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Życzymy aby święta Wielkanocne 
przyniosły radość,  

pokój oraz wzajemną życzliwość.  
By stały się  

źródłem wzmacniania ducha,  
a wiara i nadzieja  
niech towarzyszą  

Wam na co dzień.

Agata Mosiądz-Kramorz 
PRZEWODNICZĄCA  

RADY GMINY PILCHOWICE  
wraz z Radnymi

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY  
PILCHOWICE 

wraz z Pracownikami
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DOBRO DZIECKA PONAD EKONOMIĄ

Łączenia klas nie będzie….
Już od kilku lat w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, ilość dzieci w jednym oddziale nie może prze-
kroczyć 25. Jednak co zrobić, gdy w klasach III jest w sumie 55 dzieci, które są podzielone odpowiednio IIIa - 17 dzieci, IIIb - 18 dzieci, IIIc - 20 
dzieci. To w klasie IV podzielić ilość dzieci na dwa oddziały? Magiczna liczba 25, w klasach starszych od IV wzwyż już nie obowiązuje. Rozsądek 
mówi, że tak należałoby zrobić. Jednak każdy rodzic, którego dziecko chodzi do szkoły, nie wyobraża sobie łączenia klas. Jaki system podziału 
należałoby wtedy przyjąć? Data urodzenia lub losowanie….. 
W naszej gminie uczniowie i ich rodzice, już nie będą mieli takiego dylematu. Decyzją Wójta Gminy Pilchowice - Macieja Gogulli, klasy utwo-
rzone na poziomie klasy I będą razem, aż do klasy VIII, łączenia nie będzie. Są to oczywiście dodatkowe środki finansowe, ale „na dzieciach 
się nie oszczędza”. Warunki do nauki w mało licznych klasach, uczniowie w Gminie Pilchowice mają zapewniony, teraz tylko od nich zależy 
jak je wykorzystają. 

Aleksandra Skwara 
Zastępca Wójta Gminy Pilchowice  

Projekt uchwały był konsultowany i przygotowywany przez wiele 
tygodni, ostatecznie otrzymał pozytywną opinię Śląskiego Kura-
tora Oświaty oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dokument 
ten - bardzo ważny, jest podstawową do przeprowadzenia reformy 
oświaty na terenie naszej gminy. Stworzony został tak, aby wpro-
wadzenie zmian było dla uczniów i nauczycieli najkorzystniejsze. 
Jednak kolejne wakacje będą dla naszej pilchowickiej oświaty pra-
cowite - nie tylko organizacyjnie, ale również inwestycyjnie. 
Już od września 2017 r.:
Zespół Szkół w Pilchowicach będzie placówką w skład, której wejdą 
publiczne przedszkola oraz 8 - klasowa szkoła podstawowa. Przez 
kolejne dwa lata szkolne będą również działały klasy dotychczaso-
wego Gimnazjum w Pilchowicach, aż do ich wygaśnięcia. Placówka 
ta również jako jedyna w gminie zmieni swoją nazwę na „Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Pilchowicach”.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy będzie się składał  
z publicznego przedszkola oraz 8-klasowej szkoły podstawowej. Od 
września po raz pierwszy, dzieci zez Stanicy nie pójdą do pilcho-
wickiego gimnazjum, tylko zostaną w stanickiej szkole jako 7 klasa. 
Przyjęcie większej ilości dzieci, będzie wymagało przeprowadzenia 
robót adaptacyjnych w budynku. Natomiast rosnąca ilość urodzeń 
dzieci w Stanicy pokazuje, iż w najbliższym 5-leciu należy rozważyć 
budowę nowego przedszkola. Wtedy obecny budynek będzie mógł 
być przeznaczony tylko dla dzieci szkolnych.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilczy będzie się składał z publicz-

nego przedszkola oraz 8-klasowej szkoły podstawowej. We wrześniu 
uczniowie klasy 6-stej będą uczniami klasy siódmej. Segment szkoły 
podstawowej w Wilczy również będzie wymagał przeprowadzenia 
robót adaptacyjnych, ponieważ będzie musiał pomieścić 8-klas,  
a w niektórych rocznikach ilość dzieci wskazuje na to że będą po 
dwa oddziały (np. 4a i 4b).
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy będzie placówką  
w skład, której wejdą publiczne przedszkola oraz 8- klasowa szkoła 
podstawowa. Przez kolejne dwa lata szkolne będą również działały 
klasy dotychczasowego Gimnazjum w Żernicy, aż do ich wygaśnię-
cia.
Podczas wakacji czekają nas nie tylko kolejne remonty, ale również 
zakup wyposażenia do nowych pracowni (chemicznych, fizycznych, 
biologicznych, geograficznych) w szkole w Stanicy oraz w Wilczy. 
Jak zwykle będziemy się starać, aby wszystko było przeprowadzone 
sprawnie i najwyższym poziomie.
Obecnie dyrektorzy placówek przygotowują arkusze organi-
zacyjne na nowy rok szkolny 2017/2018. Już dziś możemy się 
przekonać, iż zwolnień nauczycieli w naszej gminie nie będzie, 
a każdy obecnie pracujący nauczyciel otrzyma zatrudnienie  
w placówkach na terenie gminy. Reforma oświaty jest dla nas 
kolejnym wyzwaniem, któremu będziemy musieli stawić czoła.  
A już we wrześniu, mam nadzieję, okaże się że było warto…    

