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NASZA MARKA 
LOKALNA

GABRIELA SAPIK z Wilczy od lat zajmuje się ręko-
dziełem. Jej wyroby można zobaczyć na większości 
pikników i kiermaszów organizowanych na terenie 
naszej Gminy. 

Teraz, dzięki realizowanemu przez Lokalną Grupę Działania 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” projektowi współpracy, haft 
krzyżykowy i decoupage Pani Gabrieli, otrzymały certyfikat 
MARKA LOKALNA. 
MARKA LOKALNA to tytuł przyznany wytwórcom i ręko-
dzielnikom z dwóch lokalnych grup działania („Leśna Kraina 
Górnego Śląska” i „Brynica to nie granica”), którzy zgłosili 
swój udział w konkursie „Pomysł na produkt lokalny”. 
Spośród 67 zgłoszeń jury wybrało 3 kategoriach: „Sztuka/rę-
kodzieło/ rzemiosło”; „Produkt spożywczy” oraz „Dziedzic-
two Kulturowe” aż 29 wzorcowych produktów i usług, które 
w kampaniach reklamowych i materiałach promocyjnych 
będą mogły posługiwać się godłem MARKI LOKALNEJ. 
Pani Gabrieli serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolej-
nych sukcesów.

VIII BIEG IM. KS.  
KONSTANTEGO DAMROTA
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PILCHOWICE 
z dnia 30.05.2018r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Pilchowice, obejmujących teren jednostki 
osadniczej Stanica, Leboszowice, Wilcza, Pilchowice.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze 
zm.) oraz w związku z art. 29, art. 39 ust.1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
P projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Stanica wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko,

P projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Leboszowice 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

P projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Wilcza w tym 
fragment terenu górniczego „Szczygłowice” wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, 

P projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty ww. planów wyłożone będą w dniach od 6 czerwca do 4 lipca 
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice, Referat Planowania Prze-
strzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,  
ul. Damrota 6, w godzinach pracy urzędu. Projekty ww. planów miej-
scowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilchowice w Biuletynie 
Informacji Publicznej /www.bip.pilchowice.pl/, w zakładce Planowanie 
Przestrzenne, projekt mpzp Stanica, projekt mpzp Leboszowice, projekt 
mpzp Wilcza, projekt mpzp Pilchowice.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejsco-
wych planów odbędą się:

P dla planu miejscowego jednostki osadniczej Stanica w dniu 14 czerw-
ca 2018 r. (czwartek) w budynku LKS Stanica przy ul. Sportowej  
o godz. 16:00,

P dla planu miejscowego jednostki osadniczej Pilchowice i Leboszowice 
w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) w sali budynku w Pilchowicach 
przy ul. Damrota 5 o godz. 16:00,

P dla planu miejscowego jednostki osadniczej Wilcza w dniu 26 czerwca 
2018 r. (wtorek)

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczy  
przy ul. Karola Miarki 123 o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Pilchowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2018 r. Jako wniesione 
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej,  
w formie o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, zamieszczono m.in. informacje o: projektach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowi-
ce, dla jednostek osadniczych: Stanica, Leboszowice, Wilcza w tym frag-
ment terenu górniczego „Szczygłowice”, Pilchowice oraz o prognozach 
oddziaływania na środowisko tych dokumentów.

Wójt Gminy Pilchowice

SPOTKANIA Z POLICJĄ

W dwa kwietniowe wieczory w sali na Damrota 5 i w Domu Kultury 
w Żernicy odbyły się spotkania z przedstawicielem policji. Spotkania 
miały na celu przybliżenie mieszkańcom problemów związanych z za-
grożeniami na wielu płaszczyznach naszego życia.
Wykład policjanta sierżanta Szymona Kołodzieja z Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP Gliwice cieszył się ogromnym zainteresowaniem  
z uwagi na możliwość dyskusji i wyrażenia swoich opinii oraz spostrze-
żeń dotyczących bezpieczeństwa na drodze.
Drugą część dyskusji poprowadziła aspirant sztabowy Aneta Sokalla 
z Wydziału Prewencji KMP Gliwice, zwracając uwagę, że dziś wszyscy 
niezwykle uprzejmi, proponują nam najróżniejsze produkty. Pomy-
słowość oszustów przekracza wszelkie wyobrażenia. Mogą odwiedzić 
Cię przedstawiciele z firm promujących dobre perfumy, prosząc o ich 
powąchanie. Po takiej próbie, możesz obudzić się w pustym miesz-
kaniu... Dzwoni telefon, osoba podaje się za policjanta, prokuratora 
etc...... Pamiętaj, nie wdawaj się w żadną dyskusję – po prostu rozłącz 
się, nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić wykonując odpowied-
ni telefon po uprzednim rozłączeniu rozmowy. Aspirant zaznaczyła,  
że każdy policjant ma obowiązek okazania swojego numeru, a także 
okazania legitymacji służbowej.
Przed atakiem oszustów ostrzegali także dzielnicowi, którzy podkre-
ślali by „włączyć” czujność i tak zwane ograniczone zaufanie. Dobrze 
jest także zaopatrzyć się w zamknięcia na łańcuszki. Dzięki temu pro-
stemu urządzeniu, nie potrzeba nam otwierać drzwi na oścież.

