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Obfite deszcze wystawi³y na
próbê stra¿aków z naszych OSP.
Wraz z mieszkañcami walczyli z
¿ywio³em. W�ród nich byli stra¿a-
cy z Wilczy, którzy 8 maja obcho-
dzili 100-lecie istnienia. Splot nie-
szczê�liwych zdarzeñ spowodo-
wa³, ¿e Wilcza by³a miejscem,
gdzie dzia³ania przeciwpowodzio-
we by³y najtrudniejsze. Nie oby³o
siê tam bez ewakuacji mieszkañ-
ców.

/ r / Zalany most w Leboszowicach

Wilcza � stra¿acy
wypompowuj¹ wodê
na jednej z posesji
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Udany wystêp
w �Pumie�
Dom Pomocy Spo³ecznej �Zameczek� z Ku�ni Niebo-
rowskiej zaprezentowa³ siê na �I Miêdzynarodowym
Przegl¹dzie Umiejêtno�ci Artystycznych Domów Po-
mocy Spo³ecznej PUMA 2010� organizowanym w D¹-
browie Górniczej (11-13 maja br.).

Cze�æ zespo³u �Boys Dance� z DPS �Zameczek�
Foto: archiwum DPS �Zameczek�

D¹browski przegl¹d przez
15 lat istnienia zyska³ du¿e
uznanie zarówno w oczach
wykonawców jak i widzów. W
tym roku spotkali�my siê ju¿
po raz 16 i w miêdzynarodo-
wym gronie, goszcz¹c twór-
ców z Czech i Litwy. Ponadto
do D¹browy Górniczej przy-
jecha³o ponad 50 reprezenta-
cji Domów Pomocy Spo³ecz-
nej z ca³ej Polski. W tym miej-
scu dodajmy, ¿e DPS �Zame-
czek� uczestniczy w tych prze-
gl¹dach od pierwszej edycji.

W tym roku nasz DPS repre-
zentowa³ 13-osobowy zespó³
�Boys Dance�, który przedsta-
wi³ programu zatytu³owany:
�Gwiezdny Cyrk�. Uczestnicy w
humorystyczny sposób przed-
stawili sztuczki cyrkowe m.in.
taniec na linie, tresurê zwierz¹t i
pokazy clownów.

Przy�wieca³o nam motto:
�Czy wygramy czy przegramy,
zawsze dobry humor mamy�.

Ostatecznie wyst¹pili�my
na scenie 13 maja i zajêli�my
drugie miejsce. Wszyscy byli-
�my bardzo zadowoleni  i cie-
szyli�my siê z udzia³u w Prze-
gl¹dzie, tym bardziej, ¿e tak
wysoko zostali�my ocenieni.

Trzy festiwalowe dni s¹ wy-
j¹tkow¹ okazj¹ do szerokiego
zaprezentowania przez miesz-
kañców placówek pomocy spo-
³ecznej swoich dokonañ oraz
pokazanie szerokiej gamy talen-
tów. Przegl¹d skutecznie stawia
czo³o stereotypom, ludzkim lê-
kom i uprzedzeniom. Jest naj-
lepszym dowodem na to, ¿e lu-
dzie starsi oraz niepe³nospraw-
ni mog¹ równoprawnie i profe-
sjonalnie realizowaæ swoje pa-
sje i spe³niaæ marzenia. Wyra�-
nie pokazuje, ¿e na przekór
wszelkim trudno�ciom i prze-
ciwno�ci¹ losu tak¿e oni odnaj-
duj¹ rado�æ ¿ycia, dziel¹ siê ni¹
i przekazuj¹ otoczeniu pozy-
tywn¹ energiê. Dodatkow¹ war-
to�ci¹ �PUMY� s¹ konferencje i
warsztaty skierowane do opie-
kunów, terapeutów, rehabilitan-
tów i pracowników socjalnych
oraz wystêpy profesjonalnych
zespo³ów.

W tym roku na festiwalu
go�cili: ks. W³adys³aw Z¹zel,
£ukasz i Pawe³ Golec, zespó³
Universe, zespó³ Kindla, ze-
spó³ Katolika Front oraz Ivan
Komarenko.

Ewa Zamora - dyrektor DPS
� Z a m e c z e k �

Przedszkole
- dzieci - rodzice

W naszym przedszkolu w
Nieborowicach wiele satysfak-
cji daje nam wspó³praca z ro-
dzicami.

Dlatego te¿ przed �wiêta-
mi wielkanocnymi zaprosili-
�my  naszych milusiñskich ze
swoimi rodzicami do udzia³u
we wspólnych warsztatach
�Ozdoby wielkanocne �
mamo, tato pomó¿ mi�.

