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Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności,
pogody ducha, wielu radosnych
spotkań w gronie najbliższych
oraz Wesołego Alleluja!
Przewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice
Agata Mosiądz - Kramorz
wraz z Radnymi
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Wójt Gminy Pilchowice
Maciej Gogulla
wraz
z Pracownikami Urzędu
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Spalanie pozostałości roślinnych

jest szkodliwe!
Wiosna to czas porządków w ogrodach,
podczas których pozbawiamy się zeschłych
liści, chorych gałęzi i innych odpadów zielonych.
Należy jednak pamiętać, że spalanie
zeschłych liści, chorych gałęzi i innych odpadów zielonych jest niezgodne z obowiązującą ustawą o odpadach, która zabrania
spalania pozostałości roślinnych „poza instalacjami i innymi urządzeniami”. Nieprzestrzeganie tego prawa podlega karze.

Odpady zielone, czyli ulegające
biodegradacji są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania i są odbierane spod nieruchomości zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów.
Nie wolno spalać ich w ognisku.
Mimo alarmów ekologów, naukowców,
strażaków wiosną dochodzi również do wypalania traw.

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego,
ostatniego odrostu trawy. W świadomości
zachował się bowiem mit, że wypalanie
traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej
próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą
obniżenie jej wartości użytkowej nawet na
kilka lat. Zahamowane zostają naturalne
procesy rozkładu pozostałości roślinnych,
dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy
roślinność, powoduje degradację gleby
i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są
wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice
decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację

i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią.
W przypadku gwałtownej zmiany kierunku
wiatru pożary bardzo często wymykają się
spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy
i zabudowania. Niejednokrotnie w takich
pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną
ludzie.
Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również prawnie
zakazane.
W ustawie z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody wprowadzono zakaz
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne.

NIE TRUJ - wymień piec
Przypominamy iż zgodnie z Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, obowiązek
wymiany starego źródła ciepła na kocioł klasy 5 nastąpi z dniem:

• 1 stycznia 2022 r.
dla instalacji centralnego
ogrzewania powyżej 10
lat od daty produkcji,

• 1 stycznia 2024 r.
dla instalacji centralnego
ogrzewania od 5 do 10 lat
od daty produkcji,

• 1 stycznia 2026 r.
dla instalacji centralnego
ogrzewania poniżej 5 lat
od daty produkcji,

• 1 stycznia 2028 r.
dla kotłów klasy 3 i 4.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Urząd Gminy Pilchowice przypomina o obowiązku dokonywania opłat za „śmieci”. Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:
•
•
•
•

do 20 marca – za I kwartał tj. styczeń, luty, marzec
do 20 czerwca – za II kwartał tj. kwiecień, maj, czerwiec
do 20 września – za III kwartał tj. lipiec, sierpień, wrzesień

do 15 grudnia – za IV kwartał tj. październik, listopad, grudzień.
Opłata jest równa kwocie wyliczonej w ostatniej złożonej deklaracji. Przy tej okazji przypominamy, iż wszelkie dane związane
z aktualizacją liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości
powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenia, zgon, przemieszczanie się domowników)
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W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie,
które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia
w wysokości 11,60 zł.
Prosimy mieszkańców, którzy nie uiścili wcześniejszych należności o NIEZWŁOCZNE uregulowanie zaległości.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019
roku nie uległy zmianie i są następujące:
11,00 zł /mieszkańca/miesiąc/- selektywna zbiórka odpadów
7,50 zł /za 6 mieszkańca/miesiąc/- selektywna zbiórka odpadów
19,00 zł /mieszkańca/miesiąc/- nieselektywna zbiórka odpadów.
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Sprawdź termin ważności swoich
dokumentów dowodu osobistego
oraz paszportu !
Z uwagi na zbliżający się okres urlopowo-wakacyjny warto sprawdzić terminy ważności posiadanych dokumentów osobistych, którymi posługujemy się my i nasi członkowie rodziny.
W bieżącym roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane
w 2009 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2014 r. na okres 5 lat (dotyczy to dowodów osobistych dzieci, które
w chwili składania wniosków nie ukończyły
5 roku życia). Nadal są ważne tzw. bezterminowe dowody osobiste, wydane do dnia
1 marca 2015 roku osobom, które w chwili
składania wniosku ukończyły 65 lat. Osoby
te otrzymały dowód osobisty ważny bezterminowo i nie mają obowiązku wymiany
tych dokumentów, jeżeli dane w nich zawarte nie uległy zmianie. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście
w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy
na terenie całego kraju, a w imieniu dziecka wniosek może złożyć jeden z rodziców,
opiekun prawny lub kurator. Dzieci powyżej
5 roku życia muszą być obecne w urzędzie
podczas składania wniosku. Wyrobienie
nowego dowodu osobistego jest bezpłatne,
a wniosek wraz z aktualną fotografią należy
złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu ważności dowodu albowiem taki
jest ustawowy okres oczekiwania na nowy
dowód. Osoby posiadające profil zaufany
ePUAP lub podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem mogą
złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przez internet w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem strony
internetowej obywatel.gov.pl gdzie można
również sprawdzić status wniosku oraz czy
dowód osobisty jest już do odbioru.
Od 4 marca br. jest wydawany e – dowód, to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Posiada on wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego
– potwierdza tożsamość osoby, obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Z dowodem osobistym można podróżować bez paszportu
do krajów, które pozwalają przekraczać
granicę na podstawie dowodu, na przykład
kraje strefy Schengen oraz Albania i Czarnogóra oraz na niektórych lotniskach będzie
można korzystać z automatycznych bramek
granicznych. Dodatkowo dzięki warstwie
elektronicznej, osoby zainteresowane będą
mogły używać e – dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną
i innymi podmiotami.

E – dowód umożliwi m.in.:
• logowanie się do portali administracji
publicznej np. ePUAP,
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• elektronicznie podpisać się w usługach
online administracji publicznej.
W nowym e-dowodzie z warstwą elektroniczną są 4 certyfikaty:
• certyfikat potwierdzania obecności
znajduje się w każdym dowodzie osobistym i do jego użycia nie potrzebny jest
kod PIN;
• certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania, który pozwoli posiadaczowi dowodu uwierzytelnić się w usługach online i
może go posiadać osoba, która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona. Do użycia tej funkcji dowodu
osobistego należy ustawić 4-cyfrowy
kod PIN1;
• certyfikat podpisu osobistego umieszczony w e-dowodzie będzie mógł być
wykorzystywany w kontaktach z urzędami, podmiotami publicznymi oraz
do załatwienia innych spraw z firmami
lub osobami pod warunkiem, że obie
strony się na to zgadzają. Decyzję o zamieszczeniu w e-dowodzie certyfikatu
podpisu osobistego podejmuje się w
chwili składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Certyfikat ten w swoim dowodzie może mieć każda osoba
pełnoletnia oraz osoba, która skończyła
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13 lat w stosunku do której o taki certyfikat wnioskuje rodzic, a właściciel dowodu (dziecko) będzie mogło korzystać
z tego certyfikatu gdy ukończy 18 lat.
Do użycia certyfikatu podpisu należy
ustawić 6-cyfrowy kod PIN 2.
• certyfikat kwalifikowanego podpisu
elektronicznego można go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.
Jak używać e-dowodu, zmieniać PIN lub
odblokowywać dany certyfikat za pomocą
kodu PUK, można się dowiedzieć na stronie
edowod.gov.pl
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal
ważny nie ma konieczności jego wymiany
na e-dowód !
W zakresie dowodów osobistych szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu
Gminy Pilchowice, pokój nr 1, tel. 32 235
65 85 lub 332 71 63.
Sprawdzając ważność dowodu osobistego warto również sprawdzić termin ważności posiadanego paszportu, aby przed
wyjazdem nie mieć niemiłej niespodzianki.
Wniosek o wyrobienie paszportu należy
składać w biurze paszportowym. Najbliższe
biuro paszportowe znajduje się w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 w budynku Urzędu
Miejskiego w Gliwicach. Więcej informacji
można uzyskać pod adresem www.paszport.info/gliwice

