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W maju wraz z Januszem Pogorzelskim wizytowalimy plac przebudowy
skrzy¿owania bojkowskiego. By³o to
mo¿liwe dziêki uprzejmoci przedstawiciela wykonawcy tych robót. Za³o¿enia
projektu przedstawione na zebraniu wiejskim w ¯ernicy okrelaj¹ sposób w jaki
bêdziemy jedziæ po przebudowie. Najwa¿niejszy wniosek, jaki wynika z tego
opracowania to fakt, ¿e skrzy¿owanie
bêdzie nale¿a³o do tzw. bezkolizyjnych.
Pocz¹tkowo ustalono, ¿e inwestycja bêdzie podzielona na dwa etapy i dopiero
ten drugi bêdzie obejmowa³ rozwi¹zanie
problemu wyjazdu z ¯ernicy. Niepokoj¹ce by³y równie¿ sygna³y, ¿e kryzys gospodarczy postawi pod znakiem zapytania
realizacjê Centrum Auchan i co siê z tym
wi¹¿e uk³adu drogowego. Na szczêcie
okaza³o siê, ¿e jednoczenie bêd¹ realizowane obydwa etapy, a termin realizacji
nie ulega zmianie.
Uk³ad drogowy ma byæ gotowy z
koñcem wrzenia tego roku. Pamiêtajmy
jednak, ¿e mielimy do czynienia z ulewnymi deszczami, a ostatnia zima nale¿a³a
do d³ugich i mronych. Mo¿emy stwierdziæ, ¿e czeka nas (korzystaj¹cych z tego
skrzy¿owania) ju¿ tylko kilka miesiêcy
utrudnieñ.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e ca³oæ kosztów
inwestycji pokrywa Auchan.
Takie od samego pocz¹tku by³o stanowisko w³adz Gliwic - ¿e równie¿ ta inwestycja zostanie sfinansowana ze rodków inwestora centrum handlowego.
Nas najbardziej cieszy, ¿e po wieloletnich staraniach, zaanga¿owaniu wielu
osób - mieszkañców ¯ernicy - bêdziemy
mogli bezpiecznie przejechaæ przez bojkowskie skrzy¿owanie.
Wilhelm Krywalski
Publikacja zdjêæ za zgod¹ Auchan
Polska Sp. z o.o.
Foto: Janusz Pogorzelski

Foto: Janusz Pogorzelski

Przebudowa skrzy¿owania
Bojków idzie pe³n¹ par¹

Podziêkowania dla wszystkich zaanga¿owanych
w akcji powodziowej prowadzonej w maju i czerwcu br.
na terenie Gminy Pilchowice.
Serdecznie dziêkujê stra¿akom - cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
so³tysom, mieszkañcom, przedsiêbiorcom, pracownikom Orodka Pomocy
Spo³ecznej, Pilchowickiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego i Urzêdu Gminy.
Wszystkim, którzy w tych trudnych dniach byli zaanga¿owani
i s³u¿yli pomoc¹. Wasz trud i powiêcenie w niesieniu pomocy drugiemu
cz³owiekowi zas³uguj¹ na uznanie.
Za okazane wsparcie i pomoc w imieniu ca³ej spo³ecznoci serdecznie
dziêkujê.
Wójt
Wilhelm KRYWALSKI

NA NASZYCH £AMACH:

20. lat samorz¹du (cz. II)  str. 2
Gimnazjalici wrócili z Francji  str. 4
Dla Micha³a  str. 6
Bitwa o Nieborowice  str. 8

2

czerwiec 2010

GMINA PILCHOWICE W PERSPEKTYWIE 20-LECIA SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO - CZÊÆ II

Jak wykorzystalimy
to 20-lecie?
20 lat samorz¹du to czas
najbardziej dynamicznego
rozwoju naszych gmin. Tak
oceniaj¹ ten okres fachowcy i
eksperci. Gminom zapali³o siê
zielone wiat³o, mog³y same
planowaæ, inwestowaæ i decydowaæ o kierunkach rozwoju.
Mia³y swoje pewne dochody
w³asne, mog³y gospodarowaæ
maj¹tkiem i mieniem gminnym, by³y samodzielne. Samodzielnoæ i wolnoæ zawsze
dodaje skrzyde³. Brak swobody w decydowaniu o sprawach wa¿nych dla mieszkañców gminy, koniecznoæ uzyskania zgody w³adz wojewódzkich na wszelkie gminne
inwestycje, ograniczone dochody w³asne spowodowa³y,
¿e po okresie w³adzy ludowej
mówi³o siê o zapaci w gminach. Gminy wiejskie by³y
mocno niedoinwestowane w
obszarach podstawowej infra-

