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Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym.
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Nasza Gmina - nr 5 (72) - grudzień 2019			

Wójt Gminy Pilchowice
Maciej Gogulla
wraz
z Pracownikami Urzędu
www.pilchowice.pl

naszagmina@pilchowice.pl

1

Na Gliwickiej praca wre...
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 w Pilchowicach to duża inwestycja, na którą wszyscy czekaliśmy, a władze Gminy Pilchowice od lat zabiegały u Marszałka
Województwa Śląskiego o jej przeprowadzenie.
No i się doczekaliśmy!...
Już od ponad dwóch miesięcy z nieukrywaną radością
możemy obserwować, jak
postępują roboty związane
z przebudową ul. Gliwickiej.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który
jest odpowiedzialny za realizację inwestycji, wykonanie robót zlecił wybranemu w drodze przetargu
wykonawcy, którym jest
konsorcjum firm Domax
oraz Technical Solutions
i Hucz z Boronowa i Kędzierzyna Koźla.
Choć zakres prac jest
bardzo duży i obejmuje

przebudowę całej konstrukcji drogi wraz z podbudową,
budowę chodników na całym odcinku, zatok autobusowych i zjazdów do posesji,
a także budowę oświetlenia
i odwodnienia drogi, w tym
kanalizacji deszczowej, roboty są prowadzone w taki
sposób, aby nie wyłączać
drogi z ruchu.
Nie mniej jednak konieczne było wprowadzenie
ruchu wahadłowego. Wiąże
się on ze sporymi utrudnieniami.
W godzinach szczytu
przejazd 2 kilometrowym
odcinkiem ul. Gliwickiej

może zająć kilkanaście minut, a przejazd przez skrzyżowanie na Łużach (na którym na czas robót została
wyłączona
sygnalizacja
świetlna) to kolejne oczekiwanie w długim korku.
Z uwagi na trudną sytuację drogową w miejscu prowadzonych robót,
zwracamy się z prośbą
do wszystkich kierowców
o ostrożność i cierpliwość, a
także by w miarę możliwości
korzystali alternatywnych
połączeń - przez ul. Dolną
Wieś (jadąc do Knurowa
i Rybnika) lub przez Leboszowice (jadąc do Gliwic).

Premier z wizytą w Pilchowicach
24 listopada 2019 r. z niespodziewaną wizytą w pilchowickiej Cukierni Surdel gościł premier Mateusz Morawiecki.
Przy kawie rozmawiał z młodymi przedsiębiorcami na temat „Małego ZUSu
Plus”. W wizycie premiera w Pilchowicach uczestniczył Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski oraz poseł Jarosław Gonciarz. Gościom towarzyszył wójt gminy Maciej
Gogulla.
Zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia.
Jak co roku to okazja do składania sobie życzeń i wręczania prezentów. Ogromne możliwości, jakie daje obecnie internet, skłaniają do robienia zakupów między innymi
na różnego rodzaju portalach aukcyjnych.
To spora oszczędność czasu. Proszę jednak
pamiętać, że z powyższych założeń wychodzą również przestępcy, którzy, korzystając
z naszego przedświątecznego zabiegania,
zamieszczają kuszące oferty sprzedaży produktów w promocyjnych cenach. Dochodzi
do zakupów i przelewu pieniędzy, jednak
zamówiony towar nigdy nie zostaje przesłany na nasz adres, zaś kontakt ze sprzedawcą
urywa się. Działa to też odwrotnie: sprzedający za wcześnie wysyła produkty, za które
nie wpływa na rachunek bankowy zapłata...
W okresie świąt Bożego Narodzenia
do Komisariatu Policji w Knurowie zgłasza
się szereg osób, wykorzystanych i oszukanych przez sprawców przestępstw inter-
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netowych. Analiza prowadzonych w tych
sprawach policyjnych dochodzeń skłania
do wniosku, że wielu oszustw można było
uniknąć przy zachowaniu podstawowych
zasad bezpieczeństwa.
W związku z powyższym, chcąc, aby
okres świąteczny był dla wszystkich mieszkańców Pilchowice czasem spokoju oraz
zadowolenia, zwracam się z apelem:
• korzystając z portali aukcyjnych i sklepów internetowych, weryfikujmy sprzedawców pod kątem opinii dotyczących
ich rzetelności, umiejscowienia siedziby, poprzednich ofert, kontaktu ze
sprzedającym,
• starajmy się nie korzystać z tzw. jednorazowych sprzedawców,
• nie dokonujmy zakupów, ulegając wyłącznie obniżkom ceny towarów,
• starajmy się odbierać zakupione produkty osobiście u sprzedawcy bądź
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korzystać z opcji płatności „za pobraniem”, z możliwością weryfikacji nadesłanego towaru przy kurierze,
• nie wysyłajmy gotówkowych zaliczek
rezerwacyjnych towaru,
• uważajmy na nazwy sklepów internetowych, które są bardzo zbliżone do
popularnych „sieciówek” i łudząco je
przypominają,
• nie wysyłajmy sprzedanych produktów
kupującym na podstawie informacji
o dokonanych przez nich przelewach
bankowych, czekajmy na zaksięgowanie
środków na rachunku.
Korzystając z okazji, pragnę wszystkim
mieszkańcom, czytelnikom i internautom
złożyć na nadchodzące święta najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha,
uśmiechu na co dzień oraz mile spędzonego
czasu w gronie rodzinnym. Wesołych świąt!
podinsp. Adam SZCZEPANOWSKI
Komendant Komisariatu Policji w Knurowie
ISSN 1643-3092
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i redagowania otrzymanych tekstów.
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FUNDUSZ SOŁECKI
Prawie 500.000 zł wyniesie Fundusz w przyszłym roku. Zebrania wiejskie odbyły
się we wrześniu i wtedy to zebrani zdecydowali w jaki sposób podzielić te środki.
Jest to wyodrębniona część budżetu gminy, o podziale której decydują mieszkańcy.
Warto podkreślić, że jest to znacząca kwota, a jej wielkość wynika z uchwały Rady
Gminy z 2015 r., wtedy to zdecydowano o podwojeniu ustawowej kwoty przypadającej na sołectwo. Jest to jedyny taki przypadek w powiecie gliwickim.