Pomys³om nie by³o koñca.
Z piêknie wspólnie wykona-

nych ozdób, stroików, kartek
�wi¹tecznych zorganizowali-
�my w przedszkolu wystawê.

Rodzice nie tylko mieli mo¿-
liwo�æ gromadzenia spostrze-
¿eñ o w³asnym dziecku, lecz
przede wszystkim �uczyæ siê� z
nimi bawiæ i odczuwaæ p³yn¹c¹
z tego rado�æ i satysfakcjê.

Atmosfera rado�ci, jaka to-
warzyszy³a od pocz¹tku do
koñca spotkania utwierdzi³a
wszystkich w przekonaniu, ¿e
wspólna zabawa integruje nie
tylko poszczególne rodziny,
ale tak¿e wszystkich razem �
 tworz¹c jedn¹ Przedszkoln¹
Rodzinê.

Irena Foit

Pamiêtaj, pracuj bezpiecznie
W ¯ernicy odby³ siê fina³

gminnego konkursu dla
uczniów szkó³ gimnazjalnych
z terenu powiatu gliwickiego.
Konkurs dotyczy³ wiedzy o
bezpieczeñstwie i higienie pra-
cy w rolnictwie i znajomo�ci
zagadnieñ zwi¹zanych z inte-
gracj¹ polskiego rolnictwa z
Uni¹ Europejsk¹ i nosi³ nazwê:
�Pamiêtaj, pracuj bezpiecznie�.

W fina³owej rozgrywce
wziê³o udzia³ 38 gimnazjalistów,
którzy odpowiadali na 30 pytañ.

Po sprawdzeniu prac ze
zwyciêstwa móg³ siê cieszyæ
Dawid Szulc z ¯ernicy. Drugie
miejsce zajê³a Kamila Kasper z
Pilchowic, a trzecie - Aleksan-
dra Jaszczuk z ¯ernicy.

Nad prawid³owym przebie-
giem konkursu czuwa³o jury w

sk³adzie: Jaros³aw Krzystanek �
przewodnicz¹cy, przedstawi-
ciel PIP oraz Regina Kowalska -
przedstawiciel PT KRUS w Gli-
wicach i Ma³gorzata Duchnow-
ska - przedstawiciel BP ARiMR
w Pyskowicach.

Nagrody ufundowa³ i wrê-
czy³ wójt gminy Pilchowice -
Wilhelm Krywalski.

Organizatorem fina³u byli:
Urz¹d Gminy w Pilchowicach,
Pañstwowa Inspekcja Pracy
Okrêgowy Inspektor Pracy w
Katowicach, Oddzia³ Regio-
nalny Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo³ecznego w Czê-
stochowie, PT KRUS w Gliwi-
cach i Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa BP
w Pyskowicach.

M . K . K
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Jak postêpowaæ w sytuacjach
zagro¿eñ c.d.

Burze (silne wiatry)
Najczêstsz¹ przyczyn¹ wystêpowania burz jest po-

wstanie chmur burzowych na skutek silnych, piono-
wych ruchów powietrza. Najgro�niejsz¹ formê przyj-
muj¹ one w okresie letnim. Czêsto burzom towa-
rzysz¹: wy³adowania atmosferyczne, ulewy, gradobi-
cia i wichury.

Co zrobiæ przed:
- ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, zabudowania,

zwierzêta gospodarskie, uprawy od skutków burz,
- zabezpiecz swój dom (mieszkanie) - zamknij okna,

sprawd� czy poszycie dachu jest solidnie przymo-
cowane, zabezpiecz lampy i inne urz¹dzenia mo-
g¹ce ulec zniszczeniu,

- uprz¹tnij z obej�cia przedmioty, które mog³yby na-
robiæ szkód w przypadku porwania ich przez wiatr,

- pozamykaj zwierzêta i zabezpiecz ich pomieszcze-
nia,

- sprawd� dro¿no�æ studzienek kanalizacyjnych i ro-
wów,

- s³uchaj prognoz pogody oraz komunikatów nada-
wanych przez rozg³o�nie radiowe i telewizyjne,

- przygotuj latarkê, zapasowe �ród³o �wiat ³a,
sprawd� apteczkê pierwszej pomocy i zaopatrz siê
w niezbêdne leki,

- opracuj plan komunikowania siê z rodzin¹ na wy-
padek zagro¿enia.