struktury komunalnej. Studnie
by³y podstawowym ród³em
zaopatrzenia mieszkañców w
wodê, nie istnia³a ¿adna forma
gospodarowania odpadami i
ciekami. Przestarza³e budynki szkó³, przedszkoli, orodków zdrowia wymaga³y natychmiastowych remontów
lub nowych inwestycji.
Z³y stan sieci energetycznej, s³abe owietlenie ulic, brak
chodników. Mo¿na by dalej
wymieniaæ...
W bran¿y budowlanej nieodwracalny w skutkach jest
ba³agan przestrzenny wsi spowodowany wydawaniem zezwoleñ budowlanych zak³ócaj¹cych harmoniê i architekturê
krajobrazu. Czêsto zezwolenia
budowlane dotyczy³y dzia³alnoci gospodarczej uci¹¿liwej
dla mieszkañców.
To tylko niektóre z najwa¿niejszych problemów przed

którymi 20 lat temu stanê³y samorz¹dy. Problemy te w ró¿nym stopniu wystêpowa³y tak¿e w Gminie Pilchowice. Co
uda³o nam siê zmieniæ w tym
20-leciu?
Najwiêcej rodków poch³onê³y inwestycje kubaturowe wykonane w owiacie.
Mamy nowoczesn¹, dobrze
wyposa¿on¹ bazê szkolnoprzedszkoln¹ z boiskami, salami gimnastycznymi i halami
sportowymi.
W minionym 20-leciu ca³a
gmina pokryta zosta³a now¹
sieci¹ wodoci¹gow¹. Uruchomiony zosta³ system zbiórki
odpadów. Mamy nowoczesne,
dobrze wyposa¿one orodki
zdrowia. Sprawnie dzia³aj¹
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne wyposa¿one w nowoczesny
sprzêt i wozy bojowe. W wiêkszoci so³ectw funkcjonuj¹
wietlice wiejskie i biblioteki.

Inaczej wygl¹daj¹ nasze
wioski: czyciej i schludniej.
Wyros³o wiele sklepów
pe³nych towarów, lokali gastronomicznych, a szyldy wielu firm przyci¹gaj¹ klientów.
Warunki do ich powstania
stworzy³ samorz¹d. Wyremontowany zosta³ Urz¹d
Gminy. Zapewnienie godnych
warunków i profesjonalnej
obs³ugi wiadczy o szacunku
dla mieszkañców. Stale ronie
równie¿ wiadomoæ pracowników samorz¹dowych i radnych, ¿e pe³ni¹ s³u¿ebn¹ rolê
wobec mieszkañców. Ronie
równie¿ spo³eczeñstwo obywatelskie wiadome swej roli i
praw.
Mylê, ¿e bilans 20 lat samorz¹du w Gminie Pilchowice wypada pozytywnie. To
dorobek i zas³uga wszystkich
mieszkañców, organizacji
wiejskich, szkó³ i przedszkoli.
Wszyscy odpowiedzialni jestemy za wspólnotê mieszkañców naszej Gminy, któr¹
tworzymy.
Marian Sadecki
Radny Powiatu Gliwickiego

Asy
z trzeciej klasy

21 kwietnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ¯ernicy odby³ siê ósmy Gminny Konkurs
Wiedzy i Umiejêtnoci Uczniów Klas Trzecich
ASY Z TRZECIEJ KLASY. Has³em przewodnim tegorocznego turnieju by³y s³owa: wiat wiedzy
czeka na was, odkrywajcie j¹ na ka¿dym kroku.
O miano asów walczyli
uczniowie ze wszystkich
gminnych szkó³. Dru¿yny
z³o¿one z szeciu uczniów
rozwi¹zywa³y testy z edukacji polonistycznej, matematycznej i rodowiska spo³eczno-przyrodniczego.
Zadania
sprawdza³y
wiadomoci i umiejêtnoci
nabyte przez uczniów w
klasach I III , dotyczy³y te¿
ogólnej wiedzy uczniów o

otaczaj¹cym wiecie i wytworach kultury.
Wszyscy uczniowie wykazali siê du¿¹ wiedz¹, jednak
bezkonkurencyjni okazali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej w ¯ernicy  wychowankowie Anny Placek. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody, a nauczyciele przygotowuj¹cy uczniów do konkursu
specjalne podziêkowania.