Kuźnia Nieborowska
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej 26 409,02 zł
2. Zakup sprzętu, materiałów i usług na
prace związane z utrzymaniem ładu,
porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz
na potrzeby wyposażenia publicznych
obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska 15 000,00 zł
3. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska
8 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
49 409,02 zł

Leboszowice
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach
16 000,00 zł
2. Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice
znajdujących się na terenie sołectwa
Leboszowice 15 000,00 zł
3. Zakup materiałów i usług na bieżące
prace remontowe i naprawcze, na prace
związane z utrzymaniem ładu, porządku
i estetyki oraz wyposażenie publicznych
obiektów gminnych na terenie sołectwa
Leboszowice 10 000,00 zł
4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Leboszowice 5 042,07 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
46 042,07 zł

Nieborowice
1. Zagospodarowanie, modernizacja i
doposażenie pomieszczeń sołeckich
w Nieborowicach oraz terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej 30 000,00 zł
2. Zakup materiałów i usług na bieżące
prace remontowe i naprawcze, zakup
materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz
wyposażenie publicznych obiektów

gminnych na terenie sołectwa Nieborowice 27 322,40 zł
3. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Nieborowice 20 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
77 322,40 zł

Pilchowice
1. Zagospodarowanie obiektu sportowego położonego przy ul. Szkolnej 1B
w Pilchowicach 45 000,00 zł
2. Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na
prace związane z utrzymaniem ładu,
porządku i estetyki oraz wyposażenie
publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice 9 722,40 zł
3. Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych
dla mieszkańców sołectwa Pilchowice
5 500,00 zł
4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pilchowice 17 100,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
77 322,40 zł

Stanica
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy
ul. Sportowej w Stanicy. 43 000,00 zł
2. Zakup wyposażenia i umundurowania
dla OSP Stanica w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. 7 000,00 zł
3. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na prace związane z utrzymaniem
ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia
publicznych
obiektów
gminnych na terenie sołectwa Stanica
10 000,00 zł
4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Stanica. 17 322,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
77 322,40 zł
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Wilcza
1. Zagospodarowanie obiektu i terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy ul. Grzonki 13 a w Wilczy
40 000,00 zł
2. Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza
10 000,00 zł
3. Modernizacja zasilania elektrycznego
budynku OSP Wilcza 5 000,00 zł
4. Zakup sprzętu, materiałów i usług na
prace związane z utrzymaniem ładu,
porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz
na potrzeby wyposażenia publicznych
obiektów gminnych na terenie sołectwa Wilcza 2 322,40 zł
5. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Wilcza 20 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
77 322,40 zł

Żernica
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy
25 000,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego położonego w Żernicy
na działce nr 1066/71. 25 000,00 zł
3. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na prace związane z utrzymaniem
ładu, porządku i estetyki na terenie
sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia
publicznych obiektów gminnych na
terenie sołectwa Żernica
8 322,40 zł
4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Żernica 19 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
77 322,40 zł

naszagmina@pilchowice.pl
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39 oczyszczaczy
powietrza
już w przedszkolach
Głównym ich celem jest poprawa jakości powietrza w salach, szatniach i na
korytarzach.
Symbolicznego przekazania dokonał wójt
Maciej Gogulla. To kolejny krok w kierunku
zmniejszania skutków zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenie
powietrza pod kontrolą…
czujników
Z początkiem grudnia uruchomiony został kolejny punkt pomiaru zanieczyszczenia powietrza.
Zgodnie z prośbami mieszkańców stację monitorującą umieszczono na
budynku szkoły w Żernicy.
Z pomiarami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.pilchowice.pl w zakładce CZYSTE POWIETRZE.

Pokaz bezdymnego
palenia
W każdym piecu/kotle/kominku można palić bez dymu – można
i warto, bo bezdymne spalanie to zaoszczędzone pieniądze.
28 października 2019 r. na pilchowickim targowisku odbył się pokaz ekologicznego spalania. Na przykładzie trzech pieców można było zobaczyć na własne oczy, jak w prosty sposób można ograniczyć emisję szkodliwych substancji.
Na stronie internetowej www.pilchowice.pl w zakładce CZYSTE POWIETRZE
można zobaczyć materiał filmowy oraz zapoznać się z instrukcją bezdymnego
palenia w piecu.
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NARODOWE
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie już Narodowe Święto Niepodległości było okazją do
złożenia kwiatów pod pomnikiem poległych i zaginionych mieszkańców Wilczy oraz do uroczystej mszy świętej w wilczańskim kościele.
Drugą część stanowił program artystyczny w Domu Kultury w Wilczy.
W tym roku mieliśmy okazję wysłuchać i zobaczyć krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
ze Stanicy.
Uczestnicy uroczystości mieli również okazję zobaczyć wystawę
autorstwa Agnieszki Robok zatytułowaną „Zwykłe-niezwykłe. Życie
mieszkańców Gminy Pilchowice utrwalone w obiektywie”. Inicjatywa
ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.
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Małżonkowie jak diamenty...
22 pary - mieszkańców gminy Pilchowice - świętowało półwiecze swoich małżeństw. Wraz ze „złotymi” małżonkami radość
dzielili jubilaci z jeszcze dłuższym stażem

50 lat w małżeństwie to powód do radości i dumy. Docenia to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznając medale za
długoletnie pożycie małżeńskie. Tym razem
prezydent Andrzej Duda miał przyjemność
uhonorować w ten sposób ponad 20 par
z terenu gminy Pilchowice.
Przywilej przekazania medali jubilatom
stał się udziałem wójta Macieja Gogulli,
który wraz z przewodniczącą Rady Gminy
Agatą Mosiądz-Kramorz, był gospodarzem
specjalnej ceremonii na cześć małżonków.
Z udziałem nie tylko „złotych” małżonków, ale też par z jeszcze dłuższym - nawet
65-letnim - stażem.
Świadkami tych miłych chwil byli też bliscy jubilatów i proboszczowie okolicznych
parafii. Nie zabrakło okolicznościowego toastu, gratulacji i kwiatów. Ze specjalną wiązanką – splecioną z pięknych słów i niezapomnianych melodii – zjawili się najmłodsi
mieszkańcy gminy – uczniowie klasu III b
i III c ZSP Żernica, pod opieką Elżbiety Kozobudzkiej i Beaty Kaszy.
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Podczas uroczystego obiadu była też
okazja do rozmów. Jubilaci chętnie wracali wspomnieniami do lat swojej młodości.
Nie były to czasy łatwe, ale to właśnie ten
trud okazał się doskonałym spoiwem ich
małżeństw. To dowód, że miłość daje siłę
– trudno o lepszy przykład dla tych, którzy
dzisiaj stają na ślubnym kobiercu...

