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Metropolia 
wspiera  
przebudowę 
dróg

Gmina pozyskała dofinansowanie 
na przebudowę dróg gminnych ul. Brzozowej w Żernicy oraz ul. Le-
śnej w Pilchowicach. Dotacja przyznana została przez Górnośląsko-
-Zagłębiowską Metropolię, której Gmina Pilchowice jest członkiem, 
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Dofinansowa-
nie wyniesie 573 159 zł dla ul. Brzozowej w Żernicy oraz 208 317 zł 
dla ul. Leśnej w Pilchowicach. W najbliższym czasie Gmina przepro-
wadzi postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót 
budowlanych.

Warto dodać, że w ubiegłym roku Gmina Pilchowice również 
pozyskała dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych z Metro-
politalnego Funduszu Solidarności. Przebudowane zostały wtedy 
m.in. ulice: Polna w Wilczy, Bierawka w Pilchowicach, Cicha-Zalesie 
(etap III) oraz odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach, Wiejska 
(etap II) w Leboszowicach, L. Miki (łącznik od ul. Nieborowskiej)  
w Żernicy, Dworcowa oraz Sportowa i Bażantów (etap I - kanalizacja 
deszczowa) w Stanicy.

Kwiaty dla księdza Damrota
Tradycją jest, że zanim uczestnicy Biegu Ulicznego im. ks. Konstantego Damro-
ta rozpoczną rywalizację, to składane są wiązanki kwiatów na grobie patrona 
biegu.
Tym razem przy odnowionym grobie księdza Konstantego Damrota spotkali się parla-

mentarzyści: Krystyna Szumilas, Jarosław Gonciarz, Piotr Pyzik, reprezentant wojewody 
śląskiego, dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki, starosta 
powiatu gliwickiego Waldemar Dombek, członek zarządu powiatu gliwickiego Ewa Jur-
czyga oraz przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice Agata Mosiądz-Kramorz, wójt gminy 
Pilchowice Maciej Gogulla, dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach Joanna Niestrój-
-Ostrowska oraz ksiądz Dariusz Gołek proboszcz parafii Pilchowice.

Dobre wieści, mamy dodruk wyda-
nej w zeszłym roku książki 

„Pilchowice - 
nasze 
dziedzictwo. 
Aby  
pamiętać...” 

Cena 30 zł, dostępna w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wilczy w godzi-
nach pracy. Zapraszamy!

Książka ukazała się z okazji 10-lecia Sto-
warzyszenia Pilchowiczanie Pilchowicza-
nom, a jej powstanie sfinansowała Gmina 
Pilchowice.

www.gok.pilchowice.pl
najlepsze źródło 

informacji

15 sierpnia 
Piknik Ogórkowy

31 sierpnia 
Festyn Dożynkowy w Kuźni Nieborowskiej i Stanicy  

(tu połączony z festiwalem Żuru)

1 września 
Festyn Dożynkowy w Żernicy

7 września 
Festyn Dożynkowy w Pilchowicach i Nieborowicach

8 września 
Festyn Dożynkowy w Leboszowicach i w Wilczy

14 września 
Bierfiest w Żernicy
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Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice z wotum zaufania i absolutorium za rok 2018

15:0 x 2
Używając terminologii sportowej 
było dwa razy 15:0, takimi wynikami 
zakończyły się bowiem głosowania 
w sprawie: wotum zaufania i udziele-
nia absolutorium. Radni jednogłośnie 
zdecydowali pozytywnie ocenić dzia-
łania wójta oraz Urzędu Gminy Pilcho-
wice w 2018 roku.

Głosowania poprzedzone zostały prezen-
tacją Raportu o stanie Gminy Pilchowice, to nowy element w pra-
cach rady, wprowadzony dopiero od tej kadencji samorządu.