Bezkonkurencyjni okazali siê uczniowie z ¯ernicy.

Gociem honorowym konKonkurs - jak co roku kursu by³a Dagmara Dzida - przygotowa³y Gra¿yna Masekretarz Urzêdu Gminy w Pil- kowska i Alina Piecha.
/-/
chowicach.
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Kolorowe Wakacje
w Gminie
Pilchowice
Gminny Orodek Kultury w Pilchowicach zaprasza dzieci szkolne i m³odzie¿ do udzia³u w
zajêciach Kolorowe Wakacje w Gminie Pilchowice 2010. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w
terminie od 28 czerwca do 30 sierpnia br. w
dwutygodniowych turnusach, w godzinach od
10.00 do 14.00.
Zajêcia zostan¹ przeprowadzone w czterech so³ectwach:
- Pilchowice  sala OSP,
- Stanica  sala OSP,
- Nieborowice  wietlica
rodowiskowa,
- Wilcza  sala OSP.
Grupy turnusowe bêd¹
liczyæ do 20 osób.
Zapisy przyjmowane
bêd¹ u wychowawców grup,
od 21 do 24 czerwca br.
Wród wielu atrakcji zaplanowanych przez GOK
znajd¹ siê: zajêcia wietlicowe, gry i zabawy ruchowe,
wycieczki rowerowe, spacery, ogniska z pieczeniem kie³basek, gry terenowe z udzia-

³em grup wakacyjnych oraz
na ¿yczenie zesz³orocznych
uczestników zajêæ - zielona
noc.
Zaplanowane zosta³y
równie¿ wycieczki krajoznawcze - ze wzglêdu na
ograniczon¹ liczbê miejsc,
pierwszeñstwo bêd¹ mieæ
uczestnicy zajêæ i wa¿na bêdzie kolejnoæ zg³oszeñ.
Udzia³ w zajêciach jest
bezp³atny.
Szczegó³owe informacje
na stronie www.gok.pilchowice.pl, na plakatach i ulotkach.
Serdecznie zapraszamy.
Maria Karolina Kaszek 
dyrektor GOK Pilchowice

Kolejny sukces
chórzystek

Tym razem uczennic klas IV i V z Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w ¯ernicy.
Zespó³ wokalno-instrumentalny Nutki ze Szko³y
Podstawowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
¯ernicy prowadzony przez
Gabrielê Malcherczyk wygra³

Najbli¿sze imprezy plenerowe
w Gminie Pilchowice
Data

Rodzaj imprezy

26.06.2010

Festyn rodzinny

11.07.2010

Festyn

Miejsce
Kunia Nieborowska
Wilcza

18.07.2010

Festyn z udzia³em
gwiazdy (Bernadetta
Kowalska i Przyjaciele)

¯ernica

01.08.2010

I Stanicki Festiwal ¯uru

Stanica

15.08.2010

Piknik ogórkowy

Wilcza

Organizator
Rada So³ecka
GOK Pilchowice
Ko³o Emerytów i
Rencistów GOK Pilchowice
Rada So³ecka
GKRPA Pilchowice
Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Stanica Przyjazne
So³ectwo, GOK Pilchowice
Rada So³ecka
GOK Pilchowice
Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

8 kwietnia br. Eliminacje Rejonowe w Zabrzu (by³ to X
Konkurs Piosenki l¹skiej
Karlik) do XVII Przegl¹du
Piosenki Dzieciêcej l¹skie
piewanie im. Adolfa Dygacza.
Przes³uchania Fina³owe
l¹skiego piewania odby³y siê 11 maja br. w Piekarach
l¹skich. Zespó³ zaprezentowa³ dwie melodie l¹skie:
Wedle drogi oset i Gdybym to ja mia³a. Ostatecznie
zespó³ Nutki zdoby³ II miejsce w XVII Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej l¹skie
piewanie im. Adolfa Dygacza.
Gala l¹skiego piewania odby³a siê 29 maja br. w
Koszêcinie, w siedzibie Zespo³u l¹sk, gdzie Nutki
wyst¹pi³y w Koncercie Laureatów.
Serdecznie dziewczynom
gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Gabriela

Malcherczyk
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UCZNIOWIE GIMNAZJUM Z ZESPO£U SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO W ¯ERNICY WZIÊLI UDZIA£ W WYCIECZCE
ZAGRANICZNEJ. TYM RAZEM CELEM BY£A PIÊKNA FRANCJA.