Co zrobiæ w trakcie:
- zachowaj spokój, nie wychod� na zewn¹trz je¿eli

nie jest to bezwzglêdnie konieczne, wy³¹cz g³ów-
ny wy³¹cznik pr¹du - ograniczy to mo¿liwo�æ po-
wstania po¿aru. Pozostañ z dala od oszklonych
drzwi, okien, sufitów,

- je¿eli burza spotka ciê poza domem, znajd� bez-
pieczne schronienie i pozostañ tam do jej zakoñ-
czenia. Nie chowaj siê pod drzewa. Na otwartej
przestrzeni przykucnij i przeczekaj,

- unikaj zatrzymywania siê pod trakcjami elektrycz-
nymi, planszami reklamowymi, balkonami. Je¿eli
burza spotka ciê w samochodzie o ile to mo¿liwe
zatrzymaj siê na poboczu i przeczekaj.

Co zrobiæ po:
- s³uchaj komunikatów s³u¿b ratowniczych,
- udziel pierwszej pomocy (tak¿e medycznej) oso-

bom poszkodowanym, wezwij pomoc,
- je¿eli jeste� ubezpieczony, wykonaj zdjêcia znisz-

czeñ, zarówno domu jak i jego wyposa¿enia,
- unikaj zwisaj¹cych przewodów elektrycznych,
- sprawd� instalacjê; gazow¹, elektryczn¹, wodoci¹-

gow¹ i �ciekow¹.

O wszystkich zdarzeniach istotnych dla bezpie-
czeñstwa ludzi informuj s³u¿by dy¿urne: Sta¿ Po¿arn¹,
Policjê, Pogotowie energetyczne i Pogotowie gazowe.

                                                                  Joanna Wojciechowska

Wielka woda

Od 16 maja (niedziela)
Gminê Pilchowice nawiedza³y
ulewne deszcze. Woda wyrz¹-
dzi³a wiele szkód. So³ectwem,
które najbardziej ucierpia³o
by³a Wilcza, a konkretnie za-
budowania przy ulicy Karola
Miarki, w rejonie pompowni i
zbiornika retencyjnego. Tam
teren by³ ca³kowicie zalany, a
17 maja przeprowadzono
ewakuacjê 6 domostw. Za-
mkniêto te¿ drogê powiatow¹
nr 2930S.

W ¯ernicy potok ¯ernicki
p³yn¹³ ca³kowicie wype³nio-
nym korytem w rejonie ul. 1-
go Maja i ul. Powstañców �l.

W so³ectwie Leboszowice
zamkniêto drogê powiatow¹
nr 2925 S - ul. Smolnicka na
wysoko�ci mostu na rzece
Bierawka, która wyla³a na po-
bliskie ³¹ki i pola. Na szczê-
�cie woda nie dosz³a bezpo-
�rednio do pobliskich do-
mów.

Wójt Gminy Pilchowice
oraz so³tysi monitorowali sy-
tuacjê na terenie ca³ej Gminy i
stale pozostawali w kontakcie
z jednostkami OSP.

W Urzêdzie uruchomiono
ca³odobowy dy¿ur.

Dagmara Dzida (Sekretarz
Gminy Pilchowice)

Foto: Marcin Wawoczny

Nieborowice

Wi lcza

Leboszowice
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Razem ra�niej � europejskie przedszkola
w Gminie Pilchowice i So�nicowice
D³uga droga czeka³a wniosek o dofinansowanie projektu dla przedszkoli. Wniosek zo-
sta³ z³o¿ony 18 czerwca 2009 r. i w koñcu po o�miu miesi¹cach odwo³añ i negocjacji z
Urzêdem Marsza³kowskim w Katowicach otrzyma³ dofinansowanie. Dzi� ju¿ wiemy ¿e
projekt pn. �Razem ra�niej � europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i So�nico-
wice� bêdzie realizowany od 1 wrze�nia 2010 r.

W pa�dzierniku 2009 r. z
ciê¿kim sercem zawiadamiali-
�my przedszkola o tym, i¿ pro-
jekt nie otrzyma³ dofinansowa-
nia i ¿e przedszkolaki nie bêd¹
mia³y zajêæ dodatkowych i
wycieczek w roku szkolnym
2009/2010. Nie zgadzali�my
siê ze zdaniem Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, i¿ projekt nie
spe³nia tzw. zasady równo�ci

szans mê¿czyzn i kobiet, i z
tego powodu zostaje odrzuco-
ny. W uzgodnieniu z Panem
Wójtem napisali�my protest,
aby projekt zosta³ ponownie
oceniony. Po kolejnych mie-
si¹cach oczekiwania okaza³o
siê, ¿e projekt po ponownej
ocenie otrzyma³ 86 pkt na 100.
Jednak by³ to ju¿ luty 2010
roku i projekt nie by³ ju¿ do

zrealizowania w obecnym
roku szkolnym. Dlatego prze-
sunêli�my termin realizacji od
wrze�nia 2010 r. do sierpnia
2011 r., za� zajêcia bêd¹ od-
bywa³y siê od pa�dziernika
2010 r. do czerwca 2011 r.

