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Od mow na de cy zja 

Bur mistrz Tosz ka wy dał od mow ną de cy zję
w spra wie bu do wy kom po stow ni w Ko tu li nie.
Pla ny po wsta nia te go obiek tu od dłuż sze go cza su
bu dzi ły sprze ciw miesz kań ców Ko tu li na i są sied -
nich miej sco wo ści, któ rzy zwró ci li się o in ter -
wen cję m.in. do rad nych Po wia tu Gli wic kie go. 

W li sto pa dzie ub. ro ku pry wat ny in we stor z Za -
brza wy stą pił do bur mi strza Tosz ka o wy da nie de -
cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo dy
na re ali za cję przed się wzię cia pn. „kom po stow nia
od pa dów ule ga ją cych bio de gra da cji w tym od wod -
nio nych i usta bi li zo wa nych osa dów ście ko wych
pla no wa nej do re ali za cji na te re nie dział ki nr 27
i 28 w Ko tu li nie Gmi na To szek”.

Dokończenie na stronie 2

Trwa szó sta go dzi na pró by do spek ta klu pt.
„Kwia ty we wło sach, czy li już nie to zdro wie”. Dwa -
dzie ścia ener gicz nych mło dych osób tań czy, re cy tu je
i śpie wa na sce nie Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry
i Spor tu w Py sko wi cach. Pod sce ną stoi pa ni re ży ser
i zde cy do wa nym moc nym gło sem prze krzy ku je sil ne
to ny: – Nie sły sza łam koń ców ki, dyk cja, jesz cze raz! 

Tą sil ną ko bie tą jest ła god na z na tu ry po lo nist ka
Agniesz ka Na lep ka. Kie dy w 2001 ro -
ku przy szła pra co wać do py sko wic kie -
go Gim na zjum nr 1, zgło si li się do niej
dwaj sym pa tycz ni ucznio wie Mar cin
Kąt ny i Pa weł Olen der i z pew ną nie -
śmia ło ścią za pro po no wa li stwo rze nie
mło dzie żo we go te atru. To tro chę dla
nich, uzdol nio nych re cy ta to rów szkol -
nych lek tur, zro bi ła po raz pierw szy zu -
peł nie sa mo dziel nie ma ły spek takl
z oka zji rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu -
cji 3 Ma ja. Przed sta wie nie bar dzo się
po do ba ło i wów czas na ro dził się po -
mysł stwo rze nia Mło dzie żo we go Te atru
„Car pe Diem”, któ ry opie rał się na gim -
na zja li stach. Po cząt ko wo te atr dzia łał

przy Gim na zjum nr 1, na stęp nie prze szedł pod skrzy -
dła Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry. Rok póź niej do ze -
spo łu do łą czył Adam Wój cik, obec ny kie row nik ar -
ty stycz ny Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu, któ -
ry pro fe sjo nal nie za jął się przy go to wa niem wo kal -
nym mło dych ar ty stów. O cho re ogra fię dba Aga ta Si -
ta rek, ma ją ca pie czę nad MO KiS - owskim ze spo łem
ta necz nym „Pa ra dox”. Dokończenie na stronie 4

UWA GA!
ZMIA NA!

In for mu je my, iż od 1 ma ja na -
stą pi zmia na go dzin przyj mo wa nia
klien tów w Wy dzia le Ko mu ni ka cji
i Trans por tu Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach.
Klien ci przyj mo wa ni bę dą w na stę pu -
ją cych go dzi nach: 
�po  n i e  dz i a  ł ek  – ś r o  da ,

godz . 8 .00 -15 .00  (wn io  sk i
o re  j e  s t ra  c ję  bę  dą  p rzy j  mo -
wa  ne  do godz . 14 .30)   

� czwar tek, godz. 8.00-17.00 (wnio-
ski o re je stra cję bę dą przyj mo wa ne
do godz. 16.30)  

� pią tek, godz. 8.00-13.00 (wnio ski
o re je stra cję bę dą przyj mo wa ne
do godz. 12.30)  Siła zespołu jest młodość i entuzjazm.

Mło dzie żo wy Te atr „Car pe Diem” przed sta wia…

Te atr mój wi dzę ogrom ny

16 kwiet nia wi zy tę w po wie cie
gli wic kim zło żył wi ce wo je wo da ślą -
ski Adam Ma tu sie wicz. Po wo dy od -
wie dzin by ły dwo ja kie – przede
wszyst kim prze bieg prze kształ ceń
wła sno ścio wych, prze pro wa dza -
nych w szpi ta lu w Knu ro wie, dla
któ re go or ga nem pro wa dzą cym jest
po wiat. Wi ce wo je wo dę in te re so wa ły
tak że pro ble my zwią za ne z nie ru -
cho mo ścia mi Skar bu Pań stwa, po -
zo sta ją cy mi w za rzą dzie sta ro sty
gli wic kie go.

Wi zy ta roz po czę ła się od krót kie go
po by tu w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, gdzie wi ce wo je wo da
w to wa rzy stwie Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go zwie dził m.in. ostat nio wy re -
mon to wa ny Wy dział Ko mu ni ka cji
i Trans por tu (wię cej na ten te mat pi -
sze my na str. 2), wy sta wę fo to gra mów
po świę co ną part ner skim po wia tom Po -
wia tu Gli wic kie go oraz zmo der ni zo -
wa ną sa lę se syj ną. Na stęp nie wraz ze
sta ro stą Mi cha łem Nie szpor kiem
oraz wi ce sta ro stą Sła wo mi rem
Adam czy kiem udał się do Knu ro wa. 

Pierw szym punk tem po by tu w tym
mie ście by ło kil ka nie ru cho mo ści

Skar bu Pań stwa, bę dą cych w za rzą -
dzie sta ro sty. Wi ce wo je wo da ko lej no
obej rzał: bu dy nek zaj mo wa ny przez
Unię Brac ką oraz za kład opie ki „Na -
dzie ja” w Szczy gło wi cach, obiekt by -
łe go ko mi sa ria tu po li cji przy ul. Ko -

pal nia nej oraz bu dy nek przy ul.
Dwor co wej dzier ża wio ny przez Unię
Brac ką. 

– Wiem, jak wiel kim pro ble mem
dla po wia tów ziem skich są nie ru cho -
mo ści Skar bu Pań stwa, nad któ ry mi

za rząd spra wu je sta ro sta – mó wi Adam
Ma tu sie wicz. – Sta ro sto wie ma ją z ni -
mi gi gan tycz ne pro ble my, po nie waż
nie jed no krot nie nie są w sta nie ich
utrzy mać. 

Dokończenie na stronie 3

Wi ce wo je wo da Adam Ma tu sie wicz: Przy je cha łem, by zo ba czyć jak wy glą da mo de lo we
przekształcanie szpi ta la

WI ZY TA W PO WIE CIE

Mieszkaniec Kotulina Sebastian Cichoń (pierwszy 
z prawej) i radny powiatowy Andrzej Kurek cieszą
się, że kompostowni nie będzie. 

Wi ce wo je wo da Ma tu sie wicz (na zdję ciu pierw szy z pra wej, w to wa rzy stwie dyr. Mi cha ła Ek ker ta) po gra tu lo wał
wspaniałych dzieci mło dym ma mom na Od dzia le Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni czym szpi ta la w Knu ro wie.
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26 mar ca od by ła się XXXIII se sja Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Roz po czę ła się od uro czy ste go
po dzię ko wa nia dla ho no ro wych daw ców krwi
dzia ła ją cych w Knu ro wie. 

Sied miu człon ków klu bu im. Flo ria na Oga na
z Knu ro wa otrzy ma ło li sty gra tu la cyj ne oraz ma te -
ria ły pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go. Wśród wy -
róż nio nych zna leź li się: Mał go rza ta Bo gu mił, Sta -
ni sław Bo gu mił, Sta ni sław Fry drych, Sta ni sław
Gdow ski, Adam Bo błoc ki, Ta de usz Tchó rzew ski
oraz Ar ka diusz Woj dow ski, któ ry od dał naj więk -
szą ilość krwi – pra wie 59 li trów.

W imie niu krwio daw ców głos za brał Sta ni sław
Bo gu mił, wie lo let ni pre zes HDK w Knu ro wie. Po -
dzię ko wał wła dzom po wia tu oraz rad nym Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go za wspar cie oraz opo wie dział
o do tych cza so wej dzia łal no ści klu bu. Przed sta wił
rów nież ze bra nym no we go pre ze sa klu bu, któ rym
zo stał Sta ni sław Fry drych. 

Ko lej na część se sji po świę co na by ła spra woz da -
niom. Pierw sze z nich do ty czy ło prac Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go po mię dzy se sja mi. Ko lej ne zwią -
za ne by ły z wy ko na niem pla nu
fi nan so we go za 2008 rok przez
ZOZ w Knu ro wie oraz Szpi tal
Po wia to wy w Py sko wi cach.
Dy rek to rzy Mi chał Ek kert
i Zyg munt Cierp ka przed sta -
wi li rów nież rad nym sy tu ację
fi nan so wą kie ro wa nych przez
sie bie pla có wek. Ostat nie spra -
woz da nie do ty czy ło Po wia to -
wej Bi blio te ki Pu blicz nej. 

Na stęp nie rad ni przy ję li
6 uchwał. Pierw sza z nich by ła
uchwa łą w spra wie prze kształ -
ce nia sa mo dziel ne go pu blicz -
ne go za kła du opie ki zdro wot -
nej ZOZ w Knu ro wie po przez
ogra ni cze nie ro dza jów je go
dzia łal no ści i udzie la nych
świad czeń zdro wot nych (więcej na ten temat
piszemy na str. 6). Ko lej na okre śla za da nia z za kre -
su re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud -
nia nia osób nie peł no spraw nych i wy so ko ści środ -
ków fi nan so wych PFRON na ich re ali za cję w 2009
r. Trze cia uchwa ła do ty czy usta le nia re gu la mi nu
okre śla ją ce go wy so kość do dat ku miesz ka nio we go
dla wy cho waw ców pla ców ki opie kuń czo -wy cho -

waw czej oraz szcze gól nych za sad je go przy zna wa -
nia i wy pła ca nia. Ko lej na z przy ję tych uchwał do ty -
czy przy ję cia re gu la mi nu okre śla ją ce go wy so kość
oraz wa run ki przy zna wa nia na uczy cie lom, wy cho -
waw com oraz in nym pra cow ni kom pe da go gicz nym
do dat ków m.in. za wy słu gę lat. Na stęp na to uchwa -
ła w spra wie za sad i try bu przy zna wa nia Sty pen -
dium Sta ro sty Gli wic kie go dla uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych, dla któ rych or ga nem pro wa dzą -
cym jest Po wiat Gli wic ki. Rad ni do ko na li rów nież
zmian w bu dże cie po wia tu na 2009 rok. 

Z ko lei rad ni od rzu ci li uchwa łę w spra wie zle -
ce nia Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go zba da nia za sad no ści za rzu tów przed sta wio -
nych w skar dze rad ne go Hen ry ka Sza re go
na dzia ła nie sta ro sty. Skar ga do ty czy ła prze ka za -
nia rad nym ko pii umo wy spół ki szpi ta la w Knu ro -
wie bez czę ści obej mu ją cej imio na, na zwi ska
udzia łow ców oraz ilo ści udzia łów. Rad ca praw ny
sta ro stwa An drzej Ore chwo w swej opi nii pod -
kre ślił, że przed sta wio ne przez rad ne go Sza re go
pi smo nie jest skar gą lecz za py ta niem. Tak też zin -

ter pre to wa li to rad ni, któ rzy za gło so wa li za od rzu -
ce niem tej uchwa ły. 

Ostat nim punk tem by ły wnio ski, in ter pe la cje, za -
py ta nia i po stu la ty rad nych. Ko lej na se sja Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go od bę dzie się 30 kwiet nia o go dzi -
nie 15.00. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK 

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go:
– Trud no nie za uwa żyć, że w ostat nim cza -
sie bu dy nek Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach bar dzo zy skał na uro dzie…
Wal de mar Do mbek: – Rze czy wi ście, na ko -
rzyść zmie nia się za rów no sam bu dy nek, jak
i je go oto cze nie. Cho dzi przy tym nie tyl ko
o es te ty kę te go za byt ko we go, li czą ce go po -
nad 130 lat obiek tu, ale rów nież o wy go dę na -
szych klien tów oraz ja kość usług, ja kie świad -
czy my. 
WPG: – Wła ści wie od kil ku lat trwa tu
chro nicz ny re mont.
WD: – Gdy 10 lat te mu po wstał Po wiat Gli wic -
ki w obec nym kształ cie, miał nie wiel ki bu dżet,
któ ry nie po zwa lał na in we sto wa nie w sta ry
i wy ma ga ją cy du żych re mon tów obiekt. Po wo -
li te środ ki uda ło się wy go spo da ro wać i pla no -
wać ko lej ne pra ce. Wszyst kie one pro wa dzo ne
są przy nor mal nej pra cy urzę du.
WPG: – Od cze go za czę li ście?
WD: – Re mont roz po czął się w 2002 ro ku
od wy mia ny da chu, na stęp nie wy mie nio na zo -
sta ła sto lar ka okien na. Du żym wy zwa niem
by ła ter mo mo der ni za cja bu dyn ku, za koń czo -
na przy wró ce niem mu pier wot ne go, za byt ko -
we go wy glą du, co wy ma ga ło współ pra cy
z kon ser wa to rem za byt ków. W mię dzy cza sie
od ku pi li śmy od ban ku tzw. bu dy nek B, dzię ki
cze mu – tak jak przed la ty – u zbie gu ulic Zyg -
mun ta Sta re go i Kró lo wej Bo ny znów funk -
cjo nu je kom pleks bu dyn ków o jed no rod nej,
nie po wta rzal nej ar chi tek tu rze z koń -
ca XIX wie ku. Do łą czy ła do te go wy re mon to -
wa na sta ra po wo zow nia, czy li obec na sie dzi ba
Za rzą du Dróg Po wia to wych po ło żo na od stro -
ny ul. Kró lo wej Bo ny. Ob ra zu do peł nia ją
zmo der ni zo wa ne par kin gi z obu stron te go
kom plek su obiek tów oraz prze bu do wa ne za -
byt ko we ogro dze nie od stro ny ul. Kró lo wej
Bo ny. Obec nie trwa ją jesz cze pra ce wy koń -
cze nio we par kin gu po ło żo ne go na ty łach sta -
ro stwa, któ re za koń czą się w czerw cu.
WPG: – Zmie nia ją się rów nież wnę trza bu -
dyn ków sta ro stwa.
WD: – Tak że po miesz cze nia re mon to wa ne są
w mia rę po sia da nych środ ków. Ja ko pierw sza
pra com pod da na zo sta ła sa la se syj na, w któ rej

p o  ł ą  c z o  n o
styl tra dy cyj -
ny z no wo -
c z e  s n y m ,
u z y  s k u  j ą c
c i e  k a  w y
efekt te go re -
pre zen ta cyj -
ne go wnę -
trza. W mię -
dzy cza sie ro -
bo ty trwa ły
też w in nych po miesz cze niach, dzięki cze mu
po wsta ło m.in. no wo cze sne Biu ro Ob słu gi
Klien tów. Naj więk szy za kres prac ob jął Wy -
dział Ko mu ni ka cji i Trans por tu, któ ry jest naj -
bar dziej ob lę żo nym wy dzia łem w na szym
urzę dzie. Rocz nie z je go usług ko rzy sta po -
nad 40 ty się cy klien tów.
WPG: – Ja ki był za kres wy ko na nych w nim
prac?
WD: – W ra mach mo der ni za cji wy mie nio ne zo -
sta ły m.in. po sadz ki, ścian ki dzia ło we, in sta la cja
elek trycz na wraz z oświe tle niem, oka blo wa nie
struk tu ral ne i ume blo wa nie. Po miesz cze nie jest
du że i ja sne, ma prze stron ne prze szklo ne drzwi,
od po wied nią ilość sta no wisk, miej sca dla ocze -
ku ją cych, a na wet ką cik dla dzie ci. Klien ci mo -
gą się tu czuć na praw dę kom for to wo. Re no wa -
cji pod da ny zo stał tak że są sia du ją cy z wy dzia -
łem ko ry tarz par te ru bu dyn ku B. 
WPG: – A co jest w naj bliż szych pla nach
re mon to wych?
WD: – Upo rząd ko wa nie te re nu zie lo ne go
przy par kin gu, na co po zy ska li śmy 65 tys. zł
z Po wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej. Nie zwy kle istot ną
dla klien tów sta ro stwa kwe stią jest za pla no -
wa ny na bie żą cy rok mon taż win dy dla osób
nie peł no spraw nych. Zlo ka li zo wa na bę dzie
ona od stro ny par kin gu na ty łach bu dyn ku.
Obec nie pod pi su je my umo wę z wy ko naw cą
wy ło nio nym w prze tar gu. Koszt te go za da nia
wy no si po nad 162 tys. zł. Win da umoż li wi
nie peł no spraw nym klien tom sta ro stwa wy -
god ny do stęp do bu dyn ku. 
WPG: – Dzię ku ję za roz mo wę.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek 

– Płuc ćim łu płe wia to wi źe cza wśet -
ći łe co ny bel ni szi, wcig san roz wi jej ta
i wied no łu sty wiej ta źy gle z wia tra –

tak za koń czył swe wy stą pie nie
na kon fe ren cji w Puc ku sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek. W tłu ma -

cze niu z ka szub skie go brzmi to na stę -
pu ją co: Ży czę po wia to wi puc kie mu
wszyst kie go co naj lep sze, na dal się
roz wi jaj cie i za wsze usta wiaj cie ża gle
z wia trem. 

