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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu najserdeczniejsze 

życzenia, zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności. Niech magiczna moc 

Wigilijnego Wieczoru napełni nasze 

domy spokojem, blaskiem i miłością. 

Życzymy, by każdy dzień nadchodzącego 

2019 roku sprzyjał realizowaniu 

wszystkich Państwa planów zarówno 

tych osobistych jak i zawodowych.  

Przewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice

Agata Mosiądz - Kramorz
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Pilchowice
Maciej Gogulla

wraz
z Pracownikami Urzędu
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DNI SENIORA
Tegoroczne uroczystości gminne z okazji Dnia Seniora za nami. Imprezy odbywały się w każdym sołectwie i miały jak zawsze szczególnie 
miły charakter. Podczas takich wydarzeń nie mogło zabraknąć występów artystycznych oraz drobnych upominków, życzeń i poczęstunku.

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  

na oficjalny profil 
www.facebook.com 

/pilchowice

RUSZYŁY KURSY KOMPUTEROWE  
DLA SENIORÓW  

BEZPŁATNE SZKOLENIE + TABLET GRATIS
„Śląska Akademia Senior@”  to projekt, w ramach którego osoby, które 
ukończyły 65 rok życia, mogą uczestniczyć w darmowych szkoleniach komputerowych. Ich 
realizatorem jest Fundacja Partycypacji Społecznej, która w ramach unijnej dotacji prze-
szkoli w ciągu 3 lat 4 tys. seniorów z terenu województwa śląskiego. 
Wśród gmin, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie, nie mogło zabraknąć Gminy 
Pilchowice. 
Gmina Pilchowice w zamian za możliwość udziału swoich seniorów w projekcie bezpłatnie 
udostępnia Fundacji pomieszczenia z dostępem do Internetu. 
Zainteresowanie naszych mieszkańców udziałem w projekcie jest olbrzymie. Już po pierw-
szym naborze w gminie powstało aż 7 dziesięcioosobowych grup szkoleniowych. Seniorzy, 
którzy biorą udział w projekcie, nie tylko mogą nauczyć się korzystać z komputera, ale rów-
nież otrzymają za darmo tablet na własność. 
Do Urzędu Gminy Pilchowice wciąż zgłaszają się nowe osoby, które chciałby wziąć udział  
w „Śląskiej Akademii Senior@”. 
Dla wszystkich zainteresowanych mamy dobrą wiadomość - już na wiosnę pojawi się 
możliwość uruchomienia kolejnych grup szkoleniowych, o czym będziemy Państwa infor-
mować na stronie internetowej i za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń. Dodatko-
wych informacji nt. projektu udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Gminy (pok. nr 13,  
tel. 32 332-71-64). 
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Szanowni Państwo, 
19 listopada, podczas uroczystej sesji 
Rady Gminy Pilchowice złożyłem ślu-
bowanie, obejmując tym samym for-
malnie mandat wójta naszej gminy 
na kolejną, tym razem pięcioletnią 
kadencję. 

Ponad 90% poparcie, którego udzielili 
mi Państwo podczas ostatnich wyborów, 
a za które jeszcze raz serdecznie dziękuję, 
jest dla mnie wyrazem ogromnego za-
ufania, którym zostałem przez Państwa 
obdarowany, a którego przez kolejne lata 
postaram się nie zawieść.

Gorący okres kampanii wyborczej, nie 
tylko w naszym kraju, jest czasem wielu 
obietnic. Moim zdaniem jest też czasem, 
który nie sprzyja prowadzeniu meryto-
rycznych dyskusji. Na szczęście to wszyst-
ko już za nami, a początek nowej kadencji 
to dobry moment, aby przedstawić Pań-
stwu plany na najbliższą przyszłość.

Analizując możliwości finansowe na-
szej gminy, jak również tempo inwestycji 
prowadzonych w ciągu ostatnich kilku 
lat uważam, że w obecnej kadencji defi-
nitywnie uporamy się z problemami złej 
jakości dróg gminnych. Wiele zgłasza-
nych przez Państwa postulatów dotyczy  
w chwili obecnej poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu, ze szczególnym uwzględnie-
niem osób pieszych, dlatego w kolejnym 
etapie skupimy się na przygotowywaniu 
koncepcji zawierającej propozycje kon-
kretnych rozwiązań organizacji ruchu, 
które poddane zostaną konsultacjom  
i w razie ich akceptacji zostaną wdrożone. 

Prawdziwym wyzwaniem na ko-
lejne lata będzie zapewnienie miejsca  
w przedszkolach dla dzieci, których licz-

ba w naszej gminie stale wzrasta. W tym 
celu w ciągu kilku lat dojdzie do rozbudo-
wy przedszkola w Żernicy (obiekt przy ul. 
Górniczej) jak również budowy nowego 
przedszkola w Stanicy, które chcemy zlo-
kalizować w sąsiedztwie boiska LKS-u. 
Dobiegają końca prace projektowe zwią-
zane z budową nowego ośrodka zdrowia 
w Pilchowicach, jednej z najważniejszych 
inwestycji naszej gminy w ciągu ostat-
nich kilku lat. Doinwestowania wymagają 
gminne remizy strażackie, a także obiekty 
sportowe. Będziemy starali się zaplano-
wać i zrealizować te prace w miarę na-
szych możliwości finansowych.

