
„Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem!
«Zbudź się o� śpiący, i� powstań z� martwych, a� zajaśnieje ci Chrystus».

Dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem”.
św. Augustyn
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Bóg przyszedł po to na świat, by nadać sens naszemu życiu,

Kolejny już raz świętujemy tajemnicę Bożego Narodzenia.
Bóg się rodzi! Ta prawda dociera do każdego, przenika serca i rozbraja je

z nienawiści, uprzedzeń, zakłamania...

Niech zatem dziecięca radość i niebiański pokój zapanują
w naszych sercach. Niech udzielają się wszystkim, z którymi się spotykamy.

Niech Święta Bożego Narodzenia pomogą nam zrozumieć mądrość Bożą:
„Oto w Chrystusie Bóg przyjmuje ludzkie ciało, aby dać poznać

każdemu człowiekowi  dobroć i miłosierdzie Ojca!
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TRZEBA WIEDZIEĆ!
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy!
Koniec roku jest czasem refleksji i pod-

sumowań. Większość danych informa-
cyjnych, dotyczących zrealizowanych za-
dań, osiągniętych wyników, odnotowanych
zmian statystycznych,  zawierają kolejne
strony gazety, którą oddajemy w Państwa
ręce w obszerniejszym, bo podwójnym wy-
daniu.  Do niewątpliwych sukcesów może-
my zaliczyć racjonalizację wydatków bie-
żących uwzględniającą wysokość docho-
dów bieżących, która w poszczególnych
sektorach obyła się bez zwolnień grupo-
wych, często przybierając formę ogranicze-
nia zatrudnienia do niepełnego wymiaru.

Nie ominął nas kryzys, który sprawił,
że dochody ze sprzedaży mienia nie zostały
osiągnięte na zaplanowanym poziomie,
a więc i wydatki inwestycyjne trzeba było
ograniczyć. PrPrPrPrPrzy tzy tzy tzy tzy tym wym wym wym wym warararararttttto podkro podkro podkro podkro podkreślić,eślić,eślić,eślić,eślić,
żżżżże se se se se spłatpłatpłatpłatpłata długu, kta długu, kta długu, kta długu, kta długu, któróróróróry wynosił na ky wynosił na ky wynosił na ky wynosił na ky wynosił na konieconieconieconieconiec
2020202020111110 r0 r0 r0 r0 r. ponad 5 mln., w wy. ponad 5 mln., w wy. ponad 5 mln., w wy. ponad 5 mln., w wy. ponad 5 mln., w wysoksoksoksoksokośośośośościcicicici
ponad 1 mln 700 tponad 1 mln 700 tponad 1 mln 700 tponad 1 mln 700 tponad 1 mln 700 tyyyyys. ts. ts. ts. ts. to baro baro baro baro bardzdzdzdzdzo dobro dobro dobro dobro dobryyyyy
wynikwynikwynikwynikwynik. Zwłaszcza, że inwestycje były reali-
zowane, a w tym:

-budowa parkingu w sołectwie Stanica,
-przebudowa drogi gminnej ul. Leopolda
Miki w Żernicy,
-budowa placu zabaw w ramach rządo-
wego programu Radosna Szkoła w ZSP
w Żernicy,
-zagospodarowanie skweru przy Urzędzie
Gminy,
-zagospodarowanie terenu przyległego
do wiaty pełniącej funkcję świetlicy wiej-
skiej w Leboszowicach (dostawa i montaż
sprzętu),
-zagospodarowanie obiektu małej
infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni
Nieborowskiej (dostawa i montaż
sprzętu),
-budowa kanalizacji sanitarnej
w Pilchowicach – II etap ul. Dolna Wieś.

Całość inCałość inCałość inCałość inCałość inwwwwwesesesesestttttyyyyycccccji kji kji kji kji kosztosztosztosztosztowowowowowała nas blisała nas blisała nas blisała nas blisała nas bliskkkkkooooo
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zzzzzeeeeewnętrwnętrwnętrwnętrwnętrzne (unizne (unizne (unizne (unizne (unijne oraz z rjne oraz z rjne oraz z rjne oraz z rjne oraz z rządowyządowyządowyządowyządowych ich ich ich ich i
rrrrregionalnegionalnegionalnegionalnegionalnyyyyych prch prch prch prch programóogramóogramóogramóogramów).w).w).w).w).

Liczę, że Wszyscy doceniamy fakt,
iż gmina pięknieje. W przyszłym roku pla-
nujemy konkursy z nagrodami, które zmo-
bilizują mieszkańców i sołtysów do dbałości
o wizerunek sołectwa. Nasze działania
opieramy na szerokiej współpracy z sąsied-
nimi gminami i miastami, powiatem i woje-
wództwem.

I tak, Stanica doczekała się kolejnego
odcinka budowy drogi 921 o długości 800
m, który kosztował Zarząd Województwa
1mln 800 t1mln 800 t1mln 800 t1mln 800 t1mln 800 tyyyyyś. zł.ś. zł.ś. zł.ś. zł.ś. zł. „Wjazd” do Żernicy, czyli
odcinek drogi powiatowej został wyre-
montowany przez Zarząd Powiatu Gliwic-
kiego. Potok Żernicki dzięki decyzjom
Śląskiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń
Wodnych na całym odcinku w Żernicy
i Nieborowicach został objęty konserwacją
gruntowną na nasz wniosek. Mamy też
pomyślną wiadomość Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie
opracowania analizy hydrologicznej doty-
czącej określenia ilości wprowadzonych

wód z odwodnienia autostrady do rowów
melioracji szczegółowej i potoku Żernic-
kiego.

W lisW lisW lisW lisW listttttopadzie sopadzie sopadzie sopadzie sopadzie spopopopopotktktktktkało nas ograło nas ograło nas ograło nas ograło nas ogromneomneomneomneomne
uznanie, mianowicie gmina Pilchowiceuznanie, mianowicie gmina Pilchowiceuznanie, mianowicie gmina Pilchowiceuznanie, mianowicie gmina Pilchowiceuznanie, mianowicie gmina Pilchowice
uzyuzyuzyuzyuzyssssskkkkkała sała sała sała sała specpecpecpecpecjalne  wyrjalne  wyrjalne  wyrjalne  wyrjalne  wyróżnienie i ceróżnienie i ceróżnienie i ceróżnienie i ceróżnienie i certttttyyyyy -----
fffffikikikikikat „GMINY DBAat „GMINY DBAat „GMINY DBAat „GMINY DBAat „GMINY DBAJĄJĄJĄJĄJĄCEJ O FINCEJ O FINCEJ O FINCEJ O FINCEJ O FINANSEANSEANSEANSEANSE
MIESZKAŃCMIESZKAŃCMIESZKAŃCMIESZKAŃCMIESZKAŃCÓÓÓÓÓW”.W”.W”.W”.W”.
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RRRRRed.:ed.:ed.:ed.:ed.: W jakich obszarach planujemy
współpracę partnerską?
WWWWWójtójtójtójtójt::::: Perspektywy partnerstwa przed-
stawiają się ciekawie ze względu na podo-
bieństwo naszych gmin. Zainteresowanych
zapraszamy na stronę www.bobritzsch.de.
Planujemy rozwijać partnerstwo na płasz-
czyźnie kulturalnej (obydwie gminy posia-
dają biblioteki i chóry), sportowej poprzez
współpracę, w tym rozgrywki lub sparingi
klubów (i my, i Bobritzschanie możemy
poszczycić się żeńską drużyną piłki nożnej)
oraz oświatowej (współpraca szkół i wy-
miana uczniowska).
RRRRRed.: ed.: ed.: ed.: ed.: Czy będziemy ograniczać się tylko
do współpracy z Zachodem?
WWWWWójtójtójtójtójt: : : : : W związku z planami województ-
wa śląskiego dotyczącymi współpracy
z Ukrainą także tutaj pojawiają się pier-
wsze inicjatywy partnerstwa gminy
Pilchowice z mias-
tem Mościska.
RRRRRed.: ed.: ed.: ed.: ed.: Wiele gmin
dawno już współ-
pracuje na zasa-
dach partnerstwa
z innymi. My nad-
rabiamy zaległoś-
ci?
WWWWWójtójtójtójtójt: : : : : Dotychcza-
sowe osiągnięcia
naszej gminy co do
współpracy z za-
granicą dotyczy -
ły wyjazdów ucz-
niów do Neuen
w Holandii. Ich ini-
cjatorem, pomysło-
dawc i organiza-
torem była Pani

WWWWWasza Wasza Wasza Wasza Wasza Wójtójtójtójtójt

Partnerschaft – Współpraca z zagranicą
W ostatnim numerze wspomnieliśmy o pierwszym spotkaniu wójta gminy Pilchowice
z burmistrzem gminy Bobritzsch (Środkowa Saksonia) Ulrichem Haupt z udziałem
wicestarosty W. Dombka oraz starosty U. Ulika, które miało miejsce w Gajdowem
podczas polowania.

Józefa Margiciok obecna wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy. Co roku Holendrzy
w ramach działań fundacji przyjmowali
w gościnie grupę naszych uczniów
ze wszystkich gminnych placówek
szkolnych. Nigdy kontakty z Neuen nie
przybrały niestety charakteru partnerstwa
naszych gmin. Nie ukrywam, że atutem
naszych potencjalnych partnerów jest też
fakt niedalekiej odległości od granicy.
Bliższe położenie może skutkować lep-
szymi, bo częstszymi kontaktami.
RRRRRed.:ed.:ed.:ed.:ed.: Życzymy powodzenia.
WWWWWójtójtójtójtójt::::: Dziękuję bardzo i zachęcam mło-
dzież do odwiedzenia strony internetowej
potencjalnej gminy partnerskiej oraz ko-
respondencyjnych kontaktów z rówieś-
nikami z Bobritzsch. W dobie internetu
można łatwo „doszlifować” język :-)



Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i ura-
zów wiąże się z jego spożywaniem. Rozmiary szkód mogą być zmniejszone przez
skuteczną politykę wobec alkoholu i problemów z nim związanych.

MAŁE PODSUMOWANIE
DZIAŁAŃ GKRPA

W Polsce podstawę prawną rozwiązy-
wania problemów alkoholowych stanowi
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26
października 1982 roku (Dz. U. z 2007 r.
nr.70, poz.473 z późn. zm. ).Ustawa okreś-
la kierunki polityki państwa wobec alkoho-
lu. Kompleksowo reguluje zagadnienia
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, wskazuje za-
gadnienia z tego zakresu oraz podmioty
odpowiedzialne za ich realizację. Zgodnie
z ww. ustawą, jej realizacja należy do zadań
własnych Gminy. Jak to wygląda w naszej
gminie?

Tą tematyką zajmuje się powołana
przez p. Wójt  Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Komisja
działa w oparciu o roczny Gminny Prog-
ram Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych zatwierdzany przez Radę Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych jest
podstawowym dokumentem określającym
zakres i formę realizacji działań na terenie
gminy. Gminny program ma na celu two-
rzenie spójnego systemu działań  profilak-
tycznych i naprawczych zmierzających do
zapobiegania powstawaniu nowych prob-
lemów alkoholowych oraz zmniejszania
tych, które aktualnie występują. Intencją,
która przyświeca Komisji tworząc projekt
gminnego programu jest to, aby program
był skuteczny w działaniu i prosty w rea-
lizacji.

Jakie dz ia łania  podeJakie dz ia łania  podeJakie dz ia łania  podeJakie dz ia łania  podeJakie dz ia łania  podejmowjmowjmowjmowjmowałaa łaa łaa łaa ła
KKKKKomisja w romisja w romisja w romisja w romisja w rokokokokoku 20u 20u 20u 20u 20111111 ?1 ?1 ?1 ?1 ?
Spektrum tych działań było bardzo

szerokie, od pomocy terapeutycznej - dzia-
łań profilaktycznych - kontrolnych - do or-
ganizacji bezalkoholowego od początku
do końca - Pikniku Rodzinnego.

W zakresie pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych od alkoholu Ko-
misja zatrudnia wysokiej klasy specja-
listów. Raz w miesiącu do dyspozycji jest
pani MałgorMałgorMałgorMałgorMałgorzatzatzatzatzata Ka Ka Ka Ka Kowowowowowalczalczalczalczalczeeeee - psycholog
ze specjalizacją II stopnia psychologii klini-
cznej, certyfikowany psychoterapeuta i su-
perwizor� Polskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego, certyfikat psychoterapeuty
EAP, certyfikowany specjalista terapii uza-
leżnień KB ds. PN superwizor programu
szkoleniowego KB ds. PN, licencjonowa-
ny trener Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego, uczestniczka 3-letniego szkole-
nia z zakresu terapii uzależnień organi-
zowanego przez Instytut Śródziemnomor-
ski Uniwersytetu Kalifornijskiego w San
Diego i UNDCP przy Światowej Orga-

nizacji Zdrowia; absolwentka studiów
podyplomowych w Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach “Zarządzanie w ochro-
nie zdrowia” (2001 r.), certyfikowany
słuchacz szkolenia dla osób kandydu-
jących do roli wizytatora placówek opieki
zdrowotnej. Ponadto trzy razy w miesiącu
nasi podopieczni mogą korzystać z usług
specjalisty ds. prowadzenia terapii uzależ-
nień p. JarJarJarJarJarosłaosłaosłaosłaosławwwwwa Skra Skra Skra Skra Skrzypkzypkzypkzypkzypkowowowowowssssskiegokiegokiegokiegokiego.

Komisja stara się także wspomagać
rodziny, w których występują problemy
alkoholowe, szczególnie nasza pomoc
ukierunkowana  jest na dzieci i młodzież.
W tym roku odstąpiliśmy wprawdzie od
organizowania wyjazdów „tylko dla tych”
dzieci, oferując im w zamian dofinanso-
wanie do wyjazdu wspólnego ze swoją
klasą. Wydaje nam się, że taka forma
wspomagania potrzebujących jest lepsza
z punktu widzenia poczucia wartości i za-
pobiega „etykietowaniu” dzieci  z rodzin
dotkniętych problemem uzależnienia.

Ważnym elementem działalności na
rzecz wychowania w trzeźwości jest pro-
wadzenie profilaktycznej działalności in-
formacyjnej i edukacyjnej w zakresie roz-
wiązywania problemów alkoholowych
w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Zadania jakie Komisja wyznaczyła sobie,
aby osiągnąć zamierzony cel to, m.in.,
zakup programów profilaktycznych
dla szkół, wzbogacenie oferty Gminnej
Biblioteki Publicznej w  literaturę fachową
dotyczącą uzależnień, dostępną dla wszys-
tkich mieszkańców Gminy.

Tu należałoby się zatrzymać i wyjaś-
nić, że co innego zakup programów, a co
innego ich realizacja. Programy profilak-
tyczne w szkołach udało się zrealizować
dzięki przychylności dyrektorów tych pla-
cówek i dużemu zaangażowaniu pedago-
gów – pań AleksandrAleksandrAleksandrAleksandrAleksandry Piechowiczy Piechowiczy Piechowiczy Piechowiczy Piechowicz,,,,,
KKKKKororororornelii Tnelii Tnelii Tnelii Tnelii Twwwwwararararardadadadadawwwwwa, Ka, Ka, Ka, Ka, Katatatatatarararararzynzynzynzynzyny Ley Ley Ley Ley Lewwwwwońońońońoń
i WWWWWiktiktiktiktiktorii Korii Korii Korii Korii Koooootzurtzurtzurtzurtzur-Gór-Gór-Gór-Gór-Góreckieeckieeckieeckieeckiej .j .j .j .j .

Dziękujemy Paniom za dotychczaso-
wą wzorcową współpracę! Na szczegól-
ne podziękowania zasługuje p. EwEwEwEwEwaaaaa
LLLLLukukukukukoszoszoszoszoszekekekekek dyrektor Gminnej Biblioteki
w Pilchowicach a od czerwca pełniąca
obowiązki dyr. Gminnego Ośrodka Kul-
tury za pomoc przy organizacji Pikniku
Rodzinnego, który się odbył w przeded-
niu miesiąca trzeźwości 31 lipca
w Nieborowicach. Korzystając z okazji
dziękuję również sołtysowi Nieborowic
p. GerarGerarGerarGerarGerardowi Gardowi Gardowi Gardowi Gardowi Garcorcorcorcorcorzzzzz i Radzie Sołeckiej
Nieborowic.

Aby nasze dzieci miały możliwość
godnego spędzania wolnego czasu zaku-

piliśmy dla sołectw: Pilchowice, Żernica,
Wilcza, Stanica, Kuźnia Nieborowska
i Leboszowice elementy na place zabaw
a dla dzieci z Nieborowic komplety rakiet
tenisowych.

Duże znaczenie w realizacji programu
mają organizacje pozarządowe. Wspie-
raliśmy zadania służące rozwiązywaniu
problemów uzależnień. Dotowaliśmy
zajęcia pozalekcyjne organizowane przez
LKS-y: liga trampkarzy, narciarstwo al-
pejskie, zawody pływackie i inne. Wspo-
magaliśmy młodzieżowe drużyny Ochot-
niczych Straży Pożarnych, wychodząc ze
słusznego założenia, że udział w tre-
ningach i zawodach skutecznie odciągnie
młodych ludzi od sięgania po używki.
Ubolewamy jednak, że w naszej Gminie
są zaledwie dwie drużyny młodzieżowe -
w Wilczy, gdzie komendantem jest
p. Bernard Paszek i w Żernicy pod ko-
mendą p. Grzegorza Twardawy.

Jednym z wielu naszych zadań które
prowadzą do osiągnięcia zamierzonych
celów; były działania propagandowe, dzia-
łania mające na celu poinformowania jak
największej liczby mieszkańców naszej
gminy o istnieniu i działalności naszej ko-
misji. Stąd też pomysł na ogłoszenie kon-
kursu wśród mieszkańców na logo
GKRPA ( logo jakim się posługuje komisja
jest autorstwa p. MałgorMałgorMałgorMałgorMałgorzatzatzatzatzaty Bary Bary Bary Bary Bartttttoszoszoszoszoszekekekekek
z Pilchowic ). Braliśmy udział w wielu fes-
tynach wiejskich oferując uczestnikom
materiały i możliwość uczestnictwa w ogól-
nopolskich kampaniach -„ Zachowaj Trze-
źwy umysł” czy też „Postaw na Rodzinę “.