Jak zwykle by³o du¿o, szybko
i na osiem dni zapomnielimy o nie...
Zwiedzanie rozpoczê³o ta³a nas s³oñcem, a zimne
siê o 6 rano, po ca³onocnej wody wodospadu Rheinfall
podró¿y. Szwajcaria przywi- postawi³y nas na nogi. Wiêk-

szoæ z nas otworzy³a konta
w bankach Zurychu, a wyp³acone odsetki przeznaczylimy na zakup czekolady zawijanej przez wistaka w te
papierki
Drugi dzieñ - Alpy - i niesamowite prze¿ycie, bowiem
kolejk¹ wjechalimy na szczyt
Aiguille du Midi (3842 m
n.p.m.), sk¹d rozci¹ga³ siê
wspania³y widok na Mont
Blanc.
Chamonix, Annency, Grenoble to piêkne alpejskie miasteczka, które nas zauroczy³y.
Kolejny dzieñ  La Salette,
ton¹ce w chmurach sanktu-

arium zmusi³o nas do chwili
zadumy nad ¿yciem. Zadumy,
która trwa³a przez ca³¹ drogê
wzd³u¿ przepaci Wielkiego
Kanionu Rzeki Verdon.
Póniej by³o ju¿ czyste
szaleñstwo - czerwony dywan w Cannes (parê naszych
wycieczkowych gwiazd na
nim stanê³o), nastêpnie Grasse
 wiatowa stolica perfum i
szalone zakupy w fabryce perfum Fragonarda. Dope³nieniem atrakcji by³a pla¿a w St.
Tropez, k¹piel, jachty i rejs statkiem po zatoce milionerów.
Po tym wszystkim  Monaco.
Nie mielimy ju¿ pieniêdzy
(zosta³y na lokacie w banku),
wiêc poszlimy do oceanarium, a póniej przejazd uliczkami Monte Carlo. Poczulimy
siê jak kierowcy Formu³y F1.
Powia³o wielkim wiatem.
Ostatni dzieñ spêdzilimy
w Nicei. Najpierw wizyta w
ma³ej fabryce owoców kandyzowanych (oj, by³y tam
ró¿noci), a póniej spacer
s³ynn¹ Promenade des Anglais.
Osiem dni minê³o tak
szybko, a ¿eby opisaæ wszystko co zobaczylimy, musia³aby powstaæ powieæ w odcinkach. Ciê¿ko by³o wróciæ
do szkolnej codziennoci.
Ale wkrótce wakacje, a za
rok
Pary¿? Anglia? Portugalia? Jest tyle piêknych
miejsc.
Jolanta Bieniek
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XV OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

Sznupek w roli kibica

Przedszkole w ¯ernicy po raz piêtnasty by³o gospodarzem Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Zaproszenie przyjê³y dru¿yny 5-6 latków z przedszkola z Nieborowic, Pilchowic, Wilczy i Stanicy. Tegoroczna, jubileuszowa Olimpiada przebiega³a w atmosferze sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy.

Uroczyst¹ inauguracjê
rozpocz¹³ przemarsz uczestników
poszczególnych
przedszkoli, prowadzonych
przez greckich olimpijczyków, nios¹cych flagê olimpijsk¹. Zawody uroczycie
otwarto zapaleniem znicza
olimpijskiego. Dyrektor Barbara B¹k ¿yczy³a uczestnikom
udanej sportowej zabawy i
du¿o radoci. Przed przyst¹pieniem do sportowych zmagañ m³odzi sportowcy zaprezentowali siê w krótkich programach.
Niezwykle gor¹co i g³ono
dopingowali swoje dzieci rodzice, którzy licznie przybyli
do hali sportowej, wspierani
przez zespó³ cheerleaderek z
klas pierwszych i drugich.
Po czêci artystycznej zespo³y przyst¹pi³y do konkurencji, wród których znalaz³y
siê m. in. skoki na du¿ej pi³ce,
slalom z pi³k¹ lekarsk¹, jazda
na drewnianych podestach,
slalom na hulajnodze, taczki i
æwiczenia na ³aweczce.
W tym roku dziêki uprzejmoæ gliwickiej Policji nad
bezpieczeñstwem wszystkich
dzieci czuwa³ Sznupek, który oprócz dobrej zabawy,
przypomnia³ dzieciom i doros³ym o zachowaniu bezpie-

czeñstwa w domu i na wie¿ym powietrzu. Sznupek gor¹co te¿ kibicowa³ wszystkim
przedszkolakom.
W olimpiadzie nie by³o
przegranych, ka¿de przedszkole otrzyma³o puchar, dyplom oraz nagrody.
Na zakoñczenie zatañczylimy Greka Zorbê i zaprosilimy wszystkich na przysz³y
rok otrzymuj¹c potwierdzenie
przybycia gor¹cymi okrzykami.
Aneta liwka
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Nieborowickie wiêtowanie