Przedstawiając Raport wójt gminy Pilchowice, Maciej Gogulla 
podkreślił, że gmina utrzymuje dobrą kondycję finansową, zaczy-
na także namacalnie odczuwać swoją przynależność do Górno-
śląsko-Zagłebiowskiej Metropolii. Zrealizowano szereg projektów 
dofinansowanych ze środków krajowych jak i unijnych. Łącznie  
w 2018 roku pozyskano kwotę prawie 6 milionów złotych ze środ-
ków zewnętrznych. Wykonane w 2018 roku wydatki majątkowe sta-
nowiły aż 26,03 % wydatków ogółem, co ma istotne znaczenie dla 
funkcjonowania gminy. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do 
podniesienia standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Przed gminą Pilchowice stoją kolejne wyzwania. W najbliższym 
czasie zaplanowano kilka strategicznych inwestycji. Są to między 

innymi: budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach, rozbudowa 
przedszkola w Żernicy, rozbudowa i termomodernizacja LKS „Wil-
ki” Wilcza, budowa oczyszczalni ścieków i głównej nitki kanalizacji 
sanitarnej, która w przyszłości obsłuży część aglomeracji pilcho-
wickiej z Wilczą i Leboszowicami włącznie. To tylko kilka z najważ-
niejszych przedsięwzięć. Wójt zapewnił, że kontynuowana będzie 
polityka zrównoważonego rozwoju wszystkich siedmiu sołectw.

Dużym wyzwaniem będzie walka ze smogiem. W tym zakresie 
planowane jest dofinansowanie wymiany pieców do wysokości  
50 % inwestycji (maksymalnie 6.000 zł). Założono, że do końca 
czerwca 2019 roku wymienionych zostanie 155 pieców, które nie 
spełniają norm. Ważnym elementem działań antysmogowych bę-
dzie kampania edukacyjno-informacyjna.

Powietrze pod kontrolą
W ramach systemu monitoringu zanieczyszczenia powie-
trza rozpoczął działanie pierwszy z czujników, który został 
zainstalowany w centrum Pilchowic.

Dane z czujnika dostępne z dowolnego miejsca z dostępem 
do internetu obejmują: poziom zapylenia cząstkami o średnicy 
mniejszej niż 10 mikronów (PM 10) oraz mniejszej niż 2,5 mikrona  
(PM 2,5), aktualną temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie. Kolory-
stycznie sygnalizowany jest także wskaźnik jakości powietrza. Moż-
na również sprawdzić historię pomiarów i statystyki.

ABY SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA WYSTARCZY WEJŚĆ  
NA STRONĘ

HTTP://PERFECT-AIR.COM.PL/ 
?MAP&LANG=PL&SID=897335193

Dajemy mieszkańcom możliwość monitorowania jakości po-
wietrza. Jest to jeden z elementów budowania świadomości, jak 
ważne jest czym palimy w piecach i czym w konsekwencji oddy-
chamy – uważa Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice. Myślimy 
o umiejscowieniu kolejnych stacji we wszystkich sołectwach, by 
przed sezonem grzewczym objąć monitoringiem całą gminę.

Od nowego roku szkolnego Gmina zaprosi przedszkolaków  
i uczniów do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej, by już 
od najmłodszych lat przywiązywać wagę do dbałości o czyste po-
wietrze.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o możliwo-
ściach uzyskania dofinansowania wymiany starych, kopcących i naj-
bardziej zanieczyszczających pieców 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.

Gabriela Frystacka – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Urząd Gminy w Pilchowicach, tel. 32 332 71 57,  
kierownik.os@pilchowice.pl
Przy przekazywaniu przez sołtysów informacji o wysokości 

podatku od nieruchomości – planowane jest zebranie informacji  
o liczbie i typach pieców, które wykorzystywane są przez Państwa. 
Informacje te posłużą do oszacowania, ile kotłów będzie podle-
gać wymianie zgodnie z wymogami „uchwały antysmogowej”. Po-
trzebne informacje to między innymi: rodzaj zainstalowanego źró-
dła ciepła – piec węglowy, niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem, 
kocioł na biomasę, kocioł na drewno, kominek, ogrzewanie gazo-
we, ogrzewanie na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, odna-
wialne źródło energii, a także rok produkcji kotła/pieca na paliwo 
stałe: powyżej 10 lat, od 5 do 10 lat, mniej niż 5 lat. Stosowna an-
kieta znajdzie się również na stronie internetowej Urzędu Gminy.