Aleksandra Skwara 
Zastępca Wójta Gminy Pilchowice

Kolejne 2,5 miliona dofinansowania!
W grudniu 2016 r., pisałam „że kolejne  
2,5 miliona złotych jest w naszym zasię-
gu” i udało się, znowu środki zewnętrzne 
zasilą nasz budżet. Wygraliśmy konkurs  
w ramach rządowego „Programu gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2020” i otrzymaliśmy ponad 600 
tys. złotych na inwestycję pn. „Przebudowa 
drogi gminnej ul. Nieborowskiej w Żernicy  
- II etap”. Ul. Nieborowska w Żernicy będzie 
przebudowana od skrzyżowania z ul. Gór-
niczą aż do łącznik z ul. L. Miki. Przebudo-
wa będzie połączona z budową chodnika. 
Przetarg na wykonanie inwestycji już został 

ogłoszony, jesteśmy w przededniu podpi-
sania umowy z Wykonawcą oraz umowy  
o dofinansowanie.
Drugim projektem, który otrzymał dofinan-
sowanie, ale tym razem ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego, jest pro-
jekt pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Pilcho-
wice”. Za kwotę ponad 1,8 miliona złotych 
dofinansowania zostanie przeprowadzona 
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
w Pilchowicach (segment obecnie szkoły 

podstawowej) oraz budynek Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Stanicy. Prace na tych 
obiektach zakończą się w przyszłym roku.  
W ramach inwestycji nie tylko zostanie 
wykonana nowa, docieplona elewacja, ale 
również wymiana okien i drzwi, a w przy-
padku Stanicy również zostanie wymieniony 
piec na ekologiczny. Jak tylko zostanie pod-
pisana umowa o dofinansowanie projektu, 
zostaną ogłoszone przetargi na termomo-
dernizację budynków.

Aleksandra Skwara 
Zastępca Wójta Gminy Pilchowice

Nowa sieć szkół w Gminie Pilchowice!
23 marca 2017 r. Rada Gminy Pilchowice podjęła uchwałę o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 
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Rozporządzenie powołujące zwią-
zek metropolitalny w wojewódz-
twie śląskim wydane zostanie do 
30 czerwca 2017 r.
Jest to formalne usankcjonowa-
nie istniejących i sukcesywnie 
pogłębianych więzi społeczno-
-gospodarczych i kulturalnych, 
integrujących gminy Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Tworzenie metropolii to pionierski proces, 
wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej 
pracy. Jednak włączając się w ten proces zy-
skamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspól-
ne działanie, ale także zachowanie własnej 
tożsamości. Ze świadomością różnic i po-
dobieństw, w poszanowaniu historycznych 
doświadczeń, łatwiej jest planować i koor-
dynować działania na poziomie metropoli-
talnym. Wymiana różnorodnych doświad-
czeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają 
szansę na harmonijny rozwój całego obsza-
ru metropolii. 
Podobny związek metropolitalny, w nie-
mieckim Zagłębiu Ruhry, tworzył się dzie-
siątki lat. Dziś jednak nikt nie ma wątpli-
wości, że rozpoczęta w latach 60. głęboka 
restrukturyzacja regionu uczyniła z niego 
jeden z najważniejszych ośrodków metro-
politalnych w Europie i na świecie.

NOWA METROPOLIA
To największy obszar metropolitalny w kra-
ju o powierzchni  przekraczającej 2,3 tysią-
ce km2, zamieszkały przez ponad 2,3 mln 
ludzi, czyli połowę ludności naszego woje-
wództwa.
To wielkomiejski ośrodek, w którym działa 
ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, 
wytwarzających razem 8% PKB kraju. Dzięki 
dobremu zapleczu biznesowemu, wykwa-
lifikowanej kadrze pracowniczej, atrak-
cyjnym terenom inwestycyjnym, to jedno  
z najlepszych miejsc do pracy i inwestowa-
nia w Polsce.
To także miejsce, gdzie dzięki zróżnico-
wanej ofercie edukacyjnej można zdobyć  
wszechstronne wykształcenie. Liczne szkoły 
- publiczne i prywatne, wszystkich szczebli 
- gwarantują dostępność kształcenia w każ-
dej dziedzinie nauki. 
Dla jakości życia w metropolii ogromne 
znaczenie ma także kultura. Wydarzenia 
kulturalne, prezentujące wszystkie dzie-
dziny sztuki przyciągają liczną publiczność, 
także spoza regionu i zza granicy. Unikalne 
atrakcje turystyczne, niespotykane w in-
nych regionach Polski, jak Szlak Zabytków 
Techniki, a także wydarzenia sportowe na 
najwyższym poziomie, to tylko część atrak-
cji regionu. 
Wszystko to sprawia, że przyszła metropo-
lia ma szanse stać się znakomitym miej-
scem do pracy, wypoczynku i życia.

ZADANIA ZWIĄZKU
Związek metropolitalny wykonuje wg art. 
12 ustawy zadania publiczne w zakresie:
1)  kształtowania ładu przestrzennego;
2) rozwoju społecznego i gospodarczego 

obszaru związku metropolitalnego;
3) planowania, koordynacji, integracji oraz 

rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego, w tym transportu drogowego, 
kolejowego oraz innego transportu szy-
nowego, a także zrównoważonej mobil-
ności miejskiej;

4) metropolitalnych przewozów pasażer-
skich;

5) współdziałania w ustalaniu przebiegu 
dróg krajowych i wojewódzkich na ob-
szarze związku metropolitalnego;

6) promocji związku metropolitalnego  
i jego obszaru.

Związek może wykonywać także inne zada-
nia, zlecane przez gminy, zawierając poro-
zumienia z gminami lub ich związkami oraz 
organami administracji rządowej. Według 
art. 14 ustawy Związek może powoływać 
nowe podmioty dla sprawnego działania. 
Związek będzie także realizować zadania 
wykraczające poza jedną gminę, powoły-
wany jest bowiem dla rozwiązywania po-
nadlokalnych problemów. 
Wspólne przedsięwzięcia to także możli-
wość oszczędności. Już teraz gminy Górno-
śląskiego Związku Metropolitalnego - dzięki 
np. hurtowym zakupom energii elektrycz-
nej oszczędzają kilkanaście milionów zło-
tych rocznie w swoich budżetach. Takich 
działań może być więcej. 
To nowa jakość w zarządzaniu. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Źródłami dochodów związku metropolital-
nego zgodnie z art. 51 ustawy są przede 
wszystkim udział we wpływach z podat-
ków oraz składki od gmin należących do 
Związku. 
Budżet Związku będzie zasilany z budżetu 
państwa dodatkowymi 5% wpływów z po-
datku PIT, według szacunków to kwota mię-
dzy 250 a 280 mln złotych. W pierwszym 
roku będzie to natomiast 1% wpływów  
z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych zamieszkałych na terenie związku.
Jeśli przyjmiemy, że środki te mogą być wy-
korzystane jako wkład własny pozwalający 
ubiegać się o dotacje, to kwota ta może być 
kilkukrotnie większa. Stanowić będzie koło 

