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 „Marzeniem współczesnego człowieka jest przenieść się ze wsi do miasta po to, by później 

móc przesiedlić się z miasta na wieś” 

Alec Guinness 

 

1.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

 Wieś Grabina to jedno z 29 sołectw Gminy Biała w powiecie prudnickim. 

Miejscowość położona jest na trasie Biała – Korfantów, na północny zachód od centrum 

gminy Biała. Wieś zajmuje powierzchnię 603 ha, z czego użytki rolne stanowią 90,7%. Dobra 

jakościowo gleba pozwala na uprawę wysokowydajnych i opłacalnych roślin. Dobrze 

rozwinięta jest też hodowla. Obecnie wieś liczy 420 mieszkańców. 

 

 

 

 Grabina należała w dawnych czasach do posiadłości kasztelani bialskiej. Nazwa 

miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy drzewa grab, które porastało w tej 

okolicy. Pierwsze pisemne wzmianki o wiosce pochodzą z 1279 roku, kiedy to kasztelanem  

w pobliskiej Białej był rycerz Henryk z Grabiny. Do czasu parcelacji majątku ziemskiego  

w 1842 roku ludność miejscowości wynosiła około 400 mieszkańców.  

W 1842 hrabia Matuschka sprzedał swoje dobra związane z Białą, w tym również 

Grabinę panom von Gersdorf, którzy w następnych latach rozparcelowali dobra i resztę 
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sprzedali panu Müllerowi. W tym okresie wielu ludzi zakupiło ziemię z rozparcelowanego 

majątku. Były to przeważnie młode małżeństwa z pobliskich powiatów co spowodowało, że 

w stosunkowo krótkim czasie liczba mieszkańców Grabiny wzrosła do 610 osób. Stan 

zamożności mieszkańców był stosunkowo dobry. Większość z nich to tak zwani chałupnicy  

i zagrodnicy posiadający łącznie 450 ha ziemi rolnej i łąk, z czego poszczególne 

gospodarstwa posiadały 1-25 ha. Głównym zajęciem mieszkańców była uprawa ziemi  

i hodowla bydła. W tym czasie w Grabinie istniała restauracja, dwa sklepy i młyn wodny.  

W stosunkowo krótkim czasie po rozparcelowaniu ziemi w wiosce założono szkołę, 

zbudowano kościół, plebanię oraz klasztor Sióstr Elżbietanek. 

Grabina od wieków podzielona jest wyraźnie na 2 części. Na pagórku leży „Wioska”, 

w której znajdują się niewidoczne już dziś pozostałości dawnego zamku, kościół  

z cmentarzem, klasztor i szkoła. Poniżej położona jest „Wieś” z licznymi zabudowaniami 

mieszkalnymi i gospodarczymi. Naturalną granicą pomiędzy „Wioską” a „Wsią” jest pasmo 

łąk podzielone przepływającym przez miejscowość Potokiem Śmiczowskim. 
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

 

Zasoby materialne: 

• Dom Pomocy Społecznej 

• Zakład cukierniczy 

• Sklep spożywczo – przemysłowy 

• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Hubert Seiler 

• zakład fryzjerski 

• gospodarstwa hodowlane, z przewagą hodowli trzody chlewnej 

• gospodarstwa rolne z uprawami zbóż, roślin okopowych i oleistych 

 

Środki finansowe: 

• środki wypracowane – w trakcie ustalania formy i sposoby pozyskania środków 

unijnych i pozabudżetowych 

• środki udostępniane przez gminę 

 

Najważniejsze miejsca 

• Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej wybudowany w latach 

1857-1861 
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• Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 

wybudowany w roku 1886 

 

 

 

• Kapliczka św. Urbana pochodząca z 1874 roku 

 

 

 

• Budynek mieszczący w latach 1901-2001 Publiczną a od 2001 roku Niepubliczną 

Szkołę Podstawową im. Bernarda Augustyna 
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• Pierwsza siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej założonej w 1927 roku 

 

 

 

• Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

 

 

 

 

Infrastruktura techniczna 

 Podstawową sieć komunikacyjną na terenie miejscowości tworzą drogi gminne  

i powiatowe. Drogi biegnące przez Grabinę są dobrze oświetlone i posiadają w większości 

nawierzchnię asfaltową. Problemem jest jednak brak chodników lub ich zły stan co 

negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pieszych. 