A lkAlkAlkAlkAlkohol  nie  jesohol  nie  jesohol  nie  jesohol  nie  jesohol  nie  jest  tt  tt  tt  tt  takim samakim samakim samakim samakim samymymymymym
tttttowowowowowarararararem rem rem rem rem rynkynkynkynkynkowym, jak inneowym, jak inneowym, jak inneowym, jak inneowym, jak inne i niei niei niei niei nie
podlega rpodlega rpodlega rpodlega rpodlega regułom wegułom wegułom wegułom wegułom wolnego ro lnego ro lnego ro lnego ro lnego r ynkynkynkynkynkuuuuu.
Mówiąc inaczej, alkohol jest wprawdzie
legalnym towarem rynkowym, ale po-
nieważ powoduje określone szkody spo-
łeczne, ekonomiczne i zdrowotne (to właś-
nie te zagrożenia odróżniają go od innych
towarów dostępnych na rynku), to usta-
wodawca poprzez stosowne regulacje
prawne stara się ograniczyćograniczyćograniczyćograniczyćograniczyć dostęp do
niego, zmniezmniezmniezmniezmniejszyćjszyćjszyćjszyćjszyć rozmiary szkód zwią-
zanych z niewłaściwym używaniem i za-za-za-za-za-
pobiegaćpobiegaćpobiegaćpobiegaćpobiegać powstawaniu kolejnych proble-
mów związanych z alkoholem.

Można powiedzieć, że polska polityka
alkoholowa, podobnie jak polityka euro-
pejska, wpływa na alkohol i problemy
z nim związane za pomocą rrrrregulacegulacegulacegulacegulacj ij ij ij ij i
o  charakto charakto charakto charakto charakte re re re re rzzzzze  re  re  re  re  reg lamenteg lamenteg lamenteg lamenteg lamentacyacyacyacyacy j nj nj nj nj nym,ym,ym,ym,ym,
czyli tczyli tczyli tczyli tczyli takich, ktakich, ktakich, ktakich, ktakich, któróróróróryyyyych zadaniem jesch zadaniem jesch zadaniem jesch zadaniem jesch zadaniem jesttttt
ograniczanie dosograniczanie dosograniczanie dosograniczanie dosograniczanie dostttttępnośępnośępnośępnośępności alkci alkci alkci alkci alkoholu.oholu.oholu.oholu.oholu.
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Nowe drogi i chodniki
Kierowcy i piesi mogą poruszać się już bez utrudnień po wielu wyremontowanych
odcinkach jezdni i nowych chodnikach w powiecie. Zarząd Dróg Powiatowych
w Gliwicach realizuje kolejne zadania inwestycyjne, mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na naszych drogach.

 Wyremontowana
ulica Gliwicka w Żernicy.

MAŁE PODSUMOWANIE...

        J. K        J. K        J. K        J. K        J. Kowowowowowooooolllll

Przykładem instrumentów polityki
reglamentacyjnej są m.in. ograniczenia
w dostępie do alkoholu poprzez limi-
towanie punktów sprzedaży oraz okreś-
lanie zasad ich usytuowania na terenie
gminy, zezwolenia na sprzedaż detaliczną
i hurtową alkoholu oraz konieczność wno-
szenia opłat, ustawowe zakazy sprze-
dawania i spożywania alkoholu w okreś-
lonych miejscach (art. 14 ust. 1 wskazuje
m.in. tereny szkół, placówek oświatowo-
wychowawczych, środki i obiekty komu-
nikacji publicznej, tereny zakładów pracy).

Zgodnie z nowoczesnym podejściem
do problematyki alkoholowej nie posłu-nie posłu-nie posłu-nie posłu-nie posłu-
gugugugugujemjemjemjemjemy się już poy s ię już poy s ię już poy s ię już poy s ię już pojjjjjęc iem “węciem “węciem “węciem “węciem “walka lka lka lka lka za  za  za  za  z
alkalkalkalkalkoholizmem”oholizmem”oholizmem”oholizmem”oholizmem”. Przejście od “walki z
alkoholizmem” do “rozwiązywania prob-

lemów alkoholowych” zwróciło uwagę na
szeroką perspektywę problemów zwią-
zanych z alkoholem, na które narażony jest
nie tylko konsument napojów alkoho-
lowych, ale każdy człowiek, nawet jeśli po
alkohol nie sięga.

Realizacja tych zadań jest prowadzona
w formie gminnego prgminnego prgminnego prgminnego prgminnego programu programu programu programu programu profofofofofi -i -i -i -i -
laktlaktlaktlaktlaktyki i ryki i ryki i ryki i ryki i rozwiązywozwiązywozwiązywozwiązywozwiązywania prania prania prania prania problemóoblemóoblemóoblemóoblemówwwww
alkalkalkalkalkoholowyoholowyoholowyoholowyoholowychchchchch, ktktktktktóróróróróry jesy jesy jesy jesy jest zgodnie z za-t zgodnie z za-t zgodnie z za-t zgodnie z za-t zgodnie z za-
pisami Uspisami Uspisami Uspisami Uspisami Ustttttaaaaawy corwy corwy corwy corwy corocznie procznie procznie procznie procznie przyzyzyzyzyjmowjmowjmowjmowjmowanananananyyyyy
prprprprprzzzzzez radę gminez radę gminez radę gminez radę gminez radę gminy w fy w fy w fy w fy w fororororormie uchwmie uchwmie uchwmie uchwmie uchwałyałyałyałyały.....
A mA mA mA mA my jesy jesy jesy jesy jesttttteśmeśmeśmeśmeśmy po ty po ty po ty po ty po to żo żo żo żo żebebebebeby Py Py Py Py Pańsańsańsańsaństwtwtwtwtwo nieo nieo nieo nieo nie
zzzzzososososostttttali pozali pozali pozali pozali pozososososostttttaaaaawieni sami sobie z rwieni sami sobie z rwieni sami sobie z rwieni sami sobie z rwieni sami sobie z roz-oz-oz-oz-oz-
wiązaniem twiązaniem twiązaniem twiązaniem twiązaniem tego prego prego prego prego problemu.oblemu.oblemu.oblemu.oblemu.

W ostatnim czasie zakończyły się pra-
ce remontowe przy ulicy Szpitalnej i 1      Ma-
ja w Knurowie, co z pewnością ucieszyło
kierowców, którzy korzystają z tych dróg.
ZDP realizował tę inwestycję w ramach
Programu Inicjatywa Samorządowa, pro-
wadzonego przez Starostwo Powiatowe
w Gliwicach, a mającego na celu wspólne
finansowanie przez powiat i gminy wyko-
nywanych prac. W tym przypadku połowę
kosztów pokrył Powiat Gliwicki, a połowę
– Miasto Knurów.

Remont chodnika przy ul. 1 Maja na
odcinku od wjazdu budynku TBS do ronda
(strona prawa) opiewał na łączną
kwotę 87 586,76 zł. Wymieniona
została nawierzchnia z kostki bru-
kowej oraz krawężniki, przepro-
wadzono regulację pionową stu-
dzienek i urządzeń�podziem-
nych, wykonano także nowe wej-
ścia i wjazdy na parking. Podob-
ne działania podjęto w ramach
inwestycji przy ul. Szpitalnej.
W tym przypadku prace objęły
wykonanie nowej nawierzchni
mineralno-bitumicznej na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Wilsona
do skrzyżowania z ul. Chrobrego
i ul. Targową. Na ten remont gmi-
na i powiat musiały przezna-
czyć łącznie 202 687,83 zł,
a roboty dodatkowe kosztowały
41� 113,40 zł.

Niebawem zakończą się prace na dro-
dze powiatowej� ul. Wilsona na odcinku
od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Rako-
niewskiego. W tym przypadku remont wy-
konuje ZDP całkowicie ze środków włas-
nych, a termin realizacji tego zadania
uwzględnia prowadzone równolegle przez

PWiK sp. z o.o. w Knurowie prace ziemne
związane z budową kanalizacji. Wyre-
montowany został także chodnik przy al.
Piastów, co kosztowało ponad 32 tys. zł.
PPPPPopraopraopraopraoprawił się twił się twił się twił się twił się też seż seż seż seż stttttan dran dran dran dran dróg w gminieóg w gminieóg w gminieóg w gminieóg w gminie
Pilchowice. Jedną z prPilchowice. Jedną z prPilchowice. Jedną z prPilchowice. Jedną z prPilchowice. Jedną z przzzzzeprepreprepreprowowowowowadzadzadzadzadzonononononyyyyychchchchch
tuttuttuttuttutaj inaj inaj inaj inaj inwwwwwesesesesestttttyyyyycccccji bji bji bji bji był rył rył rył rył remont ul. Gliwickieemont ul. Gliwickieemont ul. Gliwickieemont ul. Gliwickieemont ul. Gliwickiejjjjj
w Żerw Żerw Żerw Żerw Żernicynicynicynicynicy. W. W. W. W. Wararararartttttość tość tość tość tość tego zadania wynio-ego zadania wynio-ego zadania wynio-ego zadania wynio-ego zadania wynio-
sła ponad 2sła ponad 2sła ponad 2sła ponad 2sła ponad 2777776 t6 t6 t6 t6 tyyyyys. zł. Ws. zł. Ws. zł. Ws. zł. Ws. zł. Wybudowybudowybudowybudowybudowano tano tano tano tano teżeżeżeżeż
chodnik prchodnik prchodnik prchodnik prchodnik przy ul. Kzy ul. Kzy ul. Kzy ul. Kzy ul. Karararararola Miarola Miarola Miarola Miarola Miarki w Wki w Wki w Wki w Wki w Wilczyilczyilczyilczyilczy,,,,,
na co wna co wna co wna co wna co wssssspólnie z gminą prpólnie z gminą prpólnie z gminą prpólnie z gminą prpólnie z gminą przzzzzeznaczeznaczeznaczeznaczeznaczonoonoonoonoono
blisblisblisblisbliskkkkko 1o 1o 1o 1o 106 t06 t06 t06 t06 tyyyyys. zł.s. zł.s. zł.s. zł.s. zł.

W gminie Wielowieś wybudowany
został chodnik wraz z zarurowaniem rowu

przy drodze powiatowej nr 2958S
w Wiśniczach (II etap). Wartość tego
zadania, w którym w 50 proc. partycy-
powała gmina, wyniosła 96� 610,07 zł.

W gminie Rudziniec przeprowadzono
remont ul. Gliwickiej w Pławniowicach
na odcinku od ul. Nad Kanałem do ul.
Klubowej. Wartość tej inwestycji to

252� 302,30 zł. Ponadto poddano konser-
wacji nawierzchnię drogi powiatowej
Taciszów-Bycina, stosując metodę mikro-
dywanika. Przedsięwzięcie to kosztowało
blisko 120 tys. zł.

W gminie Sośnicowice prace trwają
na drodze powiatowej Sośnicowice-Łany
Wielkie. Na jej części wykonano już war-
stwę ścieralną jezdni w ramach zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S
wraz z budową chodnika i kanalizacji
deszczowej”. Wartość zadania wyniosła
276� 192,07 zł. W trakcie realizacji jest II
etap przebudowy tej drogi, będący konty-
nuacją prac wykonanych w ub. roku w ra-
mach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. To największa
drogowa inwestycja powiatu w tym roku,
której koszt wynosi ponad 4 mln zł, a re-
alizowana jest wspólnie w gminą i bud-
żetem państwa, w ramach tzw. schety-
nówki.

– Do końca roku spodziewać można
się remontów kolejnych od-
cinków dróg i budowy nowych
chodników – mówi WWWWWaldemaraldemaraldemaraldemaraldemar
DombekDombekDombekDombekDombek, wicestarosta gliwicki.
– Wyremontowana zostanie ul.
Parkowa w Sośnicowicach,
zniszczona w czasie, gdy Zarząd
Dróg Wojewódzkich poprowa-
dził przez nią swój objazd.
Województwo Śląskie przeka-
zało na ten cel 41 tys. zł, a po-
wiat pokryje resztę kwoty re-
montu wycenionego wstępnie
na 90 tys. zł. Rozpoczęto mo-
dernizację drogi Gierałtowice-
Ornontowice. Koszt tego
przedsięwzięcia to ok. 500 tys.
zł, z czego Gmina Gierałtowice
pokryje 150 tys. zł. To tylko

niektóre z tegorocznych przedsięwzięć,
mających na celu poprawę stanu naszych
dróg. Realizujemy je stopniowo, w miarę
posiadanych środków, starając się też po-
zyskiwać na ten cel jak najwięcej pienię-
dzy ze źródeł zewnętrznych.

 Podziękowanie

G m i n n y   O ś r o d e k   K u l t u r yG m i n n y   O ś r o d e k   K u l t u r yG m i n n y   O ś r o d e k   K u l t u r yG m i n n y   O ś r o d e k   K u l t u r yG m i n n y   O ś r o d e k   K u l t u r y

w Pilchowicach  dziękuje dyrektorom

szkół za użyczenie pomieszczeń,

instruktorom, wolontariuszom oraz

wszystkim osobom zaangażowanym

przy realizacji zajęć podczas półkolonii

letnich w Gminie Pilchowice.

Wszystkim serdecznie dziękuję i zap-

raszam do dalszej współpracy.

                        Dyrektor Ewa Lukoszek

c.d. ze str. 3



Nowy odcinek ul. Gliwickiej w Stanicy,
oddany do użytku w pierwszych dniach
listopada nazywany jest żartobliwie przez
mieszkańców stanicką autostradą. Bo

i faktycznie trudno nowej nawierzchni
zarzucić techniczne braki. Rzetelnie wyko-
nana jest nawierzchnia, pobocza i zatoczki
autobusowe. Nawet pasy rozdzielające jez-
dnię wykonano w nowej technologii. Wy-
konano też nowe przepusty pod zjazdami
do pól oraz pogłębiono leżące wzdłuż dro-
gi rowy, co w rezultacie poprawi lokalny
system melioracyjny. Zaznaczyć trzeba,
że jest to pierwszy etap remontu tej ulicy.
Wg informacji Wojewódzkiego Zarządu
Dróg w Katowicach, w roku 2012 konty-
nuowany będzie jej generalny remont
w kierunku centrum wsi.

Drugą, istotną dla Stanicy inwestycją,
jest oddany 30 listopada do użytku par-
king przy ulicy Gliwickiej, mający w za-

myśle rozładować kłopoty z parkowaniem
na wspólnym dla szkoły i kościoła placyku.
Przybywa bowiem w Stanicy mieszkań-
ców, rośnie też ilość posiadanych samo-

chodów i proporcjonalnie rośnie zagro-
żenie kolizjami wynikającymi z ciasnoty
i niebezpiecznego wjazdu i wyjazdu
z dotychczasowego, prowizorycznego
parkingu.

Przyznać trzeba, że nowy parking wy-
konany jest na miarę 21 wieku. Cieszy oko
jego  przestronność, dobre oświetlenie
i oznakowanie. Teraz należy jedynie ocze-
kiwać, że mieszkańcy Stanicy zrezygnują
ze starych przyzwyczajeń i zamiast szukać
„najmniejszej szparki”, byle tylko doje-
chać pod samo wejście do kościoła,
docenią wygodę i przestronność leżącego
kilkadziesiąt metrów dalej placu, gdzie
zaparkować można bez obawy kolizji lub
uszkodzenia samochodu.

                                                        ak  ak  ak  ak  ak

Stanickie inwestycje

SSSSStttttanica,anica,anica,anica,anica,
ulicaulicaulicaulicaulica
GliwickGliwickGliwickGliwickGliwickaaaaa
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Państwa Gabrielę i Erwina Sapików
czytelnicy naszej gazety mieli niewątpli-
wie okazję poznać na Pilchowickich Jar-
markach i innych masowych imprezach,
na których prezentują wykonane przez
siebie prace artystyczne. Ich specjalnościa
są tkaniny zdobione haftem krzyżykowym
oraz przedmioty ozdobne i codzienne-
go użytku, zdobione metoda dekupażu
(decoupage). Kunszt
wykonywanych przez
nich prac został też wy-
soko oceniony przez
władze Spichlerza
Górnego Śląska, przez
który zapraszani są do
udziału we wszystkich
organizowanych przez
Spichlerz wystawach.
Latem tego roku swoje
prace prezentowali też
jako przedstawiciele
naszej gminy, między
innymi na Pikniku
Powiatu Gliwickiego
w Pławniowicach oraz
Dożynkach Powiato-
wych w Wilczy. Zoba-

czymy też niewątpliwie ich dzieła na naj-
bliższym Jarmarku Przedświątecznym
w Pilchowicach.

Nową ideą pana Erwina Sapika było
publiczne zaprezentowanie wyników
swojej kolekcjonerskiej pasji. Przez wiele
lat gromadził najprzeróżniejsze dawne
przedmioty codziennego użytku, dawne
akcesoria strażackie, pamiątkową broń,

Hafty, decoupage i klamory

– z wizytą u Państwa Sapików

medale i inne posiadające walory histo-
ryczne pamiątki.

1 września udało mu się wreszcie
w odpowiednio zagospodarowanym po-
mieszczeniu na swojej posesji, uruchomić
stałą ekspozycję zebranych eksponatów.
Swoja mini izbę regionalną nazwał żar-
tobliwie „Klamory u Erwina” i zaprasza
każdego do jej zwiedzenia. Potrafi też,
o czym osobiście miałem okazję się prze-
konać, o zebranych eksponatach opowia-
dać w sposób niezmiernie ciekawy i nace-
chowany rzetelną wiedzą historyczną.

                                              (r         (r         (r         (r         (red.)ed.)ed.)ed.)ed.)
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Kilka informacji na podsumowanie 2011 roku

z Referatu Organizacyjnego

i Spraw Obywatelskich

Pierwszym wyzwaniem dla promocji
był Piknik z Powiatem Gliwickim zorga-
nizowany 25 czerwca na plaży w Niewieszu
nad Jeziorem Pławniowice. Pod względem
powierzchni wystawienniczej gmina była
na pewno pierwsza (podziękowania należą
się Pani Bernadecie Suliga i Państwu
Sapik), pod względem walorów estetycz-
nych prezentowanych stoisk śmiem twier-
dzić, że również byliśmy najlepsi o czym
świadczy między innymi liczba rozdanych
folderów promujących naszą gminę, a tak-
że duże ilości osób robiących sobie zdjęcia
na tle naszych stoisk.

Pełnym sukcesem zakończyły się
dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy
Pilchowice, które w tym roku odbyły się
w sołectwie Wilcza (28 sierpnia), a znako-
mitą większość pracowników  urzędu gmi-
ny, którzy byli zaangażowani w przygo-
towanie tej imprezy stanowiły osoby  z Refe-
ratu Organizacyjnego i Spraw Obywa-
telskich. Impreza została przygotowana
i miała pełne zabezpieczenie imprezy
masowej.

Wybity został okolicznościowy medal/
moneta z wizerunkiem kościoła w Wilczy
na rewersie, który to otrzymało już kilka-
naście osób zasłużonych dla Gminy. Prze-
widujemy wybicie kolejnych medali z naj-
piękniejszymi zabytkami/miejscami naszej
gminy.

W nowej formule wystartował „Bieg
im. Księdza Konstantego Damrota” (24
września) jako impreza uliczno-przełajowa;
brało w nim udział prawie dwieście osób
z kilku województw.