Żelazne gody (65-lecie):
Maria i Edward Burkowscy, Jadwiga
i Herman Szolc, Zofia i Jan Spyra.

Diamentowe gody (60-lecie):

Aleksandra i Mieczysław Pająk, Renata
i Wilhelm Rusin, Jadwiga i Józef Garczorz,
Łucja i Herbert Wieczorke, Greta i Henryk
Tumula, Urszula i Walter Klyk, Eryka i Eryk
Wybierek, Edyta i Grzegorz Rusin, Magdalena i Alfons Hajduk, Gerda i Joachim Waluga, Zofia i Leon Piechula, Ellengard i Józef
Dusza, Barbara i Stanisław Zalewscy, Erna
i Eryk Kłosek.

Szmaragdowe gody (55-lecie):

i Waldemar Podlas, Ewa i Mieczysław Gołąbek, Maria i Eryk Czenczek, Rita i Stefan
Bednorz, Irena i Zygfryd Szombierscy, Krystyna i Jan Gawlik, Edyta i Adam Brachmann, Lidia i Paweł Kowalscy, Inga i Gerard
Jaskółka, Marianna i Zdzisław Janiga.

Złote gody (50-lecie):
Helena i Jan Fukała, Helena i Jerzy Kulik,
Maria i Paweł Czenczek, Maria i Zygmunt
Sekuła, Urszula i Werner Hajduk, Józefa
i Krzysztof Gadzielińscy, Wanda i Sylwester
Szendzielorz, Maria i Jan Kosteleccy, Pelagia i Franciszek Sławiccy, Barbara i Tadeusz Wieczerzak, Bogda i Wawrzyniec Pura,
Urszula i Ginter Rogoń, Urszula i Władysław Strzelczyk, Janina i Józef Twardawa,
Zuzanna i Józef Niemiec, Teresa i Wiesław
Malarscy, Regina i Krzysztof Kuźma, Krystyna i Paweł Howaniec, Małgorzata i Walter
Góreccy, Aniela i Józef Górscy, Eugenia
i Helmut Kaszek, Hanna Dębska-Mikołajczyk i Edmund Mikołajczyk.

Urszula i Henryk Przybyła, Stanisława

naszagmina@pilchowice.pl
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Jubileusz 25-lecia chóru parafialnego
św. Michała Archanioła w Żernicy
„Od dawnych czasów śpiew zespołowy towarzyszy ludziom wierzącym w umacnianiu wiary, przekazywaniu tradycyjnej pobożności,
a także pomaga pokonywać trudności drogi pielgrzymkowej.
Chór, jako zespół śpiewaków o określonym stałym składzie, ma swojego lidera –
dyrygenta.
Jego występy podlegają określonej
reżyserii i są poprzedzone intensywnymi
ćwiczeniami. Wspólne śpiewanie pieśni
w chórze, będące bezpośrednim kontaktem ze sztuką zaspokaja wrodzoną, jedną
z najwcześniej wykształconych potrzeb,
potrzebę estetyczną. Dzięki śpiewaniu
następuje więc pogłębienie wrażliwości
uczuciowej, poszerza się plastyczność wyobrażeniowa umysłu, doznaje się wzruszeń
estetycznych”.
Tymi słowami rozpoczyna się kronika
chóru parafialnego św. Michała Archanioła
w Żernicy, który jest zespołem powszechnie
znanym nie tylko w naszej parafii, ale daleko poza jej granicami. W listopadzie 2019
roku chór uroczyście obchodził jubileusz
25- lecia swojej działalności.
Chór parafialny św. Michała Archanioła
został założony 7 listopada 1994 roku z inicjatywy nieżyjącego już proboszcza śp. księdza Jana Kotowskiego, a następnie wielkim
miłośnikiem chóru i jego opiekunem był
proboszcz Paweł Ludwig. Dyrygentem od
początku powstania jest mgr Gabriela Malcherczyk. Obecnie zespół liczy 21 śpiewaków, którzy podzieleni są na głosy: soprany
i alty (panie), tenory i basy (panowie). Próby odbywają się raz w tygodniu, we wtorek
od godziny 18.30 do 20.00.
W repertuarze chóru jest około 160
utworów, a wśród nich; pieśni euchary-
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styczne, postne, wielkanocne,
maryjne, msze, kolędy, a także
pieśni śląskie i ludowe z różnych regionów.
W ciągu 25 lat działalności chór wystąpił ponad 500 razy uświetniając swoim śpiewem msze święte z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy, odpustu,

Bożego Ciała, dożynek. „Śpiewaliśmy także
na nabożeństwach majowych i fatimskich.
Co roku prezentujemy w styczniu kolędy
na Koncercie Kolęd. – mówi dyrygentka
Gabriela Malcherczyk – Chór bierze udział
w różnorodnych przeglądach i konkursach,
w których zdobywa nagrody i wyróżnienia. Występowaliśmy, m.in. w Przeglądzie
Chórów Parafialnych Diecezji Gliwickiej
w Zabrzu, Przeglądzie Powiatu Gliwickiego
w Toszku, Ogólnopolskim Konkursie Pieśni
Postnych w Żorach.
W latach 2000 – 2008 koncertowaliśmy dla chorych ze szpitala onkologicznego w Gliwicach. Śpiewaliśmy w pobliskich
kościołach w Gliwicach, Bojkowie, Knurowie, Przyszowicach, Chudowie, Pilchowicach, Stanicy, Smolnicy, Ochojcu. Byliśmy
również z koncertami w Hostalkowicach
koło Ostrawy. Podsumowaniem i uwieńczeniem naszej pracy jest płyta CD z utworami eucharystycznymi i ludowymi, jaką
nagraliśmy dzięki pomocy i zaangażowaniu śp. księdza proboszcza Pawła Ludwiga.
Ostatnio, tj. 26 maja 2019 roku, braliśmy
udział w koncercie „Barka” w Ujeździe Śląskim. W roku 2016 zostaliśmy laureatami
prestiżowej nagrody BENE MERITUS.
Obecnie od 2009 roku opiekunem duchowym chóru jest ks. MSF Marek Winiarski, proboszcz parafii, prezesem - Wolfgang
Foit, natomiast kronikę prowadzi Ewelina
naszagmina@pilchowice.pl

