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(chocia¿ mnie on niew¹tpliwie bardzo
cieszy), co sam fakt, ¿e mieszkañcy
gminy Izbicko interesuj¹ siê moj¹ prac¹
i funkcjonowaniem Urzêdu i - co wa¿-
ne - oceniaj¹ j¹ pozytywnie. Na ogó³
bowiem jest tak, ¿e  na takim stanowi-
sku trzeba siê liczyæ raczej z bardzo
krytycznymi os¹dami i negatywn¹
ocen¹ w³asnej pracy przez mieszkañ-
ców, bo przecie¿ nie zawsze udaje siê
zrealizowaæ w pe³ni i w terminie
wszystkie postulaty (choæby np. ze
wzglêdów finansowych) , chocia¿ bar-
dzo siê staramy aby ¿aden z wnio-
sków nam nie umkn¹³. Mam to szczê-
�cie, ¿e w Izbicku mogê wspó³praco-
waæ z wyj¹tkow¹, wspania³¹ Rad¹
Gminy, jest to grupa przychylnych,
wyrozumia³ych ludzi, na których
mogê zawsze polegaæ.

W pierwszy rzêdzie s¹ dla mnie
nieocenion¹ pomoc¹ w podejmowaniu
wa¿nych i trudnych decyzji. Ponadto
stanowi¹ idealny ³¹cznik pomiêdzy
Urzêdem a mieszkañcami, bo potrafi¹
do nich dotrzeæ w zdecydowanie szer-
szy sposób ni¿ sam wójt, osobi�cie,
aby przybli¿yæ argumentacjê i pod-
stawy podejmowanych w Urzêdzie
wa¿nych dla ca³ej gminy decyzji. Dla-
tego te¿, pomimo ¿e w gronie naszej
Rady toczymy czêsto za¿arte pole-
miki i dyskusje, to zawsze udaje nam
siê unikn¹æ ostrych konfliktów i po-

dejmowaæ decyzje, które w rezultacie
s¹ akceptowane przez mieszkañców
gminy.
- Wróæmy jednak do prozy ¿ycia,
czyli spraw bezpo�rednio zwi¹za-
nych z gmin¹, któr¹ pani kieruje.
Na jakim etapie jest obecnie budo-
wa kanalizacji?
- W pe³ni skanalizowane jest na razie
jedynie so³ectwo Izbicko. Budowa
kanalizacji prowadzona by³a u nas w
zasadzie wy³¹cznie za w³asne �rodki i
pochodz¹ce z kredytu zaci¹gniêtego na
ten cel przez gminê (bez wsparcia z
zewn¹trz). Ju¿ nied³ugo koñczy siê
sp³ata tego kredytu - bo mo¿liwe jest
czê�ciowe jego umorzenie w wysoko-
�ci ok. 30% - i chocia¿ na tak¹ pomoc
mo¿emy liczyæ, bo jak przystêpowa-
li�my do realizowania tej inwestycji
to by³ pocz¹tek dysponowania fun-
duszami przedakcesyjnymi i zapew-
ne te¿ zbyt sk¹pa wiedza na ten temat
by³a powodem braku wniosku na do-
finansowanie kanalizacji.  Poniewa¿ w
tym roku sp³ata kredytu na ten cel
dobiega koñca, mo¿emy my�leæ o kon-
tynuowaniu kanalizacji kolejnych so-
³ectw. Zg³osili�my ju¿ w tej kwestii
dwa projekty: do Funduszu Spójno-
�ci oraz Miêdzygminnego Zwi¹zku
Trias Opolski., tak ¿e w 2006 roku,
planujemy w bud¿ecie projekty na
dalsz¹ kanalizacjê, jakie to bêd¹ so³ec-
twa dzi� jeszcze za wcze�nie mówiæ.
- Mieli�cie jaki� dokuczliwy pro-
blem z zanieczyszczeniem wód azo-
tanami, co mog³o mieæ wp³yw na
jako�æ produkcji rolnej (mleko!),
czy uda³o Wam siê ju¿ z tym upo-
raæ?
- Owszem, problem by³, ale zosta³ ju¿
rozwi¹zany w ubieg³ym roku wraz z

