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Tomasz Białek  
zaśpiewa  
dla wszystkich kobiet

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy 10 marca 
2019 r. do Domu Kultury w Żernicy na specjal-
ny koncert. Będzie to muzyczne wydarzenie, 
połączone z miłymi niespodziankami. Warto 
już zarezerwować sobie czas. Bilety w cenie  
35 PLN  do kupienia w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Wilczy. W cenie nie tylko występy arty-
styczne, ale również słodki poczęstunek. 

Rekrutacja do przedszkoli 
Marzec będzie dla wielu rodziców czasem podjęcia decyzji o zapisaniu dziecka 
do przedszkola. Warto zatem wiedzieć, jak wygląda tegoroczny harmonogram 
rekrutacji:

25.02.2019 r. – 8.03.2019 r.  
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wy-
chowania przedszkolnego przez rodziców 
dzieci, które już uczęszczają do przedszkola

11.03.2019 r. – 28.03.2019 r.  
Składanie wniosków o przyjęcie do przed-
szkola wraz z niezbędnymi dokumentami 
przez rodziców dzieci, które jeszcze nie 
uczęszczają do przedszkola 

29.03.2019 r. – 24.04.2019 r.  
Postępowanie rekrutacyjne zakończone 
podaniem do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
placówki

29.04.2019 r. – 27.05.2019 r.  
Uzupełniające postępowanie rekrutacyj-

ne (jeśli placówka będzie dysponować 
wolnymi miejscami). 

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji oraz druki wniosków można 
otrzymać w placówkach oświatowych na-
szej gminy.

www.pilchowice.pl/sis

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?
Zarejestruj się w gminnym systemie informacji SIS!
Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego ce-
lem jest szybkie docieranie do mieszkańców z komunikatami m.in. o 
utrudnieniach na drogach związanych z prowadzonymi w gminie in-
westycjami lub informacjami o wydarzeniach kulturalnych czy sporto-
wych odbywających się na terenie gminy.
Chcesz otrzymywać komunikaty?
Zarejestruj się na stronie internetowej gminy www.pilchowice.pl w zakładce SIS 
Usługa jest całkowicie bezpłatna

Sołtysi wybrani

więcej na stronie 7

KUŹNIA NIEBOROWSKA 
Sołtys: Bożena Koprjaniuk

WILCZA
Sołtys: Jan Gamoń

LEBOSZOWICE
Sołtys: Alfred Wilczek

NIEBOROWICE
Sołtys: Marzanna Kuta

PILCHOWICE
Sołtys: Józef Nierychło

STANICA
Sołtys: Mariola Bryłka

ŻERNICA
Sołtys: Jerzy Kurzal
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NIE TRUJ - wymień piec
Gmina Pilchowice informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji ce-
lowej 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 inter-
netowej:  https://bip.pilchowice.pl

w zakładce WNIOSKI i DRUKI/OCHRO-
NA 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.

Na terenie Gminy Pilchowice prowadzone są kontrole w za-
kresie:
• sprawdzenia rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych,
• kontroli pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach 
oraz Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole przeprowadzane są przez upoważnio-
nych przez Wójta Gminy Pilchowice pracowni-
ków Urzędu Gminy posiadających w tym zakre-
sie odpowiednie uprawnienia.

W trakcie kontroli są pobierane próbki popiołu z paleniska lub 
popielnika pieca. Następnie zabezpieczona próbka popiołu zostaje 
przekazana do laboratorium celem ustalenia, czy znajdują się w niej 
substancje niedozwolone (odpady) wskazujące na termiczne prze-
kształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji (odpadów).

Na terenie Gminy Pilchowice realizowany jest Program Ograni-

czenia Niskiej Emisji w ramach, którego mieszkańcy mogą uzyskać 
dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła 
ciepła węglowe retortowe/tłokowe, gazowe, olejowe. Wysokość 
jednostkowego dofinansowania wynosi 50 % jednakże nie więcej 
niż 6 000,00 zł.
Koszty kwalifikowane stanowią:
• demontaż starego źródła ciepła,
• zakup i montaż nowego źródła ciepła,
• zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa wyma-

gana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., 
zawór trój-/czwór - drożny, zawory przelotowe i zwrotne, ze-
spół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, 
osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, 
wkład kominowy - tylko w przypadku kotłów gazowych.
Obecnie realizowany jest VII etap PONE (termin realizacji od  

1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) w ramach, którego przyjęto 
do realizacji wymianę 155 szt. (75 szt. w 2018 r., 80 szt. w 2019 r.) 
urządzeń kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności na nowe 
urządzenia opalane paliwem stałym o wysokich sprawnościach, 
5  klasy wg. kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, ko-
cioł z automatycznym załadunkiem paliwa bez możliwości montażu 
dodatkowego rusztu.

1 stycznia 2019 r. powołany został pełnomocnik Wójta 
Gminy Pilchowice do spraw czystego powietrza. Do pełnie-
nia tej funkcji została wyznaczona Gabriela Frystacka, która 
kieruje zespołem specjalistów odpowiedzialnych za walkę ze 
smogiem. 