HTTP://PERFECT-AIR.COM.PL/?MAP&LANG=PL&SID=897335193 
HTTP://PERFECT-AIR.COM.PL/?MAP&LANG=PL&SID=897335193 
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Ponad 100 przedszkolaków z Pilchowic gościło w Urzędzie Gminy

Mieli okazję poznać jak działa urząd, otrzymali specjalnie przygotowane dowody osobiste, posłuchali o tym jak segregować odpady, 
zwiedzili reprezentacyjną salę na Damrota 5. Odważni mogli sprawdzić, jak wygodny jest fotel wójta. Na pamiątkę wizyty otrzymali drobne 
upominki.

Prawie jak EURO
18 maja 2019 roku w Domu Kultury w Wilczy odbył się Turniej FIFA19 dla dzieci  
i młodzieży do lat osiemnastu. Poprowadził go Sylwester Ciukaj, a organizatora-
mi byli: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury.

Każdy z zawodników reprezentował wysoki poziom. Uczestnicy zmagali się w standar-
dowych rozgrywkach o pierwsze drugie i trzecie miejsce oraz w dodatkowej jako król strzel-
ców. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: I miejsce Wojtek Wieczorek, II miejsce 
- Robert Latoska, III miejsce - Olaf Rzeszutek, IV miejsce Wojciech Skwara. Królem strzelców 
został Wojtek Wieczorek.Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne edycje. 

Pilchowice na FB  

Zapraszamy  

na oficjalny profil  
www.facebook.com 

/pilchowice
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Dziecięca eskorta na meczu Górnika Zabrze z Wisłą Kraków 
Pilchowice w ramach programu partnerskiego z Górnikiem Zabrze patronowały spotkaniu na zabrzańskiej Arenie. Dzieci z Akade-

mii Piłkarskiej Górnika Zabrze miały niezapomnianą okazję wyprowadzić na mecz swoich idoli. Niesamowite przeżycie, które pozostanie  
w pamięci na wiele lat. Być może wśród nich jest gwiazda przyszłości na miarę Włodzimierza Lubańskiego lub Ernesta Pohla. Jadymy durś.

Wprawdzie więcej bramek strzeliła Wisła Kraków, ale dzieciaki z Pilchowic zrobiły furorę i zapewne możliwość strzelania bramek na 
murawie Górnika Zabrze, przy dopingu ponad 17.000 kibiców, na długo zapadnie w pamięć.

Zacięta walka o Puchar Wójta
Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Pilchowice od-
były się w niedzielę, 19 maja na stawie Cegielnia w Wilczy.

Klasyfikacja wśród dzieci:

I miejsce Kaszek Łukasz

II miejsce Pieńkosz Zofia

III  miejsce Pieńkosz Filip, Gamrat Bartłomiej,  
 Plichta Jakub, Bałuch Mateusz

Klasyfikacja wśród dorosłych:

I miejsce Syrnicki Zbigniew

II miejsce Fabisz Harald

III miejsce Kaleta Marcin

IV miejsce Gola Mirosław

IV miejsce Krok Grzegorz

VI miejsce Losza Andrzej

Moja Planeta
Gminny Dzień Ziemi dla przedszkolaków, to sportowe 

konkurencje, quiz o ekologii, w którym wszyscy uczestnicy 
wygrywali drobne upominki.



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 3 (70) - czerwiec 20196

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA  
ORAZ TERAPEUTYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW  

GMINY PILCHOWICE
Przyjdź po wsparcie, po darmową poradę, jeśli:

• Jesteś osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji  
psychoaktywnych,

• Jesteś osobą współuzależnioną,

• Doświadczasz przemocy ze strony bliskich,

• Przeżywasz konflikty w rodzinie lub w szkole,

• Jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstw.

ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO  
GMINNEJ KOMISJI  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
W PILCHOWICACH 

KLUB PSYCHOLOGICZNY „KOMPAS” 
UL. DWORCOWA 8, 44 – 145 PILCHOWICE 

(BUDYNEK POCZTY POLSKIEJ, I PIĘTRO)
Więcej informacji na stronie internetowej www.krpa.info 

Tablety i certyfikaty 
dla seniorów

Śląska Akademia Senior@ - szkolenia komputerowe dla Se-
niorów 65+ zakończyła realizację projektu w Gminie Pilchowice. 
Uczestnicy (70 osób) przeszli szkolenie, a na finał otrzymali pamiąt-
kowe certyfikaty oraz ... tablety.