zakoñczeniem modernizacji ujêcia
wody pitnej dla mieszkañców gmi-
ny. Nowoczesna stacja uzdatniania
wody skutecznie eliminuje obecno�æ
wszelkich niepo¿¹danych zanie-
czyszczeñ, a jednocze�nie gwaran-
tuje w³a�ciwe parametry pod k¹tem
obecno�ci ¿elaza. Dlatego dobra
woda to by³o dla nas zadanie priory-
tetowe po ka¿dym wzglêdem, bo
obecno�æ takich niepo¿¹danych
sk³adników w wodzie w niedopusz-
czalnych proporcjach mog³a mieæ
wp³yw na uzyskiwanie przez rolni-
ków certyfikatów na swoje produk-
ty (co np. wa¿ne jest przy dosta-
wach mleka dla firmy ZOTT). Chcie-
lismy unikn¹æ skutecznie tego typu
problemów w przysz³o�ci, dlatego
budowa kanalizacji musia³a nieco
poczekaæ. Najwa¿niejsze  by³o za-
danie priorytetowe �dobra jako�æ
wody�, a to oznacza³o  budowê i
szybkie oddanie do u¿ytku nowo-
czesnej stacji uzdatniania wody w
Kro�nicy. Teraz kolej na realizowa-
nie dalszych etapów rozbudowy ka-
nalizacji gminnej.
- Co dalej z pa³acem w Izbicku,
który zosta³ sprzedany prywatne-
mu w³a�cicielowi?
- Nowym w³a�cicielem pa³acu w
Izbicku jest pan Hubert Palm. Jestem
zadowolona z tempa prowadzonych

tam prac remontowych i renowacyj-
nych; s¹ ju¿ do�æ mocno zaawanso-
wane: wymieniono okna, po³o¿ono
nowy dach, blasku nabra³a te¿ ele-
wacja pa³acu, uporz¹dkowany zostal
teren wokó³ obiektu i przypa³acowy
park. Prace id¹ tam pe³n¹ par¹, a w
okresie zimowym bêd¹ prowadzone
intensywne roboty remontowe we-
wn¹trz budynku. Jestem przekona-
na, ¿e ju¿ niebawem obiekt powróci
do dawnej �wietno�ci, a pod koniec
przysz³ego roku bêdziemy mogli
podziwiaæ go w pe³nej krasie.
Poniewa¿ w³a�ciciel planuje tutaj
uruchomienie nowoczesnego centrum
szkoleniowo- wypoczynkowo-re-
stauracyjnego, nie ukrywam, ¿e li-
czê na to, i¿ powstan¹ tutaj nowe
miejsca pracy, co chocia¿ w niewiel-
kim stopniu pomo¿e nam rozwi¹zaæ
pal¹cy problem bezrobocia zw³asz-
cza w�ród kobiet, które nie mog¹
znale�æ zatrudnienia na terenie gmi-
ny, a podejmowanie pracy daleko
poza miejscem zamieszkania ze
wzglêdu na koszt dojazdu i propo-
nowane zarobki czêsto staje siê po
prostu nieop³acalne. Jestem przeko-
nana, ¿e kiedy ten nowy obiekt w
Izbicku ju¿ ruszy w pe³ni, zatrud-
nienie znajd¹ tu g³ównie okoliczni
mieszkañcy, mamy takie uzgodnie-
nie z w³a�cicielem pa³acu. My�lê te¿,
¿e ten piêkny pa³ac zapewne ma szan-
se staæ siê wizytówk¹ naszej gminy,
która przyci¹gnie do nas go�ci i tu-
rystów, co mo¿e byæ niebagatelnym
przyczynkiem dalszego rozwoju
gminy Izbicko, bo ta - choæ najmniej-
sza - to wci¹¿ ma ambicje byæ pierw-
sza w powiecie.

Rozmawia³  Piotr Koszyk

PIERWSZA W POWIECIE
Rozmowa z Brygid¹ Pytel wójtem gminy Izbicko

Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pe-
dagogicznej w Strzelcach Opolskich
w przysz³ym roku obchodziæ bêdzie
jubileusz 55-lecia. Ró¿ne w tym cza-
sie by³y jej losy (przez kilka miesiê-
cy w 2000 roku nawet by³a zamkniê-
ta), ró¿ne adresy (obecny, przy ul
Gogoliñskiej, jest trzecim z kolei, i
wydaje siê � chyba ju¿ ostatnim),
ró¿ne podleg³o�ci organizacyjne (za-
czyna³a jako powiatowa). Najwa¿niej-
sze, ¿e biblioteka jest, trwa i s³u¿y
czytelnikom. Dodaæ jednak w tym
miejscu trzeba, ¿e co roku przy
pierwszym wypo¿yczeniu uiszcza
siê tzw. op³atê za us³ugê edukacyjn¹.
Kosztuje to 5 z³otych, niby niedu¿o,
a przecie¿... niektórzy rezygnuj¹ z
korzystania ze zbiorów ze wzglêdu
na tê w³a�nie op³atê.

