaniu?

–  Słowo „potrzeba” kojarzy mi się z mi-
lionem odcieni. Każdy mieszkaniec 
ma zapewne inne potrzeby, a  nie 
wszystkie jest się w stanie zrealizować. 
Z  całą pewnością pierwsze miejsce 
zajmuje wspomniana już wcześniej 
świetlica; poza tym: może kiedyś, 
w dalszej przyszłości jakiś plac zabaw 
dla najmłodszych; zobaczymy...

rozmawiał
Bartosz Sadliński
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Chór Die Neudorfer działa w No-
wej Wsi Prudnickiej i w tym 
roku obchodził 20-lecie dzia-

łalności. 16 marca (poniedziałek) 
w miejscowej świetlicy panie i pano-
wie z zespołu świętowali ten okrą-
gły jubileusz przy torcie, kołaczu i – 
rzecz jasna – muzyce. Jej nie mogło 
zabraknąć. W piosenkach wykony-
wanych przez chór ważne miejsce 
zajmuje „mała ojczyzna” i związana 
z nią tradycja. Podczas uroczystości 
rozmawialiśmy z Krystyną Pierskallą, 
założycielką zespołu.

– Zacznijmy może od konkretów. Ile 
osób obecnie działa w zespole?
– Dziś takich zaangażowanych jest 
12‒14. Plus Damian Weinkopf, który 
nam akompaniuje; miał dzisiaj być, ale 
coś mu wypadło.
 Warto zaznaczyć, że zanim grupa 
powstała, w  naszej wsi działał zespół 
dziecięco-młodzieżowy, a  właściwie 
dziecięcy, tyle że potem te dziewczyny 
podrosły. Nazywał się Źródełko i śpiewał 
gdzieś tak do 2002 roku. W międzyczasie 
dorośli pozazdrościli dzieciom, że tak 
pięknie występują. W 1995 roku, w po-
łowie lutego zaczęliśmy działalność.

– Zdarzało się występować razem?
– Tak, zespół Źródełko działał jeszcze 
przez 7 lat. Nieraz śpiewaliśmy razem, 
a nieraz osobno. Zależy, gdzie odbywał 
się dany przegląd.

– Kto był założycielem zespołu Die 
Neudorfer?
– Nie chwaląc się – ja (śmiech).

– Osoby, które są tu dzisiaj z  nami, 
były pewnie w zespole od początku?
– Tak i można powiedzieć, że są to osoby 
najbardziej aktywne. Niektóre niestety 
już poumierały.
– Na miejsce tych, które odeszły, przyszły 
nowe osoby?

– Tak, były też okresy, że śpiewały z nami 
również dzieci i  młodzież. Ale jakoś 
się to później wykruszyło. Teraz nasz 
problem jest taki, że musimy pozyskać 
młodszych członków, bo wiecznie nie 
będziemy młodzi. Pani Monika Wolna 
(przyp. red.) zaczynała dwadzieścia lat 
temu mając trzydzieści lat i  dalej jest 
najmłodsza (śmiech).

– Powiedzmy sobie teraz o  repertuarze 
zespołu.
– Repertuar jest różny. Wszystko 

Śpiewają już dwie dekady

w zależności od okazji i tego, kto jakie 
ma życzenie. Zaczęliśmy od piosenek 
w  języku niemieckim; później były 
rozmaite festyny, różne zapotrzebowania, 
graliśmy też piosenki śląskie, a teraz mamy 
w repertuarze nawet kościelne i czeskie.

– Dzisiaj wszyscy po angielsku śpiewają, 
więc przyda się mała odmiana.
– Tak (śmiech).

– Chór jest niejako podpięty pod koło 
mniejszości niemieckiej?
– Tak, to jest zespół pod DFK. Mamy 
więc działanie trochę utrudnione w po-
równaniu do zespołów przy domach 
kultury. Działamy raczej we własnym 
zakresie. Ale pan dyrektor GCK w Białej 
często nam pomaga. Tu duży ukłon 
w jego stronę.

– Które miejscowości obejmuje to koło 
DFK?
– Nową Wieś, Krobusz, Żabnik, Czartowice. 
Z Czartowic nam się członkowie powykru-
szali, jeśli chodzi o chór. Ale za to śpiewają 
z nami trzy osoby z samej Białej.

– Jak często odbywają się próby/
spotkania?
– Raz w tygodniu. Teraz we wtorki, kiedyś 
w środy. W razie potrzeby zdarza nam 
się spotykać częściej.

– O pochodzenie nazwy zespołu pytać 
nie muszę, bo jest dość oczywista. 
Neudorfer to mieszkaniec Nowej Wsi.
– Nowowsianin jednym słowem.

– Gdzie państwo ostatnio występowali?
– W  naszym kole na wszystkich im-

prezach, poza tym w  gminie Biała 
i na przeglądach; ostatnio w Jeseniku; 
na festynach wszelakich – kulturalnych, 
kulturalno-sportowych, rolniczych, 
na dożynkach, na parafialnych uro-
czystościach, w województwie śląskim, 
dolnośląskim; wszędzie, gdzie nas 
zaproszą. Na przeglądach, np. zespołów 
mniejszości niemieckiej, twórczości 
amatorskiej. Ostatnio „Unser Singen” 
w Strzeleczkach, zapraszają nas każdego 
roku. A nawet dla grupy Niemców nieraz 
śpiewamy, jak w Prudniku, w „Oazie”.

– Nagrali już państwo jakąś płytę?
– Nieraz ludzie nas o  to pytają, np. ci, 
którzy mieszkają w Niemczech chcieliby 
posłuchać, ale na razie nie ma takiej moż-
liwości, głównie z przyczyn finansowych.
Jakiś projekt trzeba by było napisać. Kto wie...

– Współpracujecie państwo z innymi 
chórami?
– Tak, byliśmy nawet razem na warsztatach. 
Z chórami Zgoda z Chrzelic i Seniores 
z Łącznika. Zapraszamy się wzajemnie. 
Jeśli np. trzeba na dożynkach zaśpiewać 
chóralnie, to jest nas za mało, żeby dzielić 
się na głosy. Trzeba sobie pomagać.
 Jeździliśmy też na różne wycieczki: 
do Zakopanego, Kudowy. Dziewięć 
czy dziesięć tych wycieczek już było. 
Do nas z kolei przyjeżdżali redaktorzy 
ze „Schlesisches Wochenblatt”. Byliśmy 
w „NTO”, „Radiu Opole”, w „Neustädter 
Heimatbrief ”. Kiedyś zdarzało nam się 
też recytować, np. wiersze Eichendorfa 
w Dębowcu; występowaliśmy również 
na „Śląskim Beraniu” w Izbicku, do tego 
różne konkursy poezji polskiej, śląskiej.

