Dofinansowanie
wodoci¹gu
w Wilczy
A¿ 8 miesiêcy czekalimy na
og³oszenie wyników konkursu w
ramach dzia³ania 321 Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Szczegó³y na str. 2

100-lecie
OSP Wilcza

Szanowni Mieszkañcy
Gminy Pilchowice
10 kwietnia dotar³a do nas tragiczna informacja o mierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego, jego ¿ony Pani
Marii Kaczyñskiej oraz wielu najwa¿niejszych osób w Polsce.
Katastrofa lotnicza pod Smoleñskiem wype³ni³a nas niewypowiedzianym smutkiem i ¿alem.
W jednej chwili Polska straci³a wybitne osoby, które kszta³towa³y
nasz¹ Ojczyznê.
Ofiary katastrofy pozostawi³y najbli¿szych, przyjació³ i znajomych.
Mo¿e nasza modlitwa, chwila zadumy wespr¹ ich w tym ciê¿kim dla
nich czasie.
Non omnis moriar  Nie wszystek umrê
niech pozostan¹ w naszej Dobrej Pamiêci.

8 maja br. odbêd¹ siê uroczystoci zwi¹zane z jubileuszem
100-lecia wilczañskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

Wilhelm Krywalski - Wójt
Krystian Gogulla  Przewodnicz¹cy
Rady Gminy wraz z Radnymi

Ci¹g dalszy na str. 3

Znamy ju¿ terminy tegorocznych uroczystoci zwi¹zanych z tegorocznym wiêtem plonów w naszej gminie. Do¿ynki Anno Domini
2010 w poszczególnych so³ectwach odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach:
21 sierpnia  Leboszowice,
28 sierpnia  Kunia Nieborowska,
5 wrzenia  Pilchowice i Wilcza,
12 wrzenia  ¯ernica,
19 wrzenia  Nieborowice,
26 wrzenia  Stanica.
Ponadto zapraszamy na nastêpuj¹ce imprezy majowe:
2 maja - Festyn Majówka  Wilcza,
2 maja - Festyn majowy  Leboszowice,
8 maja - 100-lecie OSP Wilcza (festyn)  Wilcza,
20 maja - Dni Otwarte w Zespole Szkó³ w Pilchowicach,
30 maja - Festyn rodzinny  Pilchowice.
/P/ , Foto: PiSk

Foto: PiSk

Terminy do¿ynek
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Dofinansowanie
wodoci¹gu w Wilczy
A¿ 8 miesiêcy czekalimy na og³oszenie wyników konkursu w ramach dzia³ania 321 Podstawowe us³ugi dla
gospodarki i ludnoci wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina Pilchowice wyst¹pi³a z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodoci¹gowej w so³ectwie
Wilcza, ul. Nieborowicka, Polna, Wysoka i K. Miarki w dniu 29 czerwca 2009r.
Wyniki konkursu zosta³y og³oszone 5 lutego 2010r. po d³ugiej ocenie merytorycznotechnicznej.
Celem projektu jest poprawa warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa Wilcza
poprzez budowê wodoci¹gu. Projekt
obejmuje dwa etapy: I etap to budowa
sieci wodoci¹gowej wzd³u¿ ul. K. Miarki
od kocio³a do granicy ze Szczyg³owicami, za II etap obejmuje ul. Poln¹, Wysok¹ i Nieborowick¹. I etap zosta³ zakoñczony w listopadzie zesz³ego roku. Prace
nad II etapem inwestycji w³anie siê rozpoczê³y, a planowany termin ich zakoñczenia to listopad 2010r.
Ca³kowity koszt inwestycji to ponad
1.728.000 z³. Inwestycja jest finansowana z trzech róde³: z Programu Rozwoju

Powiatowa
Rada Sportu
Ewa Kulczyna zosta³a reprezentantk¹ gminy Pilchowice w Radzie
Sportu Powiatu Gliwickiego na lata
2010-2014. Ponadto w Radzie, która
jest organem opiniotwórczym i doradczym zasiadaj¹ i spo³ecznie pracuj¹:
Czes³aw Nowak z Knurowa, Jacek Klimala z Pyskowic, Leszek Piêta z Rudziñca, Leszek Ko³odziej z Sonicowic,
Sebastian Bujara z Wielowsi, Marian
Szo³tysek z Giera³towic i Marcin Kwaniok z Toszka.

