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NASZA GMINA

Święta Wielkiej Nocy 
to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa 
i w siłę człowieka.
Niech te  Święta Wielkanocne 
przyniosą radość, pokój 
oraz wzajemną życzliwość.
Niech staną się źródłem 
wzmacniania ducha.

Agata Mosiądz-Kramorz
PRZEWODNICZĄCA  

RADY GMINY  
PILCHOWICE

Maciej Gogulla
WÓJT  

GMINY  
PILCHOWICE
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Zmiana na stanowisku  
zastępcy wójta

W marcu doszło do zmiany na stanowisku zastępcy wójta. Na czas nieobecności do-
tychczasowego zastępcy Aleksandry Skwary funkcję tę - decyzją wójta - sprawował 
będzie Mateusz Tkocz.

Mateusz Tkocz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach: 
Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość. Z gminą Pilchowice zawodowo związany od 2015 roku. 
Początkowo zajmował stanowiska głównego księgowego w gminnych jednostkach organiza-
cyjnych. W 2017 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Pilchowice na stanowisku inspektora,  
a następnie kierownika referatu finansowo-budżetowego i zastępcy skarbnika.

Nowy zastępca ma 32 lata, wraz z żoną i córką mieszka w Pilchowicach.

Zwracamy się do Was z gorącym 
apelem, abyśmy w tych dniach 
zwrócili szczególną uwagę na oso-
by starsze i samotne z naszego naj-
bliższego otoczenia.
Urząd Gminy Pilchowice wraz z podle-
głymi jednostkami zgłasza gotowość 
pomocy w zakresie zakupu produktów 
spożywczych, środków higieny osobi-
stej czy też lekarstw.

Prosimy, aby sytuacje takie zgłaszać za 
pośrednictwem naszych sołtysów.
• Kuźnia Nieborowska  

- sołtys Bożena Koprjaniuk  
- tel. 691 - 777 - 337

• Leboszowice  
- sołtys Alfred Wilczek  
- tel. 506 - 822 - 106

• Nieborowice  
- sołtys Marzanna Kuta 
- tel. 697 - 056 -335

• Pilchowice  
- sołtys Józef Nierychło 
- tel. 668 - 935 - 239

• Sołectwo Stanica  
- sołtys Mariola Bryłka  

- tel. 507 - 201 - 569
• Sołectwo Wilcza  

- sołtys Jan Gamoń  
- tel. 728 - 385 -149

• Sołectwo Żernica  
- sołtys Jerzy Kurzal  
- tel. 783 - 071 - 070.

**********

Codzienny dyżur telefoniczny 
pełni także  

Ośrodek Opieki Społecznej  
od 7:30 do 19:00,  
tel. 32 332 71 65

********** 
W związku z zaistniałą sytuacją zwra-
camy się również do Państwa z gorącą 
prośbą o ograniczenie do niezbędnego 
minimum osobistych wizyt w:
• Urzędzie Gminy w Pilchowicach - 

telefon 32 235 65 21,  
ug@pilchowice.pl

• Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Pilchowicach  
- telefon 32 332 71 62,  
kierownik.ops@pilchowice.pl

• Pilchowickim Przedsiębiorstwie 

Komunalnym Spółka z o.o.  
- telefon 32 332 71 58, 
ppk@pilchowice.pl.

Instytucje te funkcjonują w dotychcza-
sowym trybie, jednak w ramach dzia-
łań zapobiegawczych, jeśli tylko jest 
możliwość załatwienia sprawy poprzez 
kontakt telefoniczny lub mailowy, to 
proszę o wybór tego właśnie sposobu.

********** 
Zaistniała sytuacja kryzysowa zwią-
zana z pandemią koronawirusa, może 
pociągać za sobą pogorszenie sta-
nu zdrowia psychicznego. W związku  
z tym można skorzystać z konsultacji/
porady telefonicznej u dyżurujących 
specjalistów:
• mgr Franciszek Winkler psycholog/

psychoterapeuta 
poniedziałki i czwartki  
w godzinach 15.00 - 16.00 
telefon 603 524 660

• specjalista terapii uzależnień  
Jarosław Skrzypkowski 
codziennie do godziny 20.00 
telefon 519 487 979

Niedawno swoje święto obcho-
dzili Sołtysi! To oni są na tzw. pierw-
szej linii ognia i niejednokrotnie 
rozwiązują wiele problemów zanim  
w ogóle dotrą one do urzędu. Dzię-
kujemy Wam za Waszą skutecz-
ność i zaangażowanie.