Od wielu ju¿ lat dzieñ 26 maja jest w Nieborowicach okazj¹ do spotkania siê dzieci
m³odszych i starszych ze swoimi ukochanymi matkami, mamami czy mamusiami.
Nie inaczej by³o i tego roku
 AD2010. Na zaproszenie
dzieci i m³odzie¿y - uczestników ¿ycia wietlicowego, Rady
So³eckiej Nieborowic oraz
Gminnego Orodka Kultury w
Pilchowicach, piêædziesi¹t
mam przyby³o na spotkanie,
aby we wspólnym gronie nie
tylko nacieszyæ siê wystêpami
najm³odszych, ale tak¿e porozmawiaæ na tematy najbardziej
matki interesuj¹ce. Gor¹co
oklaskiwa³y one m³odych artystów, nie szczêdzi³y s³ów uznania dla talentu i wysi³ku tych,
którzy przygotowali mini koncert ¿yczeñ dla mam.
Z kronikarskiego obowi¹zku podajemy, ¿e piêkno poetyckich strof o matce recytowali:
Martyna Lissek, Dawid Keller,
Wiktoria Górecka i Kamila Kalnik, ¿e grupê taneczn¹ hip-hop
tworzyli: Kamila Kalnik - lideruj¹ca zespo³owi, Agata Stêpieñ,
Wiktoria Górecka, Adrian Skubisz, Artur Macha i Tomek Oleszowski, za aktorów dramy

scenicznej Nie masz mi³oci
nad matczyn¹ wcieli³y siê gimnazjalistki: Sandra Polok, Karolina Dyka, Karolina Sienkiewicz,
Karolina ¯o³¹dkowska oraz licealistka Patrycja Garczorz. Po
nich z krótkim wystêpem pojawi³a siê Wiktoria Kucelman.
Nie zabrak³o krótkich
¿yczeñ dla mam, w imieniu
w³adz gminy z³o¿y³ je wójt Wilhelm Krywalski, za w imieniu dzieci i m³odzie¿y - Patrycja
Garczorz z Aleksandr¹ K³odnic¹. Podziêkowania w imieniu
matek z³o¿y³a so³tys Nieborowic - Mieczys³awa Gogulla.
Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwa³ Winfryd Ficoñ.
Tydzieñ póniej - 2 czerwca br. grono najstarszych mieszkanek i mieszkañców Nieborowic w liczbie 70 osób przyby³o
na doroczne spotkanie z okazji
Dnia Seniora. Samo spotkanie
poprzedzone zosta³o msz¹ w.
w intencji najstarszych, a celebrowa³ j¹ senior Ksiê¿y - o. Cze-

Dla Micha³a
W Pilchowicach odby³ siê Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka, organizowany przez So³tysa i Radê So³eck¹ wsi
Pilchowice, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystropie
Musculorum, Zespó³ Szkó³ w Pilchowicach oraz Gminny
Orodek Kultury w Pilchowicach.
Wród przygotowanych wic. Zgromadzono kwotê
atrakcji znalaz³y siê m.in. mecz 3958,59 z³, któr¹ przekazano na
klasy B pomiêdzy LKS Vic- konto stowarzyszenia z has³em
toria Pilchowice  LKS Rudzi- Micha³ Skwierawski, kwota
niec, wystêpy artystyczne ta w 100% bêdzie przekazana
uczniów Zespo³u Szkó³ w Pil- dla Micha³a.
- Festyn uda³ siê pod ka¿chowicach Duo Fenix i Piekarskie Trio. Gwiazd¹ wieczo- dym wzglêdem, pocz¹wszy od
piêknej pogody, przez okaza³¹
ru by³a Janina Libera.
Zabawa taneczna trwa³a do zbiórkê charytatywn¹, na wietpónych godzin wieczornych, nej zabawie tanecznej koñcz¹c
natomiast wczeniej o humor,  relacjonuje So³tys wsi Pilchokonkursy i zabawy dla dzieci wice, Pawe³ Fibic, który rówzadba³ - jak zwykle wspaniale nie¿ dziêkuje wszystkim orga- Marek Biesiadny czyli Marek nizatorom oraz sponsorom za
bardzo du¿e zaanga¿owanie siê
Malarz.
Podczas festynu zorganizo- w przygotowanie tego festynu.
Na podstawie rozmowy z
wana zosta³a zbiórka charytatywna na leczenie i rehabilita- So³tysem wsi Pilchowice Pawcjê 13-letniego Micha³a Skwie- ³em Fibicem
Maria Karolina Kaszek
rawskiego, mieszkañca Pilcho-