Obszarów Wiejskich  ok. 600.000 z³, w
formie po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  ok. 350.000 z³, za pozosta³e rodki to wk³ad w³asny gminy.
(Piotr)
Efektem przeprowadzenia inwestycji
bêdzie wykonanie 120 przy³¹czy oraz
u³o¿enie ok. 9 km rur ró¿nej rednicy.
Ca³a budowa ma siê przyczyniæ do zmi- ZAWODY NARCIARSKIE
nimalizowania awarii sieci wodoci¹gowej
na tym terenie, a co za tym idzie zmniejszenie strat wody pitnej. Jednym z efektów inwestycji bêdzie równie¿ przygotowanie terenu wzd³u¿ ul. K. Miarki do po³o¿enia chodnika, który u³atwi codzienn¹
komunikacjê mieszkañcom Wilczy.
Doæ skomplikowanym rozliczaniem
inwestycji z trzech ró¿nych róde³ zajmuW Murzasichle (gmina Poronin) odje siê Biuro Projektów Europejskich i Pro- by³y siê zawody w narciarstwie alpejmocji.
skim o Puchar Wójta Gminy Pilchowice. W roli organizatora wyst¹pi³ LKS
Aleksandra Skwara Naprzód ¯ernica, natomiast komisjê
sêdziowsk¹ tworzyli: Katarzyna Zborowska, Sabina Kot, Ryszard Osuch, Aleksander Bartlik (nauczyciele), Rajnard
Dyrszka (LKS Naprzód ¯ernica) i Krzysztof Ziaja (przedstawiciel ZNP).
Wród dziewcz¹t, w kategorii
uczennic szkó³ podstawowych wygra³a
Karolina Józefowska (Wilcza), a kolejne
miejsca na podium zajê³y: Marta Maniura (¯ernica) i Karolina Rusin (¯ernica).
W kategorii ch³opców (szko³a podstawowa) pierwsze miejsce zaj¹³ Wojciech Zapart (Stanica), drugi by³ Karol
Reginek (Pilchowice), a trzeci Micha³
Rusin (¯ernica).
Wród gimnazjalistek zwyciê¿y³a
Aby umo¿liwiæ mieszkañcom Gminy Pilchowice prawid³owe pozbywanie
Justyna Reginek (Pilchowice) przed
siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego informujemy, ¿e w dniach
Ann¹ Józefowsk¹ (Pilchowice) i Dorot¹
od 4 maja do 22 maja bie¿¹cego roku istnieje mo¿liwoæ nieodp³atnego przeKrywalsk¹ (¯ernica).
kazania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV) w wyznaW kategorii gimnazjalistów pierwczonym punkcie, który znajduje siê na terenie Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjsze miejsce zaj¹³ Grzegorz Malchernej PRZE£OM tj. w Pilchowicach, ul. Gliwicka 3.
czyk (¯ernica), na drugim miejscu sklaMiejsce z³o¿enia odpadów wska¿e osoba obs³uguj¹ca Stacjê Paliw.
syfikowano Adriana Szymurê (PilchoOdpady zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego bêd¹ przyjmowawice), a na trzecim Filipa Wajszczyka
ne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 700 do 1700 a w sobotê w godzi(¯ernica).
nach od 700 do 1300.

O Puchar
Wójta

OG£OSZENIE
W SPRAWIE
ZBIÓRKI ZU¯YTEGO SPRZÊTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO

/p/
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Stanickie fakle znowu zap³onê³y
Fakle to jedyny w swoim
rodzaju ognisty obrzêd, maj¹cy miejsce w Wielki Czwartek
w Stanicy. Stanica to bodaj¿e
jedyna wie powiatu gliwickiego, w której ta tradycja jest kultywowana od niepamiêtnych
czasów. Jak przed laty tak i w
tegoroczny Wielki Czwartek
tradycji sta³o siê zadoæ. O
zmierzchu zap³onê³y ogniska.
Na poszukiwanie Krzy¿yków
ukrytych na polach, z zapalonymi pochodniami (faklami)
ruszyli mieszkañcy Stanicy w
ka¿dym wieku. Warto podkreliæ, ¿e do³¹czyli do nich gocie z s¹siednich wsi, a nawet z
zagranicy. Podczas spotkania
piewano postne pieni, wspominano inne wielkopostne i
wielkanocne zwyczaje, czêstowano cukierkami. Wiele osób
zgromadzi³y te¿ wielkorodowe uroczystoci w stanickiej
szkole. Najpierw uczniowie
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego przedstawili wzruszaj¹ce
widowisko s³owno-muzyczne
Jezu, umierasz za mnie. Wymowa przedstawienia by³a
czytelna: Jezus umar³ za wielkie i ma³e grzechy oraz niewiernoæ zarówno doros³ych
jak i dzieci. Nasz¹ odpowiedzi¹ za Jego mêkê powinno byæ

nawrócenie i wdziêcznoæ.
Spektakl przygotowa³y nauczycielki z ZSP w Stanicy: Iwona
Dola, Dorota Chyclak i Urszula
Jureczka. Wród oklaskuj¹cych wystêpy byli staniczanie i
ich gocie z ca³ej gminy, a
wród nich przewodnicz¹cy
Rady Gminy - Krystian Gogulla,
radna - Aleksandra Czechowska-G¹bka, Winfryd Ficoñ - reprezentant Gminnego Orodka Kultury oraz so³tysi z Ku¿ni
Nieborowskiej, Nieborowic,
Wilczy i ¯ernicy.
Nie tylko na scenie by³o
ciekawie. Wiele emocji wywo³a³ konkurs na wi¹teczne wypieki Baby piek¹ baby. Komisja konkursowa mia³a twardy
orzech do zgryzienia. Osta-