Jendryczko. Działania prezesa wspierają
również Bernadeta Osmańczyk, Piotr Langer oraz inne osoby.
Nagrania płyty dokonano w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w maju
2005 roku. Na płycie znajduje się 12 pie-

śni religijnych oraz unikatowe brzmienie
dawnych dzwonów z kościoła św. Michała
Archanioła: dzwonu „Michał” z 1526 roku
i drugiego dzwonu z 1541 roku, a także siedem śląskich utworów ludowych w opracowaniu Norberta Kroczka i Franciszka Rylinga: Bez woda koniczki, Przy studzience,
Bytomski mosteczek, Deszcz idzie, Listeczku dębowy, Dzieweczko ze Śląska i Nie ma
to jak górnikowi.
Działalność chóru pięknie dokumentuje pani Ewelina Jędryczko. Jej dziełem
jest kronika, na którą składają się już trzy
pokaźne tomy. Obok zdjęć znajdują się
w niej ręcznie pisane informacje, a artystyczny kunszt oraz precyzja wykonania
każdej strony budzi podziw czytelników.
To niezwykły dokument i prawdziwa
skarbnica wiedzy o żernickim chórze .
Na zakończenie apel moich rozmówców
do Czytelników: „Zapraszamy osoby lubiące
śpiewać do udziału w próbach w każdy wtorek od 18.30 do 20.00 do salki katechetycznej”.
Występy naszego chóru parafialnego
zawsze spotykają się z dużym uznaniem
słuchaczy.
Z okazji jubileuszu życzymy wszystkim
chórzystom kolejnych, pięknych lat oraz kolejnych sukcesów artystycznych.

Genowefa Suchecka
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Dzień Seniora 2019
Właściwie to były Dni Seniora, bo uroczystości trwały całe 7 dni. Każde sołectwo świętowało w swoim gronie. Były życzenia
od władz samorządowych oraz drobny poczęstunek. Niezwykłą radość sprawiały występy młodych artystów, którzy każdorazowo prezentowali ciekawe scenki.
Spotkanie seniorów w Żernicy było okazją do ciekawej prelekcji w wykonaniu policjantów. Przybyli oni z dawką informacji,
w jaki sposób nie dać się naciągnąć na „super okazję”, czy nie dać się oszukać metodą „na wnuczka”.
Organizacyjny trud przygotowania spotkań wzięły na siebie Rady Sołeckie, bez których takie imprezy nie mogłyby się odbyć.
Kuźnia Nieborowska

Leboszowice

Nieborowice

Pilchowice

Stanica

Wilcza

Żernica

Nasza Gmina - nr 5 (72) - grudzień 2019			

www.pilchowice.pl

naszagmina@pilchowice.pl

9

#Kuźnia Pomysłów
Celem projektu Sylwestra Ciukaja
było stworzenie questu w Wilczy, który będzie atrakcyjną formą spędzania
czasu wolnego, a także narzędziem
edukacyjnym do poznania lokalnej historii i kultury.
W ramach projektu m.in. powstała wersja mobilna na
smartfona, która będzie ciekawą propozycją dla młodszych
pokoleń i zamieszczona w ogólnopolskiej bazie questów.
Powstał także krótki film, promujący powstały quest,

do czego zaangażowała sie młodzież. W procesie tworzenia questa udział wzięli miłośnicy historii i miejscowy
kustosz domowego Muzeum – Erwin Sapik. Rymowanki
ułożyły członkinie KGW Wilcza, które od lat biorą udział
w konkursach poetyckich. Questowe zadania są skupione
wokół najważniejszych, czy najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilczy, jak np. drewniany kościół, stara cegielnia, pomniki pamięci, kapliczka, dawna gospoda czy
neogotycki pałac.

„Wesele śląskie”
Jedną z inicjatyw był pomysł Genowefy Sucheckiej na stworzenie widowiska scenicznego, opartego o śląską historię i wspólne muzykowanie.
Tak powstał spektakl słowno-muzyczny pt. „WESELE ŚLĄSKIE” którego premiera odbyła się 6️ listopada 2019 r. na scenie Domu Kultury w Żernicy.
W ciągu miesiąca Koło Gospodyń Wiejskich z Żernicy, Chór parafialny, sołtys Jerzy Kurzal oraz śpiewająca młodzież z Teatru Młodych Castello oraz Studia
Musicalowego THE CHANCE stworzyło wspaniałe widowisko. Nad całością czuwała nieoceniona Anna Jakiesz-Błasiak.

Heklować każdy może – międzypokoleniowe warsztaty robótek ręcznych
Projekt Joanny Ludwik zakładał międzypokoleniowe warsztaty robótek ręcznych. Głównym celem spotkań była nauka szydełkowania i robótek ręcznych,
by ocalić od zapomnienia te metody rękodzielnictwa.
Osobno odbyły się spotkania dla dzieci, osobno dla
młodzieży i dorosłych, a na końcu jedno wspólne spotkanie, na którym nastąpiła wymiana doświadczeń
i umiejętności oraz podsumowanie projektu. Dzieci
szydelkowały na palcach, bez użycia specjalistycznych
narzędzi, młodzież i dorośli szydełkowałi podstawki
pod kubki i poznawali w praktyce jak czytać wzory.