Niemniej w tej chwili jest tu za-
rejestrowanych co roku ponad 700,
co plasuje j¹ od lat w pierwszej
czwórce na Opolszczy�nie. Pamiê-
taæ wszak¿e nale¿y, ¿e mowa tylko o
jedenastu filiach biblioteki pedago-

gicznej. Tu zbiory s¹ przeznaczone
dla czytelników (tylko osób doro-
s³ych) wyrobionych, o ukierunkowa-
nych zainteresowaniach, na co
zreszt¹ wskazuje ju¿ nazwa.

Nie oznacza to jednak, ¿e ma siê
lepiej ni¿ �zwyk³e� biblioteki, mimo
¿e jeszcze w bie¿. roku pojawi¹ siê
tu 4 stanowiska komputerowe i ³¹cze
z internetem.

Ewelina Pisarek, szefowa tej pla-
cówki, mówi, ¿e podobnie jak chyba
wszystkie biblioteki w kraju, równie¿
ma problemy z powiêkszaniem ksiê-
gozbioru. Powodem, jak wszêdzie,
jest ...brak wystarczaj¹cej ilo�ci �rod-
ków na zakupy nowo�ci. W dodatku
te przydzielane przez �centralê�,
czyli Wojewódzk¹ Bibliotekê Peda-
gogiczn¹ w Opolu, malej¹ systema-
tycznie, z roku na rok. I ró¿nice miê-
dzy kolejnymi latami wcale nie s¹
ma³o istotne.

Tak wiêc g³ówne �ród³o zakupów
nieco wysycha, ale przecie¿ istniej¹ i
inne sposoby wzbogacania zasobów,
znacznie skromniejsze ale wa¿ne, ¿e
funkcjonuj¹ w ogóle.

Pierwszy to darowizny.
- Zwracamy siê z pro�b¹ do wy-
dawców i innych instytucji o okazo-
we egzemplarze �wie¿o wydanych
pozycji lub to, co nazywamy miê-
dzy sob¹ �spadami wydawniczymi�,
czyli tzw. nadwy¿ki magazynowe.
Darowizny otrzymujemy równie¿
od naszych czytelników, i to w du-
¿ych ilo�ciach i z ró¿nych dziedzin.
Na przyk³ad pan Henryk Starosz-
czyk przyczynia siê od dawna do
wzbogacania naszego zbioru; przeka-
za³ nam sporo pozycji dotycz¹cych
historii pañstwa. Przyjmujemy
wszystkie dary, a je�li ju¿ jak¹� po-
zycjê mamy, i to w kilku egzempla-
rzach, wystawiamy j¹ do �k¹cika
ksi¹¿ki za 1 z³otówkê� � chêtni na

kupno za tak¹ cenê znajd¹ siê za-
wsze.

Drugi sposób to wzbogacanie
ksiêgozbioru na �podstawie jednost-
kowego protoko³u ubytków�, co
brzmi do�æ tajemniczo, ale oznacza
jedno: czytelnik zgubi³ ksi¹¿kê, a po
wycenieniu jej warto�ci kupi³ inn¹,
wskazan¹ przez nas.

Trzeci wreszcie - to pomoc in-
stytucji, które zechc¹ wspomóc
nasz¹ dzia³alno�æ przez przekazanie
nam okre�lonych kwot na zakupy.
W�ród nich nale¿y wymieniæ Zarz¹d
Powiatu Strzeleckiego, dziêki które-
mu od 1999 roku (wyj¹tkiem by³y
lata 2003 i 2004) powiêkszamy na-
sze zakupy.
- W tym roku � mówi E. Pisarek �
dziêki kwocie 3.000 z³otych ksiêgo-
zbiór powiêkszy³ siê o 87 pozycji,
g³ównie podrêczników akademickich,
z pedagogiki i psychologii. Chcia³y-
by�my co roku tyle dostawaæ... �
wzdycha i dodaje, ¿e wtedy nad¹¿a-
³yby za rynkiem wydawniczym, na
którym dzieje siê tak du¿o, i w do-
datku mo¿liwe by³yby zakupy
wszystkich nowo�ci w dwóch eg-
zemplarzach: po jednym do czytelni
i wypo¿yczalni.