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Żernicy  
ma już 60 lat

Ten piękny jubileusz świętowano w Domu Kultury w Żernicy. Wcześniej 
odprawiona została uroczysta msza święta.

Były ciepłe słowa podziękowań za dotychczasowe działania i oczekiwania na 
kolejne ciekawe inicjatywy. Cieszymy się, że Koło rozkwita, wzrasta liczba członkiń, 
które aktywnie uczestniczą w licznych konkursach kulinarnych, rękodzielniczych  
i recytatorskich. 

Przybyli goście z Powiatu, sąsiednich Sośnicowic oraz zaprzyjaźnionych organi-
zacji. Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice wręczył najdłużej działającym Paniom 
w Kole Gospodyń Wiejskich w Żernicy pamiątkowe dyplomy.



Nasza Gmina - nr 3 (70) - czerwiec 2019   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 7

Medale dla STRAŻAKÓW
Złoty, dwa srebrne i brązowy medal „ZA ZASŁUGI DLA PO-
ŻARNICTWA” otrzymali strażacy z gminy Pilchowice.

Okazją do wręczenia medali było coroczne spotkanie braci strażac-
kiej. Odznaczeni to:

Dariusz STĘPIEŃ - złoty medal,  
Krzysztof KOTYSZ, Krzysztof PIKULIK - srebrny medal,  
Wojciech CHROŚNIK - brązowy medal.

W spotkaniu wzięli udział: Maciej Gogulla - wójt gminy Pilchowice, 
Agata Mosiądz-Kramorz - przewodnicząca Rady Gminy, parlamentarzy-
ści, przedstawiciele władz Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Wymiana uczniowska Gmina Pilchowice  
Gmina Bobritzch – Hilbersdorf (Sachsen)

Już od trzech lat trwa współpraca pomiędzy szkołą  w Pilcho-
wicach i Hauptschule Bobritzch. W tym roku szkolnym w dniach od 
6 do 10 maja br. odwiedzili nas uczniowie z niemieckiej szkoły wraz 
z dwoma nauczycielami: Heike Lange oraz Lars Schröder. Ze strony 
polskiej w wymianie wzięło udział 19 uczniów klas siódmych oraz 
nauczyciele germaniści: Agnieszka Suliga-Szynkowska, Maria Ber-
nacisko oraz Małgorzata Surdel.

Wymiana rozpoczęła się poniedziałkowym popołudniem. 
Uczniowie zostali bar-
dzo serdecznie przywitani  
i ugoszczeni. Już w pierw-
szym dniu przeprowadzono 
wiele zabaw i gier integracyj-
nych, które były świetną oka-
zją do rozmów.

Wtorek nasi goście spędzili 
w Pilchowicach. Dzień zaczęli-
śmy grami i zabawami, następ-
nie udaliśmy się do Urzędu 
Gminy, gdzie zostaliśmy przy-
jęci przez Wójta – Macieja Go-
gulla. Później spacerowaliśmy 
po Pilchowicach i zaprosiliśmy 
naszych gości do tutejszej lo-
dziarni. Po obiedzie młodzież 
została podzielona na grupy 
i wzięła udział w grze tereno-
wej. Jej celem było poznanie 
historii naszej miejscowości.

Kolejny dzień spędziliśmy 
w Krakowie – miasto to zrobiło 
ogromne wrażenie na naszych 
gościach.

Czwartek uczniowie spę-

dzili w Katowicach, gdzie zapoznali się z historią naszego regionu 
oraz zwiedzili wystawę malarstwa. Dzień zakończył się wspólną 
dyskoteką i grillem.

Następnego dnia musieliśmy się niestety pożegnać. Kolejna 
wymiana będzie miała miejsce dopiero w maju przyszłęgo roku – 
wtedy nasza młodzież odwiedzi gminę Bobritzch położoną w Sak-
sonii.

ZSP PIlchowice
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Kalendarium inwestycyjne

Budowa kanalizacji deszczowej dla ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  
w Pilchowicach (ul. Leboszowska) etap III. Inwestycja Powiatu współfinanso-
wana przez Gminę. 