W dniach 19-21 mar ca de le ga cja Po -
wia tu Gli -
w i c  k i e  g o
w z i ę  ł a
u d z i a ł
w ob cho -
dach ju bi -
le uszu 10-
le cia Po -
wia tu Puc -
kie go. Z tej
o k a  z j i
20 mar ca
w Puc ku
zor ga ni zo -
wa na zo -

sta ła uro czy sta kon fe ren cja. W jej trak cie
sta ro sta puc ki Ar tur Ja błoń ski pod su -
mo wał 10 lat sa mo rząd no ści po wia to wej.
Skła da jąc ży cze nia sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek po wie dział, że po wiat
puc ki to part ner, któ ry się spraw dził.
Przy po mniał ze bra nym, że po ro zu mie nie
o współ pra cy po mię dzy po wia ta mi puc -
kim i gli wic kim ma już trzy la ta – zo sta -
ło pod pi sa ne w czerw cu 2006 ro ku. Był
to do bry czas wy mia ny wza jem nych do -
świad czeń oraz opi nii. Na wią za ła się
rów nież współ pra ca po mię dzy or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi, m.in. chó ra mi
Mo rza nie z po wia tu puc kie go i Tryl
z Tosz ka.  

W skład de le ga cji wcho dzi li rów nież
Mar cin Stron czek – czło nek Za rzą du Po -
wia tu, Te re sa Bo che nek – rad na Ra dy Po -
wia tu oraz Sła wo mir Grusz ka, pra cow nik
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji. (SG)

Sta ro stwo pięk nie je
Roz mo wa z WAL DE MA REM DO MB KIEM,
człon kiem Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go

Mał go rza ta Bo gu mił od bie ra gra tu la cje od wi ce sta ro sty 
Sła wo mi ra Adam czy ka oraz wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu 
Gli wic kie go Lesz ka Ku bia ka.
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Ślą za cy z Ka szu ba mi

W za przy jaź nio nym po wie cie puc kim. Od le wej: Ar tur Ja błoń ski, Te -
re sa Bo che nek, przew. Ra dy Po wia tu Puc kie go Ro man Czer wiń ski,
Mi chał Nie szpo rek i Mar cin Stron czek. 

Wal de mar Do mbek w świe żo
zmo der ni zo wa nym Wy dzia le
Ko mu ni ka cji i Trans por tu. 

17 mar ca br. bur mistrz Tosz ka
wy dał de cy zję, w któ rej od mó wił
okre śle nia śro do wi sko wych uwa -
run ko wań zgo dy na re ali za cję te -
go przed się wzię cia. Jak w niej zo -
sta ło za pi sa ne, po prze pro wa dze -
niu po stę po wa nia stwier dzo no
nie zgod ność przed mio to wej in we -
sty cji z miej sco wym pla nem za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

Miesz kań cy Ko tu li na i są sied -
nich miej sco wo ści przy ję li tę de -
cy zję z du żą ulgą. Wcze śniej oba -
wia li się, iż w po bli żu ich do mów
i pól po wsta nie du ża kom po stow -
nia o po wierzch ni 8 ha, do któ rej
tra fiać bę dzie kil ka dzie siąt ty się -
cy ton od pa dów rocz nie. In ter we -
nio wa li w tej spra wie m.in. u rad -
nych Po wia tu Gli wic kie go oraz

w me diach. 19 lu te go br. Ko mi sja
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju
i Pro mo cji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go pod ję ła sta no wi sko, w któ -
rym za pi sa no iż in we sty cja ta
w związ ku z bez po śred nim są -
siedz twem za bu do wy mo że być
przy czy ną za gro że nia śro do wi ska
oraz zdro wia lu dzi i zwie rząt.
Rów nież w lu tym sta ro sta gli wic -
ki po in for mo wał in we sto ra, iż
przed sta wio ny przez nie go ra port
od dzia ły wa nia pla no wa nej kom -
po stow ni na śro do wi sko ma po -
waż ne bra ki. 

Inwestorowi przysługuje
odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, ale
zapowiedział, że z niego nie
skorzysta. (RG)
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25 mar ca w sa li au dy to ryj nej
Gór no ślą skie go Cen trum Edu ka cyj -
ne go w Gli wi cach od by ło się uro czy -
ste wrę cze nie ak tów nada nia stop -
nia na uczy cie la dy plo mo wa ne go na -
uczy cie lom szkół i pla có wek z te re -
nu De le ga tu ry w Gli wi cach Ku ra to -
rium Oświa ty w Ka to wi cach. 

Wśród 150 dy plo mo wa nych zna -
leź li się rów nież na uczy cie le ze szkół,
dla któ rych or ga nem pro wa dzą cym
jest po wiat gli wic ki. Z rąk wi ce ku ra to -
ra oświa ty Da riu sza Wil cza ka ak ty
nada nia ko lej ne go stop nia otrzy ma -
ły: An na Ra taj czak z Ze spo łu Szkół

im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie,
Mał go rza ta Swa row ska z Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach, Ewa Ślo sar czyk -Klof z Po -
rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
nej w Knu ro wie oraz Jza be la Ras sek
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach. 

Obec ny na spo tka niu wi ce sta ro sta
gli wic ki Sła wo mir Adam czyk wrę -
czył awan so wa nym na uczy ciel kom li -
sty gra tu la cyj ne, kwia ty oraz al bu my
„Par ki i dwo ry po wia tu gli wic kie go”
wy da ne z oka zji ju bi le uszu 10-le cia
po wia tu. (SG)
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Tuż przed Świę ta mi Wiel ka noc -
ny mi w Wil li Ca ro roz -
strzy gnię to ko lej ną
edy cję kon kur su
na Naj pięk niej -
szą Kro szon -
kę 2009 ro ku.
W tym ro ku
by ła w nim
do dat ko wa
k a  t e  g o  r i a ,
z w i ą  z a  n a
z ju bi le -
uszem 10-le cia
Po wia tu Gli wic -
kie go. 

– Na kon kurs wpły nę -
ły 64 ze sta wy prac osób do ro słych, 38
ze sta wów prac dzie cię cych, mło dzie -
żo wych oraz 40 ze sta wów prac zbio ro -
wych. Łącz nie to po nad 800 kro szo nek
– wy li cza Bo że na Ku bit, or -
ga ni za tor ka kon kur su. –

Na po cząt ku kon kurs
obej mo wał Gli wi ce
oraz po wiat gli wic ki,
obec nie już ca łe wo je -
wódz two, a i tak ma -
my py ta nia z miast
z ca łej Pol ski, czy nie
chce my, aby kon kurs
miał ran gę ogól no pol -
ską. My ślę jed nak, że
po zo sta nie my na po zio mie
wo je wódz twa. Na le ży pod -

kre ślić, że uczest ni cy przy sy -
ła ją co raz lep sze, cie kaw -

sze pra ce. 
Zgod nie z re -

g u  l a  m i  n e m
pra ce oce -
nia no w 4
k a  t e  g o  -
r i a c h ,
w za leż no -
ści od tech -
ni ki wy ko na -

nia. W ka te go rii
prac wy ko na nych tech ni -

ką ry tow ni czą I na gro da tra fi -
ła do Jo achi ma Or łow skie go,

któ ry otrzy mał rów nież I na gro dę
w ka te go rii pra cy wy ko na nych tech -
ni ka mi no wa tor ski mi. W ka te go rii
prac wy ko na nych tech ni ką ma lo -
wa nia wo skiem ju ry przy zna -

ło II na gro dę, któ ra tra fi ła
do Te re sy Dra pa ły.

Z ko lei w ka te go rii
prac wy ko na nych
in ny mi tech ni ka -
mi tra dy cyj ny mi
nie przy zna no
na gród, a je dy nie
wy róż nie nia dla:
Ma rii Ha le jak, Igna -

ce go Ma gie ry oraz Le -
oka dii Mi ki. 
Do dat ko wo swo je na gro -

dy wrę czy li: w imie niu prFe zy -

den ta Gli wic za stęp ca
pre zy den ta Re na ta Ca -

ban (I na gro da Le szek
Mły nar czyk, II na -
gro da Ol ga Pa lecz -
na, III na gro da Ewa
Szej ka) oraz w imie -
niu bi sku pa Die ce zji
Gli wic kiej ksiądz

Ro bert Chu do ba (na -
gro da dla Jo an ny Ła -

mu szew skiej). 
Nie za bra kło rów nież na -

gród sta ro sty gli wic kie go. W tym
ro ku Mar cin Stron czek, czło nek Za -

rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go wrę czył je Gra -

ży nie Opa li i Re -
gi nie Mor ci -

nek. Z ko lei
w ka te go rii
do dat ko wej,
w któ rej
uczest ni cy
mie li przy -
g o  t o  w a ć
kro szon kę

z oka zji ju bi -
le uszu 10-le -

cia po wia tu gli -
wic kie go I na gro -

dę otrzy mał Szy mon
Dy lus. Wy róż nie nia tra fi ły

do Ewy Ga wę dy, Ur szu li Kę dzior oraz
Ur szu li Ma zu rek. (SG)

Du żym za in te re so wa niem cie szy -
ło się stoisko Po wia tu Gli wic kie go
oraz Zam ku w Tosz ku w trak -
cie XV Mię dzy na ro do wych Tar gów
Tu ry stycz nych GLOB 2009, któ re
w dniach 27-29 mar ca zor ga ni zo wa -
ne zo sta ły na te re nie Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Ka to wic kich. 

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
wzię ło udział w tej im pre zie po raz
pierw szy. Przy po mi na my, że w 2008
ro ku przed sta wi cie le po wia tu za pra -
sza li do je go od wie dze nia pod czas tar -
gów od by wa ją cych się na Ryn ku
w Opo lu. 

– Uczest nic two w te go ty pu im pre -
zie to do bry po mysł na pro mo cję –mó -
wi Mag da le na Bud ny, se kre tarz Po -

wia tu Gli wic kie go. – W tar gach
w Opo lu oraz Ka to wi cach uczest ni czą
pry wat ne oso by, pa sjo na ci, ca łe ro dzi -
ny oraz or ga ni za to rzy wy cie czek. Ma -
te ria ły pro mo cyj ne po wia tu tra fi ły
w do bre rę ce. Pod czas trzech dni tar -
go wych roz da wa li śmy ma py z za zna -
czo ny mi i opi sa ny mi atrak cja mi tu ry -
stycz ny mi oraz na sze naj now sze wy -
daw nic twa książ ko we. Po wiat gli wic -
ki jest roz po zna wal ny, jed nak wie le
osób nie wie, że jest tu dużo moż li wo -
ści spę dze nia wol ne go po po łu dnia czy
week en du. Ma my na dzie ję, że ma jąc
w rę ku np. ma pę z atrak cja mi po wia tu
ze chcą prze ko nać się o tym na wła sne
oczy.

(SG)

Na uczy ciel skie awan se

Pro mo cja na GLO BIE

Kro szon ka… jubileuszowa  

Dokończenie ze strony 1
– Bu dżet wie lu po wia tów jest zbyt

ni ski, by np. od po wied nio za bez pie -
czyć przed nisz cze niem nie ru cho mo -
ści, któ re zo sta ły opusz czo ne przez do -
tych cza so wych wła ści cie li czy dzier -
żaw ców. To czę o te pie nią dze bo je
w mi ni ster stwie, bo wiem uwa żam, że
nie moż na zo sta wić pro ble mów ziem -
skich sa mych z ty mi pro ble ma mi. Ich
bu dże ty są mniej sze w po rów na niu

z bu dże ta mi po wia tów grodz kich,
a zrzu co ne na ich bar ki za da nia wy ma -
ga ją od po wied nich na kła dów. Tym
bar dziej, że w przy pad ku nie ru cho mo -
ści Skar bu Pań stwa jest to in we sto wa -
nie w przy szłość – te obiek ty nie po -

win ny nisz czeć, bo je śli nie te raz, to
za ja kiś czas mo gą zo stać ko rzyst nie
sprze da ne i przy nieść zysk.

Na stęp nie wi ce wo je wo da zwie dził
szpi tal w Knu ro wie. Dy rek tor knu row -
skie go ZOZ -u Mi chał Ek kert opro -
wa dził go wraz z or dy na to ra mi
po trzech od dzia łach: Od dzia le Gi ne -
ko lo gicz no -Po łoż ni czym, Od dzia le
No wo rod ków i Wcze śnia ków oraz Od -
dzia le Cho rób We wnętrz nych I.

Na pierw szym z nich wi ce wo je wo da
zło żył sym bo licz ne gra tu la cje dla
wszyst kich pa cjen tek na rę ce jed nej
z mło dych mam – jak pod kre ślił, ro bi
to z tym więk szym zro zu mie niem, iż
je go żo na wła śnie spo dzie wa się dziec -

ka. – Chciał bym, aby w cza sie po ro du
mia ła tak do bre wa run ki, ja kie pa nu ją
w knu row skim szpi ta lu – pod kre ślił.

Za rów no ten od dział, jak i Od dział
No wo rod ków i Wcze śnia ków zdo by ły
wie le na gród, któ ry mi mo gą się po -
szczy cić. Są wy po sa żo ne w no wo cze -
sny sprzęt i ma ją do sko na ły per so nel
me dycz ny. Rów nie wy so ki po ziom re -
pre zen tu je też ko lej ny od wie dzo ny
Od dział – Cho rób We wnętrz nych I.
Rocz nie na 55 łóż kach le czo nych jest
w nim prze szło dwa ty sią ce cho rych,
któ rzy chwa lą so bie opie kę me dycz ną,
spra wo wa ną przez 9 le ka rzy oraz 20
pie lę gnia rek. Wi ce wo je wo dę in te re so -
wa ła nie tyl ko pra ca szpi ta la, ale
i prze kształ ce nia wła sno ścio we, któ re
obec nie się w nim do ko nu ją. Pla ców ka
zo sta nie wy od ręb nio na ze skła du SP
ZOZ -u i za rzą dza nie nią przej mie
do koń ca ro ku Nie pu blicz ny ZOZ, po -
wsta ły na ba zie spół ki, któ rej udzia -
łow ca mi są pra cow ni cy szpi ta la oraz
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach.

– Przy je cha łem tu, by prze ko nać się
na wła sne oczy, jak wy glą da mo de lo -
we prze kształ ce nie szpi ta la – stwier -
dził wi ce wo je wo da. – Nie mam bo -
wiem wąt pli wo ści, że szpi tal, któ ry
jest wła sno ścią pry wat ną, dzia ła le piej.
W wo je wódz twie ślą skim pry wa ty zo -
wa nych jest obec nie kil ka szpi ta li, ale
w żad nym z nich pro ces ten nie prze -
bie ga w tak do bry spo sób, jak tu.

Udzia łow ca mi są bo wiem w głów nej
mie rze pra cow ni cy szpi ta la, a po wiat
ob jął mniej szo ścio wą pu lę udzia łów,
za pew nia ją cą mu jed nak spra wo wa nie
kon tro li nad dzia łal no ścią spół ki. Prze -
ję cie szpi ta la do ko nu je się przy peł nej
apro ba cie i za an ga żo wa niu pra cow ni -
ków. Jest to wzor co we, obec nie je dy ne
ta kie w wo je wódz twie prze kształ ce nie.
War to, by in ne sa mo rzą dy sko rzy sta ły
z wa szych do świad czeń. 

O oce nę wi zy ty wi ce wo je wo dy
Ma tu sie wi cza po pro si li śmy sta ro stę
Mi cha ła Nie szpor ka. – Cie szy mnie, że
przed sta wi ciel władz wo je wódz kich
za po znał się na miej scu z pro ble ma mi
nie ru cho mo ści Skar bu Pań stwa, dla
któ rych usta no wio no za rząd sta ro sty.
Wy ma ga ją one rze czy wi ście spo rych

na kła dów fi nan so wych, na któ re po -
wia tu nie jed no krot nie nie stać. Roz -
wią za niem mo że być ich ko mu na li za -
cja, a de cy zja w tej kwe stii na le ży
do wo je wo dy. Co do szpi ta la, to wy so -
ka oce na, wy sta wio na przez wi ce wo je -
wo dę prze pro wa dzo ne mu przez nas
pro ce so wi je go prze kształ ceń da je nam
ogrom ną sa tys fak cję. Pry wa ty za cja
jest bo wiem je dy nym spo so bem na to,
by szpi tal mógł prze trwać po 2012 ro -
ku, kie dy to za czną obo wią zy wać
prze pi sy o no wych stan dar dach. A pa -
cjen ci nie mu szą się jej oba wiać, bo -
wiem tak jak i te raz, szpi tal bę dzie
świad czył bez płat ne usłu gi w ra mach
NFZ.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

WI ZY TA W PO WIE CIE

Adam Ma tu sie wicz zwie dził sta ro stwo w to wa rzy stwie Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go...

… a Od dział Cho rób We wnętrz nych I w szpi ta lu w Knu ro wie m.in. z je go or -
dy na to rem, dr. To ma szem Re gin kiem. 
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19 mar ca w Do mu Kul tu ry
w Szczy gło wi cach od był się kon cert
cha ry ta tyw ny na rzecz Ośrod ka
Osób Nie peł no spraw nych „Mi ło -
sier dzie Bo że” z Bo ro wej Wsi. 