Szanowni Państwo, na rozwiązanie 
czeka też kilka problemów, przy których 
nie wszystko jest w rękach gminy. Trwają 
prace przy budowie sygnalizacji świetlnej 
na Łużach. W dalszej kolejności będzie-
my wnioskować do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad o poprawę 
bezpieczeństwa w rejonie Restauracji 
Wrazidlok oraz zjazdu z ulicy Rybnickiej 
w kierunku Nieborowic. Jednym z prio-
rytetowych zadań pozostaje przebudowa 
drogi wojewódzkiej 921 wraz z budową 
chodnika. W tym przypadku wiele zależeć 
będzie od dobrej współpracy z samorzą-
dem Województwa Śląskiego, który jest 
właścicielem tej drogi. Po wejściu naszej 

gminy do Metropolii Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej otwierają się nowe możliwości, 
aby wreszcie rozbudować komunikację 
publiczną i uruchomić nową linię autobu-
sową. Nie zapomnimy też o bogatej ofer-
cie kulturalnej (działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej) 
oraz naszych stowarzyszeniach.

Jednym z najpoważniejszych proble-
mów, z którym będziemy się chcieli zmie-
rzyć jest problem złej jakości powietrza. 
W najbliższym czasie przedstawione zo-
staną Państwu informacje w tym zakre-
sie. Jednocześnie gorąco apeluję o to, 
byśmy czuli się współodpowiedzialni za 
jakość powietrza, którym wszyscy oddy-
chamy.

Drodzy Państwo! Mam świadomość 
tego, że stawiane na najbliższe 5 lat cele 
są dość ambitne. Jestem jednak przeko-
nany, iż wspólnie jesteśmy w stanie je 
zrealizować. 

Maciej Gogulla 
WÓJT GMINY PILCHOWICE

Wymień piec jeszcze w tym roku!
Gmina Pilchowice informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia  
w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice”.

Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów 
kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej 
niż 6 000,00 zł – w przypadku wymiany sta-
rych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła 
węglowe lub opalane biomasą retorowe/
tłokowe (spełniające kryteria określone w 
Uchwale Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw – kocioł spełniający mini-
mum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 
pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012), 
gazowe lub olejowe.

Wnioski można pobrać ze strony interne-
towej:  https://bip.pilchowice.pl
w zakładce WNIOSKI i DRUKI/OCHRONA 
ŚRODOWISKA,
bądź w Urzędzie Gminy Pilchowice przy  
ul. Damrota 6 w Pilchowicach w pokoju nr 
11.
Jednocześnie przypominamy iż zgodnie  
z Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw, obowiązek wymiany stare-
go źródła ciepła na kocioł klasy 5 nastąpi  
z dniem:

• 1 stycznia 2022 r.  
– dla instalacji centralnego ogrzewa-
nia powyżej 10 lat  
od daty produkcji,

• 1 stycznia 2024 r.  
– dla instalacji centralnego ogrzewa-
nia od 5 do 10 lat  
od daty produkcji,

• 1 stycznia 2026 r.  
– dla instalacji centralnego ogrzewa-
nia poniżej 5 lat  
od daty produkcji,

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

Naszym głównym celem 
pozostanie zrównoważony 
rozwój wszystkich siedmiu 
sołectw
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25 lat tenisistów
17 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość 25-lecia sekcji 
tenisa stołowego w Żernicy.

Była to okazja do podsumowań i podziękowań za dotychczasową 
działalność. 
Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego 
otrzymał Rajnard Dyrszka, Srebrną Odznakę za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego otrzymał Roman Wybierek.
Złote Odznaki Śląskiego Związku Tenisa Stołowego otrzymali: Paweł 
Dubec, Daniel Nosiadek i Adam Sosna, natomiast brązowe: Paweł 
Oleszowski, Krzysztof Ficek, Mateusz Przybyła, Michał Langer, Nor-
bert Karwot i Patryk Plaskaty.

Spotkanie diabetyków
13 listopada w sali Damrota 5 w ramach obchodów 
Światowego Dnia Chorych z Cukrzycą spotkali się 
diabetycy z terenu naszej gminy skupieni w Polskim 
Stowarzyszeniu Diabetyków.

Podczas uroczystości wiceprezes Stowarzyszenia Janusz 
Przytocki oraz przewodnicząca Koła Diabetyków w Pilcho-
wicach Barbara Popluc podziękowali za wsparcie i dobrą 
współpracę przedstawicielom lokalnego samorządu.
Szczególne wyróżnienie otrzymał wójt Gminy Pilchowice 
Maciej Gogulla, któremu wręczono MEDAL PSD przyznany 
przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Będzie bezpieczniej!
W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do budowy sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką nr 921 tzw. „Łuże”. Zadanie ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na drodze krajowej nr 78 
w miejscowości Nieborowice. Koszt inwestycji to prawie 800 tys. zł. Wykonawcą jest firma 
Gramar Sp. z o.o. z Lublińca.   

Zmiana terminu rozstrzygnięcia 
konkursu dotacji na OZE  

w ramach RPO WSL 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego informuje, że termin rozstrzy-
gnięcia konkursu dla działania 4.1.3 „Od-
nawialne źródła energii” RPO WSL 2014-
2020, został przesunięty z listopada na 
styczeń 2019 roku. Komunikat w tej spra-
wie dostępny jest na stronie rpo.slaskie.
pl, a także na stronie internetowej gminy 
i gminnym profilu na facebooku.
W ramach konkursu Gmina Pilchowice 
złożyła wniosek o dofinansowanie pn. 
„Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarza-
niu energii na terenie Gminy Pilchowi-
ce” obejmujący blisko 500 instalacji OZE  
w domach jednorodzinnych, należących 
do mieszkańców gminy, w tym instalacje 
fotowoltaiczne, instalacje kolektorów 
słonecznych, powietrznych pomp ciepła, 
kotłów na biomasę. Warto jednak do-
dać, że konkurencja w tym konkursie jest 
ogromna. Wnioski o dofinansowanie zło-
żyła większość gmin i miast naszego wo-
jewództwa. Zapotrzebowanie przekracza 
10-krotnie pulę środków do rozdyspono-
wania w ramach działania 4.1.3 (do po-
działu jest niespełna 80 mln zł, wniosków 
złożono na około 800 mln zł).
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy, 
którzy złożyli ankiety i deklaracje udzia-
łu w projekcie, zostaną przez gminę po-
informowani o wynikach konkursu nie-
zwłocznie po ich opublikowaniu przez 
Urząd Marszałkowski.
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9 listopada 2018 roku w Domu Kultury w Żernicy odbyła się 
poetycko-muzyczna wieczornica z okazji 100-lecia niepod-
ległości Polski przygotowana przez Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Żernicy.

