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Szanowni Mieszkañcy
Gminy Pilchowice
Radosnych wi¹t Wielkanocnych,
wype³nionych nadziej¹
budz¹cej siê do ¿ycia wiosny
i wiar¹ w sens ¿ycia,
pogody w sercu i radoci p³yn¹cej
z faktu Zmartwychwstania Pañskiego
oraz mi³ych chwil w gronie najbli¿szych.
Wszystkiego dobrego
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pilchowice
- Krystian Gogulla
z Radnymi Rady Gminy,
Wójt GminyPilchowice - Wilhelm Krywalski
wraz z pracownikami Urzêdu Gminy
Do ¿yczeñ przy³¹cza siê Redaktor Naczelna
Naszej Gminy - Maria Karolina Kaszek
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SESJA RADY GMINY

Absolutorium dla Wójta

11 marca 2010 r. Rada Gminy Pilchowice pozytywnie rozpatrzy³a sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Pilchowice za 2009 rok oraz udzieli³a wójtowi gminy absolutorium.
Przed podjêciem stosownej uchwa³y
(Nr XLII/296/10) Rada Gminy zapozna³a
siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej oraz opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach. Przedmiotem absolutorium
jest ocena prawid³owoci prowadzenia
przez wójta gminy gospodarki finansowej
w ramach uchwalonego bud¿etu, a w
szczególnoci wysokoæ zrealizowanych
dochodów i wydatków w stosunku do
planu na koniec roku. W 2009 roku dochody bud¿etu Gminy Pilchowice zrealizowane zosta³y w wysokoci 99,43 procent zak³adanego planu, co stanowi kwotê 23.420.144,92 z³, natomiast wydatki w
wysokoci 97,51 procent zak³adanego
planu, co stanowi kwotê 25.250.795,35
z³. Bior¹c pod uwagê powy¿sze dane liczbowe nietrudno zrozumieæ dlaczego Komisja Rewizyjna, Rada Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa by³y jednomylne w swej ocenie, pozytywnie
opiniuj¹c wykonanie przez wójta gminy
bud¿etu za 2009 rok.
W kontekcie znacznego spadku dochodów w podstawowym ródle dochodów bud¿etu Gminy Pilchowice, jakim
jest udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych, na szczególn¹ uwagê
zas³uguje struktura dokonanych wydatków, wród których wydatki inwestycyjne stanowi³y 21 procent. Zrealizowane
zosta³y niemal wszystkie zaplanowane
inwestycje, wród których wymieniæ nale¿y w szczególnoci:
- budowê sieci wodoci¹gowej w so³ectwie Wilcza (ul. K. Miarki) 1.013.379,34 z³,
- budowê drogi gminnej w so³ectwie
¯ernica (ul. Lena) - 486.390,28 z³,
- budowê chodnika w so³ectwach
Nieborowice (ul. G³ówna) oraz ¯ernica
(ul. Górnicza) - 362.613,56 z³,
- budowê drogi gminnej w so³ectwie
Pilchowice (ul. Bierawka) - 498.047,26 z³,
- modernizacjê budynku Urzêdu
Gminy - 815.537,43 z³,
- budowê boiska wielofunkcyjnego w
so³ectwie ¯ernica - 395.532,51 z³,
- adaptacjê budynku starej szko³y na
potrzeby przedszkola w so³ectwie Wilcza
- 319.774,52 z³,
- modernizacjê placu zabaw w so³ectwie Pilchowice (ul. Stra¿aków) 79.712,47 z³.
Na poczet przysz³ych inwestycji zlecone zosta³y do opracowania projekty

przebudowy dróg gminnych w so³ectwach: Kunia Nieborowska (ul. Knurowska), Leboszowice (ul. Wiejska), Nieborowice (ul. Zalesie), Pilchowice (ul. wierczewskiego), Stanica (ul. Krzywa), ¯ernica (ul. L. Miki) - 117.120,00 z³, a tak¿e
projekt budowy kanalizacji sanitarnej w
so³ectwach ¯ernica oraz Nieborowice 66.490,00 z³.
Podejmuj¹c uchwa³ê o tzw. wydatkach niewygasaj¹cych Rada Gminy podjê³a decyzjê, ¿e z bud¿etu na 2009 r. sfinansowane zostan¹ zadania, których faktyczna realizacja nast¹pi w roku bie¿¹cym. Powy¿sze dotyczy nastêpuj¹cych
zadañ:
- miejsca postojowe  wymiana nawierzchni z p³yt drogowych na kostkê brukow¹ w so³ectwie Wilcza - 80.000,00 z³,
- modernizacja zaplecza sportowego
oraz stworzenie infrastruktury sportowo
 rekreacyjnej w so³ectwie ¯ernica 250.000,00 z³,
- budowa ogrodzenia wraz z dowietleniem obiektu sportowego w so³ectwie
Wilcza - 35.000,00 z³.
Katalog zadañ realizowanych przez
Gminê Pilchowice jest szeroki, dlatego
te¿ nie sposób w tym miejscu przedstawiæ wszystkich wydatków sfinansowanych z bud¿etu w 2009 r. Warto w tym
miejscu wspomnieæ o kilku wydatkach,
które z punktu widzenia mieszkañca gminy Pilchowice mog¹ wydawaæ siê szczególnie interesuj¹ce:
dotacja dla Spó³ki Wodnej 50.000,00 z³, realizacja projektu pn.
Przywróciæ wietnoæ przypa³acowego
parku w Pilchowicach - 40.230,38 z³,
dop³ata do 1m3 wody - 92.181,96 z³, KZK
GOP (nr 59, nr 236) - 297.484,00 z³, BUS
(¯ernica  Leboszowice) - 52.663,52 z³,
bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych 180.000,00 z³, remonty dróg gminnych 173.269,28 z³, odnie¿anie dróg gminnych - 55.391,78 z³, remonty komunalnych lokali mieszkalnych - 25.927,61 z³,
wymiana okien i drzwi w stra¿nicach OSP
- 36.536,05 z³, wykonanie elewacji stra¿nicy OSP w so³ectwie Wilcza - 53.462,56
z³, zakup samochodu po¿arniczego dla
OSP Pilchowice - 60.000,00 z³, przeciwdzia³anie alkoholizmowi - 123.513,63
z³, stypendia socjalne dla uczniów 20.977,92 z³, dop³ata do 1m3 cieków 250.659,21 z³, wy³apywanie bezdomnych psów - 18.980,76 z³, eksploatacja