By ło to już ko lej ne ta kie wy da rze -
nie zor ga ni zo wa ne przez dy rek cję,
gro no pe da go gicz ne oraz mło dzież
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie. Tym ra zem or ga ni za to -
rzy zbie ra li pie nią dze dla pod opiecz -
nych ośrod ka z Bo ro wej Wsi. W trak -
cie im pre zy swo je umie jęt no ści wo -
kal ne, ar ty stycz ne oraz ta necz ne za -
pre zen to wa ła mło dzież szko ły. 

– Do dat ko wo ucznio wie przy go to -
wa li cia sto, któ re sprze da wa li śmy –
mó wi Bar tosz Kacz mar czyk, na -
uczy ciel, opie kun szkol nej gru py wo -

lon ta ria tu. – Od by ła się rów nież lo te -
ria fan to wa, w któ rej moż na by ło wy -
grać m.in. pra ce ar ty stycz ne wy ko na -
ne przez miesz kań ców ośrod ka w Bo -
ro wej Wsi. Ca łość ze bra nych środ ków
prze zna czy my na ten ośro dek. 

Szkol na gru pa wo lon ta ria tu li czy
obec nie ok. 25 osób, ale cią gle się roz -
wi ja i po zy sku je no wych sym pa ty ków.
W każ dą śro dę po ma ga w Miej skim
Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Knu -
ro wie. 

– Na szym mot tem jest an ga żo wa -
nie i od da nie czę ści sie bie in nym. Nie
trze ba szcze gól nie prze ko ny wać mło -
dych do idei wo lon ta ria tu, oni po pro -
stu chcą po ma gać – do da je Bar tosz
Kacz mar czyk.

(SG)

10 in te re su ją cych fil mów za pre zen to wa nych zo sta ło
pod czas II Prze glą du Fil mów Ama tor skich LU STRO,
zor ga ni zo wa ne go 20 mar ca w au li Ze spo łu Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. 

By ła to dru ga edy cja im pre zy, da ją cej moż li wość prze -
glą du ama tor skiej twór czo ści fil mo wej uczniów gim na zjów
oraz szkół po nad gim na zjal nych z ca łej Pol ski. Mi chał Ma -
de ła za pre zen to wał „Szplok Ti Wi” oraz „Krót ki Film,
o Szyb kim Awan sie”, Ma te usz Ry cą bel – fil my pt. „Po ste -
run ko wy Bam buł ka” i „Każ dy Ziom zbie ra złom”, Ma ciej
Bier nat – „Er ror”, Mag da le na Słu goc ka – film „Ada pta -
cja”, Mar ta Du da „War rior”, Ad rian Kru czek „Per tur ba -
cje”, San dra Brak sa tor – film „Re na ta” oraz Mar ty na
Woł kow ska – „Jack”. 

Ju ry pod prze wod nic twem Hen ry ka Si bie la ka I miej sce
przy zna ło ex aquo fil mom: „Po ste run ko wy Bam buł ka”
i „Ada pta cja”, a III miej sce – fil mo wi „Er ror”. Na gro dę Pu -
blicz no ści ode bra ła rów nież Mag da le na Słu goc ka za „Ada -
pta cję”, sta no wią cą un der gro udo wą in ter pre ta cję II czę ści

„Dzia dów”. Zwy cięz cy otrzy ma li sta tu et ki LU STRO,
a wszy scy uczest ni cy Prze glą du – dy plo my ho no ro we. Na -
gro dy wrę czy li im m.in. dy rek tor Ze spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej El wi ra Der sie wicz, wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk oraz prze wod ni czą cy ju ry. 

Prze gląd się ga swy mi ko rze nia mi da le ko w prze szłość,
gdy w „Ko nop nic kiej” ak tyw nie dzia łał Szkol ny Ama tor ski
Klub Fil mo wy „Jaś”. W ub. ro ku zor ga ni zo wa li go mi ło śni -
cy fil mu, ów cze śni ma tu rzy ści Bar tek Ba ra i Woj ciech
Kur dziel, któ rych i przy dru giej edy cji wspie ra ły na uczy -
ciel ki Jo an na Ze lek, Mag da le na Żmi jew ska i Iwo na Juń -
ska. (RG)

Mag da le na
Słu goc ka
(pierw sza

z pra wej) i od -
twór czy ni

głów nej ro li
w jej fil mie

cie szą się z po -
dwój nej wy -

gra nej.

Dokończenie ze strony 1
– Tak na praw dę te atrem za in te re so -

wa łam się na stu diach po lo ni stycz nych
na Uni wer sy te cie Ślą skim. Na I ro ku
mia łam za ję cia z wie dzy o te atrze, któ -
re pro wa dził Pa weł Ga ba ra, obec ny
dy rek tor Gli wic kie go Te atru Mu zycz -
ne go. To on za szcze pił we mnie mi łość
do sce ny, wy sy łał nas na naj lep sze
spek ta kle i ob ja śniał ta jem ni ce sztu ki.
Po mysł na stwo rze nie wła sne go te atru
kieł ko wał we mnie od daw na. Za kwitł
pod czas pierw sze go spek ta klu wy sta -

wia ne go w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
w Py sko wi cach jesz cze w 1999 ro ku
z oka zji przy jaz du do Pol ski i do Gli -
wic Pa pie ża Ja na Paw ła II. Sce na riusz
do tam te go przed sta wie nia na pi sa ła
mo ja ma ma, Kry sty na Na lep ka, a re -
ży se ro wał ks. Adam Spa łek z Pa ra fii
p. w. Św. Mi ko ła ja. Po pro si li śmy wte -
dy o po moc do sko na łe go mu zy ka
i kom po zy to ra Nor ber ta Bla chę, wy -
ja śnia jąc mu mgli ście, że chcie li by śmy
wy sta wić spek takl „Ob raz, świa tło
i dźwięk”. Za ufał nam i bar dzo wte dy
po mógł. Przed sta wie nie no si ło ty tuł
„Za wsze z na mi” i zo sta ło bar dzo cie -
pło przy ję te przez od bior ców nie tyl ko
w na szym mie ście, ale i w re gio nie. To
prze ko na ło mnie wte dy, że kie dyś
na pew no stwo rzę wła sny te atr – opo -
wia da Agniesz ka Na lep ka.

Speł ni ła swo je ma rze nie, jak ma -
gnes przy cią ga jąc do sie bie zdol nych

mło dych lu dzi, któ rzy chcą się re ali zo -
wać na sce nie. Wier ny mi jej sce nicz -
ny mi ucznia mi zo sta li wspo mnia ni już
Mar cin Kąt ny i Pa weł Olen der,
gwiaz dy py sko wic kie go te atru, do nie -
daw na gra ją cy głów ne ro le we wszyst -
kich spek ta klach. Oni tak że speł ni li
swo je ma rze nia i dziś stu diu ją w Pań -
stwo wej Wyż szej Szko le Te atral nej im.
Lu dwi ka Sol skie go w Kra ko wie. Ta -
kich po wo dów do sa tys fak cji Agniesz -
ka Na lep ka ma wię cej. Kil ko ro jej
pod opiecz nych, m.in. Mi chał Pi prow -

ski, Alek san dra Grzy bek, Ja kub
Grzy bek czy Ma ciej Omy lak z po wo -
dze niem wy stę pu ją na sce nie Gli wic -
kie go Te atru Mu zycz ne go. 

Kan dy da tów na ak to rów nie bra ku -
je. Roz pię tość wie ko wa Mło dzie żo we -
go Te atru „Car pe Diem” jest znacz na.
Wy stę pu ją w nim mło dzi lu dzie
od lat 8 do 21, co wy da je się spo rym
wy zwa niem dla pi szą cej sce na riu sze
re ży ser ki, ale stwa rza też du że moż li -
wo ści ar ty stycz ne. Sa mo wy my śla nie
spek ta klu, je go two rze nie i to, jak się
ro dzi, jest wy da rze niem nie mal że mi -
stycz nym. Pa ni re ży ser ma wi zję sce -
nicz ną i po mysł na każ de go ze swo ich
ak to rów. Stro ni jed nak od sztam po wej
re cy ta cji np. po ezji pa trio tycz nej
przy oka zji spek ta kli rocz ni co wych,
za wsze sta ra się prze my cić dru gie dno,
cza sem au to iro nicz nie, cza sem na we -
so ło, aby spek takl był wie lo wy mia ro -

wy. Ni gdy też nie po zba wia wi dza na -
dziei. Swo ich ak to rów edu ku je, śla -
dem mi strza za bie ra jąc ich na naj lep -
sze spek ta kle w re gio nie, uczy ich dyk -
cji, wła ści wej in to na cji. Cięż ko pra cu -
je też nad emi sją gło su mło dych lu dzi,
któ rzy prze cież na co dzień nie dba ją
zbyt nio o ja kość i for mę wy po wie dzi.

– Wo kal nie tre nu je nas przede
wszyst kim Adam Wój cik – jest dla
nas jak przy sło wio wy oj ciec i mat ka,
opie kuń czy i twar dy, wy ma ga ją cy tre -
ner. Na wet z głu che go jak pień po tra fi
wy do być ja kieś po praw nie brzmią ce
dźwię ki – opo wia da Ada Wę grzyn,
jed na z mło dych ak to rek.

Na szczę ście w więk szo ści ar ty ści
śpie wa ją zna ko mi cie, do sko na le ra -
dząc so bie w nie ła twych ga tun kach
pio sen ki ka ba re to wej czy ak tor skiej.
Nie któ re z przed sta wień ocie ra ją się
o mu si cal, in ne są praw dzi wą syn te zą
sztuk. Nie ba ga tel ne gło sy, utrzy mu ją -
ce spek ta kle na wy so kim po zio mie to
m. in.: pięk nie śpie wa ją ca Alek san dra
Grzy bek z Tosz ka, pe łen uro ku i sce -
nicz nej swo bo dy Alek san der Me ryk,
z wdzię kiem po ru sza ją cy się, wspa nia -
ły Mi chał Pi prow ski, ak tor sko uzdol -
nio ny Ma ciej Omy lak, wy wo łu ją cy
bu rze okla sków za baw ny, ale i li rycz -
ny Ra fał Ko zok, czy do sko na ły i prze -
ko micz ny Se ba stian Rak, a tak że peł -
ni ener gii, lek ko ści i ta len tu – Krzysz -
tof Dzia ło, Max Ste fań ski, Ni ko la
Do miń czyk, Rok sa na Buch ta, Ka ro -
li na Je zio rek, Ma rze na Mać kow ska,
An na Kli mek, Alek san dra Kru piarz,
Mar ta Ło bacz, Ka ro li na Ba dziń ska,
So nia Ma zur i od nie daw na w te atrze
a już śpie wa ją co trium fu ją ca – Ka ta -
rzy na Ziem niak oraz bra cia Grzyb -
ko wie, Ja kub i ośmio let ni, naj młod -
szy z te atral nej gru py Ka rol, czy li
„trzon te atru i grzyb nia”, jak żar to bli -
wie na zy wa ją sie bie mło dzi ak to rzy. 

„Car pe Diem” obok do mu i szko ły
to trze cie ich miej sce na zie mi. Te atr
otwie ra przed ni mi moż li wość do ko -
ny wa nia ar ty stycz nych wy bo rów, wy -
ma ga cięż kiej pra cy, ale w za mian ofe -
ru je do sko na łą za ba wę i sa tys fak cję

z osią gnięć, by wa też an ti do tum na zło
te go świa ta.

– Te atr da je nam szan sę ar ty stycz -
ne go roz wo ju, mo że my sta wać się
kimś in nym niż je ste śmy, speł niać się
ar ty stycz nie i wy ży wać twór czo, bo
ma my wpływ na to co się dzie je
na sce nie i po ma ga my na szej pa ni re -
ży ser w re ali za cji jej i na szych wspól -
nych wi zji sce nicz nych. Za ba wa w te -
atr to tak że do sko na ła roz ryw ka i nie -
sa mo wi te emo cje, któ re wy zwa la
w nas ży wo re agu ją ca pu blicz ność –
w imie niu ko le gów mó wi Alek san der
Me ryk, od pię ciu lat w te atrze. Emo cje
to wa rzy szą im rów nież na pró bach,
gdzie skła da no już ofia ry z po ła ma -
nych zę bów, siń ców i ran po wierz -
chow nych. Ale jak mó wi mak sy ma
Car pe Diem, stwo rzo na nie gdyś przez
Se ba stia na Ra ka, a mo dy fi ko wa na
przez na stęp ne po ko le nia: „Ak tor stwo
to krew, pot i łzy” – tak więc mło dzi
chęt nie po no szą „ma łe ofia ry na oł ta -
rzu sztu ki”. 

Emo cje. To wła śnie je den z fe no -
me nów „Car pe Diem”. Spek ta kle, któ -
re wzru sza ją, oczysz cza ją emo cje
przez łzy smut ku czy łzy we se la, bo
po ru sza ją de li kat ne stru ny pa trio ty -
zmu, al bo roz bra ja ją śmie chem i ra do -
ścią. Po nad to ar ty ści po pro stu się ze
so bą przy jaź nią, two rząc zgra ną tru pę
te atral ną, któ rej sła wa nie sie się co raz
sze rzej po po wie cie gli wic kim…

– „Car pe… Car pe diem… Chwy taj -
cie dzień, chłop cy. Czyń cie swo je ży -
cie nie zwy kłym” mó wił John Kit ting
mło dym lu dziom, któ rzy bar dzo chcie -
li żyć po swo je mu, ale nie wie dzie li,
jak. Kie dy obej rza łam film „Sto wa rzy -
sze nie Umar łych Po etów”, bar dzo
chcia łam umieć roz ma wiać z mło dy mi
tak, jak on. Umia łam tyl ko za pro po no -
wać im te atr – ma ski, ży cio ry sy, twa -
rze. Mo gą wy bie rać. Mo gą two rzyć sa -
mych sie bie. Mo gą po zna wać in ny
świat, tek sty, któ ry mi w in nych oko -
licz no ściach wca le by się nie za in te re -
so wa li. A ja mo gę pa trzeć jak kwit ną
i… od cho dzą, by żyć po swo je mu.
Przez osiem lat ist nie nia te atru wy sta -
wi li śmy kil ka dzie siąt róż nych przed -
sta wień (nikt ich nie li czył…). Mie rzy -
li śmy się z te ma ty ką na ucza nia Ja na

Paw ła II, z pol ski mi re alia mi i hań bą
pol skich wad, któ re nie śmier tel ne. Ale
lu bi my się też śmiać. Szcze gól nie z za -
świer go lo nych za ko cha nych… Naj -
bar dziej cie szy to, że przy by wa nam
pu blicz no ści i rocz ni co we aka de mie
sta ją się praw dzi wy mi wy da rze nia mi
kul tu ral ny mi nie tyl ko na sze go mia sta,
ale tak że Gli wic i ca łej pół noc nej czę -
ści po wia tu gli wic kie go. Oczy wi ście
nie wie le by śmy zro bi li bez zro zu mie -
nia, sym pa tii i po mo cy władz sa mo rzą -
do wych, któ re dba ją o nas i ro zu mie ją
na sze ma rze nia. Ko cha nas bur mistrz
Py sko wic i da je do wo dy tej mi ło ści –
nie tyl ko jest na każ dym spek ta klu, ale
i jak na praw dzi we go go spo da rza przy -
sta ło, po ma ga w or ga ni zo wa niu róż no -
ra kich wy jaz dów warsz ta to wych
i w in nych przed się wzię ciach. Krót ko
mó wiąc – sa la pę ka w szwach, a pu -
blicz ność, choć re agu ją ca wspól nie,
jest znacz nie zróż ni co wa na pod wzglę -
dem wie ko wym – jak by wie dzia ła, że
u nas każ dy znaj dzie coś dla sie bie.
Mło dzi ob da ro wu ją py sko wi czan swo -
ją pa sją, py sko wi cza nie od wza jem nia -
ją się na bi ty mi szczel nie sa la mi. Czyż
po trze ba wię cej, by chwy tać dzień? –
za sta na wia jąc się, do da je Agniesz ka
Na lep ka.

Ze współ pra cy z Urzę dem Mia sta
na ro dził się ko lej ny pro jekt pro mu ją cy
te atr na ze wnątrz: wszyst ko wska zu je
na to, że 26 kwiet nia o godz. 18.00 bę -
dzie my mo gli zo ba czyć Car pe Diem
w za brzań skim Mu li ti ki nie! Mło dzi
wy sta wią tam swój ostat ni ka ba re to wy
spek takl pt. „Kwia ty we wło sach, czy -
li już nie to zdro wie”. Nie wie dzą, czy
bar dziej się cie szą, czy bo ją. Ale bar -
dzo chcą – chcą po ka zać świa tu, że pa -
sje i ma rze nia moż na roz wi jać wszę -
dzie tam, gdzie lu dzie ma ją ser ca. I aż
chcia ło by się po wie dzieć za Sta ni sła -
wem Wy spiań skim: Te atr mój wi dzę
ogrom ny… Tak ogrom ny, jak po tę ga
mło do ści. 

PS. Mło dzi ar ty ści świę tu ją ko lej ny
triumf uda ne go przed sta wie nia pt.
„U stóp krzy ża sta li”. Przed sta wie nie
od by ło się w Nie dzie lę Pal mo wą i po -
świę co ne by ło pa mię ci Ja na Paw ła II.