naszagmina@pilchowice.pl
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Bezpłatna mammografia
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu
czterech zdjęć rentgenowskich, dzięki którym można wykryć raka
piersi we wczesnym stadium gdy nie są one jeszcze wyczuwalne
przez kobietę lub lekarza. Mammografia pozwala wykryć tzw. zmiany bezobjawowe czyli guzy o wielkości nawet 1 mm oraz inne nieprawidłowości w tkance piersi. Z bezpłatnej mammografii mogą
skorzystać Panie w wieku 50-69 lat. Na badanie nie jest wymagane
skierowanie lekarskie.
Ważnym elementem jest ocena porównawcza z poprzednimi
obrazami. Dlatego osoby dysponujące wynikami z poprzednich ba-

Darmowe szczepienia
dla dzieci
Gmina Pilchowice zaprasza
rodziców z dziećmi z rocznika
2012 do udziału w programie
szczepień profilaktycznych przeznaczonych dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy,
przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C. Szczepienia
wykonywane będą w Ośrodkach Zdrowia w Żernicy, Pilchowicach
oraz Wilczy, dla chętnych osób, po uprzednim przebadaniu dzieci.
Program realizowany będzie do 30 listopada 2019 roku.

Edukacja zdrowotna
w przedszkolach

dań, proszone są o zabranie ich ze sobą. Panie, u których zaistnieje
konieczność wykonania badań uzupełniających, będą miały możliwości ich umówienia w dogodnym dla siebie terminie.
W naszej Gminie mammobus w którym można bezpłatnie wykonać badania zatrzymuje się na parkingu przy Urzędzie Gminy
oraz przy Domu Kultury w Żernicy, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej urzędu. Zapraszamy do skorzystania z oferowanych usług.

Karta Seniora
Każdy senior, który ukończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić
własną Ogólnopolską Kartę Seniora, która umożliwia korzystanie
z rabatów w całym kraju. Wystarczy, że przystąpi do Programu
Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Chcąc uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora należy zgłosić się do
Urzędu Gminy Pilchowice, do pok. nr 9 gdzie zostanie udzielona
pomoc w wypełnieniu stosownego formularza. Formularz można
również samodzielnie pobrać ze strony www.glosseniora.pl i wysłać na adres: 30-018 Kraków, Al.J.Słowackiego 46/30, dołączając
do wysyłki zaadresowaną kopertę i znaczek pocztowy.
Zapraszamy do skorzystania z przywilejów dla posiadaczy Karty,
która umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach oraz ośrodkach zdrowia. Więcej informacji na stronie internetowej www.pilchowice.pl w zakładce strefa seniora lub w pok. nr 9
w Urzędzie Gminy Pilchowice.
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W naszej Gminie realizowany jest program edukacji zdrowotnej
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Program obejmuje wszystkie przedszkola na terenie Gminy Pilchowice. Polega
on na propagowaniu wśród dzieci i ich rodziców zdrowego, aktywnego trybu życia poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków
i przyzwyczajeń skutkujących w dorosłym życiu przedszkolaków.
Zajęcia dotyczą właściwych nawyków żywieniowych, higienicznych,
zapobiegania chorobom zakaźnym, cukrzycy oraz otyłości, propagowaniu aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu oraz
eliminacji wszawicy. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę pediatrii, pielęgniarki oraz higienistki stomatologiczne. Nauka umiejętności wyrażania emocji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach
prowadzona jest przez psychologa.

Karta Dużej Rodziny
również dla Rodziców
Rządowy Program Kata Dużej Rodziny (KDR), który obowiązuje
od 2014 r. i ma na celu propagowanie polityki rodzinnej poprzez udzielenie rodzinom zniżek na różne towary i usługi uległ nowelizacji. Od 1
stycznia 2019 r. rodzice, którzy mają
lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,
bez względu na ich wiek w chwili
składania wniosku mogą, ubiegać
się o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Karta ta jest bezterminowa i może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowe) i elektronicznej lub tylko tradycyjnej. W celu
otrzymania KDR należy złożyć do urzędu miasta lub gminy właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy wniosek o przyznanie KDR wniosek ten można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać
ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu
Z wykazem podmiotów, które przystąpiły do programu KDR
i honorują kartę można się zapoznać wchodząc na stronę https://
empatia.mpips.gov.pl/kdr gdzie jednocześnie można wyszukać
partnerów KDR np. z najbliższej okolicy. Zachęcamy do skorzystania
z rządowego programu KDR.
Szczegółowych informacji w zakresie KDR można uzyskać
w Urzędzie Gminy Pilchowice w pok. nr 1 lub telefonicznie
tel. 32 235 65 85 lub 332 71 63.

