TRZEBA WIEDZIEĆ!
Wójt Gminy Pilchowice
.Joanna Kołoczek-Wybierek
informuje Mieszkańców...
strona 2

WIOSNA W FOTOGRAFII
strona 10
POSTAWA PSA
I JEGO ZACHOWANIE
Komendant Komisariatu
Policji w Knurowie radzi
strona 8 i 9

TRZEBA WIEDZIEĆ!
Wójt Gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek informuje
Mieszkańców...
Kolejne dni pracy mijają, zbliżają się
piękne wiosenne święta Wielkanocy.
Dzielę się bieżącymi wiadomościami
prosto z urzędu:
- W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
ma miejsce narada wójta z sołtysami. Podczas ostatniego spotkania ustalono terminy
Dni Seniorów, które co roku organizujemy
w poszczególnych sołectwach, aby uczcić
naszych zasłużonych mieszkańców. Ponadto sołtysi przedstawili bieżące sprawy
i bolączki od lat zgłaszane a związane z
jakością dróg gminnych.
- 19 marca miało miejsce I Europejskie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich wChudowie z eurodeputowaną
Małgorzatą Handzlik, w którym uczestniczyłam wraz z naszymi KGW ze Stanicy,
Wilczy i Żernicy. Programy artystyczne
zaprezentowane przez nasze Panie ucieszyły liczną publiczność.
- W każdą drugą środę miesiąca odbywa
się narada dyrektorów podległych jst.
- 7 i 8 kwietnia odbyły się ćwiczenia gotowości Gminy Pilchowice w zakresie obrony cywilnej. Mimo zdecydowanie żeńskiej załogi stan gotowości do działań w
sytuacji kryzysowej oceniony został wysoko. Na zakończenie gościliśmy po raz
pierwszy wgminie Pana ppłk. dypl. R.
Nowogrodzkiego z Wojskowej Komendy
Uzupełnień ws. kwalifikacji wojskowej.
Planujemy zorganizować spotkania dla
chętnych, w tym absolwentów gimnazjów,
celem zapoznania z możliwością odbycia
szkoleń w zakresie zasilenia narodowych
sił rezerwy wojskowej.
- W Starostwie Powiatowym miało miejsce podpisanie aneksów do umów opartnerstwie oraz umów udzielenia pomocy
finansowej dot. projektów pn. „Zaplecze
aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” oraz „PIAP-y dla mieszkańców
ziemi gliwickiej”.
- Zainteresowanych współpracą w ramach gminnej platformy lokalnych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 27 kwietnia 2011 r.
o godz.18.00 w żernickim Domu Kultury.
Ustalimy wtedy kalendarium spotkań.
- 28 marca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Krystyna
Szumilas wizytowała nasze placówki oświatowe w Wilczy i Pilchowicach, oceniając
efekty rządowego programu „Radosna
Szkoła”. Pięknie zaprezentowali się uczniowie Gminazjum w Pilchowicach. Pani
minister odpowiadała na pytania zadane
przez młodzież, samorządowców, dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców podczas spotkania.

- Szkoła Podstawowa w Stanicy przygotowała Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych, który ukazał jaki potencjał artystyczny drzemie w naszych milusińskich. Rodzicom, którzy nie mieli okazji podziwiać
swoich pociech, powiem tylko tyle: „Żałujcie! I... Zapraszamy za rok!” Po uroczystości
uczestniczyłam w równie miłym spotkaniu
naszych emerytowanych zasłużonych nauczycieli, członków ZNP podprzewodnictwem Prezesa Ogniska K. Ziaji.
- Spotkanie edukacyjne z Posłem na Sejm
RP B. Piechą, które odbyło się w Wilczy
zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich wraz z radnym powiatowym
M.Sadeckim. W interesujący sposób
zaprezentowano etyczne aspekty metody
in vitro oraz zagadnienia związane z rozwojem genetyki.
- Drogi! Drogi! Drogi! Zapewniam w imieniu swoim i starosty, że ulica 2916-S
(Gliwicka od skrzyżowania Wiśniowa do
stacji paliw) będzie miała nową nawierzchnię do 31 maja 2011 r. a może i prędzej.
Naprawa dróg gminnych rozpoczęta. Mam
świadomość, że najlepiej byłoby budować
zupełnie nowe nawierzchnie. Jednak nasze
obecne możliwości finansowe są Wam,
Drodzy Mieszkańcy, dobrze znane. W planach inwestycyjnych na bieżący rok znajduje się zadanie budowa drogi Wiejskiej
w Leboszowicach. Przygotowujemy przetarg. Mamy też pierwsze dobre wieści w
sprawie ul. L. Miki. Mocno się staramy, by
dotację na połowę inwestycji z tzw. „schetynówki” przewidywaną na kolejny rok, pozyskać jeszcze w bieżącym. Jeżeli wszystko
dobrze pójdzie, to podzielę się tą dobrą
wiadomością z Państwem w następnym
numerze. Jeżeli uda się przyspieszyć L.
Miki, to przygotujemy projekt kolejnej drogi
do „schetynówki”. Dokonując wyboru drogi
doremontu nawierzchni kierujemy się wytycznymi z kryteriów oceny projektów
ipunktacją, która decyduje o przyznaniu
środków. Będzie to ulica Strażaków
w Pilchowicach, bo łączy drogę powiatową
z wojewódzką, biegnie obok OSP iszpitala.
Celem naszym jest pozyskanie połowy
środków na realizację zadania ze wspomnianej schetynówki na rok 2012.
- Na wykonanie remontu cząstkowego
nawierzchni asfaltowych dróg gminnych
mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco została podpisana umowa zPrzedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Firma
wyłoniona w przetargu od 11 kwietnia
rozpoczęła prace w terenie.
- Nowy Regulamin Organizacyjny UG
Pilchowice obowiązuje od 15 kwietnia 2011
r. Za przesunięcie zapowiadanego terminu
o 2 tygodnie przepraszam.

