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Porządki w Parku Damrota
Chore drzewa trzeba wyciąć, by nie zagrażały bezpieczeństwu przede wszystkim młodzieży odwiedzającej 
Park Damrota. W ich miejsce zostaną zasadzone nowe, zdrowe drzewa.

Do tej pory w Parku Damrota 
zanotowano wiele przypadków wy-
wrotów oraz złomów starodrzewia. 
Koniecznym było podjęcie działań 
mających na celu zabezpieczenie 
istniejącej szaty roślinnej przed dal-
szą degradacją, stąd decyzja o wy-
cięciu zagrażających odwiedzającym 
drzew. 

wiatrołomy - marzec 2019

wiatrołomy - marzec 2019

wiatrołomy - lipiec 2019

Podjęto prace inwentaryzacyjne 
drzewostanu oraz poddano indywi-
dualnej ocenie 303 drzew. Z eksper-
tyzy dendrologicznej wynika, że nie-
zbędne jest usunięcie max ok. 15% 
drzewostanu oraz podjęcie prac pie-
lęgnacyjnych w obrębie korony zmie-
rzających do prawidłowego utrzyma-
nia, poprawy konstrukcji i kondycji 
pozostałych drzew.

Do usunięcia wskazane zostały 
przede wszystkim drzewa będące w 
złym stanie fitosanitarnym, obumarłe, 
kolidujące z układem kompozycyj-
nym parku, ale także te, które bez-
pośrednio zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowników Parku. 

Po głebokiej analizie istniejace-
go stanu zadrzewienia, a także w 

ścisłym porozumieniu ze Stowa-
rzyszeniem Pilchowiczanie Pilcho-
wiczanom, będącym społecznym 
opiekunem przedmiotowego terenu, 
podjęto decyzję o przystąpieniu do 
wyeliminowania drzew z bezwzględ-
nym wskazaniem do usunięcia. Za-
planowano także pielęgnację pole-
gającą na usunięciu posuszu oraz 
jemioły.

Aby zachować charakter przy-
rodniczy Parku sporządzony został 
plan nasadzeń, który w części zre-
kompensuje stratę, ale także umocni 
bioróżnorodność gatunkową miejsca.

Gminny Park będący swoistą en-
klawą przyrodniczą, tworzy przede 
wszystkim miejsce społeczne: wypo-
czynkowe, rekreacyjne oraz zabawo-
we dla dzieci. Dążymy do stworzenia 
miejsca, w którym każdy użytkownik 
terenu będzie mógł w bezpieczny 
sposób czerpać przyjemność z ota-
czającej zieleni. Kompleksowo pod-
jęte prace wpłyną na poprawę jako-
ści przestrzeni publicznej, jej funkcji 
przyrodniczych, rekreacyjnych oraz 
edukacyjnych. 
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Kolejne SERCE 
czeka na „wsad”

Tym razem stanęło w Wilczy, przy 
wejściu do szkoły. Inicjatorem był 
radny Józef Rusin, a dzięki sponso-
rom teraz i tutaj mieszkańcy mogą 
wrzucić plastikowe nakrętki. 

Po wypełnieniu, zawartość zosta-
nie zamieniona na pieniądze, które 
powędrują do Zosi Nowak, uczennicy 
ZSP Wilczy. Zatem do dzieła.

Aktualnie na terenie gminy Pil-
chowice usytuowane są jeszcze dwa 
SERCA: obok Urzędu Gminy w Pil-
chowicach i w Stanicy, przy centrum 
przesiadkowym.

Wszystkie serca w naszej gminie 
powstały z inicjatywy i przy udziale 
samych mieszkańców.

200 lat pani Hildegardo
Setne urodziny obchodziła pani Hildegarda Olechnowicz, najstarsza mieszkanka gminy Pilchowice.

Wszystkiego najlepszego, a 
przede wszystkim zdrowia, w imie-
niu mieszkańców życzył wójt Maciej 
Gogulla, który – z zachowaniem od-
powiednich środków bezpieczeństwa 
– przekazał symboliczny bukiet kwia-
tów. Hildegarda OLECHNOWICZ 
z domu Lanuszny. Urodziła się 13 
kwietnia 1921 roku w Mikulczycach 
(obecnie dzielnica Zabrza) jako naj-
młodsze dziecko rodziny Lanusz-
nych. Rodzice na początku XX wieku 
kupili tam dom i przeprowadzili się ze 
Śląska opolskiego.