Naszym niezawodnym siedmiu 
Szeryfom oraz ich Radom Sołeckim 
życzymy wytrwałości i zdrowia.
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Szanowni  Państwo,
rozprzestrzeniający się wirus w ciągu zaledwie kilku 

tygodni diametralnie zmienił otaczającą nas rzeczywi-
stość. Problemy, które dotąd wydawały nam się waż-
ne, dziś okazują się błahe. Wielu z nas odczuwa niepo-
kój i niepewność. W tym trudnym dla nas wszystkich 
okresie, pragnę zapewnić Państwa, że wraz z wszystki-
mi pracownikami Urzędu Gminy, jak również gminnych 
jednostek organizacyjnych działamy, by realizacja istot-
nych dla mieszkańców usług przebiegała bez zakłóceń. 

Z oczywistych względów ograniczona została moż-
liwość bezpośrednich wizyt w gminnych jednostkach. 
Zachęcam jednak do tego, by korzystać z kontaktów 
telefonicznych i mailowych. Zdecydowaną większość 
spraw jesteśmy bowiem w stanie załatwić, nie rusza-
jąc się z domu. Z tych samych powodów do odwołania 
zawieszone zostają wszystkie imprezy i uroczystości 
gminne. Podjąłem również decyzję o zamknięciu boisk 
i placów zabaw. 

Chciałem Państwa poinformować, że realizacja  
wszystkich zaplanowanych na ten rok inwestycji, pod 
względem ich finansowania, nie jest zagrożona. Oczy-
wiście wszyscy zastanawiamy się, jak obecny kryzys 
wpłynie na sytuację gospodarczą kraju, poszczególnych 
gmin, a także na nasze domowe budżety. Dziś jednak 
najważniejsze jest, byśmy solidarnie i odpowiedzialnie 
podporządkowali się wszystkim zaleceniom służb sani-
tarnych, co zdecydowana większość z Państwa czyni. 
Za to wszystkim Wam z serca dziękuję. W tych dniach 
pragnę podziękować również pracownikom służby 

zdrowia, a także wszystkim tym, którzy ze względu 
na charakter wykonywanej pracy, nie mogą pozostać  
w swoich domach. 

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Jakże inne niż 
zwykle. Bez mszy i komunii świętej, bez święcenia po-
karmów, bez innych pięknych tradycji. Być może z tego 
powodu będą to jednak Święta, podczas których po-
znamy wartość otaczających nas dobrodziejstw, tych 
których nie dostrzegamy i nie doceniamy na co dzień. 

Na nadchodzący czas życzę Państwu przede 
wszystkim dużo siły, wytrwałości, zdrowia i spokoju  
w gronie najbliższych. 

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY PILCHOWICE

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania.  

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości 
    od osób, które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze 
objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami,  
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz  
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala 
bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest 
to potrzebne. Skorzystaj z TELEPORADY.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich 
pozostałych osób w poczekalni.

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym  
na bazie alkoholu.

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami 

chorymi.



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 2 (74) - kwiecień 20204

Fundacja JSW wspiera kulturę
Otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 33.000 zł, dzięki czemu mogliśmy zakupić potrzebny sprzęt  
i wyposażenie, aby podnieść jakość oferowanych przez naszą instytucję zajęć i wydarzeń. 

Dla Domu Kultury w Wilczy, gdzie odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zakupili-
śmy trzy mobilne lustra, które są potrzebne tancerzom, aby rozwijać swoje umiejętności. Dom Kultury  
w Żernicy zyskał nowe wyposażenie sceny, w tym trawersy sceniczne do montażu oświetlenia sce-
nicznego i elementów scenografii, reflektory RGBW i teatralne, konsolę do sterowania 
oświetleniem, dimmer i splitter. Podwieszono także dwie kolumny głośnikowe, dzięki 
którym uzyskano lepszą akustykę. Wyposażenie sali w Żernicy we wspomniany sprzęt, 
daje nam zupełnie nowe możliwości w organizacji wydarzeń scenicznych oraz rozwojowi 
zajęć teatralnych i wokalnych. Bardzo dziękujemy za wsparcie Fundacji JSW.