Projekt bêdzie obejmowa³
zajêcia dodatkowe takie jak: te-
rapia logopedyczna, zajêcia
umuzykalniaj¹ce, zajêcia pla-
styczne, zajêcia z jêzyka ob-
cego, zajêcia z gimnastyki ko-
rekcyjnej, zajêcia z edukacji
europejskiej, zajêcia adapta-
cyjne dla dzieci nieuczêszcza-
j¹cych do przedszkola.
Oprócz tego bêd¹ odbywaæ
siê wycieczki m.in. do teatru,
do kina, do Wiejskiej Chaty w
Bojkowie, do Le�nego Parku
Niespodzianek w Ustroniu.
Dla rodziców w ramach pro-
jektu bêd¹ odbywa³y siê
warsztaty �Jak bawiæ siê z
dzieckiem?�. Przedszkola zo-
stan¹ doposa¿one o pomoce
dydaktyczne oraz o zestaw
multimedialny z laptopem,
projektorem i ekranem.

Wszystkie zajêcia i wy-
cieczki bêd¹ równie¿ odbywa-
³y siê w przedszkolach Gminy
So�nicowice, poniewa¿ Gmi-

na So�nicowice jest partnerem
tego projektu. Dziêki porozu-
mieniu w³adz obu gmin dzieci
z Gminy So�nicowice bêd¹
mog³y korzystaæ z zajêæ
i wycieczek w swoich przed-
szkolach.

 Du¿y projekt bêdzie dla
nas du¿ym wyzwaniem, po-
niewa¿ bêdziemy mieli do zre-
alizowania projekt w 13
przedszkolach obu gmin. Jed-
nak gdy patrzy siê na u�miech-
niête buzie przedszkolaków w
czasie zajêæ lub na wyciecz-
kach to ¿aden urz¹d, ani
skomplikowane rozliczenia
nie s¹ straszne.

Koordynator projektu
- Aleksandra Skwara

Informujemy, i¿ imprezy plenerowe, odbywaj¹ce siê
na terenie Gminy Pilchowice, organizowane przez
jednostki pozarz¹dowe, powinny byæ zg³oszone na
miesi¹c przed terminem funkcjonariuszom Posterun-
ku Policji w Pilchowicach.�

M . K . K .

Gminny O�rodek Kultury w Pilchowicach informuje,
i¿ w tegoroczne wakacje, wzorem zesz³ego roku, zostan¹
przeprowadzone zajêcia �Wakacje w Gminie Pilchowice
2010�. Zajêcia przeznaczone bêd¹ dla dzieci i m³odzie¿y
z terenu Gminy Pilchowice.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wakacji, miej-
sca ich przeprowadzenia, plan zajêæ, osoby prowa-
dz¹ce, u których bêdzie mo¿na zg³aszaæ chêæ uczest-
nictwa, zostan¹ zamieszczone na stronie internetowej
www.gok.pilchowice.pl, na plakatach i ulotkach pod ko-
niec pierwszej po³owy czerwca 2010.

Serdecznie zapraszamy.
Maria Karolina Kaszek

                                       � dyrektor GOK Pilchowice
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WILCZA

100 lat Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej

Uroczysto�ci rozpoczê³y
siê od przemarszu g³ówn¹
ulic¹ Wilczy - stra¿akom to-
warzyszy³a Orkiestra Wêgla
Kamiennego �Knurów-
Szczyg³owice� oraz poczty
sztandarowe jednostek OSP
gminy Pilchowice. Nastêpnie
odprawiona zosta³a uroczy-
sta msza �wiêta w Ko�ciele
p.w. �w. Miko³aja. Po niej na
placu przy jednostce OSP
odby³a siê czê�æ oficjalna
prowadzona przez Bernar-
da Paszka, prezesa OSP Wil-
cza i Piotra Ludwika, naczel-
nika tej jednostki. W uroczy-
sto�ci udzia³ wziêli Wójt Gmi-
ny Pilchowice - Wilhelm Kry-
walski, by³y podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Gospo-
darki - Eugeniusz  Postol-
ski (który odczyta³ list skiero-
wany do stra¿aków przez wi-
cepremiera i Prezesa Zarz¹-
du G³ównego OSP RP Wal-
demara Pawlaka), wicemar-
sza³ek Województwa �l¹skie-
go - Adam Stach, który od-
znaczy³ sztandar Z³ot¹ Od-
znakê Honorow¹ �Za Zas³ugi
dla Województwa �l¹skie-
go�,  cz³onek Zarz¹du Powia-
tu Gliwickiego - Walde-
mar  Dombek, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy - Kry-
stian Gogulla wraz z radny-