– Podkłady mają państwo z płyty?
– Tak, pan Damian Weinkopf nam 
je przygotowuje. Coś podłapie, zagra. 
Nieraz przedstawiamy mu swój pomysł, 
a on pomaga nam sprowadzić go na ziemię.

– Jest takim opiekunem muzycznym, 
można powiedzieć?
– Tak; kiedy tylko może, jest z  nami. 
Ale czasem zdarza się, że i  jemu coś 
wypadnie.

– Kto jest głównym tekściarzem 
w zespole?
– Z tym jest różnie. Staramy się raczej 
wspólnie. Ostatnio przygotowaliśmy 
piosenkę dla naszej koleżanki Moniki, 
kończyła pięćdziesiąt lat.

rozmawiał Bartosz Sadliński



Pośpieszne kroki
Na spotkaniu autorskim z Bar-

toszem Sadlińskim poru-
szono kilka tematów. Na 

tapecie znalazła się m.in. poezja lin-
gwistyczna, a także... normalna. Ta 
druga pojawiła się zresztą w tytule 
wieczoru promującego najnowszy 
tomik prudnickiego autora: „Korytarz 
przyjmie pośpieszne kroki”.

 Czym jest owa „poezja normalna”. Autor 
powołał się na dwa nazwiska – Czesława 
Miłosza i Jacka Podsiadłę. Pierwszy w swoim 
paryskim wykładzie mówił o łączności poety 
z rodziną ludzką. Drugi w tekście eseistycz-
nym także poruszył temat komunikatywno-
ści w wierszach. Chodzi o to, by móc powie-
dzieć, „o czym jest” ten i ten wiersz – czy jest 
czymś więcej niż tylko strumieniem świa-
domości lub abstrakcjonizmem; czy daje 
szansę na zbudowanie z czytelnikiem pew-
nego wspólnego pola znaczeniowego.
Wspomnienie osoby i  twórczości Miłosza 
pojawiło się zresztą kilkakrotnie podczas 
tego wieczoru (który odbył się w czwartek, 
12 marca o godz. 18:00 w sali GCK w Bia-
łej). Już na początku wśród utworów recy-
towanych przez młodzież znalazła się „Pio-
senka o końcu świata”, zaś w dalszej części 
spotkania o. Maciej Kostecki zapytał Barto-
sza Sadlińskiego o główne inspiracje i sko-
jarzenia związane z polskim noblistą. Pru-
dnicki autor wymienił trzy: czynienie szero-
kich odniesień do kultury i historii, zamiło-
wanie do form klasycznych, a także unikanie 
marazmu i beznadziei (co nie stoi w sprzecz-
ności z poruszaniem trudnych tematów).
Nie tylko nazwisko Miłosza wybrzmiało 
na tym spotkaniu. Był też Tuwim, Wierzyński, 
Szymborska, a nawet św. Paweł. A wszystko 
za sprawą recytującej i śpiewającej młodzieży.
 Prowadząca spotkanie Joanna Chilińska 
pytała m.in. o motywy religijne w twórczo-
ści. Jak stwierdził Sadliński – w jego wier-
szach jest ich coraz więcej. Jeśli zaś chodzi 
o teksty, które ukazały się drukiem, temat 
związany z Bogiem przewija się w cyklicz-
nej „Prywatnej lekcji religii”. Co do samego 

tytułu serii (na razie pięcioczęściowej) sam 
autor ma wątpliwości i  rozważa zmianę. 
Jak sam podkreślił – nie jest orędownikiem 
religijności prywatnej, ale wspólnotowej. 
Ma jedynie na myśli prywatne, a wiec oso-
biste, odniesienie do Boga.
 Bartosz Sadliński zaprezentował na spotka-
niu dwie serie poplenerowych wierszy. Jedna 
związana jest z Wieszczyną, górami i desz-
czem, druga – z Łambinowicami, Muzeum 
Jeńców Wojennych oraz... zepsutym apara-
tem. Autor przeczytał też drugie już w swoim 
dorobku pantum. O ile poprzednie było waria-
cją na temat powiedzenia „głową muru nie 
przebijesz”, o tyle obecne nawiązuje do słów 
„psy szczekają, karawana jedzie dalej”.
 Prowadząca nawiązała również do trzy-
częściowej „Rebelii”. Jest to poezja lingwi-
styczna, a więc w powszechnym odbiorze 
trudna. Jak podkreślił Sadliński – traktuje 
ją jako dodatek do całości. Poważniej nato-
miast traktuje poetyckie narracje, takie jak 
14-stronnicowy „Dach”. Kto wie – może tego 
rodzaju zainteresowania doprowadzą autora 
do prozy. A może po prostu zrodzi się z nich 
większa poetycka całość. Zobaczymy. Na razie 
jest to oznaka większej integracji, którą widać 
w tekstach zamieszczonych w „Korytarzu...”. 
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Zmiany personalne w DFK

Przebojowe wejście

W 11 kołach mniejszości nie-
mieckiej na terenie gminy 
Biała wybrano już przewod-

niczących na kolejną kadencję.

 Wyniki wyborów przewodniczących 
DFK w gminie Biała przedstawiają się 
następująco:

1. Biała – Krzysztof Glombitza
2. Brzeźnica – Ewa Madaler
3. Chrzelice – Robert Roden
4. Gostomia – Ewelina Thomalla
5. Grabina – Jerzy Thiel
6. Łącznik – Klaudiusz Globisz
7. Pogórze – Monika Helfeier
8. Olbrachcice – Jan Smiatek
9. Śmicz – Leonard Peszel