Uczniowie szkoły pod kierunkiem Anny Jakiesz-Błasiak i Justyny 
Wrońskiej przygotowali specjalny program artystyczny, w którym 
wykorzystano wiersze m.in. Edwarda Słońskiego, Wisławy Szym-
borskiej i Konstantego Damrota oraz piosenki z repertuaru Mar-
ka Grechuty, Alicji Majewskiej, Maryli Rodowicz, a także musicalu 
„Nędznicy”. Program artystyczny zakończyła projekcja filmu przy-
gotowanego przez uczniów najstarszych klas.

Pomysł na inne niż tradycyjne szkolne uczczenie narodowego świę-

ta zrodził się w sierpniu podczas planowania prac zespołu przed-
miotów humanistycznych. Każda z nauczycielek pracujących w tym 
zespole przyłączyła się do organizacji tego ambitnego pomysłu. Za-
angażowano wielu uczniów, którzy mogli pochwalić się swoim ar-
tystycznym talentem. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej 
wraz z nauczycielką plastyki Joanną Polewik przygotowali kotylio-
ny w barwach narodowych. Film, który zaprezentowany został na 
samym końcu uroczystości, powstał według pomysłu i scenariusza 
uczniów zainteresowanych historią. Dzięki wielotygodniowej pracy 
młodzieży wszyscy mogli przypomnieć sobie  najważniejsze wyda-
rzenia z historii wolnej Polski.

Justyna Wrońska

Beata Nawrath

Tak świętowano ten piękny jubileusz. Były 
kwiaty pod pomnikiem poległych i zaginionych 
mieszkańców Wilczy w latach 1939-1946, uro-
czysta msza święta oraz niezwykły program ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych.

Nie zabrakło wspólnego wykonania Hymnu Polski.
Wspaniałe doznania artystyczne jakich doświadczyli 
goście na uroczystościach gminnych w Wilczy, pokaza-
ły jak pięknie możemy świętować 11 listopada. Wielkie 
podziękowania dla Wszystkich, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę. Przede wszystkim ZSP Wilcza pod kierownic-
twem p. Więcław, zespołowi Wilczanki pod kierow-
nictwem p. Bukowińskiej oraz studiu musicalowemu 
The Chance pod kierownictwem p. Ani Jakiesz-Błasiak. 
Część artystyczna tegorocznych obchodów z pewno-
ścią przejdzie do historii. Dziękujemy za współpracę.
Ważnym akcentem uroczystości była wizyta przedsta-
wicieli niemieckiej gminy Bobritzsch-Hilbersdorf oraz 
Powiatu Mittelsachsen.

100 lat dla Niepodległej
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ZMIANY  
W POWIATOWEJ EWIDENCJI GRUNTÓW

Pod koniec bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, zakończo-
ne zostało postępowanie dotyczące aktualizacji operatu ewidencji gruntów 
i budynków gminy Pilchowice (we wcześniejszych latach takie prace objęły 
m.in. gminy Knurów i Gierałtowice). Dokonane w Starostwie zmiany wpłyną 
na wysokość podatku od nieruchomości.
Wskutek tych prac w rejestrze tym, w naszej gminie wprowadzono około 3,5 tysiąca zmian polega-
jących na aktualizacji oznaczenia użytków gruntowych zgodnie ze stanem w terenie oraz ujawnieniu  
w ewidencji istniejących na nieruchomości budynków i obiektów budowlanych.

Zapewnienie bieżącej aktualizacji tych danych jest ustawowym obowiązkiem Powiatu, ponieważ informa-
cje zawarte w ewidencji gruntów i budynków są bardzo ważnym zbiorem, mającym wpływ chociażby na 
sprawy związane z planowaniem przestrzennym, naliczaniem podatku od nieruchomości czy oznaczeniem 
nieruchomości w księgach wieczystych.

To właśnie z ewidencji gruntów i budynków wynika m.in.:
-	 kto jest właścicielem działki,
-	 jaki jest aktualny sposób zagospodarowania działki, 
-	 w jaki sposób właściciel ją użytkuje.

W ramach aktualizacji Powiat był zobowiązany do zbadania, czy informacje znajdujące się w ewidencji 
są zgodne z tym co faktycznie możemy zobaczyć na konkretnej działce. Najczęstsze spośród rozbieżności 
dotyczyły błędnego (niewłaściwego) określenia użytku gruntowego działki. Na przykład: działka, na której 
znajdował się dom wraz z urządzonym obejściem, była sklasyfikowana jako grunt rolny lub łąka, zaś w rze-
czywistości zgodnie z obowiązującym prawem działka taka powinna być oznaczona jako grunt budowlany. 
Zdarzały się również przypadki, że na działce nie tylko był źle oznaczony użytek gruntowy, ale także nie 
były w ewidencji ujawnione znajdujące się na gruncie budynki i budowle. Przeprowadzone w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach prace wpływają na zmianę wysokości uiszczanego podatku od nieruchomości, 
rolnego oraz leśnego. 

Dzieje się tak ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, składane w urzędzie gminy przez wła-
ścicieli gruntów informacje na temat posiadanych gruntów i budynków, będące podstawą naliczenia wy-
sokości podatku od nieruchomości, muszą zostać zweryfikowane w oparciu o dane wynikające z ewidencji 
gruntów i budynków. Zatem informacje zawarte w ewidencji mają realny wpływ na wysokość naliczonego 
przez urząd gminy podatku od nieruchomości. Właściciele nieruchomości, u których wystąpiły zmiany 
zostaną pisemnie poinformowani o konieczności  złożenia w Urzędzie Gminy Pilchowice informacji po-
datkowej. 