47.000 zł od Ministerstwa Kultury
Kolejne pozyskane fundusze dla kultury, tym razem otrzymaliśmy dotację w ra-
mach Programu Infrastruktura Domów Kultury. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysoko oceniło nasz wniosek na 
zakup sprzętu i wyposażenia do naszych obiektów. 5 miejsce na ponad 700 wniosków 
z całego kraju. Kwota przyznanej dotacji 47.000 złotych.

Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli podnosić jakość naszej oferty dla Was.  
Środki zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni plastycznych, nagłośnienie  
w DK Wilcza, oświetlenie sceniczne, sprzęt foto-video i instrumenty.
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Zanieczyszczenie  
powietrza pod kontrolą 5 czujników
Pięć czujników czuwa już nad jakością powietrza w Gminie Pilchowice. Zgodnie z zapowiedziami uruchomione zostały kolejne 
trzy czujniki - w Wilczy, Nieborowicach i Stanicy.
Z pomiarami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy www.pilchowice.pl w zakładce CZYSTE POWIETRZE.

W roku 2019 w ramach projektu „Śląska Akademia Senior@” 
w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020, przeprowadzono drugi bezpłatny 
kurs komputerowy. 

Projekt  skierowany jest do osób w wieku 65+. W trak-
cie realizacji uczestnicy nabyli praktycznych umiejętno-
ści obsługi komputera, telefonu i Internetu. Ponadto 
każdy uczestnik kursu otrzymał darmowy tablet na 
własność oraz certyfikat ukończenia kursu. W ubie-
głorocznej edycji projektu udział wzięło 70 seniorów. 
Łącznie w kursie udział wzięło 140 uczestników z tere-
nu naszej gminy. 

Tablety dla seniorów
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Bieżące inwestycje

Przebudowa DW 921  od skrzyżowania  
z ul. Rybnicką (DK 78) do ul. Bierawka

Budowa Ośrodka Zdrowia  
w Pilchowicach

Centrum przesiadkowe w Stanicy  
- dofinansowane w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Rozbudowa budynku przedszkola  
przy ul. Górniczej 2m w Żernicy
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w Gminie Pilchowice

Rozbudowa i termomodernizacja  
budynku LKS „Wilki” Wilcza 

- dofinansowana przez Ministerstwo Sportu 

Centrum przesiadkowe w Żernicy  
- dofinansowane w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Przebudowa dróg  
ul. Sportowa i ul. Bażantów w Stanicy 

- dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych

Budowa centrum przesiadkowego w Wilczy  
- dofinansowana w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
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Urząd Gminy

Szpital

Przedszkole

Hala 
sportowa

Gimnazjum

Budynek LKS

Oczyszczalnia 
Ścieków Piaski

istniejąca 
oczyszczalnia - 
do likwidacji

istniejąca 
oczyszczalnia 
ścieków - do 
likwidacji

"Miwa"

Kanał KS13 - zagł. 2,20 m - 3,02 m

Rurociąg tłoczny T2 dł. 88,88 m 
zagł. 1,80 m - 3,73 m
przewiert pod drogą nr 921

Kanał KS8 - zagł. 2,00 m - 4,71 m

Kanał KS1a - zagł. 3,71 m - 5,26 m

Kanał KS6 - zagł. 3,33 m - 4,17 m

Pompownia P1, zagł. 6,88 m

Kanał KS5 - zagł. 4,44 m - 5,07 m

Rurociąg tłoczny T1 dł. 420,43 m
zagł. 1,70 m - 2,22 m

Kanał KS5/1 
zagł. 2,46 m - 2,82 m

Kanał KS4/1  
zagł. 2,20 m - 2,60 m

Kanał KS2/1 - zagł. 2,33 m - 3,72 m

Kanał KS2 - zagł. 3,03 m - 4,05 m
Przepięcie przyłączy kan. sanit.
do nowej sieci.

Kanał KS1 - zagł. 2,92 m - 4,90 m
Przepięcie przyłączy kan. sanit.
do nowej sieci.