10. Solec – Mirosław Lasar
11.  Nowa Wieś Prudnicka 

– Krystyna Pierskalla
 Na maj lub czerwiec odłożono wybory 
w Radostyni. Na czele gminnego zarządu 
kół mniejszości niemieckiej stoi w chwili 
obecnej Elżbieta Graba.
 DFK (Deutscher Freundschaftskreis) to 

poszczególne koła terenowe TSKN (Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim). Mogą obejmować jedną 
lub więcej miejscowości. W ramach danego 
koła działa też zarząd, w którego skład wcho-
dzi zwykle 5-11 osób.
 Warunki członkostwa w organizacji to: 
przychylność dla jej działań (a najlepiej chęć 
zaangażowania się w nie) oraz uiszczanie skła-
dek członkowskich. Niemieckie korzenie nie 
są w tym przypadku rzeczą niezbędną.
 Koła DFK zajmują się organizowaniem 
imprez  cyklicznych, np. z okazji Dnia Matki, 
Dnia Kobiet czy Świąt Bożego Narodzenia. 
Z ramienia TSKN realizują też rozmaite pro-
jekty. W budynku Gminnego Centrum Kul-
tury w Białej mieści się natomiast biblioteka 
gromadząca niemieckojęzyczne pozycje.
 We wrześniu bieżącego roku poszcze-
gólne DFK planują wyjazd do Wrocławia 
na Festiwal Kultury Mniejszości Niemiec-
kiej. W tym roku Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
obchodzi 25-lecie istnienia.

Bartosz Sadliński

Zespół Sen to nowa inicjatywa 
Waldka Orłowskiego, którego 
wcześniej mogliśmy kojarzyć 

z nyską grupą Horyzont (w 2013 
roku zagrała ona na Dniach Białej).

 Obecnie mieszkaniec Krapkowic zaanga-
żowany jest w inny projekt, który wchodzi 
przebojem na rynek muzyczny. W serwisie 
YouTube można obejrzeć teledysk do pierw-
szego singla zespołu Sen. Piosenka nosi tytuł 
„Nad ranem”. Gatunek, w którym poruszają 
się trzej muzycy (Wojtek Sitnik - perkusja, 
Paweł Kwaśny – wokal, i wspomniany już 
Waldek Orłowski – gitara) to pop-rock. 
 Singiel staje się coraz popularniejszy – nic 
dziwnego, wpada w ucho, jest dynamiczny 

i mówi o relacji damsko-męskiej. W teledy-
sku młoda kobieta budzi się rano, a następ-
nie na każdym kroku odnajduje małe pre-
zenty i dowody czyjeś obecności.
 Grupa Sen prężnie działa w przestrzeni 
mediów społecznościowych, nie brakuje więc 
okazji do tego, aby na jej piosenki zagłosować 
lub je zalajkować. Na Facebookowym fanpa-
ge’u można też na bieżąco śledzić i komen-
tować kolejne zaistnienia zespołu w  roz-
głośniach radiowych, na listach przebojów, 
w gazetach czy na portalach.
 Grupa Sen podpisała niedawno umowę 
dystrybucyjną z  jedną z wytwórni płyto-
wych. Kto wie, może następnym krokiem 
będzie kontrakt płytowy.

Bartosz Sadliński



Konkurs
recytatorski

Zimowe niedzielne popołudnie 
15.02.2015 r. dla wielu miesz-
kańców Białej i okolic okazało 

się bardzo przyjemne ze względu 
na możliwość wzięcia udziału w kon-
cercie walentynkowym, który odbył się 
w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego 
w Białej. Nosił on tytuł „Dzielimy się 
miłością” i został zorganizowany przez 
Publiczne Gimnazjum w Białej oraz 
stowarzyszenie Pracownia Opolska 
działające przy tejże szkole.

 Widzów w dobry nastrój wprowadzała, 
już przy wejściu, pięknie udekorowana 
(w  walentynkowym klimacie) sala. 
Na scenie w ciągu niespełna dwóch godzin 
zaprezentowało się blisko sześćdziesięcioro 
uczniów bialskiego gimnazjum, wśród 
których nie zabrakło absolwentów, a także 
uczniów tutejszej szkoły podstawowej.
 Na bogaty program artystyczny skła-
dały się piosenki i wiersze (oczywiście 
o tematyce miłosnej), tańce w wykonaniu 
zespołu Stars oraz bardzo pomysłowe 

i zabawne scenki pantomimiczne. Nad 
przygotowaniem wykonawców czuwały 
panie: Ewa Baran, Małgorzata Tyrpuła 
i Aleksandra Hindera.
 Kreatywne występy młodzieży wzbudziły 
aplauz wśród zgromadzonej publiczności. 
Nie mniej emocji wywołała końcowa nie-
spodzianka przygotowana dla przybyłych 
gości, którą była loteria poprowadzona 
przez dyrektora gimnazjum Wojciecha 
Szukalskiego. Można było wylosować słodki 
poczęstunek, a  zwycięski los pozwalał 
na wygranie nagrody głównej – tortu 
w kształcie serca.
 Koncert walentynkowy z inicjatywy 
nauczycieli i uczniów odbył się w Białej 
po raz pierwszy i spotkał się z dużym 
uznaniem zaproszonych gości, wśród 
których pojawili się m.in. poseł Janina 
Okrągły, burmistrz Edward Plicko, za-
stępca burmistrza Dagmara Duchnowska. 
Choć z polską tradycją ściśle związana 
jest np. Noc Świętojańska, tradycje 
zza oceanu – jak widać – coraz silniej 
zakorzeniają się w naszej codzienności.

11 marca w Gminnym Centrum 
Kultury w  Białej odbył się 
Ogólnopolski Konkurs Recy-

tatorski na szczeblu gminy. W  grupie 
gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła 
Michalina Spychała, drugie Milena Mar-
tyniuk i Wiktoria Batel, a trzecie Klaudia 
Perdek i Dominika Sobek. Za niezapo-
mniane wrażenia artystyczne dyplom 
przyznano Kacprowi Dwojakowi. W grupie 
uczniów klas I-III szkół podstawowych 

zwyciężyła Martyna Preusner. Drugie 
miejsca przypadły Aleksandrze Fiedler 
i Emilii Latus, a trzecie Roksanie Suchy 
i Zuzannie Dwojak. W grupie uczniów SP 
(klasy IV-VI) pierwsze miejsce przyznano 
Magdalenie Preusner, drugie miejsca 
Patrykowi Apostel i  Anecie Urbanek, 
a trzecie Julii Orlat i Aleksandrze Sku-
reckiej. Na zdjęciach wykonanych przez 
Agatę Bajorek przedstawiamy laureatów 
poszczególnych konkursowych grup.