W Urzędzie Gminy będzie można uzyskać pełną informację 
na temat poziomu i warunków dofinansowania na wymanę 
„kopciuchów”, będzie można także liczyć na fachową pomoc 
w przebrnięciu przez wszelkie formalności. Opracowana zosta-
nie także kampania informacyjno-edukacyjna, która pomoże 
zrozumieć, jak szkodliwy jest smog i w jaki sposób można z nim 
walczyć.

W najbliższym czasie - przy przekazywaniu przez sołtysów 

informacji o wysokości podatku od nieruchomości - planuje-
my zebranie informacji o liczbie i typach pieców, które wy-
korzystywane są przez Państwa. Informacje te posłużą do 
oszacowania, ile kotłów będzie podlegać wymianie zgodnie 
z wymogami „uchwały antysmogowej”. Potrzebne informa-
cje to między innymi: rodzaj zainstalowanego źródła ciepła - 
piec węglowy, niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem, kocioł 
na biomasę, kocioł na drewno, kominek, ogrzewanie gazowe, 
ogrzewanie na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, odna-
wialne źródło energii, a także rok produkcji kotła/pieca na pali-
wo stałe: powyżej 10 lat, od 5 do 10 lat, mniej niż 5 lat. Stosow-
na ankieta znajdzie się również na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. 

DZIAŁANIA ANTYSMOGOWE
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Jak co roku mieszkańcy spotkali się, by uczcić wszystkich dotkniętych Tragedią Górnośląską 1945 roku. Były wiązanki kwiatów 
i znicze złożone przy pomniku na cmentarzu parafialnym w Żernicy oraz uroczysta msza święta w kościele p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w intencji „Internowanych w 1945 roku z parafii i gminy oraz w intencji Górnoślązaków, którzy w tamtym 
czasie byli ofiarami represji”.

Wcześniej delegacje Rady Gminy Pil-
chowice, Urzędu Gminy złożyły także wią-
zanki kwiatów przy pomnikach w Pilchowi-
cach, Stanicy i Gliwicach.

Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach 
sprzed lat podtrzymywana jest nie tylko 
przez starsze pokolenie. Nie trudno namó-
wić młodzież, by zgłębiła wiedzę o tamtych 
czasach. W ubiegłym roku, szerokim echem 
odbił się krótki film przygotowany i wypro-
dukowany przez młodych artystów. W tym 
roku uroczystościom towarzyszyła wystawa 
prac plastycznych poświęconych Tragedii 
Górnośląskiej 1945 roku. A w przyszłym 
roku jest duża szansa na pełnometrażowy 
film, także przygotowany przez uczniów. 

Jak co roku, podczas spotkania w Domu 
Kultury w Żernicy wręczane były „Złote 
Gwoździe” - wyróżnienia dla znaczących 
osobowości. Ten piękny zwyczaj ma swój 
początek w 2008 roku po rekonsekracji 
zabytkowego kościoła p.w. św. Michała 
Archanioła i początkowo był to gwóźdź z 
perłą. Obecnie to już IV edycja, w której 
laureaci otrzymują statuetkę z pozłacanym 
gwoździem i dedykacją. Już ponad 50 osób 
oraz 8 firm do tej pory otrzymało to wyróż-
nienie, które jest formą podziękowania za 
bezinteresowne zaangażowanie się w dzia-
łania na rzecz nie tylko parafii, ale i całej 
gminy Pilchowice.

Tegoroczni laureaci, to:

BARBARA RUSIN - za działania promu-
jące chrześcijańskie wartości wśród dzieci  
i młodzieży w parafii Żernica

IRENA FOIT - za wieloletnią pracę  
i działania promujące postawy społeczne  
i chrześcijańskie wśród dzieci w Nieborowi-
cach.

WINFRYD FICOŃ - za pracę i działania 
z młodzieżą w Nieborowicach.

W imię pamięci

Konkurs plastyczny  
„Był taki rok 1945”

Zorganizowano go z okazji obchodów 
Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 
roku. Celem konkursu było przybliżenie 
młodemu pokoleniu tamtych wydarzeń. 
Wpłynęło 28 prac uczniów ze szkół z terenu 
gminy. Wszystkie prace zostały zaprezento-
wane podczas Gminnych Obchodów Dnia 
Pamięci o Tragedii Górnośląskiej w Domu 
Kultury w Żernicy. 

Laureaci:

I miejsce - BARTOSZ ZALEWSKI ZSP Pil-
chowice
II miejsce - MARTA PIESZKA ZSP Pilchowi-
ce oraz ALICJA WYMYSŁO i ANNA BRUD-
NY ZSP Wilcza
III miejsce - MARTA WERWIŃSKA ZSP Pil-
chowice oraz HANNA GRABOWSKA ZSP 
Żernica

wyróżnienia otrzymali:
Kacper Koźlik ZSP Pilchowice
Paulina Piechula ZSP Pilchowice
Zuzanna Surdel ZSP Pilchowice
Łukasz Klimczak ZSP Pilchowice
Aleksandra Radomska ZSP Pilchowice
Sara Sommer ZSP Pilchowice
Agnieszka Urbanek ZSP Żernica
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

DAMIAN RDUCH - za wieloletnie 
wspieranie inicjatyw parafialnych.

OSP W ŻERNICY - za ponad 100-letnią, 
ofiarną służbę w ratowaniu życia, zdrowia  
i mienia ludzkiego.

KRZYSZTOF WANICZEK - za propago-
wanie historii lokalnej sołectw gminy Pil-
chowice.