- Z inicjatywy Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom oraz Rady
Biznesu Gminy Pilchowice wydana
zostanie turystyczno-poglądowa, składana
mapa Gminy Pilchowice. Jest to pierwsze
w historii takie wydanie. Na mapie zaznaczone będą kościoły, zabytki architektury,
ważniejsze urzędy i instytucje (Urząd
Gminy, Posterunek Policji, OSP, Ośrodek
Pomocy Społecznej, poczta), pomniki
przyrody, parki, skwery, miejsca pamięci,
cmentarze, kapliczki i krzyże, tereny rekreacyjne isportowe (boiska i korty tenisowe), placówki oświatowe i medyczne
(przychodnie, apteki, szpital), domy pomocy społecznej, świetlice wiejskie i biblioteki, przystanki autobusowe, parkingi,
stacje paliw, baza gastronomiczna i noclegowa, ulice i szlaki turystyczne piesze oraz
trasy rowerowe. W związku z tym, Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
oraz Rada Biznesu Gminy Pilchowice
działająca przyWójcie Gminy serdecznie
zapraszają wszystkie firmy oraz instytucje
zainteresowane umieszczeniem informacji
o swojej działalności na wydawanej mapie.
Więcej informacji na temat publikacji oraz
ewentualnych kosztów można uzyskać
76
601
77
telefonicznie pod numer telefonu: 60
17
796 lub mailowo s pp@pilchowice.pl.
- 4 kwietnia odbyła się wizja lokalna na 3
skrzyżowaniach drogi krajowej (Nieborowice - „Sielanka”, Łuże i Wilcza). Nie ma
na razie pozytywnych wieści w kwestii
sygnalizacji świetlnej ze strony GDDKiA.
Gmina przygotowuje projekt oznakowania
poziomowego i pionowego parkingu przy
skrzyżowaniu na Wilczy.
- 29 marca i 14 kwietnia w siedzibie gminy
odbyło się spotkanie problemowe przedstawicieli sąsiadujących miast i gmin w
sprawie odprowadzania wód zautostrady
A4 i A1 do urządzeń melioracyjnych
poszczególnych samorządów. Wspotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach.
Na spotkaniu wypracowano wspólnie stanowisko dotyczące:

1. przygotowania ekspertyzy hydraulicznohydrologicznej cieków i urządzeń wodnych,
do których odprowadzane są wody z autostrady A-4,
2. uporządkowania spraw formalno-prawnych, w tym dotyczących decyzji
wodnoprawnych na odprowadzenie wód,
3. określenia wysokości partycypacji w
utrzymaniu urządzeń wodnych proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez
GDDKiA.
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SPRAWOZDANIE z działalności

Dotacje

Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Pilchowice dla stowarzyszeń
za rok sprawozdawczy 2010
sportowych
Gminna Spółka Wodna Pilchowice
posiada osobowość prawną, działa na podstawie Statutu Spółki uchwalonego przez
Walne Zgromadzenie Członków - Uchwała
nr IV z 29 stycznia 2004 roku.
Gminna Spółka Wodna Pilchowice
prowadzi działalność na obszarze zmeliorowanym o powierzchni 2.377 ha. Zgodnie
z ewidencją urządzeń melioracyjnych Spółka utrzymuje i eksploatuje 64,40 km rowów melioracji szczegółowej w wszystkich
sołectwach Gminy Pilchowice.
Wykonanie zadań
statutowych GSW
Pilchowice za rok
sprawozdawczy
2010 przedstawia
się następująco:

Ściągalność składek członkowskich:
Wykonanie ściągalności za 2010 rok wynosi 87 %.
Wykonanie budżetu za 2010 rok:
Ściągalność
Dotacje budżet państwa
Dotacja UG Pilchowice
Saldo z 2009 roku

41.891,47
3.000,00
49.669,00
15.731,54

Razem budżet:

110.292,01 zł

Rzeczowo finansowe wykonanie
robót na urządzeniach melioracyjnych Gminnej
Spółki Wodnej
Pilchowice za rok
2010 .
Stan na dzień
31.12.2010 roku.

W tabeli jak obok
nie wyszczególniono kosztów
„AUCHAN”
związanych z wykonaniem:
·
przebudowy
i ubezpieczenia typu ciężkiego rowu
R-B2 na odcinku 1.010 mb,

zł
zł
zł
zł

· wykonanie wycinki i karczowanie korzeni
drzew rosnących w korycie i na skarpach
rowów – 164 sztuki,
· włączenia do rowu R-B2 wylotów drenarskich z przylegającego do cieku kompleksu
gruntów rolnych,
· odbudowy rowu R-B na odcinku 1 100
mb.
Wykonanie konserwacji gruntownej
i bieżącej na urządzeniach melioracji szczegółowej w porównaniu do roku 2009
zmniejszyło się o około 50% z uwagi na

rozdane.
Wójt Gminy Pilchowice rozstrzygnęła konkursy ogłoszone na podstawie
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie poprzez przyznanie dotacji
dla kultury fizycznej na poniższe zadania:
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,,Powódź, pożar, dniem czy nocą
– straż przychodzi ci z pomocą”
Pod takim hasłem ruszyła XIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży, organizatorem konkursu wzorem lat ubiegłych jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
– Szef Obrony Cywilnej Kraju. Na obszarze
województwa śląskiego konkurs jest organizowany przy udziale Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach.
Celem edukacyjnym tegorocznego
konkursu jest zapoznanie z przyczynami
wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz
wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania się podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać
jak uniknąć zagrożeń mających wpływ na
bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak
i całego społeczeństwa oraz pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.
Konkurs ma za zadania promować
i poszerzać wiedzę, zarówno na temat
bezpieczeństwa, jak i związanej z tym
działalności służb ratowniczych, głównie
straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów,
nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.
Coraz więcej wyzwań we współczesnym świecie stoi przed strażą pożarną
i innymi służbami ratowniczymi. Człowiek
powinien mieć świadomość zmian zachodzących w naszym środowisku naturalnym
oraz wiedzę na temat skutecznego radzenia
sobie z nimi.
Konkurs jest kierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów w wieku
od 6 do 16 lat oraz do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych oraz ośrodków terapii zajęciowej
(bez ograniczeń wiekowych). Konkurs przebiega w trzech etapach:
- eliminacje gminne
- eliminacje powiatowe
- eliminacje wojewódzkie
Eliminacje centralne zostało zaplanowane
w połowie czerwca 2011 r. z wynikami
konkursu będzie się można zapoznać na
stronie internetowej www.straz.gov.pl.
Konkurs został ogłoszony również na terenie Gminy Pilchowice, udział wzięło 5
placówek oświatowych z terenu Gminy.
Na konkurs wpłynęły 132 prace.
W dniu 4 kwietnia gminna komisja konkursowa w składzie: Dagmara Dzida,
Justyna Diak, Joanna Kowalczyk i Joanna
Wojciechowska dokonała oceny otrzymanych prac i zgodnie z regulaminem konkursu komisja wybrała po 5 prac w 3 grupach
wiekowych. Dokonując wyboru członkowie