W świetlicy wiejskiej z inicjatywy miejscowej Rady Sołeckiej zorgani-
zowano Dzień Kobiet.
W spotkaniu wzięło udział ponad 20 mieszkanek. Panowie ufun-

dowali uczestniczkom spotkania kawę i słodkie ciasta oraz gorący posiłek. 
Nie zabrakło kwiatów i życzeń od Rady Sołeckiej. Impreza w miłej atmos-
ferze trwała do późnych godzin wieczornych.

(n)

PANORAMA BIALSKA • MARZEC • 2015 7

Dzień Kobiet w Prężynie

Tańce, śpiew
i tort w kształcie serca

Niech świąteczny czas 
dostarczy wiele dobra,
nadziei i serdeczności

- tego życzy
Czytelnikom

Redakcja
„Panoramy Bialskiej”

Niech świąteczny czas 
dostarczy wiele dobra,
nadziei i serdeczności

- tego życzy
Czytelnikom

Redakcja
„Panoramy Bialskiej”

Laureaci konkursu w grupie klas IV-VI SP

Laureaci konkursu w grupie klas I-III SP

Laureaci konkursu w grupie gimnazjalnej
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Zebrania sołeckie 2015
Przedstawiamy ostatnie zebrania sołeckie, o których informacji nie za-

mieściliśmy w poprzednich wydaniach gazety, ze względu na cykl jej 
wydawania.

Dębina – 10.02.

 Fundusz sołecki został przeznaczony na remont dróg. Sołtysem po raz kolejny 
wybrana została Mariola Piwowarczyk. Do Rady Sołeckiej weszli: Norbert Klein, 
Dorota Plicko i Anna Rzyszka.

Nowa Wieś – 16.02.

 Sołtysem na nową kadencję wybrany został Alfred Brajer. W skład Rady Sołeckiej 
weszli: Michał Drost, Tomasz Gorek, Tomasz Wollny i Ernest Rogosz.

Wasiłowice – 12.02.

 W 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i położono płytki w sali 
świetlicy wiejskiej, zakupiono rury do udrożnienia mostku na drodze. Zorganizowano 
kilka imprez integracyjnych dla dorosłych i dzieci. Sołtysem na kolejną kadencję 
wybrany został ponownie Antoni Piecha. W skład Rady Sołeckiej wybrani zostali: 
Franciszek  Badura, Rajmund Plicko, Piotr Girtler i Tomasz Barysz.

Łącznik – 13.02.

 Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały na rozbudowę remizy 
strażackiej. Zakupiony został namiot, wybrukowano teren przed remizą, przepro-
wadzono remont szatni sportowej, doposażono OSP i wyposażono w sprzęt wiejską 
świetlicę. Sołtysem ponownie wybrano Dorotę Małek. Do Rady Sołeckiej weszli: 
Witold Chełmecki. Piotr Latus, Henryk Sokoll, Artur Szczurek i Justyna Małek.

Rostkowice – 17.02.

 Rozmawiano o opłatach za dostarczaną wodę i poruszano zagadnienia dotyczące 
melioracji. Sołtysem po raz kolejny został Alfred Krupa. W skład Rady Sołeckiej 
weszli: Norbert Latta, Rajhard Bota, Jerzy Tomala i Marcin Gajda.

Prężyna 19.02.

 Przez ostatnie cztery lata większość prac (w ramach finansowania m.in. przez 
fundusz sołecki) wiązała się z remontem i urządzaniem świetlicy wiejskiej. Nowym 
sołtysem został Zygfryd Marzotko, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Rudolf Latta, 
Klaudiiusz Szwierc, Alfred Lubczyk i Klaudia Malek.

Biała – miasto  23.02.

 Samorząd mieszkańców w Białej nie posiada – zgodnie z przepisami – środków 
w ramach funduszu sołeckiego. W dyskusji zwracano uwagę na zły stan drogi na 
Górze Wolności, niekoszenie traw na osiedlu, poruszono sprawy dotyczące budowy 
Orlika i inne. Nową przewodniczącą Osiedla wybrana została Katarzyna Stroka, 
w skład Rady Osiedla wybrani zostali: Krzysztof Gorek, Romasz Krokosz, Gabriela 
Prokopowicz, Teresa Szulc, Konrad Kauczor i Krystian Peszel.

Biała-Przedmieście – 23.02.

 Po raz pierwszy w 2015 r. przekształcony w sołectwo Przedmieście dotychczasowy 
Samorząd Mieszkańców nr 2 w Białej będzie dysponował funduszem sołeckim. 
Sołtysem została wybrana na nową kadencję Anna Solloch. W skład Rady Sołeckiej 
wybrani zostali: Marzena Wożniak, Marek Dziony, Piotr Grelich, Marian Graba 
i Adrian Duda. 

Solec – 24.02.

 Sołtys wybrany na pierwszym zebraniu wiejskim w Solcu złożył rezygnację. 24 
lutego odbyło się drugie zebranie, podczas którego nowym sołtysem został Michał 
Badura. W skład Rady Sołeckiej weszli: Bernard Hollek, Krzysztof Glombica, Roman 
Badura, Damian Badura i Kamil Badura.

Mokra – 4.03.

 Dopiero drugie zebranie pozwoliło na wybór sołtysa. Została nim Iwona Sobo-
lewska. W skład Rady Sołeckiej weszli: Roman Wilczyński, Wioleta Duda, Róża 
Ziarko i Iwona Hartelt.
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Na podstawie podjęt ych 
uchwał został ustalony 
szczegółowy harmono-

gram wyboru sołtysów, rad sołeckich 
i zarządu osiedla w gminie Biała na ka-
dencję 2014-2018, i tak w dniach od 19 
stycznia 2015 roku i do 4 marca 2015 
odbyły się zebrania sprawozdawczo-

-wyborcze w 30 sołectwach i zebranie 
Osiedla nr 1 w Białej.
 Cieszy frekwencja, która średnio wyniosła 
12,1%. Łącznie w zebraniach uczestniczyło 
1081 mieszkańców naszej gminy.
 W zebraniach uczestniczyło o 78 
mieszkańców więcej w stosunku do zebrań 
wyborczych przeprowadzonych w 2015 r.