WALDEMAR PIETRZAK - za działal-
ność na rzecz sołectw Żernicy i Nieborowic 
oraz całej gminy Pilchowice.
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Budżet Gminy Pilchowice na 2019 rok
Pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy Pilchowice jednogłośnie uchwaliła budżet na 2019 rok. Prognozowane docho-
dy ogółem, przyjęto w wysokości 48.881.438 zł, w tym: dochody bieżące 46.805.519 zł, tj. 95,75 %, dochody majątkowe 
2.075.919 zł, tj. 4,25 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 49.992.102 zł, w tym: wydatki bieżące 39.948.363 zł, tj. 79,91%, wydatki majątkowe 
10.043.739 zł,  tj. 20,09 %.

Udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)

Na 2019 rok zaplanowane zostały w budżecie 
między innymi inwestycje takie jak:
a	budowa centrów przesiadkowych w Gminie 

Pilchowice,

a	projekt budowy chodnika i przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 921 od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy,

a	dotacja dla Powiatu Gliwickiego na inwestycję 
pn. Budowa kanalizacji deszczowej dla budowa-
nego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  
w Pilchowicach i Leboszowicach,

a	przebudowa dróg gminnych: ul. Bażantów,  
ul. Sportowa w Stanicy, etap II,

a	przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa  
w Żernicy,

a	przebudowa nawierzchni dróg gminnych:  
ul. Polna, ul. Zalesie w  Nieborowicach  
i ul. Kamienna w Żernicy,

a	przebudowa drogi gminnej ul. Cicha-Zalesie  
w Nieborowicach, etap IV,

a	budowa parkingu wraz z budową łącznika po-

między ul. Olchową, a ul. L. Miki w Żernicy  
- etap I,

a	termomodernizacja ZSP w Wilczy - etap I,

a	rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Górni-
czej 2M w Żernicy,

a	budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach,

a	realizacja Programu Ograniczenia Niskiej w celu 
poprawy jakości powietrza,

a	budowa oświetlenia ulicznego: ul. Spokojna  
w Pilchowicach, ul. Gajowa w Leboszowicach,

a	dofinansowanie dla mieszkańców do budowy 
przyłączy kanalizacyjnych, 

a	przebudowa boiska sportowego w Stanicy,  
etap I,

a	rozbudowa i termomodernizacja budynku  
LKS „Wilki” Wilcza.

Ponadto zaplanowano w budżecie dokapitalizowanie 
(wkład pieniężny) Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego, Sp. z o.o. , w celu umożliwienia budowy kanaliza-
cji w Nieborowicach i Żernicy.
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Kilka dużych inwestycji zostało 
zaplanowanych i przygotowanych 
do realizacji w 2019 roku. Są to mię-
dzy innymi: budowa ośrodka zdrowia  
w Pilchowicach, rozbudowa przed-
szkola w Żernicy, rozbudowa i termo-
modernizacja budynku LKS „Wilki” 
Wilcza i przebudowa boiska sporto-
wego w Stanicy, drogowe inwestycje 
w Żernicy, Nieborowicach, czy Sta-
nicy. Poprawie jakości życia miesz-
kańców służyć będą również centra 
przesiadkowe w Stanicy, Żernicy  
i Wilczy, których realizacja została za-
planowana na lata 2019-2020 z 85 % 
dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

W znaczący sposób będziemy na-
dal wspierać różnego rodzaju orga-
nizacje pozarządowe działające na 
terenie gminy Pilchowice. Budżet na 
2019 rok przewiduje na ten cel łącznie 
315.000 zł, z czego 235.000 zł to środ-
ki dedykowane klubom sportowym, 
a 80.000 zł powędruje na przedsię-
wzięcia z zakresu: pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życio-
wej, kultury, sztuki, promocji zdrowia, 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, turystyki, czy ekologii. 

Dużym wyzwaniem stojącym 
przed nami wszystkimi jest walka 
ze smogiem. Codziennie, zwłaszcza  
w okresie zimowym odczuwamy fa-
talną jakość powietrza. Rok 2019 -  
w naszym założeniu - będzie obfito-
wał w konkretne działania. Mieszkań-
cy, którzy zdecydują się na wymianę 
„kopciuchów” będą mogli otrzymać 
dofinansowanie do wysokości 50 % 
inwestycji - maksymalnie 6.000 zł. 
Założyliśmy, że od lipca 2018 r. do 
końca czerwca 2019 r. wymienio-
nych zostanie 155 pieców, które nie 
spełniają norm. Ważnym elemen-
tem działań antysmogowych będzie 
szeroko zakrojona kampania eduka-
cyjno - informacyjna, która zakłada 
poszerzenie wiedzy wśród najmłod-
szych i najstarszych mieszkańców. 
Tam gdzie nasze działania wspoma-
gające finansowo, czy edukacyjne 
nie będą przynosić spodziewanych 
efektów, będziemy sięgać po dzia-
łania kontrolne.  Dostrzegając wagę 
tego problemu powołałem specjal-
nego pełnomocnika, który w ramach 
swoich dotychczasowych obowiąz-
ków będzie zajmował się rozwiązy-
waniem problemu smogu. 