Ze względu na przeprowadzoną w Starostwie aktualizację w 2019 roku decyzje podatkowe przekazane 
zostaną mieszkańcom w terminie późniejszym ( nie tak jak do tej pory- do końca lutego).

Jednocześnie informuję, że:

1) podmiotem właściwym do udzielenia informacji na temat dokonanych w obrębie Państwa nie-
ruchomości zmian w danych ewidencyjnych jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach – Wydział 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17 pokój nr 36, tele-
fon: 32/332-66-25, 32/332-66-02

2) podmiotem właściwym do udzielenia informacji na temat podatków jest Urząd Gminy Pilchowice 
- Referat Podatków i Opłat, Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 5, telefon 32/722-79-00 wew. 132
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Nowy wóz  
na urodziny

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilchowicach w tym roku ob-
chodzi swój jubileusz 135-lecia powstania. Wspaniały pre-
zent został przygotowany z tej okazji. Średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy został przekazany w ręce strażaków  
13 października.

Aby doszło do zakupu tego nowo-
czesnego pojazdu wraz z wypo-
sażeniem konieczna była dobra 
współpraca na linii - władze samo-
rządowe Gminy Pilchowice - Urząd 
Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego - Państwowa Straż Pożarna. 
Każda z tych instytucji włożyła wy-
mierny wkład w ten sukces. Gmina 
wyasygnowała ponad 500.000 zł, 
Państwowa Straż Pożarna 200.000 
zł i Urząd Marszałkowski 100.000 
zł. I tym samym w Pilchowicach 
stacjonuje już drugi nowoczesny 
pojazd. Pierwszy otrzymali strażacy 
z OSP Żernica w 2016 r.

Uroczystość była okazją do uho-
norowania zasłużonych strażaków. 

Złoty medal za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymał Ro-
man Kulik, srebrny medal 
za zasługi dla pożarnictwa 
Piotr Górski, a srebrną od-
znakę honorową za zasługi dla 
województwa śląskiego otrzymali: 
Kornelia Mika, Eugeniusz Teszner, 
Adrian Aniśko, Konrad Sapik.

Wóz - Średni Samochód Ratowni-
czo - Gaśniczy GBA z napędem 4x4 - 
typ IVECO EUROCARGO FF150 EW, 
rok produkcji 2018, samochód po-
siada wyciągarkę elektryczną, au-
topompę o wydajności 2700 litrów, 
zbiornik wody - 3,5 tony, zbiornik 
środka pianotwórczego 350 litrów.
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21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy organ wykonaw-
czy gminy - Wójta, organ stanowiący - Radę Gminy Pilchowice, Radnych Powiatowych 
oraz Radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Frekwencja w tych wyborach w Gmi-
nie Pilchowice wyniosła  50,57%  (9235 uprawnionych, 4670 głosujących).

O stanowisko Wójta Gminy Pilchowice 
ubiegał się  Wójt kadencji 2014 - 2018 
MACIEJ GOGULLA. W wyborach uzy-
skał 4.244 głosy na „TAK”, co stanowi 
91,96 % głosów oddanych ogółem.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Pilchowice:
W sołectwach Pilchowice, Leboszowice i Żernica (wszystkie okrę-
gi) oraz w sołectwie Wilcza, w jednym okręgu (obejmującym ulice: 
Diamentowa, Gliwicka, K. Miarki od 1 do 14b, K. Miarki od 16 do 
20 parzyste, Krótka, Nowa, Rodzinna, Rybnicka i Stawowa) nie było 
głosowania na radnych Rady Gminy Pilchowice,  gdyż w każdym  
z tych okręgów zgłoszono  tylko po jednym kandydacie.

Wybory 2018

SOŁECTWO KUŹNIA NIEBOROWSKA 
– Bożena Koprjaniuk

SOŁECTWO LEBOSZOWICE 
– Roland Bobek

SOŁECTWO NIEBOROWICE 
– Ingrida Foit 

SOŁECTWO PILCHOWICE 
–  Maria Bernacisko 

–  Piotr Ciupke

–  Agata  Mosiądz – Kramorz

–  Krzysztof  Waniczek

SOŁECTWO STANICA 
– Walter Kowol

–  Krzysztof Żyła

SOŁECTWO WILCZA 
– Sylwester Ciukaj

–  Krzysztof Musiolik 

–  Józef Rusin

SOŁECTWO ŻERNICA 
– Arkadiusz Hayduk

– Jerzy Kurzal

– Genowefa Suchecka

SKŁAD RADY Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA
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Komisja Rewizyjna
Walter Kowol  
- Przewodniczący Komisji
Bożena Koprjaniuk  
- Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji
Ingrida Foit
Jerzy Kurzal
Genowefa Suchecka

Komisja Skarg,  
Wniosków i Petycji
Ingrida Foit  
- Przewodnicząca Komisji
Arkadiusz Hayduk  
- Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji
Jerzy Kurzal
Józef Rusin
Krzysztof Żyła

Komisja Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodar-
czego
Piotr Ciupke  
- Przewodniczący Komisji
Krzysztof Żyła  
- Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji
Roland Bobek
Arkadiusz  Hayduk
Sylwester Ciukaj
Bożena Koprjaniuk
Walter Kowol
Agata Mosiądz-Kramorz
Krzysztof Musiolik

Komisja Porządku Pu-
blicznego, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, 
Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej 
Krzysztof Waniczek  
- Przewodniczący Komisji
Jerzy Kurzal  
- Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji
Roland Bobek
Maria Bernacisko
Sylwester Ciukaj
Piotr Ciupke
Krzysztof Musiolik
Józef Rusin
Krzysztof Żyła