tecznie przyznano trzy równorzêdne pierwsze miejsca, a
wród zwyciê¿czyñ znalaz³y
siê: Katarzyna Konieczny, Gizela Kania i Gertruda Mrozik oraz
Ma³gorzata Szendzielorz. Wyró¿niono te¿ pyszne babeczki najm³odszych cukierników:
Mileny i Paw³a Szendzielorz
oraz Ewy i Basi Konieczny.
Ozdob¹ spotkania by³a wystawa prac zg³oszonych przez
staniczan do Gminnego Konkursu Kroszonka 2010. Ogl¹daj¹cy podziwiali nagrodzone
pierwszymi miejscami kroszonki Agaty ¯y³y (szko³a podstawowa) i Brygidy ¯y³y (doroli).
Wspólna degustacja konkursowych wypieków, mazurków z
cukierni pana Surdela i wyro-

bów wêdliniarskich z firmy pana
Tomasznego zakoñczy³a to mi³e
spotkanie. Pozwoli³o ono na
chwilê zatrzymaæ siê w przedwi¹tecznej krz¹taninie. Da³o
okazjê do refleksji, ale i wprowadzi³o w nastrój wi¹t Wielkiej
Nocy.
Rada So³ecka i so³tys Krzysztof Kotysz dziêkuj¹ za pomoc w
przeprowadzeniu uroczystoci
i fakli nastêpuj¹cym osobom i
instytucjom: dyr. ZSP w Stanicy
 Anicie Szczêsnej, nauczycielom, pracownikom i uczniom
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego, Marcinowi Szymurze,
panu Tomasznemu, Ko³u Gospodyñ Wiejskich i Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej ze Stanicy.
Oprac. Teresa Kulik

100-lecie OSP Wilcza
8 maja br. odbêd¹ siê uroczystoci zwi¹zane z jubileuszem 100-lecia wilczañskiej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Wed³ug posiadanych protoko³ów i zapisów, Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Wilczy za³o¿ona zosta³a w 1909 r. a zarejestrowana w 1910 r. w by³ym
powiecie rybnickim. Mia³a ona
w swoim posiadaniu sikawkê
konn¹, któr¹ stra¿acy pos³ugiwali siê do 1946 r. Wtedy to zakupiono motopompê marki
,,OKSNER, a rok póniej zdecydowano siê na zakup syreny
elektrycznej. W tym samym
roku odkupiono z miasta Boguszów samochód stra¿acki

OPEL BLIC, który po kapitalnym remoncie s³u¿y³ 28 lat. W
maju 1958 roku zosta³a zakupiona druga motopompa marki
,,FLUDER, a dwa lata póniej
obchodzono jubileusz 50-lecia.
W 1967 roku powo³ano
MOP, a jej opiekunem zosta³ p.
Konieczny.
Od roku 1977 OSP Wilcza
podlega pod Komendê Rejonow¹ Stra¿y Po¿arnych w Gliwicach, gdzie w tym samym roku
zosta³a w³¹czona do kompani
obwodowej.

Budowê nowej remizy stra¿ackiej rozpoczêto w 1986 roku
i dwa lata póniej ca³y sprzêt
przeciwpo¿arowy zosta³ ulokowany w nowym budynku.
6 wrzenia 1988 roku z
Komendy Rejonowych Stra¿y
Po¿arnych w Gliwicach wilczañska jednostka otrzyma³a
wóz bojowy typu ,,Jelcz. W
maju 1990 r. OSP wesz³a w
posiadanie sztandaru.
Przez kolejne lata stra¿acy
bior¹ aktywny udzia³ we wszelkich akcjach po¿arowych i innych zagro¿eniach, nios¹c pomoc poszkodowanym. Do najtrudniejszych akcji nale¿y zaliczyæ gaszenie po¿aru lasów w
Kuni Raciborskiej (rok 1992)
oraz pomoc w czasie powodzi

na terenie Godowa i Raciborza
(1997).
W wietlicy OSP dzia³a
centrum komputerowe z którego korzysta m³odzie¿ i mieszkañcy wsi Wilcza. Druhowie
aktywnie uczestnicz¹ w pracach na rzecz wsi, wspó³pracuj¹c z ró¿nymi organizacjami
spo³ecznymi.
Od 2007 roku OSP jest w
posiadaniu drugiego samochodu po¿arniczego marki Man.
Obecnie OSP Wilcza liczy
33 cz³onków, w tym 7 cz³onków honorowych, na czele z ks.
Proboszczem Parafii w Wilczy.
M.K.K
(na podstawie informacji
Zarz¹du OSP Wilcza)
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WYNIKI KONKURSU

Najpiêkniejsza
Kroszonka 2010

26 marca br. jury w sk³adzie Dagmara Dzida - Sekretarz
Gminy Pilchowice, Joanna Kruczyñska  pracownik Urzêdu
Gminy w Pilchowicach i Aleksandra Bala - w³acicielka kwiaciarni w Pilchowicach, wy³oni³o zwyciêzców konkursu Najpiêkniejsza Kroszonka 2010. W poszczególnych kategoriach
czo³owe miejsca zajêli:
- szko³a podstawowa
I miejsce - Agata ¯y³a (Stanica), II miejsce - Agata Szwanda
(Wilcza), III miejsce - Sandra Seku³a (¯ernica), wyró¿nienie Zofia Konieczny, Krzysztof Fry
- gimnazjum
I miejsce - Nikola Oleksza (Pilchowice), II miejsce - Sylwia
Konieczny (¯ernica), III miejsce - Marta Kaszek (Pilchowice),
wyró¿nienie - Martyna Szolc (Pilchowice),
- doroli
I miejsce - Brigida ¯y³a (Stanica), II miejsce - Teresa Gilner
(Leboszowice), III miejsce - Angelika Miera (Pilchowice), wyró¿nienie - Gabriela i Erwin Sapik.
Ponadto jury przyzna³o szczególne wyró¿nienia dzieciom
z przedszkoli oraz uczestnikom konkursu nale¿¹cych do Domów Pomocy Spo³ecznej Gminy Pilchowice.