komisji konkursowej brali pod uwagę III grupa – grupa starsza (13-16lat )
pomysł przedstawienia tematu konkursu, - gimnazjum:
oryginalność koncepcji pracy oraz sposób
· Katarzyna Rojczyk– ZS w Pilchowicach,
wykonania.
· Karolina Owczarek – ZS-P w Stanicy,
· Magdalena Mrzyk – ZS w Pilchowicach,
· Julia Juraszek – ZS w Pilchowicach,
I grupa – grupa młodsza ( 6-8 lat )
· Karolina Józefowska – ZS w Pilchowi- szkoła podstawowa:
· Aleksandra Dziwisz – ZS-P w Stanicy, cach.
· Roksana Grajcke – ZS-P w Wilczy,
Wybrane prace zostały przekazane do
· Milena Szendzielorz– ZS-P w Stanicy,
Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Prace
· Marta Pieszka – ZS-P w Wilczy,
te wezmą udział w eliminacjach powiato· Patrycja Górecka– ZS-P w Wilczy.
wych.
II grupa- grupa średnia ( 9-12 lat )
Komisja gratuluje wspaniałych prac i ser- szkoła podstawowa:
decznie dziękuje wszystkim uczestnikom
· Justyna Musioł – ZS w Pilchowicach,
konkursu oraz ich opiekunom za udział
· Malwina Malarz– ZS w Pilchowicach,
i zaangażowanie.
· Ewa Konieczny– ZS-P w Stanicy,
· Wiktoria Brzezina– ZS-P w Wilczy,
· Marta Ferdyan– ZS-P w Wilczy.
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Podziękowania
Rady Rodziców Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Stanicy, Wilczy
i Żernicy oraz Zespołu Szkół w Pilchowicach składają serdeczne podziękowania Radzie Gminy Pilchowice i Radzie Biznesu Lokalnego za
wsparcie finansowe pochodzące z akcji charytatywnej „Dzielmy się
sercem”.

Dyżur Radnego Powiatowego
Winfr
yd Ficoń dyżuruje w Urzędzie Gminy Pilchowice w każdy pierwWinfryd
szy czwartek miesiąca oraz drugą środę miesiąca od 15.00 do 17.00

Radni Gminy Pilchowice
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Mam 63 lata, żonaty, trójka
dzieci, dwóch synów oraz jedna córka, od urodzenia mieszkam w Żernicy. Jestem byłym
pracownikiem KWK Szczygłowice. Jako radny będę dążył do
poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Pilchowice
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Mam 50 lat, żonaty, dwoje dzieci córka Dominika oraz syn Fabian. Jestem byłym pracownikiem KWK Szczygłowice,
obecnie emerytem. Interesuję
się sportem i majsterkowaniem.
Pragnę zrobić cos pożytecznego
dla mojej wsi i naszej Gminy.

SPOTKANIE GRUPY G-8
W dniu 29 marca 2011r. w Urzędzie Gminy w Pilchowicach
odbyło się spotkanie przedstawicieli sąsiednich gmin i miast
w sprawie wód odprowadzanych z autostrad A1 oraz A4.
W spotkaniu uczestniczyli:
1. P. Joanna Kołoczek – Wybierek – Wójt Gminy Pilchowice
2. P. Barbara Zwierzyńska – Wiceprezydent Miasta Knurów
3. P. Roksana Burzak – Zastępca Naczelnika Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych iUsług Komunalnych Urzędu
Miasta Gliwice
4. P. Agnieszka Boryca – Przedstawiciel Śl. ZMiUW K–ce
Biuro Terenowe Gliwice
5. P. Joachim Bargiel – Wójt Gminy Gierałtowice
6. P. Wiesław Olszewski – Wójt Gminy Zbrosławice
7. P. Andrzej Hosz – Zastępca Wójta Gminy Rudziniec
8. P. Waldemar Oczko – Zastępca Burmistrza Miasta Sośnicowice
9. P. Grzegorz Janecki – Główny Inżynier Miasta Zabrze
10. P. Henryk Szymura – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej
w Pilchowicach
11. P. Karina Szołtysik – Przedstawiciel Urzędu Gminy Pilchowice
Na spotkaniu ustalono chęć podjęcia wspólnych działań
w sprawie:
· partycypacji GDDKiA w kosztach utrzymania urządzeń
melioracyjnych, do których odprowadzane są wody z autostrady
A1 i A4,
· podjęcie działań w celu budowy dodatkowych zbiorników
retencyjnych lubprzebudowy urządzeń, do których wprowadzane
są wody z autostrady,
· analizy jakości i ilości wody odprowadzanej do odbiorników.
Następne wspólne spotkanie w tym temacie odbyło się 14
kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Pilchowice.
c.d. na sstr
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Mam 35 lat, od urodzenia
mieszkam w Wilczy, posiadam
wykształcenie średnie techniczne. Jestem żonaty, mam dwójkę
dzieci. Współwłaściciel firmy
P.W. „PALTEX” s.c. Interesuje
mnie sport, więc staram się aktywnie zajmować sprawami
związanymi ze sportem naszej
Gminie oraz w miarę możliwości sponsorować klub z Wilczy.
W Radzie Gminy jestem druga
kadencję, obecnie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Margiciok Józefa
Od 1960r. pracowałam jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pilchowicach, od 1986r.
do 2002r. byłam jej dyrektorem.
Obecnie już po raz trzeci mieszkańcy Pilchowic obdarzyli mnie
swoim zaufaniem i wybrali mnie
swoją radną. Prywatnie interesuję się życiem i rozwojem mojej wsi. Lubię być aktywną,
a wyrazem tego jest moja inicjatywa powołania w Pilchowicach
prężnie działającego Koła Emerytów, rencistów i Inwalidów
oraz inicjatywa współpracy
z Holenderską Fundacją
„Polskie Dzieci w Nuenen”.
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SPOTKANIE GRUPY G-8 c.d.
W dniu 14.04.2011 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy
G-8 w sprawie odprowadzania wód z odwodnienia autostrady
A-4 do urządzeń wodnych.
W spotkaniu uczestniczyli również przestawiciele Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach.