zamachowe dla rozwoju  Me-
tropolii. Składka gmin to zale-
dwie jedna dziesiąta wpływów 
do budżetu związku.
Składka wg art. 52 ustawy skła-
dać się będzie z części stałej  
i zmiennej. Przekazane zostanie 
w formie składki przez gminy 
– 0,5% z dochodów z udziału 
gminy we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych jako czę-
ści stałej oraz nieustalonej jeszcze części 
zmiennej uzależnionej od zadań przekaza-
nych Związkowi przez gminy, co sprecyzuje 
uchwalony przez Zgromadzenie statut. 
W pierwszym roku natomiast część stała 
składki gmin to 0,1% dochodów z udziału 
gminy we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych.

ORGANY ZWIĄZKU
Każda gmina będzie miała wpływ na klu-
czowe decyzje, podział i wykorzystanie 
środków finansowych i zadania realizowa-
ne prze Związek. 
Organami Związku wg art. 18 ustawy będą:
• zgromadzenie związku metropolitalne-

go czyli organ stanowiący i kontrolny, 
złożony z delegatów gmin (po jednym  
z każdej gminy).

• zarząd związku metropolitalnego – or-
gan wykonawczy, wykonujący swoje 
zadania przy pomocy urzędu metropo-
litalnego.

Zgromadzenie Związku uchwali jego statut, 
budżet oraz dokona wyboru zarządu. Do 
jego wyłącznej kompetencji należeć będzie 
uchwalanie strategii rozwoju oraz ramo-
wego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego związ-
ku. Zgromadzenie tworzyć będzie nowe 
jednostki organizacyjne związku metropo-
litalnego.
Zasady działania zarządu, w skład którego 
wejdzie 5 członków, określi statut związku. 
Do jego zadań należeć będzie m.in. wyko-
nanie budżetu związku metropolitalnego 
oraz kierowanie 
i koordynowanie działalności związku i jego 
jednostek organizacyjnych.

KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU:
• integracja i współpraca gmin,
• nowe możliwości zrównoważonego roz-

woju,
• nowa jakość transportu i szansa na 

wspólny bilet,
• dodatkowe wpływy z budżetu państwa, 
• możliwość dodatkowych oszczędności, 
• sprawne zarządzanie. 

Więcej informacji na stronie  
www.gzm.org.pl

NOWY ZWIĄZEK METROPOLITALNY
Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw dla powstania metropolii. Teraz, kiedy 
weszła w życie ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim, rozpoczął się proces tworzenia metropolii. 
Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie 
złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach 
objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone KONSULTACJE SPOŁECZNE. 
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Placówka i bankomat 

w Żernicy
Długo oczekiwany bankomat 
pojawił się w nowej placówce 
Banku Spółdzielczego w So-
śnicowicach. Tym sposobem 
od 27 marca mieszkańcy Żer-
nicy i najbliższej okolicy mają 
bliżej do Punktu Kasowego. 

Dzień kobiet
W tym roku był obchodzony w całej gminie. Duże spotkania w róż-
nych formach odbyły się w Stanicy, Wilczy, Nieborowicach i Żernicy. 
Gminny Ośrodek Kultury zaproponował recital Tomasza Białka „Bru-
netki, Blondynki”. Na każdym spotkaniu panował świetny humor i 
zabawa. Swego rodzaju kontynuacją tematu było także spotkanie prezentujące projekt „SI-

LESIA FOLK DISIGN”, podczas którego Panie mogły 
przekować się jak tradycyjna śląska jakla może być 
efektownym strojem biznesowym i wieczorowym. 
Projekt autorstwa Aleksandry Malczyk - dyrektora 
ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornonto-
wicach, był dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A w unowo-
cześnionym wersjach jakli występuję m.in. zespół 
Krzikopa, który rok temu gościł podczas Festiwa-
lu Żuru w Stanicy. Słowem marzec był ewidentnie 
miesiącem Kobiet.

Waldemar Pietrzak

Miło nam poinformować, że od 3 kwiet-
nia dostępny jest kwartalnik „Informacje 
Historyczne i Kulturalne z Gminy Pilchowi-
ce” w zupełnie nowym wydaniu. Nie tylko 
graficznym, ale przede wszystkim, o jeszcze 
bogatszym wnętrzu. Więcej nie zdradzamy. 
Zachęcamy do lektury.
Kwartalnik będzie dostępny bezpłatnie  
w Urzędzie Gminy Pilchowice, filiach 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki 
Publicznej w Pilchowicach. Kolportażem 
zajmie się także Stowarzyszenie Pilchowi-
czanie Pilchowiczanom. Słowem postaramy 
się, aby był dostępny w każdym sołectwie.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować 
Szczepanowi Twardochowi, wszystkim au-
torom tekstów, sponsorom oraz Wójtowi 
Gminy Pilchowice za życzliwość i doping, 
aby ta nowa odsłona gazety ujrzała światło 
dzienne.
Gorąco polecamy i zapraszamy do współpracy!

Redakcja 
„Informacji Historycznych i Kulturalnych  

z Gminy Pilchowice”
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 grudnia 2016 r. wydało Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wprowadzono zakaz wszelkiej aktywności związanej z żywym ptactwem 
m.in. zakaz organizowania wystaw i pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, indyków, przepiórek, perlic, 
strusi oraz innych bezgrzebieniowców, a także gołębi, bażantów i kuropatw. Oprócz zakazu handlu żywym drobiem, czy 
urządzania wystaw i konkursów rozporządzenie nakazuje także hodowcom drobiu, by ptaków nie wypuszczać na wybieg,  
a trzymać w zamkniętym pomieszczeniu.