Foto: GOK

M.K.K, Foto: Krzysztof Go³uch
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Gminna Biblioteka Publiczna na licie
finalistów Programu Rozwoju Bibliotek
612 bibliotek gminnych i 1255 filii z ca³ej Polski zakwalifikowa³o
siê do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Otrzymaj¹
one wsparcie merytoryczne, organizacyjne i technologiczne. Biblioteki w ma³ych miejscowociach bêd¹ mog³y szybciej staæ siê
nowoczesnymi centrami wiedzy i aktywnoci lokalnej.

Do powy¿szego programu
zosta³a przyjêta tak¿e Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilchowicach. Aby aplikowaæ do
programu nale¿a³o wczeniej
stworzyæ ma³¹ koalicjê bibliotek. Na terenie powiatu gliwickiego tak¹ grupê stworzy³y:
Gminna Biblioteka Publiczna

w Giera³towicach, która zosta³a Bibliotek¹ Wiod¹c¹ oraz
Gminna Biblioteka Publiczna
w Pilchowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Rudziñcu i Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach, które
zosta³y Bibliotekami Partnerskimi. Biblioteki te wspó³pra-

cuj¹ ze sob¹ w trakcie trwania
programu. W jego ramach filie
biblioteczne na terenie naszej
gminy (¯ernica, Wilcza) otrzyma³y zestaw komputerowy z
oprogramowaniem, z którego
bêd¹ mogli korzystaæ bezp³atnie wszyscy mieszkañcy. Dodatkowo ka¿da placówka
otrzyma³a urz¹dzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner,
ksero, fax), a pracownicy biblioteki wezm¹ udzia³ w szerokiej gamie szkoleñ.
Program Rozwoju Bibliotek jest d³ugofalowym i nowatorskim przedsiêwziêciem o
ogólnopolskim zasiêgu. Ma
pomóc bibliotekom w ma³ych
miejscowociach przekszta³ciæ siê w centra wiedzy i aktywnoci lokalnej. Zaplanowany na piêæ lat program dysponuje grantem w wysokoci 28
mln dolarów, przekazanym
PolskoAmerykañskiej Funda-

Festiwal Piosenki Karaoke

Ju¿ po raz czwarty odby³ siê Festiwal Piosenki Karaoke, którego
organizatorem jest Dom Pomocy Spo³ecznej Zameczek w
Kuni Nieborowskiej.
Prezentacjê uczestników
poprzedzi³ hymn festiwalowy, a nastêpnie rozpoczê³a
siê wokalna rywalizacja podopiecznych Domów Opieki
Spo³ecznej z Kuni Nieborowskiej, Koñczyc Ma³ych,
Sonicowic, Pilchowic, Orzesza, Bytomia, Siemianowic i
Gliwic. W festiwalu wziêli te¿
udzia³ podopieczni Orodka
Matki Bo¿ej Uzdrowienia
Chorych w Knurowie.
Ka¿dy z DPS-ów mia³ za
zadanie przygotowaæ trzy

piosenki sporód wczeniej
zaproponowanych. Ca³oæ
ocenia³o jury pod przewodnictwem Iwony Kobryñ.
- Wszyscy dobrze siê bawili, a impreza odby³a siê dziêki uprzejmoci dyrektora Centrum Kultury w Knurowie oraz
pracowników Domu Kultury
w Szczyg³owicach  podkrelaj¹ organizatorzy. - Nasze
spotkanie zosta³o uwietnione
wystêpami dzieci i m³odzie¿y
ze szkó³ w Szczyg³owicach.
Jednoczenie dziêkujemy

cji Wolnoci przez Fundacjê
Billa i Melindy Gates. Fundusze zostan¹ przeznaczone na:
szkolenia
bibliotekarzy,
wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie ca³ego
systemu bibliotecznego oraz
pakiet dzia³añ informacyjnych
i promocyjnych.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany
przez Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego,
utworzon¹ przed rokiem przez
Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci. Program Rozwoju Bibliotek wspieraj¹ m.in.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Ksi¹¿ki, Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, marsza³kowie i wojewodowie, Zwi¹zek Gmin
Wiejskich RP, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Gazeta Wyborcza, Grupa onet.pl.
Ewa Lukoszek

sponsorom za pomoc w organizacji imprezy.
Festiwal zakoñczy³ siê
wrêczeniem pucharów, dyplomów, nagród i pami¹tek
oraz wspóln¹ zabaw¹ przy
muzyce.
/-/
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WILCZA