Ma 63 lata, od urodzenia
mieszka w Żernicy, żonaty,
jedna córka i dwóch synów. Na spotkaniu wypracowano wspólnie stanowisko dotyczące:
Emeryt KWK Szczygłowice. • przygotowania ekspertyzy hydrauliczno hydrologicznej cieków
Sołtys drugiej kadencji.
i urządzeń wodnych do których odprowadzane są wody
Główny cel poprawa jakości
z autostrady A-4,
życia oraz wyglądu sołectwa.
• uporządkowania spraw formalno prawnych - pozyskanie
Godziny urzędowania:
decyzji wodnoprawnych
wt
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4.00
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•
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2. Józ
ef Nier
Józef
Nieryy chło
– sołt
si Pilchowice
sołtyys w
wsi
Ma 63 lata, od urodzenia mieszka w Pilchowicach, żonaty, dwie córki. Emeryt KWK
Szczygłowice. Lider Odnowy
Wsi oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom. Główny cel jego
działalności to poprawa wizerunku sołectwa Pilchowice.
Godziny urzędowania:
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ek 9.00-1
or
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9.00-13.00
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wtor
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3.00-1
ar
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3.00-16.00
13.00-1
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Kuźnia
Sołtys drugą kadencję. Od
urodzenia mieszkanka Kuźni
Nieborowskiej, dwóch dorosłych synów, z wykształcenia
chemik. Przez 8 lat ławnik Sądu
Okręgowego w Gliwicach. Rolę
sołtysa traktuje jako służbę
mieszkańcom, główny cel integracja młodzieży. Zainteresowania: kibicuje „Górnikowi”
Zabrze i drużynie piłki nożnej
w Kuźni Nieborowskiej.
Godziny urzędowania:
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0.00
wtor
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10.00
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Żonaty, ma dwoje dorosłych
synów. Były pracownik KWK
Szczygłowice, obecnie emeryt.
Mieszkańcy Leboszowic po raz
szóst y
powierzyli
mu
kierowanie swoją małą
ojczyzną. Jego hasło to „Małe
jest piękne”.
Godziny urzędowania:
codziennie pod nr ttelef
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506-82-21-06

„CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE”
projekt realizowany przy współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną
w Pilchowicach
Już po raz kolejny
Publiczne
Przedszkole
w Pilchowicach rozpoczęło realizację projektu „Czytające
przedszkole”. Głośne czytanie
jest bardzo istotnym elementem
w prawidłowym rozwoju dziecka, który przedszkole stawia
sobie za priorytet. Stymuluje
ono rozwój mózgu, rozwija
język, pamięć i wyobraźnię, uczy

myślenia i poprawia koncentrację, ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole,
zapewnia rozwój emocjonalny,
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera, rozbudza
ciekawość świata oraz buduje
mocną więź emocjonalną
między rodzicami a dzieckiem.
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Wizyta Pani Minister
Dnia 28 marca 2011r.
w naszych placówkach oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wilczy
oraz w Zespole Szkół w Pilchowicach odbyła się wizyta Pani Krystyny Szumilas
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Minister kontrolowała szkolny plac zabaw
oraz miejsce zabaw w Wilczy Uczniowie raz
w
razem
Panią
Ministter na placu zaba
zabaw
em z P
anią Minis
oraz szkolne miejsce zabaw
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Zespołu
Szkół
Uczniowie Zes
połu Szk
ół w Pilchowicach
Panią
Ministter
er..
zP
anią Minis

w
Pilchowicach
współfinansowane
w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Wizytę uświetnili swoim
występem uczniowie Zespołu Szkół
w Pilchowicach, po
którym odbyło się
spotkanie Pani Minister z nauczycielami
placówek oświatowych naszej gminy.
(red.)

POSTERUNEK
POLICJI
W PILCHOWICACH
Telefon: 32 333 2
1 58
21

p. Pio
tr SŁ
OWIŃSKI
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Piotr
SŁO
1/ mł. as
Rejon sołectw: Wilcza i Kuźnia Nieborowska

2/ mł. as
p. Wit
old ANT
OŃC
ZYK
asp.
Witold
ANTOŃC
OŃCZYK
Rejon sołectw: Żernica, Nieborowice,
Leboszowice
3/ mł. as
p. T
omasz GÓRAK
asp.
Tomasz
Rejon sołectw: Pilchowice i Stanica

Głośno czytamy
dzieciom

13 kwietnia 2011 r. w środę w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach odbył się
4 finał “Głośnego czytania dzieciom”.
Przez pięć tygodni nasze dzieci miały
możliwość słuchania w przedszkolu bajek
do których później wykonywały prace
artystyczne. Rodzice w domach czytali
wybrane przez siebie bajki i wspólnie
z dziećmi projektowali ich okładki.
Podsumowaniem całego przedsięwzięcia, które w tym roku rozpoczęło się
9 marca było zorganizowanie wystawy prac

dzieci oraz przedstawienie teatralne
pt: “Przygody Misia
Kłamczuszka”.
Absolutnym hitem
były role aktorskie,
w które wcielili się rodzice
i dziadkowie dzieci oraz
pracownicy Bibliotek Publicznych z terenu naszej
gminy. Za oprawę muzyczną, scenografię
i
stronę
techniczną
odpowiedzialne było grono pedagogiczne przedszkola. Akcja “Głośnego
czytania dzieciom” rozpoczęta w 2008 roku ma
już charakter cykliczny,
a jej celem jest min: propagowanie czytelnictwa
i literatury pięknej wśród
najmłodszych , budzenie
wyobraźni i aktywności
twórczej dzieci, pogłę-

bienie więzi rodzinnej, uwrażliwienie
na potrzeby i krzywdę innych .
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy
za pomoc i współpracę.