owietlenia ulicznego - 125.512,38 z³,
energia elektryczna (owietlenie uliczne)
- 507.113,77 z³, wymiana okien i drzwi w
budynkach Orodków Zdrowia 38.893,60 z³, urz¹dzenia na place zabaw
w so³ectwach Kunia Nieborowska oraz
Leboszowice - 24.259,70 z³, remont so³tysówki w so³ectwie Leboszowice 6.485,00 z³, dotacja dla Gminnego
Orodka Kultury - 195.000,00 z³, dotacja
dla Gminnej Biblioteki Publicznej 245.000,00 z³, dotacja na wykonanie iluminacji kocio³a w so³ectwie Pilchowice 65.000,00 z³, wymiana okien i drzwi w
budynkach LKS - 25.805,44 z³, dotacje
dla LKS (sport kwalifikowany) 155.000,00 z³.
Niemal wszystkie zrealizowane w
2009 r. wydatki sfinansowane zosta³y z
uzyskanych dochodów. Wyj¹tek stanowi
zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci
wodoci¹gowej w so³ectwie Wilcza  I
etap, na które zaci¹gniêta zosta³a po¿yczka w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 457.339,00 z³. Zad³u¿enie gminy Pilchowice na koniec roku
2009 wynosi 1.566.630,69 z³, co stanowi 6,7 procent zrealizowanych dochodów.
Za prawid³owe wykonanie bud¿etu
odpowiada wójt gminy. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e dobre wykonanie bud¿etu za 2009 r. to efekt w³aciwych relacji
zachodz¹cych pomiêdzy wójtem gminy a
Rad¹ Gminy, so³tysami, kierownikami jednostek organizacyjnych, organizacjami
pozarz¹dowymi oraz mieszkañcami.
(FIN)
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Radosna szko³a

Gmina Pilchowice, jako jedna z pierwszych gmin powiatu gliwickiego bêdzie mia³a we wszystkich szko³ach podstawowych
miejsca zabaw oraz plac zabaw dofinansowany w ramach rz¹dowego programu Radosna szko³a.

ród³o: BPE

Rz¹dowy program Radosna szko³a przygotowuje
szko³y podstawowe do przyjêcia szeciolatków w swoje
szeregi. Mo¿na z niego pozyskaæ fundusze na szkolne
miejsca zabaw  k¹ciki do zabaw w klasach wyposa¿one w
pomoce dydaktyczne, g³ównie
do zabaw ruchowych oraz na
szkolne place zabaw.

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej
wynosi 100 procent dla
szkolnych miejsc zabaw, za
szkolne place zabaw s¹ dofinansowane w 50 procentach, a drug¹ po³owê dok³ada gmina. Dofinansowanie
uzale¿nione jest od iloci
dzieci uczêszczaj¹cych do
klas IIII.

Ju¿ w listopadzie 2009
roku powsta³y dwa miejsca zabaw w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Wilczy oraz
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w ¯ernicy. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej
otrzymalimy 6.000 z³ dla ZSP
w Wilczy i 12.000 z³ dla ZSP w
¯ernicy.
3 marca 2010 otrzymalimy informacjê, i¿ w dwóch
kolejnych placówkach te¿
utworzymy szkolne miejsca
zabaw. I tak Zespó³ Szkó³ w Pilchowicach otrzyma 12.000 z³,
za Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w Stanicy  6.000 z³.
W ten sposób wszystkie szko³y podstawowe do koñca bie¿¹cego roku bêd¹ wyposa¿one w k¹ciki do zabaw dla szeciolatków, które niebawem
zawitaj¹ do tych placówek.
3 marca br. zostalimy
równie¿ poinformowani, i¿
Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny
w Wilczy, jako pierwszy bêdzie mia³ szkolny plac zabaw.

rodki na sport i zdrowie

Urz¹d Gminy Pilchowice przyzna³ organizacjom pozarz¹dowym
wsparcie finansowe w ramach dotacji na upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Podzia³ rodków przedstawia siê nastêpuj¹co:
- LKS Orze³ Stanica 
9.000 z³otych na zadanie pn.:
Gminna Liga Tenisa Sto³owego,
- LKS Victoria Pilchowice  10.000 z³ na zdanie pn.:
Gminna Liga Trampkarzy,
- LKS Naprzód ¯ernica 
1.000 z³ na zadanie pn.: Mistrzostwa Gminy w Futsalu,
- LKS Naprzód ¯ernica 
1.500 z³ na zadanie pn.: Mistrzostwa Gminy w Pi³ce Rêcznej.