Miała czworo braci i dwie siostry. 
W domu mówiło się po śląsku. Ukoń-
czyła szkołę powszechną, niemiec-
ką,  Mikulczyce  były wórczas w gra-
nicach Niemiec. 

Rodzina była liczna, ojciec i starsi 
bracia pracowali, więc musiała poma-
gać matce na gospodarce i zajmować 
się domem.

W 1941 roku wyszła za mąż, za 
Alfreda Szczepanika. W następnym 
roku urodziła córkę Marię, mąż pomi-
mo tego, że pochodził z Rudy Śląskiej 
i był Wojsku Polskim, został wcielony 
do Wehrmachtu. Bracia Hildegardy 
zginęli w wojnie, a mąż wrócił. Po 
wojnie przeprowadzili się do Zabrza, 
urodziła się druga córka Anna. 

W 1968 roku, w wieku 59 lat nie-
spodziewanie zmarł mąż. Córki były 
zamężne i Hildegarda została sama. 

Na spotkaniu rodzinnym u córki Anny, 
która zamieszkała z mężem w Pil-
chowicach, poznała kuzyna teścio-
wej Anny, dr Witolda Olechnowicza, 
wdowca i po roku wyszła za niego za 
mąż. Niestety, po roku szczęśliwego 
pożycia, mąż po krótkiej chorobie 
zmarł. I znowu została wdową.

Starsza córka, Maria, mieszkała 
z mężem w Stanach Zjednoczonych 
i Hildegarda zdecydowała się ją od-
wiedzić. Po półrocznym pobycie po-
jechała do swojej starszej siostry do 
Niemiec i tam zamieszkała na dłużej. 

Ale nadeszła starość i samotność. 
Wróciła do Polski i zamieszkała u cór-
ki w Pilchowicach. Wszystko układało 
się dobrze, choć lata mijały i siły sła-
bły. Wtedy przyszedł następny cios, 
zmarła córka. Dziś panią Hildegardą 
wspaniale opiekuje się zięć. Córka 
Maria, w Stanach też po rocznej cho-
robie zmarła.

Pani Hildegarda jest kochaną 
BABCIĄ dwóch wnuczek, Katarzy-
ny i Ewy z mężami, wnuka Adama 
z żoną, prawnuczki Aleksandry i zię-
cia Wiktora.
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Powszechny 
Punkt  
Szczepień 
uruchomiony 
na Damrota 5

W ścisłej współpracy ze Szpita-
lem w Knurowie uruchomiony 
został punkt szczepień.

Dzięki staraniom samorządu 
6 maja pierwsi chętni mogli przyjąć 
szczepionki. Punkt działa w komfrto-
wych warunkach i przygotowany jest, 
by szczepić nawet 300 osób dziennie. 
Aktualnie zgłosić się do szczepienia 
może każda osoba - niepotrzebne są 
zapisy, ani e-skierowanie.

Można również zapisać się na 
konkretny dzień i godzinę.

– Kiedy kilka tygodni temu poja-
wiła się możliwość organizowania 
przez samorządy punktów szczepień 
masowych, postanowiliśmy zrobić 
wszystko, co w naszej mocy, by jeden 
z nich został uruchomiony w gminie 
Pilchowice – mówi wójt Maciej Go-
gulla. – Na ten cel przeznaczyliśmy 
bardzo funkcjonalną i nowoczesną 
salę przy ulicy Damrota. Obiekt jest 
doskonale zlokalizowany, dysponuje 
również obszernym parkingiem. Co 
ważne, punkt zorganizowany został 
rękoma pracowników urzędu gminy, 
gminnego ośrodka kultury oraz rady 
sołeckiej z Pilchowic. Obiekt jest 
ważny, ale najważniejsza – fachowa 
obsługa, a tę zapewnił knurowski 
szpital, za co chciałem bardzo ser-
decznie podziękować przede wszyst-

kim prezesowi, doktorowi Michałowi 
Ekkertowi oraz całemu Zarządowi 
Powiatu Gliwickiego. Za współpracę 
przy organizacji punktu dziękuję rów-
nież służbom wojewody i śląskiego 
oddziału NFZ – dodaje wójt gminy 
Pilchowice.