Zwykłe – niezwykłe. Życie mieszkańców
Gminy Pilchowice utrwalone w obiektywie
Razem z Agnieszką Robok stworzyliśmy wystawę prezentującą zdjęcia zebrane wcześniej w ramach „Archiwum społecznego”. Są to zdjęcia dokumentujące m.in. życie codzienne mieszkańców Pilchowic i okolic od początku XX w.
do lat 80 XX w., tradycje, Święta, pracę, najważniejsze momenty od narodzin
po śmierć oraz fotografie prezentujące architekturę okolicy. Wystawę można
złożyć i przewieźć do sąsiednich sołectw Gminy, gdzie będzie prezentowana
przy okazji lokalnych wydarzeń czy uroczystości. Celem wystawy jest pokazanie – szczególnie młodszym pokoleniom – jak wyglądało dawniej życie ludzi
w naszej okolicy, uświadomienie, jak zmieniała się moda czy architektura na
przestrzeni XX w.
W ramach projektu odbyły się już spotkania, gdzie można było przynieść zdjęcia
z rodzinnych albumów i na bieżąco je skanować. Następnie lokalni pasjonaci historii
wybrali najciekawsze zdjęcia, a młodzi ludzie odnajdywali wybrane miejsca, robili
zdjęcia i w programie komputerowym dokonano fotomontażu.
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Projekt dofinansowany
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019
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Android

Tropem czarnego wilka
– quest w Wilczy

iOS

- inicjatywy oddolne w Gminie Pilchowice

XI Gminny Konkurs Poezji Rodzimej
im. ks. K.Damrota
DROGI KONSTANTY!
ŚLĄSKI WIESZCZU,
CHCIAŁBYM JAK TY WIERSZE SKŁADAĆ /…/
Jakub Plichta VI klasa ZS Pilchowice
28 paździenika 2019 roku odbył się XI Gminny Konkurs Poezji
Rodzimej im. ks. K. Damrota zorganizowany przez Stowarzyszenie
Pilchowiczanie Pilchowiczanom, Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilchowicach i Radę Sołecką Pilchowic. Konkurs, poprowadzony przez
sekretarz Gminy Pilchowice Dagmarę Dzidę, rozpoczął się występem Danuty i Marleny Bani – laureatek finału IX edycji Spichlerzowego Przeglądy Etnokletów „Godomy po naszymu” w Kochcicach.
Następnie uczennice Agnieszka Kaczor, Wiktoria Imiłowska i Dominika Kłosek zadeklamowały wiersz Konstantego Damrota „Wieże
piastowskie na Śląsku”.
Wierszem, którego fragment przytoczono wyżej, rozpoczęły się
zmagania konkursowe uczniów szkoły podstawowej i dorosłych.
Jury w składzie Teresa Bochenek dyrektorka Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie, Mariola
Serafin polonistka Szkoły Podstawowej w Pilchowicach oraz Beata
Gillner dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach
nie miało łatwego zadania. W konkursie udział wzięło osiemnaścioro uczniów Szkoły Podstawowej z Pilchowic i Wilczy oraz pięć osób
dorosłych. Uczniów przygotowały polonistki Mariola Serafin, Paulina Skocz i Jolanta Rak ze Szkoły Podstawowej w Pilchowicach oraz
Agata Borkowska ze Szkoły Podstawowej w Wilczy.
Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej „uczniowie szkoły podstawowej” zajęła Agata Garcorz /VI klasa SP w Pilchowicach/ wierszem „Mój azyl”
„Mój azyl”
Nasza dom to nasze miejsce.
Nasz dom jest tam, gdzie nasze serce.
Nasz dom jest tam gdzie nasze wspomnienia.
Nasz dom jest tam gdzie zagrożenia nie ma.
W nim miłości cała masa.
Mieszka z nami mama, tata, siostra nasza.
Pali się w nim już płomień ogniska domowego.
Dom jest jak skorupa żółwia, chroniąca nas przed niebezpieczeństwem i lękiem.
Wszyscy jesteśmy w nim zgromadzeni i niezwykle uszczęśliwieni.
Przeżywamy wspólnie pierwszy dzień roku, dotrzymuje mej rodzinie każdego dnia kroku.
Domów co niemiara na świecie, lecz taki swój jeden
znajdziecie. Wasz dom jest tam, gdzie i wy sercem pozostawiliście. Znajduje się daleko od trosk i zmartwień.
To miejsce w którym możemy być sobą, bez krytycznych
spojrzeń.
Nasz dom wygląda jak wiele innych, lecz gdy tylko ktoś
do środka zawita, będzie pewny,że to miejsce wspomnień ma wiele, bo dom to nie tylko budynek, ale mury,
które tworzą ramiona naszych bliskich. To właśnie on
jest naszym bezpiecznym okrętem, naszą bezpieczną
przystanią.
Drugie miejsce otrzymała Aleksandra Radomska
/VII klasa SP w Pilchowicach/ za wiersz „Malarka”, a trzecie
miejsce Alicja Dzida /VII klasa SP w Pilchowicach/ za wiersz
„Kocie życie”. Wyróżnienia otrzymali Małgorzata Wymysło
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/VI klasa SP w Wilczy/ za wiersze „Jest takie miejsce” i „Zima”, Jakub Plichta za wiersz „Konstanty” i Marcelina Ścieranka za wiersz
„Współlokator” – oboje z VI klasy SP w Pilchowicach oraz Jan Gorgoń za wiersz „Lekcja”, Krzysztof Karaim za wiersz „Wiatr”, Karol
Kowol za wiersz „Tak jak ja” – wszyscy z VII klasy SP w Pilchowicach.
W kategorii wiekowej „dorośli” pierwsze miejsce zajęła Anna
Kaszek z Wilczy za wiersze „Ty sztyjc bydziesz bajtlym”, „***” i „Biznes kontra dusza”.
„Ty sztyjc bydziesz bajtlym”
Ty sztyjc bydziesz bajtlym.
Bo matulka mosz i w doma i u Ponboczka.
Bo oma durch ci bydzie apluzyny do gymby wciskać.
Ty sztyjc bydziesz bajtlym.
Bo kery niy lubi asić sie nowymi graczkami
Bo kozdy mo troszka ała na boloku.
Ty sztyjc bydziesz bajtlym
Aji byś som w ajncli miyszkoł
Aji byś w fest drogiym ancugu chodził.
Bo bajtlym bydziesz durch
U matulki i u omy
U Maryjki i Ponboczka
przi beraniu i beblaniu
na beztydziyń i łod świynta.
Tyś jes bajtel.
Mosz pamiyntać.
Drugie miejsce zajęła Edyta Duda z Wilczy za wiersze „Zatrzymać czas”, „Internet”, „Bezmiar miłości”, a trzecie miejsce – Krystyna Madeja również z Wilczy za wiersze „Sygnał”, „Szok – wspomnienie”, „Piękna ziemia ojczysta”.
Na koniec poza konkursem wystąpiła Janina Wymysło deklamując dwa wiersze „Bez tytułu…” oraz Grażyna Kus z wierszem „Jak to
jest z tym Ślązokiem”.
Czekając na werdykt jury wszyscy skorzystali z przygotowanego
przez organizatorów poczęstunku.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród zakończyło XI
Gminny Konkurs Poezji Rodzimej im. ks. K. Damrota.
Już teraz zapraszamy za rok!
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Kalendarium inwestycyjne