W 2019 roku nie zabraknie również 
ciekawych i sprawdzonych imprez 
kulturalnych i sportowych. Już dzisiaj 
zapraszamy na: tradycyjny bieg ulicz-
ny im. księdza Konstantego Damrota, 
Dzień Dziecka, Festiwal Żuru w Stani-
cy, Wilczański Piknik Ogórkowy oraz 
barwne festyny dożynkowe.

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY PILCHOWICE

BUDŻET 2019

Największe inwestycje:

Budowa Ośrodka  
Zdrowia w Pilchowicach

Inwestycja rozłożona na lata 2019 – 2021. W ramach 
inwestycji powstanie nowy, klimatyzowany budynek 
parterowy o powierzchni ok. 700 m² o dachu dwuspa-
dowym, zlokalizowany w rejonie Parku Moritza w Pil-
chowicach. Budynek będzie ogrzewany gazem ziemnym. 
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych, 
wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych, robót 
wykończeniowych oraz zagospodarowanie terenu wraz  
z dodatkowymi miejscami parkingowymi. 
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Rozbudowa budynku przedszkola  
przy ul. Górniczej 2M w Żernicy

Inwestycja rozłożona na lata 2019 – 2020. W ramach inwe-
stycji powstanie drugie skrzydło przedszkola o powierzchni ok. 
400 m² zlokalizowane wzdłuż ul. Szafranka. Rozbudowana zosta-
nie kuchnia (z cateringowej na samodzielną) oraz powstaną trzy 
25 – osobowe oddziały przedszkolne wraz z węzłami sanitarnymi 
dla każdego oddziału osobno oraz szatniami. We wrześniu 2020 
roku planuje się uruchomienie 5 – cio oddziałowego przedszkola 
przy ul. Górniczej w Żernicy z samodzielną kuchnią.  

Rozbudowa i termomodernizacja  
budynku LKS „Wilki” Wilcza

Inwestycja rozłożona na lata 2019 – 2021. W ramach inwe-
stycji rozbudowany zostanie budynek LKS o nowe szatnie wraz  
z natryskami i sanitariatami dla zawodników oraz o salę spo-
tkań wraz z aneksem kuchennym na piętrze. Dodatkowo obecna 

część budynku zostanie termomodernizowana (budynek będzie 
ogrzewany ekogroszkiem) i wyremontowana. 

Budowa centrów przesiadkowych  
w Gminie Pilchowice

Inwestycja dofinansowana w 85% z Unii Europejskiej, roz-
łożona na lata 2019 – 2020. W ramach inwestycji powstanie  
w Stanicy w sąsiedztwie parkingu przy cmentarzu, zatoka au-
tobusowa z wiatą dla osób oczekujących wraz z wiatami na 
rowery, oświetleniem i monitoringiem. W ramach inwestycji  
w Żernicy w miejscu tzw. „pętli” powstanie zatoka autobusowa 
wraz z wiatą dla osób oczekujących, wiaty na rowery, jezdnia 
manewrowa dla autobusów, parking dla kilku samochodów oso-
bowych, oświetlenie uliczne wraz z monitoringiem. W ramach 
inwestycji w Wilczy na parkingu na „Górce” powstanie: parking 
dla samochodów osobowych, dwie zatoki autobusowe wraz  
z wiatami dla osób oczekujących, sanitariat, wiaty dla rowerów, 
jezdnia manewrowa dla autobusów, oświetlenie uliczne wraz  
z monitoringiem.  W ramach wszystkich trzech zadań miejsca 
postojowe zostaną upiększone małą architekturą (ławkami i ko-
szami na śmieci) oraz ozdobnymi nasadzeniami.   

Przebudowa boiska sportowego  
w Stanicy – etap I

W ramach inwestycji zostanie przebudowana płyta boiska, 
wraz z jej nawodnieniem i odwodnieniem, wykonane zostanie 
ogrodzenie terenu oraz chodniki i wjazdy z kostki betonowej, za-
montowane zostaną również trybuny dla widzów. 

Drogi gminne
W ramach inwestycji drogowych zostanie przebudowana 

m.in.: ul. Cicha – Zalesie (etap IV) w Nieborowicach, ul. Brzo-
zowa w Żernicy, ul. Sportowa i ul. Bażantów (etap II) w Stanicy.  
W ramach remontów dróg, zostanie wykonana nakładka na 
m.in.: ul. Sosnowej i Wierzbowej w Nieborowicach, ul. Powstań-
ców Śl. i Ogrodowej w Żernicy.

A także wiele mniejszych, ale jakże ważnych inwestycji, 
które poprawią jakość życia naszych mieszkańców.



Nasza Gmina - nr 1 (68) - luty 2019   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 7

KU
ŹN

IA
 N

IE
BO

RO
W
SK

A 
- 

LE
BO

SZ
OW

IC
E 

- 
NI

EB
OR

OW
IC

E 
- 

PI
LC

HO
W
IC

E 
- 

ST
AN

IC
A 

- 
W
IL

CZ
A 

- 
ŻE

RN
IC

A 
- 

eg
ze

m
pl

ar
z 

be
zp

ła
tn

y 
IS

SN
 2

54
4-

10
94

 -
 n

r 
4 

(7
) 

20
18

 p
aź

dz
ie

rn
ik

NA FRONTACH 
WIELKIEJ WOJNY
NASI PRADZIADKOWIE 
W OKOPACH, 
W POWIETRZU 
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STRONA 7-16
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Przez życie  
tanecznym krokiem

rozmowa z Darią Leszczyńską 
- strony 6-7

wewnątrz 
kalendarz 

na 2018 
rok

Od poniedziałku 14 stycznia 2019 r. dostępny jest nowy numer „INFORMACJI HISTORYCZNYCH I KULTURALNYCH Z GMINY 
PILCHOWICE”. Szukajcie go w Urzędzie Gminy, bibliotekach, obiektach GOKu. Najszybciej i z całą pewnością będzie w biurze 
w Wilczy, ul. Miarki 123, I piętro lub na www.historiapilchowice.pl. Zapraszamy.