Jak można 
zarejestrować się?
Zadzwoń na całodobową  
i bezpłatną infolinię – 989

Możesz to zrobić sam lub może 
Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do 
zapisu wystarczy numer PESEL. Nu-
mer telefonu komórkowego nie jest 
wymagany, ale jeśli go podasz, otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umó-
wienia wizyty na szczepienie. W ten 
sposób możesz zarejestrować swo-
ich dziadków lub rodziców. Wystar-
czy, że rozpocznie się etap szczepień 
i będziesz miał numer PESEL bliskiej 
osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz 
dokładny termin oraz miejsce szcze-
pienia. Następnie – jeśli podałeś nu-

mer telefonu – otrzymasz SMS z po-
twierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie.

Zarejestruj się elektronicznie 
poprzez e-Rejestrację  
dostępną na  
www.pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć do-
stępnych terminów w punktach 
szczepień, które znajdują się blisko 
Twojego adresu. Jeśli żaden z pro-
ponowanych terminów nie będzie  
Ci pasował albo będziesz chciał za-
szczepić się w innym punkcie, w in-
nym mieście – będzie taka możli-
wość. Wystarczy, że skorzystasz 
z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz 
dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Wyślij SMS
Wyślij SMS na numer 664 908 

556 lub 880 333 333 o treści: Szcze-
pimySie.

Bądź gotów – zapoznaj się, wy-
pełnij kwestionariusz i wraz z nim 
przyjdź na szczepienie.

Pierwszym zaszczepionym w pilchowickim Powszechnym Punkcie Szczepień na Damrota 5 był Waldemar Pietrzak, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
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Bank Spółdzielczy w „nowej” odsłonie
1.05.2021 Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach połączył się z Miko-
łowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie, który jest największym 
bankiem spółdzielczym na Śląsku. Od tej daty oba Banki działają ra-
zem pod jedną, wspólną nazwą jako: Mikołowski Bank Spółdzielczy  
w Mikołowie – Mój Bank Spółdzielczy. 

Dla dotychczasowych klientów 
Banku Spółdzielczego w Sośnico-
wicach „nowy” Bank przygotował 
nowoczesne produkty i usługi, które 
usprawnią codzienną pracę i pomogą 
rozwijać biznes, w tym m.in.  dostęp 
do nowej, lepszej bankowości inter-
netowej i aplikacji mobilnej, dostęp do 
płatności Google i Apple Pay, dostęp 
do przelewów natychmiastowych 
Express Elixir i Blue Media, możli-
wość założenia profilu zaufanego 
i korzystania z ePUAP, MojeID, moż-
liwość wnioskowania o świadczenia 
500+, 300+, możliwość korzystania 
z rządowych programów wsparcia 
przedsiębiorców, m.in. tzw. Tarczy 
Finansowej.

Z planów „nowego” Banku wynika, 
że zamierza on sukcesywnie moder-
nizować swoje placówki w tym oczy-
wiście placówkę w Pilchowicach, 
którą w najbliższym czasie wyposa-
ży w najnowocześniejszy bankomat 
z funkcją wpłatomatu. Mikołowski 
Bank Spółdzielczy w Mikołowie wraz 
ze swoimi nowymi filiami m.in. w Pil-
chowicach i Żernicy nadal (zgodnie 
ze swoją misją), pozostanie Bankiem 
lokalnym dla którego  potrzeby lo-
kalnej społeczności są szczególnie 
ważne. Informacje na temat wszyst-
kich placówek, bankomatów jak rów-
nież całej oferty Mikołowskiego Banku 
Spółdzielczego w Mikołowie można 
znaleźć na stronie www.bankmbs.pl.

Sprzątanie świata
W ostatnią sobotę kwietnia br., w 

ramach Dnia Ziemi, grupa zaprzy-
jaźnionych dzieci z Nieborowic zor-
ganizowała sprzątanie nieborowic-
kiego lasu oraz terenu przy mostku, 
aby mieszkające tam bobry wreszcie 
odetchnęły od kilogramów śmieci, 
pływających w wodzie. 

Oczywiście wszystko odbyło się 
pod okiem rodziców, którzy dbali o 
bezpieczeństwo. Nie dość, że śmieci 
zostały zebrane, to jeszcze posegre-
gowane i wywiezione przez rodziców 
przyczepką... Tak! Potrzebna była 
przyczepka, żeby wywieźć kilkana-

ście wielkich worków śmieci. Sporą 
tajemnicą okazał się list znaleziony 
w jednej z butelek, jak się okaza-
ło napisany prawdopodobnie przez 
mieszkankę  Nieborowic. Jesteśmy 
ciekawi czy uda się im skontaktować 
z dziewczynką...

