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Szanowni Pañstwo,

Mam przyjemnoæ przedstawiæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Samorz¹dowego Gminy Pilchowice
Nasza Gmina.
Jest to wznowienie wydawnictwa, które ukazywa³o siê
przed kilkoma laty. Wtedy podejmuj¹c decyzjê o wstrzymaniu wydawania gazetki s¹dzono, ¿e internet bêdzie
medium, które wype³ni tê lukê. Opracowane strony
www.pilchowice.pl i www.bip.pilchowice.pl mia³y i maj¹
w dalszym ci¹gu umo¿liwiaæ pozyskiwanie potrzebnych

informacji. Jednak sygna³y p³yn¹ce od Pañstwa, ¿e nie wszyscy regularnie korzystaj¹ z internetu i poza tym, nie ma
dostêpu do informacji nt. naszych dzia³añ, wydarzeñ kulturalnych i sportowych, sk³oni³y nas do rozwa¿enia wznowienia miesiêcznika.
W zamyle Nasza Gmina ma informowaæ w sposób
mo¿liwie obiektywny o dzia³aniach Samorz¹du Gminy szeroko rozumianego - wraz z instytucjami. Bêdziemy siê
starali, aby gazeta by³a ród³em informacji o czynnikach,
które s¹ istotne do prowadzenia gospodarstw domowych
(np. podatki, wywóz odpadów). Zadbamy, ¿eby mo¿na by³o
siê z niej dowiedzieæ o inwestycjach realizowanych na naszym terenie i uci¹¿liwociach, które one bêd¹ generowaæ.
Jestem przekonany, ¿e Pani Maria Karolina Kaszek - Dyrektor Gminnego Orodka Kultury jako redaktor naczelna
Naszej Gminy przeka¿e wszystkim informacje o wydarzeniach kulturalnych. W czêci sportowej mo¿na bêdzie znaleæ wyniki i tabele rozgrywek, w których uczestnicz¹ dru¿yny z Gminy Pilchowice oraz opis ciekawych inicjatyw i
wydarzeñ w naszych LKS-ach.
Mam nadziejê, ¿e Nasza Gmina bêdzie spe³nieniem
oczekiwañ w zakresie informacji lokalnej. Bêdê wdziêczny
za wszystkie sugestie i s³owa krytyki, które pozwol¹ na podwy¿szenie poziomu i eliminacjê ewentualnych niedoci¹gniêæ.
Wójt Gminy Pilchowice, Wilhelm Krywalski

Foto: Piotr Skorupa

WEWN¥TRZ NUMERU:

Inwestycyjne to i owo str. 2
O dzia³alnoci Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom str. 3
Gocilimy Marka Szo³tyska str. 3
Równe szanse kontra Wyrównywanie szans str. 5
Gminny Orodek Kultury w Pilchowicach zaprasza na zajêcia organizowane z okazji Ferii 2010 str. 6
Godali, betlyjki zrobili i do Czêstochowy pojechali str. 8