Przygoda z eTwinningiem

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny s³ynie z tego, i¿ chêtnie bierze udzia³ w innowacyjnych
formach wychowania i nauczania, podejmuje nowe wyzwania, poprzez swoj¹ ró¿norak¹ dzia³alnoæ otwiera siê na szersze rodowisko, a obecnie nawet na wiat.
Mimo, i¿ tak wiele kilometrów dzieli nas od egzotycznej
Malty  przedszkolaki maj¹ tam
swoich przyjació³ i wystarczy
klikniêcie komputerow¹ myszk¹
bymy mogli siê spotkaæ w wirtualnym wiecie. A wszystko za
spraw¹ programu eTwinning,
który
zak³ada
Europejsk¹
Wspó³pracê Szkó³ i Przedszkoli
za porednictwem Internetu.
Nasza randka z eTwinningiem rozpoczê³a siê w marcu
2008 roku. Wówczas to nauczycielka z przedszkola - Iwona Pietrucha nawi¹za³a kontakt z sympatyczn¹ Maltank¹ - Michelle
Cauchi. E-mailowe rozmowy
bardzo szybko doprowadzi³y do
zarejestrowania pierwszego
projektu. I tak rozpoczêlimy
wspó³pracê z St. Clare College
Primary School w Gzirze.
Pierwszy projekt Exchanging
teaching ideas between countries trwa³ rok i zak³ada³ wymianê pomys³ów i informacji o
naszych krajach. Na bie¿¹co
wysy³alimy sobie e-maile pe³ne
zdjêæ, opisów uroczystoci i prac
plastycznych. Uzupe³nieniem
tego by³y paczki pe³ne niespodzianek dla naszych milusiñskich, chêtnie te¿ spotykalimy
siê podczas videokonferencji,
gdzie dzieciaki przedstawia³y
siê, prezentowa³y piosenki i inscenizacje w jêzyku angielskim
i ojczystym. Uwieñczeniem projektu by³a strona Internetowa
stworzona przez obie nauczycielki-koordynatorki. Projekt ten
otrzyma³ dwa wyró¿nienia: Krajow¹ Odznakê Jakoci oraz Europejsk¹ Odznakê Jakoci.
Poniewa¿ dobrze nam siê ze
sob¹ wspó³pracowa³o, postanowi³ymy wraz z Michelle, nie
przerywaæ kontaktu i zarejestrowaæ nowy projekt pn. All about
us, czyli Wszystko o nas, nad
którym pracujemy do chwili
obecnej. I znów dzieci chêtnie
poznaj¹ swoje kraje, tworz¹
specjalnie dla przyjació³ ciekawe prace plastyczne, pakuj¹
niespodzianki do paczek, spotykaj¹ siê na videokonferencji.
Projekt otrzyma³ w marcu tego
roku Krajow¹ Odznakê Jakoci
 wyró¿nienie za swoj¹ pracê.

¯eby promowaæ osi¹gniêcia
na tym szczeblu dzia³alnoci,
Iwona Pietrucha w padzierniku ubieg³ego roku zorganizowa³a w przedszkolu Tydzieñ
eTwinningu. Jego celem by³o zaprezentowanie rodzicom istoty
programu i dotychczasowego
dorobku placówki w tym zakresie. Relacja z przebiegu tego tygodnia zosta³a zamieszczona na
stronie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego oraz na polskiej stronie eTwinningu. Dodatkowym
sukcesem by³o zamieszczenie w
miesiêczniku Wychowanie w
Przedszkolu (nr 10/2009) artyku³u na temat naszej przygody z
eTwiningiem.
Od samego pocz¹tku przedszkoln¹ zabawê w eTwinning
ledzi³a nauczycielka jêzyka
angielskiego - Magda ¯y³a. Poniewa¿ dobrze nam siê uk³ada³a
wzajemna wspó³praca, pani
Magda szybko po³knê³a bakcyla i postanowi³a przenieæ program na szkolny grunt.
A w szkole wszystko zaczê³o siê tak
W czerwcu 2009 projekt
zosta³ zaakceptowany przez
Narodowe Biuro eTwinning.
Naszym partnerem zosta³a Portugalia, a projekt nosi nazwê
The Best Moments in our schools, czyli Najlepsze momenty
w naszej szkole.
Dlaczego taki temat projektu? Odpowied jest bardzo prosta. W naszej szkole dzieje siê
mnóstwo ciekawych rzeczy i
grzechem by³oby nie opowiedzieæ Europie w jaki sposób u
nas przebiega rok szkolny.
Oczywicie w zamian mo¿emy
dowiedzieæ siê, jak to siê dzieje
w Portugalii.
Najwiêkszym
sukcesem
wspó³pracy z Portugali¹ jest fakt,
i¿ uczniowie naprawdê anga¿uj¹ siê w swoje pierwsze europejskie dowiadczenie. Poprzez
ten projekt uczniowie zdaj¹ sobie sprawê, jak ciekawe potrafi
byæ ¿ycie szkolne i ¿e naprawdê jest siê czym szczyciæ poza
granicami w³asnego kraju.
Uczniowie czuj¹ siê wyró¿nieni wspó³prac¹ europejsk¹ i niejednokrotnie nazywaj¹ Portuga-