Lp. Miejscowość Data Lm.
1 Pogórze 20.01.2015 55
2 Górka Prudnicka 21.01.2015 20
3 Brzeźnica 21.01.2015 23
4 Frącki 21.01.2015 20
5 Józefów 22.01.2015 30
6 Ogiernicze 23.01.2015 19
7 Gostomia 26.01.2015 42
8 Czartowice 27.01.2015 7
9 Olbrachcice 27.01.2015 48

10 Wilków 28.01.2015 29
11 Browiniec Polski 29.01.2015 14
12 Chrzelice 30.01.2015 37
13 Otoki 3.02.2015 24
 14 Grabina  3.02.2015 43
15 Laskowiec 4.02.2015 20
16 Kolnowice 4.02.2015 43
17 Radostynia 5.02.2015 33
18 Miłowice 6.02.2015 29
19 Śmicz 6.02.2015 89
20 Krobusz 9.02.2015 46
21 Dębina 10.02.2015 13
22 Ligota Bialska 11.02.2015 50
23 Wasiłowice 12.02.2015 23
24 Łącznik 13.02.2015 58
25 Nowa Wieś Prudnicka 16.02.2015 19
26 Rostkowice 17.02.2015 32
27 Prężyna 19.02.2015 34
28 Mokra 20.02.2015 i 4.03.2015 28+24
29 Biała 23.02.2015 32
30 Biała „Przedmieście” 23.02.2015 46
31 Solec 19.01.2015 i 24.02.2015 29+22

Razem 1 081

Frekwencja na zebraniach

W 9 miejscowościach zostali wybrani 
nowi sołtysi, i tak:

 – Osiedle nr 1 w Białej – Katarzyna 
Stroka

 – Górka Prudnicka – Klaudia Famulla
 – Kolnowice – Mirosław Miążek
 – Ligota Bialska – Walerian Osiewacz
 – Miłowice – Zdzisław Kułakowski
 – Mokra – Iwona Sobolewska
 – Otoki – Sebastian Pella
 – Prężyna – Zygfryd Marzotko
 – Solec – Michał Badura

Ustępujący sołtysi to:
 – Julia Piotrowska – przewodnicząca 
Osiedla Nr 1 w Białej

 – Piotr Niemiec – sołectwo Górka 
Prudnicka

 – Zbigniew Wróblewski – sołectwo 
Kolnowice

 – Leonard Kusber – sołectwo Ligota 
Bialska

 – Jan Puchała – sołectwo Miłowice
 – Karol Biskup – sołectwo Mokra
 – Krystyna Stawicka – sołectwo Otoki
 – Marcin Morawiec – sołectwo Prężyna
 – Renata Tyrała – sołectwo Solec

W 22 miejscowościach zostali ponownie 
wybrani sołtysi, którzy swoją funkcje 
pełnili już w poprzednich kadencjach, i tak:

 – Sołectwo Przedmieście w Białej – 
Anna Solloch

 – Browiniec Polski – Manfred Sobota
 – Brzeźnica – Krystian Fiebich
 – Chrzelice – Grażyna Dolak
 – Czartowice – Krystian Stroka
 – Dębina – Mariola Piwowarczyk
 – Frącki – Urszula Wottka
 – Gostomia – Barbara Stein
 – Grabina – Joanna Słowińska
 – Józefów – Beata Czaja
 – Krobusz – Jacek Niedorozow
 – Laskowiec – Zbigniew Baniak
 – Łącznik – Dorota Małek
 – Nowa Wieś Prudnicka – Alfred Brajer
 – Ogiernicze – Brygida Trinczek
 – Olbrachcice – Jan Smiatek
 – Pogórze – Gabriela Neugebauer
 – Radostynia – Lidia Cziomer
 – Rostkowice – Alfred Krupa
 – Śmicz – Barbara Wilczak
 – Wilków – Klaus Bremer
 – Wasiłowice – Antoni Piecha

Sołtysi na nową kadencję

5 marca br. odbyło się (w Wiejskim 
Centrum Integracji i Rekreacji 
w Pogórzu) spotkanie zastępcy 

burmistrza – Dagmary Duchnow-
skiej – z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych działających 
na terenie gminy oraz liderami grup 
odnowy wsi.

 Spotkanie miało charakter roboczy 
i było poświęcone zasadom współpracy, 
wynikom aktywności sołectw biorących 
udział w  programie „Odnowa Wsi 
w Województwie Opolskim”, a  także 
planowanemu przez Urząd Miejski 
w Białej cyklowi szkoleń adresowanych 
do organizacji społecznych. Tematyka 
spotkań związana będzie z finansami 
organizacji pozarządowych, wykorzysta-
niem narzędzi informatycznych w pro-
wadzeniu rachunkowości, bezpłatnym 
promowaniem się w sieci internetowej 
oraz pozyskiwaniem funduszy na reali-
zację własnych projektów.

 Pierwsze zajęcia odbędą się 23 i 24 
marca w Gminnym Centrum Kultury 
w Białej, w godz. od 17.00 do 20.00. 
Bernadeta Mueller – księgowa, a zara-
zem prezeska Stowarzyszenia „Nasza 
Wioska Ligota Prószkowska” podczas 
dwóch dni przedstawi zebranym 
aspekty: rachunkowość organizacji 
pozarządowych, obowiązki spra-
wozdawcze organizacji, obowiązki 
podatkowe, bilans, rachunek zysków 
i strat, informacja dodatkowa, orga-
nizacji zbiórek publicznych.
 Do udziału w szkoleniu zapraszamy 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych (do dwóch osób).

Spotkanie Odnowy Wsi

Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc
decyduje kolejność zgłoszenia 

na adres mailowy:
zb@biala.gmina.pl

lub telefonicznie: 77 4388 558

Bezpłatne konsultacje 
psychologiczne dla 

mieszkańców gminy Biała

Burmistrz Białej informuje o bezpłatnych konsultacjach psychologicznych 
dla mieszkańców gminy. Konsultacje będą się odbywały w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29 (na parterze) zgodnie 

z poniższym harmonogramem (drugi kwartał 2015 r.):

KWIECIEŃ:– 2.04.2015 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
– 14.04.2015 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00
– 23.04.2015 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
– 28.04.2015 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00

MAJ: – 7.05.2015 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
– 12.05.2015 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00
– 21.05.2015 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
– 26.05.2015 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00

CZERWIEC: – 11.06.2015 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
– 16.06.2015 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00
– 25.06.2015 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
– 30.06.2015 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00