Ptasia grypa  
- nie wypuszczaj kur z kurnika!
Zakaz wypuszczania drobiu dotyczy wszyst-
kich hodowców - od wielkich ferm po małe 
przydomowe gospodarstwa, które mają kil-
ka kur na własne potrzeby.
W związku z wystąpieniem wysoce zja-
dliwej grypy ptaków wywołanej wirusem 
grypyH5N8 należy bezwzględne prze-
strzegać następujących zasad 
bioasekuracji:
azabezpieczyć paszę przed do-

stępem zwierząt dzikich;
anie karmić drobiu na zewnątrz 

budynków, w których drób 
jest utrzymywany;

anie poić drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych przez człowie-
ka wodą ze zbiorników, do któ-
rych dostęp mają dzikie ptaki;

astosować w gospodarstwie 
odzież i obuwie ochronne oraz 
po każdym kontakcie z drobiem 
lub dzikimi ptakami umyć ręce 
wodą z mydłem;

astosować maty dezynfekcyjne 

w wejściach i wyjściach z budynków, 
w których utrzymywany jest drób;

aprzetrzymywać drób w przeznaczonych 
do tego celu pomieszczeniach bez moż-
liwości swobodnego poruszania się po 
otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania 

zasad bioasekuracji będą nakładane kary 
administracyjne przez Powiatowego Leka-
rza Weterynarii.
Hodowcy drobiu powinni zachowywać 
szczególną ostrożność i stosować odpo-
wiednie środki, które pozwolą ograniczyć 
do minimum ryzyko przeniesienia wirusa 

grypy ptaków do gospo-
darstwa.
Posiadacz drobiu lub in-
nych ptaków zobowią-
zany jest do zgłoszenia 
Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Gliwicach 
miejsca ich przetrzymy-
wania oraz gatunków  
i ilości utrzymywanego 
drobiu – druki dostępne u 
Sołtysa, w Urzędzie Gmi-
ny oraz na stronie www.
pilchowice.pl w zakładce 
Strefa Rolnika.

RADY 
SOŁECKIE

Kuźnia Nieborowska
Skład Rady Sołeckiej:

Grzegorz Cichy
Zbigniew Kuźniarz

Gerda Koper
Bożena Koprjaniuk (sołtys)

Elżbieta Łyzińska
Małgorzata Zając

Andrzej Leonarczyk

Leboszowice
Skład rady Sołeckiej:

Irena Pawliczek 
Kornelia Russin

Eugeniusz Wiechoczek
Alfred Wilczek (sołtys)

Krzysztof Szulim
Regina Foit
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RUSZYŁ PROJEKT  

„KRĘCIMY, ALE FILMY!”
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2016 - Regionalny Konkurs 
Grantowy

Tematem przewodnim projektu „Kręcimy, ale filmy!” 
jest promocja historii Gminy Pilchowice przy wykorzys-
taniu sztuki filmowej. Uczestnikami będą gimnazjaliści 
z Gimnazjum w Pilchowicach i Żernicy. Podczas projek-
tu Młodzież w grupach sfilmuje 8 odcinków serii „TAKA 
HISTORIA”, która tworzona jest w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pilchowicach. Każdy odcinek trwa ok. 8 minut 
i jest spotkaniem z miejscowymi regionalistami, którzy 
prezentują zapomnianą historię tej ziemi, smaganej 
wojnami, powstaniami śląskimi, okupacją, wywózkami 
do ZSRR. Nagrane filmy umieszczane są w Interne-
cie (kanał youtube GOK Pilchowice). Proces tworzenia 
przez młodzież swoich odcinków będzie poprzedzony 
warsztatami z profesjonalistami: dźwiękowiec, kamer-
zysta, dziennikarz. Tak wyposażeni uczestnicy będą mo-
gli samodzielnie zrealizować zdjęcia i zmontować to  
w logiczną całość. Etap realizacji podzielony jest na dwie 
części. 
W pierwszej 4 grupy po 3 uczestników stworzą zespoły, które 
spotkają się z regionalistami, którzy będą mieli przygot-
owane tematy odcinka. Zespoły będą musiały we współpra-
cy z pasjonatami historii sfilmować i zmontować odcinek. 
W drugiej części tego etapu już zupełnie samodzielnie będą 
musieli nakłonić np. babcię, wujka lub inną osobę do rozmowy 
przed kamerą. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas Let-
niego Kina Plenerowego „Pod Gwiazdami” w pilchowickim parku. 
Zaprezentowane zostaną gotowe odcinki oraz film zakulisowy, który 
pokaże jak pracowała młodzież. Już wkrótce kolejne relacje z realizac-
ji projektu. Już teraz zapraszamy do obejrzenia trzech odcinków serii 

„Taka historia”, które można zobaczyć na stronie www.gokpilchow-
ice.pl w zakładce TAKA HISTORIA. 

Waldemar Pietrzak

Rewitalizujemy cmentarz  
przyklasztorny w Pilchowicach

Trwają prace mające na celu uporządkowanie dawnego cmentarza przyklasztornego przy 
Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach.  

Pierwszym krokiem było przejęcie prawne terenu. Następnie Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Pilchowicach oczyściło teren ze śmieci. Oporządzono teren z liści, gałęzi itp. Na tak 
przygotowany teren, weszli społecznicy m.in. członkowie Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowicza-
nom, Rada Sołecka z Pilchowic, aby wykonać prace porządkowe wokół nagrobków. Ogrom włożonej 
pracy pozwolił na osiągnięcie dobrego efektu. Na ten moment udokumentowano 45 nagrobków, wie-
le z nich tylko w szczątkowej formie, ale znaleziono też prawdziwą perełkę - płytę nagrobną przeora 
klasztoru Bonifratrów - Severinusa Matuschek. To dopie-
ro początek prac, więc można spodziewać się kolejnych 
odkryć. Trwają także prace mające na celu odtworzyć 
pierwotny wygląd grobu księdza Konstantego Damrota.  
O postępach prac będziemy informować na bieżąco. 