Przebudowa nawierzchni dróg 
gminnych: ul. Polna,  
ul. Zalesie w Nieborowicach po 
robotach kanalizacyjnych

ul. Kamienna w Żernicy - budowa kanalizacji sanitarnej i droga

Rozbudowa przedszkola w Żernicy 
przy ul. Górniczej

Remont dróg gminnych  
- ul. Powstańców Śląskich  
i ul. Ogrodowej w Żernicy

Przebudowa dróg gminnych: ul. Cicha 
- Zalesie w Nieborowicach - etap IV
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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

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dotacje dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii w ramach działania 
4.1.3 RPO WSL 2014-2020.

Zainteresowanie gmin dotacjami było tak duże, że 10-krotnie przekroczyło dostępną pulę. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały zaledwie 
4 duże wnioski (3 grantowe, 1 niegrantowy) na ponad 100 złożonych w konkursie.

Wniosek Gminy Pilchowice został wysoko oceniony, jednak nie uzyskał dofinansowania, z powodu zbyt małej ilości środków. Żadna z gmin 
naszego powiatu nie otrzymała dofinansowania.

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

Remont dróg gminnych ul. Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa w Nieborowicach

Zakup wiat przystankowych 

przy ul. Szkolnej 
w Pilchowicach

i ul. Krywałdzkiej  
w Nieborowicach
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Bez pszczół nie będzie życia
Pszczoła jest największym skarbem naszej cywilizacji, głównym owadem zapylającym nasze pola i sady. W Polsce od zapyla-
nia pszczół uzależnionych jest 60 gatunków roślin uprawnych. Można więc śmiało zaryzykować twierdzenie, że bez pszczół 
czeka nas katastrofa o trudnej do oszacowania skali. A przecież z każdym rokiem zbliżamy się na skraj przepaści. Co roku w 
wyniku zatruć pestycydami ginie w Polsce 20 proc. rodzin pszczelich. To prawdziwe niebezpieczeństwo dla naszego rolnictwa. 

Wypożycz książkę na wakacje

Dlatego aby nie spowodować zatru-
cia pszczół, wykonując zabiegi chemicznej 
ochrony roślin należy w szczególności:
a	stosować wyłącznie środki ochrony ro-

ślin dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia,

a	zabiegi opryskiwania należy wykony-
wać sprzętem sprawnym technicznie 
z aktualnym badaniem stanu technicz-
nego i skalibrowanym oraz z zastoso-
waniem rozpylaczy zalecanych przy 
stosowaniu danego środka,

a	stosować środki ochrony roślin zgodnie 
z warunkami określonymi w etykiecie,

a	używać środków ochrony roślin w taki 
sposób, aby minimalizować negatywny 
wpływ zabiegów chemicznych na orga-
nizmy niebędące celem zabiegu, 

a	nie stosować preparatów toksycznych 
dla pszczół w okresie kwitnienia roślin 
uprawnych oraz w uprawach, na któ-
rych występują kwitnące chwasty, 

a	wykonywać zabiegi poza okresem ak-
tywności pszczół np. wieczorem, po 
zakończonych lotach owadów zapyla-
jących, 

a	nie opryskiwać roślin pokrytych spa-
dzią,

a	zachowywać minimalne odległości od 
pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy 
polowych i sadowniczych),

a	przestrzegać okresów prewencji,
a	nie wykonywać zabiegów w warunkach 

sprzyjających znoszeniu cieczy użytko-
wej podczas zabiegu (przy prędkości 
wiatru większej niż 4 m/s),

 a	informować pszczelarzy o wykonywa-
nych zabiegach ochrony roślin,

a	nie zanieczyszczać wód, takich jak: 
rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne 
i inne środkami ochrony roślin, ponie-
waż mogą one stanowić źródło wody 
dla pszczół.

Osoby stosujące środki ochrony ro-
ślin muszą posiadać odpowiednie kwa-
lifikacje potwierdzone zaświadczeniem  
o ukończeniu szkolenia. Na posiadaczach 
opryskiwaczy ciąży również obowiązek 
przeprowadzania okresowych badań po-
twierdzających sprawność techniczną 
sprzętu.