8 marca przedstawicielki płci pięknej 
obchodziły swoje święto. Przyjęło 
się, że tego dnia  każdy mężczyzna 

powinien wręczyć swojej ukochanej 
kwiatka w geście miłości i uznania dla 
jej roli w rodzinie, która niewątpliwie 
jest znacząca. Jest to też dobra okazja, 
by przypomnieć wszystkim kobietom, 
że piękno, które się w nas kryje, to nie 
tylko uroda, ale też zdrowie, o czym na 
co dzień większość z nas zdaje się zapo-
minać. Częściej niż lekarza odwiedzamy 
fryzjera czy kosmetyczkę. Nie badamy 
się regularnie, a to wielki błąd. Jaka jest 
tego przyczyna? Brak czasu, ignorancja, 
strach? Tego nie wiem. Wiem jednak, że 
każda z nas musi zmienić nawyk unikania 
lekarzy, by móc w pełni cieszyć się życiem 
i to przez długie lata. Systematyczne 
badania pozwalają m.in. na wczesną 
diagnostykę raka piersi.
 Nowotwór piersi to najczęściej wy-
stępujący nowotwór wśród Polek, może 
dotknąć każdą z nas. Ryzyko zachorowania 
na tę chorobę wzrasta wraz z wiekiem 
kobiety. Jednak nie jest to sztywna reguła. 
Znane są też przypadki zachorowań 

kobiet w młodym wieku.  Zaleca się, by 
kobiety od 35 roku życia badały się co 2 
lata, zaś te po 50-ce – przynajmniej raz 
w roku. 
 Mammografia to radiologiczna metoda 
badania kobiecych piersi. Umożliwia 
ona wczesne wykrycie nowotworu, a 
co za tym idzie szybkie poddanie się 
leczeniu. Jest to bardzo istotne, gdyż w 
grę wchodzi nasze życie. Specjalny aparat 
wykonuje kilka zdjęć rentgenowskich, 
które zostają poddane analizie przez 
specjalistów. Badania nie są uciążliwe. 
Trwają zaledwie kilka minut. 
 Dlatego zachęcam Was, Drogie 
Panie, by przełamać swoją niechęć do 
radiologicznych badań piersi i zacząć 
badać się profilaktycznie. Nawet jeśli nie 
wyczuwacie w piersiach żadnych zmian, 
nawet gdy dobrze się czujecie – lepiej 
się upewnić. Pamiętajmy, że nasze życie 
jest bezcennym darem nie tylko dla nas 
samych, ale również dla naszych bliskich. 
Nie pozwólmy więc rakowi go odebrać.  

Aleksandra Parusel

i ciesz się życiem!
Badaj się
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• W nocy z 15 na 16.02 włamano się do obiektu 
remizy OSP w Pogórzu, skąd skradziono elementy 
wyposażenia samochodu gaśniczego. Straty wy-
ceniono na kwotę 11.500 zł.

• 17.02 w Białej   sprawca lat 18 znieważył słow-
nie funkcjonariuszy policji w czasie pełnienia przez 
nich obowiązków służbowych.

• 19–21.02 w Śmiczu złodziej włamał się do 
nowo budowanego obiektu mieszkalnego, skąd 
skradł elektronarzędzia i przewody elektryczne. 
Straty wyceniono na 4.500 zł.

• 24.02 na trasie Biała – Ligota Bialska 
58-letni mieszkaniec kierował rowerem wbrew 
orzeczonemu zakazowi sądowemu.

•  26.02 w Solcu 63-letni sprawca kierował sa-
mochodem Volkswagen w stanie nietrzeźwości.

• 25.02 na trasie Biała–Józefów  dokona-
no kradzieży 50 m napowietrznej linii telefonicz-
nej wartości 1.500 zł.

• W okresie od 28.02–2.03 w Gostomi   
sprawca dokonał kradzieży motocykla Kawasaki 
wartości 3.500 zł.

• 2.03 na trasie Wilków–Mionów  
49-letni sprawca kierował rowerem wbrew orze-
czonemu zakazowi sądowemu.

• 5.03 39-letni mieszkaniec Białej uchylał od 
płacenia alimentów na rzecz nieletniego dziecka.

• 5.03 na trasie Ogiernicze–Łącznik  
23-letni kierowca spowodował wypadek drogo-
wy, w wyniku którego jedna osoba została ranna.

• 9.03 23-latka w Łączniku dokonała oszustwa 
internetowego. Straty wyceniono na 1.000 zł.

• 13.03 w Grabinie  nieznany sprawca włamał 
się do niezamieszkałego budynku i pomieszczeń 
gospodarczych, skąd skradł traktoro-kosiarkę oraz 
elektronarzędzia wartości 2.500 zł.

CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Hubert Walczyk, ur. 1934 r. zm. 19.02.2015 r., zam. Biała
Stefania Mazur , ur. 1934 r. zm. 22.02.2015 r., zam. Prężyna

Regina Chmielorz, ur. 1938 r. zm. 22.02.2015 r., zam. Chrzelice
Paweł Wistuba, ur. 1939 r. zm. 28.02.2015 r., zam. Nowa Wieś Prudnicka

Alfons Puchalla, ur. 1940 r. zm. 28.02.2015 r., zam. Chrzelice
Cecylia Solloch, ur. 1928 r. zm. 01.03.2015 r., zam. Ogiernicze
Józefa Parlińska, ur. 1944 r. zm. 05.03.2015 r. , zam. Brzeźnica

Krystyna Puzio , ur. 1946 r. zm. 08.03.2015 r., zam. Biała 
Konrad Vogel , ur. 1936 r. zm. 08.03.2015 r., zam. Biała

 Hildegarda Hoppe, ur. 1929 r.  zm. 09.03.2015 r., zam. Browiniec Polski
Maria Mazur , ur. 1968 r. zm. 10.03.2015 r., zam. Czartowice

Antoni Bierek , ur. 1931 r. zm. 12.03.2015 r., zam. Śmicz
Waleska  Batel , ur. 1919 r.  zm. 13.03.2015 r., zam. Grabina

Agnieszka Żmuda , ur. 1932 r.  zm. 13.03.2015 r. , zam. Biała/Grabina DPS
Edmund Cziomer, ur. 1928 r. zm. 15.03.2015 r., zam. Biała

Gerhard Batel , ur.1940 zm. 13.03.2015 r., zam. Górka Prudnicka

•  oferują bogaty wybór farb firm: 
Dekoral, Śnieżka, Duffa

•  osprzęt instalacji elektrycznych firm: 
Legrand, Piła, Eti, Hager

•  osprzęt instalacji wod-kan i co., 
miedź., PP, PCV-V i Pex

•  bogaty wybór oświetlenia 
wewnętrznego i żarówek Led SMD

Zapraszamy na zakupy, zapewniamy 
miłą i fachową obsługę.