Kanał KS5/2 
zagł. 2,58 m - 3,15 m

średnica 3,0 m

zagłębienie 4,65 m

Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli zlikwidować oczysz-
czalnie ścieków w centrum Pilchowic, przy ul. Dworcowej i przy  
ul. Szkolnej. Ścieki przy pomocy układu pompowni będą przerzu-
cane na modernizowaną oczyszczalnię ścieków na osiedlu Piaski  
w Pilchowicach. W przyszłości pozowli to podłączać kolejne ulice 
do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Dlatego też tą inwe-
stycję roboczo nazywa się „kręgosłupem”. 

Ulice wchodzące w zakres inwestycji budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej (niektóre tylko częściowo) wraz z planowanymi terminami 
prac: 
- Barbórki (od krzyżowania z Gwarków do oczyszczalni) - plano-

wany termin prowadzenia prac IV tydzień marca do końca maja,
- Gwarków (od skrzyżowania z Barbórki do końca) - planowa-

ny termin prowadzenia prac III tydzień kwietnia do I tygodnia 
czerwca,

- Skarbnika - planowany termin prowadzenia prac IV tydzień 
maja do I tygodnia lipca,

- Leboszowska (przejście na osiedle Piaski) i boczne od ul. Górni-
czej - planowany termin prowadzenia prac IV tydzień czerwca 
do II tygodnia września,

- Górnicza - planowany termin prowadzenia prac od początku 
lipca do II tygodnia października,

- Szkolna - planowany termin prowadzenia od początku lipca do 
I tygodnia września,

- Dworcowa (oczyszczalnia i odcinek od pawilonu do Rynku) oraz 
Damrota planowany termin prowadzenia prac od początku paź-
dziernika do końca listopada.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PPK sp. z o.o. 

W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania środków 
zewnętrznych zakończenie inwestycji, razem z odtworzeniem dróg 
i budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej, planowa-
ne jest na pierwszy kwartał 2021. Pod koniec roku 2019 została 
podpisana umowa z firmą Technical Solutions sp. z o.o. z Kędzierzy-
na Koźla, a w chwili obecnej trwają dostawy materiałów na teren 
budowy. 

Ponadto będzie prowadzona przebudowa oczyszczalni ścieków 
na osiedlu Piaski, przy ul. Barbórki. Przebudowa ma na celu wy-
łączenie z eksploatacji istniejącej, niewydolnej oczyszczalni i za-
stąpienie jej nowoczesnym obiektem, spełniającym normy wska-

Ruszyła budowa 
kanalizacji 
sanitarnej  
oraz oczyszczalni 
ścieków  
w Pilchowicach 
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zane w przepisach i przystosowanym do 
odbioru ścieków z istniejącego systemu 
kanalizacji sanitarnej. Umowa z wyko-
nawcą, firmą ABT sp z o. o. z Częstocho-
wy, została podpisana w listopadzie 2019 
roku. 

Ważnym elementem umożliwiającym re-
alizację tej inwestycji jest jest finansowa-
nie: 
1. Sieć kanalizacji sanitarnej 

wartość uzyskana w przetargu  
5 774 407,93 zł     
Pożyczka NFOŚ 3 365 874,57 zł    
Środki własne PPK 2 408 533,36 zł  

2. Oczyszczalnia Ścieków Piaski 
wartość uzyskana w przetargu  
7 257 000,00 zł   
Dofinansowanie RPO 3 603 906,00 zł    
Środki własne PPK 3 653 094,00 zł    

3. Odbudowa dróg:  
wartość uzyskana w przetargu 
1 584 435,68 zł.  
Środki własne gminy 1 584 435,68 zł.    
W tym przypadku warty odnotowania 

jest fakt, że drogi, które ucierpią podczas 
prac otrzymają nową nawierzchnię. A pie-
niądze pochodzić będą z budżetu gminy.

Dodatkowo w planach jest również roz-
budowa kanalizacji  dla dodatkowych ulic, 
zakładana  realizacja 2021, ok. 2 km sieci 
wraz z odbudową dróg i remontem kanali-
zacji deszczowej. 

Ulice: Szkolna, Majowa, Piaskowa (Za-
sadniczo ulice na lewo od ul. Górniczej, ze 
spadkiem grawitacyjnym do kanału głów-
nego).

Realizacja powyższych inwestycji bę-
dzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami 
dla mieszkańców, ale będzie miała duży 
wpływ na ochronę środowiska naturalne-
go, poprawę estetyki miejscowości oraz 
funkcjonalność dróg. 