MAG DA LE NA 
FI SZER – RĘ BISZ

Wspie ra ją po trze bu ją cych Fil mo we LU STRO 

Te atr mój wi dzę ogrom ny

Agniesz ka Na lep ka, re ży ser i spraw ca sce nicz nej dzia łal no ści „Car pe Diem”.
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DREW NIA NA ŚWIĄ TY NIA
Skry ta mię dzy drze wa mi 
otu lo na ci szą wiej skie go cmen ta rza
trwa drew nia na świą ty nia.
Nie śmia ło za pra sza 
na chwi lę za du my nad cza sem, któ ry prze mi nął, 
nad so bą,
na wes tchnie nie do Bo ga.
Za mknij oczy – w jej wo ni po czu jesz słoń ce i wiatr,
ka dzi dło i po ko le nia ze schnię tych wień ców.
Nie spiesz się
mo że uda ci się za trzy mać tro chę tej ci szy do ju tra.

Mał go rza ta Ma la no wicz

Jed ną z naj waż niej szych atrak cji tu ry -
stycz nych, a za ra zem ogrom nym bo -
gac twem ar chi tek tu ry sa kral nej po wia -

tu gli wic kie go są drew nia ne ko ścio ły –
drew nia ne sa crum. Za chwy ca ją ce o każ dej
po rze ro ku, ma ją swój „kli mat” i za pach.
Ina czej pach ną w cza sie desz czu, in ną woń
wy da je to wie ko we drew no w su chy i sło -
necz ny dzień. Pra wie wszyst kie świą ty nie
są czyn ne, od pra wia ne są w nich msze
świę te i na bo żeń stwa. Księ ża i pa ra fia nie
dum ni są z tych za byt ko wych obiek tów,
któ re już na sta łe wple cio ne zo sta ły w kra -
jo braz po wia tu gli wic kie go. Dbać o nie na -
le ży w spo sób szcze gól ny, bo choć kon ser -
wo wa ne i chro nio ne, są de li kat ne i nie ste ty
po dat ne na naj mniej szą iskrę ognia. 

Drew nia ne świą ty nie na le żą do głów -
nych cie ka wo stek hi sto rycz nych i sa kral -

nych po wia tu gli wic kie -
go. Po dob na kon cen tra cja
te go ty pu bu dow li wy stę -
pu je w nie wie lu po wia -
tach na sze go kra ju. Rol ni -
czy cha rak ter tych te re -
nów spra wił, że wie le
z ko ścio łów prze trwa ło
w na tu ral nym oto cze niu.
Naj star szy z obec nie ist -
nie ją cych wznie sio ny zo -
stał w 1494 r. w Księ żym
Le sie w obec nym po wie -

cie tar no gór skim. Naj dłu żej w po wie cie gli wic kim stoi drew nia ny ko ściół w Po ni szo wi cach, nie co
młod szy od te go z Księ że go La su, po cho dzą cy z ostat nich lat XV wie ku, a po świę co ny w 1499 ro -
ku. 

Ty po we ce chy drew nia nych ko ścio łów Gór ne go Ślą ska to zróż ni co wa na wy so kość ka le ni cy
(gór nej kra wę dzi) da chu nad na wą i pre zbi te rium, kon struk cja zrę bo wa (skrzy żo wa nie dwóch łą czą -
cych się ele men tów ścian wień co wych) z drew na igla ste go po sa do wio na na ka mien nych lub drew -
nia nych pod wa li nach, oka py chro nią ce zrąb, prze cho dzą ce czę sto w for mę „so bót” (pod cie ni ota -
cza ją cych ko ściół z ze wnątrz), kry te da chem oraz wie ża o od ręb nej, słu po wej kon struk cji. 

War to od wie dzić drew nia ne świą ty nie w Boj szo wie, Po ni szo wi cach, Ra cho wi cach, Ru dziń cu,
Sie ra ko wi cach, Sie ro tach, Smol ni cy, Za cha rzo wi cach, Wil czy i Żer ni cy. Moż na to uczy nić sa -
mo cho dem, ro we rem, a na wet pie cho tą. Krót ka kon tem pla cja w za byt ko wym drew nia nym ko ście -
le z pew no ścią wznie sie na sze my śli i proś by wy so ko do nie ba… 

Drew nia ne ko ścio ły w po wie cie gli wic kim wpi su ją się w Szlak Ar chi tek tu ry Drew nia nej
w wo je wódz twie ślą skim, o dłu go ści 1060 km. Szlak ten obej mu je 93 za byt ko we obiek ty i ze spo ły
ar chi tek tu ry drew nia nej w na szym wo je wódz twie: ko ścio ły, ka pli ce, dzwon ni ce, cha łu py, karcz my,
le śni czów ki, pa ła cyk my śliw ski, skan se ny i obiek ty go spo dar cze – młyn wod ny i spi chle rze. Szlak
po dzie lo ny jest na pięć pę tli: be skidz ką, pszczyń ską, ryb nic ką, gli wic ką i czę sto chow ską oraz po -

sia da też li czą cą 326 km tra sę głów ną, łą czą cą Gwoź dzia ny z Je le śnią i pro wa dzą cą da lej do La -
cho wic w wo je wódz twie ma ło pol skim.

Wraz z roz wo jem i bo ga ce niem się miej sco wo ści, w miej sce ma łych drew nia nych ko ścio łów za -
czę to gdzie nie gdzie w po wie cie gli wic kim wzno sić świą ty nie mu ro wa ne, któ re sta wa ły się sym bo -
lem bo gac twa pa ra fian. Nie rzad ko pa ra fie nie chcia ły lub nie mo gły udźwi gnąć cię ża ru utrzy ma nia
rów no le gle dwóch ko ścio łów – drew nia ne go i mu ro wa ne go. Z tych po wo dów nie któ re roz bie ra no
i prze no szo no w in ne miej sca po łu dnio wej Pol ski. Ta ki los spo tkał w 1800 ro ku drew nia ny ko ściół
z Pil cho wic, któ ry trans fe ro wa no do Go rzyc w po wie cie wo dzi sław skim, gdzie cał ko wi cie ro ze -
bra no go w 1841 ro ku. W 1937 ro ku jed na z dwóch drew nia nych świą tyń, któ re ist nia ły kie dyś
w Przy szo wi cach – ko ściół pa ra fial ny z Przy szo wic – po wę dro wa ła do Bo ro wej Wsi, na to miast
dru gi drew nia ny ko ściół przy szo wic ki zna lazł swo je god ne miej sce na Ku ba lon ce – znaw cy uwa -
ża ją, że mi mo nie wąt pli wej uro dy „ni zin ny” pro jekt ko ścio ła nie li cu je z gór skim stro mym sto -
kiem.... Krót ko przed II woj ną świa to wą, bo w la tach 1935 – 1938, drew nia ny ko ściół Św. Waw -
rzyń ca prze nie sio no z Knu ro wa do Cho rzo wa. W 1976 ro ku drew nia ny ko ściół z Gie rał to wic wy -
emi gro wał z po wia tu gli wic kie go i zna lazł się w Wie lo po lu (obec nie Ryb nik). Prze no sze nie ko -
ścio łów nie wąt pli wie przy czy ni ło się do ich ura to wa nia, ale czę sto wraz z trans fe rem po peł nia no
wie le błę dów na tu ry bu dow la no – ar chi tek to nicz nej.

Osob ną gru pę ko ścio łów drew nia nych, któ re nie gdyś dum nie sta ły w po wie cie gli wic kim,
sta no wią świą ty nie spa lo ne lub znisz czo ne. Hu ra gan, któ ry w 1921 ro ku prze szedł przez
zie mie obec ne go po wia tu gli wic kie go, znisz czył ko ściół drew nia ny w Rud nie. Oko -

ło 1930 ro ku ro ze bra no sta ry drew nia no – mu ro wa ny ko ściół w Pa czy nie. In ny, jesz cze tra gicz niej -
szy los spo tkał ko ścio ły w Pnio wie, Che chle i Łą czy, któ re znik nę ły w wiel kim ogniu. 

Ko ściół p. w. Św. Wa cła wa z Pnio wa, wy bu do wa ny w 1506 ro ku, spło nął 13 lu te go 1956 ro ku
z nie wy ja śnio nych przy czyn. Po cho dzą cy z 1376 ro ku ko ściół drew nia ny p. w. Św. Wa len te go
z pod mu rów ką z ka mie nia po lne go w Che chle spa lił się w 1949 ro ku od ude rze nia pio ru na. Naj tra -
gicz niej szy los spo tkał chy ba jed nak uni ka to wy ko ściół drew nia ny w Łą czy p. w. (do 1698 ro ku)
Św. Mar ci na, na stęp nie Św. Ja na Chrzci cie la, (a od ro ku 1929) Na ro dze nia N. M. P. i Św. Mar ci na.
Świą ty nia ta z po wo dze niem prze trwa ła wiel ki po żar la sów ru dzi niec ko – rudz ko – kę dzie rzyń -
skich, któ ry w 1992 ro ku stra wił ol brzy mie po ła cie drzew, by dwa la ta póź niej w stycz niu 1994 ro -
ku do szczęt nie spło nąć z rę ki nie zna ne go pod pa la cza.

Za pra sza my do ob co wa nia z ar chi tek tu rą sa kral ną, któ ra prze trwa ła na te re nie na sze go po wia tu
– do po dą że nia z na mi szla kiem drew nia nych ko ścio łów!

KO ŚCIÓŁ P. W. WSZYST KICH ŚWIĘ TYCH W BOJ SZO WIE 

Po raz pierw szy do -
wia du je my się o ist -
nie niu ko ścio ła pa ra -

fial ne go w Boj szo wie z wy -
ka zu świę to pie trza ar chi -
dia ko na opol skie go z 1447
ro ku. W pro to ko le wi zy ta -
cyj nym z 1679 ro ku na pi sa -
no o nim, że „... zo stał zbu -
do wa ny przed dwu stu la ty,
z drew na, na mo krym te re -
nie...”. W okre sie re for ma -
cji Boj szów, wcho dząc
w skład księ stwa opol skie -
go, zo stał pod da ny wpły -

wom pro te stan tów, któ rzy prze ję li świą ty nię, ka to li cy od zy -
ska li ją na po cząt ku XVII wie ku. Oko ło 1700 ro ku pa ra fię
Boj szów przy łą czo no do pa ra fii Ra cho wi ce, a po now nie wy -
od ręb nio no 1 lip ca 1959 ro ku. 

Ist nie ją cą do dziś świą ty nię zbu do wa no w po cząt kach
wie ku XVI. Od cza su, gdy w ro ku 1982 po sta wio no obok
no wy ko ściół, uży wa na jest tyl ko oka zjo nal nie. Drew nia ny
ko ściół jest kon struk cji zrę bo wej, jed no na wo wy, orien to -
wa ny. Do za mknię te go trój bocz nie pre zbi te rium przy le ga
od pół no cy za kry stia. W 1728 ro ku (wg in skryp cji na bel -
ce) do sta wio no od czo ła na wy wie żę kon struk cji słu po wej
o ścia nach zwę ża ją cych się ku gó rze, z po zor ną izbi cą,
zwień czo ną ośmio bocz nym heł mem pi ra mi dal nym. Star sza
jest wie życz ka sy gna tur ki (1719) zwień czo na dasz kiem na -

mio to wym. Da chy i heł my kry te są gon tem. Świą ty nia oto czo na jest otwar ty mi so bo ta mi, ścia ny
po wy żej osza lo wa ne de ska mi. Wy po sa że nie wnę trza jest ba ro ko we, ale za cho wa ły się rów nież ele -
men ty póź no go tyc kie – por ta le za mknię te łu ka mi trój list ny mi i dę bo wa kro piel ni ca z XVI wie ku.
Dziś ko ściół w Boj szo wie jest nie czyn ny, otwie ra ny tyl ko oka zjo nal nie.

� Nie wszyst kie świą ty nie prze trwa ły po dziś dzień. 
Na zdję ciach ko ściół w Łą czy, któ ry spło nął w 1994 ro ku. 

� Świą ty nię ota cza ogro dze nie z ka mie nia i drew na,
za któ rym ukry ty jest sta ry cmen tarz.

� War to zwie dzić wnę trza ko ścio ła,
dziś już nie czyn ne go i otwie ra ne go
tyl ko oka zjo nal nie.
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KO ŚCIÓŁ P. W. ŚW. JA NA CHRZCI CIE LA W PO NI SZO WI CACH

Wświe tle akt wi zy ta cyj nych z XVII wie ku,
kro nik i in nych do ku men tów pa ra fia po wsta -
ła w 1175 ro ku. Po cząt ko wo by ła naj praw -

do po dob niej fi lią pa ra fii Ujazd. Ko ściół wzmian ko wa ny
jest już w do ku men tach z 1175 ro ku, ale obec ny zbu do -
wa no w XV wie ku – po świę ce nia do ko na no 11 paź -
dzier ni ka 1499 ro ku. Pa ro krot nie był roz bu do wy wa ny –

wol no sto ją cą dzwon ni cę
wznie sio no w 1520 ro ku,
w 1650 ro ku z fun da cji
Fran cisz ka Ro goj skie go
ka pli cę p. w. Spo wie dzi
Św. Jó ze fa (obec nie MB
Fa tim skiej), a w 1852 ro -
ku za kry stię z lo żą ko la -
tor ską, fun da cji Alek san -
dra Za wadz kie go. Do ku -
men ty wspo mi na ją rów -
nież o roz bu do wach
w la tach 1775 i 1834. 

Świą ty nia usy tu owa -
na jest na wzgó rzu. Zbu -
do wa na z drew na mo -
drze wio we go w kon -
struk cji zrę bo wej na ka -

mien nej pod mu rów ce, jak więk szość ko ścio łów jest orien to wa na. Mniej sze od na wy pre zbi te rium
za mknię te jest trój bocz nie, z bo ku przy le ga za kry stia z lo żą ko la tor ską na pię trze. Z ko lei do bo -
ku na wy przy le ga ka pli ca, za mknię ta trój bocz nie i zwień czo na sze ścio bocz nym da chem na mio to -
wym, pod któ rą znaj du je się kryp ta gro bo wa. Ko ściół obie ga ją so bo ty. Stro my dwu ka le ni co wy
dach kry ty jest gon tem, na ka le ni cy ośmio bocz na wie życz ka ma sy gna tur kę zwień czo ną ba ro ko -
wym heł mem z la tar nią. Obok ko ścio ła stoi ma syw na wol no sto ją ca dzwon ni ca o kon struk cji słu -
po wej, zbu do wa na na pla nie kwa dra tu. We wnątrz za byt ko we dzwo ny, z któ rych naj star szy o imie -
niu Sło wo Pań skie po cho dzi z 1536 ro ku. Wy po sa że nie ko ścio ła jest ba ro ko we. W oł ta rzu głów -
nym ob raz Na ro dze nia św. Ja na Chrzci cie la z 1700 ro ku. Znaj du ją ce się w tym oł ta rzu wcze śniej
póź no go tyc kie her my Św. Św. Mał go rza ty i Ka ta rzy ny są dziś w Mu zeum Die ce zjal nym w Opo -
lu. Or ga ny z 1851 ro ku, dzie ło or ga no mi strza Ha asa z Ba bo ro wa, znaj do wa ły się wcze śniej w ko -
ście le w Ujeź dzie.

KO ŚCIÓŁ P. W. TRÓJ CY
ŚWIĘ TEJ 

W RA CHO WI CACH

Świą ty nia pod tym we zwa niem
ist nia ła już w 1305 ro ku. Naj -
star szą czę ścią jest mu ro wa ne

go tyc kie pre zbi te rium z za kry stią po -
cho dzą ce z prze ło mu XV i XVI wie -
ku. Pre zbi te rium za mknię te jest trój -
bocz nie, z ze wnętrz ny mi przy po ra -

mi, przy kry te skle pie niem ko leb ko wym z lu ne ta mi, pod nim znaj du je się kryp ta gro bo wa. Po zo sta -
łe czę ści ko ścio ła są drew nia ne. Na wę o kon struk cji zrę bo wej ota cza ją so bo ty. Jed no ka le ni co wy
dach po kry ty jest gon tem, na ka le ni cy osa dzo no wie życz kę sy gna tur ki zwień czo ną drew nia nym heł -
mem. Pier wot nie wol no sto ją ca wie ża znaj do wa ła się na cmen ta rzu, w la tach 1679 – 1688 za stą pio -
no ją no wą do sta wio ną do na wy ko ścio ła. Gdy ta spło nę ła w 1705 ro ku, w la tach 1780 – 1790 wy -
bu do wa no no wą, ist nie ją cą do dziś. Wie ża jest kon struk -
cji słu po wej o ścia nach zwę ża ją cych się ku gó rze, za -
koń czo na ośmio bocz nym da chem na mio to wym. Po -
prze dza ją kruch ta. 

We wnę trzu zwra ca ją uwa gę ory gi nal ny dę bo wy por -
tal z XVII wie ku oraz ku te drzwi do za kry stii z wie -
ku XV – wspa nia łe przy kła dy daw ne go rze mio sła. Ba ro -
ko wy oł tarz głów ny bo ga to rzeź bio ny i z licz ny mi rzeź -
ba mi fi gu ral ny mi po cho dzi z ro ku 1679 – w pro to ko le
wi zy ta cyj nym zo stał opi sa ny ja ko „no va struc tu ra”,
w ro ku 1998 zo stał od re stau ro wa ny. 

KO ŚCIÓŁ P. W. ŚW. MI CHA ŁA AR CHA NIO ŁA W RU DZIŃ CU

Pierw sze wzmian ki o ist nie niu we
wsi ko ścio ła po cho dzą z 1376 ro ku,
w 1447 ro ku miej sco wość wy mie -

nio na jest w księ dze świę to pie trza. Ko -
ściół w obec nym kształ cie po wstał
w 1657 ro ku z fun da cji We nzla von Pel ka,
któ re go ro dzi na by ła wła ści cie la mi wsi
w la tach 1556-1681. Jest to obiekt wy jąt -
ko wo cen ny w ska li ogól no pol skiej
z uwa gi na znaj du ją ce się w nim ba ro ko -
we po li chro mie ścien ne z 1657 ro ku. 