FILMOWY SUKCES 
21 maja 2018 roku odbył się finał konkursu „Tak budziła się Polska  
w mojej miejscowości” zorganizowany w ramach działań z okazji ob-
chodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez Śląskie 
Kuratorium Oświaty. Film Ignacego Perkosza, ucznia klasy 7a Szkoły 
Podstawowej w Żernicy, zdobył pierwsze miejsce w województwie  
w swojej kategorii.
„Praca nad filmem miała charakter zespołowy. Uczniowie po burz-
liwych dyskusjach wybrali tematykę plebiscytu na Górnym Śląsku  
w 1921 roku. Ignacy Perkosz stworzył zarys scenariusza oraz samo-
dzielnie podjął się realizacji projektu filmowego. W role głównych 
bohaterów wcielili się uczniowie klas gimnazjalnych, a role dziecię-
ce zagrały uczennica szkoły podstawowej oraz wychowanka naszego 
przedszkola. Samo kręcenie 
filmu trwało jeden dzień. 
Więcej czasu zajął jego mon-
taż” – relacjonuje Justyna 
Wrońska, nauczycielka histo-
rii i wiedzy o społeczeństwie 
oraz opiekunka projektu.
Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się 19 czerwca 
2018 roku w Sali Marmuro-
wej Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. 

BN
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Nowy ośrodek 
zdrowia  
w Pilchowicach
16 maja 2018 r. wykonany został zna-
czący krok w kierunku realizacji jednej 
z najbardziej oczekiwanych inwestycji 
w gminie. Podpisana została umowa, 
na mocy której jeszcze w tym roku za-
projektowany zostanie nowy ośrodek 
zdrowia w Pilchowicach.

Budynek wzniesiony zostanie na jednym  
z centralnych miejsc sołectwa tzw. Placu Mo-
ritza. Od wielu lat mieszkańcy gminy apelo-
wali o budowę ośrodka. Aktualnie przychod-
nia mieści się w zabytkowym budynku przy 
ul. Dworcowej i mimo starań użytkownika nie 
spełnia powoli współczesnych standardów.

Nieborowice mają scenę
Przy wyjątkowo pięknej majowej pogodzie, w sobotnie 
popołudnie, mieszkańcy Nieborowic i okolic, mieli oka-
zję spędzić czas na Festynie Rodzinnym zorganizowanym 
przez Radę Sołecką i Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowi-
cach, na terenie rekreacyjnym obok Przedszkola. 

Miejsce to wzbogaciło się właśnie o nowoczesną wiatę koncer-
tową, którą potraktować należy, jak twierdzi pani Sołtys, jako za-
powiedź wielu ciekawych lokalnych imprez, które z pewnością się 
tutaj odbędą.
W sobotę, na scenie zobaczyliśmy i podziwialiśmy program 
artystyczny przygotowany przez Przedszkole w Nieborowi-
cach, a następnie z recitalem utworów operetkowych wy-
stąpił Tomasz Białek. Świetlica w Nieborowicach, to z roz-
machem prowadzona placówka Gminnego Ośrodka Kultury 
Pilchowicach. Działa tutaj między innymi wielopokoleniowa 
sekcja sportowa sztuk walki judo, której uczestników mo-
gliśmy podziwiać w pokazie nabytych umiejętności. Część 
wieczorną festynu „zagospodarował” na zabawę taneczną 
zespół „Iwona i Piotr”.

(atk)

WÓJT MACIEJ GOGULLA - „nowo powstały budynek 
w sposób zdecydowany poprawi poziom i różnorodność 
świadczonych dotąd usług z zakresu podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Planowana powierzchnia to 750 metrów 
kwadratowych, koszt inwestycji szacujemy na około  
4 miliony złotych, dlatego będzie ona rozłożona na dwa 
lata tj. 2019-2020.”
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Do ZDROWIA jeden KROK
Zachęcamy Państwa do spotkań ze specjalistami oraz wykonywania badań przesie-
wowych organizowanych przez NFZ,  Urząd Gminy oraz lokalne Ośrodki Zdrowia.

W ostatnim czasie mieszkańcy mogli skorzy-
stać z organizowanych przez Urząd badań 
przesiewowych słuchu oraz badań mammo-
graficznych. Badania te cieszą się dużym zain-
teresowaniem.
Obecnie lokalne Ośrodki Zdrowia wykonują 
badania przesiewowe w kierunku cukrzycy. 
W razie wykrycia choroby pacjent otrzymuje 
glukometr wraz z instrukcją obsługi i wytycz-
nymi w celu oswojenia choroby.

W Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach 
można wykonywać badanie spirometryczne  
(w tym roku 14 października zupełnie za dar-
mo i bez skierowania), dzięki któremu można 
wykryć różnego rodzaju schorzenia układu 
oddechowego począwszy od astmy po prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc lub przewle-
kłego zapalenia oskrzeli czy rozedmy płuc. 
Jeżeli są Państwo zainteresowani badaniami 
przesiewowymi to zachęcamy do odwie-

dzenia naszej strony internetowej www.bip.
pilchowice.pl/PromocjaZdrowia/Profilaktyka 
zdrowotna 2018
www.pilchowice.pl zakładka Profilaktyka 
zdrowotna 2018

ZASZCZEP DZIECKO 
PRZECIWKO 

MENINGOKOKOM 
GRUPY C

Zapraszamy na DARMOWE szczepie-
nia w ramach programu realizowa-
nego przez Gminę Pilchowice.

Obecnie szczepienia prowadzone są dla 
dzieci urodzonych w 2011 roku i zameldo-
wanych na terenie Gminy Pilchowice. Koszt 
szczepienie w 100% pokryty jest z budżetu 
Gminy Pilchowice.
Program szczepień realizuje NZOZ MED-
-PROFIL Sp. z o.o.
Szczepienie poprzedzone jest konsultacją 
lekarską.
Więcej informacji na temat programu moż-
na uzyskać w lokalnych ośrodkach zdrowia 
w Pilchowicach, Wilczy i Żernicy.