Ekipa wróciła zmęczona, ale jak-
że dumna i zadowolona z efektów 
swojej pracy. 

A my możemy być dumni z tak 
dzielnych młodych mieszkańców 
naszej Gminy i oczywiście wielkie 
podziękowania także dla ich Rodzi-
ców!!!
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Czyste Powietrze to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez emitory domów jednorodzinnych. 
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych.

Dla kogo jest program Czyste Powietrze?
Program skierowany jest do osób 

fizycznych będących właścicielami 
lub współwłaścicielami domów jed-
norodzinnych lub wydzielonych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą (maksymalnie dwa lokale 
w budynku jednorodzinnym). Dotacje 
są udzielane za pośrednictwem Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach (WFOŚiGW).

Infolinia Programu  
Czyste Powietrze:  
32/603 22 52,  
22/340 40 80.
Wnioski można składać bezpo-

średnio w WFOŚiGW w postaci elek-
tronicznej poprzez PORTAL BENEFI-
CJENTA (elektronicznie i papierowo) 
lub serwis gov.pl (wyłącznie elektro-
nicznie, bez potrzeby składania wnio-
sku w formie papierowej. 

Od stycznia 2021 roku w Urzędzie 
Gminy w Pilchowicach funkcjonuje 
Punkt Przyjmowania Wniosków w ra-
mach Programu ,,Czyste Powietrze’’. 

Od momentu jego utworzenia, 
mieszkańcy gminy Pilchowice za po-
średnictwem punktu złożyli już ponad 
sześćdziesiąt wniosków o dofinanso-
wanie do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Dyżury Punktu Przyjmowania 
Wniosków w Urzędzie Gminy w Pil-
chowicach odbywają się w każdy 
wtorek w godzinach 8.00-12.00 oraz 
czwartek w godzinach 13.00-17.00.

Z uwagi na konieczność zapew-
nienia właściwych warunków sanitar-
nych oraz odpowiedniego czasu na 
złożenie wniosku dla osób korzysta-
jących z Punktu, wizyta w nim będzie 
możliwa po uprzednim ustaleniu ter-
minu (tel. 32/332 71 57)

Harmonogram  
wywozu śmieci  
w telefonie

1 marca 2021 roku ruszyła aplika-
cją, która w łatwy sposób pozwoli za-
rządzać domową gospodarką odpada-
mi komunalnymi. Brzmi tajemniczo ? 
Ale to zupełnie proste, wystarczy w te-
lefonie zainstalować aplikację EcoHar-
monogram i postępować zgodnie z in-
strukcjami.

W efekcie otrzymamy narzędzie, 
które przypomni nam kiedy i jakie od-
pady mają być odebrane, jak segrego-
wać odpady, odpowie na większość 
trudnych pytań, co do jakiego worka. 
Dla ułatwienia zainstalowania aplikacji 
wystarczy zeskanować kod QR.
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Nowy dzielnicowy  
w naszej gminie
Wilcza, Pilchowice, Stanica mają nowego dzielnicowego. Pełnienie 
swoich obowiązków w tym rejonie zakończył ASP. Bartłomiej Ulma, 
a przejął 

st. sierz. Jacek Sobik, 
tel. 723 652 267, tel. 47859001,  

e-mail. jacek.sobik@gliwice.ka.policja.gov.pl  
lub dzielnicowy.knurow14@gliwice.ka.policja.gov.pl

W sołectwach: Leboszowice, Żernica, Nieborowice oraz Kuźnia Nie-
borowska w dalszym ciągu swoje obowiązki pełni 

mł. asp. Jacek Zapała,  
tel. 723-652-271, tel. 478590502,  

jacek.zapala@gliwice.ka.policja.gov.pl  
lub dzielnicowy.knurow13@gliwice.ka.policja.gov.pl

Ulewa w Pilchowicach 
Deszcze, które przetoczyły się 

przez część województwa nie oszczę-
dziły również naszej gminy. W cią-
gu niespełna dwóch godzin na metr 
kwadratowy spadło ok 60 litrów wody 
(gdzie opad w ilości 7,5 litra na metr 
kwadratowy na godzinę klasyfikowa-
ny jest już jako silny). W wielu miej-
scach zostały zalane posesje. Ucier-
piała również  gminna infrastruktura 
drogowa. Największe straty zanoto-
waliśmy tym razem w centrum Pil-
chowic, gdzie zalane zostały obiekty 
wykorzystywane przez naszych lokal-
nych przedsiębiorców. 