 Wieś jest w pełni zwodociągowana – w wodę zaopatruje ją ujęcie w miejscowości 

Pogórze. Grabina nie posiada jednak sieci kanalizacyjnej. 

 Miejscowość posiada dobry dostęp do sieci telekomunikacji stacjonarnej  

i komórkowej. Duża część gospodarstw domowych posiada dostęp do szerokopasmowego 

Internetu.  
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 Gospodarka odpadami jest uregulowana. Każda posesja wyposażona jest w pojemnik 

na śmieci.  

 Przez wieś przebiega szlak niebieski trasy rowerowej PTTK nr 263 N „Szlakami 

bociana białego”. Trasa szlaku ma długość 27,0 km i wiedzie przez następujące 

miejscowości: Biała - Prężyna - Miłowice - Śmicz  - Grabina - Otoki - Wasiłowice – Biała.  

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Infrastruktura społeczna: 

Zdecydowana większość mieszkańców Grabiny to katolicy. Z tego względu kościół  

i położony wokół niego cmentarz są miejscem, z którego najczęściej korzysta cała lokalna 

społeczność. Kultywowanie wielowiekowej tradycji związanej z obchodami najważniejszych 

świąt kościelnych (m.in. Wielkanoc, Boże Narodzenie, święto Wszystkich Świętych, a także 

odpust parafialny, dożynki i kiermasz) gromadzi i integruje całą społeczność naszej 

miejscowości właśnie w tym miejscu. To tutaj przekazuje się znaczną część kultury i tradycji 

następnym pokoleniom. 

Ważną rolę w życiu wsi pełni Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem 

przedszkolnym prowadzona przez Koło Grabina Związku Górnośląskiego. Szkoła nie 

ogranicza swojej działalności wyłącznie do edukacji młodego pokolenia – jest to również 

miejsce spotkań mieszkańców z okazji cyklicznie organizowanych imprez takich jak obchody 

Dnia Kobiet, Dnia Matki czy Dnia Dziadka i Babci. Szkoła pozostaje w stałym kontakcie  

z Domem Pomocy Społecznej, w którym dzieci szkolne i przedszkolne przedstawiają 

pensjonariuszom różne inscenizacje. 

 

Organizacje działające na terenie wsi: 

• Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

• Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  

• Koło Grabina Związku Górnośląskiego 

• Schola parafialna 

• Zrzeszenie Producentów Rolnych i Trzody Chlewnej 

 

Tradycje i zwyczaje 

 Do ciekawych tradycji kultywowanych w naszej wiosce należą obchody Wielkiego 

Tygodnia. W ostatnich dniach postu, gdy w kościołach milkną dzwony po miejscowości trzy 

razy dziennie przechodzą ministranci i kołaczą drewnianymi kołatkami – „klapaczkami”. 

Nieprzerwanie pielęgnowana jest również tradycja „Lanego Poniedziałku”. W dzień ten 

chłopcy polewają dziewczyny wodą a w zamian otrzymują kroszonki.  

Co roku, w Wigilię Bożego Narodzenia, nasza społeczność spotyka się o północy na 

Pasterce, którą rozpoczyna koncert kolęd i pastorałek przygotowanych i wykonanych przez 

scholę parafialną. 
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 Zawsze w czerwcu, w dniu św. Piotra i Pawła, mieszkańcy Grabiny odbywają 

coroczną pielgrzymkę do sanktuarium na Szwedzkiej Górce. Przerwa pomiędzy odprawianą 

tam mszą a nabożeństwem wykorzystywana jest do wspólnego piknikowania. 

 Do obyczajów Grabiny od pokoleń należy wspólne skubanie pierza. Gospodynie 

spotykając się przy tej czynności dyskutują na aktualne tematy a także zdarzenia  

z przeszłości.  

Co roku, tuż po Bożym Narodzeniu, na początku karnawału, koło TSKN w Grabinie 

organizuje spotkanie świąteczne „Weihnachtsfeier”. Pod koniec karnawału panie organizują 

„babski comber”, na którym spotykają się z kobietami z okolicznych miejscowości. 

 Do tradycji Grabiny weszły organizowane przez dzieci z tutejszej szkoły i przedszkola 

cykliczne spotkania i imprezy. Należą do nich wspólne obchody Dnia Matki, Dnia Babci  

i Dziadka, Dnia Dziecka, wspólna wigilia a także coroczny miting „Stop używkom czyli zero 

alkoholu, tytoniu i narkotyków”.  