Nauczy
ciel pr
ola
auczyciel
przz edszk
edszkola
Barbara Janczyk

„CZYTAJĄCE
PRZEDSZKOLE”
projekt realizowany
przy współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną
w Pilchowicach
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Komendant Komisariatu Policji w Knurowie radzi

Postawa psa
i jego zachowanie...
Postawa psa i jego zachowanie wskazuje kiedy może Cię on zaatakować. Poniżej
widoczne są postawy psów i co mogą one oznaczać dla człowieka:

Pies wystraszony - objawia chęć podDlatego też nauczycielki od lat zachęporządkowania się, uniknięcia konfroncają rodziców do czynnego włączenia się
tacji i zagrożenia. Kontakt wzrokowy
w tę akcję. Ich rola polega na czytaniu bajek
krótki bezpośredni, uszy stulone, tułów
dzieciom w każdej wolnej chwili oraz wyopuszczony, ogon opuszczony (może
konywaniu wspólnie z dzieckiem projektu
lekko merdać).
okładki do wysłuchanego utworu. Prace
dzieci są wpinane do przedszkolnych albumów i nagradzane punkcikami. Na
dziecko, które zbierze najwięcej punktów
czeka nagroda.
W poprzednich latach bajki czytali
rodzice, Panie bibliotekarki, oraz inni zaproszenie goście min. członkowie Komisji
Oświaty działającej przy Urzędzie Gminy
w Pilchowicach.
W tym roku dla odmiany bajki nagrane
na płytach CD czytają przedszkolakom
Pies wystraszony, podrażniony może
znani aktorzy. W odbiorze i przeżywaniu
zaatakować - uszy stulone, sierść na
bajeczek pomagają dzieciom ilustracje
grzbiecie zjeżona, tułów opuszczony,
wyświetlanie na dużym ekranie. Od lat nie
ogon podkulony, nos zmarszczony
zmienia się tylko bajkowa aura tych spotkań. Kolorowy zamek pojawiający się w Sali
to sygnał, że będzie głośne czytanie .
Po każdej bajce dzieci wykonują barwne ilustracje a wystawa najładniejszych
prac zostanie zorganizowana w naszej
bibliotece do której dzieci często zaglądają.
W ramach współpracy dnia 30 marca
2011 Pani Ewa Lukoszek, dyrektor biblioteki zaprosiła do naszego przedszkola
pisarkę Panią Jolantą Reisch. Podczas
spotkania przedszkolaki dowiedziały się
skąd autorka czerpie pomysły do pisania
Zwierzę zdecydowanie dominujące,
bajek i dlaczego warto czytać książki.
oznajmiające o swojej przewodniej
Wysłuchały także jednego z opowiadań w
pozycji i grożące atakiem w wypadku
wykonaniu samej autorki. pod tytułem
sprowokowania - uszy nastawione do
„Przygody kropelki Amelki”.
przodu, nos zmarszczony, wargi podDo naszej przygody z bajeczkami zaniesione, widać białe zęby, łapy sztywprosiliśmy także dorosłych. Panie biblione, tułów poddany lekko do przodu,
ogon podniesiony i zjeżony, włos na
tekarki, rodzice, dziadkowie, oraz personel
grzbiecie zjeżony.
przedszkola wspólnie przygotowują
przedstawienie dla dzieci. Zostanie ono
wystawione w naszym przedszkolu 13
Jak się zachować gdy jednak dojdzie
kwietnia na zakończenie głośnego czytania
do kontaktu z psem niebezpiecznym?
oraz w związku z obchodami Święta
Bibliotekarzy.
1. Stań, nie uciekaj (miej twarz zwróconą
w stronę psa - żeby się bronić musisz
K
at
ar
zyna K
oziels
Kat
atar
arzyna
Koziels
ozielskka widzieć gdzie cię zaatakuje).
nauczy
cielk
a 2. Nie patrz psu w oczy (między siebie a
nauczycielk
cielka

Pies demonstruje lęk, poddanie się
i podporządkowanie silniejszemu - uszy
stulone, ogon podkulony, pies unika
bezpośredniego kontaktu wzrokowego,
pies przewraca się na grzbiet odsłaniając brzuch i gardło.

Pies zaprasza do zabawy, może
poszczekiwać z radości - uszy
podniesione, ogon podniesiony, pysk
otwarty, język wysunięty, przednia
część tułowia opuszczona, przednie
łapy zgięte.

zęby psa spróbuj wsadzić jakikolwiek niesiony przez siebie przedmiot, np. plecak,
tornister, blok rysunkowy, worek z kapciami, parasolkę, worek ze śniadaniem,
kurtkę czy inną część odzieży owiniętą
wokół ręki Jeżeli nie masz żadnego takiego
przedmiotu albo czasu na jego użycie

(niespodziewany atak) nadstaw psu którąś
rękę. zamknij pięść aby pies nie odgryzł ci
palców).
3 . Nie okazuj strachu, mimo że to trudne.
4. Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza
jeśli jest duży. Jeśli skoczy na plecy, może
przewrócić nawet dorosłego, a dziecko bez
trudu (staraj się nie dopuścić ataku na nogi.
Jeżeli upadniesz, następnym celem może
być twarz).
5. Ustaw się do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwala lepiej
utrzymać równowagę ( jeżeli pies jest duży
i ciężki, wychyl się do przodu, by swoim
ciężarem nie przewrócił cię).
6 . Przyjmij niżej pokazaną pozycję
“żółwia”. Ochronisz wystające części ciała,
za które zwykle chwyta pies.

administracyjną z art. 108 kodeksu wykro- ga karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
czeń.
Art.157.§1.Kto powoduje naruszenie czynArt.108.Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo
karze nagany

Na Tobie jako posiadaczu psa ciąży obowiązek corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. To ważne, chronisz swego
pupila przed wścieklizną a także ludzi i inne
zwierzęta w przypadku ugryzienia. Jeżeli
tego nie uczynisz możesz narazić się na
odpowiedzialność karno-administracyjną
z art. 85 ust. 1a ustawy z dnia z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.). Przeczytaj poniżej treść artykułu:

ności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny
niż określony w art.156 §1, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2.Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie
dłużej niż 7 dni,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
§3.Jeżeli sprawca czynu określonego w §1
lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§4.Ściganie przestępstwa określonego
w §2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał
dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia
prywatnego.
§5.Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a
pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w §3 następuje na jej wniosek.