2

luty 2010

BUD¯ET GMINY NA ROK 2010

Inwestycyjne to i owo
7 stycznia 2010 roku Rada Gminy Pilchowice podjê³a Uchwa³ê nr XL/282/10,
w której okrelone zosta³y:
- ³¹czna kwota planowanych dochodów w wysokoci 26.914.738,82 z³,
- ³¹czna kwota planowanych wydatków w wysokoci 30.746.818,82 z³,
- ³¹czna kwota planowanych przychodów w wysokoci 4.285.000,00 z³,
- ³¹czna kwota planowanych rozchodów w wysokoci 452.920,00 z³.
Innymi s³owy Rada Gminy Pilchowice uchwali³a bud¿et na 2010 rok.
Wed³ug ustawowej definicji, bud¿et
jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan,
o którym mowa w powy¿szej definicji jest
nie tylko planem finansowym, ale równie¿ planem dzia³ania Gminy na najbli¿szy rok. Pomimo tego, ¿e bud¿et uchwalony jest na dany rok kalendarzowy to
skutki - negatywne b¹d pozytywne - postanowieñ w nim zawartych wp³ywaj¹ na
sytuacjê Gminy przez wiele lat. Ustawowa definicja nie oddaje w pe³ni znaczenia bud¿etu gminy dla jej funkcjonowania. Bud¿et nie tylko okrela globalne
kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, ale przede wszystkim przeznaczenie rodków gminy.
Uchwalaj¹c bud¿et Rada Gminy nie tylko
decyduje, jak du¿e bêd¹ wydatki i o ile
wzronie zad³u¿enie, ale dokonuje równie¿ wyboru zadañ, które Wójt przy pomocy Urzêdu oraz jednostek organizacyjnych Gminy bêdzie realizowa³. Wybrane do realizacji zadania podzieliæ
mo¿na na zadania maj¹tkowe oraz zadania bie¿¹ce. Na zadania o charakterze
maj¹tkowym sk³adaj¹ siê w szczególnoci planowane do realizacji inwestycje,
wród których w 2010 roku zaplanowane zosta³y:
- budowa sieci wodoci¹gowej w so³ectwie Wilcza  1.544.500 z³,
- budowa chodnika w so³ectwie Pilchowice przy drodze wojewódzkiej 
200.000 z³,
- modernizacja drogi gminnej w so³ectwie Kunia Nieborowska  130.000 z³ (4
lutego w czasie sesji RG kwota ta zosta³a
zwiêkszona do 290.000 z³),
- projekty budowy czêci chodników
w so³ectwach Leboszowice/¯ernica przy
drogach powiatowych  15.000 z³,
- projekt budowy chodnika w so³ectwach Pilchowice/Kunia Nieborowska
przy drodze wojewódzkiej  150.000 z³,
- budowa chodnika w so³ectwie Wilcza przy drodze powiatowej  250.000 z³,

- modernizacja drogi gminnej w so³ectwie Pilchowice  1.655.574 z³,
- przebudowa dróg gminnych w so³ectwie Nieborowice  1.360.000 z³,
- projekt cie¿ek rowerowych 
41.241,37 z³,
- budowa Punktów Informacji Administracji Publicznej - 16.162,45 z³,
- budowa zintegrowanego systemu
wspomagania zarz¹dzania w administracji - 361.461 z³,
- zakup samochodu po¿arniczego 
50.000 z³,
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w so³ectwach ¯ernica/Nieborowice 
265.960 z³,
- budowa kanalizacji w so³ectwie ¯ernica  2.700.000 z³,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w
so³ectwie Wilcza  645.000 z³,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w
so³ectwie Pilchowice  750.000 z³,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w
so³ectwie Stanica  515.000 z³.
£¹czna kwota wydatków inwestycyjnych stanowi 34% wydatków ogó³em.
Wród zadañ bie¿¹cych najwiêksze
obci¹¿enie bud¿etu determinuj¹ zadania
z zakresu owiaty, na których realizacjê
zaplanowana zosta³a kwota 11.607.255
z³ co stanowi 38% wydatków ogó³em.
Swoiste novum w bud¿ecie stanowi¹
wydatki na przedsiêwziêcia realizowane
w ramach funduszu so³eckiego. Mieszkañcy zdecydowali, ¿e w poszczególnych so³ectwach realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce zadania:
- w so³ectwie Kunia Nieborowska:
budowa wiaty (11.651,43 z³),
- w so³ectwie Leboszowice: wykonanie
pod³ogi w budynku wiaty (11.771,34 z³),
- w so³ectwie Nieborowice: zagospodarowanie terenu wokó³ Starej Szko³y
(19.285,81 z³),
- w so³ectwie Pilchowice: budowa
parkingu (19.985,30 z³),
- w so³ectwie Stanica: budowa parkingu (19.000,00 z³),
- w so³ectwie Wilcza: remont wiaty
(19.985,30 z³),
- w so³ectwie ¯ernica: zagospodarowanie terenu wokó³ domu kultury
(19.985,30 z³).
róde³ finansowania przewidzianych
do realizacji zadañ poszukiwaæ nale¿y
w zaplanowanych dochodach. Katalog
dochodów jest stosunkowo szeroki i wynika z ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego. Wród róde³
dochodów, które maj¹ najwiêkszy wp³yw