KUŹNIA  
NIEBOROWSKA 
Sołtys:  
Bożena Koprjaniuk
Skład Rady Sołeckiej:
1. Gerda Koper
2. Zbigniew Kuźniarz
3. Beata Leonarczyk
4. Elżbieta Łyzińska
5. Jan Łyziński
6. Małgorzata Paszkow-

ska – Zając

LEBOSZOWICE
Sołtys: Alfred Wilczek
Skład Rady Sołeckiej:
1.  Michał Erfurt
2. Regina Foit
3. Bogusława Kukla 

-Kionka
4.  Marek Oleszowski
5.  Arkadiusz Pels
6.  Anna Rojczyk

NIEBOROWICE
Sołtys: Marzanna Kuta
Skład Rady Sołeckiej:
1. Georg Goretzki
2. Marcin Grzesik
3. Beata Hanusek
4. Eugeniusz Kuta
5. Agnieszka Mateja
6. Grzegorz Żołądkowski

PILCHOWICE
Sołtys: Józef Nierychło
Skład Rady Sołeckiej:
1. Tadeusz Belica
2. Wojciech Gąbka
3. Zdzisław Klimczak 
4. Jan Piechuta
5. Bernadeta Suliga
6. Halina Ząbek

STANICA
Sołtys: Mariola Bryłka
Skład Rady Sołeckiej:
1. Marcin Biernat
2. Krzysztof Czech

3. Bronisław Ćwielong 
4. Marian Drewniok
5. Sonia Pikulik
6. Jan Sawczyn

ŻERNICA
Sołtys: Jerzy Kurzal
Skład Rady Sołeckiej:
1. Henryk  Czuga
2. Edward Michalski
3. Jan Mika 
4. Teresa Morawska
5. Stanisław Szymański
6. Waldemar Wybierek

WILCZA
Sołtys: Jan Gamoń
Skład Rady Sołeckiej:
1. Stefan Bondza
2. Cecylia Czenczek
3. Tomasz Danel
4. Joanna Ludwik
5. Gabriela Sapik
6. Bogdan Zawadzki

Rady Sołeckie i Sołtysi wybrani

INFORMACJA W SPRAWIE DECYZJI PODATKOWYCH  
NA 2019 ROK

Urząd Gminy Pilchowice zawiadamia, iż decyzje podatkowe na 2019 
rok przekazane zostaną mieszkańcom w terminie późniejszym (nie 
tak jak do tej pory – do końca lutego). W odrębnym komunikacie 
zostanie umieszczona informacja o terminie odbioru decyzji podat-
kowych. 
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Jak co roku w drugą sobotę stycznia od-
był się w Żernicy Babski Comber.

Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Pilchowicach po raz 
kolejny zapewniły kobietom z całej gminy 
Pilchowice (i nie tylko, ponieważ w impre-
zie uczestniczyły również mieszkanki spoza 
województwa śląskiego) świetną, pełną hu-
moru zabawę. 

Warto przypomnieć przy tej okazji hi-
storię tej tradycyjnej śląskiej zabawy. Okres 
od Trzech Króli do środy popielcowej zwa-
no dawniej na wsi śląskiej MIĘSOPUSTEM,  
a w naszych czasach karnawałem. Ten kil-
kutygodniowy okres, zaczynał się już zaba-
wą noworoczną, a kończył tzw. ostatkami  
tj. trzema ostatnimi dniami lub tylko wtor-
kiem przed środą popielcową, rozpoczyna-
jąca Wielki Post. Choć lud górnośląski tra-
piła bieda, choroby oraz inne przeciwności 
losu, w okresie karnawału zawsze znalazł 
okazję, aby rozweselić się i nieco urozmaicić 
sobie szare i monotonne miesiące zimowe.  
I tak, na przekór trudnym warunkom byto-
wania, karnawał stawał się okresem rado-
ści, zabaw ludowych, częstszych odwiedzin, 
kojarzenia małżeństw i urządzania hucz-
nych wesel.

Babskie combry odbywały się najczę-
ściej przed środą popielcową ostatnio co-
raz częściej w trakcie karnawału, być może 
dlatego, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat, 
8 marca obchodzimy również Dzień Kobiet, 
którego czas przypada po zakończeniu ba-
lów, maskarad i hucznych zabaw. Mawia-
no wtedy: kej ostatki, to ostatki, niech się 
trzynsom babskie zadki” albo „Kej ostat-
ki to ostatki, cieszcie się dziołchy i matki” 
lub „Kej ostatki, to ostatki, niych tańcują 
wszystkie babki”. Panie z KGW natomiast  
w przyśpiewkach swoich śpiewają: „Oj dana, 
oj dana, z KGW kobitki bawią się do ra-
na”(chociaż zabawa trwa tylko do północy).