DROGI WŁAŚCICIELU PSA(ÓW),
CHWALEBNYM JEST POSIADANIE
ZWIERZĄT, TROSZCZENIE SIĘ O NIE,
ALE WAŻNYM JEST TAKŻE TWOJA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PSA
I OTOCZENIE, W KTÓRYM ŻYJE.
Komendant
Komisariatu P
olic
ji w Knur
Polic
olicji
Knurowie
owie
W większości przypadków pies zniechę- „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego
aw a
nadkom.
Maciejj K
Ka
nadk
om. mgr Macie
cony taką postawą i brakiem reakcji z twojej szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a
strony powinien odejść.
w przypadku wprowadzenia obowiązku ochJeżeli mimo wszystko pies cię zaatakował
i uciekł:
1. Zapamiętaj jego wygląd i wygląd właściciela, jeżeli był obecny przy zajściu.
2. Zlokalizuj posesję z której wyszedł pies.
3. Wycofaj się.
4. Zawiadom Policję.
5. Nie podejmuj próby ucieczki, w trakcie
której będziesz krzyczeć, gestykulować
rękami, to bardziej prowokuje psa do
ataku.

ronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze
grzywny.”

Grzywna w postępowaniu mandatowym
wynosi od 20-500 zł. a w postępowaniu
sądowym do 5000 zł.

Odpłatność
za przedszkole

W dniu 31 marca 2011 roku Rada Gminy
Pilchowice podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pilchowice.
Rada Gminy, zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustaliła co następuje:

Gdy Twój pupil pogryzie człowieka to Ty
odpowiadasz za uszkodzenie ciała jakie
wywołał Twój pies u człowieka, nie pies.
Możesz być pociągnięty między innymi do
odpowiedzialności karnej z art. 156 § 2
kodeksu karnego oraz z art. 157 § 3 kodekOdpowiedzialność karna i karnosu karnego, a nadto poniesiesz koszty leadministracyjna
czenia ugryzionego człowieka. Psa bę- 1. Usługi świadczone przez przedszkola
Na właścicielu psa ciąży obowiązek takiego dziesz na swój koszt musiał poddać obser- w zakresie podstawy programowej wyprowadzenia, by pies nie uczynił szkody wacji u lekarza weterynarii, czy nie zacho- chowania przedszkolnego będą realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
innym osobom. W takim przypadku to nie dzą u niego objawy wścieklizny.
dziennie.
pies będzie pociągnięty do odpowiedzial- Art.156.§1.Kto powoduje ciężki uszczerbek
2. Z dniem 1 września 2011r. odpłatność
ności karnej lub karno-administracyjnej tyl- na zdrowiu w postaci:
ko TY jako jego właściciel.
1)pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczaPamiętaj, pies wyprowadzany na spacer mowy, zdolności płodzenia,
jącym
wymiar zajęć wynosić będzie
winien być trzymany na smyczy, a rasy 2)innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choro0,12%
minimalnego
wynagrodzenia za
szczególnie niebezpieczne dodatkowo by nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby
winny być zaopatrzone w kaganiec. Jeśli realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby pracę, co stanowi 1,66zł.
tego nie uczynisz możesz odpowiadać za psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej 3. Opłata w przypadku uczęszczania do
wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń niezdolności do pracy w zawodzie lub trwa- przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeArt. 77  Kto nie zachowuje zwykłych lub łego, istotnego zeszpecenia lub zniekształ- niu o 50% za drugie i każde następne
nakazanych środków ostrożności przy trzy- cenia ciała,podlega karze pozbawienia wol- dziecko.
4. Szczegółowe zasady korzystania
maniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do ności od roku do lat 10.
zaświadczeń
oraz odpłatności określi
250 złotych albo karze nagany.
§2.Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podumowa
cywilno-prawna
zawarta między
Pamiętaj, nie wolno używać psa do szczu- lega karze pozbawienia wolności do lat 3.
cia ludzi, pies staje się agresywny a Ty §3.Jeżeli następstwem czynu określonego dyrektorem przedszkola a rodzicem
narażasz się na odpowiedzialność karno- w §1 jest śmierć człowieka, sprawca podle- (opiekunem prawnym) dziecka.

„Wiosna, wiosna ach to ty”
- Wiosna w gminie Pilchowice 2011
Mamy już wiosnę. Zawitała jak co roku
21 marca. Z tej okazji Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach ogłosił po raz pierwszy konkurs fotograficzny pod hasłem
“Wiosna w gminie Pilchowice”.
W konkursie fotograficznym wzięło
udział ponad 30 amatorów sztuki fotografowania. Byli to nie tylko dorośli i uczniowie gimnazjum, ale również nasi najmłodsi mieszkańcy gminy. Dlatego też
prace ocenione zostały wg podziału na trzy
kategorie wiekowe. Nadesłane zdjęcia
przedstawiały piękno przyrody ubranej w
wiosenne kreacje - z różnej perspektywy.
Pojawiły się zdjęcia nie tylko kwiatów, ale
również robaczków, widoków, drzew przygotowujących się do zmiany garderoby,
ziemi zmywającej pozostałości śniegu,
światła odkrywającego feerię barw. W tym
wszystkim zawarte zostało to naturalne
piękno niedostępne dla ślepców- piękno
budzącej się natury. Wiosna to czas kiedy
wszystko wybucha kolorami, świeżością.