Żernica, ul. Brzozowa - przebudowa drogi gminnej

Wilcza - modernizacja drogi powiatowej - ul. Nieborowicka (inwestycja Powiatu Gliwickiego z dofinansowaniem gminnym)

Żernica - remont dróg gminnych - ul. Powstańców Śląskich i ul. Ogrodowej

Leboszowice, ul. Gajowa - budowa oświetlenia

Leboszowice - utwardzenie drogi gminne - ul. Leśników

Wilcza - rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS
„Wilki”

12
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Nieborowice - przebudowa nawierzchni dróg gminnych - ul. Cicha oraz Polna i ul. Zalesie
po robotach kanalizacyjnych

Pilchowice - przebudowa drogi powiatowej
- ul. Leboszowska (inwestycja Powiatu Gliwickiego
z dofinansowaniem gminnym)

Żernica - ul. Kamienna

Nieborowice - przebudowa drogi - ul. Cicha - Zalesie,
etap IV

Nieborowice - remont dróg gminnych - ul. Sosnowa
i Wierzbowa

Wilcza
- remont
elewacji
budynku OSP

Pilchowice - zabudowa wiat przystankowych
na ul. Szkolnej
Nasza Gmina - nr 5 (72) - grudzień 2019			

www.pilchowice.pl

naszagmina@pilchowice.pl

13

Żernica - budowa ogrodzenia boiska LKS „Naprzód”

Pilchowice - remont ogrodzenia boiska przy szkole

Nieborowice zabudowa wiaty
przystankowej
przy ul. Krywałdzkiej

Pilchowice - przebudowa drogi powiatowej
- ul. Leboszowska (inwestycja Powiatu Gliwickiego
z dofinansowaniem gminnym)
Stanica - przebudowa boiska LKS Stanica

Pilchowice - budowa
Ośrodka Zdrowia

Pilchowice - utwardzenie drogi gminnej
- ul. Rolników

Żernica - rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej
14
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Wilcza - doposażenie placu zabaw
przy ul. Grzonki
Nasza Gmina - nr 5 (72) - grudzień 2019

Pilchowice - wykonanie nagrobka księdza Konstantego
Damrota

Żernica - rozbudowa oczyszczalni ścieków
przy ul. Górniczej

Pilchowice - budowa chodnika oraz przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 921

Pilchowice - przebudowa drogi gminnej - ul. Sadowa

Stanica - wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej pod
wiatą

Pilchowice - budowa oświetlenia
- ul. Spokojna

Żernica - skrzyżowanie ul. Olchowej,
Szafranka i Gliwickiej
(inwestycja powiatowa współfinansowana
przez Gminę Pilchowice)
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Żernica - budowa centrum przesiadkowego

Stanica - budowa centrum przesiadkowego

Wilcza
- budowa
oświetlenia
przy
ul. Polnej
Żernica - budowa parkingu pomiędzy
ul. Olchową i ul. Miki

Pilchowice - nowe oświetlenie boiska LKS

Pilchowice - monitoring w Parku Damrota

Żernica - przebudowa drogi gminnej - ul. Wrzosowa
16
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Kuźnia Nieborowska - doposażenie placu zabaw
przy ul. Kasztanowej
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30-lecie „nowej” żernickiej szkoły
15 października br. w Domu Kultury w Żernicy odbyła się przy licznym udziale zaproszonych gości oficjalna część uroczystości
poświęconej obchodom 30-lecia przeniesienia żernickiej szkoły do nowego budynku przy ul. Miki 37. Celem całego przedsięwzięcia przygotowywanego w latach 2018-2019 była integracja społeczności szkolnej, upamiętnienie wydarzeń sprzed 30 lat
oraz prezentacja możliwości projektowych szkoły.
Przedstawienie muzyczne „Czas
miłości” w reż. p. Anny Jakiesz-Błasiak
z udziałem naszych uczniów i absolwentów zasłużyło na owację na stojąco. Pokazano także fragmenty filmu „30 lat”
przygotowanego uczniów szkoły pod kierunkiem p. Justyny Wrońskiej-Labus.
Jednym z najważniejszych punktów
obchodów 30-lecia była fundacja z inicjatywy dyrektor Beaty Nawrath sztandaru
szkolnego. Udało się to dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej podczas wspólnych przedsięwzięć szkolnych
i Rady Rodziców w latach 2018-2019.
Poświęcenie sztandaru szkolnego przez
ks. proboszcza Marka Winiarskiego miało miejsce 6 października br. Sztandar
przedstawia wizerunek nowej szkoły
na niebieskim tle wraz z nazwą szkoły
w kolorze złotym oraz mottem Horacego
„Sapere aude” („Miej odwagę być mądrym”). Na odwrocie znajduje się wizerunek orła na czerwonym tle. Sztandar
ma być pamiątką wieloletniej tradycji
żernickiej szkoły oraz wspólnego wysiłku
tutejszej społeczności przy budowie nowej szkoły w latach osiemdziesiątych.
Na łamach kwartalnika „Informacje
Historyczne i Kulturalne z Gminy Pilchowice” (nr 3(10) 2019) ukazały się dwa teksty
dotyczące historii żernickiej szkoły: „Szkolne wspomnienia” autorstwa p. Genowefy
Sucheckiej oraz „Z kart kroniki szkolnej”
p. Justyny Wrońskiej-Labus. Ponadto ukazało się wydanie specjalne gazetki „Szkolne Rewolucje” z tekstami literackimi i
pracami plastycznymi uczniów (redakcja:
p. Paulina Wiatrowska).
14 października br. odbyła się uro-