mi, komendant PSP w Gliwi-
cach - Janusz Przybylski, so³-
tys Wilczy - Jan  Gamoñ z
Rad¹ So³eck¹ oraz Tade-
usz Mamok, cz³onek G³ów-
nego S¹du Honorowego Za-
rz¹du G³ównego ZOSP RP w
Warszawie i Czes³aw Kozak,
sekretarz Zarz¹du Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Katowicach,
którzy z kolei  przypiêli do
sztandaru Z³oty Znak przy-
znany przez ZG ZOSP RP.

M . K . K

Foto: Krzysztof Go³uch
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Zaprezentowa³y swój talent
Wszystko zaczê³o siê którego� zimowego dnia, kiedy to do przedszkola zadzwoni³a pani z TVN
z informacj¹, i¿ zaprasza nas na casting do programu �Mam Talent III�. Okaza³o siê, i¿ pani
Monika (bo to ona dzwoni³a) zobaczy³a na YouTube film z �Tañcem Japoñskim�, który na �100-
leciu Szko³y� zaprezentowa³y nasze utalentowane dziewczynki. Wówczas, tak naprawdê nikt z
nas do koñca nie wierzy³ w autentyczno�æ tego zaproszenia, ale przygotowania zaczêli�my�

Wi¹za³o siê to od samego
pocz¹tku ze zmianami organi-
zacyjnymi. Trzeba by³o skró-
ciæ czas trwania tañca (wymo-
gi castingu), a co za tym idzie
zmieniæ choreografiê, a potem
ju¿ tylko ci¹gle æwiczyæ i æwi-
czyæ.

Wreszcie nadszed³ wycze-
kiwany przez wszystkich
dzieñ. 10 kwietnia br. od wcze-
snych godzin porannych sala
przedszkolna zamieni³a siê w
salon fryzjersko-kosmetyczny,
w którym trwa³a charakteryza-
cja twarzy, malowanie paznok-
ci i upinanie misternych ko-
ków, a wszystko to w otoczce
zapachu lakieru do w³osów,
który unosi³ siê w powietrzu.

O godzinie 10.30 w pe³-
nym makija¿u i piêknych fry-
zurach wsiedli�my do autobu-
su, który zawióz³ nas do Domu
Muzyki i Tañca w Zabrzu. Na
miejscu �przywita³y nas� t³umy
ludzi w ró¿nym wieku, z ró¿-
nymi mniej lub bardziej dziw-
nymi rekwizytami. Gwar i ha-
³as, i przede wszystkim wszê-
dzie niesamowite kolejki. Mu-
simy przyznaæ i¿, przerazi³ nas
ten moloch, ale profesjonalna

opieka p. Moniki spowodowa-
³a, ¿e spêdzili�my ten czas ca³-
kiem mi³o, bawi¹c siê w praw-
dziwe artystki.

Gdziekolwiek siê nie poja-
wi³y nasze ma³e Japoneczki �
tam wzbudza³y ogólny aplauz,
b³yska³y flesze aparatów, ka¿-
dy chcia³ utrwaliæ je na zdjê-
ciu. Bardzo szybko te¿ znala-
z³a siê ko³o nas ekipa nagra-
niowa. Basia Korzu�nik udzie-
li³a wywiadu, odwa¿nie odpo-
wiadaj¹c na pytania. Migawki
z tego wywiadu zostan¹ poka-
zane w programie.

Mimo wysokiego numeru
w kolejce (a¿ 1168), dziêki na-
szej �artystycznej przewod-
niczce� bardzo szybko weszli-
�my na scenê castingow¹. Tam
atmosfera nerwowo�ci udzie-
li³a siê ju¿ chyba wszystkim.
Patrycja Górecka, która odpo-
wiada³a przez mikrofon na py-
tania jury, powiedzia³a pó�-
niej, i¿ �serce wali³o jej jak
dzwon�. Nie ma siê co dziwiæ,
wszystko robi³o niesamowite
wra¿enie.

Na telefon z informacj¹,
czy dostali�my siê do nagrania
programu musimy poczekaæ.