ZAPRASZAMY

SPOTKANIA Z DOKTOREM  
MARKIEM HILDEBRANDTEM

W ramach promocji profilaktyki zdrowotnej Urząd Gminy Pilchowice zaprosił 
specjalistę gastroenterologa Marka Hildebradta (mieszkańca naszej gminy) do 
przeprowadzenia wykładów, które przybliżyły mieszkańcom temat związany z 
nowotworem jelita grubego. 

Ludzie boją się poddawanie pewnym za-
biegom, a podczas takich spotkań zorga-
nizowanych nie w gabinecie lekarskim, 
zadają czasami trudne pytania, na które 
trudno im się zdobyć podczas wizyty w kli-
nice czy szpitalu, mogą otrzymać rzeczową 

odpowiedź przekazaną prostym językiem, 
a to z kolei pozwala na przekonanie się do 
słów lekarza i wykonania badania przesie-
wowego.
Słuchacze mieli okazję podczas wykładu 
dowiedzieć się o metodach badań prze-
siewowych, jak one wyglądają i na czym 
polegają.
Dziękujemy mieszkańcom za udział w spo-
tkaniach i zachęcamy do badań profilak-
tycznych oraz odwiedzenia strony interne-
towej, z której dowiecie się Państwo gdzie 
i jakie badania można wykonać. 
Strona internetowa: bip.pilchowice.pl, za-
kładka Promocja Zdrowia  Programy profi-
laktyczne prowadzone przez NFZ w 2018 r.

„500 PLUS” + „300 DOBRY START”
Rusza kolejna „edycja” wniosków do programu „Rodzina 500 +”. Od 1 lipca br.  
wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycz-
nego, a od 1 sierpnia br. można będzie osobiście złożyć wniosek w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Nieborowicach przy ul. Głównej 52.

Jednocześnie informujemy, że został ustanowiony rządowy program „ Dobry start”.
To świadczenie w kwocie 300,00 zł przysługujące raz w roku na rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia 20 r. życia Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24 rok życia. Rodzina będzie mogła liczyć na to wsparcie bez względu 
na posiadany dochód.
Wnioski od 1 lipca br. można składać przez stro-
nę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 
oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierp-
nia br. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Nieborowicach przy ul. Głównej 52.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierp-
niu wypłata świadczenia nastąpi do 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych później wypła-
ta nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty złożenia 
wniosku.
Ważne wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  

na oficjalny profil 
www.facebook.com/

pilchowice
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Blisko 200 uczestników zgłosiło chęć 
udziału w VIII biegu im. księdza Kon-
stantego Damrota. 

Walka toczyła się we wszystkich katego-
riach wiekowych. Najmłodszy uczestnik 
miał zaledwie 2 lata, a najstarszy zawodnik 
liczył sobie 79 lat. Na wszystkich uczestni-
ków czekały pamiątkowe medale, a zwy-
cięzcy w swoich kategoriach wiekowych 
otrzymali również dyplomy i nagrody. 
Do zobaczenia na trasie IX Biegu Damrota 
już za rok.

VIII BIEG IM. KS.  
KONSTANTEGO DAMROTA

Zanim biegacze ruszyli na trasę, przedstawi-
ciele władz samorządowych, parlamentarzy-
ści złożyli kwiaty na grobie księdza Konstan-
tego Damorta.

W MAŁYM MUZEUM „KLAMORY U ERWINA” ODBYŁA SIĘ NOC W MUZEUM

MOC ATRAKCJI JUŻ PO RAZ DRUGI
Tym samym nasza Gmina włączyła się  
w międzynarodową akcję Nocy Muzeów. 
Od 1997 roku weekend poprzedzający Mię-
dzynarodowy Dzień Muzeów (18 maja), jest 

czasem, gdy placówki muzealne otwierają 
swoje budynki w porze nocnej, organizując 
przy tym szereg wydarzeń kulturalnych. Nie 
inaczej jest w małym wilczańskim muzeum 

Erwina Sapika. To także doskonała okazja 
do spotkania się miłośników historii, lokal-
nych badaczy i eksploratorów, kronikarzy, 
kolekcjonerów.
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Inwestycje, Inwestycje,

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W PILCHOWICACH

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W STANICY

ULICA DWORCOWA 
W STANICY

ULICA 1 MAJA  
W ŻERNICY
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ULICA KRYWAŁDZKA W NIEBOROWICACH

Inwestycje, Inwestycje,

ULICA POLNA W WILCZY

PARKING PRZY CMENTARZU W WILCZY

ŚCIEŻKA ROWEROWA W PILCHOWICACH
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Grupa 15 uczniów Gimnazjum w Pilchowicach 
wraz z opiekunami 22 kwietnia wyruszyła   
w kierunku Niemiec. Około godz. 17.30 wszy-
scy wysiedli na kempingu młodzieżowym  
w miejscowości Naundorf, gdzie powitała nas 
niemiecka część wymiany uczniowskiej. Przy 
herbacie i ciastku zaczęto wspominać miły czas 
spędzony wspólnie w Polsce. Przedstawiono 
też wszystkim plan na kolejne wspólne dni.
Dzień 23.04.2018 zapowiadał się bardzo in-
teresująco. Po wczesnym śniadaniu, bo już  
o godzinie 7.00, czekał nas krótki przejazd wą-
skimi, krętymi uliczkami do szkoły (Oberschule)  
w miejscowości Niederbobritzsch. Tam zosta-
liśmy powitani przez zastępcę dyrektora szko-
ły  pana J. Gernegoss oraz jednego z uczniów, 
który doskonale mówił po polsku. Uczniowie 
szkolnych zespołów muzycznych przywitali 
nas wspaniałym koncertem muzycznym. Na-
stępnie braliśmy udział w grach i zabawach 
językowych. W dwóch grupach zwiedzaliśmy 
szkołę. Szczególnie ciekawe były sale warszta-
towe typu: salka garncarstwa, sala gdzie pra-