Te trudne chwile znów okazały 
się pięknym świadectwem solidarno-
ści. Chciałem bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim mieszkańcom, 
strażakom oraz pracownikom służb 

komunalnych, którzy brali udział 
w walce z żywiołem i którzy bez 
ustanku walczyli z usuwaniem skut-
ków tego żywiołu. 

W centrum Pilchowic zaangażo-
waliśmy do tego niezbędny sprzęt, 
którym wsparliśmy właścicieli zala-
nych obiektów, pracujących nad po-
wrotem do normalności. 

Obecnie prowadzone są działania 
zmierzające do wyeliminowania po-
dobnych przypadów w przyszłości.

Maciej Gogulla 
wójt gminy Pilchowice
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1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię 
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii 
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu 
czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci 
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. 
Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować 
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które 
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek 
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie 
zadzwonić w tej sprawie.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa do 30 września!

10 porad spisowych dla seniorów

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

Udział w spisie jest 
obowiązkowy.

Spisem objęte są osoby, które 
31 marca 2021 r.:
• mieszkały w Polsce na stałe 

lub przebywały czasowo – za-
równoobywatele polscy jak 
i cudzoziemcy,

• obywatele polscy przebywają-
cy za granicą, którzy nie wy-
meldowali się z pobytu stałego 
w Polsce,

• osoby bezdomne – obywatele 
polscy i cudzoziemcy.
Obowiązkową metodą jest sa-

mospis internetowy. Wejdź na 
stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij 
formularz spisowy. Jeżeli nie mo-
żesz tego zrobić we własnym za-
kresie, odwiedź najbliższy urząd 

gminy. Na czas trwania spisu 
urzędy gmin przygotowały spe-
cjalne miejsca, gdzie wykonasz 
samospis.

Nie możesz wykonać samospi-
su internetowego? Zadzwoń na 
infolinię: 22 279 99 99 i spisz się 
przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez 
internet ani przez telefon, skon-
taktuje się z Tobą rachmistrz te-
lefonicznie lub bezpośrednio, aby 
przeprowadzić spis.

Zgodnie z ustawą o narodo-
wym spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań w 2021 r. nie mo-
żesz odmówić mu przekazania 
danych.

Pamiętaj, że udział w spisie 
jest obowiązkowy – tak stanowi 
ustawa spisowa. Odmowa udzia-
łu w spisie powszechnym grozi 

karą grzywny na podstawie art. 
57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. 
Są u nas bezpieczne, ponieważ 
chroni je tajemnica statystyczna. 
Dane jednostkowe zbierane i gro-
madzone w badaniach przepro-
wadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Pracownicy 
statystyki publicznej są zobowią-
zani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co za-
pytamy w spisie? Zapoznać się 
z ustawą spisową? Zweryfikować 
rachmistrza?

Spis trwa od 1 kwietnia do 
30 września 2021 r.

Wejdź na spis.gov.pl  
i bądź na bieżąco!
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Dni Kariery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy
„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”                                       
                                                                                                                           (Konfucjusz)

„Dni Kariery” w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Wilczy to cykl 
spotkań z absolwentami naszej pla-
cówki, dyrektorami szkół ponadpod-
stawowych, pracodawcami i ludźmi 
sukcesu. Beneficjentami byli ucznio-
wie klasy VIII oraz ich rodzice. Pomy-
słodawcą cyklu jest Grażyna Tańska, 
doradca zawodowy, która prowadzi 
najstarszych uczniów naszej szkoły 
po krętych ścieżkach życiowych de-
cyzji. Podczas zajęć, realizowanych 
również w ramach projektu unijnego 
„Akademia kompetencji w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”, 
rekomendowanego przez Gminę Pil-
chowice, kształtowane są kompeten-
cje poszukiwane na współczesnym 
rynku pracy. Zajęcia odbywały się na 
przełomie lutego i marca 2021 r. i jak 
się okazało, nawet podczas pandemii 
i związanych z nią obostrzeń można 
przeprowadzić wiele ciekawych ini-
cjatyw. 