na wysokoæ dochodów Gminy Pilchowice wymieniæ nale¿y:
- udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych  6.967.956 z³.
- subwencje  6.233.908 z³,
- rodki z bud¿etu Unii Europejskiej 
5.004.158 z³,
- podatek od nieruchomoci 
2.910.000 z³,
- dotacje  1.767.410 z³,
- sprzeda¿ nieruchomoci 
1.000.000 z³,
- podatek od czynnoci cywilnoprawnych  515.000 z³,
- podatek rolny  300.000 z³.
Poniewa¿ kwota planowanych wydatków jest wy¿sza ni¿ kwota planowanych dochodów bud¿et Gminy Pilchowice na 2010 rok jest deficytowy. Planowana kwota deficytu stanowi 3.832.080
z³. ród³em pokrycia deficytu bêd¹ po¿yczki i kredyty. Zad³u¿enie Gminy Pilchowice wzronie, ale nadal bêdzie
utrzymywaæ siê na relatywnie bezpiecznym poziomie wzglêdem progów ostro¿noci okrelonych przepisami prawa.
(FIN)
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PILCHOWICE  WILCZA

Autor potrafi prowadziæ
¿ywy dialog z publicznoci¹, nie
stroni od poruszania trudnych
pytañ oraz jest zwolennikiem
szczerych, ale wywa¿onych
18 stycznia w Sali OSP w Pilchowicach i 9 lutego w Wilczy mielimy odpowiedzi. Atmosfera na spookazje spotkaæ siê z Markiem Szo³tyskiem, który podzieli³ siê z miesz- tkaniach z nim jest spontaniczkañcami naszej gminy swoimi literackimi fascynacjami. Spotkania zo- na i wype³niona humorystycznymi wypowiedziami autora.
sta³y zorganizowane przez Gminny Orodek Kultury, Stowarzyszenie Pan Marek ma naturê negocjaPilchowiczanie Pilchowiczanom, a w Wilczy organizacj¹ spotkania za- tora i potrafi godziæ ludzi o nawet najdziwniejszych l¹skich
jêli siê So³tys i Rada So³ecka.
pogl¹dach, które zosta³y jasno
wyra¿ane w trakcie spotkania.
Marek Szo³tysek to piMarek Szo³tysek przybli¿y³
sarz i wydawca specjalizus³uchaczom
treci swoich
j¹cy siê w tematyce l¹skiej.
opracowañ, wyjani³ jak odJest autorem ponad dwumieniaæ w gwarze l¹skiej czadziestu ksi¹¿ek o l¹sku,
sowniki, opowiada³ równie¿
ponad 800 felietonów praczym ró¿ni siê np. syr od kyjzy.
sowych (Polska The Times
Wszystko podlane zoDziennik Zachodni) i radiosta³o odpowiedni¹ doz¹ huwych (Polskie Radio Katowimoru wiêc s³uchacze z uwag¹
ce) oraz wielu programów tes³uchali i dzielili siê swoimi
lewizyjnych (TV Silesia). Jego
spostrze¿eniami jêzykowymi.
pozycjê w l¹skiej spo³eczWizyta i wyk³ad Marka Szo³tynoci utwierdzi³y takie pozyska pozwoli³y jeszcze mocniej
cje ksi¹¿kowe, jak: Biblia
zacieniæ wiêzi l¹zaków. Ciel¹zoka, Elementarz l¹Marek Szo³tysek (z lewej) z mieszkañcami naszej gminy.
szy obecnoæ w naszej gminie
ski, l¹zoki nie gêsi,
Foto: archiwum SPP tak medialnej osoby i z nieKuchnia l¹ska, Dzieje
l¹ska, Polski, Europy, l¹- pozycja lonsk je piykny grono czytelników. Równie¿ cierpliwoci¹ czekamy na kozoczki piykne s¹!, Bojki oraz Rozmówki l¹skie, wielu z mieszkañców naszej lejny przyjazd.
l¹skie, siedmiojêzyczna dziêki którym zyska³ liczne gminy.