cowało się z drewnem, pracownia kucharska  
i wiele innych. Po obiedzie ruszyliśmy w kierun-
ku Urzędu Gminy, gdzie powitał nas Burmistrz 
Volker Haupt. Każdy uczeń otrzymał też małe 
upominki między innymi ciekawy brudnopis, 
składający się z kartek, które z jednej strony 
były już zapisane.  Jak podkreślał Pan Bur-
mistrz, gmina bardzo dba o ekologię, dlatego 
częściowo wykorzystane kartki przeznacza na 
tego typu brudnopisy. Uczniom przedstawio-
na została krótka historia trwającej już kilka 
lat współpracy pomiędzy Gminami Pilchowice   
i Niederbobritzsch. Tego dnia zwiedziliśmy 
również lokalną Ochotniczą Straż Pożarną. Po-
południu wybraliśmy się z dyrektorem Ober-
schule Niederbobritzsch panem Karstenem 
Hennig na wędrówkę po górach do miejsca 
Mittelpunkt Sachsen czyli dokładnie tłumacząc 
do centrum Saksoni. Widoki zapierały dech,  
a i znakomita pogoda miała duży wpływ na po-
zytywne nastoje podczas pieszej wycieczki.
Wtorek przywitał nas piękną , słoneczną po-
godą. Wcześnie rano wyruszyliśmy do Drezna 
– stolicy Saksonii. Zaczęliśmy od zwiedzania 
części historycznej miasta. Dzięki grze tereno-
wej poznaliśmy jej główne zabytki. Podzielo-

no nas na mieszane grupy polsko-niemieckie, 
które miały za zadanie znaleźć opisane w bro-
szurce miejsca i wykonując polecenia z nimi 
związane rozwiązać hasło. Wszyscy z pełnym 
zaangażowaniem odkrywali pełne uroku za-
kątki tego wspaniałego miasta, jak chociażby 
zamek Wettynów, zespół pałacowy Zwinger, 
katedrę Świętej Trójcy czy kościół Najświęt-
szej Marii Panny.
Po lunchu udaliśmy się do słynnego Muzeum 
Higieny. Muzeum to pokazuje różne postrze-
ganie zdrowia człowieka na przestrzeni wie-
ków i pełne jest ciekawych eksponatów ze 
szklanym człowiekiem na czele. Nie brakuje 
też wciągających pokazów multimedialnych. 
Czas przeznaczony na to miejsce minął nad-
spodziewanie szybko! Chętnie pobuszowali-
byśmy w nim jeszcze!
Ostatnim punktem programu w Dreźnie był 
okazały stadion sławnej drużyny Dynamo-
-Drezno na ponad 32 tysiące widzów. Spędzili-
śmy w nim niezapomniane chwile oprowadza-
ni przez panią przewodnik. Mieliśmy okazję 

pobyć w sali konferencyjnej, w szatni piłkarzy, 
dotknąć murawy boiska, posiedzieć na trybu-
nach - nawet w tych sektorach przeznaczo-
nych dla ważnych osobistości i dziennikarzy 
komentujących mecze. Wypróbowaliśmy też 
swoje siły jako piłkarze, celując piłką do spe-
cjalnych otworów. Nie było to wcale łatwe! 
Pełni wrażeń wróciliśmy do naszej bazy nocle-
gowej na kampingu.
Kolejny dzień – środę – rozpoczęliśmy od lekcji 
językowej w szkole. Razem z naszymi rówie-
śnikami z Niemiec uczyliśmy się słówek (my 
-niemieckich, oni-polskich) związanych z miej-
scami w mieście, które mieliśmy później zwie-
dzać. Nauka była przyjemna i smaczna dzięki 
grze językowej. Polegała ona na dopasowa-
niu obrazków i ich nazw w języku niemieckim  
i polskim oraz ułożeniu ich na podłodze. Po-
wstała swego rodzaju plansza do dalszej gry  
z użyciem kostki, pionka i cukierków jako mini 
nagród. Było bardzo zabawnie! Z bagażem no-
wych słówek w naszych głowach pojechaliśmy 
na zwiedzanie pobliskiego ponad czterdzie-
stotysięcznego miasta Freiberg. Zobaczyliśmy 
spokojne, bardzo klimatyczne miasteczko  
a w nim zamek, katedrę, teatr i stare mury 