Waldemar Pietrzak
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Do realizacji zadań z zakresu łowiectwa  
w Polsce przed 93 laty powołany został Pol-
ski Związek Łowiecki – jest on zrzeszeniem 
osób fizycznych (czyli myśliwych) oraz praw-
nych (czyli kół łowieckich), które prowadzą 
gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę 
i pozyskanie zwierzyny oraz działają na 
rzecz jej ochrony. PZŁ działa na podstawie 
uchwały „Prawo Łowieckie”, statutu PZŁ 
oraz zbioru zasad etyki, tradycji i zwyczajów 
łowieckich. Gospodarka prowadzona jest 
jest na zasadach określonych w ustawie,  
w oparciu o roczne plany, ustalane przez 
koła łowieckie, opiniowane przez zarządy 
gmin i zatwierdzane przez nadleśniczego 
oraz o wieloletnie łowieckie plany hodow-
lane, ustalane przez dyrektorów regional-
nych Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, w porozumieniu 
z wojewodami i PZŁ. Co oznacza to w prak-
tyce? Obszar kraju podzielony jest na ob-
wody łowieckie, które wydzierżawiane są 
odpłatnie kołom łowieckim. Koła łowieckie 
gospodarują na wydzierżawionym obwo-
dzie zgodnie z podstawowymi kierunkami 
użytkowania terenów rolnych i leśnych, po-
przez stałe polepszanie zwierzynie warun-
ków bytowania.
Teraz kilka słów o kołach łowieckich. Tworzą 
je myśliwi, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania polowania. Koło zwyczajowo 
nosi nazwę, ma również swoją siedzibę. 
Myśliwi członkowie koła co roku wiosną 
ustalają budżet. Podstawowe dochody koła 

składają się ze składek członkowskich, wpły-
wów za zwierzynę odstrzeloną i oddaną do 
punktu skupu oraz wpływów od myśliwych 
za zwierzynę wziętą na tak zwany użytek 
własny – fakt, że myśliwy musi zapłacić za 
pozyskaną zwierzynę budzi zazwyczaj duże 
zdziwienie w społeczeństwie. Dodatkowo 
do kasy koła wpływają również kwoty za 
wpisowe oraz z darowizn. Wydatki to koszty 
dzierżawy obwodu, zakup karmy oraz to, co 
nierzadko pochłania całe zasoby kasy koła, 
czyli odszkodowania za szkody wyrządzo-
ne przez zwierzynę, wypłacane rolnikom. 
Dlatego też zarządy kół kładą duży nacisk 
na tworzenie nocnych dyżurów myśliwych 
na zasiewach, w szczególności kukurydzy, 
tworzenie pasów zaporowych, zakładanie 
poletek zgryzowych, budowę różnego ro-
dzaju urządzeń łowieckich, tak jak podsy-
py, paśniki, lizawki, magazyny na karmę. 
Myśliwi w swoich obwodach prowadzą do-
karmianie zwierzyny, zwłaszcza w okresach 
występowania niedostatku żeru naturalne-
go, szczególnie od jesieni do wiosny oraz 
wówczas, gdy w sposób istotny może to 
wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzo-
nych przez zwierzynę w uprawach i płodach 
rolnych oraz w gospodarce leśnej. Istotne 
znaczenie dla gospodarki łowieckiej mają 
także prace związane z sadzeniem drzew 
w remizach śródpolnych, sadzenie drzew  
i krzewów zgryzowych, szczególnie dla 
zwierzyny płowej, wykaszanie łąk śródle-
śnych oraz terenów pod liniami wysokiego 

napięcia. Podstawą działalności kół łowiec-
kich jest również zwalczanie kłusownictwa 
i różnego rodzaju szkodnictwa łowieckiego. 
Istotnym elementem w wyjaśnieniu samej 
idei polowania jest stwierdzenie, że my-
śliwi nie pozyskują zwierzyny w ilościach  
i gatunku według swojego uznania. Zarządy 
kół łowieckich wydają myśliwym imienne 
zezwolenie, w którym wyszczególnione są 
gatunek oraz ilość zwierzyny, którą może 
pozyskać myśliwy na polowaniu indywidu-
alnym, zgodnie z planem łowieckim. Obo-
wiązują oczywiście okresy ochronne oraz 
kryteria selekcji, których należy bezwzględ-
nie przestrzegać. Myśliwy wychodzący na 
polowanie indywidualne jest zobowiązany 
wpisać ten fakt do książki ewidencji. Tylko 
ważny odstrzał i wpis do książki ewidencji 
może uchronić myśliwego wychodzącego 
na polowanie indywidualne przed uzna-
niem go za kłusownika w razie kontroli stra-
ży leśnej lub Państwowej Straży Łowieckiej. 
Myśliwych obowiązuje nakaz przestrzega-
nia prawa łowieckiego, zasad współżycia 
koleżeńskiego, dobrych obyczajów oraz 
tradycji łowieckich, których złamanie może 
skutkować zawieszeniem lub wydaleniem  
z koła i Polskiego Związku Łowieckiego.
Myśliwi prowadzą również integrację ze 
społeczeństwem, poprzez organizację spo-
tkań i konkursów. Coroczne msze huber-
towskie są tradycją. Dla myśliwych okręgów 
katowickiego i opolskiego ważnym ducho-
wym przeżyciem jest coroczna pielgrzymka 

na Górę św. Anny, w której 
udział biorą także ich rodziny. 
Członkowie kół łowieckich są 
także organizatorami wielu 
imprez z dziedziny kynologii 
łowieckiej czy strzelectwa 
sportowego.
Mnogość kwestii, które 
chciałbym nakreślić w tym 
artykule jest oczywiście ogra-
niczona przez miejsce, ale 
mam nadzieję, ze zdołałem 
przedstawić podstawowy 
funkcjonowania, cele i za-
dania łowiectwa w Polsce. 
Próbowałem pokazać praw-
dziwe oblicze myśliwego 
pasjonata, który polowanie 
traktuje jedynie jako jeden  
z bardzo wielu elementów 
gospodarki łowieckiej. Myśli-
wi to w większości ludzie od-
dani swojej pasji, pamiętają-
cy, ze mają służyć przyrodzie, 
troszcząc się o jej piękno.