czystość 30-lecia szkoły skierowana do
uczniów wszystkich klas oraz najstarszych
grup przedszkolnych: lekcja historii na
sali gimnastycznej, wystawa kronik szkolnych, prac uczniów związanych z hasłem
sztandaru „Sapere aude”. Na zakończenie
w dniach 16-23 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Żernicy wraz
z p. Grażyną Morgą i p. Anną Zdanowicz
uczestniczyli w wyprawie edukacyjnej
„NeoTrie, czyli nowe oblicze geometrii
w wirtualnej rzeczywistości – Hiszpania”.
- Dziękujmy Gościom, których obecność uświetniła naszą uroczystość m.in.:
Maciejowi Gogulli – wójtowi Gminy Pilchowice, Adamowi Wojtowiczowi – wicestaroście powiatu gliwickiego, Jackowi Tarkocie – dyrektorowi Kuratorium
Oświaty w Katowicach Delegatury w Gliwicach, księdzu proboszczowi Markowi
Winiarskiemu, Barbarze Bąk – pierwszej
dyrektor nowej szkoły, radnym Gminy
Pilchowice, sołtysom, dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół i placówek oraz instytucji, które wspierają na co dzień pracę naszej szkoły. Dziękujemy za słowa uznania
i piękne prezenty.
Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom niepedagogicznym,
którzy pracują aktualnie lub niegdyś
pracowali w naszej szkole, Przedstawicielom zaprzyjaźnionych z nami firm
wspomagających naszą pracę na co
dzień, Rodzicom – w tym przedstawicielom Rady Rodziców – oraz wszystkim Uczniom, którzy zaprezentowali
swoje zdolności w naszych licznych
przedsięwzięciach – podsumowuje dyrektor Beata Nawrath.

Nasza Gmina - nr 5 (72) - grudzień 2019			

www.pilchowice.pl

ZSP Żernica, foto: Andrzej Knapik

naszagmina@pilchowice.pl

17

27 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach odbył się VI Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy Carpe Diem. Jego organizatorem byli: Stowarzyszenie Carpe Diem z Gliwic, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie
i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach. W festiwalu wzięło udział około
450 uczniów z miasta Gliwice i powiatu Gliwickiego. Hala sportowa pilchowickiej
szkoły pękała w szwach a zasiedli na niej uczniowie z oficjalnie zgłoszonych do
festiwalu trzynastu szkół: Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, I Liceum Ogólnokształcącego z Gliwic, IV Liceum Ogólnokształcącego z Gliwic, Szkoły Podstawowej nr 4 z Gliwic , Szkoły Podstawowej
nr 6 z Gliwic, Szkoły Podstawowej nr 21 z Gliwic, Szkoły Podstawowej nr 28 z Gliwic, Filomaty, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wilczy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Stanicy oraz uczniowie,
którzy samodzielnie przybyli na festiwal m.in. z TEB Gliwice, Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych z Gliwic, V Liceum Ogólnokształcącego z Gliwic, Zespołu
Szkół Samochodowych z Gliwic oraz II i V Liceum Ogólnokształcącego z Rybnika.

VI Międzyszkolny
Festiwal Podróżniczy Carpe Diem
Wśród gości festiwalu była Dagmara
Dzida – sekretarz Gminy Pilchowice, Małgorzata Surdel – wiceprezes Stowarzyszenia Carpe Diem, Mirela Wiciok – inspektor
do spraw oświaty Gminy Pilchowice, Wojciech Zając - zastępca dyrektora delegatury
gliwickiej Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz dyrekcja pilchowickiej szkoły Łukasz Kwiotek i wicedyrektor Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie - Marian
Karliński..
W części wykładowej wystąpili:
Dagmara, Dobrawa i Leszek Jureccy
(swiatnaszymioczami.pl).
Rodzina, która po prostu kocha podróże. Nie boi się nowych wyzwań, więc ich
podróżnicze pomysły ogranicza jedynie wyobraźnia. Kiedy tylko jest to możliwe, stara
się schodzić z utartych szlaków i poznawać
świat na własnych zasadach. Ciężko jest im
dłużej usiedzieć w jednym miejscu, bo stale
rozpiera ich energia.
Opowiedziała nam o:
RAJA AMPAT KAYAKING PROJECT 2019
Założeniem projektu była eksploracja kajakami modułowymi, należącego do
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Indonezji, archipelagu Raja Ampat składającego się z ponad 1500 różnych wysp
rozlokowanych przy północno-zachodnim
wybrzeżu Papui Zachodniej. Plan wyprawy
zakładał przepłynięcie kajakami około 450
km pomiędzy wyspami archipelagu. Podczas realizacji projektu w jak najmniejszym
stopniu korzystano, z i tak bardzo słabo
rozwiniętej w tym rejonie, infrastruktury
turystycznej, a skupiono się na kontakcie
z dziewiczą naturą obszaru wpisanego na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz
grupami etnicznymi zamieszkującymi niektóre z wysp archipelagu. Cały niezbędny
ekwipunek kempingowy transportowali ze
sobą, co jakiś czas uzupełniając zapasy na
zamieszkałych wyspach.
Dużym wyzwaniem organizacyjnym
była sama podróż lotnicza z dwoma kajakami modułowymi z Polski do Indonezji (na
trasie: Warszawa – Stambuł – Jakarta – Makasar – Sorong).
Tradycyjnie już podczas festiwalu mieliśmy stoisko ze sprzętem specjalistycznym
do uprawiania turystyki kwalifikowanej.
W tym roku były to Trikke, trójkołowy pojazd poruszany siłą ludzkich mięśni. Jazda
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za pomocą Trikke polega na poruszaniu
się slalomem po drodze i przypomina poruszanie się przy jeździe na nartach. O tym
nowym sporcie opowiedziała nam Joanna
Czarnecka z Silesia Trikke.
Kuchnia orientalna - pikantna, aromatyczna, smakowita, tak najprościej można
opisać to co przygotowali dla uczestników
festiwalu Sunil Sharma pochodzący z Amritsaru w Indiach i Mahesh Chandra Bangura,
który dwa dni wcześniej przyleciał do nas
z Dehradun w Indiach. W festiwalowym
menu znalazły się między innymi: Bombay
aloo, Chicken curry and roti, Samosa z sosem, Roti, Chai masla oraz Kheer. A już za
kilkanaście dni tych i wielu innych indyjskich potraw będzie można skosztować
w pierwszej indyjskiej restauracji Haveli
w Knurowie! Polecamy.
Przewodniczącą komisji konkursowej
po raz szósty była Anna Spiewla – Panasewicz – kurator sztuki (Właścicielka Pracowni
Smaku Orso) w komisji zasiedli także: Aleksandra Staniek (geograf - I Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach), Joanna Kowalczyk
(nauczyciel przedmiotów artystycznych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach) oraz Anna Malczewska (nauczyciel
wychowania fizycznego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach).
Pula nagród w tegorocznym festiwalu
przekroczyła cztery tysiące złotych!
Wśród głównych nagród dla uczestników części konkursowej, ufundowanych
przez Miasto Gliwice, Gminę Pilchowice
oraz Dyrekcję obu szkół organizatorów
były: namioty, plecaki, maty samopompujące, maski do nurkowania, śpiwory. Było
też ponad sto nagród dla publiczności:
przewodniki turystyczne, książki, albumy,
bidony, termosy, kurs hiszpańskiego oraz
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gadżety Reklamowe (magnesy, smycze, torby itd.) Miasta Gliwice i Gminy Pilchowice.
Do części konkursowej zgłosiło się
35 uczniów z 10 szkół! Mieliśmy: 9 pokazów
slajdów metodą Pecha Kucha, 10 filmów
z podróży oraz 32 zdjęcia od 16 autorów
w kategorii zdjęcie z podróży.