Czy w takich nowo�ciach te¿
zdarzaj¹ siê czytelnicze hity? � py-
tanie zadajê z pewnymi w¹tpliwo-
�ciami. Ale okazuje siê � nies³usznie.
Oczywi�cie, mimo specjalistyczno-
�ci zbiorów � tak! Ale...
- Tu mo¿na � mówi pani Ewelina
� zdecydowanie wskazaæ na pewne
nurty popularno�ci niektórych dzie³
z danej dziedziny, w zale¿no�ci od...
uczelni. Inne ksi¹¿ki czytaj¹ studen-
ci Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w
Czêstochowie, inne � ci z Uniwer-
sytetu Opolskiego, a jeszcze inne
studenci opolskiej Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania i Administracji.
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- ten wspania³y obiekt - jest �wiad-
kiem, czy te¿ pami¹tk¹... epidemii.
W ci¹gu wieków broniono siê przed
nimi w ró¿ny sposób. Nawet tak pro-
sty, ¿e ich odmiany stosujemy do
dzi�. Zw³oki posypywano wapnem,
a zmar³ych chowano na specjalnych
cmentarzach, czêsto daleko za mia-
stem, czy wsi¹. Zwano je nawet cmen-
tarzami cholerycznymi, czy moro-
wymi. W otoczeniu Wysokiej by³y
co najmniej dwa takie miejsca � w
Ligotce i Kalinowicach. Jeszcze po-
dobno przed II wojn¹ �wiatow¹ zna-
ny by³ ich zarys i widoczne pojedyn-
cze kopczyki grobów. Dzi� nawet
wielu mieszkañców nie potrafi ju¿
wskazaæ tych miejsc. Ci za�, co prze-
¿yli, chcieli upamiêtniæ fakt strasz-
nego kataklizmu i podziêkowaæ Bo-
¿ej Opatrzno�ci za prze¿ycie. W
wielu miastach i miasteczkach ca³ego
�l¹ska po reformacji protestanckiej w
czasie prawdziwej odnowy ¿ycia
duchowego, zwanego nieprawid³owo
Kontrreformacj¹ w XVII wieku, sta-
wiano wspania³e kolumny maryjne.
 Kolumny Trójcy �wiêtej s¹ abso-
lutn¹ rzadko�ci¹. Ta z Wysokiej wzbu-
dza szczery podziw i zachwyt swym
wysokim kunsztem. B³yszczy jesz-
cze bardziej po jej fachowym odno-
wieniu w latach 2000�2001 przez
opolsk¹ firmê Galeriê Artystyczn¹
�Autor�, a sfinansowanym przez
Urz¹d Gminy w Le�nicy oraz Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków
w Opolu.

Jak wspominaj¹ starsi mieszkañ-
cy wsi otacza³y j¹, co najmniej przed
dwudziestu laty, dorodne lipy. Sama
te¿ artystyczna konstrukcja w cza-
sie renowacji zosta³a te¿ nieco prze-
niesiona w g³¹b naro¿nika placu dzi-
siejszej bazy sprzêtu rolniczego, nie-
gdy� pola plebañskiego, odebranego
w nie tak dawnych czasach. Przy

okazji tego niewielkiego przesuniêcia
wydobyto dolne partie schodkowe
ca³ej artystycznej konstrukcji, które
przy kolejnych remontach dawnej
drogi po prostu by³y zasypywane,
dla wyrównania drogi. Wspomniane
za� lipy, podobnie jak w otoczeniu
wielu jeszcze �l¹skich starych budow-
li zarówno sakralnych, jak i �wiec-
kich, by³y nie tylko ozdob¹, ale i na-
turaln¹ ochron¹ przed piorunami,
przewy¿szaj¹c otaczane obiekty.