liê  przyjació³mi. Projekt z Portugali¹ otrzyma³ w marcu 2010
roku krajow¹ Odznakê Jakoci
za swoj¹ pracê, co cieszy nie
tylko uczniów, dyrektora, ale i
rodziców, którzy chêtnie w³¹czaj¹ siê w dzia³ania na tym
szczeblu.
Jak przekazujemy sobie informacje? Projekt jest nie tylko
wymian¹ uwag, opisów, ale tak¿e ma na celu poznawanie ró¿nych narzêdzi i programów potrzebnych do kontaktów (SKYPE,
GMAIL). Wykorzystujemy programy SLIDE, YOUTUBE, POWERPOINT do przedstawienia
w ciekawy sposób ¿ycia szko³y,
wysy³ane s¹ te¿ prace uczniów,
aby obie strony mia³y namacalny dowód wspó³pracy. Nauczyciele przekazuj¹ swoim podopiecznym, ¿e jêzyk angielski
nie jest tylko kolejnym nudnym
przedmiotem, ale bardzo cennym narzêdziem w poznawaniu
wiata. Poprzez krótkie informacje, streszczenia i opisy uczniowie wykorzystuj¹ wiedzê w zakresie jêzyka angielskiego, na
bie¿¹co informowani s¹ o wydarzeniach wa¿nych i ciekawych w portugalskiej szkole, a
do tego zawsze chêtnie czytaj¹
wiadomoci pozostawione na
platformie TwinSpace.
W marcu br. mia³a miejsce
pierwsza videokonferencja i
uczniowie mieli okazjê zoba-

czyæ i pos³uchaæ portugalskich
przyjació³.
Kto mo¿e zapytaæ, po co
nam to wszystko? Wszak eTwinning wymaga bardzo du¿o pracy, zarówno w placówkach, jak
i w domu. Jednak odpowied jest
jedna: dzia³alnoæ w eTwiningu
daje nam mnóstwo satysfakcji,
kiedy przychodz¹ kolejne sukcesy zapomina siê o mozolnej
pracy. Wspó³praca promuje placówkê w rodowisku, rodzice s¹
dumni, ¿e ich dzieci ju¿ od najm³odszych lat otwieraj¹ siê na
wiat. A dzieci? Niezmiernie
ciesz¹ siê ka¿d¹ wiadomoci¹
otrzyman¹ od maltañskich i portugalskich kolegów, z niecierpliwoci¹ czekaj¹ na przesy³ki,
dopytuj¹ o wirtualne spotkania. A co najwa¿niejsze
wiedz¹, ¿e poza ich ma³¹ Ojczyzn¹, jak¹ jest Wilcza, istnieje inny wiat, w którym, mimo
ró¿nic wiatopogl¹dowych czy
innego koloru skóry ¿yj¹ tacy
sami ludzie. Wiedz¹ równie¿, ¿e
w dzisiejszych czasach nie
musz¹ istnieæ ¿adne bariery,
uniemo¿liwiaj¹ce kontakt z kolegami z innych krajów, poniewa¿ ju¿ od najm³odszych lat pilnie ucz¹ siê jêzyka i poznaj¹
technologie komputerowe.
Iwona Pietrucha, Magda ¯y³a
Zespó³
Szkolno-Przedszkolny
Wilcza
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Jak postêpowaæ w sytuacjach zagro¿eñ
Prawie codziennie dowiadujemy siê ze rodków masowego przekazu o katastrofach, klêskach ¿ywio³owych i
innych niebezpiecznych zdarzeniach. S¹ to zagro¿enia wywo³ane si³ami natury, jak równie¿ zagro¿enia wywo³ane przez nas samych, poprzez nasz¹ bezporedni¹ lub poredni¹ dzia³alnoæ. Nie jestemy w stanie ich wyeliminowaæ, mo¿emy natomiast je ograniczyæ. Ka¿dy z nas powinien wiedzieæ, co robiæ w przypadku wyst¹pienia
po¿aru, powodzi, gdzie szukaæ schronienia podczas huraganu, jak przygotowaæ siê do ewakuacji, co robiæ w
przypadku wyst¹pienia zagro¿enia epidemiologicznego.
W kolejnych numerach Naszej Gminy bêdziemy zamieszczaæ praktyczne porady, jak nale¿y przygotowaæ siê na wypadek ewentualnych zagro¿eñ i o czym nale¿y pamiêtaæ.
W dzisiejszym numerze: Zagro¿enie powodziowe - powód i wezbranie.
Wezbraniem nazywa siê ka¿de podniesienie stanu wody
(w rzece, jeziorze), bez wzglêdu na jego wielkoæ.
Powód jest to wezbranie, podczas którego woda po przekroczeniu linii brzegowej lub poziomu korony wa³ów ochronnych zalewa doliny rzeczne, tereny depresyjne.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza siê, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i
wed³ug prognoz nadal siê podnosi.
Alarm powodziowy og³asza siê, gdy poziom wody zbli¿a
siê do stanu alarmowego, a prognozy przewiduj¹ dalszy przybór wody.
Podczas intensywnych opadów atmosferycznych istnieje
powa¿ne niebezpieczeñstwo sp³ywu wody z wybetonowanych, wyasfaltowanych lub utwardzonych powierzchni do
miejsc ni¿ej po³o¿onych, powoduj¹c zalanie ca³ych ulic, nastêpnie piwnic okolicznych domów i pomieszczeñ ni¿ej po³o¿onych. Zagro¿eñ tych ze wzglêdu na istniej¹c¹ lokalizacjê
istniej¹cych ju¿ budynków nie da siê ca³kowicie wyeliminowaæ. Niemniej jednak przy prowadzeniu pewnych dzia³añ zapobiegawczych z Twojej strony i Twoich s¹siadów mo¿na je
zmniejszyæ i zminimalizowaæ finansowe skutki tych nieszczêæ.
B¹d przezorny przed i:
- dowiedz siê w swoim urzêdzie gminy (miasta) czy mieszkasz na terenie zagro¿onym (zalewowym), jakie jest zagro¿enie
i ryzyko wyst¹pienia powodzi Twojego miejsca zamieszkania,
- zapoznaj siê z powodziowymi sygna³ami ostrzegania i alarmowania (zazwyczaj jest to dwiêk syreny alarmowej, gong, dwiêk
dzwonów kocielnych oraz komunikaty radiowe i telewizyjne),
- nie buduj siê w miejscu, które nara¿one jest na zalanie, a
je¿eli ju¿ mieszkasz na terenie, który jest zagro¿ony nie oszczêdzaj na izolacji. Wykonaj trwa³¹ izolacjê cian fundamentów,
cian piwnic i gara¿y,
- ubezpiecz siebie i rodzinê oraz swój maj¹tek, co pozwoli
czêciowo zrekompensowaæ ewentualne straty,
- upewnij siê, czy cz³onkowie Twojej rodziny (zw³aszcza
dzieci), wiedz¹ co robiæ w trakcie powodzi. Naucz je jak i kiedy
wezwaæ policjê, stra¿ po¿arn¹ i inne s³u¿by ratownicze,
- opracuj i uzgodnij z rodzin¹ plan komunikacji na wypadek zagro¿enia okrelaj¹c sposób kontaktowania siê ze sob¹ i
ewentualne miejsce spotkania,
- zgromad i miej pod rêk¹ materia³y i podstawowe narzêdzia przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim
zagro¿eniem powodziowym (worki, piasek, ³opaty, folia plastikowa, deski, p³yty, gwodzie).
W czasie zagro¿enia powodzi¹:
- w³¹cz radio lub telewizjê w celu wys³uchania komunikatów o zagro¿eniu i sposobie postêpowania,
- zabezpiecz parter domu wykorzystuj¹c do tego celu worki z piaskiem i folie. Przenie miejsca sypialne i cenniejsze rzeczy na wy¿sze kondygnacje budynku,