Gocilimy Marka Szo³tyska

(MKK)

O dzia³alnoci Stowarzyszenia
Pilchowiczanie Pilchowiczanom

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom zosta³o zarejestrowane
29 padziernika 2008 roku, a jego za³o¿ycielami byli cz³onkowie Grupy
Odnowy Wsi Pilchowice i mieszkañcy, którzy chcieli co dla Pilchowic
zrobiæ. W przestronnych dzia³aniach SPP mo¿na wyró¿niæ:
- organizowanie spotkañ
dla mieszkañców Pilchowic i
warsztatów rêkodzielniczych,
- zorganizowanie nastêpuj¹cych imprez: Jarmarku Wielkanocnego, Pleneru Fotograficznego, Pilchowickiej Wystawy Psów, Nocy wiêtojañskiej oraz Jarmarku Bo¿onarodzeniowego,
- realizacjê I etapu ,,Modernizacji dawnego parku przypa³acowego,
- zorganizowanie wakacyjnych zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y z ,,Figurowych gier bitewnych.
Na modernizacjê Parku
pozyskano nastêpuj¹ce rodki finansowe:

- 775 z³ z ,,Cegie³ek rozprowadzonych podczas Jarmarku Wielkanocnego,
- 20.000 z³ z Gminnych
Funduszy na Odnowê Wsi,
- 20.000 z³ z Urzêdu Marsza³kowskiego w konkursie
,,Przedsiêwziêcie Odnowy
Wsi,
- 2.500 z³ ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach w
konkursie ,,So³ectwo Przyjazne rodowisku.
- W pracach w Parku
wspierali nas: Firma ATEX, Pilchowicka Piaskownia oraz
pracownicy Urzêdu Gminy 
wylicza Aleksandra Czechowska-G¹bka. - W parku przepracowalimy spo³ecznie 1356

godzin. W przeliczeniu na z³otówki daje to kwotê 16.950 z³.
W pracach tych bra³o udzia³
41 osób.
Od 28 wrzenia ubieg³ego roku co tydzieñ mieszkañcy Pilchowic - i nie tylko uczestnicz¹ w spotkaniach
(poniedzia³ki sala OSP, godzina 18.00) lub w warsztatach rêkodzielniczych. Tematyka spotkañ jest zró¿nicowana, np. Kaj w niydziela na
kole, Do czego rzykomy,
O takich co siê w naszych
rodzinach wyró¿niali, Andrzejki w konwencji Polter
Abent, Wieczór kolêd,
Spotkanie z Markiem Szo³tyskiem, a tak¿e uroczystoci

rodzinne Od chrztu do wesela.
W ramach dzia³alnoci
SPP odby³y siê równie¿: koncert muzyki klasycznej z
udzia³em fagocisty, konkurs
poezji rodzimej im. ks. K.A.
Damrota oraz Jarmark Przedwi¹teczny z pokonkursow¹
wystaw¹ kartek bo¿onarodzeniowych.
- Podczas warsztatów próbujemy wyczarowaæ co z makaronu, papieru, bibu³ki 
kontynuuje Aleksandra Czechowska-G¹bka.  Staramy siê
równie¿ rozpropagowaæ haft
matematyczny.
W czasie ferii zimowych
zorganizujemy zajêcia dla
dzieci i m³odzie¿y, które odbywaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki od godziny16.00 do 18.00
w sali OSP Pilchowice.
Informacje na temat naszych spotkañ mo¿na znaleæ
w gablotce SPP przy sklepie
Pañstwa Wladarz i na stronie
internetowej Gminy Pilchowice w dziale Twórczoæ.
MKK
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¯ERNICA

Koncert kolêd i pastora³ek

W czwart¹ niedzielê stycznia w kociele w ¯ernicy odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek, którego organizatorem by³a parafia wraz
z dyrekcj¹ i nauczycielami ze szko³y podstawowej w ¯ernicy.

Wród wykonawców znaleli siê: Chór Parafialny w.
Micha³a Archanio³a z ¯ernicy,
Chór Szko³y Podstawowej z
¯ernicy, Chór Gimnazjalny z
¯ernicy (wszystkie chóry przygotowa³a Gabriela Malcherczyk), absolwentka Gimnazjum z ¯ernicy - Magdalena
Negacz, grupa Maryjanki

pod opiek¹ Marioli Jondy oraz
uczniowie Szko³y Podstawowej z ¯ernicy, którzy zostali
przygotowani przez Annê Placek, Gra¿ynê Morgê, Annê Ku
i Barbarê Rusin.
Atmosfera koncertu by³a
niepowtarzalna, pe³na radoci
i wzruszeñ, a wykonawcy tych
najstarszych i wspó³czesnych
kolêd sprawili, ¿e koncert sta³
siê dla s³uchaczy prawdziw¹
uczt¹ duchow¹.
S¹dz¹c po frekwencji, koncerty kolêd z roku na rok zdobywaj¹ sobie coraz wiêksz¹
rzeszê zwolenników. Miejmy
nadziejê, ¿e tradycja wspólnego kolêdowania w naszej gminie nigdy nie zaginie.
Maria Karolina Kaszek