Przyjrzyjmy siê bli¿ej temu po-
mnikowi Trójcy �wiêtej. Jest wyko-
nany ze �l¹skiego piaskowca. Wzno-
si siê nieco ponad cztery metry. Osa-
dzono j¹ na niewielkim, trójcz³ono-
wym schodkowym postumencie o
�ciêtych naro¿ach. Na nim ustawio-
no cokó³ ujêty ³agodnie sp³ywaj¹cy-
mi esownicami. Na trzech p³ycinach
coko³u z trzech stron umieszczono
³aciñskie napisy g³osz¹ce chwa³ê
Trójcy �wiêtej. Jeden z nich brzmi:

Gloriae Patris ingeniti Filii / uni-
geniti / et Spiritus abutroque � Proce-
dentis / Omnis bonifontis / errexit. �
Wniesiono na chwa³ê Ojca z³¹czone-
go w jedno�ci z Synem i Duchem �ró-
d³em wszelkiego dobra. Inne, kolejne
napisy g³osz¹: �wszechmoc Boga
Ojca, m¹dro�æ Syna, nieskoñczon¹
dobroæ Ducha �wiêtego, która jest
siostr¹ twojego ¿ycia wiecznego�.

£aciñskie napisy, je�li wydobyæ
z nich tylko wielkie litery uk³adaj¹
siê w chronostych. Wielkie litery nie
oznaczaj¹ tu tylko pocz¹tku zdania,
jak w jêzyku polskim, czy pisane
rzeczowniki z du¿ej litery, jak w gra-
matyce niemieckiej. S¹ one ukryt¹
zagadk¹, cz¹stk¹ daty wzniesienia
pomnika. Je�li je bowiem odpowied-
nio pouk³adaæ obok siebie  - ods³a-
niaj¹ j¹. Ten regencyjny pomnik zo-
sta³, jak wyja�nia chronostych wznie-
siony w 1748 roku, a zatem w nie-

spokojnych czasach. Fryderyk II
Pruski napad³ na �l¹sk w 1740 roku,
nierozstrzygniêta bitwa po Ma³ujo-
wicami mia³a miejsce wiosn¹ 1741
roku, a wojny �l¹skie tocz¹ce siê kil-
ka lat z Austri¹ przypieczêtowano
ostatecznie Pokojem Hubertsburskim
w 1763 roku, kiedy to wiêksza czê�æ
�l¹ska przypad³a Prusom. A zatem
na prze³omie epok. Jednak to nie
wojny nawet, ale straszna epidemia
dziesi¹tkuj¹ca ca³e wsie by³a wa¿niej-
sza dla ówczesnych. Sztuka baroku
bêd¹ca na prze³omie XVII na XVIII
w pe³ni rozkwitu szuka³a nowego,
wyrafinowanego jêzyka wypowiedzi
artystycznej, nadal by³ to swego ro-
dzaju teatr dla widza. St¹d w po-
szczególnych krêgach kulturowych
znajdowano regionalne odga³êzienia
tego stylu. Pojawia siê delikatne ro-
koko, okre�lane przez niektórych
osobnym stylem, lub regencja, g³ów-
nie w sztuce francuskiej, o l¿ejszych
proporcjach, wiêkszej swobodzie i
dekoracyjno�ci, choæ przy wiêkszej
dyscyplinie przestrzegania zasady
symetrii i pow�ci¹gliwo�ci ornamen-
tu. Czêsto detale by³y z³ocone, by je
lepiej wydobyæ i jakby widzowi
zgrabniej unaoczniæ. Wszystkie te
elementy mamy w opisywanej ko-
lumnie Trójcy �wiêtej. Od podsta-
wy ku zwieñczeniu z rze�b¹ Trójcy
�w. osadzono j¹ na ci¹gle wznosz¹-
cych siê, powtarzaj¹cych siê trzech
elementach, lub jakby na rzucie trój-
k¹ta, przez unaocznienie postaci Boga
Ojca, Chrystusa Pana, z krzy¿em w
rêku, za� nad nimi wpisany jest w
Oko Opatrzno�ci symbol Ducha �w.
- go³êbica. Samo zwieñczenie równie¿
powtarza trójk¹t, ci¹gle przypomi-
naj¹c opisan¹ ideê pomnika � Trójcê
�w. � na której zasadza siê ca³a wiara

Trójca �wiêta z Wysokiej
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A pa³ac piêknieje

Pomoc przyda³aby siê co roku

Ewelina Pisarek