Działania promocyjne mocno wspiera
P. wójt, która uczestniczy w wielu przed-
sięwzięciach kulturalno-oświatowych, spor-
towych oraz uroczystościach rocznicowych,
propagując ideę wspierania przez samo-

rząd lokalny inicjatyw i  dobrych praktyk.

W kwW kwW kwW kwW kwesesesesestiach dotiach dotiach dotiach dotiach dotttttyyyyyczącyczącyczącyczącyczących Ewidencch Ewidencch Ewidencch Ewidencch Ewidencjijijijiji
DziałalnośDziałalnośDziałalnośDziałalnośDziałalności Gosci Gosci Gosci Gosci Gospodarpodarpodarpodarpodarczczczczczeeeeej i Dowj i Dowj i Dowj i Dowj i Dowodóodóodóodóodówwwww
OsobisOsobisOsobisOsobisOsobistttttyyyyychchchchch

I.  Z UsI.  Z UsI.  Z UsI.  Z UsI.  Z Ustttttaaaaawy o Wwy o Wwy o Wwy o Wwy o Wyyyyychowchowchowchowchowaniu w Taniu w Taniu w Taniu w Taniu w Trrrrrzzzzzeźweźweźweźweźwośośośośościcicicici
i Pri Pri Pri Pri Przzzzzeciwdziałaniu Alkeciwdziałaniu Alkeciwdziałaniu Alkeciwdziałaniu Alkeciwdziałaniu Alkoholizmowi:oholizmowi:oholizmowi:oholizmowi:oholizmowi:
Do 29.11.2011 r.  wydano: 2828282828 nowych zez-
woleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(2020202020 zezwoleń na placówki handlowe, 88888 zez-
woleń na lokale gastronomiczne)
Warto pamiętać, że wpłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i po-
dawanie napojów alkoholowych wnoszone
są w trzech ratach: I rata do 31 stycznia,
II rata do 31 maja, III rata do 30 września.
Opłaty wniesione po tych terminach powo-
dują wygaśnięcie zezwoleń.
W 2011 roku wszystkie opłaty zostały
wniesione w terminie.
II.  Z usII.  Z usII.  Z usII.  Z usII.  Z ustttttaaaaawy o Swwy o Swwy o Swwy o Swwy o Swobodzie Działalnośobodzie Działalnośobodzie Działalnośobodzie Działalnośobodzie Działalnościcicicici
GosGosGosGosGospodarpodarpodarpodarpodarczczczczczeeeeej :j :j :j :j :
Z jednej strony maleje liczba osób prowa-
dzących działalność gospodarczą, z drugiej
przedsiębiorcy poszerzają wachlarz świad-
czonych usług czy prowadzonej produkcji,
co stanowi pewną zauważalną prawid-
łowość.

W 20W 20W 20W 20W 20111111 r1 r1 r1 r1 rokokokokokuuuuu zarejestrowano 6666644444
nowych przedsiębiorców, wykreślono 111111111111111
przedsiębiorców na ich wniosek, dokonano
111116868686868 zmian w zaświadczeniach, zgłoszono
30 zawieszeń działalności i 25 25 25 25 25 wznowień
działalności.Razem złożono 398398398398398 wniosków
EDG-1 i CEIDG-1.

Trwają w dalszym ciągu prprprprprzyzyzyzyzygogogogogotttttowowowowowa-a-a-a-a-
nianianianiania rejestru ewidencji działalności gospo-
darczej do prprprprprzzzzzekekekekekazania do Centralneazania do Centralneazania do Centralneazania do Centralneazania do Centralnejjjjj
EwidencEwidencEwidencEwidencEwidencji Infji Infji Infji Infji Infororororormacmacmacmacmacji Działalnośji Działalnośji Działalnośji Działalnośji Działalności Gos-ci Gos-ci Gos-ci Gos-ci Gos-
podarpodarpodarpodarpodarczczczczczeeeeej j j j j prowadzonej przez Ministerstwo
Gospodarki.

OsobOsobOsobOsobOsobyyyyy, kt, kt, kt, kt, któróróróróre posiadają wpis do ee posiadają wpis do ee posiadają wpis do ee posiadają wpis do ee posiadają wpis do ewi-wi-wi-wi-wi-
dencdencdencdencdencji działalnośji działalnośji działalnośji działalnośji działalności gosci gosci gosci gosci gospodarpodarpodarpodarpodarczczczczczeeeeej, a niej, a niej, a niej, a niej, a nie
prprprprprowowowowowadzą tadzą tadzą tadzą tadzą teeeeej działalnośj działalnośj działalnośj działalnośj działalności  od dłuższci  od dłuższci  od dłuższci  od dłuższci  od dłuższegoegoegoegoego
czasu prczasu prczasu prczasu prczasu proszoszoszoszoszone są o jak najszybszone są o jak najszybszone są o jak najszybszone są o jak najszybszone są o jak najszybszeeeee
poinfpoinfpoinfpoinfpoinfororororormowmowmowmowmowanie uranie uranie uranie uranie urzędu o tzędu o tzędu o tzędu o tzędu o tym fakym fakym fakym fakym fakcieciecieciecie

W roku 2011 wydano 777776565656565 dowodów
osobistych..

OśOśOśOśOświatwiatwiatwiatwiataaaaa

Zadania oświatowe, które realizuje Gmina
Pilchowice są określone w:
- Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym,
- Ustawie z dnia 7 września 1991r. o syste-
mie oświaty,
- Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych
do tych ustaw.

Gmina Pilchowice jest organem pro-
wadzącym dla:

- 2-ch publicznych przedszkoli samorzą-
dowych w Pilchowicach i Nieborowicach
- 3 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
w Żernicy, Wilczy i Stanicy,
- 1 Zespołu Szkół w Pilchowicach

Baza lokalowa placówek stale ulega pop-
rawie. Do zajęć wychowania fizycznego
oprócz sal gimnastycznych wykorzysty-
wane są również boiska wielofunkcyjne
w Żernicy, Stanicy, Pilchowicach i Wilczy.

Stan techniczny i funkcjonalność bu-
dynków oświatowych oraz urządzeń spor-
towo – rekreacyjnych uznać należy za dob-
ry, co jest rezultatem stałych znacznych
nakładów finansowych czynionych od kilku
lat na poprawę substancji budowlanej.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyksz-
tałcenie wyższe pedagogiczne i pełne kwa-
lifikacje do pracy na zajmowanym stano-
wisku. Sukcesywnie zwiększa się liczba
nauczycieli posiadających status nauczy-
ciela dyplomowanego.

Do zabezpieczenia odpowiedniego
poziomu nauczania zgodnie  z potrzebami
szkół  poczyniono wszelkie starania umo-
żliwiające  doskonalenia zawodowego
nauczycieli. Nauczyciele podejmują szereg
form dokształcania. Systematycznie uczes-
tniczą w wielu formach doskonalenia adek-
watnie do swoich potrzeb.

Zorganizowany jest dowóz dla 8 ucz-
niów niepełnosprawnych do Szkoły Spec-
jalnej do Knurowa, 1 uczennicy do Gim-
nazjum w Pilchowicach oraz dla 3 dzieci
do Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-
Rehabilitacyjnego w Gliwicach.

Zwracany jest koszt przejazdu środ-
kiem komunikacji publicznej  jednej uczen-
nicy do Ośrodka dla Niesłyszących i Słabo-
słyszących w Raciborzu.

Urząd Gminy realizuje  Rządowy pro-
gram pomocy uczniom „Wyprawka szkol-
na” w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników uczniom, których dochód
na rodzinę nie przekracza kwoty 351zł.
oraz uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
W roku bieżącym z pomocy skorzystało 44
uczniów.

Realizowane jest zgodnie z ustawą
zadanie związane z dofinansowaniem
pracodawcom kosztów kształcenia młodo-

Rok 2011 był rokiem zmian w organizacji pracy urzędu gminy. Powstały referaty,
które swoją działalność w pełnych składach osobowych zaczęły od 1 czerwca.
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich objął swym władaniem  Stanowisko
d/s. kadr i oświaty, Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady, Stanowisko ds. Ewidencji
Ludności, Stanowisko ds. Ewidencji Działalności gospodarczej i Dowodów
osobistych, Promocję gminy,  sekretariat, informatyka i pracownika obsługi.



cianych pracowników. W roku bieżącym
z dofinansowania skorzystało 11 praco-
dawców na ogólny koszt 71.843,15zł.
Środki na powyższy cel przekazywane są
przez Wojewodę Śląskiego  zgodnie z prze-
słanym zapotrzebowaniem.

BiurBiurBiurBiurBiuro Radyo Radyo Radyo Radyo Rady

Rada Gminy jest organem stanowiącym
i kontrolnym. Rada  Gminy zgodnie ze Sta-
tutem powołuje Komisje Rewizyjną pop-
rzez, którą kontroluje działalność wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych, a także komis-
je problemowe na okres jej kadencji.
Przy Radzie Gminy działają następujące
Komisje:
- Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodar-
czego, Budżetu i Finansów,
- Komisja Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisje działają na podstawie planów
pracy komisji.

Posiedzenia Komisji  (do 30.11.2011)

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodar-
czego, Budżetu i Finansów odbyła  - 10
posiedzeń
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej
- 11 posiedzeńKomisja Oświaty, Kultury
i Sportu -16 posiedzeń
Komisja Rewizyjna - 14 posiedzeń
W bieżącym roku powoływane były rów-
nież komisje doraźne w sprawie : opraco-
wania  Statutu Sołectw,  w sprawie ustale-
nia stawek czynszu, w sprawie zmiany
Statutu Młodzieżowej Rady Gminy oraz
spotkanie zespołu ds. zaopiniowania kan-
dydatów na ławników
Rada Gminy obraduje na sesjach zwoły-
wanych przez przewodniczącego.

Do 30.11.2011 roku odbyło się 16  posie-
dzeń sesji, w tym 4  nadzwyczajne.

Przed każdą sesją odbywa się wspólne
posiedzenie komisji problemowych.

ZarZarZarZarZarządzanie Krządzanie Krządzanie Krządzanie Krządzanie Kryzyyzyyzyyzyyzysowsowsowsowsowe i Sprae i Sprae i Sprae i Sprae i Sprawywywywywy
ObrObrObrObrObronneonneonneonneonne

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie
Pilchowice w przypadku wystąpienia lokal-
nych zagrożeń w miesiącu styczniu podpi-
sano dwie  umowy o współpracy z przed-
siębiorcami z terenu gminy na dostarcza-
nie piasku. Działania te podjęto w celu za-
bezpieczenia działań sił ratowniczych
zwłaszcza w przypadku wystąpienia
zdarzeń w porze nocnej lub w dni świą-
teczne.
Zakupiono również z posiadanych środ-
ków gminnych jeden osuszacz powietrza
ATIKA, przeznaczony do osuszania ob-
szarów takich jak: warsztaty, piwnice czy
pomieszczenia mieszkalne, w których
występuje zbyt duża wilgotność. Osuszacz
został zakupiony w celu udostępniania
mieszkańcom  w przypadku wystąpienia
takiej potrzeby.

W 2011 r. Gmina Pilchowice uczestniczyła
w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży, orga-
nizowanego przez Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej Szefa
Obrony Cywilnej Kraju. ,,Powódź, pożar,
dniem czy nocą- straż przychodzi ci z po-
mocą”.  W konkursie uczestniczyli ucznio-
wie ze wszystkich szkół i przedszkoli. Na
konkurs wpłynęło 132 prace. Celem edu-
kacyjnym tegorocznego konkursu było
zapoznanie z przyczynami wystąpienia
niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie
możliwie skutecznych umiejętności zacho-
wania się podczas ich wystąpienia. Pop-
rzez konkurs można pokazać jak uniknąć
zagrożeń mających wpływ na bezpie-
czeństwo zarówno nas samych, jak i całego
społeczeństwa oraz pomóc wykształcić
zdolności radzenia sobie z nimi.

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. Urząd
Gminy w  Pilchowice uczestniczył w dwu-

szczeblowym ćwiczeniu obronnym pk
,,PIAST 2011”. Ćwiczenia miało za zada-
nie przećwiczenie wybranych zagadnień
operacyjnych w czasie podwyższania
gotowości obronnej państwa, stanu wojen-
nego i w czasie wojny. Ćwiczenie zostało
przeprowadzone w Urzędzie Gminy
w Pilchowicach. Kierownikiem ćwiczenia
i jednocześnie oceniającym była Pani Wójt
Joanna Kołoczek-Wybierek.
Zgodnie z Programem szkolenia ludności
w zakresie powszechnej samoobrony w
Gminie Pilchowice w 2011 została wydana
broszura informacyjna dla mieszkańców pt
,,Bądź bezpieczny. Jak postępować gdy
pojawi się zagrożenie?”. Broszura ta ma
na celu przypomnienie mieszkańcom
sposobu postępowania w przypadku wys-
tąpienia ewentualnych zagrożeń na terenie
gminy. W materiałach tych umieszczono
informacje na temat zagrożeń, które mogą
wystąpić na naszym terenie.
                                                      (r(r(r(r(red.)ed.)ed.)ed.)ed.)

Od czerwca w spółce trwają grun-
towne działania restrukturyzacyjne mające
na celu zwiększenie efektywności zacho-
dzących procesów, zwiększenie zakresu
działalności, poprawę jakości świad-
czonych usług, a w konsekwencji zmniej-
szenie kosztów organizacji i zwiększenie
przychodów. Od stycznia 2012 ma to być
trochę inna Spółka, funkcjonująca z no-
wym schematem i regulaminem organi-
zacyjnym, a także regulaminem wynagra-
dzania i pracy. Skutkiem zmian organi-
zacyjnych ma być zwiększenie efekty-
wności działania Spółki a w konsekwencji
ograniczenie wciąż rosnących kosztów
pracy. Niestety ceną  takiego działania by-
ło dostosowania poziomu zatrudnienia
do aktualnych potrzeb.

Oszczędności realizowane są nie tylko
na kosztach pracy. Zminimalizowano rów-
nież koszty usług zewnętrznych. Transpa-
rentnym przykładem jest tutaj obniżenie
ceny za odbiór i składowanie odpadów
komunalnych na wysypisku ze 185 zł
na 144 zł za tonę w przypadku odpadów
niesegregowanych, i ze 294,98 zł na 250
zł za tonę odpadów wielkogabarytowych.

Równolegle ze zmianami organiza-
cyjnymi i oszczędnościami zostały podjęte
działania zmierzające do zwiększenia zak-
resu świadczonych usług. Od stycznia zna-
czna część aktywności Brygady Usług
Komunalnych działającej w strukturach
Spółki PPK zostanie zaangażowana
do wywozu odpadów komunalnych. Rea-
lizacja tego działania we własnym zakresie
(nie przez podwykonawców) pozwoli na
utrzymanie miejsc pracy i pełne wykorzys-
tanie zasobów kadrowych i sprzętowych.
Dodatkowo PPK Sp. z o.o. uruchomiła
nowe usługi dla indywidualnych odbior-
ców:

- kompleksowa realizacja budowy
przyłączy wodociągowych i kanaliza-
cyjnych począwszy od wydania warunków
poprzez wykonanie projektu, usługi geo-
dezyjne, aż po fizyczną realizację.

-  usuwania błota śniegowego, śniegu,
lodu z chodników położonych wzdłuż pry-
watnych  nieruchomości oraz na ich tere-
nie,

- pielęgnacja zieleni: trawników drzew
i krzewów oraz odbiór odpadów bio-
degradowalnych.

Szczegółową informację dotyczącą
tych usług oraz ofertę można otrzymać
w siedzibie Spółki i pod telefonem:
32 332 732 332 732 332 732 332 732 332 71 58.1 58.1 58.1 58.1 58.

Wszystkie te działania pozwolą na od-
zyskanie stabilności Spółki, która jako
spółka gminna pomimo podlegania pod
ogólne zasady Kodeksu Handlowego nie
prowadzi działalności nastawionej na
osiąganie zysku. I w związku z tym można
by pozwolić sobie w przyszłym roku na
skonsumowanie efektów restrukturyzacji
Spółki i utrzymać dotychczasowy poziom
cen wody i ścieków.

TTTTTylkylkylkylkylko czy nas na to czy nas na to czy nas na to czy nas na to czy nas na to so so so so stttttać  ……?!!!ać  ……?!!!ać  ……?!!!ać  ……?!!!ać  ……?!!!
Obecnie prowadzona jest sprzedaż

wody do 3218 punktów. Woda jest pobie-
rana z 4 studni i uzdatniana na Stacji
Uzdatniania Wody w Nieborowicach.
W większości stan techniczny infrastru-
ktury związanej z produkcją i dystrybucją
wody budzi duży niepokój. Wyeksplo-
atowanie urządzeń skutkuje coraz większą
awaryjnością i niestabilnością procesów.
Aktualne rozwiązania techniczne wyko-
rzystywane na SUW są przestarzałe. Poz-
walają na utrzymanie odpowiedniej jakoś-
ci wody, ale charakteryzują się dużym po-
borem energii, zużyciem chemii, poborem
wody na cele technologiczne, oraz zaanga-
żowaniem obsługi.

W Gminie skanalizowanych jest tylko
421 budynków, co stanowi 17% ogółu.
Utrzymanie całej infrastruktury tj. 14 km
sieci oraz 6,1 km przyłączy oraz zapew-
nienie odpowiednich procesów na sześciu
oczyszczalniach dla tak małej ilości dos-
tawców ścieków jest bardzo kosztowne.

Zmiany na lepsze w PPK Sp. z o.o.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Gmina Pilchowice zobligowana jest do roz-
-budowy sieci zgodnie z wytycznymi Dyrek-
tywy 91/271/EWG Rady Wspólnot Euro-
pejskich do 2015 roku pod groźbą nałoże-
nia kar. Widać tutaj, że przy braku inwes-
tycji w sposób niekontrolowany i nieuza-
sadniony wciąż będą rosły koszty związane
z drogą eksploatacją, usuwaniem awarii,
a także nałożonymi karami. Należy zatrzy-
mać tą spiralę i zacząć nie tylko moderni-
zować posiadaną  infrastrukturę wodocią-
gową i kanalizacyjną, ale także ją rozbudo-
wywać również na terenach inwestycyj-
nych i podlegających intensywnej rozbudo-
wie. Wzrost wolumenu dostarczanej wody
oraz odbieranych ścieków przekłada się
na ich cenę.