Foto: archiwum Parafii w ¯ernicy
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Równe szanse kontra
Wyrównywanie szans
Kiedy 23 czerwca 2008 roku by³am w drodze do Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach, aby z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Pilchowice nie by³am pewna czy projekt, który powsta³ na podstawie pomys³ów
wszystkich szkó³ odniesie sukces. Dzi ju¿ wiemy, ¿e projekt nie tylko odniós³ sukces, ale ma swojego lojalnego nastêpcê.

Projekt pn. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z
terenu gminy Pilchowice rozpocz¹³ siê 1 listopada 2008 roku.
Jego pocz¹tki by³y trudne poniewa¿ ¿adna s¹siednia gmina nie
prowadzi³a podobnego projektu.
Dziêki pomocy w³adzom Gminy
Pilchowice powsta³o Biuro Projektów Europejskich, które otrzyma³o siedzibê w Urzêdzie Gminy. Ca³e wyposa¿enie biura oraz
wszelkiego rodzaju materia³y
biurowe zosta³y zakupione w ramach projektu. Projekt polega³ na
prowadzeniu w szko³ach podstawowych w Wilczy, Stanicy, ¯ernicy i Pilchowicach oraz w
dwóch gimnazjach w Pilchowicach i ¯ernicy zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Wachlarz
tych zajêæ by³ bardzo du¿y, ka¿dy uczestnik móg³ znaleæ co
dla siebie. Uczniowie niew¹tpliwie skorzystali z tej szansy, poniewa¿ udzia³ w projekcie wziê³o 797 uczestników.
Oprócz zajêæ w szko³ach
organizowane by³y równie¿
bezp³atne wycieczki do kina, na
spektakl teatralny, na lodowisko
i do Figloraju. Ponadto zorganizowano wycieczki na zakoñczenie pracy kó³ek zainteresowañ. W ramach wyjazdów ka¿dy uczestnik mia³ zapewniony

przejazd autokarem, bilet wstêpu oraz poczêstunek. Projekt
zakoñczy³ siê szczêliwie 30
wrzenia 2009 roku.
Gmina Pilchowice na bie¿¹co uruchamia³a rodki w³asne
do prowadzenia projektu, które
po otrzymaniu kolejnej transzy
z Urzêdu Marsza³kowskiego
zosta³y refundowane. Ca³kowita
wartoæ projektu wynosi³a
915.470,00 z³.
28 padziernika 2009 roku
otrzymalimy informacjê o pozytywnym rozpatrzeniu kolejnego wniosku o dofinansowanie
projektu pn. Równe szanse

uczniów Gminy Pilchowice,
który jest kontynuacj¹ poprzedniego projektu. Korzystaj¹c z
dowiadczenia, jakie posiadamy
po poprzednim projekcie, ten
zosta³ wzbogacony o nowe zajêcia dla uczniów oraz nowe
wycieczki edukacyjne. S¹ to
m.in.: zajêcia dla zaawansowanych z jêzyka obcego dla
uczniów klas IIII, kó³ko informatyczne dla uczniów klas IIII,
zajêcia usportawiaj¹ce dla
uczniów klas IIII, kó³ko europejskie, zajêcia umuzykalniaj¹ce, kó³ko biologiczno-fizyczne
dla uczniów gimnazjum oraz
zajêcia wyrównawcze z chemii
dla uczniów gimnazjum.
Ka¿dy uczeñ - tak jak w poprzednim projekcie - otrzyma
gad¿ety promocyjne. Obecnie
w produkcji s¹ niebieskie koszulki, kubki oraz piórniki.
Ju¿ dzi wiemy, ¿e projekt
równie¿ cieszy siê olbrzymi¹ popularnoci¹, poniewa¿ uczestników projektu jest a¿ 881 z ca³ej
Gminy Pilchowice. Ca³kowita
wartoæ projektu to 985.620,00 z³.
Ka¿da szko³a w ramach obydwu projektów otrzyma³a wyposa¿enie oraz pomoce dydaktyczne, na które do tej pory szkó³ nie