W Żernicy bardzo hucznie obchodzo-
no w dawnych czasach babskie combry, 
dziś wracają do łask: babki, podobnie jak 
wszystkie uczestniczki tegorocznego bab-
skiego Combra, przebierały się, spotykały  
i wspólnie tańczyły, bawiły się i śpiewały. 
Gdy podczas zabawy wszedł na salę mężczy-
zna, kobiety zabierały mu fajkę, czapkę lub 

Babski Comber ... w Wilczy w ... Żernicy

w ... Pilchowicach
4 lutego 2019 r. odbył się w Pilchowi-

cach w sali Damrota 5 tradycyjny, już szósty, 
babski comber zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom 
i sołtysa wraz z radą sołecką.  Tym razem 
hasłem przewodnim było „Kobiety wszyst-
kich krajów łączcie się”. I rzeczywiście – 
wspaniale bawiły się Indianki z Greczynką 
i gejszą, Murzynka z mieszkankami Bawarii 
czy Paryża. Wspólna przyśpiewka o szalo-
nym combrze połączyła wszystkie Kobie-
ty. Były różne konkursy – na najciekawszą 

choreografię baletu „Łabędź na Piaskowni” 
czyli „Jezioro łabędzie”, na najładniejszy 
autoportret namalowany na masce, naj-
szybszą „gąsienicę”, najciekawszą anegdo-
tę. Były tańce, obowiązkowy z combrem, 
który w tym roku był mężczyzną do wyna-
jęcia – obiecywał zapewnić rozrywkę oraz 
posprzątać, ugotować i dzieci wychować. 
Było również losowanie fantów. Początek   
losowania był bardzo nietypowy – wykorzy-
stano „zabytkowe” dyby. Losami były amu-
lety szczęścia z numerkami rozdawane przy 
wejściu. Wszystkie nagrody i fanty ufundo-
wał sołtys z radą sołecką i nasza koleżanka 
Wanda Piersa.

W regulaminie im-
prezy przeczytanym na 
samym początku orga-
nizatorzy zobowiązali 
się, że dołożą wszel-
kich starań, aby w spo-
sób nieinwazyjny usu-
nąć z umysłów Kobiet 
wszelkie zmartwienia. 
Wszystko wskazuje na 
to, że udało się.

Anna Surdel
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Na Śląsku babski comber popularny był 
już w średniowieczu. Tak więc widać jak 
długa jest jego tradycja. Od zawsze była to 
niezwykle huczna zabawa, a w czasach gdy 
nie było komórek i Internetu, informacja 
dotycząca imprezy rozchodziła się wyłącz-
nie pocztą pantoflową – w tajemnicy przed 
mężczyznami. Elementem dominującym  
w babskim combrze były i są szalone zaba-
wy, salwy śmiechu, plotki, żarty – głównie 
z mężczyzn. Jednak najważniejszym cha-
rakterystycznym elementem jest wybranie 
odpowiedniego przebrania którego pomy-
słowość nie zna granic.

Tradycyjnie, jak co roku odbył się tak-
że u nas w Wilczy – w pięknej sali budyn-
ku GOK- „Babski comber” zorganizowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. Klachy, 
bajanie, śpiewy i harce trwały do późnych 
godzin. Imprezę zorganizowałyśmy już 
po raz 24 /to znaczy, że w przyszłym roku 
mamy jubileusz 25 lat/. Poczęstunek tym 
razem przygotowała nam kuch-
nia „Pinokio” mieszcząca się  
w tym samym budynku, wszystko 
było pyszne, pięknie udekorowa-
ne oraz podane.

Nasze Koło Gospodyń może 
się pochwalić ponad 50 letnią 
historią, obecnie liczy 50 osób, 
w tym prężnie działający Zespół 
Śpiewaczy „Wilczanki”.

Taki „Comber” to też szero-
ko pojęta integracja, bo chętnie 

biorą w nim udział /od wielu lat/ kobiety  
z poza Wilczy - tym razem z Gliwic, Rybnika, 
Sośnicowic, Ostropy oraz innych miejsco-
wości.

Jest to oznaką, że u nas dobrze się ba-
wią. Postaramy się nadal organizować takie 
spotkania i już dzisiaj chętnych zapraszamy.

Janina Wymysło 
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Z życia GOKU-u
Wystawione w kościele 

parafialnym w Pilchowicach 
„Pastorałki”, przygotowane 

przez Studio Musicalowe „The 
Chance” działające przy Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Żernicy 
pod kierownictwem p. Anny 

Jakiesz - Błasiak, były kolejnym 
sukcesem scenicznym zespołu. 

Wielkie brawa dla twórców  
i aktorów tego widowiska.

Pracownia Działań 
Twórczych działa  
z rozmachem  
i fantazją - świecz-
niki z masy solnej 
w wykonaniu 
starszej grupy 
Pracowni Działań 
Twórczych w Pil-
chowicach. Efekty 
godne podziwu.