Jakikolwiek by jednak nie by³
fina³ naszego udzia³u w castin-
gu, by³a to dla nas wszystkich
niezapomniana przygoda.
Przez chwilê dziewczynki
czu³y siê, jak prawdziwe artyst-

ki, a zdjêcia, które zrobi³a pani
Iwona, bêd¹ nam przypomi-
naæ, jak ciekawie mija³y nasze
dzieciêce lata.

Iwona Pietrucha (ZSP Wilcza)

Przed zabrzañskim Domem Muzyki i Tañca.

Japoneczki z ZSZ Wilcza ju¿ na scenie.

Turniej
ministrantów

8 maja 2010 r. w parafii p.w.
�w. Micha³a Archanio³a w ¯er-
nicy rozegrany zosta³ turniej
ministrancki o puchar im. ks.
Jana Berthiera, za³o¿yciela
zgromadzenia Misjonarzy
�wiêtej Rodziny. W rozgryw-
kach wziê³o udzia³ 13 zespo-
³ów ministranckich. Turniej
trwa³ 5 godzin, a udzia³ bra³o
w nim oko³o 100 zawodni-
ków. M³odsza grupa swoje roz-
grywki rozegra³a na hali spor-
towej, natomiast starsi zmagali
siê w rywalizacji sportowej na
nowo wybudowanym boisku
wielofunkcyjnym. Nad spraw-
nym przebiegiem imprezy czu-
wali sêdziowie: Rajnard Dyrsz-
ka oraz £ukasz Wieczorek.
Ca³e spotkanie zosta³o zorga-
nizowane przez parafiê w ¯er-
nicy oraz Referat Powo³aniowy
Polskiej Prowincji Misjonarzy
�wiêtej Rodziny.

Wyniki:
- grupa starsza
(gimnazjum i starsi)
1. Knurów
2. Smolnica
3. Gliwice �wiêta Rodzina
4. Barg³ówka
- grupa m³odsza (szko³a pod-
stawowa)
1. ¯enica
2. Knurów
3. Ostropa
4. Barg³ówka

Dru¿yny które zajê³y
pierwsze miejsca zakwalifi-
kowa³y siê do fina³u ogólno-
polskiego, który odbêdzie
siê dla grupy m³odszej w
dnia 5-10 lipca w Górce
Klasztornej, a dla grupy star-
szej 12-17 lipca w Kazimie-
rzu Biskupim. Gratulujemy
zwyciêzcom!

ks. Piotr Kemnitz
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W perspektywie
20-lecia Samorz¹du
Terytorialnego

Wybory do Rad Gmin od-
by³y siê w czerwcu 1990 r., a
nowo wybrani Radni wybrali
Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów Miast. Pierwszym wy-
branym przez Radê Gminy
Pilchowice Wójtem zosta³
poprzedni Naczelnik Gminy
Henryk Bruniewski.

Obecnie Wójta wybiera ju¿
w wyborach bezpo�rednich
ca³e spo³eczeñstwo Gminy, a
funkcjê tê pe³ni od 1998 roku
Wilhelm Krywalski.

Na czym polega³y istotne
ró¿nice pomiêdzy tym, co
by³o a przywróconym Samo-
rz¹dem.

Selekcji kandydatów na
listy wyborcze do Gminnej
Rady Narodowej dokonywa-
³y w³adze Gminy, a kompe-
tencje i mo¿liwo�ci Radnych
by³y mocno ograniczone.

Obecnie ka¿dy spe³niaj¹-
cy kryteria ordynacji wybor-
czej mo¿e zg³osiæ swoj¹ kan-
dydaturê w wyborach do Sa-
morz¹du, a wybrani Radni
maj¹ olbrzymie mo¿liwo�ci
dzia³ania. Kontroluj¹ te¿ pra-
cê Wójta, Urzêdu i gminnych
jednostek organizacyjnych.

Naczelnik Gminy w po-
przednim systemie by³ mia-
nowany przez Wojewodê,
weryfikowany i kontrolowa-
ny przez w³adze partyjne i
s³u¿by Wojewody.

Obecnie Wójta Gminy wy-
biera w wyborach bezpo�red-
nich spo³eczeñstwo ca³ej Gmi-
ny, rozliczany jest przez Wy-

borców, a kolejne wybory s¹
kryterium jego akceptacji.

Naczelnik Gminy na fi-
nansowanie wszelkich ko-
niecznych inwestycji Gminy
musia³ uzyskaæ zgodê w Wo-
jewództwie. Wiele zale¿a³o
od jego operatywno�ci, si³y
przebicia i uk³adów, jakie Na-
czelnik mia³ w Urzêdzie Wo-
jewódzkim.