Jerzy Skrzypiec

Łowiectwo w pigułce
Gdy zaproponowano mi napisanie artykułu o łowiectwie do gazety „Nasza Gmina”, wiedziałem, że nie można 
w kilku słowach wytłumaczyć, albo chociaż przybliżyć czytelnikom nie-myśliwym istotę łowiectwa. W oczach 
większości społeczeństwa łowiectwo - myślistwo postrzegane jest jako polowanie - strzelanie do zwierzyny.  
W rzeczywistości polowanie  to ostatnie ogniwo w łańcuchu realizacji celów i zadań. 
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Szanowni Państwo wspieramy fundację 
„POMAGANIE ŁĄCZY LUDZI” z Knurowa  
w jej akcji „Książka na Kresy”, poniżej infor-
macja fundacji dotycząca akcji. 

Zbiórka potrwa do 30 kwietnia br.
Prosimy aby nie były to bezwarto-
ściowe książki, których chcemy się 
pozbyć.
Miejska Biblioteka Publiczna  
filia nr 20 w Gliwicach  
ul. Bernardyńska 2
poniedziałek 11.00 - 19.00  
wtorek 8.00 - 15.00  
środa 11.00 - 19.00  
czwartek 8.00 - 15.00  
piątek 11.00 - 19.00 oraz  
sobota 8.00 - 15.00
-----------
Miejska Biblioteka Publiczna  
filia nr 17 w Gliwicach,  
os. Milenium  
ul. Spółdzielcza 33a
poniedziałek :11.00 - 19.00  
wtorek 8.00 - 15.00  
środa 11.00 - 19.00  
czwartek 8.00 - 15.00
piątek 11.00 - 19.00  
sobota 8.00 - 15.00
----------
Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 
15 w Gliwicach  
ul. Piastowska 3
poniedziałek, środa, piątek 11:00 
- 19:00
wtorek 8:00 - 15:00
czwartek 11:00 - 15:00
-----------

Siedziba NSZZ Solidarność KWK 
Knurów-Szczygłowice
Knurów ul. Dworcowa 1,  
od poniedziałku do piątku  
w godz. 6.00 - 15.00
-----------
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Gierałtowicach  
ul. Ogrodowa 47
31marca w godzinach  
10.00 - 18.00
------------
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pilchowicach  
ul. Świerczewskiego 1
poniedziałek-piątek  
w godz. 9.00 - 15.00
Filia GBP w Pilchowicach, Żernica 
ul. Szafranka 9
poniedziałek-piątek  
w godz. 14.00 - 17.00
Filia GBP w Pilchowicach,  
Wilcza ul. Karola Miarki 123
poniedziałek-piątek  
w godz. 9.00 - 15.00
Filia GBP w Pilchowicach,  
Nieborowice ul. Główna 50
czwartek i piątek  
w godz. 15.30 - 17.30

Posiadasz niepotrzebne, niezniszczone 
kolorowe bajki i czytanki dla dzieci, książki 
dla młodzieży i dorosłych wydane po 1989 
roku, między innymi słowniki, słowniki dwu-
języczne polską literaturę piękną, lektury 
szkolne. Przekaż je nam. Mogą też być au-
diobooki, jak również niezniszczone zabaw-
ki, gry planszowe itp. Zebrane w ten sposób 
książki i inne przedmioty chcemy przekazać 
naszym rodakom na Ukrainie.

Polska w 1945r. musiała opuścić swoje 
ziemie na wschód od Bugu. Jednak część Pola-
ków postanowiła pozostać na ziemi przodków. 
Są Oni prawdziwą ostoją polskości na tych te-
renach, dalej chcą pielęgnować Polską Kulturę 
i tradycje, dlatego uważamy że książka będzie 
tą najlepszą bronią w zachowaniu polskości na 
dawnych ziemiach Rzeczypospolitej.

Nowowołyńsk i Maniewicze to miejsco-
wości na Wołyniu do których planujemy 
pierwsze transporty.

Potrzebujemy również środki finansowe 
na transport książek na Kresy i w związku  
z tym prosimy o wpłaty pieniężne z dopi-
skiem „Książka na Kresy” na nr konta: Bank 
Spółdzielczy w Sośnicowicach 24 8460 0008 
2001 0004 1957 0001 lub konto dla wpłat  
z zagranicy POLU PL PR PL 24 8460 0008 2001 
0004 1957 0001

Z ogromną radością przyjmiemy propo-
zycje zapewnienia transportu do wskazanych 
miejscowości.
FUNDACJA „POMAGANIE ŁĄCZY LUDZI”
UL. SZPITALNA 3, KNURÓW 44-194

telefon: 578 985 758, 579 282 970
www.pomaganielaczyludzi.pl  
e-mail: fundacjapl70(małpa)gmail.com
wspierają nas:
• Gmina Pilchowice, Rada Osiedla Zatorze 

w Gliwicach, Rada Osiedla Trynek w Gliwi-
cach,

• Rada Osiedla Szobiszowice w Gliwicach, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałto-
wicach,

• Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowi-
cach, Gminny Ośrodek Kultury w Pilcho-
wicach,

• Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Bytomiu, 

• Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej- 
Oddział w Gliwicach, Związek Górnoślą-
ski- koło w Gierałtowicach,