- je¿eli to mo¿liwe, dzieci i osoby starsze przetransportuj w
bezpieczne miejsce np. do rodziny, krewnych, poza obszar
zagro¿ony zalaniem,
- zgromad w domu niezbêdne zapasy ¿ywnoci i wody do
picia, nape³nij czyst¹ wod¹ posiadane du¿e pojemniki i naczynia np. wannê co pozwoli zwiêkszyæ zapasy wody dla celów
spo¿ywczych i sanitarnych,
- je¿eli zaistnieje taka potrzeba lub zostanie wydane zalecenie od³¹cz dop³yw energii elektrycznej i gazu do budynku,
- w razie koniecznoci ewakuacji zabezpiecz najwa¿niejsze dokumenty Twoje i Twojej rodziny. Przygotowuj¹c siê do
ewentualnej ewakuacji pamiêtaj, ¿e osoba doros³a powinna
mieæ przy sobie nie wiêcej ni¿ 50 kg baga¿u,
- zabezpiecz siê w zapasowe ród³a zasilania (latarki, reflektory, wiece, zapasowe baterie),
- je¿eli posiadasz zwierzêta, znajd dla nich bezpieczne
miejsce. Pamiêtaj, aby w momencie nadejcia powodzi nie
by³y uwi¹zane i w razie koniecznoci mog³y siê same ratowaæ, najlepiej je¿eli pozwolisz na ich ewakuacje prewencyjn¹,
- usuñ ze swojego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak rodki owadobójcze czy pestycydy,
- nie poruszaj siê po obszarach zalanych, nie przeje¿d¿aj
przez nurty wodne, nie pozostawaj wewn¹trz unieruchomionego przez wodê samochodu, je¿eli to mo¿liwe opuæ go,
- zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnic
swego domu, a unikniesz zagro¿enia uszkodzenia fundamentów domu przez cinienie napieraj¹cych wód powodziowych,
- pomagaj s³u¿bom ratowniczym, wykonuj ich polecenia,
- je¿eli potrzebujesz pomocy, pamiêtaj stosuj nastêpuj¹ce
oznaczenia:
kolor bia³y  ewakuacja, kolor niebieski - potrzebujesz pomocy medycznej, kolor czerwony - potrzebujesz ¿ywnoci i
wody.
Po powodzi:
- s³uchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, pozostañ jak najd³u¿ej poza zasiêgiem wód powodziowych,
- nie wracaj do domu dopóki w³adze nie og³osz¹, ¿e jest to
bezpieczne,
- po powrocie dokonaj szczegó³owych oglêdzin domu.
Sprawd czy budynek nie zosta³ naruszony i nie grozi zawaleniem, sprawd stan instalacji domowych,
- wyrzuæ ca³¹ ¿ywnoæ, która mia³a kontakt z wodami powodziowymi i wszystko co mo¿e spowodowaæ zagro¿enie epidemiologiczne,
- przed skorzystaniem z instalacji wodno-kanalizacyjnej
sprawd stan rur wodoci¹gowych i system odprowadzania cieków do szamb i zbiorników sanitarnych,
- dokumentuj fotograficznie istniej¹ce zniszczenia i uszkodzenia zarówno budynków jak i wyposa¿enia (bêdzie Ci to
potrzebne przy ubieganiu siê o odszkodowanie),
- pomó¿ innym, którzy mog¹ wymagaæ specjalnej pomocy,
s¹siadom, osobom starszym.
J.W.