Wójt Gminy realizuje in-
westycje w Gminie zaakcepto-
wane uchwa³ami przez Radê
Gminy, zgodnie z mo¿liwo-
�ciami, jakie daje bud¿et Gmi-
ny. Rada jest dysponentem
�rodków bud¿etowych, a tak-
¿e ustala wysoko�æ i kierunki
ich wydatkowania, dlatego od
zaanga¿owania, si³y argumen-
tów, czêsto sprytu Radnych
zale¿y, jakie inwestycje s¹ re-
alizowane i gdzie wydawane
s¹ pieni¹dze podatników.

Wójt jest organem wyko-
nawczym Gminy ma obowi¹-
zek wykonaæ to, co Radni
Gminy uchwal¹.

Marian Sadecki
Radny Powiatu Gliwickiego

Przedstawiamy Pañstwu
pierwsz¹ z czterech czê�ci fe-
lietonu dotycz¹cego Gminy
Pilchowice w perspektywie
20-lecia Samorz¹du Terytorial-
nego.

Pozosta³e czê�ci zostan¹
umieszczone w kolejnych nu-
merach miesiêcznika Nasza
Gmina.

Redaktor Naczelna

Naprzód najlepszy
Zakoñczy³y siê rozgrywki tenisa sto³owego kobiet oraz mê¿-

czyzn w sezonie 2009/2010 organizowane przez �l¹ski Zwi¹zek
Tenisa Sto³owego. W kategorii mê¿czyzn Gminê Pilchowice re-
prezentowa³y: �Naprzód� ¯ernica I, �Naprzód� ¯ernica II, �Orze³�
Stanica, �Victoria� Pilchowice, �Wilki� Wilcza I, �Wilki� Wilcza II.

Najwy¿ej sklasyfikowany zosta³ �Naprzód� ¯ernica I, plasuj¹c
siê na IV miejsce w lidze okrêgowej. Dorobek tej dru¿yny to 20
punktów zdobytych w 18 meczach. Zespó³ �Naprzód� ¯ernica I
reprezentowali: Rajnard Dyrszka, który w 45 meczach odniós³ 28
zwyciêstw, Daniel Nosiadek (45m/28,5zw), Roman Wybierek (42m/
14,5zw) i Adam Sosna (45m/18,5zw).

W lidze okrêgowej wystêpowa³ równie¿, aczkolwiek bez wiêk-
szych sukcesów, zespó³ �Wilki� Wilcza I, który zaj¹³ ostatnie miej-
sce z dorobkiem 3 punktów.

Najlepszym zawodnikiem dru¿yny by³ Jaros³aw Krasowski, któ-
ry w 42,5 meczach odniós³ 17,5 zwyciêstw.

Tabela klasy okrêgowej:

Zespo³y walcz¹ce o awans
1  AKS II Miko³ów 18 35  139 : 41
2  ULKS Tajfun II Ligota £abêdzka 18 29  120 : 60
3  MOSiR Sparta Zabrze 18 29  117 : 63
4  LKS Naprzód ¯ernica 18 20  91 : 89
5  LKS M³odo�æ Rudno 18 17  84 : 96
6  LKS Stra¿ak Miko³ów 18 15  84 : 96
7  LKS 45 Bujaków Miko³ów 18 13  77 : 103

     Zespo³y walcz¹ce o utrzymanie
8   £TS £abêdy II Gliwice 17 16  87 : 83
9   GKS Gwarek II Ornontowice 17 15  83 : 87
10 ULKS P³awniowice 17 13  74 : 96
11 LKS Naprzód Wieszowa 17 12  72 : 98
12 ULKS Ruch Pniów 17 11  78 : 92
13 LKS Wilki Wilcza 17 3  34 : 136

Pozosta³e nasze dru¿yny wystêpowa³y w lidze terenowej
(najni¿sza klasa rozgrywkowa). Po II rundzie najwy¿ej sklasyfi-
kowany zosta³ Naprzód ¯ernica II, który zaj¹³ miejsce 5, zdoby-
waj¹c 24 punkty w 19 meczach. Orze³ Stanica zakoñczy³ se-
zon na 9 miejscu (9 pkt), Wilki Wilcza na 12 miejscu (6 pkt), a
Victoria Pilchowice na 14 miejscu (3 pkt).

W rankingu indywidualnym 8 miejsce na 98 sklasyfikowanych
zawodników zaj¹³ Krzysztof Ficek (Naprzód ¯ernica), który w 39
meczach odniós³ 35 zwyciêstw.