Podczas cyklu spotkań online 
uczniowie „odwiedzili” knurowski 
Paderek. Poznali ofertę tej, stojącej 
wysoko w rankingu Liceów Ogólno-
kształcących, szkół. Co więcej mieli 
za zadanie zaprosić na to spotkanie 
swoich rodziców, organizując im sym-
patyczną przestrzeń w warunkach 
domowych. Słuchając opowieści pani 
dyrektor, doradcy zawodowego oraz 
nauczyciela języka niemieckiego roz-
budzali swoje zainteresowanie nowy-
mi kierunkami nauczania.

Nasi przyszli absolwenci wzięli 
także udział w Wirtualnych Targach 
Edukacyjnych „spacerując” po gale-
riach rybnickich szkół ponadpodsta-
wowych. Spotkali się z pracownikami 
tychże placówek, uzyskując  szcze-

gółowe informacje na temat oferty 
edukacyjnej i pozalekcyjnej wspo-
mnianych szkół. 

Na specjalne życzenie uczennic 
Grażyna Tańska zaprosiła do cyklu 
psycholożkę, która w interesujący 
sposób podzieliła się z uczniami mita-
mi i faktami na temat wykonywanego 
zawodu. Psychologia od dawna jest 
jednym z najchętniej wybieranych 
kierunków studiów, więc dziewczynki 
miały okazję do pozyskania rzetel-
nych informacji od osoby, dla której ta 
nauka jest pasją. 

Jako placówka promująca eduka-
cję włączającą, nie zapomnieliśmy 
także o uczniach ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, dla których 
zorganizowano indywidualne konsul-
tacje z doradcą zawodowym wybra-
nej szkoły.

Zapewne ekscytującym wydarze-
niem było spotkanie z absolwenta-
mi wilczańskiej podstawówki. Czym 
kierować się przy wyborze szkoły 
ponadpodstawowej? W czym dana 
szkoła jest lepsza od innych? Alicja, 
Zuzanna, Aleksandra, Katarzyna, 
Dawid, Dominik i Sebastian odpowia-
dali na pytania młodszych kolegów 
i za pomocą wykonanych samodziel-
nie prezentacji przedstawiali szkoły, 
w których aktualnie realizują swoje 
plany na przyszłość. Ta rozmowa 
miała na celu pomóc pokonać strach 
przed nowym etapem edukacyjnym i 
naprowadzić na drogę świadomego 
wyboru.

Jednak przysłowiową „wisienką 
na torcie” Dni Karier było spotkanie 
z ludźmi, których dziś możemy okre-
ślać mianem „ludzi sukcesu.” Z okie-
nek komputerów uśmiechali się do 

nas: wójt gminy Pilchowice, Maciej 
Gogulla, dyrektor ZSP w Wilczy, Artur 
Mielczarek oraz Mirela Wiciok, koor-
dynator do spraw oświaty w Urzędzie 
Gminy Pilchowice. Wójt opowiedział 
uczniom o swoich pasjach z mło-
dych lat, o swojej wytrwałej drodze 
edukacyjno-zawodowej. Podkreślił 
jak ważne jest „otaczanie się ludź-
mi mądrymi”, umiejętność mówienia 
o swoich atutach, mocnych stronach, 
szczególnie w momencie aplikowania 
o pracę.

Dyrektor naszej placówki, Artur 
Mielczarek pochwalił osiągnięcia 
edukacyjne uczniów, opowiedział 
o swojej drodze zawodowej i mło-
dzieńczych marzeniach. Przekony-
wał, że warto za nimi podążać, roz-
wijać swoje talenty, dokształcać się, 
by w konsekwencji móc wykonywać 
zawód z pasją. Natomiast Mirela Wi-
ciok podkreśliła wartość kształcenia 
ustawicznego i podejmowania zmian 
zawodowych, nawet jeśli wiąże się to 
ze zmianą wykształcenia. Na koniec 
tego inspirującego spotkania  organi-
zatorka zachęciła wszystkich uczest-
ników do napisania listu do siebie pt. 
„Jak będzie wyglądało moje życie za 
10 lat?”. Listy miał zostać schowane 
i odczytane przez nadawców po la-
tach. 