sierpieñ 2005

Tak witalimy wiosnê
WILCZA

Z prawdziw¹ przyjemnoci¹ przywitam siê dzi z wiosn¹, podam jej swe rêce, w
weso³ej piosence  - s³owami tej weso³ej, wiosennej piosenki rozpoczê³a siê w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uroczystoæ wiêta wiosny zatytu³owana Przedszkolaki
witaj¹ wiosnê w Gminie Pilchowice.

Tradycyjnie ju¿ przedszkolaki z naszej gminy spotykaj¹ siê na ró¿nego rodzaju imprezach integracyjnych. Tak by³o i tym razem.
19 marca br. do placówki w
Wilczy zawita³y rozemiane
buzie ze wszystkich przedszkoli w gminie. Oprócz milusiñskich spotkanie zaszczycili swoj¹ obecnoci¹
zaproszeni gocie: przedstawiciele Urzêdu Gminy,
GOK-u, radni, so³tys, dyrektorzy i nauczyciele z poszczególnych
placówek
owiatowych.
Uroczystoæ rozpoczê³a
wiosennym powitaniem dyrektor ZSP - £ucja Suchara, po
czym odda³a mikrofon prowadz¹cej ca³¹ imprezê nauczycielce - Halinie Kozubek.

W oczekiwaniu na najwa¿niejsz¹ osobê tego wiêta Pani¹ Wiosnê - dzieci ledzi³y
losy ma³ej jarzêbinki i lenych
zwierz¹tek. To weso³e przedstawienie w ciekawej scenografii zaprezentowa³ szkolny
teatrzyk Baju-Baj pod kierunkiem Beaty Goli i Danuty Joñczyk.
Kolejnym punktem programu by³ wystêp 5-latków z naszej placówki. Dzieci poprzebierane w kolorowe stroje,
uszyte przez panie wone,
przedstawi³y inscenizacjê
wiersza Idzie wiosna. To ju¿
wystarczy³o, by wreszcie przyby³a d³ugo oczekiwana Pani w
barwnej sukience i wianku na
g³owie. Przyby³a ze s³onecznym umiechem, czêstuj¹c
milusiñskich s³odyczami. W

odpowiedzi na jej umiech i
ciep³o przedszkolaki z poszczególnych placówek zaprezentowa³y siê w przygotowanym programie artystycznym. By³y tañce, inscenizacje
piosenek oraz zabawy muzyczno-ruchowe.
Kiedy dzieci na chwilê
usiad³y po wyczerpuj¹cych
wystêpach, okaza³o siê, ¿e
czeka na nich s³odka niespodzianka  kolorowe babeczki,
ciasteczka oraz baranki i zaj¹czki upieczone i piêknie
udekorowane przez nasze panie kucharki.
To nie by³ jeszcze koniec
niespodzianek, jakie czeka³y
na wszystkich tego s³onecznego dnia. Okaza³o siê bowiem,
¿e na szkolnym boisku stoj¹
wozy zaprzê¿one w konie.
Tymi wozami nasi milusiñscy
przejechali ulicami Wilczy,
wzbudzaj¹c radoæ i zainteresowanie mieszkañców.
Uzupe³nieniem tej mi³ej
uroczystoci by³a wystawa
Marzannek  s³omianych ku-

kie³, które tradycyjnie s¹ symbolem z³ej zimy. Marzanny
zosta³y wykonane przez nauczycielki z wszystkich przedszkoli.
Przygotowania, w które
zaanga¿owany by³ ca³y personel wilczañskiego przedszkola, rozpoczê³y siê ju¿ kilka tygodni przed nadejciem wiosny. Okaza³o siê, ¿e by³ to niesamowity dzieñ, pe³en wietnej zabawy i zaskakuj¹cych
niespodzianek. Jednak najwiêksz¹ niespodziankê przygotowa³a dla nas pogoda  od
rana wieci³o ciep³e, radosne
s³onko. Widaæ, zas³u¿ylimy
na nie ciê¿k¹ prac¹ i przygotowaniami. A ¿e by³ to niezapomniany dla wszystkich dzieñ,
niech potwierdz¹ s³owa szecioletniego Bartka, który podczas przeja¿d¿ki fur¹ powiedzia³: To by³ najlepszy dzieñ
w moim ¿yciu.
Dla takich chwil warto siê
staraæ.
Iwona Pietrucha (ZSP Wilcza)