zwyciężyli: Justyna Żyła – „Pierwsze
stokrotki”, Agnieszka Kozubek – „Krokus
w wio-sennym deszczu”, Kamil Kowalczyk„Ogród II”. W kategorii gimnazjum
nagrodzono: Nikolę Dullick – zestaw
zdjęć, Justynę Reginek – zestaw zdjęć oraz
Karolinę Sienkiewicz- zestaw zdjęć. Natomiast w kategorii dorośli nagrody przyznano; Agnieszce Robok – zestaw zdjęć,
Brunonowi Rusin – zestaw zdjęć i Anecie
Rusin – zestaw zdjęć.
Rozdanie nagród odbyło się podczas uroczystej inauguracji wystawy w siedzibie
GOK Pilchowice, które odbyło się dnia 8
kwietnia 2011 roku o godzinie 17:00.
Wszyscy zgromadzeni podczas wystawy
mieli możliwość podziwiania zdjęć oraz
zobaczenia poruszających skeczy Kabaretu
„Drzewo A Gada”, niezwykłego kabaretu,
który bawi i szokuje dystansem do siebie
i swojej niepełnosprawności. Niewątpliwie
przedstawienie wymagało od publiczności
wyjątkowego skupienia, a atmosfera panu-

Błę
kitn
łękitn
kitnyy kwiat
(r
ed.)
(red.)

Wiosenny
19 marca 2011r. w świetlicy wiejskiej
w Nieborowicach odbył się III Wiosenny
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Pilchowice.

ozkwitu
Pe łnia rrozkwitu
Wszystko się odradza... Nadesłanymi
zdjęciami amatorzy sztuki fotografowania
pokazali nam małe cuda natury, które są
tak piękne, a niejednokrotnie niedostrzegane w pędzie dzisiejszego świata. Ukazali
nam chwile wyłapane podczas naszej niezbyt pogodnej, tegorocznej wiosny, lecz pomimo chwile pełne magii, piękna i uczuć.
Piękne wiosenne widoki, pełne uroku
zakątki znajdujące się na terenie gminy
Pilchowice, utrwalone na zdjęciach można
podziwiać w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury w Pilchowicach.
Biorąc pod uwagę zaangażowanie autorów
oraz ich wizję artystyczną zawartą w fotografii Jury w składzie: Krzysztof Gołuch,
Magdalena Sokalska, Marcin Korczak postanowiło przyznać następujące nagrody.
W kategoria szkoła
podstawowa

jąca na sali skłoniła zgromadzonych do
chwili refleksji.
Całe przedsięwzięcie nie udałoby się
gdyby nie zaangażowanie licznej grupy młodzieży, która w formie wolontariatu wspiera
swą pomocą realizowane zadania GOK-u
oraz wsparciu PRZYJACIÓŁ: Bogumiły
Nocoń, Ryszarda Szuwarta, Bogdana
Skatuły, Internetowemu Laboratorium Fotograficznemu Vettis.pl, księgarni Merkury
z Knurowa oraz BlackBook, który zaoferował kursy i warsztaty fotograficzne
czy współpracy z Centrum Kultury
w Knurowie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcą oraz
pozostałym uczestnikom i zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach.

Uniszkoła w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Wilczy
Co sześć miesięcy kolejne państwo
członkowskie Unii Europejskiej sprawuje
Prezydencję, czyli przewodniczy pracom
Rady Unii Europejskiej. W tym okresie
państwo sprawujące Prezydencję staje się

gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich
polach aktywności Unii Europejskiej.
1 lipca 2011 roku Polska wraz z Królestwem Danii oraz Republiką Cypru

obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej. W związku z tym zbliżającym
się, bardzo ważnym dla naszego kraju
wydarzeniem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy we wrześniu 2010r., jako
jedyna placówka w gminie,
zgłosił swój akces w programie Uniszkoła, czyli w programie współpracy ze szkołami i szkolnymi klubami
europejskimi województwa
śląskiego. Organizatorem
jest Urząd Wojewódzki
w Katowicach przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta
Katowice oraz z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym. Każda placówka
zarejestrowana w Uniszkole
ma za zadanie w terminie
od września 2010r. do maja
2011r. realizować przedsięwzięcia
związane z promocją polskiej Prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej. Swoje pomysły
i ich realizację musi dokumentować
na stronie internetowej stworzonej

Turniej Szachowy
Tego dnia 41 zawod5. Prokopczuk Antoni z
ników z kilkunastu gmin
Kędzierzyna – Koźla
i miast naszego woje6. Slany Wiktor z Gliwic
wództwa postanowiło
B – III, IV, V szachowa
sprawdzić swoje umie1. Durczok Marcin –
jętności w grze, zwanej
Skrzyszów
przez znawców grą krók. Wodzisławia
lewską.
2. Grzegoszczyk Jerzy –
Jak zwykle towarzyszyły
Wodzisław Śl.
tym zmaganiom spore
3. Błaszczak Jędrzej –
emocje i nerwowość,
Gliwice
które szczególnie wido4. Łęski Jan –
czne były na twarzach
Katowice
opiekunów najmłod5. Jonczyk Paweł
szych szachistów – roKoszęcin
dziców bądź klubowych
6. Kernbach
trenerów, ale nie brakoMariusz –
wało również uśmiePilchowice
chów i zadowolenia. Po
prawie 5 godz. wytężonego wysiłku wyłoniono najlepszych w C – dzieci
1. Żyliński Piotr z Rydułtów
trzech kategoriach:
2. Nowak Eryk z Knurowa
A – III szachowa i wyższe
3. Burzak Wojciech z Gliwic
1. Piecowska Maksymilian z Rybnika
4. Nowak Dawid z Knurowa
2. Semik Tomasz z Gliwic
5. Rysiewicz Kamil z Gliwic
3. Sołek Zenon z Katowic
6. Skowron Mateusz z Gliwic
4. Sitek Dawid z Rybnika
Wręczenia pucharów, dyplo-

specjalnie na potrzeby programu. Dla
najaktywniejszych organizatorzy przewidzieli specjalne tablice oraz miano
„Uniszkoły”.
Realizatorkami programu w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy są panie
Magdalena Żyła i Iwona Pietrucha. Obie
od początkowych dni trwania przedsięwzięcia ostro wzięły się do pracy. Na stronie internetowej placówki pojawiła się