obronne z wieżą. Na rynku głównym zatrzy-
maliśmy się na dłużej by posłuchać, przygo-
towanych przez naszych niemieckich kolegów  
i koleżanki, opowieści o ciekawych historiach 
z przeszłości dotyczących tego miejsca. Mieli-
śmy też sposobność posmakować tutejszego 
specjału – chlebka wypiekanego w okolicz-
nej piekarni według starodawnej receptury. 
Mniam, mniam... 
Po zwiedzaniu czas na relaks w pływalni! 
Basen we Freibergu okazał się niezbyt wiel-
kim ale za to bardzo przyjemnym miejscem  
z wieloma atrakcjami. Dopełnieniem dnia były 
kręgle. Dla niektórych była to pierwsza wizyta  
w kręgielni w ogóle! Zmagania na torach, 
oczywiście z przyjaciółmi z Niemiec, przyspo-
rzyły wielu emocji ! 
Czwartek przyniósł nowe, nietuzinkowe do-
świadczenia w czasie wędrówki po górach. 
Pełni obaw, w ulewnym deszczu wpakowa-
liśmy się do autokaru. W czasie drogi na 
szczęście niebo się wypogodziło. Po ponad 
godzinnej podróży w kierunku na południo-
wy- wschód naszym oczom ukazały się góry 
rejonu nazywanego Szwajcarią Saksońską 
ze względu na swoje piękno przypominają-
ce góry w Szwajcarii. Autokar zaparkował  
w miejscowości Rathen nieopodal Łaby, któ-
rą trzeba było pokonać promem. Dalej cze-
kała nas piesza wędrówka przez uroczy park 
narodowy. Pierwszy przystanek to piękny 
wodospad, a potem schody wijące się ostro 
w górę. Wysiłek jednak został stokrotnie na-
grodzony tym co zobaczyliśmy na szczycie. 
Przed nami rozpościerał się niesamowity wi-
dok na formację skalną Bastei - piaskowce  
o oryginalnych kształtach, wyrzeźbionych 
przez erozję, ze wstęgą niebieskiej Łaby pły-
nącej w dole. Schodziliśmy łagodniejszą tra-
są przez miejscowość Wehlen z powrotem 
na prom i do autokaru. Ogółem pokonaliśmy 
około 12 km piechotą, nic więc dziwnego, 
że zmęczenie dawało się we znaki. Jednak 
wrażenia jakich dostarczyły nam góry będą 
niezapomniane!
Piątek był ostatnim dniem naszej wizyty w za-
przyjaźnionej gminie. Przed wyjazdem jeszcze 
zostało trochę pracy w szkole. Najpierw ewa-
luacja, czyli wypełnienie ankiet dotyczących 
naszego pobytu. Następnie w kilkuosobowych 
polsko-niemieckich zespołach zasiedliśmy do 
komputerów, by podsumować to co przeżyli-
śmy w ciągu tych paru dni. W efekcie powsta-
ła wspólna prezentacja w obu językach, któ-
rą oglądnęliśmy wszyscy wraz z prezentacją  
z jesiennej wizyty grupy niemieckiej w Polsce. 
Na uroczystym zakończeniu wójt gminy Nie-
derbobritzsch wręczył każdemu uczestnikowi 
dyplom, nie zabrakło też słodkich prezentów.
Z wielkim żalem i łzą w oku żegnaliśmy na-
szych niemieckich przyjaciół i bardzo nam 
życzliwą gminę. Na długo zapamiętamy wspa-
niałe przyjęcie i troskę nam okazaną !
Cała wyprawa nie odbyłaby się gdyby nie  
wsparcie finansowe Gminy Pilchowice, Gmi-
ny Niederbobritzsch oraz Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. Podziękowania należą 
się również dyrektorom: Łukaszowi Kwiotkowi 
i Karstenowi Hennigowi oraz opiekunom wy-
miany:  Agnieszce Suliga – Szynkowskiej, Alek-
sandrze Owczarek oraz Małgorzacie Kabale.

PRZYJACIELSKA WIZYTA
Od 22 do 27 kwietnia 2018 odbyła się druga Wymiana Uczniowska pomiędzy Ze-
społem Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach, a Oberschule Niederbobritzsch.



Nasza Gmina - nr 3 (64) - czerwiec 2018   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 9

Z WIZYTĄ W URZĘDZIE
Tym razem z wizytą do Urzędu Gminy wpadły przedszkolaki ze Stanicy, zwiedziły 
siedzibę samorządu, otrzymały „dowody osobiste”, zapoznały się ze specyfiką 
pracy urzędników, a na finał ... wystąpiły w sali na Damrota 5.

Od 1 września 2018 r. będą zmiany. Język 
niemiecki jako język mniejszości narodowej 
będzie prowadzony tylko w klasach I – VI 
szkoły podstawowej. Natomiast w klasach 
VII, VIII szkoły podstawowej oraz III klasie 
gimnazjum języka niemieckiego jako języ-

ka mniejszości nie będzie. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej wydało komunikat,  
w którym uznało, że język niemiecki w kla-
sach VII, VIII szkoły podstawowej oraz III 
klasy gimnazjum będzie prowadzony tylko 
jako obowiązkowy język obcy nauczany 

zgodnie z ramowym planem nauczania tj. 
2 godziny w tygodniu. Podsumowując po 
zmianach uczniowie klas starszych VII, VIII 
oraz III gimnazjum zamiast 5 godzin języka 
niemieckiego (2 godziny obowiązkowe + 3 
godziny jako język mniejszości), które mieli 
jeszcze w tym roku szkolnym, od września 
będą uczyć się tylko 2 godziny. Prawo nie 
zakazuje nauki innego języka obcego np. ro-
syjskiego, francuskiego, jako języka mniej-
szości, jednak na terenie Gminy Pilchowice 
innych mniejszości narodowych jak tylko 
mniejszość niemiecka po prostu nie ma.  
 

Zmiany w nauczaniu języka 
mniejszości!

Od paru lat uczniowie w szkołach Gminy Pilchowice mieli możliwość nauki języka 
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Były to dodatkowe 3 godziny 
lekcyjne w tygodniu.  