W tym miejscu organizatorka Dni 
Karier wraz z ósmoklasistami bardzo 
dziękuję wszystkim gościom za po-
święcony czas, chęć podzielenia się 
swoimi przemyśleniami oraz za pozo-
stawienie uczniom klasy VIII „recepty 
na sukces”. Ta recepta nie jest trudna 
lecz wymaga gotowości do ponosze-
nia  wyrzeczeń, ciężkiej pracy oraz 
świadomego podejmowania decyzji 
i przede wszystkim odwagi w walce 
o siebie i swoje marzenia.

Jeśli zastosujecie się do niej, Dro-
dzy Uczniowie, możecie znaleźć się 
wśród tych nietuzinkowych, inspiru-
jących, odnoszących sukcesy gości. 
To  jest możliwe! I może sprawić, że 
jeśli pewnego dnia wybierzecie pra-
cę, którą kochacie będziecie napraw-
dę szczęśliwymi ludźmi. I tego ser-
decznie Wam życzymy!

Grażyna Tańska 
doradca zawodowy 

ZSP Wilcza
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 „SKADROWANA LEKCJA POWSTAŃCZA” 
– wspólne działania w obszarze kultury i oświaty

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach razem z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy podjęli 
współpracę w ramach Programu „Dotacje na edukację / Inicjatywy” w ramach projektu „Bardzo Młoda Kul-
tura”. Wspólna inicjatywa pn. „Skadrowana lekcja powstańcza” znalazła się w 13 zwycięskich wnioskach, 
które otrzymają refundację ze środków Narodowego Centrum Kultury, których operatorem w województwie 
śląskim jest katowicki Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Projekt zakłada zacieśnienie wię-
zi między instytucją kultury a oświa-
tą, poprzez przygotowanie publikacji 
ze scenariuszem zajęć lekcyjnych, 
obudowanej filmem dotyczącym Po-
wstań Śląskich. Do projektu zaan-
gażowani zostaną pracownicy GOK 
oraz nauczyciele i uczniowie ZSP 
w Żernicy, a także lokalni pasjonaci 
historii. Będziemy bazować na sce-
nariuszu filmowym, który napisała 
nauczycielka historii (Justyna Wroń-
ska-Labus), zainspirowana utworami 
poruszającymi tematykę powstań, 
właśnie na terenie gminy Pilchowice. 
Uczestnicy projektu wezmą udział 
w spotkaniach z pasjonatami historii 
i odwiedzą Muzeum Powstań Ślą-
skich w Świętochłowicach, by zgłębić 
tematykę i móc łatwiej wcielić się w 
graną przez siebie rolę. Na przełomie 
czerwca i lipca planujemy premierę 
filmu (w formie pokazu plenerowego 
lub pokazu online), który będzie upa-
miętnieniem setnej rocznicy przebie-
gu III Powstania Śląskiego.

Poprzez naszą inicjatywę chcemy 
mówić o trudnych wyborach, z jakimi 
przyszło się mierzyć ludziom podczas 
powstań śląskich, które w naszym 
regionie przebiegały wyjątkowo do-
tkliwie. Obok siebie mieszkali ludzie, 
którzy nagle musieli odpowiedzieć się 

po którejś ze stron. Po przeciwnych 
stronach barykady stanęli sąsiedzi, 
kuzyni, przyjaciele... Chcemy kształ-
tować właściwe postawy społeczne 
młodych ludzi, wrażliwych na rzeczy-
wistość, mających wpływ na swoją 
przyszłość, ale uwzględniających też 
to, co miało miejsce w przeszłości. 
Świadomość lokalnej historii, tego, co 
nas ukształtowało, co ma wpływ na 
to, kim jesteśmy i też kim możemy być 
– jest niezwykle istotna w kształtowa-
niu osobowości młodego człowieka. 

Dzięki aktywnemu poznawaniu małej 
ojczyzny, włączaniu się w jej życie 
społeczne czy kulturalne – rozwija 
się też wiele umiejętności niezbęd-
nych w dorosłym życiu, takich jak 
współpraca, zaufanie, planowanie, 
odpowiedzialność oraz kompetencje 
medialne i komunikacyjne.

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice

Nakręcony, wspólnie z młodzieżą, 
kilka lat temu film „TG 1945” został 
wyróżniony w konkursie Narodowego 
Centrum Kultury „Odkryj Swój Skarb”. 
Informacje o naszym projekcie zosta-
ły zawarte w elektronicznej publikacji 
„Lokalne inspiracje - do dzieła!”, któ-
ra właśnie została zamieszczona na 
stronie NCK.