Komisja Edukacji, Kultury 
i Sportu
Genowefa Suchecka  
- Przewodnicząca  Komisji
Maria Bernacisko  
- Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji
Sylwester Ciukaj
Ingrida Foit 
Arkadiusz Hayduk
Agata Mosiądz-Kramorz
Krzysztof Musiolik
Józef Rusin
Krzysztof Waniczek

Dla wyboru Rady Powiatu Gliwickiego utworzono 5 okręgów wy-
borczych, w których łącznie wybierano 23 radnych. Należy zazna-
czyć, że Gmina Pilchowice i Gmina Gierałtowice stanowią jeden 
okręg wyborczy, obejmujący 5 mandatów (5 radnych). Ostatecznie 
z terenu Gminy Pilchowice wybrany został 1 radny - WALDEMAR 
DOMBEK. Pozostałe 4 mandaty obsadzone zostały radnymi z tere-
nu Gminy Gierałtowice i uzyskali je: Marek Marcisz, Tomasz Kowol, 
Mirosław Marcol, Eugeniusz Loska. 

Do Sejmiku Województwa Śląskiego w 4 Okręgu Wyborczym 
obejmującym min. powiat gliwicki wybrani zostali:
z Gliwic: Renata Caban, Marek Krzysztof Gzik, Bartłomiej Kowalski,
z Bytomia: Halina Bieda, Zbigniew Przedpełski,
z Tarnowskich Gór: Lucyna Ekkert, Józef Kubica.

Przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice:
Agata Mosiądz-Kramorz

Wiceprzewodniczący  Rady Gmina Pilchowice:
Roland  Bobek
Krzysztof Waniczek

Aleksandra Skwara - zastępca wójta, Dagmara Dzida - sekretarz gminy, Maciej 
Gogulla - wójt, Barbara Maksymowicz - skarbnik

19 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Pilchowice ka-
dencji 2018 - 2023, podczas której radni odebrali zaświadczenia 
o wyborze i złożyli ślubowanie. Zastępca przewodniczącego Gmin-
nej Komisji Wyborczej wręczyła także zaświadczenie potwierdza-
jące wybór wójtowi Maciejowi Gogulli, który ślubując rozpoczął 
swoją drugą kadencję.
Zgodnie z porządkiem obrad pierwszej sesji, dokonano wyboru 
Przewodniczącego Rady. Funkcję tę ponownie objęła Agata Mo-
siądz-Kramorz, o czym radni zadecydowali jednogłośnie. Porzą-
dek sesji rozszerzono o wybór Wiceprzewodniczących, którymi zo-
stali Roland Bobek i Krzysztof Waniczek - tu radni również okazali 
się jednomyślni.
Powołano także komisje rady, a następnie członkowie komisji wy-
brali swoich przewodniczących i zastępców.

Rada Gminy 
(kadencja 2018-2023)
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Carpe Diem
26 listopada w Domu Kultury w Knurowie odbył się V Międzyszkolny Festiwal Po-
dróżniczy Carpe Diem. Jego organizatorem jest Paderek (Zespół Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie) i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach oraz po 
raz pierwszy Stowarzyszenie Carpe Diem z Gliwic. W festiwalu wzięło udział około 
300 uczniów z miasta Gliwice i powiatu Gliwickiego.

Na widowni knurowskiego Domu Kultury 
zasiedli uczniowie z jedenastu szkół: Ze-
społu Szkół im. I.J. Paderewskiego - liceum 
i technikum, Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Pilchowicach, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwi-
cach, Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach, 
III Liceum Ogólnokształcącego z Gliwic,  
IV Liceum Ogólnokształcącego z Gliwic, 
Szkoły Podstawowej nr 28 z Gliwic, Szkoły 
Podstawowej nr 21 z Gliwic, Szkoły Podsta-
wowej nr 5 z Pyskowic, Szkoły Podstawowej 
nr 6 z Gliwic i Szkoły Podstawowej w Kozło-
wie.
Wśród gości festiwalu byli: Dagmara Dzi-
da - sekretarz Gminy Pilchowice, Dorota 
Gumienny - dyrektor Zespołu Szkół im  
I.J. Paderewskiego oraz dyrektor pilchowic-
kiej szkoły Łukasz Kwiotek.
W części wykładowej wystąpili Michał Biel 
(http://instagram.com/fotocelebryta), uro-
dzony w Gliwicach fotograf sportowy pra-
cujący na stałe dla organizacji KSW oraz dla 
marki odzieżowej Pitbull West Coast. Swoje 
fotograficzne projekty realizował na trzech 
kontynentach. W obszarze jego zaintereso-
wania pozostaje zawsze człowiek, rywaliza-
cja oraz emocje jej towarzyszące. Opowie-
dział nam o szalonej przygodzie z jazdy od 
Budapesztu po Bamako (Mali). Budapeszt-
-Bamako jest dla tych, którzy marzyli o Da-
karze, Afryce, Saharze i uderzali w otwarty 
brud w ekstremalnych warunkach. To mini-
malne wydarzenie assistance, co oznacza, 
że jeśli masz kłopoty, możesz liczyć tylko na 
siebie i swoich kolegów.
Wystartować można zarówno wypasioną 
terenówką, jak i... zwykłym Małym Fiatem. 
Hasło przewodnie brzmi: „Każdy, Czym-
kolwiek, W jakikolwiek sposób”. Nie ma 
żadnych wymagań odnośnie pojazdów czy 
zawodników. Nie ma pomiaru czasu, a jedy-
nie punkty przyznawane za zaliczenie eta-
pów we wskazanym limicie. I jest pomoc 
humanitarna, którą wiozą w swoich autach 
uczestnicy.
Tradycyjnie już podczas festiwalu mieli-
śmy stoisko ze sprzętem specjalistycznym 
do uprawiania turystyki kwalifikowanej.  
W tym roku był to sprzęt do rolkarstwa 
szybkiego, udostępnionego przez Sklep 
SPORT REBEL a zaprezentowany przez Mi-
rosława Witkowksiego ze Speed Roller 
Team Gliwice.
Speed Roller Team Gliwice to projekt ma-
jący na celu propagowanie jazdy szybkiej 
na rolkach jako dyscypliny sportowej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gliwic 
i okolic. Jego autorem i koordynatorem jest 
Pan Mirosław Witkowski, pasjonat spor-
tu który od wielu lat zajmuje się animacją 
sportu dla dzieci i młodzieży, w tym od kil-
ku lat jest zapalonym rolkarzem który stara 
się swoją pasją do sportu zarażać innych. 
Jazda szybka na rolkach „speedskating” to 