Ko ściół jest drew nia ny, kon struk cji
zrę bo wej, jak więk szość ko ścio łów te go
okre su orien to wa ny. Do trój bocz nie za -
mknię te go pre zbi te rium przy le ga od stro -
ny pół noc nej za kry stia. Dwu ka le ni co wy dach kry ty jest gon -
tem. W 1853 ro ku do ścia ny za chod niej ko ścio ła zo sta ła do -
sta wio na wie ża, w któ rej za wie szo no go tyc ki dzwon z 1481 r.

Wie ża ma
kon struk cję
s ł u  p o  w ą
z izbi cą,
zwień czo na
jest da chem
n a  m i o  t o  -
wym. Obok
wie ży znaj -
du ją się
scho dy pro -
wa dzą ce na chór. Ko ściół oto czo ny jest otwar ty mi
so bo ta mi. Ba ro ko we wy po sa że nie ko ścio ła sta no -
wią: oł tarz głów ny, dwa oł ta rze bocz ne i am bo na
z pierw szej po ło wy XVIII wieku. 

� Ra cho wic ki ko ściół na le ży do naj star szych w re gio nie.

� Pa ra fia, mi mo iż po ło żo na jest w po wie cie gli wic -
kim, na le ży do Die ce zji Opol skiej.

� Z ra cji umiej sco wie nia w Ru dziń cu sie dzi -
by nad le śnic twa, pa ra fia ota cza swą opie ką
m.in. le śni ków i my śli wych. Na zdję ciu oł tarz
ustro jo ny da ra mi la su, z mikrofonem
nadleśniczy Tadeusz Mamok.

� Cen na am bo na z pierw szej po -
ło wy XVIII wie ku.

� Do dziś za chwy ca kon struk cja mo drze wio we go ko ściół ka.

�� Drew no zu peł nie 
ina czej pre zen tu je się
na ze wnątrz i w środ ku sa -
kral ne go obiek tu.

�Po le ca my skła nia ją cy
do za du my spa cer wo -
kół świą ty ni…

� … i chwi lę re flek sji
nad upły wa ją cym cza-
sem w jej cu dow nym
wnę trzu. 
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Kościoły drewnem
pachnące...

KO ŚCIÓŁ P. W. 
ŚW. KA TA RZY NY ALEK SAN DRYJ -

SKIEJ W SIE RA KO WI CACH

Do XVII wie ku Sie ra ko wi ce by ły sa mo -
dziel ną pa ra fią, a od 1679 ro ku ko ściół
sta no wił fi lię pa ra fii w Ra cho wi cach.

Za cho wa ny do dziś ko ściół po wstał w 1675 ro -
ku, je go bu dow ni czym był Jó zef Jo zek. Da tę bu -
do wy po twier dza na pis na bel ce tę czo wej. Drew -
nia ny ko ściół jest orien to wa ny, kon struk cji zrę -
bo wej, na wę i za mknię te trój bocz nie pre zbi te -
rium ota cza ją so bo ty. Od stro ny pół noc nej
do pre zbi te rium przy le ga za kry stia, na to miast
od fron tu do bu do wa na jest wie ża kon struk cji
słu po wej, na ce gla nej pod mu rów ce, po prze dzo -
na kruch tą z po cząt ku XX wie ku. Wie ża zwień -
czo na jest ośmio bocz nym heł mem na mio to wym,
na to miast wie życz ka sy gna tur ki heł mem ba nia -
stym. Heł my te, cha rak te ry stycz ny dwu ka le ni co -
wy dach nad na wą i pre zbi te rium oraz ścia ny ko -
ścio ła po kry te są gon tem. 

Wnę trze ko ścio ła po sia da wy strój ba ro ko -
wy. War to zwró cić uwa gę na dwu kon dy gna -
cyj ny oł tarz głów ny z ro ku 1678 – w ro -
ku 2002 pod da ny grun tow nej re no wa cji
oraz am bo nę i chrzciel ni cę z prze ło -
mu XVII i XVIII wie ku. Oł ta rze bocz ne po -
cho dzą z XIX wie ku. Po prze ciw nej stro nie
na wy znaj du je się wspar ty na sze ściu ko lum -
nach chór mu zycz ny po sze rza ny w 1827 ro ku
– z te go też ro ku po cho dzą or ga ny. Sie dem na -
sto wiecz na po li chro mia fi gu ral na zo sta ła po -
kry ta now szą w 1860 ro ku, a po now nie od sło -
nię ta pod czas prac kon ser wa cyj nych w la -
tach 2001 – 2002. Ma lo wi dła po kry wa ją ce
ścia ny na wy i pre zbi te rium przed sta wia ją sce -
ny ze Sta re go i No we go Te sta men tu. 

KO ŚCIÓŁ P. W. WSZYST KICH ŚWIĘ TYCH W SIE RO TACH

Pa ra fia w Sie ro tach po wsta ła już z po cząt -
kiem XIII wie ku, pierw sze wzmian ki o niej spo ty -
ka my w do ku men tach z 1299 ro ku. Wg za pi sków

w kro ni ce pa ra fial nej sta no wi ła za wsze sa mo dziel ną pa ra -
fię, do któ rej na le ża ły miej sco wo ści Chwoszcz i Za cha -
rzo wi ce. Pod ko niec XVI wie ku ko ściół zo stał prze ję ty
przez pro te stan tów, a w 1629 ro ku zwró co no go ka to li -
kom. 

Ko ściół zo stał wznie sio ny w 1479 ro ku z ka mie nia, nie -
ste ty spło nął w 1700 ro ku, po zo sta ło je dy nie pre zbi te rium,
oszkar po wa ne, za mknię te trój bocz nie z przy le ga ją cą za -
kry stią, na pię trze któ rej znaj du je się lo ża ko la tor ska. Po -
żar ten upa mięt nio ny zo stał na ob ra zie z po sta cią św. Flo -
ria na znaj du ją cym się w gór nej czę ści głów ne go oł ta rza.
Na ścia nach pre zbi te rium za cho wa ła się go tyc ka po li chro -
mia fi gu ral na z okre su bu do wy ko ścio ła przed sta wia ją ca
sce ny z ży cia Chry stu sa i wi ze run ki Świę tych, wy ko na na

praw do po dob nie przez mi strza z Je miel ni cy.
Przez wie le lat za ma lo wa na, zo sta ła po now -
nie od sło nię ta w 1935 ro ku, a w 2007 od re -
stau ro wa na. W miej sce wy pa lo nej na wy do -
bu do wa no już w 1707 ro ku no wą drew nia ną
o kon struk cji zrę bo wej i oto czo no ją wy dat -
ny mi so bo ta mi. Dwu ka le ni co wy dach z wie -
życz ką ma sy gna tur kę zwień czo ną heł mem
z la tar nią, kry ty jest gon tem. 

KO ŚCIÓŁ P. W. ŚW. BAR TŁO MIE JA W SMOL NI CY

Pi e r w  s z a
wzmian  ka
o pa ra fii

w Smol ni cy po -
cho dzi z 1305 ro -
ku, o ko ście le
wspo mi na ją do ku -
men ty z 1376
i 1447 ro ku.
Od XVII wie ku
pa ra fia po łą czo na
by ła z pa ra fią Pil -
cho wi ce ja ko fi lia
k o  r z y  s t a  j ą  c a
z pew nej au to no -
mii, po now ne usa -
mo dziel nie nie na -
stą pi ło w ro -

ku 1943. Z po wo du ro sną cej licz by miesz kań ców zde cy do wa no o bu do wie no we go ko ścio ła, ukoń -
czo no go w 1979 ro ku. 

Sta ry drew nia ny jest orien to wa ny, o kon struk cji zrę bo wej na pod mu rów ce z ka mie nia. Roz bu do -
wa ny zo stał o trój bocz nie za mknię te pre zbi te rium, ale w od róż nie niu od in nych ko ścio łów nie jest
ono wy od ręb nio ne z na wy. Do pre zbi te rium przy le ga od pół no cy za kry stia. Z po cząt ku XVIII wie -
ku do czo ła na wy, od stro ny za chod niej, do sta wio no wie żę kon struk cji słu po wej z kruch tą w przy -
zie miu i zwień czo ną da chem na mio to wym. Dach i hełm wie ży kry te są gon tem. Ścia ny na wy sza lo -
wa ne de ska mi od we wnątrz i na ze wnątrz wzmac nia ją li si ce. We wnątrz znaj do wał się póź no go tyc ki
tryp tyk, praw do po dob nie z 1470 ro ku, obec nie zo stał roz dzie lo ny i część znaj du je się w Mu zeum
w Ra ci bo rzu, a część w no wym ko ście le w Smol ni cy. Obec nie w ko ście le trwa re mont, za pla no wa -
ny eta pa mi na kil ka lat, w naj bliż szym cza sie pla no wa ne jest od sło nię cie za ma lo wa nych po li chro -
mii.

– Po dob nie jak w kil ku in nych ko ścio łach drew nia nych na sze go po wia tu, rów nież w na szym smol -
nic kim pro wa dzo ny jest re mont. Wie le cen nych in for ma cji o świą ty ni przy no szą ba da nia den dro chro -
no lo gicz ne. Na ich pod sta wie wie my, że drze wa, czy li so sny, świer ki i dę by, z któ rych zbu do wa no
nasz ko ściół, ścię te zo sta ły w la tach 1771 – 1777. W nie któ rych do ku men tach po ja wia się jed nak da -
ta 1608 ro ku, ja ko czas po wsta nia ko ścio ła, ale jest ona błęd na. Z pew no ścią ist niał wcze śniej szy
drew nia ny ko ściół w Smol ni cy, jed nak zlo ka li zo wa ny był praw do po dob nie w in nym miej scu. Mam
na dzie ję, że po prze pro wa dze niu wszyst kich ba dań i ana liz uda nam się okre ślić do kład ną da tę po -
wsta nia na sze go ko ścio ła. Jest on chlu bą re gio nu i wspa nia łym za byt kiem drew nia nej ar chi tek tu ry –
wy ja śnia ks. Kor ne liusz Ma tau szek, pro boszcz pa ra fii p. w. Św. Bar tło mie ja w Smol ni cy.

KO ŚCIÓŁ P. W. ŚW. MI KO ŁA JA W WIL CZY

Wc z e  -
ś n i e j  -
szy ko -

ściół, rów nież
drew nia ny, zo stał
znisz czo ny pod -
czas woj ny trzy -
dzie sto let niej, a je -
go opis moż na
zna leźć w pro to ko -
łach wi zy ta cyj -
nych z 1679 i 1687
ro ku. Obec ny zbu -
do wa ny zo stał
przez cie ślę Ja ku -

ba Sie dlacz ka z Gli wic, a je go bu do wę
ukoń czo no w 1755 ro ku. Ko ściół jest orien -
to wa ny, jed no na wo wy, kon struk cji zrę bo wej,
mniej sze od na wy pre zbi te rium za mknię te
jest trój bocz nie, z bo ku przy le ga do nie go za -
kry stia. Od fron tu znaj du je się wie ża kon -
struk cji słu po wej z izbi cą i kruch tą w przy -
zie miu, zwień czo na jest heł mem igli co wym.
Ścia ny świą ty ni i izbi ca sza lo wa ne są de ska -
mi, a ścia ny wie ży, dwu ka le ni co wy dach,
hełm i przy dasz ki kry te są gon ta mi. Nad na -
wą znaj du je się ośmio bocz na wie życz ka –

� Pierw sza wzmian ka o ist nie niu ko ścio ła
po cho dzi z 1447 ro ku. Była to budowla
wcześniejsza od obecnej.

� Pre zbi te rium od dzie la od na wy tzw. „tę cza”,
na bel ce któ rej umiesz czo no kru cy fiks i Gru pę
Ukrzy żo wa nia – Mat ka Bo ska, Świę ty Jan i Ma ria
Mag da le na.

� Drew nia ny ko ściół (na zdję ciu stan sprzed prze pro wa dza ne go obec nie re-
mon tu) znaj du je się na cmen ta rzu pa ra fial nym.

� Ist nie ją cy ko ściół nie jest pierw szym sto ją cym na tym miej scu.

� Mi ster nej ro bo ty nie po wsty dził by się ża den
współ cze sny bu dow ni czy. 

� Póź no ba ro ko we or ga ny (XVIII w.), ufun do wa -
ne przez hra bie go Wę gier skie go, znaj do wa ły się
uprzed nio w Pil cho wi cach, a do Wil czy zo sta ły
prze nie sio ne w 1913 ro ku. 

� Świą ty nia na prze ło mie
XVI i XVII wie ku słu ży ła pro te stan -
tom, po tem zwró co no ją ka to li kom.
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sy gna tur ka zwień czo na ba nia stą ko puł ką. Świą ty nię obie ga ją so -
bo ty. Za cho wa ło się ba ro ko we wy po sa że nie ko ścio ła. Oł tarz głów -
ny dru giej po ło wy z XVII wieku z ob ra zem Św. Mi ko ła ja, oł ta rze
bocz ne z XVIII w. Na spe cjal ną uwa gę za słu gu je ob raz wo tyw ny
Mat ki Bo skiej Fry dec kiej z 1709 ro ku z na pi sem w ję zy ku mo raw -
skim, ufun do wa ny przez An drze ja Kuź ni cę. 

Póź no ba ro ko wa jest rów nież am bo na z XVIII wie ku. W la tach
trzy dzie stych XX w. pod wie żą znaj do wał się oł tarz skrzyn ko wy
z po ło wy XV w., któ re go za cho wa na część środ ko wa – Roz mo wa
ze Świę tym Mi ko ła jem – znaj du je się w Mu zeum Ar chi die ce zjal -
nym w Ka to wi cach. 

KO ŚCIÓŁ P. W. ŚW. WAW RZYŃ CA W ZA CHA RZO WI CACH

Ko ściół ten
jest fi lią
p a  r a  f i i

w Sie ro tach.
Pierw sze wzmian -
ki o ist nie niu
w tym miej scu
świą ty ni moż na
zna leźć w do ku -
men tach z 1386
i 1447 ro ku. Obec -
ny ko ściół wznie -
sio ny zo stał
w 1580 ro ku (wg
za pi su w pro to ko le
wi  zy ta  cyj  nym).
Prze ję ty pod ko -
niec XVI wie ku

przez pro te stan tów, w 1629 ro ku zo stał od zy ska ny przez
ka to li ków. 

Jest to bu dow la orien to wa na. Mniej sze od na wy pre -
zbi te rium za mknię te jest trój bocz nie, z przy le ga ją cą
od pół no cy za kry stią. Ca łość ota cza ją so bo ty za wie szo ne
(bez pod pór). Nad na wą i pre zbi te rium cha rak te ry stycz ny
dla gór no ślą skich ko ścio łów dach dwu ka le ni co wy kry ty
gon tem. Od fron tu do sta wio no wie żę kon struk cji słu po -
wej, zbu do wa ną na pla nie kwa dra tu, o ścia nach po chy -
łych ku gó rze, zwień czo ną heł mem na mio to wym. We -
wnątrz zwra ca uwa gę umiesz czo ny w oł ta rzu bocz nym
póź no go tyc ki tryp tyk z 1510 ro ku. 

Bo ga to de ko ro wa ny póź no ba ro ko wy oł tarz bocz ny,
dar opac twa w Je miel ni cy po cho dzi z ok. 1720 ro ku.
W oł ta rzu ob raz z po sta cia mi świę tych Szy mo na i Ju dy
Ta de usza, po obu stro nach cha rak te ry stycz ne ko lum ny
i drew nia ne fi gu ry świę tych: Sta ni sła wa Kost ki i Sta ni -
sła wa Mę czen ni ka. Rów nież ba ro ko wa jest am bo na
z 1687 ro ku. Na to miast oł tarz głów ny wznie sio no w 1897
ro ku. Na stro pie po li chro mia pa tro no wa z XVIII wie ku
z ele men ta mi fi gu ral ny mi, war to też zo ba czyć ory gi nal ne
szes na sto wiecz ne oku cia drzwi.

KO ŚCIÓŁ P. W. ŚW. MI CHA ŁA AR CHA NIO ŁA W ŻER NI CY

Pa ra fia od 1283
ro ku aż do ka sa -
ty klasz to ru

w 1810 ro ku by ła w po -
sia da niu klasz to ru cy -
ster sów w Ru dach
Wiel kich, ale wzmian ki
o niej po cho dzą już
z lat wcze śniej szych.
Pier wot ny ko ściół
uległ znisz cze niu
w cza sie wo jen hu syc -
kich. No wy – za cho wa -
ny do dnia dzi siej sze -
go, wy bu do wa no z fun -
da cji opa ta An drze ja
Ema nu ela w la -
tach 1648 -1661. Ko -
ściół stoi na wznie sie niu uzna nym za gró dek stoż ko wa ty, pod czas ba dań zna le zio no w tym miej scu
śla dy wie lu gro bów – ich roz miesz cze nie wska zu je na fakt ist nie nia tu wcze śniej cmen ta rza. Od kąd
w ro ku 1970 kon se kro wa no w Żer ni cy no wy ko ściół, sta ry ko śció łek otwie ra ny jest tyl ko oka zjo nal -
nie. W la tach 1998-2008 zo stał grun tow nie od no wio ny.