naszagmina@pilchowice.pl
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Festiwal
pełen
słodyczy
Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy oraz Małgorzata Surdel wśród
laureatów I Festiwalu Tortów,
Ciast i Ciasteczek Powiatu Gliwickiego, który odbył się 24 marca
2019 r. w Rudzińcu.
Za najlepszy i najładniejszy tort
uznano dzieło Koła Gospodyń Wiejskich
w Żernicy, a Małgorzata Surdel zajęła
III miejsce w kategorii ciasteczko.
To była prawdziwa uczta dla podniebienia. I Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek Powiatu Gliwickiego zgromadził tłumy, a smak słodyczy u wszystkich budził
uśmiech na twarzy.
Podczas jej trwania można było podziwiać
pokazy m.in. mistrzów Polski w lodziarstwie i cukierników, skosztować licznych tortów, ciast i ciasteczek i bawić się przy piosenkach w wykonaniu
Bernadety Kowalskiej, zaś dzieci z ochotą uczestniczyły w warsztatach cukierniczych. Oblegane
były stoiska licznych wystawców, prezentujących
słodkie pyszności i to, co niezbędne jest do ich
wytwarzania. Wielkie wzięcie miały degustacje
wspaniałych ciast, ciasteczek i tortów.
Częścią przedsięwzięcia był Konkurs na wyrób
cukierniczy, w którym wzięło udział 13 uczestników: osób fizycznych – pasjonatów słodkości oraz
organizacji społecznych. Po wnikliwej analizie
walorów smakowych i estetycznych konkursowych pyszności Grand Prix Festiwalu otrzymało
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Bojszowie,
zaś I miejsca w poszczególnych kategoriach zajęły
Żaklina Gorzel, Magdalena Flak oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy.
foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Bezpłatne konsultacje
Do 25 kwietnia, we wtorki i czwartki, w godzinach od 9.00 do 15.00. Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili
bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej Doradca Podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji organizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego - Jakuba Chełstowskiego.
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Z wizytą w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
11 marca 2019 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjechała młodzież z Gminy Pilchowice - przedstawiciele samorządów szkolnych.
Gdy dojechaliśmy na miejsce, przywitał
nas przewodnik i przeszliśmy do pierwszego punktu wycieczki – westybulu. Westybul, czyli taki reprezentacyjny hol w gmachu Urzędu, jest naprawdę imponujący.
Nie podam dokładnych wymiarów, lecz jest
to pomieszczenie czy raczej przestrzeń naprawdę ogromna. Obejmuje parter, pierwsze i drugie piętro. Kopuła dachu zaczyna
się około dwa i pół metra nad drugim piętrem, a długość jednego boku wynosi od 25
do 40 m. Westybul jest zbudowany mniej
więcej na planie kwadratu, cały wyłożony
jest kamieniem bardzo podobnym do marmuru, co dodaje mu splendoru. Na szczycie
schodów metalowymi literami wykonano
dedykację dla autorów projektu tego budynku, który wybrano w ramach konkursu.
Kolejnym punktem była Sala Marmurowa, która jest główną salą konferencyjną
w budynku. Obecna nazwa jest niestety
nieaktualna, ponieważ gdy hitlerowcy przejęli gmach Urzędu w czasie II wojny światowej zamienili marmur na ścianach na szary,
chropowaty kamień, który miał oddawać
charakter III Rzeszy.
Następnie przeszliśmy do sąsiedniej Sali
Złotej, nazwanej tak z powodu pozłacanych
listew na ścianach i brązowozłotych ścian.
Odbywają się w niej mniejsze konferencje,
a na ścianach wiszą portrety wszystkich
marszałków Śląska.
Potem przeszliśmy do Sali Sejmiku Śląskiego, która powstała, ponieważ w XX-leciu międzywojennym Śląsk miał bardzo
wysoką autonomię i posiadał własny sejm.
Aby łatwiej Wam było wyobrazić sobie
wygląd tej Sali, powiem, że gmach Sejmu
Rzeczypospolitej jest wzorowany na sali
Sejmiku Śląskiego, przy czym ten śląski jest

oczywiście mniej pojemny. Ciekawostką
jest, że przy mównicy znajduje się pokrętło
wyglądające jak zawór bezpieczeństwa,
którym obecnie reguluje się wysokość
mównicy, a według legendy służyło kiedyś
do wpuszczania na salę słonego powietrza
morskiego, które miało pobudzać posłów
do działania lub głosowania, o czym mogą
świadczyć kraty wentylacyjne bez wyjścia
na zewnątrz.
Po zwiedzeniu Sali Sejmiku przeszliśmy
do Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
czyli inaczej do centrali 112, która też ma
siedzibę w Urzędzie Wojewódzkim. Dowiedzieliśmy się tam m.in., że na każde województwo przypada jedna taka centrala,
a w przypadku niedyspozycji jednej z nich
telefony przyjmuje centrala z sąsiedniego
województwa. Ciekawe jest to, ile i jakich
zgłoszeń dostaje taka jedna centrala w ciągu tygodnia. Liczba zgłoszeń jest największa w weekend z przyczyn naturalnych, lecz
w ciągu roku aż 43% zgłoszeń jest fałszywych. Zdarza się, że nietrzeźwe osoby
dzwonią na 112, aby zamówić taksówkę
lub pizzę. Inne, trzeźwe osoby, dzwonią na
numer alarmowy, bo myślą, że CPR działa

jak książka telefoniczna. Najwięcej zgłoszeń wymaga interwencji policji, a najmniej
pogotowia ratunkowego. Z powodu uruchomienia numeru 112 numer do straży
pożarnej został wycofany i zostajemy automatycznie przekierowani do CPR. Niedługo
to samo ma się stać z policją i pogotowiem
ratunkowym.
Dostaliśmy drobne upominki, wszystkie
z numerem alarmowym oraz ulotki o Urzędzie Wojewódzkim, po czym przeszliśmy
do tunelu ewakuacyjnego, który znajduje
się 3-4 m pod ziemią i ma wysokość 1 m.
Z trzech tuneli niestety tylko jeden jest
drożny i da się nim przejść, lecz i tak jest
otwarty tylko na Dni Otwarte Urzędu, ponieważ wyjście znajduje się po drugiej stronie ulicy – na terenie żłobka, więc po dojściu do włazu trzeba było zawrócić.
Po przechadzce tunelem udaliśmy się
do dawnego skarbca śląskiego, w którym
przechowywano złoto w czasie autonomii
Śląska. Skarbiec ten nigdy nie był napadany
z powodu sławy niezdobytego. Skąd ta sława? Stąd, że popularna była wtedy metoda
podkopu, a ten skarbiec został zabezpieczony… zbiornikiem wodnym! Gdyby ktoś
chciał się podkopać, zostałby całkowicie
zatopiony, a gdyby ktoś już dostał się do
środka, system rur zalałby złoto wraz z włamywaczem.
Ostatnim punktem naszej wycieczki
była winda paciorkowa, nazwana tak z powodu wyglądu i działania. Składa się ona
z kilku jednoosobowych kabin, które krążą
jak paciorki podczas odmawiania różańca.
Do windy wskakuje się w ruchu po odpowiedniej stronie. Można przejechać przez
strefę zmiany kierunku na dole i na górze,
co dostarcza trochę emocji i można tak sobie jeździć do woli.
Mam nadzieję, że wszyscy młodzi samorządowcy wynieśli pozytywne wrażenia
z naszej wspólnej wycieczki.
Michał Zywer, kl. 7 b
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
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Wiedza pożarnicza w cenie
35 uczniów reprezentujących szkoły w gminie Pilchowice walczyło o miano najlepszych w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który jest przepustką do zmagań na poziomie powiatowym i wojewódzkim, a odbył się w ZSP PIlchowice.
Oto najlepsi w swoich kategoriach wiekowych:
kategoria młodsza:
I miejsce - Weronika Jaskółka
- ZSP w Pilchowicach
II miejsce - Aleksandra Szmit
- ZSP w Wilczy
III miejsce - Magdalena Wróblewska
- ZSP w Żernicy

kategoria starsza:
Michał Zientek - ZSP w Stanicy
Łukasz Beer - ZSP w Stanicy
Natalia Szmit - ZSP w Wilczy.
Jak co roku, Urząd Gminy w Pilchowicach ufundował atrakcyjne nagrody (tablet,
wysokiej jakości słuchawki oraz bezprzewodowy głośnik bluetooth) za zajęcie pierwszych trzech miejsc.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA
ORAZ TERAPEUTYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY PILCHOWICE
Przyjdź po wsparcie, po darmową poradę, jeśli:

Konkurs corocznie wspiera Zarząd
Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, a nagrody wręczyła Aleksandra
Skwara – zastępca wójta gminy Pilchowice.