wspaniała dyscyplina sportowa, najbardziej 
wymagająca ze wszystkich sportów wrot-
karskich (a jest ich wiele), w której prowa-
dzona jest rywalizacja sportowa na całym 
świecie. O tym właśnie opowiedział nam 
Mirosław Witkowski, który ma za sobą star-
ty w kilku maratonach m.in. w tegorocz-
nym BMW Berlin Inlineskating Marathon, 
największym i najszybszym maratonie na 
rolkach na świecie!
Kuchnia domowa, zdrowa i pyszna tak naj-
prościej można opisać to co przygotowali 
dla uczestników festiwalu Katarzyna i Sła-
wek, właścicieli gliwickiej Restauracji Jagła! 
Nikt na pewno nie wyjechał z Pilchowic 
głodny a wielu na pewno odwiedzi nie je-
den raz gliwicką Jagłę.
Przewodniczącą komisji konkursowej była 
Anna Spiewla - Panasewicz - kurator sztu-
ki (Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego  
w Knurowie) w komisji zasiedli także: Bar-
bara Garstka (geograf - Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w 
Gliwicach), Anna Malczewska (Nauczyciel 
wychowania fizycznego - IV Liceum Ogólno-
kształcące w Gliwicach) i Paulina Skocz (na-
uczyciel języka polskiego - Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Pilchowicach).
V Międzyszkolny Festiwal Podróżnicy był 
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
Wśród głównych nagród dla uczestników 
części konkursowej, ufundowanych przez 
Miasto Gliwice były: plecaki, namiot, śpi-
wór, maski do nurkowania i kije trekingo-
we. Było też ponad osiemdziesiąt nagród 
dla publiczności: przewodniki i książki po-
dróżnicze od Miasta Gliwice, pilchowickie 
gadżety od Gminy Pilchowice, gadżety tury-
styczne od Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach, wodoodporne futerały turystyczne 
od dyrekcji obu szkół organizatorów.
Do części konkursowej zgłosiło się  
15 uczniów z 4 szkół. Jedna uczennica jed-
nak z powodów zdrowotnych nie dotarło 
na festiwal, dlatego mieliśmy: 7 pokazów 
slajdów metodą pecha kucha, 6 filmów 
oraz 11 zdjęć od 5 autorów.
Wyniki części konkursowej:
Kategoria A - Pecha Kucha
1. KATARZYNA SERAFIN - „Azjatycka 

podróż marzeń”- Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Pilchowicach - gimnazjum.

2. MARTA WERWIŃSKA - „USA od kuch-
ni” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pil-
chowicach - gimnazjum.

3. Agnieszka Skowrońska - „Do Albanii 
Autostopem, OSZALELIŚCIE!” - Zespół 
Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knuro-
wie - liceum

4. Annika Geitz - “Pod Hiszpańskim Nie-
bem.” - Zespół Szkół im. I.J. Paderew-
skiego w Knurowie - technikum.

4. Eryk Czekalski - „Nepal - kolorowy kraj 

kolorowych flag”, Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. 
Noblistów Polskich - szkoła podstawo-
wa.

Nagrodę publiczności za pokaz metodą pe-
cha kucha zdobyła Agnieszka Skowrońska.
Kategoria B - Film z Podróży
1. KACPER IMIOŁEK - „The Capital of the 

World - stolica świata”, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Pilchowicach - gimna-
zjum.

2. Eryk Czekalski - „Everest Base Camp - 
Nepal 2018”, Szkoła Podstawowa z Od-
działami Dwujęzycznymi nr 6 im. Nobli-
stów Polskich - szkoła podstawowa.

3. ANNA PIOTROWSKA - „Życie to góry, 
góry to życie”, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Pilchowicach - szkoła podsta-
wowa.

Kategoria C - Zdjęcie z podróży - temat: 
„Biało - Czerwona Euforia”
1. ANNA PIOTROWSKA - „Być wolnym 

jak ptak” i „Powiew wolności” - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach- 
szkoła podstawowa.

2. MAGDALENA BORECKA - „Rówieśni-
cy” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pil-
chowicach - szkoła podstawowa.

3. Annika Geitz - „Żadna rzecz nie da ci 
tyle wolności jak miłość matki do dziec-
ka” - Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego 
w Knurowie - technikum.

Kolejny Międzyszkolny Festiwal Podróżni-
czy Carpe Diem już za rok w Pilchowicach. 
Serdecznie zapraszamy! W najbliższych 
dniach na stronie festiwalu fb.com/festi-
walcarpediem opublikowane zostaną zwy-
cięskie filmy i zdjęcia.
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Dumni autorzy książki 
„Pilchowice - nasze 

dziedzictwo”: Bożena 
Magiera, Karol Hrubesz, 

Józef Nierychło, Krzysztof 
Waniczek i Agnieszka Ro-

bok. Na zdjęciu również 
Anna Surdel, dzięki której 

książka została wydana 
oraz nasz niestrudzony 

korektor.