Dodajmy, ¿e na zadanie
pn.: Organizacja gier i zabaw ruchowych podczas ferii zimowych dla dzieci i m³odzie¿y zamieszka³ych w
Gminie Pilchowice przeznaczono nastêpuj¹ce dofinansowanie:
- LKS Victoria Pilchowice w kwocie 1.540 z³,
- LKS Orze³ Stanica w
kwocie 1.400 z³,
- LKS Naprzód ¯ernica w
kwocie 1.000 z³.
Z kolei w zakresie dzia³ania na rzecz osób niepe³no-

sprawnych, dla zadania pn.:
Ku przyjani na czterech
³apach projekt wspomagania procesu rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych intelektualnie poprzez dogoterapiê
- Dom Pomocy Spo³ecznej
dla Dzieci i M³odzie¿y prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów w Pilchowicach otrzyma³ dotacjê w
kwocie 5.000 z³.
Poza dotacjami dla organizacji pozarz¹dowych przeznaczono rodki na:

Na jego utworzenie zosta³o
przeznaczone 127.700 z³ (50
procent dofinansuje MEN).
W obecnym rozdaniu rodków nie wystarczy³o ich dla
wszystkich. Przyk³adem mo¿e
byæ Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w ¯ernicy, który zosta³
wysoko oceniony, jednak na razie szkolny plac zabaw tam nie
powstanie (w listopadzie wniosek zostanie z³o¿ony ponownie
w Urzêdzie Wojewódzkim w
Katowicach i wtedy plac zabaw
otrzyma dofinansowanie jako
jeden z pierwszych).
Szkolny plac zabaw, który
powstanie w so³ectwie Wilcza
bêdzie
wyposa¿ony
w
sztuczn¹ nawierzchniê amortyzuj¹c¹ upadki dzieci, w
cie¿ki spacerowe oraz zieleñ.
Sprzêt bêdzie posiada³ najnowsze atesty i zgodnie z zaleceniami ministerstwa, szkolny plac zabaw bêdzie utrzymany w kolorach pomarañczowoniebieskich.
Do roku 2013 wszystkie
szko³y podstawowe na terenie
Gminy Pilchowice bêd¹ mog³y
siê pochwaliæ szkolnymi placami zabaw, a ju¿ teraz mog¹ siê
pochwaliæ k¹cikami do zabaw.
My, jako Biuro Projektów
Europejskich i Promocji cieszymy siê, ¿e za naszym porednictwem szko³y efektywnie pozyskuj¹ rodki w ramach
programu Radosna szko³a.
Aleksandra Skwara

- udzielenie wiadczeñ
zdrowotnych w zakresie programu promocji zdrowia,
przeciwdzia³ania wybranym
patologiom spo³ecznym Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej MED-PROFIL
Sp. z o.o. z siedzib¹ w ¯ernicy - kwota 25.984 z³,
- udzielenie wiadczeñ
zdrowotnych w zakresie
przeprowadzenia szczepieñ
profilaktycznych przeciwko
meningokokom wród dzieci urodzonych w 2002 i
2003 roku z terenu Gminy
Pilchowice - Niepublicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej
MED-PROFIL Sp. z o.o. z
siedzib¹ w ¯ernicy - kwota
16.440 z³.
/-/
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Przyjecha³a
telewizja

Tak obchodzono
Dzieñ Kobiet
Z okazji tradycyjnego Dnia
Kobiet w naszej gminie odby³o
siê wiele okolicznociowych
spotkañ. W ¯ernicy organizacj¹
jednego z nich zaj¹³ siê - ju¿ po
raz 11 - Rajnard Dyrszka. Wród
t³umu uczestniczek by³y nie tylko mieszkanki ¯ernicy, ale i pozosta³ych so³ectw naszej gminy,
a tak¿e mieszkanki Opola, Knurowa i Sosnowca.
Wójt Wilhelm Krywalski
wraz z ¿yczeniami wrêczy³ osobicie ka¿dej z pañ s³odki upominek. Przy muzyce bawi³o siê
140 kobiet, a z dodatkowym
programem artystycznym wyst¹pili uczniowie z gimnazjum
z ¯ernicy oraz Magdalena Negacz, Emilia Osmañczyk i Mateusz Troll.
Nale¿y podkreliæ, i¿ jak co
roku do organizacji spotkania z
okazji Dnia Kobiet w³¹czyli siê

Pawe³ Oleszowski, Marcin Oleszowski, Tomasz Nowakowski i
Kamil Trautman.
W mniejszym gronie, ale
równie¿ w mi³ej atmosferze w
Nieborowicach przy kawie i
s³odkim poczêstunku, odby³o
siê spotkanie dla pañ zorganizowane przez Radê So³eck¹,
radnego Krystiana Gogullê oraz
Winfryda Ficonia, który reprezentowa³ Gminny Orodek Kultury w Pilchowicach.
Z kolei so³tys Jan Gamoñ
wraz z Rad¹ So³eck¹ zaprosi³
mieszkanki so³ectwa Wilcza do
wietlicy wiejskiej. Tam przy kawie i ciastku by³a okazja, by w
dobrym humorze zobaczyæ
wystêpy dzieci oraz zespo³u
Wilczanki.