Promocja farb wynylowych.
Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Plener odbył się końcem czerwca 
zeszłego roku, zaś antologia 
twórców, którzy wzięli w nim 

udział, ukazała się niedawno. Książka 
ma charakter polsko-czeski oraz po-
etycko-malarski, podobnie zresztą 
jak wspomniany plener.

 Na początek: sprawy techniczne. 
Wydawcą jest Starostwo Powiatowe 
w Prudniku, redaktorem zbioru: Teresa 
Hreczaniuk. Loga na pierwszej stronie 
(oraz na okładce) informują natomiast 
o środkach zewnętrznych pozyskanych 
na to przedsięwzięcie. Tytuł książki to: 
„Prudnik – miasto pogranicza”, na okładce 
zaś widnieje pejzaż autorstwa Danuty 
Hejneman oraz logo powiatu.
 Prudnickość almanachu widać m.in. 
po pracach plastycznych, których repro-
dukcje znalazły się na stronach książki. 
Parkowa altana (autor: Ewy Giemza), 
zabytkowy budynek Ośrodka Kultury 
(Lenka Kucerova), panorama miasta 
(Lech Harkawy) – to tylko niektóre z nich. 
Nie mówiąc już o wierszach. Tytuły takie 
jak „Prudnik-Las. W klasztorze Ojców 
Franciszkanów” (Piotra Myszyńskiego), 
„Pean na cześć boskiej Diany (...) ” 
(Teresy Nietykszy) czy „Sójcze Wzgórze” 
(ks. Manfreda Słabonia) mówią same 
za siebie.
 Autorzy dzielą się plenerowymi 
i poplenerowymi wrażeniami. Mieli 
oni okazję zwiedzić Muzeum Ziemi 
Prudnickiej, Centrum Tradycji Tkankich, 
celę prymasa Wyszyńskiego i kilka innych 
związanych z historią miejsc, którymi 
Prudnik może się poszczycić.
 W plenerze wzięli udział także miesz-

kańcy gminy Biała, toteż w almanachu 
nie mogło ich zabraknąć. Chodzi o: Jana 
Szczurka (z Łącznika), Annę Myszyńską 
i jej syna, Piotra (z Białej), ks. Manfreda 
Słabonia (z Łącznika), Danutę Hejneman 
(z Prężyny). Byli też autorzy z Prudnika 
(m.in. Ilona Filipek, Małgorzata Ojrzyńska) 
oraz z innych części Opolszczyzny: Teresa 
Nietyksza (Opole), Edmund Borzemski 
(Korfantów), Danuta Kobyłecka (Nysa) 
i inni. Wśród twórców czeskich znaleźli 
się: Piotr Horzyk oraz wspomniana już 
Lenka Kucerowa.
Plusem książki jest różnorodność autorów 
i tematów, minusem – liczne potknięcia 
edytorskie.
 Już wkrótce spotkanie promujące 
almanach.

Bartosz Sadliński

Polacy i Czesi, 
wiersze i obrazy



Regeneracja wyrobów z pierza. Pranie i czyszczenie kołder.
Oferujemy ręczniki dla firm.

Krzyżkowice 50, tel. 77/4360988, kom. 608 769 437
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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

Biała, ul. Opolska 18/1
REJESTRACJA tel. 691 785 050

USŁUGI
REHABILITACYJNE 

USŁUGI MEDYCZNE
GABINET KARDIOLOGICZNY

lek.med. Jarosław Bugajski
kardiolog

GABINET INTERNISTYCZNY
lek.med. Jarosław Bugajski
spec. chorób wewnętrznych- krioterapia

- laseroterapia
- magnetoterapia

- ultradźwięki
- sollux
- masaż

- konsultacje
- ECHO serca
- Holter EKG

- Holter ciśnieniowy
- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe (test wysiłkowy)
- doppler tętnic

- konsultacje
- USG brzucha
- USG tarczycy

GABINET NEFROLOGICZNY
lek.med. Tomasz Szatny

nefrolog
- konsultacje
nefrologiczne

HIRUDOTERAPIA
leczenie pijawką lekarską

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

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

W cyklu artykułów „Szkoła 
na wysokim poziomie” 
chcemy zapoznać Państwa 

z pracą specjalistów: psychologa, 
pedagoga, logopedy i nauczycieli 
wspierających w naszej placówce. 
Czujemy się pod tym względem 
wyjątkowi, gdyż w wielu gminnych 
szkołach dostęp do wymienionych 
specjalistów ciągle jeszcze jest nie-
pełny. Cieszy nas fakt, że bez do-
datkowych dojazdów i czekania 
w kolejkach nasi uczniowie i ro-
dzice mogą skorzystać z fachowej 
pomocy; mają ją na miejscu. Nasi 
specjaliści to kadra o wysokich 
kwalifikacjach, otwarta na niesie-
nie pomocy.

 W dzisiejszej odsłonie chcemy przybli-
żyć Państwu postać psychologa i jego pracę. 
Zaczęliśmy od zapytania uczniów, co wie-
dzą o  tej profesji – czym zajmuje się tego 
rodzaju specjalista. Pytaliśmy uczniów klas 
młodszych oraz tych z klasy szóstej. Oka-
zało się, że wielu z nich doskonale wie, kim 
jest i  czym się zajmuje psycholog, a więc: 
„pomaga w problemach”, „pomaga dobrze 
się zachowywać”, „rozwiązuje różne sprawy 
rodzinne”, „pomaga być lepszym”, „pomaga 
radzić sobie ze złością”. Wiele odpowiedzi 
było też dla nas zaskoczeniem, dowiedzie-
liśmy się, jakie wyobrażenie o psychologu 
mają dzieci z naszej szkoły. Oto kilka wypo-
wiedzi (z przymrużeniem oka): „psycholog 
leczy mózg”, „psycholog poprawia wymowę”, 
„psycholog to doktor od myślenia”, „leczy 
niepełnosprawnych”, „bada dzieci z chorym 
mózgiem”, „uczy mówić R”.

 Kim tak naprawdę jest psycholog i czym się 
zajmuje? O odpowiedź na te pytania popro-
siłam naszego psychologa szkolnego, panią 
Katarzynę Strokę.