by³o staæ. Projekty wzbogaci³y
szko³y o nowe laptopy wraz z
oprogramowaniem, nowe projektory, nowe telewizory wraz z
kinem domowym, nowe laminatory oraz bindownice. Do ka¿dych zajêæ nauczyciel móg³ zakupiæ pomoce dydaktyczne w
formie gier edukacyjnych, puzzli, pi³ek, filmów oraz ksi¹¿ek.
Po 18 miesi¹cach mylê, ¿e
nie ma osoby wród naszych
uczestników, która nie wiedzia³aby co to jest Program Operacyjny Kapita³ Ludzki czy Europejski Fundusz Spo³eczny.
Mam nadziejê, ¿e projekty
spe³niaj¹ swoj¹ rolê, tzn. wyrównuj¹ szanse uczniów z terenów wiejskich poprzez zajêcia
pozalekcyjne oraz wycieczki
edukacyjne. Uczniowie na
miejscu, w swojej szkole i wród
swoich rówieników, uczêszczaj¹ na zajêcia, na które musieliby doje¿d¿aæ do pobliskich
miast. Wszyscy  bez wyj¹tku maj¹ szansê pojechaæ na wycieczkê i na przyk³ad obejrzeæ
premierê kinow¹.
¯yczê sobie oraz wszystkim
uczestnikom projektu, nauczycielom oraz pracownikom Biura, aby ka¿dy nastêpny projekt
by³ sukcesem.
Koordynator Projektu
Aleksandra Skwara
Foto: BPEiP
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Gminny Orodek Kultury w Pilchowicach
zaprasza na zajêcia organizowane
z okazji Ferii 2010
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Zapisy na zajêcia odbywaj¹ siê od 1 lutego u wychowawców. Informujemy
jednoczenie, ¿e plan zajêæ mo¿e ulec zmianie.
Aktywnie czas bêdzie mo¿na spêdziæ tak¿e podczas zajêæ rekreacyjno-sportowych organizowanych przez lokalne LKS-y.
Dzieci i m³odzie¿ z Pilchowic zapraszamy do uczestnictwa w zawodach sportowych i wyjazdach na basen organizowanych przez Ewê Kulczynê. W So³ectwie
Stanica organizacj¹ czasu wolnego podczas ferii zimowych zajmie siê Henryk Czempiel, natomiast w ¯ernicy podczas drugiego tygodnia wypoczynku czas wolny zorganizuje Rajnard Dyrszka.

Taryfy
dla zbiorowego
zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego
odprowadzania
cieków

4 lutego br. Rada Gminy przyjê³a taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków.
Zgodnie z przepisami taryfy wchodz¹
w ¿ycie 1 marca 2010 r. i bêd¹ obowi¹zywaæ do 28 lutego 2011 r.
Ponadto Rada Gminy uchwali³a dop³atê do 1m3 wody i do 1m3 cieków.
Dop³aty obni¿aj¹ cenê, jak¹ ponosz¹
odbiorcy koñcowi czyli mieszkañcy.
Bud¿et gminy na sfinansowanie dop³at
do 1m3 wody przeznacza (od 1.03 do
31.12.2010 r.) kwotê 70.000 z³, natomiast
do 1m 3 odprowadzanych cieków (od
1.03 do 31.12.2010 r.) kwotê 220.000 z³.
Od 1.03. br. zap³acimy (brutto):
- za 1m3 wody  4,57 z³
- za 1m3 cieków  6,42 z³
Op³ata abonamentowa dla dostarczenia wody  3,80 z³.
Op³ata za dodatkowy licznik mierz¹cy iloæ wody bezpowrotnie zu¿ytej lub
zabudowany na w³asnym ródle wody 
2,62 z³.
Wszelkich wyjanieñ udziela £ukasz
Kania (Pilchowickie Przedsiêbiorstwo
Komunalne) - nr tel. 32/332 71 56, 32/
332 71 58.