Osoby stosujące pestycydy są zobowią-
zane do prowadzenia i przechowywania 
przez okres trzech lat dokumentacji zawie-
rającej: 
a	nazwę środka ochrony roślin, 
a	czas zastosowania i zastosowaną daw-

kę, 
a	obszar uprawy, na którym zastosowa-

no środek, 
a	przyczynę wykonania zabiegu.

Przypadki stwierdzonych nieprawi-
dłowości w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin należy zgłaszać do woje-
wódzkiego inspektoratu ochrony roślin  
i nasiennictwa:

Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w Katowicach
40-172 Katowice,  
ul. Grabowa 1A 
sekretariat  
tel. 32 351-24-00 
fax 32 351-24-44 
wi-katowice@piorin.gov.pl
godziny pracy 7.30-15.30

Wszystkich miłośników książek zaprasza-
my do odwiedzania Bibliotek Gminy Pilcho-
wice. Czekamy na Państwa w Pilchowicach, 
Nieborowicach, Wilczy i Żernicy. Znajdziecie 
u nas książki najbardziej znanych pisarzy.  
Na bieżąco kupujemy hity literatury polskiej 
i światowej. Systematycznie wzbogacamy 
księgozbiór dla dzieci, młodzieży i osób doro-
słych. W tym roku kupiliśmy już 677 nowych 
książek. Dodatkowo oferujemy bezpłatny 
dostęp do Internetu oraz pomoc w obsłudze 
komputera. 

Promując czytelnictwo prowadzimy lek-
cje biblioteczne dla dzieci. W przedszkolach 
organizujemy zajęcia literacko – plastyczne 
oraz uroczystości pasowania na czytelnika. 
Jesteśmy obecni na Targach Wolnego Czasu 
oraz Obchodach Gminnego Dnia Dziecka. 
Zawsze staramy się przygotować dla dzie-
ci ciekawe warsztaty i zajęcia. Wszystkich 
mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy 
do udziału w organizowanych spotkaniach 
autorskich, konkursach literackich oraz co-

rocznym Narodowym Czytaniu. Relacje  
z działalności na bieżąco zamieszczamy na 
naszej stronie oraz facebooku. Zapraszamy 
do polubień. 

W roku 2018 realizowaliśmy pilotażowy 
ogólnopolski projekt „Mała książka – wiel-
ki człowiek” skierowany do 3-latków. Miał 
on na celu zachęcić rodziców by zapisywali 
swoje pociechy do biblioteki. Mali czytelnicy 
otrzymywali wyprawki czytelnicze przygoto-
wane przez Instytut Książki. Projekt przyniósł 
wspaniałe efekty, przyczynił się do wzrostu 
liczby czytelników w naszych placówkach.  
W roku 2019 ponowiliśmy swoją chęć współ-
pracy z Instytutem Książki i będziemy konty-
nuować projekt, tym razem skierowany on 
będzie do dzieci przedszkolnych. W wypraw-
ce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych ksią-
żek dla najmłodszych, a także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 

zakończoną wypożyczeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelni-
cze zainteresowania. W wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wyni-
kających z częstego odwiedzania biblioteki. 
Od września projekt rusza w naszej bibliote-
ce. Zapraszamy do udziału. 

Beata Gilner 
dyrektor Gminnej BIblioteki Publicznej

mailto:wi-katowice@piorin.gov.pl
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NA FRONTACH 
WIELKIEJ WOJNY
NASI PRADZIADKOWIE 
W OKOPACH, 
W POWIETRZU 
I NA MORZU
STRONA 7-16
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Przez życie  
tanecznym krokiem

rozmowa z Darią Leszczyńską 
- strony 6-7

wewnątrz 
kalendarz 

na 2018 
rok
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ŚWIATŁEM 
OPOWIEDZIANE 
ROZMOWA 
Z WACŁAWEM CZARNECKIM
STRONY 12-14

Dostępny już jest kolejny, nowy numer „INFORMACJI HISTORYCZNYCH I KULTURALNYCH Z GMINY PILCHOWICE”. Szukaj-
cie 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.

500 plus na każde dziecko 
już od lipca 
500 plus na każde dziecko zostanie przyznane bez względu na 
wysokość dochodu rodziny.

Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach nie 
zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to bę-
dzie zrobić:

a	drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowi-
cach przy ul. Głównej 52 lub drogą pocztową) od 1 sierpnia 
2019 r. 

a	drogą elektroniczną (na stronie banku lub przez portal 
Emp@tia lub przez ePUAP) od 1 lipca 2019 r. 

Druki wniosków będzie można pobrać od 1 sierpnia br.  
w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Pilchowice bądź Ośrodka. 

Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 wrze-
śnia 2019 r., otrzymamy wypłaty na nowych zasadach wraz  
z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 
30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złoże-
nia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

WAŻNE TERMINY
a	Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, 

że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłaco-
ne najpóźniej do 31 października 2019 r. 

a	Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadcze-
nie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóź-
niej do 30 listopada 2019 r. 

a	Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. 

a	Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wy-
płacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. 

a	Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycz-
nia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie 
od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóź-
niej do 29 lutego 2020 r.)
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ŻERNICA - NIEBOROWICE - LEBOSZOWICE „OSTERREITEN” 
Osterreiten lub inaczej Wielkanocna Procesja Konna, nazywana także „Krzyżokami” najpewniej od niesionego krzyża, której ce-
lem jest poświęcenie pól okalających sąsiadujące z Żernicą miejscowości, ma swoją ciekawą historię, i chyba najpiękniej opisuje 
ten obrządek autor publikacji „Utracone dziedzictwo Heinricha Angermana”, ówczesny proboszcz żernickiej parafii ks. Ernest 
Kiesling.

Po trudnym okresie rządów, którym nie 
było po drodze z kultywowaniem górno-
śląskich tradycji, nastał pokój, wraz z tym 
w głowie proboszcza narodził się pomysł 
wskrzeszenia zapomnianego zwyczaju. Był 
rok 1947, na krótko przed świętami Bożego 
Narodzenia, za sprawą księdza odrodziła się 
piękna chrześcijańska tradycja. Mieszkańcy 
byli zachwyceni tym pomysłem czytamy we 
wspomnianym źródle, i z nastaniem wio-
sny, w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy roku 
pańskiego 1948, jak nakazywała tradycja,  
u stóp kościoła stanęło gotowych do pro-
cesji 70 koni. Na ulice wyległy tłumy wier-
nych z kwiatami i różańcami w rękach. Duch 
Święty zstąpił na naszą ziemię wspominają 
najstarsi mieszkańcy Żernicy. To był zaiste 
piękny święty czas… „Zmartwychwstała  
w nas nadzieja”.

Uroczystości związane z błogosławie-
niem pól, i modlitwy błagalne, w których 
wierni proszą o dobrą pogodę i dobre plo-
ny, niestety i po wojnie miały swoje trudne 
okresy, i po wielu „chudych” latach dzięki 
Ingemarowi Klossowi, miejscowemu KGW 
i współpracy lokalnych władz, piękna tra-
dycja odrodziła się i z każdym rokiem ro-
śnie liczba uczestników, i sympatyków tego 
pięknego obrzędu…

22 kwietnia 2019 roku nad parafią św. 
Michała Archanioła zaświeciło wiosenne 
słońce. O godzinie 12.30 przerwano „śmier-
gusowe” polewanie panien na wydaniu,  
i tłum mieszkańców z niecierpliwością 

oczekiwał wymarszu wielkanocnej 
procesji. Przybrani w wielkanocne 
symbole jeźdźcy, utworzyli orszak na 
polecenie „śpiewoka” oraz prowa-
dzącej Pauliny Garczorz i pod wodzą 
księdza proboszcza wyruszyli w drogę 
do Nieborowic a dalej do granic Lebo-
szowic, tam w ośrodku rekreacyjnym 
„Młynówka”, pielgrzymi podczas krót-
kiego postoju zostali obdarowani pa-
miątkowymi medalami, nie zabrakło 
także drobnych upominków i nagród 
książkowych, tradycyjnie dokonano 
losowania sztabki złota. W tym roku 
szczęśliwym posiadaczem złotego 
kruszcu okazała się młoda uczestnicz-
ka pielgrzymki posiadająca los o nu-
merze 13.
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II WERNISAŻ POD PATRONATEM AMATORSKIEJ GRUPY MALARSKIEJ „OSSIANART” 
ORAZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH 

Dzieci i młodzież w 100 rocznicę 
Powstań Śląskich

W tegorocznej wystawie wzięło udział 30 młodych artystów amatorów, których 
prace zostały dopuszczone do konkursu po wnikliwej analizie jury.