W naszej gminie goci³ Remigiusz R¹czka wraz z ekip¹ telewizji Silesia. Owa wizyta odby³a siê w ramach promocji
gmin nale¿¹cych do Fundacji
Spichlerz Górnego l¹ska. W
naszej gminie nagrano jeden z
odcinków programu kulinarnego TVS - Kuchnia po l¹sku.
Remigiusz R¹czka przybli¿a
w pilchowickim odcinku historiê naszej gminy, a w szczególnoci upatrzony przez niego
drewniany koció³ek p.w. Micha³a Archanio³a w ¯ernicy.
Tam nagrany zosta³ zwiastun
programu, a jego dalsza czeæ
powsta³a w s¹siedztwie Urzêdu
Gminy oraz w domu Bernadetty Suligi, która znana jest z

udzia³u w konkursach kulinarnych organizowanych przez
Fundacjê Spichlerz Górnego
l¹ska.
Pani Bernadetta prócz przygotowania wymienitych potraw w³asnego przepisu, potrafi
wykonaæ piêkne kwiaty i ró¿norodne ozdoby z papieru i bibu³y, o których równie¿ jest mowa
w odcinku nagrywanym w naszej gminie.
Program zosta³ wyemitowany na antenie TVS 27 i 28 marca,
a kto nie widzia³ tego odcinka,
mo¿e go zobaczyæ na stronie
internetowej www.tvs.pl, do czego bardzo gor¹co zachêcamy.
M.K.K
Foto:GOK

M.K.K
Foto:GOK

WILCZA

Gor¹ce serca dla Babci i Dziadka

Przedszkolacy w Zespo³u Szkolno- Przedszkolnego zaprosili swoich dziadków i babcie na obchody ich wiêta. Uroczystoæ odby³a siê w sali gimnastycznej szko³y, a przywieca³o jej has³o Gor¹ce serca dla Babci i Dziadka.
Licznie zgromadzeni gocie
wys³uchali programów artystycznych zaprezentowanych
przez wszystkie 3 grupy naszych milusiñskich  by³y tañce, wierszyki i inscenizacje, a
s³owa mi³oci czêsto pada³y z
ust przedszkolaków. Dope³nie-

niem uroczystoci by³y upominki wykonane przez dzieci pod
okiem pañ wychowawczyñ.
Mi³ym akcentem na zakoñczenie by³ poczêstunek dla goci
zorganizowany przez personel
przedszkola.
/-/
Foto: ZSP Wilcza

Dobrze jest mieæ tatê, cudownie mamusiê,
Lecz dzisiaj witamy Babcie i Dziadziusie!
Niech nasi Dziadkowie 200 lat nam ¿yj¹.
Wnukami siê szczyc¹ i godzin nie licz¹!!!
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Nowe
wnêtrze
Urzêdu

I po feriach
W czasie tegorocznych ferii na m³odych mieszkañców
naszej gminy czeka³o wiele
atrakcji proponowanych przez
Gminny Orodek Kultury, Ludowe Kluby Sportowe oraz
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
Gminny Orodek Kultury
proponowa³ wycieczki do parku wodnego w Tarnowskich
Górach (przejazd jednej z nich
sfinansowa³a Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych), do Wis³y na kulig Dolin¹ Czarnej Wise³ki urozmaicony ogniskiem pod Barani¹ Gór¹, zwiedzaniem Galerii
Adama Ma³ysza i spacerem.
Zajêcia wietlicowe zosta³y urozmaicone kilkudniowymi warsztatami rozwijaj¹cymi
kreatywnoæ i wyobraniê. Ponadto wykwalifikowani instruktorzy prowadzili zajêcia z
tañca nowoczesnego i zajêcia
z judo.

turniejami). Medale i dyplomy
potrzebne do zorganizowania
turniejów, jak równie¿ transport zosta³ sfinansowany przez
Urz¹d Gminy w Pilchowicach.
LKS Pilchowice oferowa³
zajêcia na sali gimnastycznej,
w hali sportowej, w wietlicy
szkolnej i wyjazd na basen do
Knurowa.  Zajêcia odby³y siê
zgodnie z harmonogramem 
relacjonuje Ewa Kulczyna,
prezes LKS.  Sekcja tenisa sto³owego zorganizowa³a turniej
otwarty dla dziewcz¹t, sekcja
pi³ki no¿nej turnieje dla trampkarzy. Ponadto odby³y siê zajêcia na basenie w Knurowie,
dziêki którym dzieci opanowa³y strza³kê i le¿enie na wodzie oraz zanurzanie.
Kapryna aura nie pozwoli³a co prawda zorganizowaæ
kuligu, jednak w zamian odby³o siê spotkanie zwyciêzców
imprez zimowych, na którym
wrêczono puchary, medale i