s³aw Meres z parafii w. Micha³a
Archanio³a w ¯ernicy. To spotkanie pomylane jako kolejne
spotkanie pokoleñ, dostarczy³o
wszystkim zebranym wielu
wzruszeñ dziêki wystêpowi najm³odszych - dzieci Publicznego Przedszkola w Nieborowicach, które pod opiek¹ Renaty
Seku³y i Ireny Foit zaprezentowa³y w piosence i tañcu wdziêk
i urok ma³ych jeszcze, lecz odwa¿nych i wietnie czuj¹cych
siê na wietlicowej scenie artystów. Po przedszkolakach w
tañcu nowoczesnym piêknie
zaprezentowa³a siê grupa hiphopowa, w tym samym sk³adzie
co w Dniu Matki.
Szczególnym akcentem
spotkania by³o wrêczenie specjalnego wyró¿nienia El¿biecie
Kocur, która w tym roku obchodzi piêkny jubileusz 90 wiosen

¿ycia. Najlepsze ¿yczenia wraz
z kwiatami z³o¿y³ wójt gminy Wilhelm Krywalski w towarzystwie Krystiana Gogulli - przewodnicz¹cego Rady, o. Marka
Winiarskiego - proboszcza ¿ernickiej parafii, o. Czes³awa Meresa oraz Winfryda Ficonia. W
imieniu Rady So³eckiej ¿yczenia
z³o¿y³a Mieczys³awa Gogulla so³tys Nieborowic.
Gromkie sto lat dla pani
El¿biety brzmia³o tego dnia wyj¹tkowo piêknie.
Serdeczne podziêkowania
sk³ada siê Radzie So³eckiej Nieborowic, Gminnemu Orodkowi Kultury w Pilchowicach, którzy zadbali o poczêstunek dla
Mam i seniorów nie zapominaj¹c o s³odkim co nieco dla wykonawców czêci artystycznych spotkañ.
Winfryd Ficoñ

Ma³e projekty
Do Lokalnej Grupy Dzia³ania Spichlerz Górnego l¹ska
nale¿y 12 gmin: Pilchowice, Sonicowice, Rudziniec, Toszek,
Wielowie, Pawonków, Kochanowice, Koszêcin, Ciasna, Herby, Krupski M³yn oraz Tworóg.
W ramach konkursów og³aszanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013,
ka¿da gmina mo¿e pozyskaæ
fundusze m.in. na tzw. ma³e projekty. S¹ to inwestycje, imprezy
lub dzia³ania spo³eczne, które
mog¹ byæ dofinansowane do
kwoty 25.000,00 z³. Ta kwota to
70% kosztów kwalifikowalnych
projektu.
Gmina Pilchowice z³o¿y³a
w ramach konkursu trzy projekty: Przygotowanie oraz
wydanie folderu promuj¹cego
Gminê Pilchowice w otoczeniu LGD Spichlerz Górnego
l¹ska, Zagospodarowanie
przypa³acowego parku w Pilchowicach na miejsce wypoczynkowokulturalne oraz
Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w
Pilchowicach przy ul. Stra¿a-

ków. Pierwszy projekt dotyczy wydania albumu o Gminie Pilchowice ukazuj¹cego
piêkno oraz atuty spo³ecznoci lokalnej. Drugi projekt to
wyposa¿enie zabytkowego
parku przy ul. Damrota w
urz¹dzenia do zabawy oraz
wypoczynku. Za trzeci projekt bêdzie doposa¿eniem placu zabaw przy ul. Stra¿aków.
Z ka¿dego projektu Gmina Pilchowice mo¿e otrzymaæ zwrot
kosztów w 70 procentach.
Oprócz Gminy Pilchowice, z naszego terenu z wnioskami wyst¹pili: Gminny
Orodek Kultury w Pilchowicach, Stowarzyszenie Pilchowiczanie  Pilchowiczanom,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Wilczy, Stowarzyszenie Stanica  Przyjazne So³ectwo.
LGD Spichlerz Górnego
l¹ska og³asza równie¿ konkursy w ramach dzia³añ Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, Ró¿nicowanie w
kierunku nierolniczym.
Aleksandra