MIEJSCE W PRZEDSZKOLU NA WAGĘ ZŁOTA!
Na przełomie marca i kwietnia odbyła 
się rekrutacja dzieci w wieku przedszkol-
nym, które w roku szkolnym 2018/2019 
będą uczęszczały do naszych przedszkoli. 
Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli 
wnioski do przedszkoli lub wzięli udział  
w rekrutacji uzupełniającej w przedszkolach  
w Pilchowicach i w Żernicy, znalazły miejsca  
w przedszkolach. 
Zapewnienie miejsc przedszkolnych dla 

6,5,4,3 – latków jest obowiązkiem gminy. 
Dlatego, od września 2018 r. w budyn-
kach szkoły podstawowej w Pilchowicach  
i w Żernicy zostaną otwarte dwa dodatko-
we oddziały przedszkolne, które zostaną 
dostosowane i wyposażone w pomoce 
dydaktyczne dla sześciolatków. Przesunię-
cie najstarszych dzieci tj. sześciolatków do 
budynków szkół, pozwoliło utworzyć miej-
sca 50 „nowym” przedszkolakom. W sumie 

Gmina Pilchowice uruchomi od września 
2018 r., aż 22 oddziałów przedszkolnych, 
co daje 550 miejsc!  Natomiast statystyki 
urodzeń oraz wciąż wzrastająca migracja 
ludności pokazują, że to wciąż za mało. 
Dlatego Gmina Pilchowice w przeciągu naj-
bliższych lat musi zmierzyć się w budową 
nowych przedszkoli.  

Aleksandra Skwara 
zastępca wójta
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KOLEJNA LAUREATKA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZSP 
PILCHOWICE

Victoria Piontek!
W poprzednich latach zachwyceni byliśmy 
sukcesami Liwii Szafrugi i Zofii Młotkowskiej, 
które zdobyły prestiżowy tytuł laureata Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Polskiego.

W tym roku triumfuje Victoria Piontek. Wszystkie 
dziewczyny  przygotowywały się pod czujnym okiem 
polonistki, pani Marioli Serafin. Dokonanie tego osią-
gnięcia zapewnia zwolnienie z egzaminu gimnazjalne-
go obejmującego wiadomości i umiejętności z języka 
polskiego oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do 
wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
6 kwietnia br. w Pałacu Młodzieży w Katowicach 
odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji Wo-
jewódzkich Konkursów Przedmiotowych,  w czasie  
którego   laureaci otrzymali zaświadczenia i nagrody. 
Nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla rodziców, 
dyrektorów, nauczycieli- mentorów  za trud włożony 
w rozbudzanie zainteresowań młodych ludzi i chęci 
odkrywania przez nich nowych obszarów wiedzy.

Dni Ziemi w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Wilczy
Tegoroczne Dni Ziemi postanowiliśmy świętować razem z Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W kwietniu 2018 r. ta szacowna 
instytucja po raz 25 jubileuszowo zorganizowała Tydzień Ziemi  pod 
hasłem „Dopóki Ziemia kręci się”. Zaprosili dzieci i młodzież na licz-
ne imprezy ekologiczne w tym konkursy. My wzięliśmy udział w na-
stępujących konkursach:
• Konkurs literacki „Szczyt odpowiedzialności, szczyt troski, szczyt 

klimatyczny…”
• Konkurs plastyczny na rysunek satyryczny: „Nie palę” 
• Konkurs plastyczny na Projekt znaczka
• Konkurs na plakat XXV „Tygodnia Ziemi” 
• Konkurs poetycki: „Jestem człowiekiem…” 
• Konkurs plastyczny: „Prezent dla przyjaciela” 
• Konkurs plastyczny: „Drzewo – skarbem, domem, przyjacie-

lem”  przedszkolaki z grupy pani Justyny Kubickiej.
Trochę nieśmiało wkroczyliśmy w świat wielkiej ekologii. No i z suk-
cesem. Jury konkursowe wyróżniło trójkę naszych uczniów a kon-
kurencja była spora, bo startowały nie tylko szkoły podstawowe ale 
i klasy gimnazjalne i uczniowie szkół średnich.
Zuzanna Stachyra z klasy VII otrzymała 4 nagrodę  w konkursie 
„Prezent dla przyjaciela” wykonany oczywiście z surowców wtór-
nych. W tym samym konkursie Natalia Szmit zajęła szóste miejsce 

prezentując piękną  biżuterię wykonaną z papieru. Najwyżej oce-
niony został Jakub Wolak z klasy VII  który zajął trzecie miejsce 
w konkursie  literackim „Szczyt odpowiedzialności, szczyt troski, 
szczyt klimatyczny…”. Kuba  zajął się problematyką stanu środowi-
ska w Wilczy i napisał list w tej sprawie do ważnej jego zdaniem 
osoby Pana Wójta Pilchowic. Niezłych używał argumentów  skoro 
Jury konkursowe tak wysoko oceniło jego pracę.
Oprócz cennych nagród rzeczowych została satysfakcja. Zadebiu-
towaliśmy nieźle –pewnie dlatego, że w sprawach ekologicznych 
mamy własne zdanie, które potrafimy zaprezentować w różnych 
formach.

W imieniu społeczności szkolnej  
Ewa Szczerbetka nauczyciel biologii

ŚWIETNE WYSTĘPY MILUSIŃSKICH
Już po raz piąty przedszkolaczki z naszej gminy prezentowały swoje 
umiejętności podczas Śląskiego śpiewania przedszkolaków Gminy 
Pilchowice. Tym razem gospodarzem był Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Stanicy. Pięknie przystrojona szkolna sala gimnastyczna 
zapełniła się przedszkolakami z Żernicy, Stanicy, Wilczy, Nieboro-
wic i Pilchowic oraz  licznymi gośćmi i widzami. Ponad sto najmłod-
szych dzieci naszej gminy śpiewało i tańczyło w pięknych strojach 
ludowych, a gromkie brawa świadczyły o tym, że widownia była za-
chwycona. „Kultywowanie tradycji od najmłodszych lat jest jednym  
z naszych priorytetów - powiedział Roman Pinoczek, dyrektor szkoły  
– w taki sposób również budujemy nasze małe ojczyzny, kształtuje-
my szacunek do historii i kultury naszego regionu”. 