Wywóz odpadów
komunalnych
Informujemy, ¿e wywóz odpadów
komunalnych w bie¿¹cym roku bêdzie
realizowany w dalszym ci¹gu przez
Pilchowickie Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (PPK).Harmonogramy
wywozu s¹ dostêpne: na stronie
www.ppk.pilchowice.pl , w siedzibie
PPK w Pilchowicach przy ul. Gliwickiej 3 (budynek RSP) lub u so³tysów.
Zasady segregacji pozostaj¹ bez
zmian.
Wszelkie pytania w tym temacie
mo¿na kierowaæ do Lilianny Hayduk,
nr tel. 32 332 71 56, 32 332 71 58.
Ponadto zezwolenie Wójta na wywóz odpadów komunalnych z terenu
Gminy Pilchowice posiadaj¹: REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe KOMART Sp. z o.o.,
Przedsiêbiorstwo Techniki Sanitarnej
ALBA Sp. z o.o.
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STAWKI PODATKU OD NIERUCHONOCI W 2010 R.:
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STAWKI PODATKU ROLNEGO W 2010 R.:
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STAWKI PODATKU LENEGO W 2010 R.:
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X MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STO£OWYM

Zwyciêstwo gminy,
Orze³ na pudle

Ubieg³oroczne X Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w
Tenisie Sto³owym (rozegrane 19 i 20 grudnia) zakoñczy³y siê triumfem
gminy Pilchowice, a w klasyfikacji dru¿ynowej na drugim miejscu sklasyfikowano reprezentantów LKS Orze³ Stanica.
Turniej odby³ siê w ¯ernicy i cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem.
Wziê³o w nich udzia³ kilkadziesi¹t osób podzielonych na cztery kategorie
wiekowe. Rywalizowa³y równie¿ dru¿yny. Sêdzi¹ zawodów by³ Leszek
Piêta.
Imprezê zorganizowa³o Starostwo Powiatowe w Gliwicach przy
wspó³pracy z Zespo³em Szkolno-Przedszkolnym w ¯ernicy.

Terminy p³atnoci podatków i op³at:
Podatek od nieruchomoci, rolny i leny od osób
fizycznych oraz podatek rolny od osób prawnych za
2010 r. p³atny jest w 4 ratach w nastêpuj¹cych terminach:
I rata do 15 marca 2010 r.,
II rata do 17 maja 2010 r.,
III rata do 15 wrzenia 2010 r.,
IV rata do 15 listopada 2010 r.
Podatek od nieruchomoci i leny od osób prawnych p³atny jest w 12 ratach do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca.
Podatek od rodków transportowych za 2010 r.
p³atny jest w dwóch ratach:
I rata do 15 lutego 2010 r.,
II rata do 15 wrzenia 2010 r.
Deklaracje na podatek od rodków transportowych (DT-1) nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 15 lutego 2010 r.
Podatek p³atny jest na rachunek bankowy Urzêdu:
BS Gliwice - F/ Pilchowice 31 8457 0008 2004 0031
1630 0021.
Op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
gruntu za 2010 r. p³atna jest do dnia 31 marca 2010 r.
na rachunek bankowy Urzêdu:
BS Gliwice - F/ Pilchowice 04 8457 0008 2004 0031
1630 0022.

INFORMACJA

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej:
Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nale¿y sk³adaæ w terminie od 1 do 31 marca 2010 r.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury VAT stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego w okresie
od dnia 1 wrzenia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.
Decyzja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. Wyp³aty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nast¹pi¹ w terminie od 1
do 31 maja 2010 r.
RPO

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. ULKS Ruch Pniów - 324 pkt
2. LKS Orze³ Stanica - 299 pkt
3. ULKS P³awniowice - 298 pkt
4. LKS Wilki Wilcza - 281 pkt
5. ULKS Tajfun Ligota £abêdzka - 235 pkt
6. LKS Naprzód ¯ernica - 226 pkt
7. LKS Victoria Pilchowice - 123 pkt
8. LKS M³odoæ Rudno - 97 pkt
9. Gimnazjum nr 1 Pyskowice - 65 pkt
10. Stanica - 64 pkt
11. Nieborowice - 50 pkt
1.
2.
3.
4.