Informujemy, że do 26.04.2019 r.
będzie trwało wyłożenie do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pilchowice,
dla jednostki osadniczej Nieborowice – etap I.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl
w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz pod nr telefonu:
32 332 71 61.

• Jesteś osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji
psychoaktywnych,
• Jesteś osobą współuzależnioną,
• Doświadczasz przemocy ze strony bliskich,
• Przeżywasz konflikty w rodzinie lub w szkole,
• Jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstw.

ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W PILCHOWICACH
KLUB PSYCHOLOGICZNY „KOMPAS”
UL. DWORCOWA 8, 44 – 145 PILCHOWICE
(BUDYNEK POCZTY POLSKIEJ, I PIĘTRO)
Więcej informacji na stronie internetowej www.krpa.info
Nasza Gmina - nr 2 (69) - kwiecień 2019			
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Wirtualna
rzeczywistość
w geometrii
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Żernicy od ponad roku uczestniczy
w międzynarodowym projekcie,
którego pomysłodawcą jest profesor José Luis Rodriguez Blancas
(Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) i jego zespół w składzie: Diego
Cangas, David Crespo i Antonio Zarauz. Nosi on nazwę „NeoTrie VR”,
a jego celem jest stworzenie nowatorskiego programu komputerowego do nauki geometrii, opartego na
wirtualnej rzeczywistości.
Oprogramowanie pozwala na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli
trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi.
W celu przeprowadzenia tych czynności
dzieci mogą „dostać się” do wnętrza brył,
widząc je od środka. Dzięki temu program
NeoTrie pomaga poszerzać wyobraźnię
uczniów. Nasza szkoła współtworzy ten
program i uczestniczy w jego testowaniu.
Od marca 2018 roku, z jego zastosowaniem, prowadzone są lekcje i zajęcia koła
matematycznego. W ramach projektu, nauczycielka naszej szkoły – p. Grażyna Morga
– opracowuje scenariusze zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem programu NeoTrie

VR. Sprawozdania z przeprowadzonych lekcji, obejmujące m.in. opis zadań, rekomendacje i wskazówki, zostały opublikowane
na platformie STEAM, która jest obecnie
najpopularniejszą platformą cyfrowej dystrybucji gier komputerowych.
W ramach Ogólnopolskiej Konferencji
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
która odbyła się w dniach 9-11 lutego br.
w Opolu, p. Grażyna Morga, razem z prof.
Jose Luisem Rodriguezem z Uniwersytetu
w Almerii (Hiszpania) przeprowadziła warsztaty poświęcone zastosowaniu programu
NeoTrie VR w dydaktyce matematyki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem
i stały inspiracją do rozwijania współpracy
międzyszkolnej w tym zakresie.

W naszej szkole organizowane są cykliczne warsztaty przedstawiające możliwości wykorzystania programu NeoTrie
VR w dydaktyce matematyki. Do tej pory
wzięli w nich udział uczniowie szkół podstawowych z Knurowa, Katowic i Siemianowic
Śląskich. Na zajęciach dzieci zapoznają się
z funkcjami programu, uczą się jego zastosowań, a następnie, poprzez zabawę,
poznają własności figur oraz tworzą i przekształcają obiekty geometryczne. Warsztaty odbywają się w ramach współpracy
międzyszkolnej i mają na celu krzewienie
dobrych praktyk edukacyjnych. Są też okazją do wymiany doświadczeń i spotkania się
uczniów.
Grażyna Morga

Sukces uczniów z Żernicy
18 marca br. w Zespole Szkół nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego w Zabrzu odbył się XXVII Konkurs Piosenki Niemieckiej. Uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej w Żernicy zostali laureatami tego konkursu.
Występ solowy zaprezentowała Jagoda Łasut w piosence z filmu Kraina Lodu „Willst du einen Schneemann bauen?” Uczennica
zdobyła nagrodę Grand Prix. W kategorii zespołów zaprezentowali
się: Lena Bogusz, Emilia Mikołajczyk, Natalia Twardawa, Malwina Wardzińska, Matylda Grondys, Oliwia Drabik, Natalia Franosz,

Michał Pohl, Maksymilian Karcewicz oraz Jagoda Łasut, śpiewając
piosenkę „So ein schöner Tag”. Zespół powtórzył swój sukces z zeszłego roku i zajął I miejsce w kategorii zespołów klas 1-3 SP.
25 marca br. odbył się koncert laureatów, na którym uczniowie
wystąpili, otrzymali dyplomy i nagrody.
Konkurs Piosenki Niemieckiej nie tylko daje szansę młodym wokalistom na pokazanie się nieco szerszej publiczności, ale również
promuje na Śląsku niemiecką kulturę, która w sposób oczywisty
wiąże się mocno z losami naszego regionu. Laureatom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Zdanowicz
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Laureatka - Marta Werwińska
W poprzednich latach zachwyceni byliśmy sukcesami Victorii
Piontek, Zofii Młotkowskiej i Liwii Szafrugi, które zdobyły prestiżowy tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego. Rok 2019 okazał się szczęśliwy dla uczennicy trzeciej klasy gimnazjum w Pilchowicach Marty Werwińskiej.
Wszystkie dziewczyny przygotowywały się pod czujnym okiem
polonistki, pani Marioli Serafin. Sama droga do uzyskania tytułu
laureata jest niezwykle trudna i wymaga wielu poświęceń. Konkurs
podzielony jest na 3 etapy: szkolny, rejonowy
i wojewódzki. Trwa od listopada do marca.
Marta nie marnowała czasu, to nie był jedyny przedmiot, z którym się zmierzyła, ale najszczęśliwszy, gdyż próbowała jeszcze swoich
sił z j. angielskiego i matematyki. Dzięki temu
osiągnięciu nasza laureatka będzie zwolniona z egzaminu gimnazjalnego obejmującego
wiadomości i umiejętności z języka polskiego,
uzyskując automatycznie maksymalną liczbę
punktów. Ma pierwszeństwo w przyjęciu do
wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Gala laureatów tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego

w roku szkolnym 2018/2019 odbyła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. W czasie tego uroczystego podsumowania
laureaci otrzymali zaświadczenia, nagrody i wyrazy uznania. Nie
zabrakło gratulacji i podziękowań dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli - mentorów za trud włożony w rozbudzanie zainteresowań młodych ludzi i chęci odkrywania przez nich nowych obszarów
wiedzy.
Szkolna Rada Młodzieżowa
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