• NSZZ Solidarność KWK Knurów-Szczygło-
wice, Antykwariat Kresowy w Chełmie,

• Życie Naszego Powiatu- Gazeta bezpłatna.
Nowowołyńsk - to nowe miasto, 29 km od 
Włodzimierza Wołyńskiego / blisko polskiej 
granicy - ziemia bezprawnie oddana przez pol-
skich komunistów w 1952 
r. Rosji Sowieckiej ponie-
waż odkryto tam węgiel 
w zamian za krzaki w Bies 
zczadach / Ustrzyki. Po-
lacy którzy tu się osiedlili 
po wojnie, to Patrioci, któ-
rzy jechali blisko granicy  
z myślą, że przy pierwszej 
okazji uciekną z ZSRR do 
Polski. Niestety. W Nowo-
wołyńsku jest Kościół bu-

dowany 20 lat, przy małym wsparciu pielgrzy-
mów z Chełma. Kościół ma podziemia - więc 
jest gdzie pomieścić wszystko! Powoli będzie to 
placówka chrześcijańska kultury polskiej.
Maniewicze - to miasteczko powiatowe na 
Polesiu ok. 70 km od Kowla. Kościół odbudo-
wany z ruin- przy kościele groby ok. 20 Legio-
nistów a niedaleko Polski Lasek - Kostiuch-
nówka czyli cmentarze po wielkich bitwach 
Legionów.Miasteczko biedne.... Duża plebania 
i działalność księdza sprawia, że od wielu lat, 
w wakacje przyjeżdżają tu harcerze z Polski 
porządkować cmentarze i obozują blisko. Dla 
nich i miejscowych jest potrzeba założenia 
biblioteki. Młodzi muszą obcować z książką  
i przekazywać wiedzę i historię innym.

W kwietniu 1916 r. w lasach w pobliżu 
Maniewicz gdzie stacjonowały Legiony Józefa 
Piłsudskiego odbyło się założycielskie zebra-
nie piłkarskiej drużyny sportowej Legionów, 
przybrała ona nazwę „drużyna Legionowa”.  
W kilka lat później, a dokładnie 31 lipca 1922 r. 
zmieniono jej nazwę na Wojskowy Klub Spor-
towy „Legia” Warszawa.

Do miejsc wskazanych poniżej można przynosić książki

„Książka na Kresy”

Z wielkim żalem informujemy,  
że 26 marca 2017 r.  

zmarł długoletni Przewodniczący  
Rady Gminy Pilchowice i Sołtys sołectwa 

Wilcza  
Józef Brzezina.

Najbliższym zmarłemu składamy  
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
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Więcej 
Policji

27 lutego 2017 r. Gmina Pilchowice 
zawarła porozumienie z Komendą 
Miejską Policji w Gliwicach w spra-
wie uruchomienia dodatkowych pa-
troli. W oparciu o analizę zagrożeń 
oraz przy uwzględnieniu wcześniej-
szych działań gminy powstał harmo-
nogram działań.

W ostatnim czasie w naszej gminie miały 
miejsce akty wandalizmu głównie w obiek-
tach użyteczności publicznej. Najbardziej 
„ucierpiało” targowisko, na którym noto-
rycznie niszczone są stragany oraz umiesz-
czona tam toaleta. Częstsze patrole policji 
maja zapobiegać takim sytuacjom.
Jednocześnie informujemy, iż Urząd Gminy 
Pilchowice każdorazowo zgłasza takie akty 
wandalizmu policji, która ustala tożsamość 
sprawców pociągając ich do odpowiedzial-
ności karnej. Niestety częstymi sprawca-
mi tych zdarzeń są młodzi mieszkańcy,  
w związku z tym konieczna wydaje się uczu-
lenie rodziców na takie incydenty i szeroka 
akcja uświadamiająca.

TWÓJ PIES -  
TWOJE OBOWIĄZKI !

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemu wolno biegających 
psów na terenie Gminy Pilchowice, przypominamy mieszkańcom o obowiązkach 
ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice  za-
bronione jest wypuszczanie psów luzem poza teren własnej nieruchomości, bez możliwości 
ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Utrzymujący psy są zobowiązani do:
zabezpieczenia nieruchomości dla psów wolno biegających  

przed wydostaniem się ich,

niewprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

niewprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych  
i innych obiektów publicznego użytku.  

Zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej  
i obsługi ludności nie dotyczy psów będących przewodnikami dla inwalidów,

usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych  
do użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych,  

korzystających z psów przewodników.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowied-
nie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy 
i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.
Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu pu-
blicznym. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia podle-
ga karze grzywny do 250 zł 
albo karze nagany. W przy-
padku spowodowania cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu 
właścicielowi psa grozi kara 
do 10 lat więzienia.
Dążąc do skutecznego wy-
eliminowania zjawiska bez-
domnych psów, prosimy 
mieszkańców o współpracę 
przy wyłapywaniu psów, po-
legającą na „przymykaniu” 
(na terenie posesji, ewen-
tualnie budynku gospodar-
czego, itp.) wałęsających 
się psów i informowaniu 
pracowników Urzędu (te-
lefonicznie pod numerem 
32/332-71-57) o potrze-
bie odebrania zwierzęcia  
i umieszczenia go w schroni-
sku.

Chcesz mieć informację z pierwszej ręki ?
Wystarczy prosta i całkowicie bezpieczna rejestracja  
w gminnym systemie informacji SIS!

Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego celem jest szybkie docieranie 
do mieszkańców z komunikatami m.in. o utrudnieniach na drogach, ostrzeżeniami meteorolo-
gicznymi lub informacjami o ciekawych wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.
Usługa jest całkowicie bezpłatna.

www.pilchowice.pl/sis
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Powitanie wiosny
W pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca 2017 roku dzieci z wszystkich przed-
szkoli naszej gminy wzięły udział w uroczystości „Powitania wiosny”, tradycyjnie 
zorganizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy. 

Wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości wesołą piosenką przywitała dyrektor 
Łucja Suchara. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla, 
zastępca Wójta Aleksandra Skwara, sołtys wsi Wilcza Jan Gamoń, radna Bogumiła Ja-
rosz oraz dyrektorzy placówek oświatowych:  Renata Sekuła, Beata Nawrath i Łukasz 
Kwiotek.  W wiosenny nastrój wprowadziła nas piosenka zaśpiewana przez wszystkie 
dzieci. 
Na świecie wiosna zakwita powoli, a na głowach naszych przedszkolaków przystro-
jonych w piękne opaski jawiła się ona już  jako bujna, kolorowa i pięknie rozwinięta. 
Uczestnicy podziwiali także niezwykłe dekoracje, w których elementem wiodącym 
były kolorowe wiosenne  ptaki. Nauczycielki zadbały o to by dzieci z wszystkich pla-
cówek przedszkolnych były pięknie przebrane i przygotowane do udziału w tej waż-
nej uroczystości. Występy składały się z wierszyków, piosenek i wiosennych pląsów, 
do których zapraszała Justyna Kubicka. Dopełnieniem części artystycznej był występ 
szkolnego teatru „Baju Baj” z bajką „Złota Rybka” pod kierunkiem nauczycielek Beaty 
Gola i Danuty Jończyk. Po raz kolejny mali i dorośli byli oczarowani pięknymi występa-
mi wilczańskich aktorów. Wiosenna uroczystość nie była by kompletna bez Marzanny 
i wiosennych gaików, z którymi to przedszkolacy wyruszyli na spacer ulicami naszej 
wsi. Na pamiątkę tej miłej uroczystości dzieci zostały obdarowane prezencikami ufun-
dowanymi przez Wójta gminy za co w imieniu obdarowanych ślicznie dziękuję. Nie 
zabrakło również słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz wspólnej 
pamiątkowej fotografii. Wiele osób przyczyniło się do sprawnej organizacji tak dużego 
przedsięwzięcia. Wszystkim bez wyjątku chcę podziękować za szczere zaangażowanie 
w przygotowanie tej uroczystości. 

Łucja Suchara

fo
to

: K
am

il 
Kr

ze
m

iń
sk

i



Nasza Gmina - nr 2 (58) - kwiecień 2017   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 11

Amerykanie  
w szkole

29 marca 2017 roku kadeci Air Force 
Academy w Colorado, prestiżowej uczel-
ni wojskowej po raz kolejny odwiedzili 
naszą szkołę. Uczniowie klas trzecich 
gimnazjum mieli okazję dowiedzieć się, 
jak wygląda życie studenta, przyszłego 
dowódcy sił powietrznych. Goście opowiadali o swoich pasjach i zainteresowaniach. Mie-
liśmy okazję wysłuchać gitarowego koncertu kadetów. Na hali sportowej odbył się krótki 
mecz piłki ręcznej między przedstawicielami gości i uczniów gimnazjum. Dla wszystkich 
uczestników było to niezapomniane spotkanie … Nad przebiegiem niecodziennej wizyty 
czuwała inicjatorka, pedagog Aleksandra Piechowicz, przy akceptacji i wsparciu Dyrekcji.

Dziewczyny ze Złotem!
22-23 marca w hali Zespołu Szkół w Pilcho-
wicach odbyły się Mistrzostwa Powiatów  
w piłce ręcznej szkół gimnazjalnych.  
W pierwszym dniu zmagań rywalizowali 
chłopcy. Do finału dotarła reprezentują-
ca naszą gminę drużyna z Żernicy, niestety  
w finałowym meczu lepsi okazali się gimna-
zjaliści z Sośnicowic i to oni odebrali Puchar 
za I miejsce. 

Wyniki końcowe Piłka Ręczna:
Kategoria chłopców:
1. Sośnicowice, 2. Żernica, 3. Rudziniec,  
4. Toszek, 5. Wielowieś
W kategorii Dziewczat gminę reprezento-
wała drużyna gospodarza ZS Pilchowice.  
W pierwszym meczu nasze dziewczy-
ny zdecydowanie pokonały rówieśniczki  
z Wielowsi. O pierwsze miejsce zagraliśmy 
z drużyną z Rudzinca, emocjonujacy mecz, 
nerwowa końcówka, 8:7 dla Pilchowic i Pu-
char z rąk Wójta za I miejsce zostaje u go-
spodarza. Dziewczynom życzymy udanego 
występu na zawodach rejonowych, a Urzę-
dowi Gminy dziękujemy za pomoc w orga-
nizacji zawodów.
Klasyfikacja końcowa w kategorii 
dziewczat
1. Pilchowice, 2. Rudziniec, 3. Wielowieś.

Mistrzostwa Powiatu - chłopcy!
14 marca Zespół Szkół w Pilchowicach organizował Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej 
szkół podstawowych chłopców. Powiat nasz reprezentowany był przez Sp z Żernicy. W za-
ciętej rywalizacji 1 miejsca wywalczyła drużyna z Poniszowic, 2 drużyna że Świbia a 3 Żerni-
ca. 4 miejsce przypadło podstawówce z Toszka. Gratulujemy.

Dziewczyny na MEDAL!
13 marca w hali Zespole Szkół w Pilchowi-
cach odbyły się powiatowe mistrzostwa  
w piłce ręcznej szkół podstawowych. Miło 
nam poinformować że pierwsze miejsce 
przypadło naszym dziewczętom. Drugie 
miejsce zajęła szkoła podstawowa z Toszka  
a trzecie zespół z Wielowsi. Gratulacje! 

Informator szkolny

Turniej wiedzy pożarniczej 
V już eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów za nami. W konkursie wzięło udział  
25 uczestników. Kolejnym etapem zmagania na poziomie Powiatu.
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Finaliści:
Kategoria Gimnazjum:
• DARIAN BONK - ŻERNICA
• PATRYCJA ZIENTEK - ŻERNICA
• BARTOSZ GROCHAL - PILCHOWICE

Kategoria Szkoła Podstawowa:
• NATALIA SZMIT - WILCZA
• MICHAŁ ZIENTEK - STANICA
• EWELINA ANIŚKO - PILCHOWICE.
Pula nagród rzeczowych ufundowanych 
przez Urząd Gminy wyniosła 1.500 zł.
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