Magiczne ptaszki w zimowym karmniku

Po raz pierwszy odbył się koncert pokazowy młodych gi-
tarzystów prowadzonych przez Sławomira Taterę w Domu 
Kultury w Wilczy. Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne 
pokazy i koncerty.

inny drobiazg po to, by uzyskać wykupne  
w formie gorzałeczki. Babskie Combry 
popularne były szczególnie w trudnych 
czasach po drugiej wojnie światowej i roz-
poczynały się wożeniem na zgrzeble (do 
usuwania węgli z pieca) świeżo upieczo-
nych mężatek, które następnie musiały wy-
kupić się, częstując wódką wszystkie zebra-
ne kobiety.

Na naszych ziemiach po zakończeniu 
zabawy popielcowej, około północy, ka-
pele przestawały grać i muzykanci kładli 
instrumenty na ziemię, kropili je wódką 
oraz chowali na okres trwania postu. Na-
stawał znów okres spokoju, wyczekiwa-
nia na odejście zimy i przybycie wiosny.

Warto pamiętać o pięknych tradycjach  
i od czasu do czasu przypomnieć: jak to 
drzewiej bywało. Babskie Combry w Żerni-
cy są imprezami integrującymi mieszkanki, 
nie tylko naszej gminy w różnym wieku, kul-
tywującymi jedną z wielu pięknych śląskich 
tradycji. 

Tak że kochane babeczki, freleczki, 
tańcujcie z przytupem, aż zedrzecie fleczki 
[...] (wybrany fragment wiersza ze zbiorów 
KGW Żernica). 

Genowefa Suchecka
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Warto pomagać
Od 14 do 16 grudnia 2018 r. fundacja Pomaganie Łączy Ludzi w Knurowie wraz 
z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w By-
tomiu zawiozła Polakom zamieszkałym w dawnym województwie lwowskim 
świąteczne paczki. Największy z możliwych autokar wiózł blisko 2,5 tony darów.

- Otworzyliśmy wczoraj Krakowską su-
chą i po 2 listki zjedliśmy. Daaawno  czegoś 
takiego nie mieliśmy…. Tak nas obdarowa-
liście na te święta i na cały rok, że nie mo-
żemy się opamiętać.... Zrobiliście dla nas 
królewskie święta, a i na później też będzie.  
BOG ZAPŁAC WAM za to!!!.. – To fragment 
maila od Bronisławy Melnarowicz i jej 
ciężko chorego syna Olka, którzy wegetują  
z dwóch inwalidzkich rent o równowartości 
polskich dwustu złotych miesięcznie każda.

Czekali na nas. Nasi przyjaciele i niezna-
ni nam ludzie; starzy, młodzi i najmłodsi. 
W przedszkolach, domach opieki, polskich 
szkołach, parafiachi stowarzyszeniach. PO-
LACY. W Mościskach, Strzelczyskach, Łano-
wicach, Wojutyczach, Biskowicach, Przemy-
ślanach, w Samborze i we Lwowie.

Na pomoc czekała w Połonnem rodzina 
Zosi Muszyńskiej. Mama wdowa samotnie 
wychowuje dwoje dzieci. Babcia niewido-
ma, Zosia niedowidząca i po skomplikowa-
nej ortopedycznej operacji. W Mościskach 
– rodzina Barnusiów z dziesięciorgiem 
dzieci. W Wojutyczach – dzieci z polskiego 
przedszkola, starszy człowiek bez nóg i sa-
motne, schorowane babcie. W Samborze 
dzieci z ochronki Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi i parafii p.w. Św. Jana Chrzci-
ciela, a we Lwowie - podopieczni sióstr Jó-

zefitek i słuchacze dwóch 
Uniwersytetów III Wieku. 
Wszędzie widzieliśmy roz-
radowane twarze naszych 
rodaków. Dla nich oprócz 
tej niewielkiej pomocy 
ważne było to, że Polska 
jeszcze o nich pamięta.

Bardzo wspomogli 
fundację: senator profe-
sor Krystian Probierz, pre-
zes banku Spółdzielczego 
w Sośnicowicach Janina Morys. Wielkie 
podziękowania dla władz Gminy Pilcho-
wice, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury z terenu gminy za spraw-
nie przeprowadzone zbiórki, proboszczów 

parafii, którzy ogłaszali informację o zbiór-
ce, a przede wszystkim gorące Bóg Zapłać! 
wszystkim mieszkańcom Gminy Pilchowice 
za ich wielką pomoc.

W imieniu organizatorów  
Wiesław Nowakowski



Nasza Gmina - nr 1 (68) - luty 2019   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 11

Zawody w piłce koszykowej odbyły się 
7 stycznia 2019. Organizatorem był jak co 
roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żerni-
cy. Na parkiecie pojawiły się reprezentacje 
wszystkich szkół naszej gminy. Ze względu 
na dużą liczbę uczestników drużyny zosta-

ły podzielone na grupy. Zwycięzcy każdej  
z grup walczyli w finale o pierwsze miej-
sca; natomiast drużyny, które przegrały 
swoje mecze  w grupach, walczyły o trze-
cie miejsce. Poziom rozgrywek był bardzo 
wyrównany. O zwycięstwie nie raz decy-
dował jeden kosz. Najlepszą drużyną  w ka-

tegorii chłopców zostali reprezentanci ZSP 
w Żernicy. Z kolei w kategorii dziewcząt 
pierwsze miejsce trafiło do ZSP w Pilchowi-
cach. Wszystkim uczestnikom gratulowano 
udziału w zawodach zgodnie z zasadami 
fair play.  Zwycięzcom życzymy powodze-
nia na dalszym szczeblu rozgrywek.