„MAŁY OKR 2019” oraz „SPOTKANIA ZAMKOWE”
- ELIMINACJE GMINNE
Etap gminny konkursów recytatorskich odbył się 12 marca 2019 r., kolejny raz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach. To już kolejna edycja mających długą tradycję konkursów zwracających szczególną uwagę na pielęgnację ojczystego
języka, rozwijanie zainteresowań związanych z literaturą piękną i poezją.
Adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana). Jak co
roku wiele wspierających słów skierował
do uczestników konkursu Łukasz Kwiotek
- dyrektor ZSP Pilchowice. Szacowne jury
w składzie: organizatorka konkursu - Mariola Serafin, Kornelia Twardawa, Anita Broda
i Agata Borkowska wyłoniło laureatów
z różnych grup wiekowych: klasy I-III, klasy
IV-VI oraz VII – VIII i ostatniej klasy gimnazjum. Najlepsi z najlepszych zakwalifikowali
się do etapu regionalnego i powiatowego.
„Mały OKR 2019” reprezentować będą:
Bartosz Zalewski (wywiedzione ze słowa)
i Agata Garcorz – ZSP Pilchowice, Aleksandra Szmit i Michał Goik – ZSP Wilcza oraz
Lena Bogusz – ZSP Żernica. W eliminacjach
powiatowych „Spotkania Zamkowe” udział
wezmą: Aleksandra Radomska i Marcelina
ścieranka – ZSP Pilchowice, Paulina Waluga
i Nicole Tułak – ZSP Stanica, Julia Szachniewicz – ZSP Żernica.
Wszyscy uczniowie zachwycali świetnym doborem repertuaru, wspaniałą interpretacją utworów, dykcją, emisją i ekspresją. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz

nagrody książkowe. Była też chwila na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że zbiorowe zdjęcie odda nastrój tego konkursu,
a słowa J. Śniadeckiego: „Dowodem oświecenia narodu jest czystość i dokładność
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Martyna Draga
Bartosz Zalewski
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VI Gminny Konkurs z języka angielskiego
19 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się gminny konkurs
wiedzy i umiejętności z języka angielskiego z elementami
wiedzy Szkocji pod honorowym patronatem Wójta Gminy
Pilchowice Macieja Gogulli.
Do konkursu przystąpiło 5 szkół – ZSP Wilcza, ZSP Stanica, ZSP
Pilchowice, ZSP Żernica oraz nasz gość specjalny szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku. Szkoła z Rybnika była naszym gościem honorowym, nosi tą samą nazwę jak nasza i co roku
pragniemy się z nimi spotykać na naszym konkursie.
Każdy szkoła wystawiła 3 uczniów. Jeden przedstawiciel z klasy VII oraz dwóch z klasy VIII. Stanęli oni do walki o tytuł Mistrza
i Wice mistrza w klasie VII i VIII.
przygotowany dzięki naszym wspaniałym
sponsorom.
W tym roku po raz drugi już honorowy
patronat objął nad konkursem Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla. Urząd Gminy
w Pilchowicach był jednym z naszych sponsorów. Szkoła Językowa Clan sponsorowała dla
zwycięzców kursy językowe w kwocie 300 zł,
200 zł dla zwycięzców. Również wydawnictwo
Pearson i Nowa Era zaopatrzyli nas w różne
przydatne gadżety dla uczniów. Naszym sponsorem była również Rada Rodziców uczniów
ze szkoły w Wilczy. Ufundowali oni wiele nagród książkowych i naukowych.
A oto nasi zwycięzcy czyli najlepsi w Gminie Pilchowice:
KLASA VII
I miejsce
– Matylda Skrzypiec SP w Rybniku
II miejsce
– Inga Piszczek ZSP w Wilczy
Klasa VIII
I miejsce
– Mateusz Śnieżek ZSP w Żernicy
II miejsce
– Cezary Nowak ZSP w Pilchowicach
III miejsce
– Dominika Zapotoczna ZSP
w Wilczy

Zadbaliśmy o to, żeby z naszego konkursu wszyscy wyszli z uśmiechem na
twarzy i z drobnym upominkiem w postaci
torby i przypinki.
Naszym gościem specjalnym, który
przyjął zaproszenie do naszej niedużej
placówki był Peter Mason pochodzący ze
Szkocji. Peter rozśmieszał uczniów oraz
kładł się nawet na podłodze po to tylko,
żeby zachęcić uczniów do rozmowy w języku angielskim!
Nasz konkurs mógł być tak dobrze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?

Zarejestruj się w gminnym systemie informacji SIS!
Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego celem jest szybkie docieranie do mieszkańców z komunikatami m.in. o
utrudnieniach na drogach związanych z prowadzonymi w gminie inwestycjami lub informacjami o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych odbywających się na terenie gminy.
Chcesz otrzymywać komunikaty?
Zarejestruj się na stronie internetowej gminy www.pilchowice.pl w zakładce SIS
Usługa jest całkowicie bezpłatna
www.pilchowice.pl/sis
10
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Fraktal
na stulecie
W ramach jubileuszu Polskiego Towarzystwa Matematycznego szkoła w Żernicy
przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Fraktal na Stulecie”. 21 marca 2019 r.
81 uczniów klas czwartych uczestniczyło
w budowaniu Trójkąta Sierpińskiego. Jest
to jeden z najbardziej znanych fraktali, czyli
obiektów samopodobnych, którego twórcą
był polski matematyk – Wacław Sierpiński.
Fraktale są nie tylko obiektami teoretycznymi, ale mają również zastosowanie w życiu
codziennym. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Grażyna Morga. Serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie należą się
także p. Agnieszce Gucwie.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

Wyróźnienie dla nauczycieli
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach znalazł się w gronie szkół wyróżnionych Odznaką „Szkoła eTwinning”!
Nauczyciele zostali docenieni za innowacyjne i kreatywne podejście do nauczania oraz
uznani za liderów w zakresie eBezpieczństwa, wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz promowania praktyk uczenia się opartych na współpracy nauczycieli i uczniów.
To wielkie wyróżnienie dla całego zespołu eTwinning działającego w szkole. Głównie
dzięki nauczycielkom języka angielskiego: Aleksandrze Owczarek, Pauliniey Traczewskiej,
Izabelii Antończyk.
Warto również wspomnieć, że jeden z projektów eTwinning realizowanych w zeszłym
roku w pilchowickiej szkole otrzymał Europejską Odznakę Jakości (European Quality Label).

KUŹNIA NIEBOROWSKA - LEBOSZOWICE - NIEBOROWICE - PILCHOWICE - STANICA - WILCZA - ŻERNICA - egzemplarz bezpłatny ISSN 2544-1094 - nr 4 (7) 2018 październik

KUŹNIA NIEBOROWSKA - LEBOSZOWICE - NIEBOROWICE - PILCHOWICE - STANICA - WILCZA - ŻERNICA - egzemplarz bezpłatny ISSN 2544-1094 - nr 1 (4) 2018 styczeń