Ko ściół p. w. Św. Mi cha ła Ar cha nio ła jest bu dow lą drew nia ną, orien to wa ną, o kon struk cji zrę bo -
wej. Pre zbi te rium, do któ re go przy le ga za kry stia za mknię te jest trój bocz nie, na kry te jest w czę ściach
bocz nych stro pem pła skim, a w czę ści środ ko wej po zor nym skle pie niem ko leb ko wym. Do zbu do -
wa nej na pla nie pro sto ką ta na wy przy le ga od pół no cy kruch ta. Ko ściół ota cza ją otwar te so bo ty.
W 1757 do bu do wa no wie żę kon struk cji słu po wej na ka mien nej pod mu rów ce. Wie ża ma nie znacz nie
nad wie szo ną izbi cę sza lo wa ną de ska mi wy cię ty mi od do łu w ko ron kę i zwień czo na jest wy smu -
kłym, ośmio bocz nym heł mem pi ra mi dal nym. W 2004 ro ku zre kon stru owa no wie życz kę sy gna tur ki
na ka le ni cy nad na wą – wie życz ka po sia da la tar nię na pla nie sze ścio bo ku i jest na kry ta dasz kiem pi -
ra mi dal nym. Da chy ko ścio ła i heł my wież kry te gon tem. Am bo na z po sta cia mi Ewan ge li stów po -
cho dzi z 1671 ro ku. Cie ka wym za byt kiem jest też znaj du ją cy się w za kry stii ory gi nal ny kre dens
z 1691 ro ku.

Szyb kie tem po, w ja kim uby wa drew nia nych ko ścio łów, niech skło ni nas do chwi li za du my
nad ich dal szym lo sem. W tro sce o za byt ki ar chi tek tu ry drew nia nej w po wie cie gli wic kim, któ re
opar ły się dzia ła niu cza su, po ża rom, woj nom i in nym ka ta kli zmom, a świad czą o re li gij no ści i kul -
tu rze tej zie mi, ży ciu jej miesz kań ców w zgo dzie z na tu rą, za chę ca my Pań stwa do zwie dza nia, ale
jed no cze śnie do dba ło ści o ma te rial ne do bro drew nia ne go sa crum w po wie cie gli wic kim. 

– Drew nia ny ko ściół w Za cha rzo wi cach za wsze od gry wał waż ną ro lę w ży ciu mo im i ca łej mo -
jej ro dzi ny. My ślę, że rów nież w ży ciu ca łej spo łecz no ści na sze go so łec twa. Jest naj bar dziej cha rak -
te ry stycz nym ele men tem Za cha rzo wic. Nasz ko ściół jest nie wiel ki, ale bar dzo pięk ny i pe łen uro ku.
Wią że się z nim wie le waż nych mo men tów mo je go ży cia, w tym naj waż niej szy – I Ko mu nia Świę -
ta. Z młod szych lat bar dzo mi ło wspo mi nam wspól ne sprzą ta nie na szej świą ty ni, czy też przy stra ja -
nie go na uro czy stość Bo że go Cia ła. W stro je nie ko ścio ła za wsze za an ga żo wa ni by li pra wie wszy -
scy miesz kań cy. Pa mię tam tak że ad wen to we ro ra ty w mroź ne zi mo we po ran ki, kie dy ja ko dzie ci
szli śmy na po ran ną mszę, nio sąc ma łe la ta ren ki. Pięk ne są za wsze na bo żeń stwa ma jo we w ko ście le
o za pa chu drew na i ka dzi dła – opo wia da Da ria Go łom bek, miesz kan ka Za cha rzo wic.

Sze rzej o hi sto rii drew nia nych ko ścio łów po wia tu gli wic kie go bę dzie moż na prze czy tać w fol de -
rze przy go to wy wa nym przez Wy dział Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach pt.
„Wy po czy nek w po wie cie gli wic kim. Szla kiem drew nia nych ko ścio łów”.

Mag da le na Fi szer – Rę bisz
Mał go rza ta Ma la no wicz, Stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy” 

Zdję cia: Ar chi wum Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach lub Mał go rza ta Ma la no wicz
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8. Ga dom ski St., Drew nia ne ko ścio ły wo je wódz twa ślą skie go,
Ita tis
9. Siem ko P., Nie ist nie ją ce ko ścio ły Gór ne go Ślą ska
10. Thul lie Cz., Za byt ki ar chi tek to nicz ne wo je wództw ka to wic -
kie go i opol skie go, Ka to wi ce 1969

11. Wig gert E.,  Bur ge me ister L., Die Holz kir chen
und Holztürme der preußischen Ost pro vin zen, Ber -
lin 1905
12. Za byt ki Sztu ki w Pol sce – Śląsk, KO BiDZ, Pe tit s. c. Lu blin
– War sza wa 2006.
13. http://www.ku ria.gli wi ce.pl/
14. http://www.ko scio ly drew nia ne.pl/
15. http://www.ma la no wicz.eu/mm/pa sje/ar chi tek tu ra/ko sciol -
ki/in de x1.htm
16. www.wi ki pe dia.pl
17. www.zspwil cza.pil cho wi ce.pl

� Drew nia na bu dow la ma kon struk cję zrę bo wą. 

� Obec ny obiekt po cho dzi z XVII wie ku. 

� Świą ty ni nie znisz czył czas, ale
oka le czy li ją zło dzie je. W 1997 ro ku
skra dzio no cen ną fi gu rę Świę tej An ny
Sa mo trze ciej i skrzy dła tryp ty ku z wi -
ze run ka mi świę tej Bar ba ry i Ma rii
Mag da le ny, to co wi dzi my dziś to ko -
pie. 

� Dzieci przychodzą tu w Wielką Sobotę, aby poświęcić
wielkanocne pokarmy. 
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Spo tka nia z za ło że nia od by wa ją się
w dłu gie wie czo ry je sie nią i zi mą, dwa
ra zy w mie sią cu, za wsze w piąt ki
o godz. 18.00 w sa li przy OSP w Pil -
cho wi cach. Sta ły mi ele men ta mi ko lej -
nych se zo nów sta ły się m.in. spo tka nie
an drzej ko we, przed świą tecz ne, ko lę -

do we, wiel ka noc ne oraz kon cer ty mu -
zy ki kla sycz nej. Od dwóch lat z ini cja -
ty wy naj młod szych pil cho wi czan
w ra mach spo tkań od by wa ją się rów -
nież Pil cho wic kie Wy sta wy Psów. 

W se zo nie 2008/2009 zor ga ni zo -
wa nych zo sta ło 13 spo tkań, 4 warsz ta -
ty ar ty stycz ne oraz 3 kon cer ty. Każ dy
ko lej ny cykl roz po czy na spo tka nie po -
świę co ne wa ka cyj nym wy jaz dom
i przy go dom, któ re im to wa rzy szy ły.
Tym ra zem or ga ni za to rzy za ty tu ło wa li
je „Ślą za ków po dró że bli skie i da le -
kie”. Na stęp nie na stał czas na wspo -
mnie nia ze szkol nej ław ki, czy li „Jak -
żech cho dzioł do szko ły uczy ły mie
rech to ry”. Miesz kań cy Pil cho wic opo -
wia da li o szkol nych mun dur kach, wy -
po sa że niu daw nych ple ca ków, szkol -
nych za ba wach i psi ku sach. Nie za bra -
kło rów nież opo wie ści o uwiel bia nych
i nie lu bia nych na uczy cie lach. Szcze -
gól nym za in te re so wa niem męż czyzn
cie szy ło się spo tka nie „Za mun du rem
pan ny sznu rem” czy li wspo mnie nia
z cza sów za sad ni czej służ by woj sko -
wej. Pa no wie z du mą pre zen to wa li
zdję cia i pa miąt ki z po by tu w ko sza -
rach. Go ść mi te go spo tka nia by li
człon ko wie Brac twa Kur ko we go z sie -
dzi bą w Knu ro wie, któ rzy za pew ni li
nie la da atrak cje pre zen tu jąc wy strzał
ar ma ty. Ze wzglę du na to, że spo tka nie
to od by wa ło się w cza sie bli skim
Świę tu Zmar łych, nie za bra kło rów -
nież wspo mnień o tych, któ rzy słu żąc
w woj sku stra ci li ży cie. 

Sto wa rzy sze nie „Pil cho wi cza nie -

-Pil cho wi cza nom”, któ re go człon ko -
wie bio rą udział w two rze niu spo tkań,
zor ga ni zo wa ło rów nież I Gmin ny
Kon kurs Po ezji Ro dzi mej im.
ks. Kon stan te go Dam ro ta. Po ja wi ło
się wie lu za rów no mło dych, jak i już
doj rza łych twór ców z gmi ny Pil cho wi -

ce chęt nych do ujaw nie nia swo ich
dzieł. Wśród za pre zen to wa nych utwo -
rów pu blicz no ści zde cy do wa nie naj -
bar dziej po do ba ły się dzie ła Ber na de -
ty Su li gi, Paw ła Ćwie lą ga i Mag da le -
ny Mań ki. Pil cho wic ka mło dzież
przy po mnia ła rów nież obec nym oso -
bom twór czość księ dza Kon stan te go
Dam ro ta – po ety, któ ry wpraw dzie
w Pil cho wi cach się nie uro dził, jed nak
spę dził tu ostat nie la ta swo je go ży cia.
Spo tka niu przed Bo żym Na ro dze niem
to wa rzy szy za wsze kon kurs na ozdo bę
cho in ko wą, któ ry cie szy się du żą po -
pu lar no ścią wśród osób do ro słych,
prze ści ga ją cych się w nie sa mo wi tych
po my słach, ta kich jak ozdo by szy deł -
ko we czy stwo rzo ne z ma ka ro nu. Już
po świę tach i gdy na sta je No wy Rok,
miesz kań cy spo ty ka ją się na wspól -
nym ko lę do wa niu. W tym ro ku od był
się rów nież kon cert mniej zna nych
pol skich pa sto ra łek i ko lęd po cho dzą -
cych z in nych kra jów w wy ko na niu
Agniesz ki Ro bok, Mag da le ny Kus
oraz Mło dzie żo we go Chó ru Wsi Pil -
cho wi ce. 

Do ko lej ne go spo tka nia – „Krzy że
i ka plicz ki pa ra fii Pil cho wi ce – świa -
dec two hi sto rii i po boż no ści” Agniesz -
ka Ro bok przy go to wy wa ła się
od dłuż sze go cza su, by ze brać od po -
wied nie ma te ria ły. Te mat ten wy jąt ko -
wo za in te re so wał miesz kań ców, dłu go
opo wia da li hi sto rie i le gen dy do ty czą -
ce umiesz cza nia sym bo li po boż no ści.

Rów nież kar na wał miał swo je
miej sce w cy klu spo tkań. Naj pierw za -

ba wa w sty lu re tro – „Kec ki, laj bi ki,
zo pa ski i ja kle, czy li w co sie ło bly ka -
ły na sze omy”, a na stęp nie kon cert,
w pro gra mie któ re go po ja wi ły się
prze bo je z ope re tek i mu si ca li oraz
zna ne utwo ry mu zy ki kla sycz nej. Dla
pil cho wic kiej pu blicz no ści wy stą pi li:
Agniesz ka Ro bok, Mag da le na Kus
i To masz Sa dow nik.

„Skąd je steś?” – ten te mat spo tka -
nia za chę cił wie le osób. Nie by ło koń -
ca opo wie ściom o ro dzin nych stro nach
– miej sco wo ściach, w któ rych spę dzi -
ło się mło dzień cze la ta. Ostat nie dwa
te ma ty, ja kie zre ali zo wa no w tym cy -
klu, to „Zio ła, zio ło lecz nic two i do mo -
we spo so by le cze nia” oraz „Po tra wy
na świą tecz ny stół – sta re i no we prze -
pi sy – tra dy cja i no wo cze sność”. Na -
stą pi ło rów nież roz wią za nie II Kon -
kur su Fo to gra ficz ne go „Gmi na Pil cho -
wi ce w obiek ty wie”, do któ re go zgło -
szo nych zo sta ło pra wie 100 fo to gra fii.
Wśród nich naj więk sze uzna nie zdo -
by ły pra ce miesz kań ców Żer ni cy: Ro -
ge ra Klo sa i Mi cha ła Kry ja ka.

Dzie ła rę ko dziel nic twa, któ re two -
rzo ne są przez człon ków Sto wa rzy sze -
ni m.in. na warsz ta tach ar ty stycz nych,
moż na by ło zo ba czyć pod czas Jar mar -
ku Przed świą tecz ne go, któ ry od był
się 5 kwiet nia w sa li RSP w Pil cho wi -
cach. Ce lem je go or ga ni za cji by ło po -
zy ska nie przez Sto wa rzy sze nie Pil cho -
wi cza nie -Pil cho wi cza nom środ ków
na re no wa cję i roz bu do wę par ku znaj -
du ją ce go się za Do mem Po mo cy Spo -
łecz nej w Pil cho wi cach. Człon ko wie
pra gną, by stał się on miej scem od po -
czyn ku dla miesz kań ców tej miej sco -
wo ści. Jar mark od wie dzi ło ok. 2 tys.
osób – miesz kań ców gmi ny oraz po -
bli skich miej sco wo ści. Wszyst ko roz -
po czę ło się od wy słu cha nia pie śni
wiel ko post nych w wy ko na niu Mło -
dzie żo we go Chó ru Wsi Pil cho wi ce.
Na stęp nie by ło ogło sze nie wy ni -
ków X ju bi le uszo we go kon kur su
KRO SZON KA 2009, za pre zen to wa -
nie przez uczniów ZSP w Sta ni cy „Mi -
ste rium”, kon kurs na po tra wę wiel ka -
noc ną. Pod czas Jar mar ku moż na by ło
za ku pić lo kal ne wy ro by oraz obej rzeć
wy sta wy po kon kur so we czy sko rzy -
stać z ką ci ka z ka wą, na po ja mi i świą -
tecz ny mi wy pie ka mi. Rów nież dla
naj młod szych prze wi dzia ny był ką cik
pla stycz ny, gdzie dzie ci nie prze szka -
dza jąc ro dzi com w zwie dza niu wy -
staw two rzy li swo je dzie ła ar ty stycz -
ne. 

Or ga ni za to rzy bar dzo ser decz nie
za chę ca ją wszyst kich za in te re so wa -
nych do udzia łu w spo tka niach oraz
wszel kich in nych im pre zach. Te ma ty -
ka jest bar dzo uroz ma ico na i każ de mu
da je szan sę za pre zen to wa nia swo ich
pa sji czy wspo mnień. In for ma cje o ko -
lej nych dzia ła niach człon ków sto wa -
rzy sze nia po ja wia ją się na stro nie Pil -
cho wic www.pil cho wi ce.pl. 

MAG DA LE NA KUS

Do kład niej to szan sa dla mło -
dzie ży z po wia tu gli wic kie go,
a jesz cze do kład niej – szan sa dla
mło dzie ży wy ka zu ją cej się spor to -
wy mi aspi ra cja mi. 

Od stycz nia br. ro ku w Gli wi cach
roz po czął dzia łal ność Klub Spor to -
wy „Wo jow nik Gli wi ce”. No wa or -
ga ni za cja jest otwar ta dla wszyst kich
chęt nych, któ rzy chcą iść śla dy na -
szych mi strzów bok su. Nie na dar mo
oj cem chrzest nym no we go Klu bu
jest Wie sław Rud kow ski, wi ce -
mistrz olim pij ski z Mo na chium
(1972) i mistrz Eu ro py z Ka to wic
(1976). Funk cję pre ze sa peł ni by ły
bok ser, ak tu al ny ar bi ter Ma ciej Nie -
mi rycz, a wi ce pre ze sem jest sztur -
man 6 Ba ta lio nu De san to we go -
-Sztur mo we go To masz Ku rek. 

Po mi mo, że no wy Klub miał po -
cząt ko wo zaj mo wać się se nio ra mi,
ry chło oka za ło się, że po trze by są
znacz nie więk sze. Przy czy ni ły się
do te go Jo an na Ko łe czek -Wy bie -
rek, dy rek tor ZSO nr 6 i na uczy ciel -
ka wy cho wa nia fi zycz ne go z tej pla -
ców ki – Jo an na Ni wiń ska. Pro wa -
dzą one pro gram „Bez prze mo cy
w szko le i w do mu”, któ ry ide al nie
do pa so wał się do za dań szko le nio -
wo -wy cho waw czych „Wo jow ni ka -
-Gli wi ce”. Oka za ło się, że ćwi cząc
boks mło dzież „od re ago wu je” wszel -
kie na pię cia, fru stra cje i ne ga tyw ne
emo cje. Po przez tre ning fi zycz ny
pod okiem do świad czo nych tre ne rów
Wło dzi mie rza Ko wal czy ka i Mi ro -

sła wa Ba za re wi cza, mło dzi adep ci
bok su po zby wa ją się nad mia ru złej
ener gii. A, że przy oka zji har mo nij -
nie roz wi ja ją or ga nizm, do sko na lą
się spor to wo to do dat ko wa ko rzyść.
Być mo że wy ro sną z nich też do brzy
za wod ni cy, któ rzy wresz cie prze ła -
mią kry zys w pol skim bok sie ama tor -
skim – wszak od szes na stu lat nie
zdo by li śmy żad ne go me da lu olim pij -
skie go… 

– Jest już pa ru za wod ni ków, któ -
rzy ćwi czą na za sa dzie prze nie sie nia.
Na ra zie jed nak wstrzy mam się ze
szcze gó ło wy mi in for ma cja mi, ale
szy ku ją się nie spo dzian ki – mó wi
wi ce pre zes To masz Ku rek.