10 lat „Pilchowiczan”
W tym roku Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom obchodzi swo-
je 10-lecie istnienia. Nie sposób tu wymienić wszystkich działań i projektów, 
które są przez nich realizowane. Wciąż powiększają się szeregi tej organizacji,  
co świadczy o dużym wysiłku jaki wkładają w swoją działalność członkowie sto-
warzyszenia. 

W poniedziałek 22 października br., na Sali Damrota 5, odbyła się uroczystość z okazji 
jubileuszu. Swego rodzaju ukoronowaniem tej dekady było wydanie publikacji o Pilcho-
wicach. „Pilchowice-nasze dziedzictwo. Aby pamiętać...” to książka której brakowało na 
naszym rynku wydawni-
czym, a dzięki członkom 
Stowarzyszenia i wspar-
ciu finansowemu Urzędu 
Gminy Pilchowice, udało 
się tę lukę wypełnić. Jeste-
śmy dumni, że mogliśmy 
wesprzeć ten ważny pro-
jekt wydawniczy. Życzymy 
dalszych sukcesów w ko-
lejnych latach.
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Złote, Szmaragdowe, Diamentowe i Żelazne Gody
Jak tradycja nakazuje był uroczysty obiad, występ artystyczny w wykonaniu dzieci i ten najważniejszy moment, w którym 
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Maciej Gogulla, wójt 

Gminy Pilchowice.
W uroczystości wzięli udział również; Aga-
ta Mosiądz-Kramorz, przewodnicząca Rady 
Gminy oraz księża proboszczowie: Marek 
Winiarski, Dariusz Gołek, Jan Mrukowski, 
Norbert Thiel. Nad całością czuwała Joan-
na Wojciechowska, kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego.
Serdeczne gratulacje.
A oto pełna lista jubilatów:
65 rocznicę ślubu ,,ŻELAZNE GODY” ob-
chodzili Państwo
Elżbieta i Zygfryd LEPIORZ
Urszula i Ernest DUSZA

60 rocznicę ślubu ,,DIAMENTOWE GODY” 
obchodzili Państwo
Elżbieta i Paweł ĆWIELONG
Janina i Paweł NOWAK
Krystyna i Joachim DRESZER
Anna i Fryderyk BELKIUS
Ruta i Engelbert DORNHAUSEN
Klara i Roman LUKASZCZYK
Aniela i Ewald LOSZA
Dorota i Alfred KAIZER
Eryka i Wilhelm LENGA

55 rocznicę ślubu ,,SZMARAGDOWE GODY”  
obchodzili Państwo:

Eryka i Paweł BIADACZ
Gerda i Stanisław JANKOWSCY

Róża i Alfred JURECZKO
Adelajda i Jan DUSZA

Jadwiga i Józef FRANKE
Otylia i Paweł PRZYKLENK
Teresa i Zygfryd GÓRECCY
Edeltrauda i Gerard MAKS

Jadwiga i Ewald TKOCZ
Dorota i Władysław SOBIERAJ

Edyta i Horst FOIT
Joanna i Wilhelm PIONTEK

Krystyna i Herbert MARZOLL
Agnieszka i Jerzy MACHA

Anna i Rajnard KISZKA
Gerda i Ginter FABISZ

Teresa i Antoni PODOLSCY
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50 rocznicę ślubu ,,ZŁOTE GODY”  
obchodzili Państwo: 
Róża i Karol LISSEK 

Krystyna i Edward BALON
Teresa i Diethard SEKULLA

Władysława i Jan KOŚCIÓŁEK
Czesława i Tadeusz JAŚKOWIEC

Danuta i Janusz LITWIN
Irena i Piotr BARON

Teresa i Tadeusz KUSBER
Anna i Winfryd FICOŃ

Edyta i Gerd DOLA
Wanda BRYK-BIELEC i Kazimierz BIELEC

Wanda i Józef KUCZYŃSCY

Danuta i Piotr LUKA
Małgorzata i Jan POSEŁ

Maria i Wolfgang KOCUR
Magdalena i Hubert GRYCHTOŁ

Irena i Gerard KAPOL
Aniela i Wilfried RUSIN

Krystyna i Zdzisław KLIMCZAK
Róża i Ginter WILCZEK
Anna i Alwin POLOK

Elżbieta i Reinhold KUTA
Elżbieta i Teodor FOIT

Krystyna i Cezary KOLASA
Gertruda i Franciszek HOSUMBEK
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Przedszkolaki w Urzędzie
W listopadzie przedszkolaki po raz kolejny odwiedziły Urząd Gminy Pilchowice. 
Tym razem w budynku przy ul. Damrota 6 gościły dzieci z przedszkola w Niebo-
rowicach. 

Wizyta była dla ich okazją, by podpatrzeć urzędników w czasie pracy, a dla niektórych tak-
że, by „przymierzyć się” do fotela wójta. 
Na koniec mali mieszkańcy naszej gminy odwiedzili salę Damtota 5, gdzie chętne zakocha-
ne pary mogły wziąć ślub. Na ten odważny krok zdecydowała się tylko jedna para.
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Poetyckie prezentacje
Kolejny konkurs poetycki im. ks. Konstantego Damrota, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach oraz 
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom odbył się 22 października br. 