Już niebawem dostępny będzie kolejny, nowy numer „INFORMACJI HISTORYCZNYCH I KULTURALNYCH Z GMINY PILCHOWICE”. Szukajcie go w Urzędzie Gminy, bibliotekach, obiektach GOKu. Najszybciej i z całą pewnością będzie w biurze w
Wilczy, ul. Miarki 123, I piętro lub na www.historiapilchowice.pl. Zapraszamy.
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XVI Szkolna Ekspedycja Pilchowice
- Korea Południowa przez Knurów
1 lutego 2019 roku ruszyła XVI odsłona Szkolnej Ekspedycji. Tym razem odwiedziliśmy nowoczesną Koreę Południową. Znów
młodzi podróżnicy z dwóch szkół (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach oraz kierunku technik obsługi turystycznej
z Technikum im. I.J. Paderewskiego w Knurowie) pod opieką kierownika Adama Ziaji i Małgorzaty Surdel (nauczycielki języka
niemieckiego w Pilchowicach) mogli podziwiać kolejny cudowny kraj.
Cała ekipa składała się z 14 uczestników (12 uczniów oraz dwóch opiekunów:
Kacper Imiołek (wybrany po raz kolejny na
Młodzieżowego Kierownika Ekspedycji),
Nikola Rduch, Emilia Masłoń, Magdalena Twardowska, Katarzyna Serafin, Jakub
Dzida, Sara Sommer, Magdalena Borecka,
Milena Błędzińska, Alicja Waszak, Martyna
Śliwa, Eliza Achtelik, pan Adam Ziaja (kierownik i organizator) oraz pani Małgorzata
Surdel (opiekun).
1 lutego około godziny 10 na Dworcu
Kolejowym uczestnicy pożegnali się ze swoimi bliskimi. Następnie podekscytowani
pojechaliśmy do Katowic, a stamtąd do stolicy naszego kraju – Warszawy. Autobusem
miejskim dostaliśmy się na Lotnisko Chopina. Wystarczyły dwie godziny lotu, abyśmy
byli w Turcji. Następnie, po 10 godzinnym
locie wylądowaliśmy w stolicy Korei Południowej! Szybki odbiór bagażu, kontrola
i w drogę.
Pierwszym miastem, które wybraliśmy
do zwiedzenia było Jeonju. Po wejściu do
naszego pokoju przeżyliśmy mały szok.
Był on stylizowany na typowe koreańskie
mieszkanie, czyli bez łóżek, a zamiast nich
materace, które rozkłada się na podłodze.
Okazało się również, że mieszkamy na piętrze F (od four, po angielsku cztery), ponieważ w Korei liczba 4 jest pechową i należy jej unikać. Kolejny wstrząs pomieszany
z wybuchem śmiechu doznaliśmy po zobaczeniu toalety z różnymi opcjami jej użycia.
Zmęczeni podróżą, poszliśmy spać. Niestety
obudziliśmy się dosyć wcześnie (około godziny 6) może ze względu na różnicę czasu,
albo z powodu ogrzewania podłogowego,
które jakimś cudem było podkręcone do
60 stopni Celcjusza. Dalej zmęczeni zmniejszyliśmy temperaturę i wróciliśmy do łóżek.
Rano wstaliśmy, zjedliśmy jeszcze jedzenie
z Polski, a następnie poszliśmy na miasto.
Pierwszym zadaniem było odnalezienie
kantora. Okazało się jednak, że trwa Seollal, czyli Koreański Księżycowy Nowy Rok.
Z tego powodu większość sklepów było
zamkniętych (w tym kantory i banki). Jednak przekonaliśmy się o otwartości i uprzejmości Koreańczyków. Dwójka młodych
mężczyzn (jeden z nich był nauczycielem)
wymieniła nam 1500 dolarów na koreańskie Wony. Byliśmy mile zaskoczeni tym gestem. Po otrzymaniu pieniędzy, ruszyliśmy
zwiedzać. Jeonju jest to jedno z najbardziej
popularnych miast w Korei. Turystów przy-
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ciąga tam nie tylko unikalna architektura,
ale także pyszne, uliczne jedzenie. Szwendając się po alejkach, mogliśmy zauważyć
ludzi przebranych w tradycyjne koreańskie
stroje, co nadawało historycznego klimatu.
Wchodząc na punkt widokowy, natrafiliśmy
na Wioskę Murali.
Następny dzień również mijał nam na
zwiedzaniu Jeonju. Wczesna pobudka, aby
zobaczyć nową część miasta. Zaskoczyła
nas pogoda. Przygotowani na mróz i śnieg,
ubrani w kurtki oraz zimowe buty, mogliśmy wyjść na dwór w samych bluzach.
Spacerując po Nowym Mieście, natknęliśmy się na kilka kościołów chrześcijańskich,
ponieważ jest to jedna z trzech głównych
religii w Korei. Wieczorem znów wróciliśmy
w okolicę Hanook, aby popróbować innych
potraw z ulicy. Były to między innymi Hotteok, Mocchi.
6 lutego wyruszyliśmy w stronę Busan
– drugiego największego miasta w Korei (po
Seulu), a największego miasta portowego
w Korei. Po 4 godzinnej podróży autobusem zostawiliśmy plecaki w hostelu i poszliśmy na wieczorny spacer w otoczeniu lamp
i ogromnych bilboardów z wieżowców. Następny dzień spędziliśmy w okolicy perełki
Busanu – porcie. W trakcie powrotu do hostelu, wstąpiliśmy do Jagachli Market, czyli
ogromnego targu rybnego.
Kolejnego dnia wybraliśmy się na
obrzeża miasta. Chcieliśmy zobaczyć słynną
świątynie buddyjską Haedong Yonggungsa,
która zbudowana została w XIV wieku przez
nauczyciela nazwanego Naong podczas
naszagmina@pilchowice.pl

trwania dynasti Goryeo. Zachwyciło nas
również wiele posążków Buddy.Zainteresowaliśmy się również ciekawym jedzeniem
ulicznym przed świątynią. Oprócz tradycyjnych cukierków i ciasteczek, naszą uwagę
przykuły smażone robaki, a dokładnie larwy
jedwabnika. Stwierdziliśmy, że żyje się tylko
raz i warto je kupić. Po spróbowaniu część
robaków wylądowała w żołądku, a część
w chusteczkach. Następnie udaliśmy się
w stronę Haedong Beach. Na plaży pozwoliliśmy sobie na mały odpoczynek. Wieczorem poszliśmy na naszą ulubiona ulicę
z jedzeniem w Busan – Seomyeon.
Następnym przystankiem podczas naszej podróży było miasto Gyeongju. Jedno
z najbardziej znanych miejsc w Korei Południowej pod względem historycznym. W
2000 roku Gyeongju zostało wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Dopiero
10 lutego zaczęliśmy dogłębnie zwiedzać
te cudowne miasto. Pierwszym miejscem
była świątynia połączona z buddyjskim
klasztorem Bulguksa (Klasztor Kraina Buddy) znajdująca się około 15 kilometrów za
miastem. Został zbudowany już w 528 roku.
Do świątyni prowadzą historyczne schody
i zabytkowa brama. Wracając w stronę centrum Gyeongju przechodziliśmy między starożytnymi grobowcami zasypanymi ziemią.
Robiły one wrażenie. W otoczeniu grobowców znajduje się Cheomseongdae, czyli
najstarsze obserwatorium astronomiczne
na Dalekim Wschodzie, zbudowane z kamiennych bloków. Po intensywnym zwiedzaniu, wstąpiliśmy do typowo koreańskiej
Nasza Gmina - nr 2 (69) - kwiecień 2019