Chęt ni do upra wia nia te go spor tu
są mi le wi dzia ni. Wy star czy w po nie -
dział ki, śro dy, piąt ki w go dzi nach
od 16.00 do 18.00 zgło sić się do ha li
spor to wej ZSO nr 6 (ko ło Ka te dry)
przy uli cy Zie mo wi ta 3 w Gli wi cach.
Tam już ćwi czą gru py mło dzie ży,
m.in. z do mu dziec ka. Do świad cze ni
tre ne rzy dba ją przede wszyst kim
o aspek ty wy cho waw cze, a do pie ro
po tem prze ka zu ją pod sta wy pię ściar -
skie go abe ca dła. W imie niu „Wo jow -
ni ka -Gli wi ce” ser decz nie za pra sza -
my mło dzież z po wia tu do ak tyw ne -
go udzia łu w tych za ję ciach. Każ dy
mo że iść w śla dy To ma sza Adam ka,
zo stać wiel kim am ba sa do rem swo jej
miej sco wo ści i roz sła wić imię po -
wia tu. Bok ser ski ring cze ka.

Wal de mar Li sow ski rzecz nik
pra so wy KS „Wo jow nik Gli wi ce” 

20 mar ca ko ło te re no we w Wie -
low si go ści ło de le ga tów na wal ne ze -
bra nie spra woz daw cze Sto wa rzy -
sze nia na Rzecz Roz wo ju Gmin Po -
wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na
nasz Po wiat”. De le ga ci pod su mo wa -
li mi nio ny rok pra cy za rzą du oraz
kół te re no wych i jed no gło śnie udzie -
li li za rzą do wi ab so lu to rium. Do ko -
na no rów nież zmian w funk cjach
za rzą du.

Sto wa rzy sze nie zrze sza sa mo rzą -
dow ców, spo łecz ni ków i wszyst kich,
któ rym bli ska jest idea pra cy na rzecz
lo kal nych spo łe czeństw wio sek
i miast. Są wśród nas sta ro sto wie,
wło da rze gmin, prze wod ni czą cy rad,
rad ni, soł ty si, dla któ rych Sto wa rzy -
sze nie jest opar ciem w dzia ła niu i re -
ali za cji wspól nych ce lów. Szcze gól -
nie mi łym go ściem na ze bra niu był
pierw szy sta ro sta gli wic ki Zbi gniew
Pań czyk, któ ry re pre zen to wał ja ko
de le gat Ko ło Gmi ny Ru dzi niec. 

W mi nio nym ro ku za rząd Sto wa -
rzy sze nia za an ga żo wa ny był w or ga -
ni za cję pik ni ku in te gra cyj ne go
w Kuź ni Nie bo row skiej i kon cer tu
„Da ry Serc”. Te cy klicz ne im pre zy
ma ją na ce lu wspar cie do mów po mo -
cy spo łecz nej Po wia tu Gli wic kie go
oraz in te gra cję z oso ba mi nie peł no -

sraw ny mi i ich ro dzi na mi. Du żo wy -
sił ku i pra cy kosz to wa ło uru cho mie -
nie Biu ra Po rad Oby wa tel skich, funk -
cjo nu ją ce go już od kil ku mie się cy
w Sta ro stwie Po wia to wym, a pro wa -
dzo ne go przez na sze go ko le gę Jó ze fa
Roż ka. Sto wa rzy sze nie jest rów nież
part ne rem pro gra mu roz wo ju ob sza -
rów wiej skich LE ADER+ i współ pra -
cu je po przez swo ich człon ków z lo -
kal ny mi gru pa mi dzia ła nia w Ślą skim
Pro gra mie Od no wy Wsi. 

Ak tu al nie Sto wa rzy sze nie li -
czy 125 człon ków, któ rzy zrze sze ni są
w 6 ko łach te re no wych. Ko ła te re no -
we or ga ni zu ją i an ga żu ją się w wie le
przed się wzięć na te re nie swych gmin,
m.in. do żyn ki, wy sta wy, tur nie je spor -
to we, szko le nia, raj dy i wspar cie po -
trze bu ją cym. 

Wal ne ze bra nie, któ re pro wa dził
do świad czo ny sa mo rzą do wiec i spo -
łecz nik Mar cin Kwa śniok, wy ty czy ło
rów nież głów ne kie run ki dzia ła nia
na nad cho dzą cy okres. Chce my da lej
zbli żać i prze ko ny wać do na szych ce -
lów in nych, in te gro wać po wiat
i utrwa lać po czu cie wspól no ty, ak ty -
wi zo wać roz wój, pro mo wać lu dzi ak -
tyw nych, uczci wych i kom pe tent nych.

Pre zes Sto wa rzy sze nia 
Ma rian Sa dec ki

Mia ły być spo so bem na dłu gie zi mo we wie czo ry, a sta ły się cy klem peł nych
pa sji im prez 

Pil cho wic kie spo tka nia

W spo tka niu „Za mun du rem pan ny sznu rem” udział wzię li człon ko wie Brac -
twa Kur ko we go z Knu ro wa. 

Szan sa w spo rcie

Pod su mo wa li rok

Jar mark Przed świą tecz ny, zor ga ni zo wa ny w Nie dzie lę Pal mo wą, za koń -
czył czwar ty już se zon je sien no -zi mo wych (i jak się oka za ło w tym ro ku –
rów nież wio sen nych) spo tkań miesz kań ców Pil cho wic oraz za przy jaź nio -

nych so łectw. Spo tka nia sta ły się do sko na łą oka zją do za pre zen to wa nia wie -
lu umie jęt no ści i ta len tów, wy mia ny do świad czeń oraz in te gra cji miesz kań -
ców. Da ły też szan sę do po zna nia hi sto rii Pil cho wic i prze ka za nia młod szym
po ko le niom „gi ną cych” in for ma cji. 



Ocal my prze szłość dla przy szło ści 
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Za rząd Po wia tu Gli wic kie go ogła -
sza dru gi kon kurs na za da nia z za -
kre su kul tu ry i ochro ny dzie dzic twa
na ro do we go oraz kul tu ry fi zycz nej
i spor tu. Tym ra zem na or ga ni za cje
po za rzą do we cze ka łącz nie 35 tys. zł. 

– Pro jek ty po win ny obej mo wać
swym za kre sem jak naj więk szą licz bę
miesz kań ców Po wia tu Gli wic kie go –
wy ja śnia Do mi ni ka Ja ro szyń ska -Pi -
skorz, ko or dy na tor Po wia to we go Cen -
trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych. –
Na le ży uważ nie prze czy tać za sa dy wy -
peł nia nia wnio sku i roz li cze nia za da nia.
W ra zie wąt pli wo ści pro szę o kon takt

te le fo nicz ny lub za pra szam na kon sul -
ta cje. Na ofer ty cze ka my do 4 ma ja. 

Sto wa rzy sze nie, któ re chce się ubie -
gać o do ta cje, po win no przy go to wać
m.in. ak tu al ny od pis z re je stru są do we -
go, spra woz da nie me ry to rycz ne i fi nan -
so we za 2008 rok oraz oświad cze nie
o nie pro wa dze niu dzia łal no ści go spo -
dar czej. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać
w Wy dzia le Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, tel. (032) 332-66-70, 
e -ma il:pcop@sta ro stwo.gli wi ce.pl. (SG) 

Przy po mi na my o dwóch kon kur -
sach ogło szo nych w ra mach pro jek -
tu „Kon fer Tur – pro mo cja tu ry -
stycz na klu czem do wzro stu roz po -
zna wal no ści po wia tu gli wic kie go”.
Na zwy cięz ców cze ka ją cen ne na -
gro dy rze czo we m.in. do brej kla sy
apa rat fo to gra ficz ny, ro wer, iPo dy
oraz ze sta wy tu ry stycz ne. 

Pierw szy z nich, za ty tu ło wa ny
„Czte ry po ry ro ku w po wie cie gli wic -
kim – atrak cje tu ry stycz ne po wia tu
gli wic kie go w obiek ty wie” współ or -
ga ni zu ją Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach oraz Fun da cja „Za mek Chu -
dów”. Ce lem kon kur su jest od kry wa -
nie no wych miejsc i nie zna nych za byt -

ków kul tu ry oraz przy ro dy na sze go
po wia tu. Ter min nad sy ła nia prac mi -
ja 15 ma ja br. Re gu la min i kar ty zgło -
szeń znaj du ją się na stro nach in ter ne -
to wych www.po wiat gli wic ki.pl oraz
www.za mek chu dow.pl.

Dru gi kon kurs no si na zwę „Tu ry -
stycz ny sym bol po wia tu gli wic kie go”.
Ogło si ło go Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. W kon kur sie na le ży za -
pro po no wać i opra co wać sym bol po -
wia tu gli wic kie go. Ter min do star cze -
nia prac mi ja rów nież 15 ma ja br. Re -
gu la min i kar ty zgło szeń moż na zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej www.po -
wiat gli wic ki.pl. (SG)

25 i 26 kwiet nia Cen trum Kul tu -
ry „Za mek w Tosz ku” za pra sza
na III Dzień Tań ca na Zam ku
w Tosz ku.

W so bo tę im pre za trwać bę dzie
od godz. 9.00 do póź ne go wie czo ra.
W pro gra mie te go dnia prze wi dzia no
licz ne warsz ta ty ta necz ne, pro wa dzo -
ne przez do sko na łych in struk to rów –
jed nym z nich jest Ra fał Szo stok, zna -
ny z udzia łu w II edy cji po pu lar ne go
pro gra mu You Can Dan ce, lau re -
at III miej sca w mi strzo stwach świa ta
w tań cu no wo cze snym. O godz. 19.00
roz pocz nie się Wie czór z tań cem
współ cze snym w wy ko na niu Aka de -
mic kie go Te atru Tań ca z Opo la i Ze -
spo łu MO OG z Ryb ni ka. Pierw szy
z nich jest wspól nym pro jek tem Uni -
wer sy te tu Opol skie go i Klu bu Su te ne -

ra, a dru gi re pre zen tu je Fun da cję Elek -
trow ni Ryb nik na licz nych fe sti wa lach
ta necz nych i te atral nych. 

W nie dzie lę w godz. 13.30-15.00
pro wa dzo ne bę dą warsz ta ty, zaś
od godz. 16.00 war to wy brać się
na po kaz pt. „Ta necz nym kro kiem”.
Ja ko pierw sze za pre zen tu ją się na nim
sek cje ta necz ne dzia ła ją ce przy Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. Na -
stęp nie wy stą pi pa ra z Gli wic kie go
Cen trum Ta necz ne go – Krzysz tof
Błasz czyk i Mag da le na Bia ło skór -
ska, re pre zen tu ją ca Pol skę na wie lu
mię dzy na ro do wych tur nie jach ta necz -
nych. Im pre zę za koń czy I Bat tle Bre ak
Dan ce w Tosz ku – po je dy nek grup
z udzia łem Dan ge ro us Stre et z Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py -
sko wi cach oraz De gre sic z CK „Za -

mek w Tosz ku”. Wstęp na wszyst kie
warsz ta ty, wy stę py i po ka zy jest bez -
płat ny. 

Pa tro nat ho no ro wy nad III Dniem
Tań ca na Zam ku w Tosz ku ob jął bur -
mistrz Tosz ka. (RG)

Ra tuj my dzie dzic two kul tu ro we
Zie mi Gli wic kiej – to ha sło przy -
świe ca ją ce dzia łal no ści Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ciół Zam ku w Chu do -
wie „Ca stel lum”. Za po śred nic -
twem na szych Wia do mo ści zwra ca
się ono z proś bą o prze ka za nie 1%
po dat ku od osób fi zycz nych
na rzecz Sto wa rzy sze nia.

Ze bra ne środ ki fi nan so we zo sta ną
prze zna czo ne na kon ty nu owa nie prac
na zam ku w Chu do wie – głów nie
utrzy ma nie i roz wój Mu zeum Zam ku
w Chu do wie. Wszyst kich za in te re so -
wa nych wspar ciem pro si my o wpi sa -
nie w for mu la rzu po dat ko wym na zwy
or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go: Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół Zam ku

w Chu do wie CA STEL LUM oraz 
nu me ru KRS: 0000205632.

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zam ku
w Chu do wie CA STEL LUM
ul. Pod zam cze 6, Chu dów,

44-177 Pa niów ki
OR GA NI ZA CJA PO ŻYT KU 

PU BLICZ NE GO
www.ca stel lum.za mek chu dow.pl

Knu row skie ko ło Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz Roz wo ju Gmin Po -
wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na
Nasz Po wiat” za chę ca do udzia łu
w tur nie ju war ca bo wym i sza cho -
wym. 

Za wo dy od bę dą się w Do mu
Kul tu ry w Szczy gło wi cach (ul.
Gór ni cza 1). Są dwu dnio we. Roz -
gryw ki w war ca by zor ga ni zo wa ne
zo sta ną w pią tek 15 ma ja i trwać
b ę  d ą  o d g o d z . 1 8 . 0 0
do godz. 21.00. W sza chy za wod -

ni cy grać bę dą w so bo tę 16 ma ja
w godz. 9.00 – 14.00. 

– Za pra sza my miesz kań ców
Knu ro wa i oko lic – za chę ca Ry -
szard No wak, sę dzia sza cho wy kla -
sy okrę go wej. – Wszy scy za in te re -
so wa ni bę dą się mo gli za pi sać tuż
przed za wo da mi. Tur nie je od bę dą
się sys te mem szwaj car skim, w któ -
rym każ dy z uczest ni ków ro ze gra
7 par tii. Opła ta za udział wy no si 8 zł
dla do ro słych i 5 zł dla dzie ci i mło -
dzie ży. (SG)

Dla or ga ni za cji po za rzą do wych 

Po wiat w fo to gra fii i z sym bo lem 

War ca by i sza chy III Dzień Tań ca na Zamku

Tak by ło na II Dniu Tań ca na Zam ku
w Tosz ku w ubie głym ro ku. 

…przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie -
go, któ ra na ostat niej se sji zde cy do -
wa ną więk szo ścią gło sów przy ję ła
uchwa łę, osta tecz nie otwie ra ją cą
dro gę do prze kształ ceń do ko ny wa -
nych w knu row skim ZOZ -ie. Ja kie
to ma zna cze nie dla pa cjen tów?

Za przy ję ciem uchwa ły o prze kształ -
ce niu sa mo dziel ne go pu blicz ne go za kła -
du opie ki zdro wot nej pod na zwą Ze spół
Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie po przez
ogra ni cze nie ro dza jów je go dzia łal no ści
i udzie la nych świad czeń zdro wot nych
gło so wa ło aż 15 rad nych, 4 by ło prze -
ciw, a 2 się wstrzy ma ło. To swo isty wy -
raz apro ba ty dla pro ce sów, któ re już za -
cho dzą w knu row skim ZOZ -ie oraz dla
tych dzia łań, któ re wkrót ce bę dą re ali zo -
wa ne. Po dob nie wy so ką oce nę wy sta wi -
li tym prze mia nom knu row scy rad ni –
na se sji 15 kwiet nia za de cy do wa li
o przy zna niu ZOZ -owi naj wyż sze go lo -
kal ne go wy róż nie nia – Lau ru Knu ro wa. 

NA CZYM PO LE GA JĄ 
PRZE KSZTAŁ CE NIA?

Ich ideą jest za pew nie nie pa cjen -
tom ZOZ -u jak naj lep szej opie ki me -
dycz nej. Szpi tal, któ ry jesz cze kil ka lat
te mu miał kil ku mi lio no we za dłu że nie,
obec nie wy pra co wu je co ro ku zysk, uno -
wo cze śnia swe wy po sa że nie, po sze rza
ofer tę świad czo nych usług i po zy sku je
co raz to lep szych le ka rzy. Ten pro ces jed -
nak nie wy star czy, by za pew nić mu funk -
cjo no wa nie po 2012 ro ku. Wte dy to wej -

dzie bo wiem w ży cie mi ni ste rial ne roz -
po rzą dze nie, na mo cy któ re go za czną
obo wią zy wać bar dzo wy so kie stan dar dy,
okre śla ją ce m.in. jak ma ją wy glą dać sa le
ope ra cyj ne, cią gi ko mu ni ka cyj ne w szpi -
ta lu czy in ne po miesz cze nia. By speł nić
te wy mo gi, po trzeb nych jest kil ka na ście
mi lio nów zło tych. W obec nej for mie za -
rzą dza nia, gdy szpi tal jest jed nost ką or -
ga ni za cyj ną po wia tu, nie ma moż li wo ści
na po zy ska nie ta kiej kwo ty. Je śli więc by
się te go nie zmie ni ło, szpi tal ska za ny
był by na za mknię cie w 2013 ro ku.

Przy ję ta przez Ra dę Po wia tu Gli wic -
kie go uchwa ła wy łą cza szpi tal ze skła du
ZOZ -u. Rów no cze śnie za pew nia pa cjen -
tom ko rzy sta ją cym z je go świad czeń
zdro wot nych (za rów no szpi tal nych, jak
i am bu la to ryj nych) dal sze, nie prze rwa ne
udzie la nie tych świad czeń po przez nie pu -
blicz ny za kład opie ki zdro wot nej utwo -
rzo ny przez „Szpi tal w Knu ro wie” Sp. z o.
o. Dla pa cjen tów nie ma więc zna cze nia,
że szpi tal bę dzie za rzą dza ny nie przez sa -
mo dziel ny pu blicz ny ZOZ, a przez spół -
kę. Pla ców ka na dal bo wiem świad czyć
bę dzie usłu gi w ra mach Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia, tak więc wszyst kie
oso by opła ca ją ce w nim skład ki na dal
bez płat nie ko rzy stać bę dą za rów no z lecz -
nic twa otwar te go, jak i za mknię te go. 