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom zaproponowa³o dzieciom i m³odzie¿y zajêcia tematyczne: haft
matematyczny, wyczarowanie
figurek z makaronu, prace z
papieru i bibu³y oraz pokaz
gier bitewnych.
W drugim tygodniu zimowej laby, w ¯ernicy odby³y siê
zajêcia w ca³oci zorganizowane przez Rajnarda Dyrszkê
(wyjazdy na basen do Gliwic,
do parku wodnego w Tarnowskich Górach, zajêcia z pi³ki
rêcznej, turniej pi³ki halowej
dla gimnazjalistów, zajêcia z
tenisa sto³owego zakoñczone

dyplomy (Marek Bogacki
ufundowa³ p¹czki, a Zespó³
Szkó³ - gor¹c¹ herbatkê).
Do organizacji imprez w
czasie ferii przy³¹czy³ siê równie¿ LKS Orze³ Stanica wraz z
dyrekcj¹ ZS w Stanicy. Dzieci
mog³y skorzystaæ z wyjazdu
do aquaparku w Tarnowskich
Górach, wycieczki na narty i
sanki do Wis³y oraz wyjazdu
do Figloraju w Rybniku. Ponadto Henryk Czempiel organizowa³ dla dzieci i m³odzie¿y
zajêcia sportowe na sali gimnastycznej w Stanicy.
M.K.K
Foto:GOK

W zwi¹zku z zakoñczeniem remontu wnêtrza budynku Urzêdu Gminy Pilchowice
pragnê przekazaæ wszystkim
zainteresowanym dobre i
nowe wiadomoci. Czas remontu byæ mo¿e by³ czasem
k³opotliwym zarówno dla interesantów jak i kadry pracowniczej, ale cierpliwoæ i szeroki
zakres robót zawa¿y³y na tym,
i¿ dzi wnêtrze budynku jest
prawdziw¹ wizytówk¹ gminy.
Roboty budowlane takie
jak: wymiana stolarki wewnêtrznej, posadzek, tynków,
monta¿ sufitów podwieszanych, remont schodów na piêtro budynku i poddasze, malowanie i tapetowanie pomieszczeñ, wymiana drzwi zewnêtrznych, wymiana wewnêtrznej instalacji elektrycznej, instalacji logicznej, instalacji przeciwpo¿arowej i wykonanie nowego przy³¹cza
elektrycznego wykona³a firma
OMNIX z siedzib¹ w Zabrzu.
Projekt budowlany by³ autorstwa Biura Projektów MARBO z Gliwic, natomiast instalacje zaprojektowa³ zespó³ z
firmy EXTEMPLO z Gliwic.
Blasku nowemu wnêtrzu
doda³o nowoczesne umeblowanie. Na jasnych cianach zawis³y gabloty og³oszeniowe, a tak-

¿e telefon publiczny umo¿liwiaj¹cy interesantom darmowe po³¹czenia ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach.
Przy ka¿dych drzwiach
wewnêtrznych Urzêdu znajduj¹ siê tabliczki zawieraj¹ce
informacje o numerze pokoju,
stanowisku, imieniu i nazwisku osoby urzêduj¹cej. Uwagê petenta wchodz¹cego
do Urzêdu przykuwa podwietlana gablota zawieraj¹ca
informacje na temat rozmieszczenia referatów, biur i samodzielnych stanowisk. Kolejnym wyposa¿eniem s¹ dystrybutory z wod¹, wygodne sofy i
inne miejsca spoczynku na
korytarzach.
Dodajmy, ¿e na zewn¹trz
budynku bank zainstalowa³
bankomat.
Reasumuj¹c, Urz¹d jest estetyczny, funkcjonalny i bezpieczny. Ufam, ¿e równie pozytywnie wykonany remont
postrzegaj¹ nasi interesanci.
Jednoczenie ¿yczê wszystkim, aby wizyty w budynku
Urzêdu Gminy Pilchowice by³y postrzegane, jako chwile
dobrze wykorzystanego i mile
spêdzonego czasu.
Sekretarz Gminy Pilchowice
Dagmara Dzida
Foto:GOK
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Wiatr, wypadek, ogieñ, woda
 stra¿ak zawsze rêkê poda

Pod takim has³em ruszy³a XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y. Jego organizatorem  tradycyjnie ju¿  jest Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we wspó³pracy z Wydzia³ami Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego Urzêdów Wojewódzkich.
Celem konkursu jest zainteresowanie
dzieci i m³odzie¿y tematem szeroko pojêtego bezpieczeñstwa, rozwijanie wiadomoci wystêpowania ró¿nego rodzaju niebezpiecznych zdarzeñ, umiejêtnoci unikania ich oraz radzenia sobie w
sytuacji zagro¿enia.
Dwunasta ju¿ edycja ogólnopolskiego konkursu ma za zadanie promowaæ i
poszerzaæ wiedzê, zarówno na temat
bezpieczeñstwa, jak i zwi¹zanej z tym
dzia³alnoci s³u¿b ratowniczych, g³ównie
stra¿y po¿arnej. Wszak to ona uczestniczy w usuwaniu skutków wypadków,
po¿arów, nieszczêliwych zdarzeñ oraz
klêsk ¿ywio³owych.
Mówi¹c o celu edukacyjnym, organizatorzy konkursu maj¹ na uwadze popularyzacjê zasad i wyrobienie mo¿liwie
skutecznych umiejêtnoci bezpiecznego
zachowania w przypadku wyst¹pienia
zagro¿eñ, a tak¿e kszta³towanie w³aciwych postaw u dzieci i m³odzie¿y.
Konkurs jest kierowany do uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat oraz do uczniów szkó³
specjalnych, wychowanków wietlic terapeutycznych oraz orodków terapii zajêciowej (bez ograniczeñ wiekowych).
Rywalizacja przebiega w trzech etapach:
gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
W naszej gminie do konkursu zg³osi³y siê wszystkie placówki owiatowe, a
uczniowie wykonali 146 prac. 4 marca
zosta³y one poddane ocenie gminnej komisji konkursowej w sk³adzie: Dagmara
Dzida, Justyna Diak, Joanna Kowalczyk i
Joanna Wojciechowska.
Dokonuj¹c wyboru najlepszych prac,
które awansowa³y na szczebel powiato-