Skwara
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DNI EUROPY, CZYLI

Dudek kontra Beckham

O tym, ¿e edukacja europejska jest wa¿nym elementem dzia³alnoci
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy nie trzeba ju¿ nikogo przekonywaæ. Innowacja pedagogiczna w przedszkolu, kó³ko europejskie
prowadzone w szkole, dzia³alnoæ placówki w ramach programu
eTwinning oraz intensywna nauka jêzyka angielskiego - to tylko niektóre formy dzia³alnoci w ramach edukacji europejskiej.
6 maja br. odby³a siê w naszej placówce bardzo wa¿na
uroczystoæ,
mianowicie
Dzieñ Europejski, po³¹czony z
obchodami 5-lecia eTwinningu w Polsce. Przedsiêwziêcie
by³o podzielone na trzy czêci. Pierwsza czêæ to konkurs
wiedzy o Europie dla klas I-III.
Druga czêæ nale¿a³a do klas
IV-VI. Obie te czêci prowadzi³y Magdalena ¯y³a oraz Bogumi³a Dudziak.
Przedstawiciele poszczególnych klas dzielnie odpowiadali na pytania dotycz¹ce
ró¿nych krajów Unii Europejskiej, rozwi¹zywali quizy i rebusy, uk³adali puzzle, rozpoznawali potrawy i muzykê charakterystyczne dla danego kra-

ju, walczyli w konkurencji strzelania goli
Dudek kontra Beckham.
Najwiêcej emocji
wzbudzi³a ostatnia
konkurencja pod tajemnicz¹ nazw¹ Bob
Budowniczy, czyli
budowanie wie¿y Eiffla
z du¿ych kartonowych
pude³, oczywicie na
czas. Wszystkim konkursowym zmaganiom
dzielnie kibicowa³o
jury z³o¿one z dyrektora placówki - £ucji Suchary oraz przedstawicieli Biura Projektów
Zwyciêzcy zostali uhonoEuropejskich z jego szefow¹ rowani nagrodami ufundowaAleksandr¹ Skwar¹.
nymi przez szko³ê oraz Biuro
Projektów Europejskich.
Trzecia czêæ uroczystoci
by³a zwi¹zana z obchodami 5lecia eTwinningu w Polsce.
Wspó³organizatorem tej czêci, oprócz wspomnianych
wy¿ej pañ, by³a Iwona Pietrucha. Nasza placówka przy³¹czy³a siê do celebrowania tego
przedsiêwziêcia rejestruj¹c siê
na specjalnej urodzinowej
stronie internetowej, zg³aszaj¹c tym samym swój udzia³ w
obchodach. Przygotowania
do uroczystoci rozpoczê³y siê
parê dni wczeniej. Wówczas