W związku z powyższym Przed-
siębiorstwo opracowało i przedłożyło
Wójtowi Gminy a przez niego Radzie
Gminy Pilchowice Wieloletni Plan Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń wodocią-
gowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na
lata 2012 – 2020. Plan jest zgodny z art.
21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę oraz
zbiorowym odprowadzaniu ścieków i prze-
widuje realizację inwestycji za 40 mln zł
z czego 8 963 tys. zł przewidziano na in-
westycje związane z infrastrukturą wodo-
ciągową i 30 833 tys. zł na inwestycje
związane  z infrastrukturą  kanalizacyjną.
Już na rok 2012 zaplanowano na inwes-
tycje wodociągowe 1 040 tys. zł i na budo-
wę kanalizacji 2 833 tys. zł.

Przedsiębiorstwo dysponuje środkami
własnymi z amortyzacji i kapitału włas-
nego pochodzącego z dokapitalizowania
w wysokości 681 tys. zł. Dodatkowo prze-
widziane jest pozyskanie środków z Prog-
ramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącz-
nej wysokości 2 mln zł. Jednakże do zbi-
lansowania nakładów inwestycyjnych ko-
nieczne jest posiadanie dodatkowych
środków w wysokości 1 192 tys. zł. I tu
trzeba odpowiedzieć sobie  na pytanie czy
w latach następnych zaakceptować nie-
uzasadniony wzrost kosztów eksploatacji
i ryzyko związane z brakiem ciągłości dos-
taw wody czy ponieść uzasadnione koszty
inwestycji?
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Komentarz Rady Nadzorczej PPK Sp.
z o.o.

Zarządzający każdą firmą oprócz kom-
petencji merytorycznych musi mieć wizję
i pomysł na prowadzenie i rozwój swojego
przedsiębiorstwa. Po kilku miesiącach
współpracy z Panem Prezesem widzimy,
że jest to człowiek, który spełnia te wy-
magania. Sytuacja PPK była i jest nie
najlepsza, ale zaczynamy widzieć „świateł-
ko w tunelu”. Reorganizacja Spółki, obni-
żenie kosztów składowania odpadów, wy-
wóz ich własnym transportem oraz wpro-
wadzenie nowych usług to kilkaset tysięcy
złotych w roku 2012 na nowe inwestycje.
Przed nami wielkie inwestycje w infrastru-
kturę wodno-kanalizacyjną, stąd nieunik-
niona podwyżka stawek za wodę i ścieki.
Jesteśmy przekonani, że następnej długo
nie będzie.
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Projekt budżetu na 2012 rok
Dnia 15 listopada 2011 roku Wójt

Gminy Pilchowice przedłożył Radzie Gmi-
ny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach projekt budżetu Gminy
Pilchowice na 2012 rok. Dochody budże-
tu zaplanowane zostały w wysokości
25.470.367,00 zł.

Największy wpływ na wielkość docho-
dów mają następujące źródła dochodów:

- udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych – kwota 8.609.889,00 zł
(33,8 %)
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z bud-
żetu państwa – kwota 7.222.602,00 zł
(28,4 %)
- wpływ z podatku od nieruchomości –
kwota 3.730.000,00 zł (14,6 %)
- dotacje celowe z budżetu państwa na
realizacje zadań zleconych gminie z zak-
resu administracji rządowej – kwota
1.447.915,00 zł (5,7 %)
- środki z budżetu UE – kwota
1.293.500,00 zł) 5,1 %

- dochody ze sprzedaży mienia – kwota
500.000,00 zł (2 %)
- pozostałe dochody – kwota
2.666.461,00 zł (10,4 %)

Graficzny udział poszczególnych źródeł
dochodów w dochodach ogółem przed-
stawia poniższy wykres.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały
w wysokości 26.988.330,00 zł. Wydatki
bieżące zaplanowane zostały w wysokości
22.300.330 zł co stanowi 82,6 % wydat-
ków ogółem. Największy udział wydatków
bieżących w wydatkach bieżących ogółem
stanowią wydatki w działach: 801 “Oświa-
ta i wychowanie”, 750 “Administracja
publiczna”, 852 “Pomoc społeczna”, 900
“Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska”, 600 “Transport i łączność”.



Wydatki bieżące na oświatę

w  budżecie Gminy Pilchowice

w latach 2008 – 2012

Graficzny udział poszczególnych wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem
przedstawia poniższy wykres.

Procentową wysokość dopłaty Gminy
Pilchowice do wydatków na oświatę w
latach 2008 – 2012 ilustruje powyższy
wykres.
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Wydatki majątkowe zaplanowane zostały
w wysokości 4.688.000 zł, co stanowi
17,4 % wydatków ogółem. Zaplanowane
zostały między innymi następujące wydat-
ki majątkowe: budowa miejsc parkingo-
wych ul. K. Miarki w Wilczy– 130.000 zł,
przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków
w Pilchowicach – 530.000 zł, budowa
sieci szerokopasmowej – 250.000 zł, bu-
dowa placu zabaw ZS Pilchowice –
230.000 zł, dokapitalizowanie PPK Sp.

z o. o. celem realizacji zadania kontunuacji
budowy kanalizacji w Pilchowicach (Dolna
Wieś) – 750.000 zł, przebudowa po-
mieszczeń po przedszkolu na bibliotekę
w Wilczy – 410.000 zł, termomodernizacja
dawnego Domu Kultury w  Żernicy –
775.000 zł. Propozycja przebudowy drogi
gminnej ul. Zalesie w Nieborowicach
(za 1.300.000 zł) nie zyskała poparcia
radnych z uwagi m.in. na sposób zapro-
jektowania.

Projekt budżetu Gminy Pilchowice
na 2012 rok zakłada deficyt. Planowany
deficyt  w wysokości 1.517.963 zł oraz
planowane rozchody (spłaty rat kredytów
i pożyczek) w wysokości  982.037 zł
zostaną pokryte kwotą planowanego przy-
chodu w wysokości 2.500.000 zł. W sto-
sunku do roku bieżącego (wg stanu
na dzień 30 września) planowane
dochody budżetu w 2012 r. będą niższe
o 588.292,37 zł. Dochody bieżące
wzrosną o 869.656,63 zł, natomiast
dochody majątkowe będą niższe
o 1.457.950,00 zł. Planowane wydat-
ki będą wyższe o 776.635,63 zł. Planu-
je się spadek wydatków bieżących
o 1.189.947,37 zł, oraz wzrost wydatków
majątkowych o 1.966.583,00 zł. Sto-
sownie do art. 242 ustawy o finansach
publicznych “organ stanowiący jednost-
ki samorządu terytorialnego nie może
uchwalić budżetu, w którym planowane
wydatki bieżące są wyższe niż planowane
dochody bieżące (...)”. W projekcie budże-
tu Gminy Pilchowice na 2012 rok różnica
pomiędzy dochodami bieżącymi, a wy-
datkami bieżącymi wynosi 2.406.537 zł.
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Wydatki bieżące Gminy Pilchowice na
oświatę w latach 2008 – 2012:

2008 r2008 r2008 r2008 r2008 rokokokokok
(wg sprawozdań) –   9.214.741,87 zł
2009 r2009 r2009 r2009 r2009 rokokokokok
(wg sprawozdań) – 10.041.649,55 zł
2020202020111110 r0 r0 r0 r0 rokokokokok
(wg sprawozdań) – 10.872.575,64 zł
2020202020111111 r1 r1 r1 r1 rokokokokok
(wg planu na dzień 30 września) –
11.297.440,00 zł
2020202020111112 r2 r2 r2 r2 rokokokokok
(wg projektu uchwały budżetowej) –
10.953.227,00 zł

Wydatki bieżące Gminy Pilchowice
na oświatę w latach 2008 – 2012, które
powinny być sfinansowane z subwencji
oświatowej:

2008 r2008 r2008 r2008 r2008 rokokokokok
(wg sprawozdań) –  7.334.715,36 zł
2009 r2009 r2009 r2009 r2009 rokokokokok
(wg sprawozdań) –  7.821.674,27 zł
2020202020111110 r0 r0 r0 r0 rokokokokok
(wg sprawozdań) –  8.536.689,63 zł
2020202020111111 r1 r1 r1 r1 rokokokokok
(wg planu na dzień 30 września) –
9.280.528,33 zł
2020202020111112 r2 r2 r2 r2 rokokokokok
(wg projektu uchwały budżetowej) –
8.986.406,00 zł.

Wysokość subwencji oświatowej dla
Gminy Pilchowice w latach 2008 – 2012:

2008 r2008 r2008 r2008 r2008 rokokokokok
(wg sprawozdań) –  5.412.250,00 zł
2009 r2009 r2009 r2009 r2009 rokokokokok
(wg sprawozdań) –  5.741.064,00 zł
2020202020111110 r0 r0 r0 r0 rokokokokok
(wg sprawozdań) –  6.146.893,00 zł
2020202020111111 r1 r1 r1 r1 rokokokokok
(wg planu na dzień 30 września) –
6.842.487,00 zł
2020202020111112 r2 r2 r2 r2 rokokokokok (wg projektu uchwały bud-
żetowej) –  7.222.602,00 zł.

WWWWWój tó j tó j tó j tó j t :::::  Planowane mniejsze wydatki
na oświatę w 2012 r. są wynikiem racjo-
nalizacji działań kadry zarządzającej
naszym placówkami przy równoczesnym
wzroście subwencji, co widać w powyż-
szym zestawieniu.. Jest wiele sposobów
na zwiększenie subwencji, jak chociażby
uruchomienie klas sportowych i mis-
trzostwa sportowego, oddziałów bilin-
gwalnych (dwujęzycznych). Szkoły posia-
dają rachunki własne, na których gro-
madzone są środki wygospodarowane
w ramach działań managerskich dyrek-
torów (np. z najmu pomieszczeń). Liczymy
również, że placówki samodzielnie przygo-
tują projekty w ramach konkursów unij-
nych, zwłaszcza, że potencjał kadry jest
ogromny.



Zarządzanie długiem Gminy Pilchowice

Kształtowanie się zadłużenia w latach 2007 – 2011
przedstawia poniższy wykres
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Od dnia 1 stycznia 2012 roku bankową
obsługę Gminy Pilchowice prowadzić
będzie Bank Spółdzielczy Sośnicowice.

Poniżej przedstawiamy numery
nowych rachunków bankowych Urzędu
Gminy Pilchowice:

80 880 880 880 880 8460 0008 2002 0005 8825 0003460 0008 2002 0005 8825 0003460 0008 2002 0005 8825 0003460 0008 2002 0005 8825 0003460 0008 2002 0005 8825 0003

– dochody podatk– dochody podatk– dochody podatk– dochody podatk– dochody podatkooooowwwwweeeee,

tu wpłacamy podatek od nieruchomoś-
ci, podatek leśny, podatek rolny, poda-
tek od środków transportowych od
osób fizycznych i prawnych;

 NOWE  RACHUNKI  BANKOWE
53 853 853 853 853 8460 0008 2002 0005 8825 000460 0008 2002 0005 8825 000460 0008 2002 0005 8825 000460 0008 2002 0005 8825 000460 0008 2002 0005 8825 00044444

– dochody poz– dochody poz– dochody poz– dochody poz– dochody pozososososostttttałeałeałeałeałe,

tu wpłacamy czynsz dzierżawny, opłaty
za wieczyste użytkowanie, czynsz za na-
jem lokali użytkowych i mieszkalnych,
opłaty adiacenckie, renty planistyczne,
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alko-
holu, opłaty skarbowe, należności z� ty-
tułu kupna nieruchomości, opłaty tar-
gowe, opłaty za zajęcie pasa drogowe-
go i inne.

O nowych numerach rachunków
bankowych  placówek  oświatowych

Zadłużenie Gminy Pilchowice na
dzień 01 stycznia 2011 roku  wynosiło
5.151.275,24  zł.

Na wyżej wymienione zadłużenie
złożyły się następujące pożyczki i kredyty:
-  Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa
kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap” -
kwota zadłużenia 841.372,00 zł,
-  Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza I
etap” - kwota zadłużenia  158.905,00 zł,
-  Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa
kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap” -
kwota zadłużenia 1.224.062,54,00 zł,
-  Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go na zadanie inwestycyjne pn. „Moderni-
zacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego
w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierz-
chni jezdni, przebudowy pobocza oraz ins-
talacji kanalizacji deszczowej” - kwota
zadłużenia 878.744,00 zł,
-  Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na zadania inwestycyjne pn. ”Prze-
budowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa,
Świerkowa, Sosnowa) w sołectwie
Nieborowice wraz z budową kanaliza-
cji deszczowej”  - kwota zadłużenia
548.191,70 zł,
-  Kredyt z Banku PEKAO SA w Gliwicach
na finansowanie planowanego deficy-
tu budżetowego – kwota zadłużenia
1.500.000,00 zł.

Na dzień 30 listopada 2011 roku
zadłużenie Gminy Pilchowice wynosiło
4.149.363,95 zł.

Na wyżej wymienione zadłużenie
składają się następujące pożyczki i kredyty:
-  Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadanie inwestycyjne  pn.”Budowa
kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap”-
kwota zadłużenia wynosi 751.225,00 zł,
-  Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadanie inwestycyjne pn. „Budo-
wa sieci wodociągowej w sołectwie
Wilcza I etap” - kwota zadłużenia wynosi
111.795,00 zł,
-  Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa
kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap” -
kwota zadłużenia wynosi 1.132.237,00 zł,
-  Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na zadanie inwestycyjne pn. „Moder-
nizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego
w sołectwie Pilchowice w zakresie na-
wierzchni jezdni, przebudowy pobocza
oraz instalacji kanalizacji deszczowej” -
kwota zadłużenia wynosi 746.933,25 zł,
-  Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na zadanie inwestycyjne pn. ”Prze-
budowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa,

Świerkowa, Sosnowa) w sołectwie
Nieborowice wraz z budową kanalizacji
deszczowej” - kwota zadłużenia wynosi
462.173,70 zł,
-  Kredyt z Banku PEKAO SA w Gliwicach
na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego – kwota zadłużenia wynosi
500.000,00 zł,
-  Kredyt z Banku Spółdzielczego
w Sośnicowicach na zadanie inwesty-
cyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej
(ul. L. Miki) w Żernicy” - kwota zadłuże-
nia wynosi 445.000,00 zł.

Na zmniejszenie zadłużenia Gminy
Pilchowice o kwotę 1.001.911,29 zł złożyły
się spłaty  kolejnych rat kredytów i poży-
czek w kwocie 671.911,29 zł, wcześniejsza
spłata części kredytu na finansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie
775.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu
w wysokości 445.000,00 zł. Szacuje się,
że w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu
na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego Gmina Pilchowice zaosz-
czędziła około 130.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 listo-
pada 2011 roku poniesiono koszty obsługi
kredytów i pożyczek w kwocie 186.850,67
zł (odsetki). Na dzień 30 listopada 2011
roku oprocentowanie pożyczek wynosi
3%, natomiast oprocentowanie kredytów
wynosi średnio 5,31%.

W wyniku planowanej spłaty w mie-
siącu grudniu kolejnych rat kredytów i po-
życzek w kwocie 208.259,25 zł, pla-
nowanego umorzenia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.
„Budowa sieci wodociągowej w sołectwie
Wilcza I etap” w kwocie 111.795,00 zł
oraz planowanej wcześniejszej spłaty
części kredytu na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. L.
Miki) w Żernicy” w kwocie 275.000,00 zł
i kredytu na finansowanie planowanego
deficytu budżetowego w kwocie
125.000,00 zł, zadłużenie Gminy
Pilchowice na dzień 31 grudnia 2011 ro-
ku powinno wynieść 3.429.309,70 zł.



Gminy Pilchowice, na które winny być
wpłacane opłaty za czesne oraz opła-
ty za wyżywienie rodzice zostaną po-
informowani w każdej placówce
oświatowej.

Wpłaty na ww. rachunki bankowe
są wolne od opłat bankowych.

Oddział Banku Spółdzielczego
w Sośnicowicach działa na terenie
Pilchowic przy ul.� Rynek� 10 od po-
niedziałku do piątku w godzinach
pracy Urzędu.

Szczegółowa informacja o no-
wych rachunkach bankowych wraz
z pełnym ich wykazem dostępna bę-
dzie już wkrótce na stronie interne-

towej tutejszego Urzędu.

Podatki lokalne stanowiące dochód
Gminy Pilchowice to: podatek od nieru-
chomości, podatek rolny, podatek leśny
i podatek od środków transportowych.
Największym z nich pod względem wyso-
kości wykonania jest podatek od nieru-
chomości, który stanowi trzecią wielkość
dochodów własnych budżetu gminy zaraz
po subwencjach i podatku dochodowym
od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości to poda-
tek, który płaci się za grunty, budynki
i budowle położone na terenie danej gmi-
ny. Podstawą opodatkowania dla gruntów
stanowi ich powierzchnia, dla budynków
lub ich części – ich powierzchnia użytko-
wa, a dla budowli lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej – ich wartość. Na mocy Uchwały
Rady Gminy zwolnione z podatku są grun-
ty oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako
drogi, o ile nie są związane z  prowadze-
niem działalności gospodarczej.

Grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne
(z wyjątkiem gruntów zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej innej niż
dzia-łalność rolnicza) podlegają opodatko-
waniu podatkiem rolnym. Natomiast
opodatkowaniu podatkiem leśnym pod-
legają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych
na wykonywanie innej działalności gospo-
darczej niż działalność leśna. Wszystkie
grunty (bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji i gruntów i budyn-
ków) i budowle zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej opodatkowane
są podatkiem od nieruchomości.

Podatnikami są właściciele i współ-
właściciele nieruchomości, jak również
posiadacze i współposiadacze, a także
użytkownicy wieczyści gruntów.

Dla osób fizycznych wysokość podat-
ku ustalana jest w drodze decyzji, a poda-
tek płatny jest w czterech ratach w nastę-
pujących terminach: do dnia 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej są zobowiązane do uiszczania podatku

od nieruchomości i leśnego w 12 mie-
sięcznych ratach – do 15 dnia każdego
miesiąca. Wyjątek stanowi I rata – do dnia
31 stycznia. Podatek rolny płatny jest
w czterech ratach – w terminach tak jak
dla osób fizycznych.

Jeżeli podatnik kupi, otrzyma w dro-
dze darowizny lub spadku, sprzeda lub
daruje nieruchomości, a także jeżeli zmie-
ni się klasyfikacja gruntów, sposób użytko-
wania budynku lub jego części bądź zmie-
ni się adres zamieszkania podatnika lub
nazwisko, to powinien powyższe fakty
zgłosić w Urzędzie Gminy, to znaczy
przedłożyć stosowny dokument (np. akt
notarialny, postanowienie sądu, zmiana
geodezyjna) i wypełnić informację (osoby
fizyczne) lub deklarację (osoby prawne)
w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego. Wzory informacji i de-
klaracji podatkowych dostępne na stronie
internetowej www.bip.pilchowice.pl bądź
w Referacie Podatków i Opłat Urzędu
Gminy (pokój nr 6). Dla osób fizycznych
przeznaczony jest formularz „Informacja
w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego”. Osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej do dnia 15 stycznia
każdego roku składają Deklaracje w spra-
wie podatku rolnego i leśnego, a od 2012
r. obowiązuje nowy termin składania
Deklaracji na podatek od nieruchomości
– do dnia 31 stycznia. Informujemy rów-
nież, że w 2012 r. obowiązywać będą
nowe wzory formularzy podatkowych!