Wysłuchaliśmy wielu znakomitych recytacji, zaprezentowanych przez artystów w różnych kategoriach wiekowych. Dodatkową atrakcją 
był gościnny występ grupy młodych muzyków prowadzonych w GOKu przez Annę Jakiesz-Błasiak. Grupa artystyczna wspaniale uzupełniła 
pełen estetycznych wrażeń wieczór w nowej placówce kulturalnej Pilchowic. (atk)

70-lecie istnienia świętuje sekcja Hodowców Gołębi Pocztowych w Wilczy

Święto hodowców gołębi
Sekcja rozpoczęła działalność 14 listopada 
1948 r. pod nazwą Zjednoczenie Polskich 
Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 
V-216 Wilcza. Jej pierwszym prezesem był 
Wilhelm Groborz. W roku 1960 zmieniła 
nazwę na Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Sekcja Wilcza. Obecnie liczy 17 
członków, jej prezesem jest Józef Ryś, se-
kretarzem Franciszek Szyma, skarbnikiem 
Mirosław Leśniewski.
27 października odbyły się oficjalne obcho-
dy 70-lecia istnienia sekcji. W kościele pw. 
św. Mikołaja odprawiona została msza św., 
po niej zaś w Domu Kultury odbyło się spo-
tkanie, podczas którego wręczone zostały 
nagrody i odznaczenia.
Za wyniki lotowe puchary odebrali najlep-
si w tym sezonie. Mistrzem sekcji w lotach 
gołębi dorosłych został Stefan Fojcik, I wice-
mistrzem - Henryk Sobota, II wicemistrzem 
- Jan Niczke, I przodownikiem - Michał 
Tkocz, II przodownikiem - Ernest Henel, III 
przodownikiem - Józef Ryś, 
IV przodownikiem - Zygfryd 
Górecki, V przodownikiem 
- Franciszek Szyma i Marek 
Szykowski. Mistrzem w lotach 
gołębi młodych został Stefan 
Fojcik, I wicemistrzem - Hen-
ryk Wiciok, II wicemistrzem 
- Henryk Sobota, I przodowni-
kiem - Alojzy Szymura, II przo-
downikiem - Ernest Henel, III 
przodownikiem - Piotr Myca, 
IV przodownikiem - Józef Ryś, 

V przodownikiem - Franciszek Szyma i Ma-
rek Szykowski.
Wysokie wyróżnienia otrzymali członkowie 
Zarządu sekcji. Józef Ryś, Franciszek Szyma 
oraz Mirosław Leśniewski odebrali zło-
te odznaki Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. Są one przyznawane 
członkom PZHGP w uznaniu za ich pracę 
związkową. Podczas spotkania wręczono 
także statuetki osobom, które wspierają 
działalność sekcji.
U obchodach jubileuszu wzięli udział rów-
nież zaproszeni goście, m.in. starosta gliwic-
ki Waldemar Dombek, radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Krystian Kiełbasa, wójt 
gminy Pilchowice Maciej Gogulla, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach 
Waldemar Pietrzak, proboszcz parafii pw. 
św. Mikołaja w Wilczy ks. Jan Mrukowski, 
sołtys Wilczy Jan Gamoń oraz honorowy 
członek PZHGP i były wieloletni prezes Od-
działu Pilchowice Hubert Konopka.
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Siatkarskie zmagania
7 listopada 2018  r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach odbył się 
turniej piłki siatkowej pod patronatem Wójta Gminy Pilchowice Macieja Gogulli  
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

WYNIKI TURNIEJU TENISOWEGO  
O PUCHAR WÓJTA GMINY PILCHOWICE 2018 R.

Zawody odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych: klas podstawowych oraz klas 
gimnazjalnych. Formuła turnieju zakłada-
ła, że w czasie gry w każdej drużynie na 
parkiecie muszą przebywać przynajmniej 
dwie dziewczyny. Rozgrywkom towarzyszy-
ło dużo sportowych emocji, wiele pięknych 
rozegranych meczy, a wszystko odbyło się 
w atmosferze Fair Play. Każdy uczestnik za-
wodów otrzymał pamiątkowy medal upa-
miętniający sto lat odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.
W turnieju udział wzięły następujące dru-
żyny: w kategorii gimnazjum: ZSP w Pilcho-
wice i ZSP z Żernicy, w kategorii szkół pod-
stawowych: ZSP w Stanicy, ZSP z Wilczy, ZSP  

w Pilchowicach, ZSP z Żernicy.
Wyniki Turnieju Piłki Siatkowej z okazji set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości:
ODDZIAŁY GIMNAZJUM
ZSP w Pilchowicach : 1 miejsce.
ZSP w Żernicy: 2 miejsce.
ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZSP w Wilczy: 1 miejsce
ZSP w Pilchowicach: 2 miejsce
ZSP w Stanicy: 3 miejsce
ZSP w Żernicy: 4 miejsce
Wszystkim zawodnikom oraz trenerom gra-
tulujemy.

Mateusz Głombica 
ZSP Pilchowice

Kategoria dziewczyny młodsze
Kornelia Piontek - Wilcza
Alicja Dzida - Pilchowice

Kategoria młodzicy
Jakub Pedrycz - Żernica
Michał Zajonc - Żernica
Dominik Karwot - Żernica

Kategoria kadeci 
Igor Dola - Stanica
Marek Szulc - Żernica
Miłosz Karwot - Żernica

Kategoria seniorki, juniorki
Nikola Hyjek - Wilcza
Anna Główka - Żernica
Laura Dombek - Wilcza

Kategoria juniorzy
Bartosz Barczyk - Pilchowice
Dawid Cuber - Żernica
Denis Poczęty - Żernica

Kategoria seniorzy
Grzegorz Wichowski - Wilcza
Daniel Nosiadek - Żernica
Piotr Małek - Wilcza

Kategoria oldboye
Mirosław Gągola - Żernica

Ryszard Muskała - Żernica
Grzegorz Cichy - Żernica.
Organizatorem turnieju był 
Wójt Gminy Pilchowice oraz 
Stowarzyszenie Tenisa Stoło-

wego Żernica. W zawodach 
wzięło udział ponad 50 zawod-
ników i zawodniczek. 
Podziękowanie dla Daniela No-
siadka oraz Adama Sosny za 

przygotowanie oraz prowadze-
nie zawodów.
Podziękowania dla Szkoły  
w Żernicy za udostępnienie 
Hali.
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