specjalna zakładka, podzielona na miesiące trwania projektu, pod którą zamieszczane są fotorelacje z różnych działań: konkursów, zajęć, imprez okolicznościowych itp.
W programie aktywnie uczestniczą
klasy Va i Vb z naszej szkoły oraz przedszkolaki.
Jednym z pierwszych zadań dla uczniów był konkurs na maskotkę Uniszkoły
oraz Uniflagę. Wpłynęło wiele ciekawych
projektów, nagrodziliśmy maskotki zaprojektowane przez uczennice klasy Vb:
c.d na sstr
tr
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2
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mów, nagród i wyróżnień dokonała Pani
Joanna Kołoczek – Wybierek – Wójt Gminy Pilchowice, w towarzystwie Pana
Winfryda Ficonia – kierownika turnieju
oraz Pana Ryszarda Nowak – sędziego
turnieju. Pamiątkowe puchary otrzymali:
Pan Zenon Sołek z Katowic (78 lat) oraz
Oliwia Czerwińska z Jastrzębia Zdroju (6
lat). Podkreślając znaczenie tej wyjątkowo
pięknej, choć trudnej gry, Pani Wójt powiedziała: „Dziękuję wszystkim , którzy przybyli
na nasz turniej i przy szachownicach wykazywali się mądrością i wytrwałością. Dziękuję za prawdziwe sportową walkę i serdecznie gratuluję zwycięzcom, a tym spoza
podium życzę sukcesów podczas następnych zmagań”.
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Uniszkoła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy
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... Roksanę Szydło oraz Martynę Grajcke.
Zabawne misie wg projektu zwyciężczyń
wykonała p. L. Bondza. Bardzo szybko
okazało się, że maskotki te robią regionalną karierę. Prace tak się spodobały
organizatorom Uniszkoły, że na Facebooku został ogłoszony konkurs na imiona dla naszych misiaczków. Europka
i Rodaczek od tej pory stały się sławne,
ich fotografie zamieścił specjalny dodatek
„Dziennika Zachodniego”, ogłoszone
zostały konkursy na opowiadania z ich
udziałem, powstała gra planszowa, są
plany, by pojechały do Brukseli, „reprezentując” nasz rejon w Prezydencji.

Następnym małym osiągnięciem
był udział naszego
Zespołu w konkursie „Serduszko
dla Europy”. Wysłaliśmy wiele prac
i otrzymaliśmy
„Certyfikat Ambasadora polskiej
prezydencji w Radzie UE województwa śląskiego”. Stworzyliśmy
również multime-

dialny album z prac
plastycznych naszych
uczniów pt. „Pokaż
Europie swój kawałek
świata”, którego celem
jest promowanie ciekawych miejsc naszego pięknego kraju. Bawiliśmy się świetnie
tworząc różne prezentacje multimedialne
dotyczące np. Świąt
Bożego Narodzenia

Wiosenny Turniej Szachowy
c.d. zzee sstr
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Szczególnie dziękuję tym najmłodszym
i wierzę, że ich grono będzie stale się zwiększało, gdyż szachy jak żadna inna gra
uczą myślenia i rozwijają zdolności przewidywania. Dziękuję gorąco Panu
Winfrydowi Ficoniowi , naszemu radnemu powiatowemu za organizację nie tylko
tego turnieju wierząc, że nadal będzie
zachęcał mieszkańców naszej gminy do
pokochania tej pięknej gry i liczniejszego
udziału w następnych turniejach, organizowanych nie tylko na terenie naszej
gminy. Serdecznie dziękuję Panu
Ryszardowi Nowakowi – sędziemu
turnieju, rodzicom za ich mądre prowadzenie swoich pociech i tych, którzy po
raz kolejny przyczynili się do dowartościowania spotkania szachistów

poprzez ufundowanie dodatkowych
pucharów czy nagród lub też zadbali o siły
fizyczne zawodników: Wydziałowi Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, firmie „RAFBOL” z Żernicy,
państwu Ilonie i Bogdanowi Skatuk,
państwu Ingridzie i Joachimowi Kotlorzom
i Panu Ryszardowi Szuwartowi.”
W imieniu szachistów podziękowania
złożyli dwaj najstarsi zawodnicy turnieju,
Pan Maksymilian Piecowski z Rybnika oraz
Pan Zenon Sołek z Katowic, zaś Pan
Winfryd Ficoń zapewnił Panią Wójt, że
nadal wraz z ludźmi, którzy widzą wartość
i piękno tej gry będzie ją promował w Gminie Pilchowice ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców wsi.
(red.)

w wybranych krajach UE czy polskich
przysmaków, prezentując Europie nasze
polskie tradycje obchodzenia lokalnych
świąt czy uroczystości: Dnia Babci i Dziadka, Tłustego Czwartku czy Pierwszego
Dnia Wiosny, braliśmy udział w konkursie
„Bitwa na stolice”. Również przedszkolaki
bardzo aktywnie biorą udział w programie,
oczywiście na miarę swoich możliwości:
poznają kolejne kraje europejskie, tradycje
świąteczne kolegów z UE itp.
Wychodząc naprzeciw propozycji programu Uniszkoła uczciliśmy 100-dniówkę
Polskiej Prezydencji w Radzie UE, która
przypadała na 23 marca 2011r. Uczniowie
wykonali specjalny kalendarz – 100
gwiazdek na niebieskim tle, który umieścili
na ścianach w korytarzu szkoły, tak by móc
codziennie wykreślać dni, zbliżając się tym
samym do magicznego dnia prezydencji.
Udział w Uniszkole nie jest przedsięwzięciem przypadkowym. Ponieważ nasza
placówka słynie z działań związanych
z edukacją europejską uczniów i przedszkolaków, udział w programie ugruntuje
wiedzę i orientację naszych wychowanków
w tych trudnych zagadnieniach, będąc
równocześnie doskonałą zabawą.
Zachęcamy do odwiedzania strony
internetowej naszego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, gdzie pod zakładką
„Uniszkoła” znajdują się szczegółowe
fotorelacje z naszych różnorodnych działań.
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