Klasyfikacja gmin:
Pilchowice - 1041 pkt
Rudziniec - 630 pkt
Toszek - 324 pkt
Pyskowice - 65 pkt
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Godali, betlyjki zrobili
i do Czêstochowy pojechali
Mimo, ¿e termometry wskazywa³y niemal minus 20 stopni C, to dobry nastrój i
umiech nie schodzi³ z twarzy uczestników zimowej wyprawy na Jasn¹ Górê do Czêstochowy. Wycieczkê zorganizowa³ Gminny Orodek Kultury w Pilchowicach.

Laureaci konkursów i uczestnicy wycieczki do Czêstochowy. Foto: GOK Pilchowice

Uczestnikami wyjazdu,
który odby³ siê 23 stycznia byli
laureaci konkursów Po naszymu, czyli po l¹sku, Betlyjka 2009 oraz konkursu
wspó³organizowanego przez
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na Kartkê wi¹teczn¹.
W czasie pobytu na Jasnej Górze, wród licznych
atrakcji, wycieczkowicze
mieli okazjê zobaczyæ ¿yw¹
szopkê i uczestniczyæ w
m s z y  w. o d p r a w i o n e j w
g³ównej kaplicy u stóp obrazu Marii Panny Jasnogórkiej.
By³ czas na spacer po sank-

tuarium oraz zakup drobnych pami¹tek.
Przypomnijmy, ¿e 18 listopada ub.r. w wietlicy
Wiejskiej w Nieborowicach
odby³ siê siódmy konkurs Po
naszymu, czyli po l¹sku.
Uczestnicy przedstawiaj¹c
monolog, wiersz lub dialekt
l¹ski na dowolny temat ubiegali siê o tytu³ l¹zaka Roku
Gminy Pilchowice.
Konkurs zosta³ podzielony na 4 kategorie wiekowe:
przedszkola, szko³y podstawowe, m³odzie¿ gimnazjalna
oraz doroli. Jury w sk³adzie:
Stefania Grzegorzyca (prze-

wodnicz¹ca), Mieczys³awa
Gogulla oraz Maria Karolina
Kaszek mia³y nie lada zadanie
w wy³onieniu zwyciêzców.
Ostatecznie tytu³ wród doros³ych zdoby³a mieszkanka Pilchowic - Bernadeta Suliga, która przedstawi³a autorski tekst
na temat chleba. W kategorii
uczniów szkó³ podstawowych
pierwsze miejsce zdoby³a
Martyna Lissek, mieszkanka
Nieborowic, natomiast w kategorii przedszkolaków i m³odzie¿y gimnazjalnej przyznano wyró¿nienia.
Gminny konkurs na najpiêkniejsze Betlyjki 2009

odby³ siê po raz siódmy i
adresowany by³ wy³¹cznie
d o m i e s z k a ñ c ó w n a sz e j
g m i n y. J u r y w s k ³ a d z i e :
Aleksandra Bala (w³acicielka kwiaciarni w Pilchowicach), Klaudia Kaczmarek (absolwentka ASP w Katowicach) i Dorota Chyclak
(pracownik w Szkole Podstawowej w Stanicy) ocenia³o ponad 30 rêcznie wykonanych betlyjek. W poszczególnych kategoriach
nagrody otrzymali:
- przedszkola  wyró¿nienia,
- szko³y podstawowe dwa pierwsze miejsca - Justyna ¯y³a (SP Stanica) i Robert Losza (SP Wilcza), II
miejsce - Ewa i Barbara Konieczny (SP Stanica), III miejsce - Magdalena Kwiatkowska i Katarzyna Rojczyk (SP
Wilcza), wyró¿nienia - Joanna ¯y³a (SP Stanica), Pawe³
Pokorny (SP Wilcza), Zuzanna i Julia Bziukiewicz (SP
Wilcza),
- gimnazja - I miejsce 
Aleksandra Baron (Pilchowice), II miejsce - Martyna Szolc.
- osoby doros³e - wyró¿nienia dla Gabrieli i Erwina
Sapik z Wilczy.
Na uznanie zas³ugiwa³a
równie¿ praca Piotra Wojcieszka wykonana z makaronu, jednak nie mieci³a siê
ona w kryteriach oceny.
(MKK)