Klasyfikacja zawodów
I. Kategoria chłopców
1. ZSP Żernica
2. ZSP Pilchowice
3. ZSP Wilcza
4. ZSP Stanica
II. Kategoria dziewcząt
1. ZSP Pilchowice
2. ZSP Wilcza
3. ZSP Żernica
4. ZSP Stanica

Mateusz Siwiec

Narciarskie zmagania
Kolejny już raz młodzież z pilchowickich szkół miała 

okazję rywalizować o Puchar Wójta Pilchowic w narciar-
stwie. W Małym Cichym na Podhalu rywalizowano w sze-
ściu kategoriach wiekowych.

ROCZNIK 2006-2008 

GMINNE ZAWODY W PIŁCE KOSZYKOWEJ

A oto ostateczna klasyfikacja:
SP - KLASY V I MŁODSI - DZIEWCZĘTA 
1 miejsce - MAŚLANKA PAULINA, 
2 miejsce - ZBOROWSKA NADIA, 
3 miejsce - BABIŃSKA MARTA

SP - KLASY V I MŁODSI - CHŁOPCY 
1 miejsce - JAZOWY ALEKSANDER, 
2 miejsce - JURKIEWICZ JAKUB, 
3 miejsce - SZYMAŃSKI JAN

SP- KLASY VI I VII - DZIEWCZĘTA 
1 miejsce - DZIDA ALICJA, 
2 miejsce - SALBERT MAGDALENA, 
3 miejsce - KLYSZCZ AMELIA

SP- KLASY VI I VII-CHŁOPCY
1 miejsce - STRUSKI KAJETAN, 
2 miejsce - PANENKA MATEUSZ, 
3 miejsce - PUSZKARZ PIOTR, MĄCZKA DOMINIK

KLASY VIII I GIMNAZJUM - DZIEWCZĘTA 

1 miejsce - SKOWRONEK JULIA, 
2 miejsce - SZMAL ZUZANA, 
3 miejsce - RYNDAK NATALIA

KLASY VIII I GIMNAZJUM 

- CHŁOPCY 
1 miejsce - SZYMAŃSKI RO-
BERT, 
2 miejsce - PANENKA ŁUKASZ, 
3 miejsce - OLEKSZA KACPER

Organizatorem wyjazdu 
był Zespół Szkolno - Przed-
szkolny w Pilchowicach, na-
grody rzeczowe ufundowane 
zostały przez Pilchowickie 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Spółka z o.o.
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Młodych piłkarzy dopingowali  
Kamil Wilczek i Marcin Brosz 

W 15-letniej historii, Noworoczny Halowy Turniej Piłkarski Marco Soccer Cup po 
raz drugi z rzędu odbył się w gościnnych murach hali sportowej w Pilchowicach. 
I po raz drugi zwyciężyła drużyna złożona z młodych piłkarzy z Katowic. Przed 
rokiem triumfował Rozwój, a tym razem po najcenniejsze trofeum sięgnęli repre-
zentanci Młodej GieKSy. 

Sporą niespodziankę uczestnikom roz-
grywek zrobił reprezentant Polski - Kamil 
Wilczek, który na co dzień występuje w 
duńskiej ekstraklasie, a w czasie turnieju 
przebywał na świąteczno-noworocznym 
urlopie w naszym kraju i znalazł czas, by 
przyjechać do Pilchowic. 

Poczynania młodych piłkarzy śledził też 
m.in. trener Górnika Zabrze - Marcin Brosz, 
a w ramach turnieju adresowanego do 
rocznika 2007, w meczu pokazowym wystą-
piła drużyna sponsora tytularnego - Marco, 
której rywalem byli m.in. zwycięzcy pierw-
szej edycji turnieju sprzed 15. lat. W zespo-
le tym gościnnie wystąpił Marcin Leszczyń-
ski - obecny zawodnik Wilków Wilcza. Jego 
team przegrał z Marco 3:4, jednak on sam 
wpisał się na listę strzelców. 

Na uwagę zasługuje coraz lepsza po-
stawa w tych rozgrywkach reprezentacji 
Gminy Pilchowice, która tym razem zajęła 
miejsce na III stopniu podium (na 2. miej-
scu uplasowała się Reprezentacja Podokrę-
gu Zabrze). 

Czwarte, piąte i szóste miejsce zajęli 
odpowiednio KS MOSiR Czerwionka-Lesz-
czyny, RKP ROW Rybnik i Polonia Łaziska 
Górne. 

Nasz zespół odniósł dwa zwycięstwa: 
2:0 z Polonią Łaziska Górne i 2:0 z KS MOSiR 
Czerwionka-Leszczyny oraz doznał trzech 
porażek: 1:2 z RKP ROW Rybnik, 1:2 z Mło-
dą GieKSą Katowice i 1:8 z Reprezentacją 
Podokręgu Zabrze. 

Reprezentacja Gminy Pilchowice wystą-
piła w składzie: Błażej Nowak, Paweł Chro-
śnik, Dawid Krzan, Jacek Salbert, Dominik 
Szendzielorz, Łukasz Leś, Kacper Stachyra, 
Filip Ratański, Adam Nocoń, Igor Bartela. 
Trener: Daniel Czempiel.