„Mały OKR 2020” oraz „Spotkania Zam-
kowe” - eliminacje gminne

Etap gminny wyżej wymienionych konkursów recytatorskich odbył się 6 mar-
ca 2020 r., kolejny raz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach.

To jest kolejna edycja konkursów zwracających szczególną uwagę na pielę-
gnację ojczystego języka, rozwijanie zainteresowań związanych z literaturą pięk-
ną i poezją. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Jak co roku wiele 
wspierających słów skierował do uczestników konkursu Łukasz Kwiotek - dyrek-
tor ZSP Pilchowice oraz organizatorka konkursu - Mariola Serafin. 

Szacowne jury w składzie: Anna Wilczek, Agata Borkowska i Mariola Serafin 
wyłoniło laureatów z różnych grup wiekowych: klasy I-III, klasy IV-V, VI oraz VII. 
Najlepsi z najlepszych zakwalifikowali się do etapu regionalnego i powiatowego. 
„Mały OKR 2020” reprezentować będą: Aleksandra Radomska, Marcelina Ście-
ranka oraz Zofia Olbińska - ZSP Pilchowice, Julia Szachniewicz i Nadia Balbus - ZSP 
Żernica. W eliminacjach powiatowych „Spotkania Zamkowe” udział wezmą: Aga-
ta Garcorz - ZSP Pilchowice, Aleksandra Szmit, Michał Goik i Małgorzata Wymy-
sło - ZSP Wilcza. Wszyscy uczniowie zachwycali świetnym doborem repertuaru, 
wspaniałą interpretacją utworów, dykcją, emisją i ekspresją. Uczestnicy otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody książkowe. Nie zabrakło chwili na słodki poczęstu-
nek. Mamy nadzieję, że zbiorowe zdjęcia oddadzą nastrój tego konkursu, a słowa 
J. Śniadeckiego: „Dowodem oświecenia narodu jest czystość i dokładność jego 
mowy” pozostaną w pamięci. 

Zwycięzcom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje, życzymy dalszych suk-
cesów i zapraszamy za rok. Instruktorkom z naszej szkoły, czyli Marioli Serafin  
i Paulinie Skocz, gratulujemy tak uzdolnionych recytatorów.

Krzysztof Karaim
foto: Paulina Gryko, Filip Maciaszczyk
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Młodzi strażacy
2 marca 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Wilczy odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał Komendant 
Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Artur Lebda.

W eliminacjach gminnych wzięło udział łącznie 26 uczniów 
w dwóch kategoriach wiekowych:

– I grupa - klasy I - IV - 10 uczniów,
– II grupa - klasy V - VIII - 16 uczniów.
Uczestnicy rozwiązywali test pisemny, którego celem było 

wyłonienie najlepszych trzech uczniów w poszczególnych kate-
goriach wiekowych, którzy będą repre-
zentować naszą gminę w eliminacjach na 
szczeblu powiatowym.

W I kategorii uczniów najlepsze miejsca 
uzyskali:
1. Natalia Twardawa – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Żernicy,
2. Kamil Krzon – Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Stanicy,
3. Kamil Cichoń – Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Wilczy,
4. Nadia Zborowska – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Stanicy,
5. Magdalena Roter – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Wilczy,
6. Wiktoria Pikulik – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Stanicy.

W II kategorii uczniów najlepsze miej-
sca zdobyli:
1. Julia Kania – Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Żernicy,
2. Michał Zientek – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Stanicy,
3. Łukasz Beer - Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Stanicy,

4. Aleksandra Szmit – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy,
5. Anna Kępa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,
6. Ewelina Aniśko – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowi-

cach.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom za 
udział.  Zwycięscy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 
otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, ufundowane przez 
Urząd Gminy Pilchowice. 

Wójt Gminy Pilchowice dziękował uczniom za udział w tak 
ważnym turnieju, gratulował zwycięzcom, tym samym życzył 
im powodzenia w kolejnym etapie na szczeblu powiatowym.

ZPS Wilcza
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Uczennice z Wilczy w gronie najlepszych 
biologów województwa śląskiego

Aleksandra Dajka i Alicja Wymysło - ósmoklasistki z Szkoły Podstawowej w Wilczy zostały laureatkami Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Biologii organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.  Tytuł  laureata daje im 
prawo pierwszeństwa w przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Tyle oficjalnego komunikatu.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)
20 lutego 2020 r. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy odbyły się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło przewod-
nie tegorocznych obchodów to „Dzień bezpiecznego internetu - działajmy razem”.  