restauracji, czyli z niskim stołem, przy którym siedzi się na ziemi. Większość z ekipy
skusiła się na pierożki lub zupy. Część z nas
musiała się uporać z pałeczkami. Mogliśmy
również spróbować tradycyjnej koreańskie przystawki – Kimchee. Są to kiszone
lub fermentowane warzywa (najczęściej
kapusta pekińska lub rzepa) z dodatkiem
ostrego sosu i papryczek Chili. Po wyjściu
z restauracji, niektóre osoby stwierdziły, że
są jeszcze głodne i zamówią sobie panierowany ser na patyczku (coś w stylu corndog)
z dodatkiem bardzo ostrego sosu, co było
błędem z powodu łez w oczach po jedynym
kęsie. W nocy 11 lutego jeden z naszych
uczestników oraz Młodzieżowy Kierownik
Wyprawy, czyli Kacper Imiołek, obchodził
swoje 16 urodziny. Reszta ekipy zadbała
o niespodziankę dla solenizanta.
Ostatnim, ale za to najbardziej wyczekiwanym miastem podczas Szkolnej Ekspedycji był Seul. Odkryliśmy bardzo ciekawe
śniadanie, czyli kimbap (a’la sushi w rolce,
nazwane przez naszą ekipę „azjatyckim
batonem”). Po drodze do centru miasta,
weszliśmy do muzeum Wyspy Dokto (większość muzeów w Korei jest darmowa). Najciekawszą częścią tego miejsca była okazja
do wypróbowania okularów wirtualnej rzeczywistości. Po ich założeniu, przenosiliśmy
się na wyspę. Kolejnym miejscem, które
chcieliśmy zobaczyć, był Pałac Deoksugung,
który jest jednym z pięciu najważniejszych
pałaców w Korei („Five Grand Palaces”).
Dwie minuty od pałacu jest Urząd Miejski,
który robi wrażenie ze względu na największy na świecie ogród wertykalny. Następnie
przeszliśmy w stronę dzielnicy Namsan (po
drodze mijając Muzeum Animacji dla najmłodszych), gdzie na szczycie góry Nam
znajduje się Seul N Tower (która sięga 236
metrów).
Kolejny dzień w Seulu spędziliśmy na
najbardziej znanej dzielnicy w Seulu – Gangam. Można było o niej usłyszeć w 2012,
kiedy to królował hit Gangam Style od Psy.
Pierwsze, co zrobiliśmy to odszukaliśmy
szkołę Kukkiwon Taekwondo. W niej z za-

ciekawieniem oraz ekscytacją mogliśmy zobaczyć trening. Każdy z nas był pod wrażeniem ciosów oraz skoków, które wykonywali
sportowcy. 13 lutego oficjalnie zdobyliśmy
główny cel Szkolnej Ekspedycji. Następnie
spacerowaliśmy między uliczkami dzielnicy
Gangam, wpatrując się w ogromne i robiąc
wrażenie wieżowce, na zmianę podziwiając
luksusowe samochody. Wstąpiliśmy również do sklepu z rzeczami K-Pop, z których
również słynie Korea.
14 lutego, czyli Walentynki zaczęliśmy
od obdarowania naszych ekspedycyjnych
„mężczyzn” podarunkami. W Korei to kobiety obdarowują płeć przeciwną, ale
14 marca w tzw. Biały dzień to panie dostają 3 razy droższe prezenty. Tego dnia odwiedziliśmy Pałac Gyeongbokgung (należący
także do „Five Grand Palaces”, czyli najważniejszy pałac w Seulu jak i w Korei. Po wyjściu z pałacu, udaliśmy się na targ w celu
zakupienia ostatnich pamiątek i wróciliśmy
do hostelu, aby spakować ogromne plecaki,
z czym niektórzy mieli spory problem.
15 lutego - ostatni dzień w Korei Południowej. Byliśmy zaskoczeni pogodą,
ponieważ ulice były zasypane śniegiem.
Spakowaliśmy resztę rzeczy, a następnie się
wymeldowaliśmy. W hostelowej świetlicy
czekaliśmy na Monikę Balę – mieszkankę
Pilchowic (aktualnie Seulu), ale także absolwentkę knurowskiego „Paderka” i szkoły
w Pilchowicach. Mieliśmy okazję usłyszeć
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sporo wiarygodnych faktów oraz ciekawostek o Korei. Takie spotkania potwierdzają,
że „świat jest mały”. Po ciekawym spotkaniu udaliśmy się na Dworzec Główny.
Z Dworca pojechaliśmy pociągiem na
lotnisko Icheon, oddalone o około godzinę
od centrum Seulu. Kilka minut po północy
(koreńskiego czasu) odlecieliśmy w stronę
Istambułu. Po 12 godzinnym locie wylądowaliśmy w Turcji. Nie zawsze jest wesoło, zwłaszcza gdy trzeba biec na samolot,
a w głowie tworzą się myśli, że odleci bez
nas. Na szczęście zdążyliśmy i w spokoju
lecieliśmy do Warszawy. O godzinie 8.20
wylądowaliśmy w stolicy naszego kraju. Po
wyjściu z Lotniska Chopina, autobusem 175
dostaliśmy się na Dworzec Centralny. Następnie wsiedliśmy do pociągu do Częstochowy. Kilka godzin podróży i przesiadka do
pociągu w stronę Gliwic. O godzinie 14.28
na gliwickim dworcu zobaczyliśmy naszych
bliskich z banerami. Nasza ekipa Szkolnej
Ekspedycji musiała się niestety pożegnać
i podziękować za te cudowne dwa tygodnie.
Podsumowując, niestety każda wspaniała podróż musi się kiedyś skończyć. Dla
każdego uczestnika Szkolnej Ekspedycji
wyprawa do Korei Południowej była jednak niezapomnianą przygodą, którą wszyscy będziemy wspominać do końca życia.
W trakcie trwania Szkolnej Ekspedycji mieliśmy okazję poznać wielu cudownych ludzi, ale również odkryć siebie nawzajem
z zupełnie innej strony, nie tej którą widzimy u siebie na co dzień. Wszystkie podróże
(nie tylko te dalekie) zmieniają patrzenie na
świat, nie tylko dotyczy to młodych osób.
Szkolna Ekspedycja to okazja do nauki geografii, historii, a także języka w praktyce.
Taka przygodą byłaby niemożliwa, gdyby
nie wsparcie najbliższych osób, a także finansowa pomoc sponsorów. Jeszcze przez
długie miesiące, będziemy wspominać
i dzielić się zdjęciami z innymi, ale to co zobaczyliśmy to nasze. Na sam koniec przytoczę jeden z moich ulubionych cytatów, który towarzyszy mi w podróży - „Podróże to
jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze,
a stajemy się bogatsi” - Anonim.
Katarzyna Serafin
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Animujmy i działajmy! – młodzieżowe biuro eventów
– nowy projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach
Już po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Pierwszy
projekt „Kręcimy, ale filmy!” cieszył się ogromną popularnością
i wyłonił młodych, chętnych do dalszej współpracy ludzi. Zgłosili
oni zapotrzebowanie na inne tego typu projekty, zwłaszcza w sferze
szeroko rozumianej animacji czasu wolnego.
Program „Równać Szanse” dąży do tego, by młody człowiek
poznał swoje możliwości, wykorzystał aspekty swojego otoczenia i
szeroko rozwinął skrzydła na całe życie. Zakłada, że warto tworzyć
ciekawe okazje do „sprawdzenia się” w tym, czego dotąd młodzi
ludzie nie doświadczyli.
Nowy projekt GOK-u „Animujmy i działajmy” zakłada powstanie młodzieżowego biura eventów. Nastawiony jest na umożliwienie młodzieży zdobycia wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji
wydarzeń kulturalnych w trzech obszarach:
• realizacji dźwięku (nagłaśnianie imprez);
• animacji dla dzieci (malowanie twarzy, kręcenie balonów, prowadzenie zabaw, konkursów);
• multimediów (fotorelacja, realizacja filmowa, zamieszczanie
gotowych materiałów w internecie).
Przeszkoleni, bogatsi w nowe doświadczenia, młodzi ludzie,
będą współpracować z Gminnym Ośrodkiem Kultury przy realizacji cyklicznych imprez. Punktem kulminacyjnym będzie pomoc przy
organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Pilchowicach. Uczestnicy
projektu będą m.in. animować najmłodszych, czy tworzyć relację
fotograficzną i filmową. Chcemy, by zdobyte w trakcie trwania pro-
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jektu – wiedza i umiejętności, zostały wykorzystane w praktyce. Chcemy, by czuli się ważni
i potrzebni, by wzrosło ich poczucie własnej
wartości i doświadczyli, jak wiele daje praca zespołowa. Nie zabraknie też ogniska i wyjazdu w góry, które będą podsumowaniem
działań i motywowaniem do dalszej pracy.