WYNIKI CZĘŚCI KONKURSOWEJ:
Kategoria A - Pecha Kucha
1. Zuzanna Surdel - „Nasza wspólna pasja, wycieczki górskie”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach.
2. Antoni Kryś - „Moje Camino.” - Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach.
3. Emil Pająk - „28 przygód, którym na
imię Góry, czyli jak zdobyłem Koronę
Gór Polski”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach

Wyróżnienie (miejsce IV):
4.

Aurora Myśliwiec - „Górska wyprawa”,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich
– Aurora pomimo bardzo młodego wieku (była jednym z najmłodszych uczestników – 12 lat) i swoją osobowością zachwyciła komisję konkursową.

włoska przygoda” - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Gliwicach
3. Katarzyna Skutil - „Greece 2019”, Liceum Ogólnokształcące nr IV w Gliwicach

Kategoria C – Zdjęcie z podroży – temat: „Spotkanie”
1. Anna Piotrowska - „Przyjaźń zapisana
w Gwiazdach”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach.
2. Emil Pająk - „Mała i duża przyjaźń na
polanie pod Wysoką” Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach.
3. Zofia Góra - „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach.

Wyróżnienie (miejsce IV):

zycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich
– Zdjęcie nie brało udziału w konkursie
fotograficznym, ale było częścią prezentacji Pecha Kucha, jednak komisja postanowiła dać za nie wyróżnienie, gdyż
idealnie wpasowywało się w tematykę
konkursu fotograficznego – „Przyjaciel”.
Aurora dostała reprymendę i obiecała
za rok wystawić swoje zdjęcia w konkusrie fotograficznym!

Nagrodę publiczności za pokaz metodą pecha kucha zdobyła Emilia
Szynkowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach).
Kolejny Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy Carpe Diem już za rok w Knurowie.
Serdecznie zapraszamy! W najbliższych
dniach na stronie festiwalu fb.com/festiwalcarpediem opublikowane zostaną zwycięskie filmy i zdjęcia.

4. Aurora Myśliwiec - „Wieczory”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwuję-

Kategoria B - Film z Podróży
1. Anna Piotrowska - „Im dalej pójdę tym
bardziej siebie poznam”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach.
2. Katarzyna Gierak - „Niezapomniana
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Odlotowe spotkanie
16 listopada odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2019 Hodowców zrzeszonych w ramach oddziału
Pilchowice.
Oddział liczy aktualnie 103 członków z czego w lotach bierze
udział około 75 hodowców. Oddział Pilchowice wchodzi w skład Rejony Ziemi Rybnickiej zrzeszającego ponad 520 hodowców. Miniony
sezon choć trudny, zakończył się dla naszych hodowców bardzo dobrymi wynikami, również w skali rejonu. Mistrzostwo oddziałowe
w kategorii gołębi dorosłych zdobył kolega Józef Herich, na drugim
miejscu uplasował się tandem lotowy Michał i Andrzej Wiosna,
trzecie miejsce zajęli koledzy Norbert Wieczorke i Andrzej Szwedo.
W kategorii gołębi młodych zwyciężył kolega Paweł Gardyjas

a kolejne miejsca na podium zajęli koledzy Henryk Nakonieczny
oraz Michał i Andrzej Wiosna. Zwycięzcy poszczególnych kategorii
zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami.

Tenis stołowy w Gminie Pilchowice
Ponad 40 zawodników i zawodniczek
zmierzyło się 23 listopada w Indywidualnych Mistrzostwach Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Pilchowice na hali
w Żernicy. Ponad 5 godzin trwała rywalizacja we wszystkich kategoriach wiekowych,
pierwsze trzy miejsca otrzymały puchary/
medale, dyplomy oraz bony podarunkowe.
Organizatorem turnieju po raz kolejny
było Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica.
Wyniki:
Kat. Dziewczyny: 1. Daria Grzegorzyca (Pilchowice), 2. Agata Dyrszka (Żernica).
Kat. Młodzicy: 1. Michał Zajonc (Żernica),
2. Karol Cieślar (Żernica), 3. Maciej Stachowicz (Żernica).
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Kat. Kadeci: 1. Jan Cieślar (Żernica), 2. Jakub Pedrycz (Żernica), 3. Olaf Pankowicz
(Nieborowice).
Kat. Juniorki i Seniorki: 1. Roksana Orzeł
(Żernica).
Kat. Juniorzy: 1. Radosław Sobieraj (Żernica).
Kat. Seniorzy: 1. Piotr Małek (Wilcza),
2. Daniel Nosiadek (Żernica), 3.
Piotr Wiciok (Wilcza).
Kat. Oldboy: 1. Janusz Pogorzelski
(Żernica), 2. Krzysztof Pankowicz
(Nieborowice), 3. Ireneusz Główka
(Nieborowice).
Najmłodszymi uczestnikami
byli Agata Dyrszka (7 lat) i Karol
Cieślar (10 lat).

naszagmina@pilchowice.pl

Dużo oklasków otrzymali wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju o Puchar
Wójta.
Mamy nadzieję, że wszyscy którzy wzięli udział w zawodach miło spędzili ten czas.
opracował: Rajnard Dyrszka
Fotografie wykonał Dawid Wołoch
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