Uczniowie klasy ósmej pod kierun-
kiem nauczyciela informatyki pani Jo-
anny Kożusznik przygotowali apel, na 
którym zaprezentowali scenki związane 
z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nie-
odpowiednie korzystanie z internetu. 
Uczniowie przygotowali odpowiednie 
stroje do występów oraz muzykę sto-
sowną do scenek. Po każdej scence nar-
rator przekazywał komentarze i uwagi. 
Uczniowie stwierdzili, że od komputera 
można się uzależnić. Osoby poznane 
w sieci nie zawsze są tymi, za które się 

podają, można tam znaleźć oszustów 
i osoby niebezpieczne, dlatego nie na-
leży ufać  osobom poznanym w sieci. 
Uczniowie podawali przykłady dobrych 
i złych stron korzystania z komputera 
i internetu. Przedstawili także zasady ne-
tykiety oraz informacje dotyczące tego, 
gdzie można szukać pomocy. Na apelu 
zaprezentowano w formie plakatów pra-
ce wykonane przez uczniów klas 5-8 na 
lekcjach informatyki oraz na godzinach 
wychowawczych, a także prace uczniów 
klas młodszych. Wszystkie prace zostały 

umieszczone na korytarzach szkoły, aby 
każdy mógł się z nimi szczegółowo zapo-
znać.

Ponadto nasza szkoła zgłosiła się 
do konkursu „Uczeń bezpieczny w sie-
ci”, organizowanym przez Studium 
Prawa Europejskiego. Celem konkursu 
jest spopularyzowanie wśród uczniów 
bezpieczeństwa w sieci. Po spełnieniu 
odpowiednich wymagań szkoła może 
otrzymać certyfikat „Uczeń bezpieczny 
w sieci”.

ZSP Wilcza

Wojewódzkie konkursy nazywane  
popularnie przez uczniów „olimpiadą” 
to trójetapowe zmagania odbywające 
się na szczeblu szkolnym, rejonowym  
i wojewódzkim. Aby przejść  do kolej-
nego etapu,  trzeba mieć kolejno 85,90 

procent punktów i w finale 90,  aby zo-
stać laureatem. Uczeń szkoły podstawo-
wej może wybrać dowolny przedmiot, 
a Wojewódzka Komisja Konkursowa 
podaje regulaminowy zakres materiał, 
czyli wiadomości i umiejętności do opa-

nowania.
W przypadku biologii 

oprócz materiału z klasy 
siódmej i ósmej trzeba było 
samemu opanować  umie-
jętności oraz wiadomości 
przewidziane w programie 
nauczania  w klasie piątej   
i  przeczytać literaturę do-
datkową, np. wybrane roz-
działy z biologii Salomona 
- podręcznika akademickie-
go.

5 marca 2020 r. dziew-
częta uczestniczyły w finale 
w WOM w Katowicach, jed-
nym z czterech ośrodków, 
gdzie odbywał się finał kon-
kursu biologicznego. W ka-
towickim  finale brało udział 
czternaścioro uczniów  
z miast takich jak Katowice, 
Gliwice, Zabrze, Sosnowiec. 
Panie z Komisji Wojewódz-
kiej pytały,  gdzie ta Wilcza,  
bo np. z Gliwic nie było ni-
kogo.

Zdradzę szanownym czytelnikom 
sposób na olimpijczyka: zamiłowanie 
do przedmiotu, ogromna pracowitość, 
systematyczność i obowiązkowość.  
I jeszcze wewnętrzna motywacja do by-
cia  najlepszym.

Takimi osobami są Ala i Ola. Oprócz 
tego są to dziewczęta   skromne  z wy-
soką kulturą osobistą. Ciężko pracowa-
ły,  aby później dumnie reprezentować 
swoją szkołę, miejscowość i oczywiście 
gminę Pilchowice. Poświęciły nauce wie-
le czasu, bo oprócz przygotowań do kon-
kursu musiały na co dzień uczestniczyć 
w lekcjach , pisać klasówki i trzymać wy-
soki poziom nauczania. (Zadbać o swoje 
oceny bieżące z innych przedmiotów).