wy, cz³onkinie komisji bra³y pod uwagê
pomys³ przedstawienia tematu konkursu,
oryginalnoæ koncepcji pracy oraz sposób wykonania. W ten sposób wybrano
prace nastêpuj¹cych uczniów:
- grupa m³odsza (6-8 lat)  1. Kacper
Imio³ek (PP w Pilchowicach), 2. Patrycja
Gawlik (ZS-P w Wilczy), 3. Irena Ciupke
(ZS-P w Wilczy), 4. Aleksandra Dziwisz
(ZS-P w Stanicy), 5. Marcin Lukaszczyk
(ZS-P w Wilczy),
- grupa rednia (9-12 lat)  1. Malwina
Malarz (ZS w Pilchowicach), 2. Julia Juraszek (ZS w Pilchowicach), 3. Karolina Józefowska (ZS-P w Wilczy), 4. Magdalena
Kwiatkowska (ZS-P w Wilczy), 5. Piotr
Górecki (ZS-P w Wilczy),
- grupa starsza (13-16 lat)  1. Paulina
Zalewska (ZS w Pilchowicach), 2. Justyna
Sobota (ZS w Pilchowicach), 3. Sylwia

Kalnik (ZS w Pilchowicach), 4. Martyna
Szolc (ZS w Pilchowicach), 5. Micha³ Foit
(ZS w Pilchowicach).
Ponadto wyró¿niono prace Moniki
£ukaszek (ZS-P w ¯ernicy), Karoliny Kalety (ZS-P w ¯ernicy) i Weroniki Konopki
(ZS-P w ¯ernicy).
Komisja gratuluje wspania³ych pomys³ów i wykonania prac, a jednoczenie
dziêkuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za udzia³ i zaanga¿owanie.
Eliminacje centralne czyli posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej zosta³o zaplanowane na pierwsz¹ po³owê
czerwca br., a z wynikami konkursu bêdzie siê mo¿na zapoznaæ na stronie internetowej www.straz.gov.pl; www.pilchowice.pl
Joanna Wojciechowska

Budujemy kanalizacjê

Wiosn¹ tego roku ruszy budowa kolejnego etapu kanalizacji w
¯ernicy. Tym razem budowa obejmie ulice Olchow¹ i Podgórn¹, a
w ramach prac zaplanowano wykonanie 85 przy³¹czy.
Koszt inwestycji to 1.800.000 z³.
rodki na jej realizacjê pochodziæ bêd¹
przede wszystkim z po¿yczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska.
Daje to mo¿liwoæ umorzenia po³owy jej
wartoci. Pozosta³a czêæ to rodki w³asne gminy.
Podczas realizacji zadania wyst¹pi¹
okresowe utrudnienia w ruchu i dojedzie do posesji. Wystêpuj¹ce utrudnienia bêd¹ odpowiednio oznakowane, a

przedstawiciele wykonawcy bêd¹ o nich
informowaæ zainteresowanych mieszkañców z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zakoñczenie inwestycji przewidziane
jest do koñca padziernika br.
Ponadto nale¿y wspomnieæ, ¿e trwaj¹
prace projektowe kanalizacji pozosta³ej
czêci ¯ernicy i Nieborowic wraz z rozbudow¹ oczyszczalni cieków. Ukoñczenie
projektu przewidziano na wrzesieñ 2010 r.
W. K .

INFORMACJA

W zwi¹zku z przyst¹pieniem do oceny aktualnoci studium i planów miejscowych
zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postêpu w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje
wieloletnie programy ich sporz¹dzania w nawi¹zaniu do ustaleñ studium z uwzglêdnieniem wniosków w sprawie sporz¹dzenia lub zmiany planu miejscowego.
W zwi¹zku z powy¿szym, osoby zainteresowane zmian¹ przeznaczenia posiadanych gruntów po³o¿onych w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice, zachêca
siê do sk³adania wniosków w terminie do 30 kwietnia 2010 r.
WÓJT
Wilhelm Krywalski