Film „TG 1945” 
wyróżniony

Celem konkursu jest promowanie 
miejsc i pomysłów na działania edu-
kacyjne ukazujące „skarby” małych 
i średnich polskich miejscowości, 

miast i miasteczek (do 30 000 miesz-
kańców). Nasze działanie zostało 
docenione w skali kraju i uznane za 
dobrą praktykę, którą warto powielać 
w projektach, które angażują różne 

grupy wiekowe i prezentują lokalne 
dziedzictwo kulturowe. Raz jeszcze 
składamy wielkie podziękowania dla 
wszystkich współpracujących przy 
realizacji tego projektu filmowego!!!
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NOWE SPRZĘ-
TY W GOK-u

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup 
wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiek-
tów Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach” 

– współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działa-
nia „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
inicjatywy LEADER” w ramach pod-
działania 19.2. „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego na 
społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – trwa meta-
morfoza pomieszczenia w Domu 
Kultury w Żernicy. Pracownicy GOK 
zakasali rękawy, a następnie wynieśli 
niepotrzebne rzeczy, uporządkowali 
pomieszczenia, odmalowali ściany, 
sufity. Przed nami montaż nowych 
mebli, stołów, rolet okiennych, tablic 
manipulacyjnych. W ramach projek-
tu zakupiono także m.in. kolorowe 
dywany, krążki do siedzenia, bujaki, 
krzesła, chusty i tunele animacyjne, 
instrumenty muzyczne, które będą 
służyć lokalnej społeczności, zwłasz-

cza tej młodszej. Dzięki projektowi 
udało nam się także doposażyć sale 
w sprzęt nagłośnieniowy, wytwornice 
dymu i baniek oraz sprzęt oświetle-
niowy, a także w dwa cyfrowe piani-
na. 

Pracownicy oraz obiekty Gmin-
nego Ośrodka Kultury z niecierpliwo-
ścią czekają na możliwości pełnego 
otwarcia się, twórczego działania, 
koncertowania, a przede wszystkim 
wspólnych spotkań z lokalną społecz-
nością. Nasze obiekty są miejscami 
integracji społeczno-kulturalnych, 
dlatego ich wyposażenie i dostęp-
ność są ważnym aspektem w życiu 
Gminy.

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalne profile www.fa-

cebook.com /pilchowice
www.facebook.com /gokpilchowice
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www.pilchowice.pl/sis

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?
Zarejestruj się w gminnym systemie informacji SIS!
Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego celem jest szybkie docieranie 
do mieszkańców z komunikatami m.in. o utrudnieniach na drogach związanych z prowadzonymi 
w gminie inwestycjami lub informacjami o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych odbywają-
cych się na terenie gminy.
Chcesz otrzymywać komunikaty?
Zarejestruj się na stronie internetowej gminy www.pilchowice.pl w zakładce SIS 
Usługa jest całkowicie bezpłatna

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalny profil  
www.facebook.com /pilchowice

„Historia zatrzymana w kadrze” to długo wyczekiwany album 
z fotografiami. To już trzecia pozycja wydana dzięki inicjatywie 
Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom. Została poświę-
cona mieszkańcom, którzy zaprezentowali swoje pasje. Trzecia 
to właśnie zbiór fotografii. Agnieszka Robok wybrała wyjątkowe 
zdjęcia, zbierane przez lata do Archiwum Społecznego. Wspania-
ła pamiątka dla każdego miłośnika lokalnej historii. 
Każdego zainteresowanego nabyciem części pierwszej oraz trze-
ciej, zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. W wil-
czańskim biurze są dostępne od ręki. Możliwa jest także dostawa 
za pośrednictwem firmy kurierskiej.  Kontakt z biurem: telefonicz-
ny 32 230 44 99 lub mailowy: gok@pilchowice.pl 
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NA FRONTACH 
WIELKIEJ WOJNY
NASI PRADZIADKOWIE 
W OKOPACH, 
W POWIETRZU 
I NA MORZU
STRONA 7-16
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Przez życie  
tanecznym krokiem

rozmowa z Darią Leszczyńską 
- strony 6-7

wewnątrz 
kalendarz 

na 2018 
rok
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ŚWIATŁEM 
OPOWIEDZIANE 
ROZMOWA 
Z WACŁAWEM CZARNECKIM
STRONY 12-14
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