Zapamiętajcie Państwo te nazwiska. 
Ścieżka kariery uczennic z Wilczy roz-
poczęła się „z  przytupem”,  co dobrze 
wróży na kolejne lata nauki. Wiem to, 
bo od trzydziestu lat prowadzę zajęcia 
z uczniami zdolnymi. Praca z Olą I Alą 
sprawiła mi ogromną przyjemność. I do-
dam jeszcze, że w szkole w Wilczy rosną 
następcy.

W imieniu własnym i dziewcząt 
dziękuję za wsparcie dyrektorowi szko-
ły - Arturowi Mielczarkowi. Dziękuję za 
zaangażowanie rodzicom dziewczynek,  
z Wami było mi dużo łatwiej.

Ewa Szczerbetka - nauczyciel biologii  
w ZSP Wilcza
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ZAWODY NARCIARSKIE O PUCHAR 
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

Tradycyjnie jak co roku w dniach 26 lutego - 28 lutego uczniowie pilchowickich szkół przebywali na Podhalu, gdzie przygoto-
wywali się do zawodów narciarskich o Puchar Wójta Gminy Pilchowice. 

Do dyspozycji uczniów był stok nar-
ciarski w Małym Cichym, na którym pa-
nowały bardzo wymagające warunki. Za-
wody odbyły się w drugim dniu wyjazdu, 
a do rywalizacji przystąpiło 43 uczniów. 
Podobnie jak w poprzednich edycjach 
zawodów w narciarstwie alpejskim,  
w wydarzenie włączyło się Pilchowickie 
Przedsiębiorstwo Komunalne - fundując 
najlepszej trójce w poszczególnych ka-
tegoriach nagrody rzeczowe. Za miejsca 
na podium przyznawano vochery do wy-
korzystania w sieci sklepów Decathlon. 
Zawody obserwowali wójt gminy Pilcho-
wice Maciej Gogulla oraz prezes Pilcho-
wickiego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go Adam Ciekański, którzy pod koniec 
dnia udekorowali zwycięzców pamiątko-
wymi pucharami, medalami oraz dyplo-
mami. Dodatkową atrakcją po ciężkiej 
rywalizacji na stoku był wspólny wyjazd 
uczniów oraz opiekunów na Termy Cho-
chołowskie. 

ZAWODY O PUCHAR WÓJTA GMINY PIL-
CHOWICE - NARCIARSTWO ALPEJSKIE - 
MAŁE CICHE
SP- KLASY I - IV DZIEWCZĘTA
I MIEJSCE - NADIA ZBOROWSKA  
- ZSP STANICA
II MIEJSCE - JULIANNA WOŹNICA  
- ZSP STANICA
SP - KLASY I - IV CHŁOPCY  
I MIEJSCE - BORYS HOMOTIUK 
- ZSP ŻERNICA 
II MIEJSCE - MATEUSZ ZAPART  
- ZSP STANICA
SP - KLASY V I VI- DZIEWCZĘTA
I MIEJSCE - PAULINA MAŚLANKA 
- ZSP ŻERNICA
II MIEJSCE - WERONIKA WILK  
- ZSP ŻERNICA
III MIEJSCE - MAJA HOMOTIUK 
- ZSP ŻERNICA
SP - KLASY V I VI-CHŁOPCY
I MIEJSCE - JAKUB JURKIEWICZ 
- ZSP ŻERNICA

II MIEJSCE - ALEKSANDER JAZOWY 
- ZSP ŻERNICA
III MIEJSCE - ANTONI PACIA 
- ZSP WILCZA
KLASY VII I VIII - DZIEWCZĘTA
I MIEJSCE - NEL ŚLIWKA 
- ZSP ŻERNICA
II MIEJSCE - ALICJA DZIDA 
- ZSP PILCHOWICE
III MIEJSCE - KAMILA KONDZIOŁKA  
- ZSP ŻERNICA
KLASY VII I VIII - CHŁOPCY
I MIEJSCE - PIOTR PUSZKARZ 
- ZSP ŻERNICA
II MIEJSCE - KAJETAN STRUSKI 
- ZSP ŻERNICA 
III MIEJSCE - ADAM ROZPĘDOWSKI 
- ZSP WILCZA

ZSP Pilchowice