marzec 2010

Pi³karska wiosna tu¿, tu¿
Klasa A  Podokrêg Zabrze
18 kolejka
10 kwietnia Sonica Gliwice  Ruch Koz³ów, Czarni Pyskowice  Naprzód ¯ernica, Sokó³ £any Wielkie  Gazobudowa II
Zabrze, Piast Paw³ów  M³odoæ Rudno,
LKS 35 Giera³towice  Spo³em Zabrze,
Gwiazda Chudów  Orze³ Stanica
(wszystkie o godz. 16.00)
11 kwietnia MKS Zaborze Zabrze  Wilki
Wilcza (godz. 11.00), Zamkowiec Toszek
 KS 94 Rachowice (godz. 16.00)
19 kolejka
17 kwietnia Naprzód  Ruch (godz.
16.30)
18 kwietnia Orze³  Giera³towice (godz.
16.00), Zamkowiec  Sonica, Rachowice  Gwiazda, Spo³em  Piast, Wilki 
Sokó³, M³odoæ  Zaborze, Gazobudowa
II  Czarni (wszystkie o godz. 16.30)
20 kolejka
24 kwietnia Sonica  Naprzód, Ruch 
Gazobudowa II, Czarni  Wilki, Sokó³ 
M³odoæ, Piast  Orze³, Giera³towice 
Rachowice, Gwiazda  Zamkowiec
(wszystkie o godz. 17.00)
25 kwietnia Zaborze  Spo³em (godz.
11.00)
21 kolejka
1 maja Gwiazda  Sonica (godz.
17.00)
2 maja Orze³  Zaborze (godz. 16.00),
Spo³em  Sokó³, M³odoæ  Czarni, Wilki  Ruch, Zamkowiec  Giera³towice,
Rachowice  Piast, Gazobudowa II 
Naprzód (wszystkie o godz. 17.00)
22 kolejka
8 maja Giera³towice  Gwiazda, Sonica
 Gazobudowa II, Naprzód  Wilki, Ruch
 M³odoæ, Czarni  Spo³em, Sokó³ 
Orze³, Piast  Zamkowiec (wszystkie o
godz. 17.00)
9 maja Zaborze  Rachowice (godz.
11.00)
23 kolejka
12 maja Giera³towice  Sonica, Gwiazda
 Piast, Rachowice  Sokó³, Czarni 
Orze³, Spo³em  Ruch, M³odoæ  Naprzód, Zamkowiec  Zaborze, Wilki 
Gazobudowa II (wszystkie o godz. 18.00)
24 kolejka
15 maja Sonica  Wilki, Gazobudowa II
 M³odoæ, Naprzód  Spo³em, Sokó³ 
Zamkowiec, Piast  Giera³towice, Ruch 
Orze³, Czarni  Rachowice (wszystkie o
godz. 18.00)
16 maja Zaborze  Gwiazda (godz. 11.00)

25 kolejka
22 maja Piast  Sonica, Gwiazda  Sokó³,
Giera³towice  Zaborze (wszystkie o godz.
18.00)
23 maja Orze³  Naprzód (godz. 16.00),
Zamkowiec  Czarni, Rachowice  Ruch,
Spo³em  Gazobudowa II, M³odoæ  Wilki (wszystkie o godz. 18.00)
26 kolejka
29 maja Czarni  Gwiazda, Sokó³  Giera³towice, Sonica  M³odoæ, Gazobudowa II  Orze³, Naprzód  Rachowice,
Ruch  Zamkowiec (wszystkie o godz.
18.00)
30 maja Zaborze  Piast (godz. 11.00),
Wilki  Spo³em (godz. 18.00)
27 kolejka
2 czerwca Zaborze  Sonica, Piast 
Sokó³, Giera³towice  Czarni, Gwiazda 
Ruch, Zamkowiec  Naprzód, Rachowice  Gazobudowa II, Orze³  Wilki, Spo³em  M³odoæ (wszystkie o godz. 18.30)
28 kolejka
5 czerwca Naprzód  Gwiazda, Ruch 
Giera³towice, Czarni  Piast, Sonica 
Spo³em, Sokó³  Zaborze (wszystkie o
godz. 18.00)
6 czerwca M³odoæ  Orze³, Wilki  Rachowice, Gazobudowa II  Zamkowiec
(wszystkie o godz. 18.00)
29 kolejka
13 czerwca Sokó³  Sonica, Zaborze 
Czarni, Piast  Ruch, Giera³towice  Naprzód, Gwiazda  Gazobudowa II, Zamkowiec  Wilki, Rachowice  M³odoæ,
Orze³  Spo³em (wszystkie o godz. 18.00)
30 kolejka
19 czerwca Sonica  Orze³, Spo³em 
Rachowice, M³odoæ  Zamkowiec, Wilki  Gwiazda, Gazobudowa II  Giera³towice, Naprzód  Piast, Ruch  Zaborze,
Czarni  Sokó³ (wszystkie o godz. 18.00)
Klasa B  grupa I
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14 kolejka
24 kwietnia Rudziniec  Kleszczów, Pilchowice  P³awniowice (godz. 16.30)
25 kwietnia £¹cza  Paczyna, Bojków 
Ziemiêcice, Przezchlebie  Radonia, Bojszów  wibie (godz. 16.30)
15 kolejka
1 maja Kleszczów  Bojków (godz. 17.00)
2 maja Bojszów  £¹cza, wibie  Pilchowice, P³awniowice  Przezchlebie, Radonia  Rudziniec, Ziemiêcice  Paczyna
(godz. 17.00)
16 kolejka
8 maja Bojków  Radonia, Rudziniec 
P³awniowice, Pilchowice  Bojszów
(godz. 17.00)
9 maja £¹cza  Ziemiêcice, Paczyna 
Kleszczów, Przezchlebie  wibie (godz.
17.00)
17 kolejka
15 maja Pilchowice  £¹cza, Kleszczów 
Ziemiêcice (godz. 18.00)
16 maja P³awniowice  Bojków, wibie 
Rudziniec, Radonia  Paczyna, Bojszów
 Przezchlebie (godz. 18.00)
18 kolejka
22 maja Bojków  wibie, Rudziniec 
Bojszów (godz. 18.00)
23 maja £¹cza  Kleszczów, Przezchlebie
 Pilchowice, Ziemiêcice  Radonia, Paczyna  P³awniowice (godz. 18.00)
19 kolejka
29 maja Pilchowice  Rudziniec (godz.
18.00)
30 maja Bojszów  Bojków, Radonia 
Kleszczów, Przezchlebie  £¹cza, wibie
 Paczyna, P³awniowice  Ziemiêcice
(godz. 18.00)
20 kolejka
5 czerwca Bojków  Pilchowice, Kleszczów  P³awniowice, Rudziniec  Przezchlebie (godz. 18.00)
6 czerwca Ziemiêcice  wibie, Paczyna
 Bojszów, £¹cza  Radonia (godz. 18.00)
21 kolejka
13 czerwca Przezchlebie  Bojków, wibie  Kleszczów, Rudziniec  £¹cza, Pilchowice  Paczyna, Bojszów  Ziemiêcice, P³awniowice  Radonia (godz. 18.00)
22 kolejka
19 czerwca £¹cza  P³awniowice, Radonia  wibie, Kleszczów  Bojszów, Ziemiêcice  Pilchowice, Paczyna  Przezchlebie, Bojków  Rudziniec (godz.
18.00)