Opodatkowaniu podatkiem od środ--
ków transportowych podlegają: samo-
chody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony, ciągni-
ki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z przyczepą lub na-
czepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5
tony, przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dmc
od 7 ton, a także autobusy. Osoby będące
właścicielami lub współwłaścicielami ww.
środków transportowych zobowiązane są
do składania deklaracji na podatek od
środków transportowych (DT-1) w ter-
minie do dnia 15 lutego każdego roku lub
w terminie do 14 dni od dnia mającego
wpływ na powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku podatkowego (np. nabycie,
zbycie, czasowe wycofanie pojazdu z ru-
chu, zmiana miejsca zamieszkania
lub siedziby). Wzory deklaracji DT-1
dostępne są na stronie internetowej
www.bip.pilchowice.pl lub w Referacie
Podatków i Opłat. Wraz ze złożoną dekla-
racją (z wyjątkiem deklaracji rocznej)
należy przedłożyć stosowne dokumenty,
np. umowę/fakturę kupna-sprzedaży,
decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu
z ruchu, dowód rejestracyjny do wglądu
i kartę pojazdu (jeśli została wydana).
Podatek od środków transportowych
płatny jest w dwóch ratach w terminie
do dnia 15 lutego i 15 września.

Numer konta bankowego, na który
należy wpłacać podatki, podany jest

na decyzji ustalającej wymiar podatku,
a także na stronie internetowej
www.bip.pilchowice.pl.

Jeżeli podatnicy nie zapłacą w ter-
minie należnego podatku, to wystawiane
jest upomnienie wzywające do uregulo-
wania zaległości. Na upomnieniu nie ma
podanej kwoty odsetek tylko należność
główna i koszty upomnienia, które aktu-
alnie wynoszą 8,80 zł. Odsetki za zwłokę
podatnik jest zobowiązany sam naliczyć
(według obowiązującej stawki odsetek
za zwłokę od zaległości podatkowych)
i wpłacić, gdyż ich wysokość jest zależna
od daty wpłaty. Jeżeli mimo odebranego
upomnienia podatnik dalej nie uiszcza za-
ległości, wystawiany zostaje tytuł wyko-
nawczy, który przesyłany jest do Urzędu
Skarbowego. Następnie poborca skar-
bowy w drodze egzekucji ściąga od dłuż-
nika zaległy podatek, obciążając go odset-
kami, kosztami upomnienia i dodatko-
wymi kosztami komorniczymi.

Nadchodzi nowy rok podatkowy,
a więc podjęte zostały uchwały w spra-
wie wysokości podatków lokalnych
na 2012 r.

W przypadku podatku od nierucho-
mości, to Rada Gminy uchwala jego wy-
sokość, z tym, że stawki nie mogą prze-
kroczyć górnych granic stawek kwotowych
określonych przez Ministra Finansów.
Uchwała w sprawie podatku od nieru-
chomości na 2012 r. przewiduje stawki
podatku wyższe od dotychczas obowią-
zujących, jednak znacznie niższe od do-
puszczalnych maksymalnych stawek wska-
zanych przez Ministra Finansów. W uch-
wale znalazła się jeszcze jedna zmiana,
a mianowicie dotychczas obowiązywały
oddzielne stawki dla budynków gospo-
darczych i stodół oraz dla budynków pozo-
stałych, a od roku 2012 dla ww. budynków
będzie obowiązywała tylko jedna stawka.
Jeżeli chodzi o wysokość stawek podatku
od nieruchomości na 2012 r, to w porów-
naniu z Gminami Powiatu Gliwickiego
Gmina Pilchowice plasuje się na średnim
poziomie. Uchwała w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości na 2012 r.
przewiduje m. in. zwolnienie, tak jak w
tym roku, gruntów sklasyfikowanych w
ewidencji gruntów i budynków jako drogi,
z wyjątkiem związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Stawkę podatku rolnego oblicza się
w oparciu o średnią cenę skupu żyta
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedza-
jącego rok podatkowy (cenę ogłasza Pre-
zes Głównego Urzędu Statystycznego).
W 2012 r. stawka podatku rolnego
dla gospodarstw rolnych wynosić bę-
dzie 185,45 zł za 1 ha przeliczeniowy,
a dla nieruchomości rolnych – 370,90 zł
za 1 ha fizyczny. W tym roku nasza Rada
Gminy nie znalazła podstaw do obniżenia
średniej ceny skupu żyta w drodze uchwa-
ły, chociaż tak zawnioskował tutejszy
Organ podatkowy.
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PODATKI  I  OPŁATY  LOKALNE



Stawkę podatku leśnego oblicza się w
oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy (cenę tę ogłasza Prezes Głów-
nego Urzędu Statystycznego). W 2011 r.
podatek leśny wynosi 34,0230 zł za 1 ha
lasów, natomiast w 2012 r. stawka będzie
wynosić 41,0696 zł za 1 ha.

Stawki podatku od środków transpor-
towych muszą mieścić się w „widełkach”,

to znaczy nie mogą przekroczyć stawek
maksymalnych określonych przez Ministra
Finansów, jak również nie mogą być niższe
niż stawki minimalne określone także
przez Ministra Finansów. Obecnie obowią-
zuje uchwała z 2009 r., tzn. stawki podat-
ku od środków transportowych nie zmie-
niły się od 2010 r. W 2011 r. w Gminie
Pilchowice obowiązywały jedne z najniż-
szych stawek podatku od środków trans-
portowych w porównaniu ze stawkami

Poniższa tabela przedstawia porównanie wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących w 2011 r, 2012 r. i maksymalnych stawek określonych przez Ministra
Finansów.

PODATKI  I  OPŁATY  LOKALNE              c.d. ze str. 11
z pozostałych Gmin Powiatu Gliwickiego.
Uchwała na 2012 r. przewiduje wzrost
stawek o ok. 5% w porównaniu do stawek
z roku 2011.

Od tego roku tut. Urząd ma możliwość
wpisania osób niepłacących w terminie
niepodatkowych opłat do Krajowego
Rejestru Dłużników. Konsekwencjami
wpisu na „czarną listę” dla dłużnika są
m. in.: odmowa udzielenia kredytu, trud-
ności przy zakupach na raty i utrata wia-
rygodności płatniczej.

Rolnicy w terminach od 1 do 31 marca
i od 1 do 30 września 2011 r. składali
wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W stosunku do ubiegłych lat coraz więcej
rolników składa wnioski, dla porównania
w 2009 r. złożone zostały 83 wnioski,
w 2010 r. - 89, a w 2011 r. - 96. Limit
zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r.
wyniósł 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych,
natomiast stawka zwrotu podatku za 1 litr
oleju napędowego wyniosła 0,85 zł. Zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej wypłaconego rolnikom
wyniósł odpowiednio:

w 2009 r. - 108.523,91 zł,
w 2010 r. - 109.592,12 zł,
i w 2011 r. - 115.102,19 zł.

Informacje w sprawie podatków i opłat
można uzyskać w Referacie Podatków
i Opłat Urzędu Gminy Pilchowice (po-
kój nr 6) lub pod numerem telefonu: (32)
332 71 60.
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Półfinał konkursu „Godomy po na-
szymu” organizowany przez Spichlerz
Górnego Śląska jest już Czwartą edycją
„Spichlerzowego Przeglądu Gwary Śląs-
kiej”. Gospodarzem półfinałowych zma-
gań był tego roku Dom Kultury w  Żernicy,
gdzie o tytuł Ślązaka Roku 2011 i zakwa-
lifikowanie się do finału konkursu zmagało
się 9 uczestników półfinałów. Zapre-
zentowali oni swoje autorskie teksty odno-
szące się do codziennego życia w naszym

„Godomy po naszymu”
regionie. Ocenie jury podlegały takie
elementy wystąpień jak dobór tematu,
biegłość  w posługiwaniu się śląska gwarą,
oryginalność wypowiedzi, umiejętność
improwizacji oraz osobowość sceniczna
pretendentów do tytułu Ślązaka Roku.

Jury w składzie – Ewa Lukoszek,
Beata Przybyła i Anna Stronczek, pierwsze
miejsce przyznało p. Bernadetcie Suliga
z Pilchowic. Drugie miejsce przyznano

p. Róży Kosielskiej
z Kochanowic, a trzecie
p. Marii Pendzich ze
Stanicy. Jury wyróżni-
ło też wystąpienia p.
Stefanii Badura i Teresy
Wójcik.

O wynikach w finale
konkursu jakie osiągną
kandydaci reprezentują-
cy naszą gminę poinfor-
mujemy w następnym
wydaniu gazety.

                                                                                                             ak         ak         ak         ak         ak
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w Pilchowicach zaprasza do wzięcia
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można składać w dniach 19 i 20

grudnia 2011 r.  w Świetlicy Wiejskiej

w Nieborowicach lub w siedzibie

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Pilchowicach  (w godzinach od 10.00

do 15.30).

Honorowy patronat nad konkur-

sem sprawuje Wójt Gminy Pilchowice.
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DOTACJE A ROZWÓJ
GMINNEJ
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W PILCHOWICACH

Z życia wilczańskiej filii bibliotecznej

Biblioteki utrzymywane są przez lo-
kalne samorządy, ale od ich dyrekcji zależy
rozwój placówki. Gminna Biblioteka
Publiczna w Pilchowicach zdobyła w roku
bieżącym ze środków Biblioteki Narodo-
wej dotację w wysokości 5.600 zł. w ra-
mach programu „Zakup nowości wydaw-
niczych dla bibliotek”. Nie łatwo było
otrzymać takie dofinansowanie. Wpływ
na taką dotację mają: wskaźnik liczby
mieszkańców, wskaźnik liczby czytelników
oraz wskaźnik liczby wypożyczeń. Większe
biblioteki mają większe możliwości. Nasza
biblioteka jest mniejszą instytucją, dlatego
otrzymaliśmy mniejszą dotację. Jesteśmy
jednak bardzo zadowoleni, bo co roku
przekazywana kwota jest wyższa. Celem
programu jest wzbogacenie i odnowienie
księgozbiorów polskich bibliotek pub-
licznych. Otrzymana dotacja została prze-
znaczona na zakup książkowych nowości
wydawniczych. Dotację finansową na za-
kup nowości biblioteka pozyskała również
z Fundacji Bankowej im. dr. Mariana
Kantona w wysokości 1.000 zł. Wykaz
nowości zakupionych dla biblioteki znaj-
duje się w dziale „Nowości” na stronie
internetowej biblioteki:
wwwwwwwwwwwwwww.biblio.biblio.biblio.biblio.bibliotttttekekekekeka.pilchowice.pla.pilchowice.pla.pilchowice.pla.pilchowice.pla.pilchowice.pl

Poprzez udział w programie „Aka-
demia Orange dla bibliotek” pozyskano
dotację finansową w wysokości 3.100 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie dostę-
pu do szerokopasmowych łączy interne-
towych w placówce głównej i filiach.
Program prowadzony jest na mocy poro-
zumienia w sprawie internetyzacji pols-
kich bibliotek publicznych z dnia 6 sier-
pnia 2009 roku zawartego pomiędzy TP,
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Fundacją Społeczeń-
stwa Informacyjnego. Celem programu
jest wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego poprzez zwiększenie
dostępu do nowych technologii komu-
nikacyjnych i promocję ich wykorzystania
tak, by gminne biblioteki publiczne stały
się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi
centrami informacyjnymi, kulturalnymi
i edukacyjnymi.

Firma Microsoft w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek przekazała opro-
gramowanie wartości 9756,00 zł. Cie-

szymy się, że doceniając naszą pracę
na rzecz środowiska lokalnego firma
Microsoft postanowiła wesprzeć bibliotekę
w Pilchowicach i przekazać nowe oprog-
ramowanie do komputerów m. in.: Office
Professional 2010, Microsoft Lync 2010,
Microsoft Business Contact Manager
2010, Microsoft Web Apps 2010. Czy-
telnikom oraz mieszkańcom gminy umoż-
liwi to korzystanie z użytecznej, łatwo
dostępnej i osiągalnej finansowo tech-
nologii. Zarówno firma Microsoft, jak i jej
pracownicy od dawna uznają potrzebę
zaangażowania we wspieranie społecz-
ności na całym świecie. Oferując bez-
zwrotną pomoc w postaci oprogramo-

wania firma współuczestniczy w popra-
wie warunków społeczno-ekonomicznych,
a przez to do odmiany życia ludzi i całych
społeczności.

Ostatecznym celem Microsoftu jest
umożliwienie milionom ludzi korzystania
z użytecznej, łatwo dostępnej i osiągalnej
finansowo technologii. Pozyskane środki
ze źródeł zewnętrznych pozytywnie wpły-
wają na rozwój placówek bibliotecznych
w Gminie Pilchowice.
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W Wilczy ma swoją siedzibę filia Gmin-
nej Biblioteki Publicznej W Pilchowicach.
Filia działa już od 63 lat, pierwszy wpis
do księgi inwentarzowej pochodzi
z 1948 roku, ze względu na swoją dłu-
goletnią działalność wychowała wiele
pokoleń czytelników.

Wspomniał o tym podczas obchodów
Dnia Niepodległości Pan prof. dr hab. Jerzy
Pacha, mieszkaniec Wilczy, a kiedyś wierny
czytelnik tutejszej biblioteki. Zaznaczyć także
trzeba, że Pan profesor przekazał część
prywatnego bogatego księgozbioru biblio-
tece w Wilczy. Zbiory te po opracowaniu
będą udostępniane czytelnikom.

Do zadań biblioteki należy promo-
wanie i upowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci, młodzieży i czytelnika doro-
słego oraz systematyczne gromadzenie
książek z uwzględnieniem potrzeb posz-
czególnych kategorii użytkowników. Filia w
Wilczy prowadzi także działalność infor-
macyjną. Posiada trzy stanowiska kom-
puterowe z dostępem do Internetu pozy-
skane w ramach Programu Rozwoju Biblio-
tek oraz Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013, istnieje więc możliwość sko-
rzystania z tej formy poszukiwania infor-
macji.

Dzieci i młodzież często korzystają
z komputerów, pobyt w bibliotece jest dla
nich przyjemny i bezpieczny, zawsze
pod czujnym okiem bibliotekarza. Oprócz

funkcji bibliotekarskiej i informacyjnej filia
prowadzi działalność oświatowo - kulturalną,
do której należą m.in.: organizacja wystawek
tematycznych i okolicznościowych, osta-
tnia związana z Dniem Niepodległości
11 listopada, oraz Dniem Pluszowego Misia,
którego święto obchodzimy 25 listopada.
Jednocześnie biblioteka współpracuje
z  Zespołem Szkolno - Przedszkolnym
Szkoły Podstawowej w Wilczy oraz Gmi-
nnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach.

Zadaniem biblioteki jest także kształ-
towanie kultury czytelniczej wśród uczniów
poprzez organizację lekcji bibliotecznych,
które przeprowadza się wśród najmłodszych
czytelników.

Bibliotekarz został zaproszony także
przez uczniów szkoły na obchody Dnia Św.
Mikołaja połączone z czytaniem i warsz-
tatami ceramicznymi.

Filia biblioteczna w Wilczy jest jednym
w sołectwie, oprócz szkoły, źródłem dostępu
do książki i informacji, miejscem gdzie
można posiedzieć, poczytać prasę, sko-
rzystać z Internetu.

Dzieci mogą pograć w gry planszowe,
poukładać puzzle, wykonać prace plas-
tyczne.

Biblioteka to dobre miejsce na letnie i
zimowe dni dla każdego czytelnika.
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W środę 16.11.2011r w Publicznym
Przedszkolu w Pilchowicach odbyła się
audycja muzyczna, podczas której zostały
wykonane znane utwory operowe i musi-
calowe. Audycja została przygotowana
przez panią Agnieszkę Robok, na zapro-

szenie której do przedszkola przybył pan
Tomasz Sadownik absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu
solowego prof. Stanisławy Marciniak –
Gowarzewskiej oraz School of Music
Uniwersity of Louisville ( Kentucky, USA)

w klasie śpiewu prof. Daniela Weeksa.
Celem audycji było zapoznanie dzieci
z brzmieniem męskiego głosu, jakim jest
baryton, wprowadzenie zasad właściwego
zachowania podczas koncertów i przed-
stawień, a także przybliżenie dzieciom
utworów muzyki poważnej.

Utwory, które dzieci miały okazję wy-
słuchać podczas audycji to:

- Pieśń „Wojak” – F. Chopin
- Kavatina Figara „Largo al. Factotum
z  opery „Cyrulik Sewilski” – G. Rossini
- „O sole mio” – E.di Capua
- Aria Torreadora „ Votre toast”
z opery „Carmen” G. Bizet
- Pieśń Tevyego „ Gdybym był bogaty”
z musicalu „Skrzypek na dachu”

Soliście akompaniowała Agnieszka
Robok. Na zakończenie dzieci wręczyły
artystom wykonany przez siebie upominek
i podziękowały wielkimi barwami.

Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci
szkolnych i przedszkolnych to nadrzędny
cel mojej pracy nauczyciela bibliotekarza
w ZSP w Wilczy. Wisława Szymborska

laureatka literackiej nagrody Nobla kiedyś
zauważyła, „ że czytanie książek to wspa-
niała rzecz, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Realizując myśl poetki w każdym roku
szkolnym organizujemy ciekawe imprezy
czytelnicze, konkursy, wystawy książek.
Staramy się uświadomić naszym dzieciom,
dlaczego warto zaprzyjaźnić się z książ-
ką, systematycznie rozwijać wyobraźnię
i wzbogacać wiedzę. W tym roku szkolnym
29 września przygotowaliśmy „Święto
czytania” Wspólne czytanie fragmentów
książek, słuchanie audiobooków pre-
zentacje czytelnicze starszych uczniów
dla młodszych pozwoliły dostrzec, że tekst
literacki może wygrać z telewizją czy
komputerem. 14 października 2011 roku
Kubuś Puchatek obchodził swoje 85
urodziny z tej to okazji młodsi czytelnicy
przenieśli się do Stumilowego Lasu, by
gościć u przyjaciół solenizanta. Światowy
Dzień Pluszowego Misia prowokuje do

“Biblioteka dobre miejsce
dla człowieka”

organizowania konkursów, wystaw, spot-
kań z książkami. 25 listopada w ZSP
niepodzielnie rządziły misie. Obserwowały
szkolne życie z portretów, których auto-

rami były dzieci przed-
szkolne i szkolne. Każde
plastyczne wyobrażenie
pluszowej zabawki za-
sługiwało na nagrodę.
W bibliotece szkolnej
rozbrzmiewały misiowe
piosenki a wspólna
lektura „Misia Uszatka”
i „ Kubusia Puchatka”
zachwyciła po raz ko-
lejny klasy I-III. Miś
wciąż pozostaje najmil-
szą zabawką dzieci

i miejmy nadzieję, że już
wkrótce każde dziecko
na świecie, cieszyć się
będzie własnym misiem,
by 25 listopada mocno
uściskać pluszaka.