 

3. ANALIZA I OCENA SŁABYCH I MOCNYCH STRON MIEJSCOWOŚCI. 

 

Mocne strony: 

• Aktywność społeczna mieszkańców 

• Stały wzrost liczby ludności z wykształceniem średnim i wyższym 

• Silne, jednoczące oddziaływanie parafii 

• Kultywowanie tradycji, obrzędów i gwary 

• Szkoła aktywnie współpracująca ze wsią 

• Wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców 

• Szkoła, kościół, remiza OSP oraz boisko położone bardzo blisko siebie 

• Pełne zwodociągowanie wsi 

 

Słabe strony: 

• Duża ilość pustostanów 

• Brak kanalizacji sanitarnej 

• Brak placu zabaw dla dzieci 

• Brak chodników lub ich zły stan 

• Zły stan dróg powiatowych 

• Nie zagospodarowany teren wokół siedziby OSP 
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• Zniszczony plac wokół kościoła 

• Prowizoryczny parking parafialny 

 

Zagrożenia: 

• Uboga oferta rynku pracy 

• Niestabilna koniunktura rolna 

• Migracja młodych mieszkańców za granicę 

• Pogarszający się stan infrastruktury drogowej 

• Niż demograficzny 

 

Szanse 

• Możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych 

 

4. PRIORYTETY ROZWOJU GRABINY 

 

Gospodarcze 

• Zagospodarowanie placów i miejsc służących mieszkańcom, sprzyjających 

nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi społecznych (plac wokół kościoła, parking 

parafialny, plac przy remizie OSP) 

• Budowa placu zabaw dla dzieci 

• Budowa chodników 

• Remont dróg transportu rolnego 

 

Społeczne 

• Wsparcie rozwoju wspólnoty parafialnej 

• Utrzymanie aktywnej współpracy szkoły ze wsią 

• Utrzymanie wysokiego poziomu kultywowania tradycji, obrzędów i gwary 

 

Środowiskowe 

• Budowa kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni 
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5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 

DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

 

 Miejscem integrującym naszą społeczność jest kościół wraz z położonym wokół niego 

cmentarzem. To tu najczęściej spotyka się cała społeczność i tu kultywuje się oraz przekazuje 

młodemu pokoleniu dużą część naszych tradycji. Na placu kościelnym odbywają się również 

kiermasze świąteczne organizowane przez dzieci z położonej nieopodal szkoły. 

 Teren wokół kościoła jest bardzo zniszczony i koniecznie wymaga remontu. 

Renowacji wymagają również wiekowe alejki prowadzące do grobów naszych bliskich.  

W dobie rozwoju komunikacyjnego wystąpiła konieczność rozbudowy i wybrukowania 

prowizorycznego parkingu parafialnego tak, aby parkujące wzdłuż ulicy samochody nie 

blokowały dojazdu do Domu Pomocy Społecznej oraz nie utrudniały ruchu rolnikom 

poruszającym się wielkogabarytowym sprzętem rolniczym. 

 Nad Potokiem Śmiczowskim, rozdzielającym Grabinę na „Wieś” i „Wioskę”, 

usytuowany jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz boisko sportowe. W budynku 

OSP znajduje się świetlica środowiskowa, w której gromadzą się dzieci z naszej wsi, aby 

rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Jest to również miejsce spotkań naszej 

młodzieży. Remont placu wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych nad 

potokiem doda atrakcyjności i urody temu miejscu. W połączeniu z renowacją boiska 

sportowego pozwoli stworzyć teren, który będzie można wykorzystać do organizacji szeregu 

imprez związanych z naszą kulturą  i integrujących naszych mieszkańców np. dożynek lub 

pikników sportowo-kulturalnych. 

 Problemem Grabiny jest brak chodników przy zdecydowanej większości dróg 

biegnących przez naszą miejscowość oraz zły stan chodnika na trasie łączącej „Wieś”  

z „Wioską”. Te elementy mają zły wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców,  

a w szczególności na bezpieczeństwo dzieci udających się i wracających ze szkoły. 