Roman Pinoczek 
Dyrektor ZSP w Stanicy
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„Plastyczny” sukces 
uczniów ZSP w Stanicy

24 kwietnia 2018 r. w Centrum Kulturalno-
-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach od-
było się uroczyste otwarcie wystawy pokon-
kursowej XXV Wojewódzkiego Plastycznego 
Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnie-
nia”.  

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynę-
ło aż 670 prac, a wśród  laureatów konkursu znaleźli 
się uczniowie ZSP w Stanicy: Aleksandra Sokołowska   
i Dominika Dymek z kl. VII oraz Nicole Tułak i Alex Kata 
z kl. V. Jedną z nagród w konkursie był kalendarz z pra-
cami plastycznymi wszystkich laureatów. 
Tegoroczny temat konkursu to „Serce natury”, miał on 
zwróć uwagę młodych ludzi na otaczający ich świat na-
tury, jego piękno i różnorodność, ochronę jego fauny 
i flory. Jak podkreślają organizatorzy konkursu: „należy 
bezwzględnie zapobiegać wszelkim formom degrada-
cji i niszczenia środowiska, zadbać o jego przetrwanie, 
aby kolejne pokolenia mogły w nim żyć w zgodzie 
i harmonii”.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukce-
sów. Opiekunem uczniów jest pani Justyna Diak na-
uczyciel plastyki.

Roman Pinoczek 
Dyrektor ZSP w Stanicy

SUKCES  
MARCELINY ŚCIERANKI 
26 kwietnia 2018 r. odbył się w Toszku Powiatowy Konkurs Recytatorski: 
„SPOTKANIA ZAMKOWE”. Naszą gminę reprezentowała uczennica Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach Marcelina Ścieranka, któ-
ra swoim występem zachwyciła publiczność i jurorów zarówno w czasie 
etapu gminnego, jak i powiatowego. Zajęła trzecie miejsce, otrzymała dy-
plom i nagrodę.
Gratulujemy Marcysi i jej polonistce, Marioli Serafin.

SZKOŁA NA SPORTOWO
Uczniowie z Wilczy to prawdziwi sportowcy, którzy mogą 
poszczycić się wielkimi sukcesami. Do największych można 
zaliczyć pierwsze miejsca- zarówno dziewczyn jak i chłop-
ców w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej. Trzeba zaznaczyć, 
że to nie pierwsze zwycięstwo naszych reprezentantów   
w tym turnieju. Jako najlepsi, Wilcza poszła o krok dalej  
i zmierzyła się na wyższym szczeblu z mistrzami Knurowa. 
Chłopaki  wygrali bezapelacyjnie. Dziewczynom niestety nie 
poszło już tak gładko. Naszych mistrzów zdołała zatrzymać 
tylko drużyna z Pyskowic na etapie Finałów Powiatowych. 
To dla nas ogromny sukces, bo przeciwnikami byli ucznio-
wie z klasy sportowej o profilu siatkówki, którzy regularnie 
meldują się na zawodach rangi wojewódzkiej. Naszym re-
prezentantom serdecznie gratulujemy. 

Europejski projekt edukacyjny  
„NeoTrie VR” 

Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Żernicy uczestniczy w projekcie 
europejskim „NeoTrie VR”, którego 
pomysłodawcą jest profesor José 
Luis Rodriguez Blancas (Uniwer-
sytet w Almerii – Hiszpania) i jego 
zespół, w składzie: Diego Cangas, 
David Crespo i Antonio Zarauz. Ce-
lem jest stworzenie nowatorskiego 
programu komputerowego do na-
uki geometrii, opartego na wirtual-
nej rzeczywistości. 

Oprogramowanie, opracowywane m.in. przez Uniwersytet w Almerii, pozwala 
na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i róż-
nego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. W celu przepro-
wadzenia tych czynności dzieci mogą „dostać się” do wnętrza brył, widząc je od 
środka. Dzięki temu program NeoTrie pomaga poszerzać wyobraźnię uczniów. 
W przyszłości możliwe też będzie wydrukowanie zaprojektowanej przez siebie 
konstrukcji przy użyciu drukarki trójwymiarowej.
Rola szkoły w tym przedsięwzięciu polega na testowaniu programu, analizie 
jego możliwych zastosowań dydaktycznych i formułowaniu opinii, które sta-
nowią podstawę do jego dalszego udoskonalania. Obecnie Szkoła Podstawowa  
w Żernicy jest jedyną szkołą w Europie, która uczestniczy w tych działaniach  
i ma dostęp do programu. 
Grażyna Morga, pomysłodawczyni udziału szkoły w projekcie, w oparciu o pod-
stawę programową z matematyki, od marca b.r. realizuje nowatorskie lekcje 
geometrii w klasach: Va SP, VIa SP i IIa G z wykorzystaniem programu NeoTrie. 
Scenariusze i sprawozdania z tych lekcji (w języku angielskim) oraz opinie są 
przekazywane profesorowi José Rodriguezowi, dzięki czemu program jest kory-
gowany i wzbogacany o nowe elementy. 
W związku z realizacją projektu w dniach 4-6 maja 2018 roku pani Grażyna Mor-
ga, która jest członkiem organizacji Science Teachers in Europe, była uczest-
nikiem konferencji edukacyjnej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
SCIENTIX w Brukseli. Przedstawiła tam informacje o programie i swoje dotych-
czasowe opracowania, podając przykład pracy z uczniami w ZSP w Żernicy.

BN
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www.pilchowice.pl/sis

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?
Zarejestruj się w gminnym systemie informacji SIS!
Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego celem jest szybkie docieranie do 
mieszkańców z komunikatami m.in. o utrudnieniach na drogach związanych z prowadzonymi w gmi-
nie inwestycjami lub informacjami o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych 
odbywających się na terenie gminy.