W popularyzacji
czytelnictwa integrują
się Gminna Biblioteka
w Pilchowicach i Filia
Biblioteki w Wilczy.
W ramach współpracy
z Biblioteką w Wilczy
uczniowie klas I-III pod-
czas wycieczki do bib-
lioteki mogli zapisać się do niej i wy-
pożyczyć obowiązkowe lektury, poznać
księgozbiór i panią, która zachęcała do
korzystania z niego. W listopadzie w
przedszkolu zorganizowane były 3 dniowe
warsztaty ceramiczne. Podczas zajęć
pracujące z zaangażowaniem dzieci

przygotowywały upominki na styczniowe
święto babci i dziadka. Na 6 grudnia
zaplanowano kolejną imprezę czytelniczą.
Jest to kontynuacja akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”. Będzie to biesiada
czytelnicza „ Czytamy bajki na Mikołajki”.
Do akcji włączą się panie bibliotekarki i
zaproszeni goście. Liczymy, że wspólnie
spędzony czas zbuduje więzi, stworzy
możliwości rozmów uczniów o książce.
Zainicjowane przez Gminną Bibliotekę w
Pilchowicach spotkania z autorami książek
odbędą się również w naszej placówce.
Pan Wiesław Drabik 9 grudnia spotka się
z dziećmi przedszkolnymi, a pani Barbara
Gawryluk będzie zaszczycać szkołę 16
grudnia. Niewątpliwą atrakcją obu spotkań
będzie możliwość zdobycia książki z
autografem i dedykacją. Atrakcyjność
takiej formy popularyzacji czytelnictwa w
opinii Joanny Papuzińskiej jest nie-
powtarzalna. Zdaniem pisarki „ Dla wielu
dzieci jest to jedyna okazja, aby nabyć
własną książkę, wzbogacić, a może nawet

zainicjować domowy księgozbiór, którego
posiadanie jest niezbywalnym składnikiem
kultury czytelniczej.”
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  AUDYCJA MUZYCZNA
  DLA PRZEDSZKOLAKÓW
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Dnia 09.11.2011 r. dzieci naszego przed-
szkola hucznie obchodziły Święto Odzyskania
przez Polskę Niepodległości . Mali patrioci uro-
czyście odśpiewali hymn Polski a następnie każda
z grup  przedstawiła krótki program artystyczny
przygotowany na tak ważne dla każdego Polaka
święto – urodziny naszej Ojczyzny . Podczas
świętowania nie zabrakło przygotowanych przez
dzieci flag – odwiecznego symbolu Polski, w której
biel to szlachetność a czerwień męstwo i odwaga
oraz wierszy i patriotycznych pieśni podkreś-
lających, że jeszcze wśród nas jest miłość
do Ojczyzny, że są wśród nas  patrioci.

Dzieci naszego przedszkola słowami wiersza
wyraziły  swe uczucia oraz przywiązanie do swojej
Ojczyzny , wiedzą iż ich „korzenie w Polsce tkwią,
choć ich dusza jeszcze młoda , kraj swój kochają i
szanują. Aby na zawsze w sercach dzieci duma
gościła , by szanowały naszą historię i polskie
tradycje bo tylko mądry i światły Polak Polsce nie
przyniesie ujmy.”
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Święto Niepodległości
w przedszkolu

URODZINY PLUSZOWEGO MISIA –25.11.2011R.
Już po raz trzeci w Publicznym Przed-

szkolu w Pilchowicach obchodziliśmy
urodzinki pluszowego misia. Tego roku
pluszowy miś obchodził 109 lat. Każdy
przedszkolak wie, że wszystko zaczęło się
w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezy-
dent Stanów Zjednoczonych – Theodore
Roosevelt – będąc na polowaniu sprze-
ciwił się zabiciu małego niedźwiadka. Całą
scenę uwiecznił na rysunku pewien ma-
larz. Rysunek ukazał się w gazecie, gdzie
zobaczył go właściciel sklepu z zabawkami
Morris Michton. Wpadł on na pomysł, aby
wykonać kilka pluszowych zabawek przy-
pominających małego niedźwiadka. Za-
bawki znakomicie się sprzedawały, więc
właściciel sklepu udał się do prezydenta
i poprosił o pozwolenie nadania misiom
imienia Teddy. Narodziny pluszowego
misia obchodzone są do tej pory.

Tak też stało się w naszym przed-
szkolu, gdzie 25.11.2011r. odbyła się
urodzinowa impreza dla wszystkich plu-
szowych misiów. Uroczystość rozpoczęła
się od przypomnienia historii o powstaniu
pluszowych misiów. Gościem szcze-gól-
nym był oczywiście PRAWDZIWY PLU-
SZOWY MIŚ! Zasiadł na honorowym
miejscu skąd  podziwiał występy naszych
przedszkolaków przygotowane specjalnie
na jego urodziny. Były też zagadki i hu-
moreski, ale największe owacje wywołały
wspaniałe torty z wizerunkami misiów

i płonącymi świeczkami. Głośne sto lat
rozpoczęło wesołe pląsy przy utworach
z dziecięcego repertuaru. Na pamiątkę
tego wspaniałego dnia dzieci otrzymały
prezenty  w postaci malutkich pluszowych
misiaczków za które w imieniu dzieci ser-
decznie dziękujemy sponsorowi.

Pluszowe misie istnieją już przeszło
sto lat, ale nadal  każdego dnia towarzyszą

dzieciom na całym świecie w ich troskach
i radościach i nikt nie ma wątpliwości,
że  wszystkim są bardzo  bardzo potrzebne.

NNNNNauczyauczyauczyauczyauczycielkcielkcielkcielkcielka  Publicznegoa  Publicznegoa  Publicznegoa  Publicznegoa  Publicznego
PrPrPrPrPrzzzzzedszkedszkedszkedszkedszkolaolaolaolaola

w Pilchowicachw Pilchowicachw Pilchowicachw Pilchowicachw Pilchowicach
KKKKKatatatatatarararararzyna Kzyna Kzyna Kzyna Kzyna Kozielsozielsozielsozielsozielskkkkka-a-a-a-a-
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Zgodnie z tradycją Szkoły
Podstawowej w Wilczy, trójka
uczniów – zwycięzców etapu
szkolnego, wzięła udział
w etapie rejonowym (deka-
nalnym)  XVII Konkursu
Wiedzy Biblijnej, który od-
był się 24 listopada 2011 r.
w Miejskiej Szkole Podsta-
wowej Nr 2 w Knurowie.

W tym roku tematem
konkursu była Ewangelia
według św. Łukasza.

Dwie nasze uczennice
Małgorzata Gawlik (II miej-
sce) i Dominika Paluch (III
miejsce) przeszły  do etapu
finałowego.

Etap wojewódzki (die-
cezjalny) odbędzie się
12 stycznia 2012 r.
w Katowicach.

Konkurs
Wiedzy
Biblijnej

            L            L            L            L            Lucyna Górucyna Górucyna Górucyna Górucyna Góreckeckeckeckecka, ZSP Wa, ZSP Wa, ZSP Wa, ZSP Wa, ZSP Wilczailczailczailczailcza



DZIAŁA  I  BAWI

PILCHOWICKIE ZNP W KALEJDOSKOPIE

    Przed nami święta i nowy  rok.

Z tej okazji:

NNNNNasasasasastrtrtrtrtrooooojowyjowyjowyjowyjowych i  radosnch i  radosnch i  radosnch i  radosnch i  radosnyyyyych śch śch śch śch świątwiątwiątwiątwiąt
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PilchowicePilchowicePilchowicePilchowicePilchowice

 Terelak Krystyna

   Członek ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego
zrzesza nauczycieli szkół  i przedszkoli,
pracowników administracyjno-obsługo-
wych oraz emerytów. Prowadzi działalność
statutową, której głównym celem jest obro-
na godności, praw i interesów członków
ZNP, tworzenie materialnej i społecznej
bazy dla realizowania zadań w zakresie
pomocy i uczestniczenia w życiu inte-
lektualnym i kulturalnym. Na naszym tere-
nie związek jest inicjatorem i koordy-
natorem imprez kulturalno–oświatowych
i turystycznych. Siłą napędową tych przed-
sięwzięć jest prezes Oddziału ZNP kkkkkol.ol.ol.ol.ol.
KrKrKrKrKrzyzyzyzyzysztsztsztsztsztof Ziajaof Ziajaof Ziajaof Ziajaof Ziaja. W imprezach tych biorą
udział członkowie ZNP, a także pracownicy
nie należący do  związku. W mijającym

roku  w miesiącu  marcu z  okazji  DniaDniaDniaDniaDnia
KKKKKobieobieobieobieobiettttt członkinie ZNP otrzymały zamiast
tradycyjnego „goździka” słodki upominek
wraz  z  tradycyjnymi  życzeniami. W kwiet-
niu odbyła się wycieczka do Warszawy,
której  celem  był udział w przedstawie-
niu teatralnym  w teatrze Roma , ”Les, ”Les, ”Les, ”Les, ”Les
Miserables” - musicalu Miserables” - musicalu Miserables” - musicalu Miserables” - musicalu Miserables” - musicalu  opartym na po-
wieści W. Hugo „Nędznicy”. Przed spek-
taklem uczestnicy wycieczki zwiedzili za-
bytki stolicy (Stare Miasto i Zamek Królew-
ski). Członkowie ZNP jak również praco-
wnicy oświatowi niezrzeszeni w związku,
w  miesiącu czerwcu  po zakończeniu roku
szkolnego, uczestniczyli w kilkudniowej wy-
cieczce na Litwę. Uczestnicy zwiedzili
Kowno, Troki i stolicę Litwy –Wilno.
A  w Wilnie przede wszystkim Ostrą Bramę
i cmentarz na Rossie.

W październiku w Pławniowicach
pracownicy  szkół, przedszkoli oraz  eme-
ryci spotkali  się na I NI NI NI NI Nauczyauczyauczyauczyauczycielscielscielscielscielskiekiekiekiekiejjjjj
BiesiadzieBiesiadzieBiesiadzieBiesiadzieBiesiadzie. Przy  muzyce, śpiewie i  smacz-
nym  poczęstunku  biesiadowali wspólnie
pracownicy  oświaty gminy Pilchowice
wraz  z zaproszonymi  gośćmi. Zaproszenie
przyjęli: wójt gminy pani  Joanna pani  Joanna pani  Joanna pani  Joanna pani  Joanna
KKKKKołoczołoczołoczołoczołoczekekekekek-----WWWWWybierybierybierybierybierekekekekek, przewodniczący

Rady Gminy  pan AndrAndrAndrAndrAndrzzzzzeeeeej  Ogórj  Ogórj  Ogórj  Ogórj  Ogórekekekekek,
Inspektor Oświaty pani WWWWWerererereronikonikonikonikonika Ilka Ilka Ilka Ilka Ilkóóóóówwwww
oraz  koleżanki radne JózJózJózJózJózefa Marefa Marefa Marefa Marefa Margiciokgiciokgiciokgiciokgiciok
i Maria  Beri Maria  Beri Maria  Beri Maria  Beri Maria  Bernacisnacisnacisnacisnaciskkkkkooooo.

Przy Oddziale ZNP Pilchowice działa
Sekcja Emerytów i Rencistów, która
skupia byłych pracowników. Przewodni-
czącą  sekcji jest  kol. Maria OsuchMaria OsuchMaria OsuchMaria OsuchMaria Osuch.
Emeryci biorą  udział w spotkaniach odby-
wających  się  raz  na kwartał. W  spot-
kaniach  tych zawsze uczestniczy prezes
kol. K. Ziaja. W  marcu spotkali  się  eme-
ryci dzięki uprzejmości pani  dyr. AnnieAnnieAnnieAnnieAnnie
SzczęsnSzczęsnSzczęsnSzczęsnSzczęsnyyyyy w  szkole  w  Stanicy. Było to
spotkanie z okazji  Dnia  Kobiet. W  spot-
kaniu  t ym  uczestniczyli także
przedstawiciele samorządu.

Letnie  spotkanie przy  „herbatce”
i wspominkach odbyło  się  w  kawiarence
w  Pilchowicach.

Członkowie sekcji przywitali jesień na
wspólnym ”grillowaniu” pod dachem za-
miast na  wolnym  powietrzu, gdyż pogoda
nie dopisała.

Natomiast w  październiku grupa
12 członków związku, w tym większość
emerytów, uczestniczyła w kursie  kompu-

terowym ABC KABC KABC KABC KABC KOMPUTERAOMPUTERAOMPUTERAOMPUTERAOMPUTERA, POD-, POD-, POD-, POD-, POD-
SSSSSTTTTTAAAAAWWWWWY INTERNETUY INTERNETUY INTERNETUY INTERNETUY INTERNETU. Kurs ten  odbył  się
w szkole w Pilchowicach dzięki przy-
chylności władz gminy i dyrektora szkoły
pani AAAAAgnieszki Lognieszki Lognieszki Lognieszki Lognieszki Lotktktktktkowowowowowssssskiekiekiekiekiejjjjj. Zajęcia
prowadziła mgr mgr mgr mgr mgr Joanna KJoanna KJoanna KJoanna KJoanna Kożusznikożusznikożusznikożusznikożusznik-
nauczycielka ZS w Pilchowicach.

Z  okazji świąt  Bożego  Narodzenia,
jak  co  roku w miesiącu  grudniu, związ-
kowcy złożą  sobie życzenia świąte-

czne i noworoczne na spotkaniu
w  Nieborowicach. Z  tej  okazji każdy
członek ZNP otrzyma tradycyjny  słodki
upominek. Natomiast  w  styczniu 2012
roku związkowcy i  inni chętni pracownicy
oświaty bawić  się będą na  zabawie  kar-
nawałowej.



                                                                Pilchowice, 30 listopada 2011r.

Szanowni  PSzanowni  PSzanowni  PSzanowni  PSzanowni  Pańsańsańsańsaństwtwtwtwtwooooo

GimnazjaliśGimnazjaliśGimnazjaliśGimnazjaliśGimnazjaliści z Zesci z Zesci z Zesci z Zesci z Zespołu Szkpołu Szkpołu Szkpołu Szkpołu Szkół w Pilchowicachół w Pilchowicachół w Pilchowicachół w Pilchowicachół w Pilchowicach przygotowują się do dalekiej

wyprawy w tajemniczy świat Afryki. Organizatorem i pomysłodawcą jest nauczyciel

geografii mgr Adam Ziaja. Wyjazd ten planowany jest w okresie ferii zimowych,

mniej - więcej na 8 do 12 dni. Grupa składa się z ośmiu/ dziesięciu uczniów i

dwóch opiekunów.  Koszt wyprawy jednego uczestnika to 2325 zł. Celem wyjazdu

jest zapoznanie się z kulturą i religią krajów afrykańskich, a także nawiązanie

kontaktów z marokańską młodzieżą. Organizator chce także zarazić młodych

Pilchowiczan turystyką backpacking’ową.  Młodzież przyjęła na siebie wiele

obowiązków związanych z przygotowaniem wyjazdu, ale nie jest w stanie sama

poradzić sobie z barierą finansową.

Taka wyprawa to marzenie młodych ludzi, którzy od dzieciństwa mieszkali

na małej śląskiej wsi, a o wielkich przygodach wiedzą tylko  z filmów. Warto zaznaczyć

również,  iż uczniowie pilchowickiej szkoły od lat pomagają Anatolowi – małemu

afrykańskiemu sierocie. Wyjazd z pewnością poszerzy ich światopogląd i uwrażliwi

na problemy innych narodowości, a także pozwoli im stać się obywatelami świata.

Podsumowaniem wyprawy będzie wystawa fotograficzna i prelekcja multimedialna

w Zespole Szkół w Pilchowicach.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc  w dofinansowaniu

podróży. Liczy się każdy grosz. Logo wspomagających firm i instytucji zostaną

umieszczone na koszulkach, w których odbędzie się podróż, na profilu Facebook

wyprawy oraz na portalu www. infogliwice.pl  - patronie medialnym .  Prosimy o

przychylne rozpatrzenie sprawy.  Szczegółowe informacje można uzyskać w

sekretariacie Zespołu Szkół w Pilchowicach w godz. od 7
00 

do 15
00

 numer telefonu

(32)� 235 65 70.

 Z poważaniem

rodzice i młodzież

Jednym z obszarów działalności Zes-
połu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy jest
edukacja europejska. Nauka języka
angielskiego już w najmłodszych grupach
przedszkolnych, zajęcia dydaktyczne
współfinansowane z projektów UE, inno-
wacja pedagogiczna „Przedszkolak-Polak-
Europejczyk” czy też różnorodne działania
dodatkowe – to tylko niektóre z czynników
składających się na szeroko rozumianą
edukację europejską w naszej placówce.
Treścią edukacji europejskiej jest propa-
gowanie idei Zjednoczonej Europy, kształ-
towanie poczucia europejskiej tożsamoś-
ci, uświadomienie i wpajanie szacunku
do kultury własnego narodu oraz ogól-
nego dziedzictwa kultury, poszanowanie
wolności, wzajemnego zrozumienia i to-
lerancji.

Wychodząc naprzeciw zmianom, jakie
dokonały się po 1 maja 2004r. pos-
tanowiliśmy włączyć nasze dzieci w uczes-
tniczenie w tych ważnych wydarzeniach
historycznych. To nasi wychowankowie
przecież mają być obywatelami świata
przyszłości - Europejczykami przyszłości.
Poprzez wychowanie patriotyczne chcie-
libyśmy przygotować dzieci do bycia odpo-
wiedzialnymi obywatelami znającymi swój
region, kraj i kontynent, szanującymi
drugiego człowieka i jego prawa oraz
aktywnie włączającymi się w życie

wspólnoty regionalnej, państwowej,
europejskiej i ogólnoludzkiej.

Nasza placówka słynie z tego, iż
chętnie bierze udział w innowacyjnych
formach wychowania i nauczania, po-
dejmuje nowe wyzwania, poprzez swoją
różnoraką działalność otwiera się na
szersze środowisko a obecnie nawet na
świat.

Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole
organizowane są zajęcia z edukacji euro-
pejskiej. Zajęcia, których celem jest pop-
rzez zabawę, zapoznanie z wybranymi kra-
jami Europy. Dzieci „podróżując” po pańs-
twach poznają kulturę i zwyczaje miesz-
kających w nich rówieśników, ich sposoby
spędzania wolnego czasu, popularne gry
i zabawy, „zwiedzają” wybrane miasta.

Edukacja europejska
Intensywnie uczą się języka angielskiego,
mając świadomość już od najmłodszych
lat, że stanowi on furtkę do smakowania
świata.

Mimo, iż tak wiele kilometrów dzieli
nas od egzotycznej Malty – przedszkolaki
mają tam swoich przyjaciół i wystarczy
kliknięcie komputerową myszką, byśmy
mogli się spotkać w wirtualnym świecie.
Uczniowie szkoły podstawowej natomiast
współpracują z rówieśnikami z Portugalii
oraz Włoch. A wszystko za sprawą prog-
ramu eTwinning, który zakłada Europej-
ską Współpracę Szkół i Przedszkoli za
pośrednictwem Internetu. Taka współpra-
ca to poznanie innego kraju poprzez  „ży-
wy” kontakt – wysyłanie zdjęć z życia pla-
cówek, własnoręcznie tworzonych prac
czy niespodzianek dla przyjaciół, rozmowy
za pośrednictwem komunikatorów inter-
netowych, to również doskonalenie języka
w sposób najskuteczniejszy z możliwych.

Tradycją naszej placówki są odby-
wające się corocznie w miesiącu maju Dni
Europy. Jest to bardzo duże przedsięwzię-
cie, na które zapraszani są goście – przed-
stawiciele gminy. W uroczystości biorą
udział zarówno przedszkolaki, jak i ucznio-
wie SP. Jest to zabawa połączona z pro-
pagowaniem zagadnień edukacji europej-
skiej. Są więc konkursy i quizy, europejska
kawiarenka, czyli degustacja przysmaków
z różnych krajów, są rozgrywki sportowe
w europejskim stylu itp.

                       c. d. na s                       c. d. na s                       c. d. na s                       c. d. na s                       c. d. na strtrtrtrtronie 1onie 1onie 1onie 1onie 188888



HODOWCA GOŁĘBI TO CZŁOWIEK

O GOŁĘBIM SERCU I PIĘKNEJ PASJI!

...NAGRODY ROZDANE

Jednym z większych tegorocznych
osiągnięć naszego Zespołu był udział
w programie UNISZKOŁA, czyli w pro-
gramie współpracy ze szkołami i szkol-
nymi klubami europejskimi wojewódz-
twa śląskiego. Organizatorem był Urząd
Wojewódzki w Katowicach przy współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim,
Urzędem Miasta Katowice oraz z Gór-
nośląskim Związkiem Metropolitalnym.
Każda placówka zarejestrowana w UNI-
SZKOLE miała za zadanie w terminie
od września 2010r. do maja 2011r.
realizować przedsięwzięcia związane
z promocją polskiej Prezydencji w Ra-

Edukacja europejska

c.d ze str. 17

W sobotę 19.11.20011r w świetlicy
OSP Żernica odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród  Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału
Pilchowice.

Z rąk PANI WÓJT Gminy  Joanny
KOŁOCZEK-WYBIEREK i Prezesa
Oddziału KOL. JANA WIECZORKE
nagrody odebrali tegoroczni Mistrzowie
i czołowi hodowcy Oddziału Pilchowice

w poszczególnych kategoriach. I tak tytuł
Mistrza gołębi dorosłych zdobył kol.
WWWWWilhelm Rilhelm Rilhelm Rilhelm Rilhelm Rusinusinusinusinusin z Sekcji Żernica, drugie
miejsce zajął duet RRRRRogoń K.-Janoogoń K.-Janoogoń K.-Janoogoń K.-Janoogoń K.-Janottttta M.a M.a M.a M.a M.
a trzecie kol. JózJózJózJózJózef Herichef Herichef Herichef Herichef Herich - wszyscy
z Sekcji Pilchowice. W lotach gołębi mło-
dych tytuł Mistrza zdobył kol. AAAAAdriandriandriandriandrian
ŚmiłowŚmiłowŚmiłowŚmiłowŚmiłowssssskikikikiki, drugie miejsce zajął  kol.
Dariusz BismorDariusz BismorDariusz BismorDariusz BismorDariusz Bismor a trzecie kol. WWWWWaltaltaltaltaltererererer
KKKKKamamamamampepepepepe wszyscy Sekcja Żernica. Najlepsze
gołębie w sezonie w kategorii samców

należały do kol.WWWWW. R. R. R. R. Rusinausinausinausinausina, M. KM. KM. KM. KM. Kalealealealealettttt yyyyy,
a w kategorii samic do kol. J. HerichaJ. HerichaJ. HerichaJ. HerichaJ. Hericha
i D. T D. T D. T D. T D. Twwwwworororororuszkuszkuszkuszkuszkaaaaa. Zostały też wręczone
medale, które wywalczyli nasi hodowcy
w MisMisMisMisMistrtrtrtrtrzzzzzososososostwie Okrtwie Okrtwie Okrtwie Okrtwie Okręgu Kęgu Kęgu Kęgu Kęgu Katatatatatowiceowiceowiceowiceowice. Prezes
Oddziału w imieniu wszystkich hodowców
złożył na ręce Pani  Wójt podziękowanie
za ufundowanie tegorocznych nagród
przez Gminę. Oddział zakupił w tym roku
nową kabinę do transportu swych ulubień
ców i ciężko byłoby znaleźć jeszcze fun
dusze na uhonorowanie tegorocznych
zwycięzców, dlatego za okazane uznanie
hodowcy bardzo dziękują.

“Gołąb jest wyjątkowym symbolem,
który pojawia się już w Biblii, ale także
w poezji i sztuce (...) Dla naszego kocha-
nego Śląska ma szczególne znaczenie.
Dziękuję Wam za pielęgnowanie z pasją
pięknej tradycji hodowli tego słynącego
z wierności i przywiązania, bo wracającego
do swojego domu, stworzenia. Wierzę, że
każdy hodowca gołębi jest też człowiekiem
o gołębim sercu! Pozytywne znaczenie
tego stwierdzenia jest wszystkim dobrze
znane. Gratuluję Państwu i życzę samych
dobrych lotów i czempionów” - prze-
kazując życzenia wszystkim obecnym,
stwierdziła Wójt.

Po wręczeniu nagród przy kawie
i kołaczu długo dyskutowano o minionym,
jak i przyszłym sezonie lotowym. Spotkanie
zakończył Prezes tradycyjnym hasłem
„Dobry lot’’.

                                                (r        (r        (r        (r        (red.)ed.)ed.)ed.)ed.)

1. Obecna pora roku
2. Obchodzimy je w grudniu
3. Przedstawienie związane
ze świętami, połączone
ze śpiewaniem kolęd
4. Wkładamy je pod obrus przed
wigilijną kolacją
5. Łamiemy się nim w Wigilię
6. Wypatrujemy jej na niebie przed
kolacją wigilijną
7. Miejsce gdzie urodził się Pan Jezus

dzie Unii Europejskiej. Działaliśmy
chętnie i dużo, swoje pomysły i ich re-
alizację dokumentując na stronie inter-
netowej stworzonej specjalnie na po-
trzeby programu. W UNISZKOLE brało
udział 29 placówek z całego woje-
wództwa śląskiego. Okazało się, że
byliśmy najlepsi - otrzymaliśmy I miej-
sce – tytuł ambasadora polskiej prezy-
dencji w Radzie UE, pamiątkowe tablice,
komputer oraz inne drobne nagrody.
Dodatkową atrakcją była wycieczka po
Gmachu Urzędu i jego podziemiach.

Jesteśmy dumni  z tego, że edukacja
europejska zatacza w naszej placówce
coraz szersze kręgi, cieszymy się z suk-
cesów naszych wychowanków oraz z te-
go, że naszym działaniom kibicują ro-
dzice, którzy chętnie włączają się w różne

przedsięwzięcia, że zawsze możemy
na nich liczyć. Będziemy konty -
nuować naszą edukację w tym obsza-
rze, kierując się mottem F. D.
Roosvelta: „Nie zaNie zaNie zaNie zaNie zawwwwwszszszszsze może może może może możemememememyyyyy
ksztksztksztksztkształtałtałtałtałtowowowowować lepszą prać lepszą prać lepszą prać lepszą prać lepszą przyzyzyzyzyszłość dlaszłość dlaszłość dlaszłość dlaszłość dla
naszynaszynaszynaszynaszych dzieci, ale zach dzieci, ale zach dzieci, ale zach dzieci, ale zach dzieci, ale zawwwwwszszszszsze powin-e powin-e powin-e powin-e powin-
niśmniśmniśmniśmniśmy kszty kszty kszty kszty kształtałtałtałtałtowowowowować naszać naszać naszać naszać nasze dzieci dlae dzieci dlae dzieci dlae dzieci dlae dzieci dla
czczczczczekekekekekająceająceająceająceającej je prj je prj je prj je prj je przyzyzyzyzyszłośszłośszłośszłośszłości.”ci.”ci.”ci.”ci.”
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 Turniej Pływacki
W dniu 16 listopada na krytym

basenie w Szczygłowicach odbył się
Turniej Pływacki dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu
gminy Pilchowice.

Organizatorem tej sportowej impre-
zy był klub sportowy „Orzeł Stanica”
oraz nauczyciele wychowania fizycznego
szkół naszej gminy. Turniej rozegrano
w kategoriach indywidualnych i zespo-
łowych. Medale zwycięzcom w poszcze-
gólnych konkurencjach wręczyła mgr J.
Kołoczek-Wybierek, Wójt Gminy
Pilchowice.
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rrrrrokokokokoku� uru� uru� uru� uru� uroczyoczyoczyoczyoczyssssstttttośośośośośc �wrc �wrc �wrc �wrc �wręczania medali z okęczania medali z okęczania medali z okęczania medali z okęczania medali z okazji 50 - Lecia Pazji 50 - Lecia Pazji 50 - Lecia Pazji 50 - Lecia Pazji 50 - Lecia Pożyożyożyożyożycia w małżcia w małżcia w małżcia w małżcia w małżeńseńseńseńseństwie.twie.twie.twie.twie.
NNNNNa ura ura ura ura uroczyoczyoczyoczyoczyssssstttttość zaprość zaprość zaprość zaprość zaproszoszoszoszoszono 1ono 1ono 1ono 1ono 10 par� małż0 par� małż0 par� małż0 par� małż0 par� małżeńseńseńseńseńskich obchodzącykich obchodzącykich obchodzącykich obchodzącykich obchodzących Jubileusz. Wch Jubileusz. Wch Jubileusz. Wch Jubileusz. Wch Jubileusz. Wójtójtójtójtójt
GminGminGminGminGminy Pilchowice J.Ky Pilchowice J.Ky Pilchowice J.Ky Pilchowice J.Ky Pilchowice J.Kołoczołoczołoczołoczołoczek -ek -ek -ek -ek -WWWWWybierybierybierybierybierek w imieniu Prek w imieniu Prek w imieniu Prek w imieniu Prek w imieniu Prezydentezydentezydentezydentezydenta Rza Rza Rza Rza Rzeczyposeczyposeczyposeczyposeczypospolitpolitpolitpolitpoliteeeeejjjjj
PPPPPolsolsolsolsolskiekiekiekiekiej�udekj�udekj�udekj�udekj�udekorororororowowowowowała nasała nasała nasała nasała nastttttępuępuępuępuępujące parjące parjące parjące parjące pary :y :y :y :y :
                                                  P                                                  P                                                  P                                                  P                                                  Pańsańsańsańsaństwtwtwtwtwooooo

TTTTTerererereresa i Dominik  Błanikesa i Dominik  Błanikesa i Dominik  Błanikesa i Dominik  Błanikesa i Dominik  Błanik
IngeborIngeborIngeborIngeborIngeborga i Wga i Wga i Wga i Wga i Wilhelm Chwilhelm Chwilhelm Chwilhelm Chwilhelm Chwolkolkolkolkolk

Inga i ZyInga i ZyInga i ZyInga i ZyInga i Zygfrgfrgfrgfrgfryd Fyd Fyd Fyd Fyd Foitoitoitoitoit
RRRRRenatenatenatenatenata i Ta i Ta i Ta i Ta i Teodor Keodor Keodor Keodor Keodor Korororororzusznikzusznikzusznikzusznikzusznik

TTTTTerererereresa i Eresa i Eresa i Eresa i Eresa i Erwin Rduchwin Rduchwin Rduchwin Rduchwin Rduch
Sylwia i RSylwia i RSylwia i RSylwia i RSylwia i Reinhold Reinhold Reinhold Reinhold Reinhold Rogonogonogonogonogon

     Emilia i Er     Emilia i Er     Emilia i Er     Emilia i Er     Emilia i Ernesnesnesnesnest Krafczyk� � �t Krafczyk� � �t Krafczyk� � �t Krafczyk� � �t Krafczyk� � �
WWWWWaltrauda i Helmut Waltrauda i Helmut Waltrauda i Helmut Waltrauda i Helmut Waltrauda i Helmut Waaaaawrwrwrwrwrzynikzynikzynikzynikzynik

� Maria i�P� Maria i�P� Maria i�P� Maria i�P� Maria i�Paaaaawwwwweł Weł Weł Weł Weł Wilczilczilczilczilczekekekekek.....
�����
� � � � � �  Ży� � � � � �  Ży� � � � � �  Ży� � � � � �  Ży� � � � � �  Życzymczymczymczymczymy wy wy wy wy wszyszyszyszyszyssssstkim małżonktkim małżonktkim małżonktkim małżonktkim małżonkom długich kom długich kom długich kom długich kom długich koleoleoleoleolejnjnjnjnjnyyyyych lat w szczęśch lat w szczęśch lat w szczęśch lat w szczęśch lat w szczęściu, zdrciu, zdrciu, zdrciu, zdrciu, zdrowiu�owiu�owiu�owiu�owiu�
w ow ow ow ow otttttoczoczoczoczoczeniu�  reniu�  reniu�  reniu�  reniu�  rodzinodzinodzinodzinodziny i wy i wy i wy i wy i wszyszyszyszyszyssssstkich blistkich blistkich blistkich blistkich bliskich, a�medale niech będą symbolemkich, a�medale niech będą symbolemkich, a�medale niech będą symbolemkich, a�medale niech będą symbolemkich, a�medale niech będą symbolem
wdzięczniśwdzięczniśwdzięczniśwdzięczniśwdzięczniści za� wci za� wci za� wci za� wci za� wszyszyszyszyszyssssstktktktktko co two co two co two co two co tworororororzyli i budowzyli i budowzyli i budowzyli i budowzyli i budowali�prali�prali�prali�prali�przzzzzez tez tez tez tez tak długi czas wak długi czas wak długi czas wak długi czas wak długi czas wssssspólnegopólnegopólnegopólnegopólnego
żyżyżyżyżycia.cia.cia.cia.cia.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �                                      Ir� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �                                      Ir� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �                                      Ir� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �                                      Ir� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �                                      Irena Pena Pena Pena Pena Paaaaawliczwliczwliczwliczwliczekekekekek

W dniu 17 listopada 2011 roku
w budynku Urzędu Gminy
w Pilchowicach przy ul. Damrota
odbyła się I sesja Młodzieżowej
Rady. Obrady poprzedziło krótkie
spotkanie integracyjne, podczas któ-
rego nastąpiła prezentacja uczes-
tników. W sesji oprócz 20 członków
rady udział wzięli także zaproszeni
goście: wójt gminy P. Joanna
Kołoczek – Wybierek, przewodni-
czący rady P. Andrzej Ogórek,
wiceprzewodnicząca rady P. Józefa
Margiciok, kierownik referatu orga-
nizacyjnego i spraw obywatelskich
P. Wiesław Nowakowski, a także P.
Maria Bernacisko. Pierwsza sesja
miała charakter organizacyjny , ale
nie tylko.

W pierwszej kolejności wybrano
Komisję Uchwał i Wniosków w skła-
dzie: Tomasz Brzezina, Małgorzata
Tworuszka oraz Sandra Sekuła.
Następnie powołano zarząd w skła-
dzie: przewodnicząca Aleksandra
Kłonica, wiceprzewodniczący
Sylwester Ciukaj, sekretarz  Patrycja
Garczorz oraz skarbnik Sandra
Sekuła. Powołano także  Komisję
Rewizyjną, w skład której weszli:
Joachim Urbanik, Tomasz Brzezina
oraz Zofia Konieczny.

Wszyscy zebrani wyrazili chęć
uczestnictwa w  kolejnej sesji, która
odbędzie się niebawem.

Aleksandra KłonicaAleksandra KłonicaAleksandra KłonicaAleksandra KłonicaAleksandra Kłonica

 I  sesja

 Młodzieżowej

 Rady Gminy

 za nami



Święty Mikołaj zawitał do naszej Gminy już w niedzielę
4 grudnia. Wszystkie chętne dzieci zebrały się w Świetlicy
Wiejskiej w Nieborowicach. Przyjechał piękną dorożką,
zaprzężoną w dwa odświętnie przybrane konie. Do niebo-
rowickiej sali wszedł z workiem pełnym prezentów. Śnieżynka
w imieniu ponad 60 dzieci i ich rodziców przywitała Mikołaja
i zaprosiła do wysłuchania szczęśliwych maluchów. Maluchy
przywitały gościa krótkim, aczkolwiek radosnym hymnem.
Po ciepłym przywitaniu Mikołaj obdarował wszystkich
maluchów prezentami. Cierpliwie pozował również do
wspólnych zdjęć.

Na pożegnanie dzieci podziękowały Mikołajowi za przy-
bycie i zaprosiły go do siebie już za rok… Imprezę
mikołajkową zorganizowali: Urząd Gminy i Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach.
                                                                     Anna Pytlik                                                Anna Pytlik                                                Anna Pytlik                                                Anna Pytlik                                                Anna Pytlik
                                              Gminn                                              Gminn                                              Gminn                                              Gminn                                              Gminny Ośry Ośry Ośry Ośry Ośrodek Kodek Kodek Kodek Kodek Kulturulturulturulturulturyyyyy

Spotkanie z Mikołajem

Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją sołectwo Wilcza było
gospodarzem gminnych uro-
czystości związanych z obcho-
dami Święta Niepodległości
Polski. W dniu 14 listopada w uro-
czystej mszy za Ojczyznę, odpra-
wionej w wilczańskim  kościele
przez kś. Proboszcza Bogdana
Redera uczestniczyli przedsta-
wiciele władz powiatu, gminy
Pilchowice, delegaci szkół naszej
gminy oraz lokalnych organizacji
społecznych. Po mszy delegacje

Święto Niepodległości

złożyły kwiaty pod pomnikiem
ofiar wojen światowych.