– Kim właściwie jest psycholog szkolny?
– Zadaniem psychologa szkolnego jest wspie-
ranie uczniów, rodziców i nauczycieli w róż-
nych trudnych sytuacjach, pokazywanie im 
sposobów radzenia sobie, rozwijanie moc-
nych stron i minimalizowanie skutków róż-
nego rodzaju dysfunkcji czy trudności wycho-
wawczych, edukacyjnych, emocjonalnych. 
Zajęcia psychoedukacyjne oraz te o charakte-
rze terapeutycznym skierowane są zarówno 
do uczniów z orzeczonymi dysfunkcjami 
rozwojowymi, jak i  do tych dzieci, które 
na co dzień zmagają się z różnymi trudno-
ściami – chodzi o problemy z koncentra-
cją, agresję, konflikty rodzinne, konflikty 
z nauczycielami czy kolegami, buntowni-
cze zachowania, trudności w nauce, odnaj-
dywanie własnej pozycji w grupie rówieśni-
czej, trudności w nawiązywaniu kontaktu, 
nieśmiałość, problemy wieku dorastania.
 Spektrum spraw poruszanych na zaję-
ciach jest bardzo szerokie. Niejednokrotnie 
praca psychologa polega na interwencjach 
w sytuacjach kryzysowych, udzieleniu wspar-
cia emocjonalnego po ciężkich doświadcze-
niach, zaproponowaniu sposobów radzenia 
sobie ze związanym z tym stresem. Wszel-
kie działania o charakterze profilaktycznym, 
warsztaty umiejętności społecznych, spo-
tkania z klasami także wchodzą w zakres 
pracy psychologa szkolnego. Nie da się jed-
nak ukryć, że najwięcej godzin spędza się 
z uczniami skierowanymi z poradni psycho-

logiczno-pedagogicznych na podstawie orze-
czenia lub opinii o potrzebie pracy terapeu-
tycznej. Dla takich uczniów przygotowuje się 
wtedy indywidualny plan działań i wsparcia; 
rozwija te umiejętności, z którymi dziecko 
ma największą trudność.
–  A czym dla ciebie jest bycie psycho-

logiem?
– Jest cudowną możliwością pracy ze wspa-
niałymi dziećmi. Bardzo lubię słuchać tego, 
co uczniowie mają do powiedzenia. Przeka-
zują oni wiele informacji, które jakoś często 
nie są słyszane przez nas, dorosłych. Uwiel-
biam uczestniczyć w  ich rozwoju, widzieć 
jak usprawniają w sobie kolejne umiejętno-
ści, lubię nawiązywać z nimi relacje, które 
także mnie samą wiele uczą. Bardzo zależy 
mi na tym, aby każde dziecko dobrze czuło 
się w szkole. I choć nie mam na to gotowej 
recepty, wierzę, że zaangażowaniem i współ-
pracą można wiele zmienić. Nasza szkoła 
uczestniczy aktualnie w projekcie „Szkoły 
równego traktowania” – i taka szkoła właśnie 
mi się marzy. Jest to dla mnie ważne, ponie-
waż jako psycholog staram się widzieć każde 
dziecko indywidualnie, nie zaś spoglądać 
na uczniów jako na niezróżnicowaną całość. 
Bycie psychologiem wymaga otwierania się 
na różne możliwości interpretowania zdarzeń 
– należy zawsze mieć w głowie tę świadomość, 
że sytuacja, która wydaje się jednoznaczna 
i łatwa do oceny, może wcale taka nie być. 
Nie da się podchodzić do wszystkich w jed-
nakowy sposób, bo każde dziecko jest inne, 
każde dziecko przychodzi z odmienną histo-
rią, z innymi możliwościami, inaczej inter-
pretuje to, co się wokół niego dzieje. Dlatego 
nie ma uniwersalnych rozwiązań. Ja, jako 
psycholog, muszę zawsze o tym pamiętać.
–  Jakie trudności napotykasz w swo-

jej pracy?
– Najtrudniejsza jest walka ze stereotypem 
psychologa wśród osób, które korzystają 
z jego wsparcia. Nadal, pomimo coraz więk-
szej świadomości społecznej, zdarzają się 
osoby, dla których wizyta w gabinecie psy-
chologicznym jest czymś wstydliwym, złym, 
niestosownym. Psycholog nie gryzie, nie czyta 
w myślach, nie jest wróżką ani wszechwie-
dzącą receptą na wszystkie problemy. Psy-
cholog bazuje na relacji – będzie wiedział 
tyle, ile powie mu osoba, z którą rozma-
wia. Bez otwartości, szczerości i wzajem-
nego zaufania nie będzie w stanie pracować 
z dzieckiem czy rodzicem w sposób przy-
noszący efekty. Kolejną trudnością jest wła-
śnie kontakt z rodzicami. Jakakolwiek praca 
z uczniem, usprawnianie jego dysfunkcji, 
wspieranie w samorozwoju nie ma sensu, 
jeśli odbywać się będzie jedynie w szkole. 
Praca taka zawsze wymaga starań w obrę-
bie całej rodziny. Zaangażowanie innych jej 
członków, wspieranie dziecka, ale też wpro-
wadzanie zmian do własnego funkcjonowa-
nia jest kluczowe dla efektywności pracy 
terapeutycznej. Dlatego bardzo zachęcam 
rodziców do kontaktowania się ze szkołą. 
Do otwartej, opartej na zaufaniu, rzeczywi-
stej relacji, która ma na celu dobro dziecka 
i rodziny. Zapraszam rodziców, którzy potrze-
bują wsparcia, wskazówek czy informacji na 
specjalnie dla nich zarezerwowany dyżur – 
jestem wtedy do ich dyspozycji.

 Mamy nadzieję, że pomogliśmy rodzicom 
i dzieciom w bliższym poznaniu pracy psy-
chologa oraz zachęciliśmy do korzystania z 
jego pomocy na terenie ZSP w Białej.

Szkoła w Białej na wysokim poziomie

Nazywam się Sandra Rudolf.
Jestem mieszkanką Białej. Od lat choruję na dystrofię 
mięśniową. Jeżeli możesz pomóż mi w moich zma-
ganiach z chorobą przekazując datek z dopiskiem 
„Dla Sandry Rudolf”.

OSP Biała

KRS 0000052038