Chcesz otrzymywać komunikaty?
Zarejestruj się na stronie internetowej gminy  
www.pilchowice.pl w zakładce SIS  
(znajdującej się w dolnej części strony startowej).
Usługa jest całkowicie bezpłatna

Zawodnicy po krótkiej rozgrzewce rozpoczęli 
zmagania w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Na początku byli to uczniowie klas IV 
i V, następnie klas VI i VII, a na końcu w każdym 
stylu rywalizowali uczniowie gimnazjum.
Po skończonych zmaganiach indywidualnych 
przyszedł czas na sztafety, którym towarzy-
szyły do samego końca niesamowite emocje.
Po przeanalizowaniu wszystkich wyników 
nastąpiło uroczyste wręczenie upragnionych 
pucharów i dyplomów, którego dokonali 
wójt Gminy Pilchowice - Maciej Gogulla oraz 
dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 
Stanicy - Roman Pinoczek. 
Puchary, dyplomy oraz poczęstunek ufundo-
wała Gmina Pilchowice. Gratulacje za wspa-
niałe wyniki dla wszystkich uczestników, 
również dla tych, którzy nie zmieścili się na 
podium, ale walczyli o każdy ułamek sekundy 
dla swoich szkół.
WYNIKI KLAS IV - V
STYL DOWOLNY - DZIEWCZYNY
1. Krystek Karolina - ZSP Pilchowice
2. Surdel Zuzanna - ZSP Pilchowice
3. Wybraniec Emilia - ZSP Wilcza
STYL DOWOLNY - CHŁOPCY
1. Paczuła Wiktor - Żernica
2. Jazowy Aleksander - Żernica
3. Bondza Błażej - Wilcza
STYL GRZBIETOWY - DZIEWCZYNY
1. Krystek Karolina - ZSP Pilchowice
2. Surdel Zuzanna - ZSP Pilchowice
3. Smuda Paulina - ZSP Stanica
STYL GRZBIETOWY - CHŁOPCY

1. Paczuła Wiktor - Żernica
2. Jazowy Aleksander - Żernica
3. Bondza Błażej - Wilcza
WYNIKI KLAS VI - VII
STYL DOWOLNY - DZIEWCZYNY
1. Zapotoczna Dominika - ZSP Wilcza
2. Szmit Natalia - ZSP Wilcza
3. Rębilas Julia - ZSP Żernica
STYL DOWOLNY - CHŁOPCY
1. Molenda Dawid - ZSP Stanica,
2. Śnieżek Mateusz - ZSP Żernica
3. Lukaszczyk Marek - ZSP Wilcza
STYL GRZBIETOWY - DZIEWCZYNY
1. Zapotoczna Dominika - ZSP Wilcza
2. Rębilas Julia - ZSP Żernica
3. Szmit Natalia - ZSP Wilcza
STYL GRZBIETOWY - CHŁOPCY
1. Molenda Dawid - ZSP Stanica,
2. Śnieżek Mateusz - ZSP Żernica
3. Zientek Michał - ZSP Stanica
WYNIKI GIMNAZJUM
STYL DOWOLNY - DZIEWCZYNY
1. Poszwa Maja - GM Pilchowice
2. Stołtny Wiktoria - GM Żernica
3. Stołtny Weronika - GM Żernica
STYL DOWOLNY - CHŁOPCY
1. Gruba Adam - GM Żernica
2. Mućka Jakub - GM Żernica
3. Imiołek Kacper - GM Pilchowice
STYL GRZBIETOWY - DZIEWCZYNY

1. Poszwa Maja - GM Pilchowice
2. Stołtny Wiktoria - GM Żernica
3. Stołtny Weronika - GM Żernica
STYL GRZBIETOWY - CHŁOPCY
1. Gruba Adam - GM Żernica
2. Mućka Jakub - GM Żernica
3. Kramliczek Michał - GM Pilchowice
WYNIKI SZTAFET:
KLASY IV - V
1. ZSP Wilcza
2. ZSP Pilchowice
3. ZSP Żernica
4. ZSP Stanica
KLASY VI - VII
1. ZSP Żernica
2. ZSP Wilcza
3. ZSP Pilchowice
4. ZSP Stanica
GIMNAZJUM
1. GM Żernica
2. GM Pilchowice

ZAWODY 
WĘDKARSKIE

20 maja odbyły się zawody węd-
karskie o Puchar Wójta Pilchowice  
w Wilczej „Na glinioku”. O zwycię-
stwie decydowała waga złowionych 
ryb. Walczono w dwóch kategoriach.

klasyfikacja ogólna: 
1. miejsce Fabisz Harard
2. miejsce Goldmann Wojciech 
3. miejsce Kapol Alicja
młodzież
1. miejsce Kapol Alicja 
2. miejsce Kaszek Lukasz
3. miejsce Gamrat Bartosz
4. miejsce Baluch Mateusz

GMINNE ZAWODY PŁYWACKIE  
O PUCHAR WÓJTA GMINY PILCHOWICE

Tradycyjnie jak co roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy był organizato-
rem zawodów pływackich o Puchar Wójta Gminy Pilchowice w kategorii szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych. Tegoroczna edycja odbyła się 24 maja na 
krytej pływalni w Szczygłowicach Dzieci ze szkół podstawowych miały możliwość 
rywalizacji w stylu dowolnym oraz w stylu grzbietowym na dystansie 25 me-
trów, z kolei gimnazjaliści w tych samych stylach pokonywali dystans 50 metrów.  
W każdej kategorii startowały dwie dziewczyny i dwóch chłopców.
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