to uczniowie klas IV z pani¹
Magd¹ na zajêciach plastycznych wykonali portrety swoich
portugalskich przyjació³ oraz
flagi tego kraju. Natomiast
przedszkolaki zrobi³y logo
eTwinningu oraz pami¹tkowe
laurki. Wszystkie prace zosta³y póniej wykorzystane do
dekoracji sali, na której odby³
siê Dzieñ Europejski.
6 maja uczestnicy projektów eTwinningowych, czyli
uczniowie klas IVa i IVb
oraz 6-latki wraz ze swoimi opiekunkami spotkali siê na sali gimnastycznej, by uczciæ tê piêkn¹
rocznicê. Na salê wjecha³y torty z logo eTwinningu, specjalnie upieczone na tê okazjê, udekorowane wieczkami i
racami. Wszyscy odpiewali tradycyjne Sto
Lat, oczywicie w dwóch
jêzykach (polskim i angielskim), przedszkolaki
zdmuchnê³y wieczki i
rozpocz¹³ siê s³odki poczêstunek.
Ca³¹ imprezê uwieczni³a Katarzyna Pacha krêc¹c
pami¹tkowy film, który nastêpnie zosta³ wys³any do Narodowego Biura eTwinningu i
umieszczony na specjalnej
urodzinowej stronie. Film
mo¿na zobaczyæ na stronie
placówki b¹d na stronie projektu wspó³pracy z Malt¹
http://all-about-us-project.wikispaces.com/Our+School+Events
Mamy nadziejê, ¿e nasza
dzia³alnoæ na gruncie edukacji europejskiej zaowocuje
jeszcze wieloma ciekawymi
przedsiêwziêciami i dostarczy
naszym wychowankom niezapomnianych wra¿eñ. Przywieca nam jeden cel. Chcemy: Tworzyæ to, co europejskie, zanim zaczniemy tworzyæ Europê. Mówi¹c innymi
s³owy  nie tyle nauczaæ koniecznoci zjednoczenia Europy, co  poprzez sam styl
wychowania  wykszta³ciæ w
naszych dzieciach Europejczyków. (Denis de Rougemont. List otwarty dla Europejczyków).
Iwona Pietrucha, Magdalena
¯y³a, Bogumi³a Dudziak
ZSP Wilcza
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Bitwa o Nieborowice
- to brzmi gronie i, co gorsza, bitwa naprawdê mia³a
miejsce. Na szczêcie jej przebieg by³ zupe³nie bezkrwawy,
poniewa¿ odby³a siê w ramach
imprezy powiêconej figurkowej grze strategicznej Warhammer Fantasy Battle organizowanej pod patronatem
Wójta Gminy Pilchowice
przez pilchowicki klub gier bitewnych Schwarze Pferd we
wspó³pracy z Gminnym
Orodkiem Kultury. Impreza
mia³a miejsce 29 maja w wietlicy Wiejskiej w Nieborowicach i obfitowa³a w ró¿ne
atrakcje: poza rozgrywkami o
Puchar Wójta Gminy Pilchowice organizatorzy zadbali o
przybli¿enie ich hobby szerszej publicznoci. By³ wiêc
pokaz gry, prezentacja modeli
figurek oraz ma³a wystawa z literatur¹ i zdjêciami z wczeniejszych imprez battlowych.
Sama gra polega na stoczeniu bitwy z przeciwnikiem
przy u¿yciu armii sk³adaj¹cej
siê z modeli. Modele-figurki
odzwierciedlaj¹ znane nam
jednostki, takie jak kawaleria,
piechota czy machiny wojenne, ale przywo³uj¹ równie¿
postaci, stwory czy oddzia³y
wystêpuj¹ce na kartach ksi¹¿ek fantasy: walcz¹ wiêc elfy,
magowie, smoki, hydry. Wiêkszoæ modeli, a tak¿e sceneria pola walki s¹ przygotowywane i malowane przez samych graczy  hobby wymaga wiêc pewnych zdolnoci
manualnych. Jeli dodamy do
tego frajdê p³yn¹c¹ z samej
rozgrywki, to otrzymamy zajêcie ekscytuj¹ce i twórcze
stanowi¹ce doskona³¹ alternatywê dla komputera i jednocz¹ce graczy w wieku od
11 do +50 lat.

Pocz¹tkuj¹cych mog¹
zniechêcaæ skomplikowane
zasady, ale to wydaje siê trudne tylko na pocz¹tku, za do
sukcesu na polu bitwy potrzeba tylko dobrych chêci i odrobiny szczêcia przy rzutach
kostk¹.
Rozgrywki o Puchar Wójta
Gminy Pilchowice zgromadzi³y blisko czterdziestu graczy,
którzy przybyli nie tylko z najbli¿szego s¹siedztwa (Pilchowice, Knurów, Gliwice i Katowice), ale tak¿e z Bielska-Bia³ej, Czêstochowy i Opola.

Bitwê o Nieborowice wygrali reprezentanci klubu
Vendetta: Jakub Stefaniak z
Bêdzina oraz Kamil Guzy z Jastrzêbia. Na drugim miejscu
uplasowali siê Micha³ Chodorek oraz Klaudiusz Ziemek,
obaj z Katowic. Reprezentanci
gospodarzy, czyli klubu
Schwarze Pferd  Adam

Gorgoñ z Pilchowic oraz
Pawe³ Fugiel z Knurowa  zajêli trzecie miejsce. Wszystkie
trzy miejsca uhonorowano
pucharami oraz dyplomami, a
ponadto wród uczestników
turnieju rozlosowano nagrody
rzeczowe, rozdano te¿ gad¿ety zwi¹zane z miejscem które
ich goci³o - gmin¹ Pilchowi-

ce. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili imprezê: zarówno
lokalizacja jak i przygotowane
atrakcje oraz poczêstunek
przeros³y ich oczekiwania. Z
rozmów oraz relacji na forach
internetowych mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e ju¿ wypatruj¹ kolejnej ods³ony Bitwy o Nieborowice.
Krzysztof Waniczek, klub
Schwarze Pferd Pilchowice