12 kolejka
10 kwietnia Amator Rudziniec  Orze³ Paczyna, Victoria Pilchowice  Start Kleszczów (godz. 16.00)
11 kwietnia Lenik £¹cza  KS Bojków,
Start Przezchlebie  Pogoñ Ziemiêcice,
Or³y Bojszów  Zryw Radonia, Naprzód
wibie  Olimpia P³awniowice (godz.
16.00)
13 kolejka
17 kwietnia Kleszczów  Przezchlebie
(godz. 16.00)
Uwaga! Terminy rozgrywania me18 kwietnia wibie  £¹cza, P³awniowice  czów mog¹ ulec zmianie.
Bojszów, Radonia  Pilchowice, Ziemiêcice
Oprac. Piotr
 Rudziniec, Paczyna  Bojków (godz. 16.00)
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Nagrodzeni w trzech kategoriach wiekowych wraz z organizatorami mistrzostw.
Foto: Maciej Panenka

Szachowe mistrzostwa gminy
13 marca 2010 mo¿e staæ
siê dniem, który w gminie Pilchowice zwiêkszy zainteresowanie szachami, nazywanymi
kiedy gr¹ królów. Na zorganizowane w Nieborowicach I
Mistrzostwa Gminy Pilchowice
w Szachach, maj¹ce charakter
turnieju otwartego, przyby³o 45
mi³oników tej gry, nie tylko z
pobliskich Gliwic, Knurowa,
Rybnika, Bytomia, Chorzowa
czy Katowic, ale równie¿ z bardziej miejsc odleg³ych: Rydu³tów, Jastrzêbia, Woli k/Pszczyny, a nawet z Wis³y, Bielska-Bia³ej czy Krakowa.
Szczególnie cenn¹ grupê
stanowi³o 16 dzieci przyby³ych na sportowe zmagania
pod opieka rodziców b¹d
dzia³aczy klubowych. Po
uroczystym otwarciu przez
patrona honorowego imprezy, wójta gminy - Wilhelma
Krywalskiego, przyst¹piono

do zmagañ z figurami, przeciwnikiem i w³asna s³aboci¹.
Organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania sponsorom mistrzostw: Urzêdowi
Gminy w Pilchowicach, Starostwu Powiatowemu w Gliwicach, Firmie Rafbol z ¯ernicy, p. Joannie Dullick oraz p.
Ryszardowi Szuwartowi.
Piêknym akcentem koñcz¹cym imprezê by³o wrêczenie dyplomu i pami¹tkowej
statuetki
najm³odszemu
uczestnikowi - 6-letniemu
£ukaszowi Panence z Nieborowic (zaj¹³ 7 miejsce w grupie 16-ga dzieci) przez seniora szachistów  Maksymiliana Piecowskiego z Rybnika.
To symboliczne przekazanie
pa³eczki pokoleniowej wywo³a³o burzê oklasków
wszystkich uczestników mistrzostw.

6-letni £ukasz Panenka z Nieborowic by³ najm³odszych
uczestnikiem szachowych Mistrzostw Gminy Pilchowice.
Foto: Maciej Panenka

Specjalne podziêkowania
skierowane zosta³y w stronê
rodziców i opiekunów najm³odszych uczestników, a
tak¿e pod adresem sêdziego
turnieju - Ryszarda Nowaka.

Nad ca³oci¹ mistrzostw
czuwa³ organizator - instruktor Gminnego Orodka Kultury w Pilchowicach  Winfryd
Ficoñ.
Winfryd Ficoñ