Obchody święta kontynu-
owano w świetlicy wiejskiej
w Wilczy, gdzie młodzież Szkoły
w Wilczy oraz wilczański chór
przygotowali okolicznościowy
program artystyczny. Uroczys-
tość Święta Niepodległości była
też okazją do wręczenia osobom
zasłużonym w rozwój naszej
gminy, pamiątkowych medali.
Medale wręczyła Wójt Gminy,
mgr Joanna Kołoczek
                                                               ak

Barbórka to tradycyjne święto wszys-
tkich górników obchodzone co roku 4 grud-
nia.

Od dziesiątków lat pokolenia miesz-
kańców gminy Pilchowice trudniły się tym
ciężkim fachem, pracując w pobliskich
kopalniach naszego regionu. Aby tradycji

stało się zadość w sołectwie Wilcza i Żernica
władze samorządowe we współpracy
Gminnym Ośrodkiem Kultury zorgani-
zowały Biesiady Górnicze które zgro-
madziły kilkudziesięciu górników zarówno
pracujących zawodów jak i będących na
emeryturze. Spotkanie uświetniły występy

artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej
w Wilczy, na stołach podawano grochówkę
i tradycyjny chleb ze smalcem, który naj-
lepiej smakuje oczywiście z zimnym piwem.
Uczestnicy górniczej biesiady dziękowali
sponsorom za poparcie w kultywowaniu
górniczych tradycji naszej Gminy.



W dniu 7 .12 2011r. w klubie Gama
na ulicy Kapelanów Wojskowych 2
w Knurowie  odbyło się spotkanie
z Marcinem Waszczukiem  szefem szta-
bu Związku Strzeleckiego “Strzelec”. Spot-
kanie zorganizował Klub Gazety Polskiej
Ziemi Gliwickiej.

ZwiązZwiązZwiązZwiązZwiązek  Sek  Sek  Sek  Sek  St rt rt rt rt rzzzzze leck i  “Se leck i  “Se leck i  “Se leck i  “Se leck i  “St rt rt rt rt rzzzzze lec”e lec”e lec”e lec”e lec”
Organizacja Społeczno-Wychowawcza
reaktywowany został w 1991 roku. Zwią-
zek powstał w wyniku fuzji organizacji
tzw. Ruchu strzeleckiego, działających
w Polsce w latach 1989-1991, określając
się jako patriotyczne stowarzyszenie mło-
dzieży polskiej, będącej kontynuatorem
powstałego w 1910 r. we LLLLLWWWWWOOOOOWIEWIEWIEWIEWIE
i istniejącego w okresie międzywojennym
Związku Strzeleckiego “Strzelec”, którego
Komendantem Głównym był JózJózJózJózJóze fe fe fe fe f
PiłsudsPiłsudsPiłsudsPiłsudsPiłsudski.ki.ki.ki.ki.

Statutowymi celami działalności
współczesnego Strzelca są przede wszys-
tkim:

- działanie na rzecz niepodległości
Rzeczypospolitej i jej umacniania;
- wychowanie członków Związku
w duchu patriotycznym i państwowo-
twórczym;
- przygotowanie młodzieży do służby
wojskowej i obrony cywilnej;
- podnoszenie poziomu sprawności fi-
zycznej;

- uczenie zdyscyplinowanego życia
w zespole;
- popularyzowanie tradycji czynu
niepodległościowego i problematyki
obronności Państwa.

ZwiązZwiązZwiązZwiązZwiązek cele tek cele tek cele tek cele tek cele te re re re re realizuealizuealizuealizuealizuje prje prje prje prje prowowowowowadzącadzącadzącadzącadząc
nasnasnasnasnastttttępuępuępuępuępujące fjące fjące fjące fjące fororororormmmmmy działalnośy działalnośy działalnośy działalnośy działalności:ci:ci:ci:ci:

- systematyczne szkolenia w zakresie
wychowania patriotyczno-obronnego;
- comiesięczne szkolenie wojskowe pro-
wadzone w jednostkach strzeleckich
z wykorzystaniem obiektów własnych,
bazy jednostek wojskowych, szkół,
klubów osiedlowych itp.
- centralne obozy szkoleniowo-wypo-
czynkowe organizowane w oparciu
o obiekty jednostek wojskowych, poligo-
nów, Aeroklubów – o charakterze szko
lenia wojskowego i instruktorsko-meto-
dycznym dla młodzieży i instruktorów;
- centralne obozy spadochronowe;
- letnie i zimowe obozy szkoleniowo-
wychowawcze organizowane przez
jednostki strzeleckie;
- szkoły przetrwania (survival) oraz
nauka walki wręcz i działań antyterro-
rystycznych;
- zajęcia teoretyczne i gry terenowe;
- udział w uroczystościach patriotycz-
nych oraz obchodach rocznicowych
o charakterze państwowym i wojs-
kowym;
- marsze pamięci i rajdy poświęcone naj-
ważniejszym wydarzeniom z historii
Polski;

ZOSTAŃ
STRZELCEM!

- spotkania z kombatantami i wetera-
nami oraz wykłady z dziejów oręża
polskiego.

Jednym z najważniejszych zadań
Związku jest kreowanie jego oblicza ideo-
wego jako społeczności ludzi służących
dobru wspólnemu – PPPPPańsańsańsańsaństwu Ptwu Ptwu Ptwu Ptwu Polsolsolsolsolskiemukiemukiemukiemukiemu
pojmowanemu zgodnie z myślą Komen-
danta Piłsudskiego, jako dobrowolne
zrzeszenie wolnych i równych wobec praw
i obowiązków obywateli, mogących po-
rządkować swoje życie społeczne dla za-
pewnienia osobistego prawidłowego roz-
woju w warunkach ładu i gotowości
do obrony zewnętrznego i wewnętrznego
bezpieczeństwa Państwa.

Członkami Związku mogą być osoby,
które ukończyły 16 rok życia. W ramach
Związku działa również ruch orlęcy sku-
piający młodzież szkolną w wieku od 11
do 16 lat.

CZY MARZYŁEŚ KIEDYŚ….
….BY ZAŁOŻYĆ MUNDUR?
BY STANĄĆ W SZEREGU….
I ODDAĆ HOŁD OJCZYŹNIE?
MASZ MOŻLIWOŚĆ
….ZROBIĆ TO….
….I ZNACZNIE WIĘCEJ.
MUNDUR TO PRZYJAŹŃ,
POCZUCIE JEDNOŚCI,
SYNONIM SIŁY I NIEZŁOMNOŚCI.
TO KLUCZ DO PRZYGODY ŻYCIA.
OTWORZY PRZED TOBĄ
NOWE MOŻLIWOŚCI.
TEN MUNDUR
MOŻE BYĆ TAKŻE
TWOIM MUNDUREM.
WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ.
WYJDŹ Z DOMU!
ZOSTAŃ STRZELCEM!

WWWWWiesłaiesłaiesłaiesłaiesław Nw Nw Nw Nw Nowowowowowakakakakakowowowowowssssskikikikiki

1. Potrawa wigilijna
2. Ubieramy ją w Wigilię
3. Kolacja 24 grudnia
4. Wieszamy je na choince
5. Przynosi nam prezenty
6. Urodził się w nim pan Jezus
7. Uroczysta msza o północy,
na którą idziemy po Wigilii

Oddział Strzelców na Cmentarzu Orląt we Lwowie.



W dniu 1 kwietnia 2011 roku Sejm
uchwalił ustawę o zmianie ustawy –
prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o
kierujących pojazdami. Dla mieszkańców
Gminy Pilchowice, którzy tak często
korzystają z rowerów zmiany wprowa-
dzone powyższą ustawą regulują między
innymi ruch rowerami. Na ostatniej sesji
Komisji ds. Bezpieczeństwa UG
Pilchowice udzielałem Radnym infor-
macji o zasadach ruchu rowerami, jed-
nakże informacje przekazane w owym
czasie znacznie się zmieniły. Naj-
ważniejsze zmiany to:

1. Kierujący rowerem winien poruszać
się poboczem, chyba, że nie nadaje się
ono do jazdy lub ruch roweru utrud-
niałby ruch pieszych;
2. Kierujący pojazdem przy wyp-
rzedzaniu roweru winien zachować
szczególną ostrożność a zwłaszcza
bezpieczny odstęp od wyprzedzanego
rowerzysty, który nie może być mniejszy
niż 1 metr;
3. Z zasady kierujący pojazdem po-
winien wyprzedzać z lewej strony
wyprzedzanego roweru (wyjątki od tej
zasady zostaną omówione w następnym
felietonie);
4. Kierujący rowerem w czasie gdy jest
wyprzedzany nie przyśpiesza i jedzie jak
najbliżej prawej krawędzi jezdni;
5. Kierujący pojazdem, który skręca

w drogę poprzeczną jest zobowiązany do
zachowania szczególnej ostrożności
i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście
jadącemu na wprost po jezdni, pasie
ruchu dla rowerów, drodze na rowerów
lub innej części drogi, którą zamierza
opuścić;
6.Kierujący rowerem porusza się po dro-
dze dla rowerów, pasa ruchu dla ro-
werów, jeżeli są wyznaczone dla kierunku
w jakim się porusza lub zamierza skręcić.
Kierujący rowerem, który korzysta z drogi
dla rowerów i pieszych jest zobowiązany
do zachowania szczególnej ostrożności
i ustępować miejsca pieszym;
 7.Rowerzysta może korzystać z chodnika
lub drogi dla pieszych wyjątkowo, gdy:
- Opiekuje się osobą do 10 lat, która
kieruje rowerem lub;
- Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po
której ruch pojazdów dozwolony jest
z prędkością przekraczającą 50 km/h
wynosi co najmniej 2 m i brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów oraz pasa
ruchu dla rowerów lub:
- Warunki pogodowe zagrażają bezpie-
czeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg,
silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
 8. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po
jezdni kierującego rowerem obok innego
roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrud-
nia to poruszania się innym uczestnikom
ruchu albo w inny sposób nie zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego

ROWERZYSTO PAMIĘTAJ, JESTEŚ
PEŁNOPRAWNYM UCZESTNIKIEM
RUCHU DROGOWEGO, OBOWIĄZU-
JĄ CIĘ JAK KAŻDEGO INNEGO
UCZESTNIKA PRZEPISY PRAWA
O RUCHU DROGOWYM A W SZCZE-
GÓLNOŚCI KONIECZNOŚĆ ZA-
CHOWANIA STANU TRZEŹWOŚCI
W CZASIE KIEROWANIA ROWEREM.
PAMIĘTAJ KIEROWANIE POJAZDEM
W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU
LUB PODOBNIE DZIAŁAJĄCEGO
ŚRODKA STANOWI WYKROCZENIE Z
ART. 87 § 2 KODEKSU WYKROCZEŃ
ZA KTÓRE TO WYKROCZENIE SĄD
MOŻE ORZEC KARĘ ARESZTU DO 14
DNI LUB KARĘ GRZYWNY ORAZ
ORZEKA ZAKAZ PROWADZENIA
POJAZDÓW.

NATOMIAST, JEŻLI KIERUJESZ
ROWEREM W STANIE NIETRZEŹ-
WOŚCI LUB ŚRODKA ODURZA-
JĄCEGO  TO POPEŁNIASZ PRZES-
TĘPSTWO KODYFIKOWANE W ART.
178A § 2 KODEKSU KARNEGO, ZA
KTÓRE MOŻESZ ZOSTAĆ SKAZANY
NA KARĘ GRZYWNY, OGRANICZENIA
WOLNOŚCI LUB POZBAWIENIA
WOLNOŚCI DO ROKU.

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU: OD 0,1
DO 0,25 MG/L ALKOHOLU W WY-
DYCHANYM POWIETRZU LUB OD 0,2
DO 0,5 PROMILLA STĘŻENIA ALKO-
HOLU W KRWI

STAN NIETRZEŹWOŚCI TO STAN
POWYŻEJ 0,25 MG/L ALKOHOLU W
WYDYCHANYM POWIETRZU LUB
POWYŻEJ 0,5 PROMILLA STĘŻĘNIA
ALKOHOLU W KRWI
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Policja

ostrzega
(c. d.  z nr 4)

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE DLA DFK

1.12.2011 r. w sali OSP w Pilchowicach
odbyły się warsztaty rękodzielnicze
dla członków DFK, zorganizowane
przez Joannę Stolarską, Pawła Fibica
i Piotra Wojcieszka.

     Pani Joanna Stolarska, z ramienia
Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego
Niemców Województwa Śląskiego
w Raciborzu realizuje  /na terenie powiatu
/ projekt ,,Christbaum- schmuck und vieles

mehr aus den Nudeln” / ,,Makaronowe
ozdoby choinkowe i nie tylko” /.

Pieniądze na realizację projektu,
Towarzystwo pozyskało z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Niemiec.

W ramach spotkania, jego uczestnicy
zobaczyli:
- wystawę rękodzieł wykonanych z maka-
ronu, przez Joannę Stolarską i Piotra
Wojcieszka,
- oglądnęli prelekcję multimedialną poka-
zującą różne rękodzieła z makaronu, wyko-
naneprzez Piotra Wojcieszka,
- uczestniczyli w warsztatach prowadzo-
nych przez Joannę Stolarską i Piotra
Wojcieszka.

Przy słodkim poczęstunku przygo-
towanym w ramach projektu, można było
porozmawiać o rodzajach makaronów,
sposobie klejenia i lakierowania maka-
ronowych rękodzieł .

                                                (r        (r        (r        (r        (red.)ed.)ed.)ed.)ed.)



Patrząc z perspektywy na-
szej dorosłości, wydajemy częs-
to pochopnie opinie, że współ-
czesne młode pokolenie bar-
dzo płytko patrzy na otaczający
świat. Mówimy o zaniku wew-
nętrznego życia, uleganiu ko-
mercji i braku wrażliwości.

O tym, że nie jest to jednak
prawdą, świadczyć może  bar-

dzo duże zainteresowanie, ja-
kim cieszyły się dwa zorgani-
zowane w listopadzie przez Sto-
warzyszenie Pilchowiczanie –
Pilchowiczanom konkursy ar-
tystyczne, których finał odbył
się w dniu 21 listopada w  sali
OSP w Pilchowicach.

Pierwszym rozstrzygniętym
w tym dniu konkursem był
ogłoszony dla mieszkańców
naszej gminy konkurs foto-
graficzny „Jesień w gminie
Pilchowice”. Uczestniczyło w
nim 27 miłośników fotografiki
w różnych kategoriach wieko-
wych, którzy nadesłali 75 zdjęć.
Trudne zadanie stanęło przed
jury, które wytypować miało do
nagrody 6 najlepszych prac.
Ostatecznie nagrody wręczono
w kategorii szkół podstawo-
wych Juliannie Bziukiewicz
i Mateuszowi Leszczyńskiemu

Konkurs fotograficzny „Jesień w gminie Pilchowice”

oraz Konkurs poezji im. Ks. K. Damrota
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z Wilczy, w kategorii „gim-
nazjum”  nagrodzono prace
Dominiki Klyszcz i Justyny
Reginek z Pilchowic oraz w ka-
tegorii „dorośli” za najlepsze
uznano fotografie pań Anny
Surdel z Pilchowic i Anety
Palus z Wilczy.

Jury konkursu stanowili
p. Andrzej Walter, uznany poe-

ta i fotografik oraz p. Andrzej
Knapik, fotografik, który dzię-
kując uczestnikom konkursu
podkreślił, że każdy z nich może
czuć się wyróżnionym i nagro-
dzonym, gdyż wrażliwość
i  umiejętność dostrzegania pię-
kna w  otaczającym  nas świe-
cie, jest największa nagroda,
jaką mógł nas obdarzyć los.

Aktualnie konkursowe pra-
ce uczniów szkół podsta-
wowych wystawione są w holu
Urzędu Gminy, a wszystkie
konkursowe fotografie zoba-
czyć będzie można na wystawie
towarzyszącej tegorocznemu
Jarmarkowi Świątecznemu
w Sali RSP Pilchowicach.

Dla wszystkich miłośników
sztuki fotografowania zarówno
pilchowickie Stowarzyszenie
jak i Gminny Ośrodek Kultury
przygotowują następne kon-

kursy. Warto też przypomnieć,
że GOK jest organizatorem
otwartych warsztatów fotogra-
ficznych, które odbywają się w
świetlicy OSP w Pilchowicach.
(Szczegółowe informacje
w Gminnej Bibliotece
w Pilchowicach i jej filiach).

Drugim finałem zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie
konkursu był „Konkurs poezji
rodzimej im. Ks. Konstantego
Damrota”.

Uczestniczyło w nim 15
autorów wierszy, w grupie
dorosłych p. Bernadetta Suliga
oraz 14 młodych poetów ze
szkół podstawowych i gim-
nazjum.

Jury w składzie; p. Stefania
Grzegorzyca - poetka, polonis-
tka, zdobywczyni tytułu ‘Ślązak
Roku 1996’, p. Andrzej Walter
– poeta, członek Związku Lite-
ratów Polskich, fotografik,
oraz p. Arkadiusz Trzebunia –
polonista Zespołu Szkół
w Pilchowicach przyznało nag-
rody p. Bernadetcie Suliga
(w kategorii - dorośli) za wier-
sze: „Powiew czasu”, „Śieć”,
„Pustka”, „Wierzyć”  oraz
Pawłowi Twardokęs, uczniowi
klasy 5, za wiersz „Kiedy budzi
się świat”. Jury przyznało też
wyróżnienia uczennicom ZS

w Pilchowicach, Karolinie
Owczarek (kl 5) za wiersz
„Ranek jak co dzień” oraz
Emilii Kosteleckiej (kol 6) za
wiersz „Jesień”.

W spotkaniu wystąpili goś-
cinnie  członkowie Chóru Wsi
Pilchowice którzy zaprezen-
towali Koncert Poezji Śpie-
wanej ( wykonawcy: Monika
Hinca, Magdalena Mańka,
Sławomir Gleń). Pan Andrzej
Walter zarecytował kilka wierszy
z najnowszego zbioru swojej
poezji – „Punkt rzeczy znale-
zionych”.

Organizatorzy konkur-
sów reprezentowani przez p.
Aleksandrę Czechowską-
Gąbka serdecznie dziękują:
- wszystkim uczestnikom kon-
kursów za przygotowanie prac
fotograficznych oraz wierszy
na konkurs i ich prezentację.
- Komisji Sędziowskiej - za wni-
kliwą analizę prac konkurso-
wych.
- Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury w Pilchowicach za ufun-
dowanie nagród.
Więcej zdjęć ze spotkania na
stronie:
http://www.pilchowice.pl/
- zakładka „Kultura –Galeria”
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