ZMIA NY? 
TYL KO NA LEP SZE!

Szpi tal dzia ła jąc ja ko spół ka bę dzie
miał jed nak moż li wo ści po zy ska nia

do dat ko wych środ ków fi nan so wych
na ko niecz ną mo der ni za cję i re mon ty.
W spół ce tej więk szo ścio wy pa kiet
udzia łów bę dą mieć pra cow ni cy szpi -
ta la – kon kret nie zaś 50 osób, któ re za -
de kla ro wa ły chęć ich za ku pu. Wy ło ży -
ły one ze swych oszczęd no ści po nad 2
mln zł, do dat ko we 542 tys. zł wy ło żył
ze swe go bu dże tu Po wiat Gli wic ki.
Po wiat za cho wu je przy tym pra wo de -
cy do wa nia o klu czo wych spra wach
do ty czą cych funk cjo no wa nia spół ki.
Je go wła sno ścią po zo sta je tak że ma ją -
tek ru cho my i nie ru cho my szpi ta la, co
do dat ko wo za bez pie cza kon ty nu ację
dzia łal no ści w za kre sie udzie la nych
świad czeń me dycz nych. W uchwa le
okre ślo no, że pro ces prze kształ ceń
wła sno ścio wych za koń czo ny zo sta -
nie 31 grud nia 2009 r. 

Po dob nym prze mia nom – na mo cy
tej sa mej uchwa ły – ule gną przy chod -
nie zdro wia na te re nie gmi ny Gie rał to -
wi ce. Ich dzia łal ność przej mą spół ki
za ło żo ne przez pra cow ni ków. Pro ces
ten w peł ni po par ły wła dze gmi ny –
Gie rał to wi ce nie tyl ko od daw na in we -
stu ją w przy chod nie, ale zgo dzi ły się
rów nież prze ka zać ich nie ru cho mo ści
po wsta ją cym spół kom me dycz nym.
Tak że w tym przy pad ku pa cjen ci nie
mu szą oba wiać się tych prze kształ ceń.
Je śli coś się zmie ni w miej sco wej służ -
bie zdro wia, to z pew no ścią bę dą to
zmia ny na lep sze.

(RG) 

Ser decz ne wy ra zy współ czu cia
An drze jo wi Frej no,

Pre ze so wi Za rzą du Po wia to we go Związ ku OSP RP
w Gli wi cach

po śmier ci Oj ca
śp. JÓ ZE FA FREJ NO,

Rad ne go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go I ka den cji, 
dzia ła cza sa mo rzą do we go

skła da ją

Prze wod ni czą cy Ra dy W imie niu Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go Po wia tu Gli wic kie go
Ta de usz Ma mok wraz z Rad ny mi Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek

Gro zi ło mu za mknię cie w 2013 ro ku

SZPI TAL ZO STAŁ URA TO WA NY…
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Dziś czwarta z ośmiu czę ści

MA PA 
PEŁ NA
ATRAK CJI

Pu bli ku je my ko lej ną – czwar tą
część ma py atrak cji przy rod ni czych
i kra jo bra zo wych po wia tu gli wic kie -
go, tym ra zem za pra sza jąc na szych
Czy tel ni ków do od wie dze nia Py sko -
wic i oko lic. 

Na po czą tek pro po nu je my le żą cy
na Ślą skim Szla ku Ar chi tek tu ry
Drew nia nej:

Drew nia ny ko ściół 
w Za cha rzo wi cach 

Ko śció łek p. w. św. Waw rzyń ca
w Za cha rzo wi cach zbu do wa ny zo -
stał naj praw do po dob niej w ro -
ku 1580. Przez wie le lat prze ję ty był
przez pro te stan tów, po now nie zwró -
co ny zo stał ka to li kom w 1629 r. –
po dob nie jak ko ściół w Sie ro tach.
W oł ta rzu znaj du je się póź no go tyc ki
tryp tyk z 1510 r. z rzeź bą św.
An ny Sa mo trze ciej i wi ze run -
ka mi świę tych. Oł tarz bocz ny
jest ba ro ko wy, po cho dzi
z ok. 1720 r., ma bo ga tą de ko -
ra cję.

W Py sko wi cach uwa dze
bacz nych tu ry stów po le ca my
za byt ko wy układ urba ni stycz ny
sta re go mia sta z fon tan ną
z 1831 r. i kla sy cy stycz no -neo -
go tyc kim ra tu szem od bu do wa nym
w 1822 r., w któ rym obec nie mie ści
się Mu zeum Miej skie i Ga le ria Pod -
cień. Po nad to w Py sko wi cach moż na
zo ba czyć:
� ko ściół pod we zwa niem św. Mi ko -

ła ja z XV w. w sty lu ba ro ko wym
i neo go tyc kim, prze bu do wa ny
w XVII i XIX w.,

� ko ściół pod we zwa niem św. Sta ni -
sła wa, neo go tyc ki z lat 1865-1868, 

� ko ściół ewan ge lic ki w sty lu ro mań -
skim z 1879 r.,

� cmen tarz ży dow ski – po wstał
ok. 1830 r. i jest jed nym z nie licz -
nych śla dów po spo łecz no ści ży -
dow skiej za miesz ku ją cej nie gdyś
Py sko wi ce. Wcze śniej ist nia ła
w tym mie ście mu ro wa na sy na go -
ga, któ ra spło nę ła w 1822 r. Za nim
po wstał cmen tarz w Py sko wi cach,
tu tej si Ży dzi grze ba ni by li w Wie -
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Ko lej ne czę ści ma py za miesz czać bę dzie my w na stęp nych wy da niach WPG. Moż na je wy ci nać z ga ze ty i po tem skle ić zgod nie ze sche ma tem obok. 

low si, gdzie mie ści ła się gmi na,
do któ rej na le że li. Ostat nie go po -
chów ku do ko na no na py sko wic kim
cmen ta rzu w 1920 ro ku. Naj star szy
grób po cho dzi z 1841 r., ogó łem za -
cho wa ło się po nad 100 ma cew,
w więk szo ści usta wio nych dość
przy pad ko wo. Oce nia się, że je dy -

nie oko ło dwu dzie stu na grob ków
stoi na swo ich pier wot nych miej -
scach,

� skan sen – pa ro wo zow nię, miesz -
czą cą się nie da le ko dwor ca PKP
w Py sko wi cach,

� Krzyż Pa mię ci w Za ol sza nach –
osło nię ty ga łę zia mi wy so ki krzyż.

Tuż pod nim le ży ka mień, a na nim
wid nie je pa miąt ko wa ta blicz ka
ufun do wa na przez py sko wi czan
w 1993 r. Na pis od da je cześć ofia -
rom gło du i ty fu su, któ ry w 1847 r.
po zba wił ży cia set ki miesz kań ców
gro du. 

Po le ca my też
licz ne ośrod ki wy -
po czyn ko we nad zbior ni kiem
Dzierż no Ma łe – wod ny re laks
na ża glów kach, ka ja kach i ro wer -
kach wod nych.

(MFR)
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Przed wie ka mi dzi siej sze te re ny Tosz ka
po ra sta ły gę ste i bo ga te w zwie rzy nę knie je.
Wy brał się tam na ło wy je den z ksią żąt opol -
skich. Po lo wa nie by ło uda ne, służ ba już zno -
si ła po ko na ne sztu ki zwie rząt, cie sząc się, że
za pa sów mię snych wy star czy na dłu gie mie -
sią ce. Zmę czo ny ło wa mi ksią żę przy siadł
na po la nie wśród pa pro ci i już po chwi li zmo -
rzył go sen. Czu wał przy nim wier ny pies. Na -
gle za ko ły sał się za gaj nik i wprost na śpią ce -
go księ cia za czę ły biec dwa ol brzy mie odyń -
ce. Służ ba za mar ła. Tyl ko pies sta nął bo ha ter -
sko w obro nie swe go pa na i sto czył nie rów ną
wal kę z dzi ka mi. Sza mo ta ni na obu dzi ła księ -

cia. Tym cza sem ran ne odyń ce ucie kły do la -
su, a wy cień czo ny pies pod peł znął do stóp
swe go pa na i kil ka mi nut póź niej na je go rę -
kach za koń czył ży wot. Pan gorz ko za pła kał
nad lo sem swo je go czwo ro noż ne go przy ja -
cie la, z któ rym ba wił się od naj młod szych
lat. Po cho wał go na po lan ce, gdzie ro ze gra ło
się ca łe zda rze nie. Ksią żę po wró ciw szy
z uda nych, ale jak że smut nych ło wów roz ka -
zał na miej scu wal ki psa z dzi ka mi po sta wić
za mek i utwo rzyć osa dę, któ rą na zwał wła -
śnie Tosz kiem – ta kie bo wiem imię no sił je go
wier ny pies.

(MFR)

To orzeź wia ją ce, wio sen ne cia sto. Naj pierw
przy rzą dza się cia sto, a gdy ono pie cze się w pie -
kar ni ku, ro bi my krem i lu kier. Po wy sty gnię ciu
cia sta i kre mu bie rze my się za koń co we wy ko na -
nie. 
Cia sto

Skład ni ki: 1 szk. mą ki pszen nej, 1 łyż ka mą -
ki ziem nia cza nej, 6 ja jek, 1 szk. cu kru, 2 ły żecz -

ki prosz ku do pie cze nia, szczyp ta so li, sok z 1/2
cy try ny.

Żółt ka od dzie lić od bia łek. Do żół tek do dać sok
z cy try ny i wy mie szać. Z bia łek ubić sztyw ną pia -
nę, na dal ubi ja jąc do da wać stop nio wo cu kier i żółt -
ka. Chwi lę ubi jać, a na stęp nie do da wać stop nio wo
prze sia ne ra zem dwa ro dza je mą ki i pro szek do pie -
cze nia. Wy lać na bla chę wy ło żo ną per ga mi nem.
Piec ok. 20-25 min. w pie kar ni ku o temp. 180 °C.
Krem 

Skład ni ki: 1 szk. cu kru, 1/2 kost ki ma sła, cu -
kier wa ni lio wy, sok z 1 cy try ny, 1 szk. wo dy, 1/2

szk. mle ka, 2 łyż ki mą ki ziem nia cza nej.
Wo dę za go to wać z cu krem wa ni lio wym, cu -

krem, so kiem z cy try ny i ma słem. Mą kę roz pu -
ścić w mle ku i wlać na go tu ją cy się roz twór, cią -
gle mie sza jąc do pro wa dzić do wrze nia. Wy stu -
dzić.

Lu kier Ukrę cić ra zem 4 czu ba te łyż ki cu kru pu -
dru, sok z 1/2 cy try ny.
Koń co we wy ko na nie

Wy stu dzo ne cia sto prze ciąć po zio mo na dwie
czę ści. Na jed ną wy ło żyć zim ny krem, przy kryć
dru gą, lek ko ob cią żyć de secz ką. Po lać lu krem. 

(RG)

Sprawdzony przepis

Cytrynowiec

Na wzgó rzu wznie sio no za mek, a po -
tem wo kół nie go za ło żo no gród zwa -
ny Tosz kiem – na cześć imie nia ksią -
żę ce go psa.
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W kręgu legend

Wierny Pies

Łą cza
Łą cza, Łą cza to mie ści na
spo koj niut ka i zie lo na.
Wo kół la sy pięk ne, barw ne
zwie rzy ną i ptac twem przy stro -
jo ne.
Kto wy my ślił tę miej sco wość?
mo że ja kiś świę ty pro boszcz
mo że wójt
mo że szwacz ka
al bo
spa dło to znie nac ka. (…)

San Ma teo 26 VI 2007 r. Ania 

Wspo mnie nia
Mo że o tym wszy scy nie wie cie,
Ko ściół w Łą czy ob cho dził 500-
le cie.
Prze trwał woj ny licz ne hi sto -
rycz ne wy da rze nia
Obec nie zo sta ły lu du wie rzą ce -
go przy kre wspo mnie nia.
W stycz nio wy wie czór, ryk sy -
ren prze rwał ci szę bło gą

Lu dzie wy szli przed do my
i uwie rzyć nie mo gą.
Łu nę ognia wi dać w od da li,
Wszy scy wrzesz czą – Ko ściół
się pa li!
Ci, któ rzy mo gli, uga sić ogień
się uda li,
A in ni lu dzie gorz ko pła ka li.
Miesz kań ców tej wio ski ogar nę -
ła trwo ga
Gdzie te raz bę dą mo gli się mo -
dlić do Bo ga?
Nie ba wem smu tek roz wia ła
wieść no wa, we so ła
Niech na czas bu do wy do mem
Bo żym bę dzie nam szko ła.
Przez lat 6 do Bo ga się mo dli li,
By bu do wę Ko ścio ła szyb ko
ukoń czy li.
Za spra wą miesz kań ców i pro -
bosz cza na sze go
Zo sta ły otwar te drzwi Ko ścio ła
Świę te go.

Ilo na Pod żor ska

Przed sta wia my dwa frag -
men ty wier szy „wy szpe ra nych”
na stro nie in ter ne to wej so łec -
twa Łą cza – www.la cza.pl.
Miesz kań cy tej ma łej miej sco -
wo ści ma low ni czo po ło żo nej
w ru dzi niec kich la sach sły ną
z ak tyw no ści i po my sło wo ści,
a jak się oka zu je, pod wo dzą pa -
ni soł tys Ur szu li Troll rów nież
pi szą wier sze. W utwo rach naj -
czę ściej opo wia da ją o swo jej
miej sco wo ści. Za chę ca my
do lek tu ry tych z ser ca pły ną -

cych, nie rzad ko pro sto ry mo -
wa nych wier szy, któ re mo gą za -
chwy cić sym pa ty ków ama tor -
skiej twór czo ści li te rac kiej.
Zwra ca my szcze gól ną uwa gę
na wiersz o ko ście le drew nia -
nym w Łą czy, któ ry spło nął
w 1994 ro ku. W niezamierzony
spo sób sta no wi on uzu peł nie nie
Do dat ku Spe cjal ne go do te go
wy da nia WPG, po świę co ne go
ta kim świą ty niom na te re nie po -
wia tu gli wic kie go.

(MFR)

Okien ko z po ezją

Wier sze z ma łej
oj czyzny

Dzię ku je my za od po wie dzi, za wie ra ją ce
roz wią za nia za dań z po przed nie go wy da nia
WPG. Po praw ne roz wią za nie krzy żów ki da ło
ha sło WIEL KA NOC, z ko lei re bu sy ukry wa ły
sło wa DO LI NA oraz KOM PAS. Na gro dy
otrzy mu ją: Pa try cja Sza far czyk, Jo an na
Żok oraz Ra do sław Ra ko wicz. Wy śle my je
pocz tą. 

Dziś ma my do roz wią za nia krzy żów kę
oraz no wą pro po zy cję w miej sce re bu sów.
Od te go mie sią ca bę dzie my za miesz czać zdję -
cia z róż nych miejsc po wia tu gli wic kie go –
pro si my o od gad nię cie, gdzie zo sta ły zro bio -

ne. Od po wie dzi moż na nad sy łać na e -ma il:
re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub tra dy cyj -
ną pocz tą na ad res Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, z do pi skiem Roz ryw ko wy Ką -
cik. Na po czą tek zdję cie, któ re nie po win no
ni ko mu spra wić kło po tu. Wśród osób, któ re
na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je -
my dwa 6-to mo we kom ple ty „Try lo gii” Hen -
ry ka Sien kie wi cza, ufun do wa ne przez pa tro -
na te go wy da nia Roz ryw ko we go Ką ci ka, po -
sła do Par la men tu Eu ro pej skie go – Mał go -
rza tę Handz lik. (SG)

Pod pa tro -
n a  t e m
Mał go rza ty
Handz lik,
p o  s ł a
do Par la -
men tu Eu -
ro pej skie go
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Ślą ska frasz ka
Idzie maj...

1. W któ rą stro nę pa trzy orzeł w her bie po -
wia tu? (wschód, za chód)
2. Otrzy mał na gro dę „Be ne Me ri tus” dla
za słu żo nych dla po wia tu gli wic kie go
w 2008 ro ku
3. Ile ko ścio łów drew nia nych jest w po -

wie cie gli wic kim?
4. Licz ba ko mi sji dzia ła ją cych w Ra dzie
Po wia tu Gli wic kie go obec nej ka den cji
5. Ob cho dzo ny 9 ma ja
6. Na zwa jed nej z ma jo wych im prez
na Zam ku w Chu do wie

7. Ja ki ty tuł no si po wia to wa le gen da,
w któ re po ja wia się ksiądz, klą twa, staw
i czar na wo da?
8. Ma jo we świę to 
9. Ina czej cmen tarz ży dow ski
10. Jed no z so łectw mia sta i gmi ny So śni co wi ce

Mo że i Ty masz spraw dzo ny prze pis, któ ry
chcesz po le cić Czy tel ni kom WPG? Pro si -
my o te le fon: 032 332 66 65, 513 177 633.

Maj mo pszo nie durś we go wie 
Koż do frel ka nom to po wie 
Tyż durś ło tym kar lus my śli 
W no cy sie to cza sym przi śni 
Te la mo cy jest we ma ju 
Że sie lu dzie wiyn cyj psza jom. 

Bro ni sław Wą tro ba

�Co przedstawia to zdjęcie?
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