W kategorii kobiet Gminê Pilchowice reprezentowa³y Victoria Pil-
chowice oraz Wilki Wilcza. Oba te zespo³y wystêpowa³y w III lidze. Po
sezonie wiêcej powodów do zadowolenia maj¹ kibice z Pilchowic.

W klasyfikacji indywidualnej na 46 sklasyfikowanych zawod-
niczek najwy¿sze - 11 miejsce zajê³a Klaudia Grzelak, która w
51,5 meczach odnios³a 26 zwyciêstw.

Tabela III ligi kobiet:

1 BTTS Silesia Miechowice Bytom 16 31   144 : 16
2 ULKS P³awniowice 16 27   112 : 48
3 AKS Miko³ów 16 26   118 : 42
4 KU AZS WSAiZ Zawiercie 16 18   89 : 71
5 LKS Victoria Pilchowice OPP 16 15   68 : 92
6 ULKS Ruch Pniów 16 13   61 : 99
7 LKS 45 Bujaków II Miko³ów 16 9   56 : 104
8 KS Concordia Powszechna

   Skok Knurów 16 5   52 : 108
 9 LKS Wilki Wilcza 16 0   20 : 140

Rajnard Dyrszka

TENIS STO£OWY SEZON 2009/2010

W nastêpstwie zmian ustrojowych, które
zapocz¹tkowa³y wolne wybory w 1989
roku, rz¹d Tadeusza Mazowieckiego wpro-
wadzaj¹c pierwszy etap reformy samorz¹-
dowej, zainicjowa³ proces odradzania siê
w naszym kraju Samorz¹du Terytorialne-
go.
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Gmina Pilchowice
� piêkno jakiego nie znacie
15 maja br. Gmina Pilchowice wziê³a
udzia³ w �Turystycznym biwaku z powia-
towym mamutem� organizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Przygotowania do biwaku
rozpoczê³y siê dwa tygodnie
wcze�niej. Wszystko musia³o
byæ dopiête na ostatni guzik,
aby ka¿dy kto odwiedzi nasze
stoisko by³ pod du¿ym wra¿e-
niem. Biwak by³ okazj¹ do
przedstawienia gmin, gmin-
nych o�rodków kultury oraz
gospodarstw agroturystycz-
nych z terenu powiatu gliwic-
kiego. Gmina Pilchowice
przedstawi³a stoisko pn. �Gmi-
na Pilchowice � piêkno jakie-
go nie znacie� . Pod tym sa-
mym tytu³em zosta³a wykona-
na �ciana prezentacyjna ze
zdjêciami najpiêkniejszych
zak¹tków naszych so³ectw.
�cianê mo¿na obecnie podzi-
wiaæ na korytarzu w Urzêdzie
Gminy.

Na naszym stoisku mo¿na
by³o otrzymaæ informacje o
Gminie Pilchowice w postaci
ulotek, wzi¹æ udzia³ w loterii i
wylosowaæ nagrodê � upomi-
nek, poczêstowaæ siê �ko³o-
czem� oraz cukierkiem z napi-

sem �Gmina Pilchowice�, a tak-
¿e zobaczyæ zdjêcia z zajêæ
prowadzonych dla dzieci i
m³odzie¿y w szko³ach i przed-
szkolach w ramach projektów
unijnych. Ka¿de dziecko otrzy-
mywa³o od nas niebieski balon
oraz flagê Unii Europejskiej.
Zabawa by³a wspania³a, a at-
mosfera bardzo rodzinna. Na-
sze stoisko razem ze stoiskiem
z Gminy Giera³towice otrzyma-
³y tytu³y najlepszych stoisk pro-
muj¹cych swoje gminy.

Oprócz tych atrakcji mo¿-
na by³o równie¿ ugotowaæ po-
trawê z Panem �Boczkiem� z
serialu ��wiat wed³ug Kiep-
skich�, a dzieci mia³y nie lada
frajdê na zajêciach z poszuki-
wania mamuta. Wieczorem
wyst¹pi³a muzyczna gwiazda
- zespó³ �Universe�.

Liczymy na dalsz¹ wspó³-
pracê ze Starostwem Powiato-
wym w Gliwicach. Ju¿ dzi�
wiemy, ¿e w podobny sposób
wyst¹pimy na festynie ��wiêto
Lasu�, który odbêdzie siê w

Krupskim M³ynie, gdzie bêd¹
siê prezentowaæ gminy Funda-
cji �Spichlerz Górnego �l¹ska�.
Ka¿da okazja do pokazania

piêkna naszej gminy musi byæ
wykorzystana, poniewa¿ �cu-
dze chwalimy, a swego nie
znamy�.

Aleksandra Skwara