 Zdecydowana większość naszej społeczności stanowią rolnicy, dla których bardzo 

ważnym elementem pracy jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi działkami 

rolnymi. Niestety drogi polne w naszej wsi są w nienajlepszym stanie. Ich remont pozytywnie 

wpłynie na ogólny wizerunek miejscowości oraz na warunki pracy rolników. 
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6. WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNĄ W OKRESIE OD 2010 DO 2017 

Lp Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram realizacji i planowany 
termin realizacji 

Szacunkowy 
koszt 
całkowity  

Źródła 
finansowania 

1. Remont terenu 
wokół kościoła 
parafialnego 

 

Podniesienie 
standardu miejsc 
kultywowania 
wielowiekowej 
tradycji i 
obrzędów poprzez 
remont terenu 
wokół kościoła 
parafialnego  

Kościół oraz 
działka na ktorej 
jest posadowiony 
jest miejscem 
wokół którego 
integruje się cała 
społeczność wsi 
szczególnie w 
czasie obchodów 
najważniejszych 
świąt 
kościelnych a 
także poprzez 
organizację 
imprez świeckich 
typu dożynki, 
kiermasze 
świąteczne 
organizowane 
przez młodzież 
szkolną. 

- opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- wybrukowanie placu przykościelnego; 

- wybrukowanie alejek biegnących do  

grobów, 

- remont chodnika obok kościoła- 

wybrukowanie parkingu należącego do 

parafii. 

Planowany termin realizacji:MAJ 2011 

280.000,00 
PLN 

Środki finansowe 
Parafii 

Środki 
pozyskane z 
PROW 2007-
2013, działanie 
Odnowa i rozwój 
wsi 

2 Utworzenie 
Centrum 
Integracyjno - 

Poprawa 
warunków 
odbywania zajęć 

Centrum 
Integracyjno – 
Rekreacyjne 

Etap I - opracowanie koncepcji Centrum 
Integracyjno – Rekreacyjnego na bazie 
terenu przy remizie OSP oraz boiska 

50.000,00 PLN Fundusz Sołecki 

Środki 
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Rekreacyjnego świetlicowych 
oraz spotkań 
dzieci i młodzieży, 
stworzenie 
dodatkowych 
możliwości 
spędzania 
wolnego czasu na 
świeżym 
powietrzu 

 

będzie miejscem 
odbywania się 
wszelkiego 
rodzaju zajęć i 
spotkań dla 
dzieci młodzieży 
oraz miejscem 
organizowania 
imprez 
aktywizująco – 
integrujących 
społeczność. 

wiejskiego. 

Planowany termin realizacji: 2013-2014 

 

Etap II – realizacja zadań wynikających 
z koncepcji. 

Planowany termin realizacji: 2014-2015 

pozyskane 

z funduszy 
unijnych 

3. Remont chodnika 
łączącego "Wieś" z 
"Wioską" 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców, w 
szczególności 
dzieci i młodzieży 
uczęszczających 
do szkoły 

Poprawa jakości 
życia 

mieszkańców 

Planowany termin realizacji: 2012 60.000,00 PLN Wnioskowanie o 
ujęcie w 
Budżecie 
Powiatu 
Prudnickiego 

Fundusze Unijne 

 

4. Budowa kanalizacji 
sanitarnej lub 
oczyszczalni 
przydomowych 

Poprawa stanu 
sanitarnego 

miejscowości 

Poprawa 
warunków życia 

oraz 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Planowany termin realizacji: 2016 – 
2017 

Koszt zostanie 
określony po 
wykonaniu 
dokumentacji 
projektowej 

Wnioskowanie o 
ujęcie Budżecie 
Gminy Biała 

Fundusze Unijne 
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7. WYBÓR PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

 

 Projektem strategicznym, który zostanie zgłoszony do finansowania w ramach 

Programu Odnowy Wsi jest kompleksowy remont terenu wokół kościoła. Zakres działań  

w ramach tego projektu obejmuje: 

• Wybrukowanie placu kościelnego 

• Wybrukowanie alejek biegnących do grobów 

• Remont chodnika obok kościoła 

• Wybrukowanie parkingu należącego do parafii 

 

Harmonogram działań 

Lp. Nazwa działania Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Wykonanie kosztorysu   

2. Kompleksowe wybrukowanie obejścia i 

chodników wokół kościoła 

Kwiecień 2011 Maj 2011 

3. Kompleksowe wybrukowanie parkingu 

przy kościele 

Maj 2011 Maj 2011 

 

Inwestorem projektu jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej  

w Grabinie 