naszagmina@pilchowice.pl
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Powiatowy sukces
20-21 marca 2019 r. odbyły się w szkole w PIlchowicach
zawody o Mistrzostwo Powiatu gliwickiego w piłce ręcznej szkół podstawowych.
Naszą gminę reprezentowały dziewczęta z Pilchowic i chłopcy
z Żernicy. W obydwóch kategoriach do rywalizacji przystąpiło po
5 zespołów, które zwyciężyły rozgrywki w swoich gminach!
Świetną dyspozycję zaprezentowały zespoły gospodarzy zawodów, zaciętą rywalizacje wygrał ZSP w Żernicy i reprezentacja
szkoły z ZSP Pilchowice.
Tym samym zespoły z naszej gminy awansowały do kolejnego
etapu rozgrywek czyli zawodów rejonowych !!!
W kategorii oddziałów gimnazjalnych w piłce ręcznej ZSP Pilchowice organizował zawody w dniach 14 marca (dziewczęta)
i 22 marca (chłopcy). Gminę reprezentowały w obu kategoriach
zespoły z Pilchowice jako mistrzowie gminy.
Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i awansowali do
rozgrywek rejonowych, bezapelacyjnie zwyciężając w rywalizacji
powiatowej w obu kategoriach!
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

Powiatowe zawody z mini siatkówki
4 lutego 2019 r. w ZSP Wilcza odbył się Gminny Turniej w mini siatkówce chłopców i dziewcząt. Nasza szkoła w obu kategoriach zajęła pierwsze miejsce. Zwycięstwo dało naszym drużynom prawo reprezentowania Gminy w zawodach Powiatowych,
gdzie nasi zawodnicy udali się 13.03.2019 r.
Turniej był bardzo wyrównany, świadczą o tym wyniki zarówno dziewcząt jak i chłopców, wszystkie mecze przez nasze drużyny
rozegrane kończyły się dopiero w Tie-breaku. Chłopcy rywalizowali
w grupie z Pyskowicami oraz Pławniowicami. Wygrali z Pławniowicami co dało 2 miejsce w grupie i walkę o 3 miejsce w turnieju.
Niestety w meczu o 3 miejsce ulegli 1:2 w setach drużynie z Kotuli-

na. Dziewczyny grały w systemie „każdy z każdym” i po wygranym
jednym meczu zajęły ostatecznie 4 miejsce. Turniej był na bardzo
wysokim poziomie, świadczy o tym fakt, że w drużynie Pyskowic
grała dziewczyna powołana do kadry Polski w swoim roczniku!!!
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

TENIS STOŁOWY
4 lutego 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stanicy odbyły
się GMINNE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM, w którym rywalizowały reprezentacje dziewcząt z Pilchowic i Stanicy oraz chłopców z Żernicy, Pilchowic
oraz Stanicy.
Zmagania odbywały się w kategorii wiekowej – rocznik 2003- 2005. Wśród
dziewcząt wygrały reprezentantki ZSP Pilchowice natomiast wśród chłopców
młodzi adepci tenisa stołowego z ZSP Stanica. Gratulujemy!!!
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
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APN Knurów wygrywa turniej
Naprzód Żernica z pomocą Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach i Gminy Pilchowice zorganizował turniej piłki nożnej dla
dzieci z rocznika 2009 o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego
w Sośnicowicach, który został objęty patronatem Podokręgu
Zabrze. Zawody obyły się na hali ZSP w Pilchowicach.
W turnieju udział wzięło osiem zespołów, dwie drużyny naszego
klubu oraz APN Knurów, Concordia Knurów, Wilki Wilcza, Piast Gliwice,
Jastrząb Bielszowice i Ruch Radzionków.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Dwa pierwsze zespoły
po fazie grupowej awansowały do półfinałów, a kluby z trzecich miejsce grały o 5 miejsce, drużyny, które zajęły ostatnie miejsce w swojej
grupie, w kolejnym etapie grały między sobą o 7 miejsce.
Nie zabrakło wielu emocjonujących meczów, pięknych bramek czy
świetnych interwencji bramkarskich. Ostatecznie najlepsza okazała się
drużyna APN-u Knurów, która w finale pokonała Ruch Radzionków 2:0
Oprócz nagród drużynowych zostały przyznane także te indywidualne m.in. dla najlepszego zawodnika, króla strzelców, najlepszego
bramkarza czy najlepszego technika, który został wyłoniony na podstawie konkursu żonglerki.
Poniżej wyniki wszystkich spotkań:
Grupa A
Naprzód Żernica I – Wilki Wilcza
2:1
APN Knurów – Jastrząb Bielszowice 2:1
Naprzód Żernica I – APN Knurów
1:3
Jastrząb Bielszowice – Wilki Wilcza 2:0
Naprzód Żernica I – Jastrząb Bielszowice 0:2
APN Knurów – Wilki Wilcza 2:0
APN Knurów – 9 pkt – 7-2 (bramki)
Jastrząb Bielszowice – 6 pkt – 5-2
Wilki Wilcza – 3 pkt – 2-5
Naprzód Żernica I – 0 pkt – 2-7
Grupa B
Naprzód Żernica II – Concordia
Knurów 0:5
Piast Gliwice – Ruch Radzionków
1:4
Naprzód Żernica II – Ruch Radzionków 0:6
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Concordia Knurów – Piast Gliwice 0:2
Naprzód Żernica II – Piast Gliwice
0:4
Concordia Knurów – Ruch Radzionków 0:4
Ruch Radzionków – 9 pkt – 14-1
Piast Gliwice – 6 pkt – 7-4
Concordia Knurów – 3 pkt – 5-6
Naprzód Żernica II – 0 pkt – 0-15
Mecz o 7.miejsce – Naprzód Żernica I – Naprzód Żernica II 2:1
Mecz o 5.miejsce – Wilki Wilcza
– Concordia Knurów 1:2
Półfinały
APN Knurów – Piast Gliwice 3:1
Jastrząb Bielszowice – Ruch Radzionków 3:4
Mecz o 3.miejsce
Piast Gliwice – Jastrząb Bielszowice 2:4
FINAŁ
APN Knurów – Ruch Radzionków
2:0
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