W kategorii dzieci klas 1-3 nagrodzono:
1. miejsce: Maja Sikora kl.2 a/ZSP Żernica
2. miejsce ex aequo: Julianna Cylupa kl. 2b/ 
ZSP Pilchowice oraz Lena Rusin kl. 2/ZSP 
Wilcza
3. miejsce ex aequo: Marzena Walla kl. 2/
ZSP Wilcza oraz Magdalena Kwaśniak kl. 2/ 
ZSP Wilcza
Wyróżnienia:
Paulina Stochla kl. 2/ZSP Wilcza
Bartłomiej Szeloch kl. 2/ZSP Wilcza
Filip Owczorz kl. 2/ZSP Wilcza
Hanna Rak kl. 2a/ZSP Żernica
Hanna Gaca kl. 2b/ZSP Żernica
Matylda Grondys kl. 3a/ZSP Żernica
 
W kategorii klas 4-8  
oraz klas gimnazjalnych nagrodzono:
1 miejscem: Martę Pieszka 3 klasa gimna-
zjum ZSP Pilchowice
2. miejsce ex aequo: Filip Oleksza kl. 5/ZSP 
Pilchowice oraz Kacper Koźlik kl. 7/ZSP Pil-
chowice
3. miejsce ex aequo: Paulina Piechula  
kl. 3b/gimnazjum ZSP Pilchowice oraz
Bartosz Zalewski kl. 3a/gimnazjum ZSP Pil-
chowice.
Wyróżnienia otrzymali:
Natalia Dodak kl. 3a gimnazjum ZSP Żernica
Karolina Wolańska kl. 5b ZSP Żernica
Tymoteusz Dylich kl. 5 ZSP Żernica
Natalia Pietrak kl. 6b ZSP Żernica
Paulina Michalska kl. 8 ZSP Wilcza
Katarzyna Losza kl. 7 ZSP Wilcza

Angelika Bucior kl. 5a ZSP Wilcza
Małgorzata Wymysło kl. 5b ZSP Wilcza
Alicja Wymysło kl. 7 ZSP Wilcza
Marta Korzuśnik kl. 7 ZSP Wilcza
Kamil Jankowski kl. 7 ZSP Stanica
Zuzanna Surdel kl. 6a ZSP Pilchowice.
Marta Werwińska kl. 3a gimnazjum ZSP Pil-
chowice.
Ewa Pęcikiewicz kl. 7b ZSP Pilchowice.

Wydarzenie poprowadzili; Katarzyna 
Kocela – Bardeli, dyrektor GOK Pilchowice 
Waldemar Pietrzak oraz opiekun „OSSIA-
NART” Maciej Ossian Kozakiewicz. Temat 
konkursu wydawał się trudny, informowała 
Katarzyna Kocela - Bardeli, okazało się jed-
nak, że młodzież zdała egzamin z historii  
i swojej tożsamości znakomicie.

Młodzi ludzie włożyli kawał duszy do 
swoich obrazów, widać z tego, że serca biją 
tu na Śląsku nieprzerwanie tym co nazywa-
my fundamentem naszej tożsamości. Gór-
nik, wieża wyciągowa kopalni współgra z pej-
zażem pól, łąk – natury. Jak Śląsk to przecież 
także sport i ukochana drużyna, ale i górnik 
co widać na obrazach dzieci. To mundur, kul-
tura, obyczaje, ukochanie przyrody, szacu-
nek do rodziny i wszystkich wartości z tym 
związanych. To także rodzime umiłowanie 
sztuki na wielu jej płaszczyznach, czego by-
liśmy świadkami słuchając występu młodych 
solistek; Magdaleny Czarneckiej w utworze 
„My Favorite Things” z musicalu Dźwięki 
Muzyki, Emilii Podsiadło „Płynie czas, liczę 
dni” z filmu Anastazja oraz Natalii Menzik  
w utworze „In the Arms of the Angel” z filmu 
Miasto Aniołów.

Tadeusz Puchałka

Po poczęstunku, procesja wyruszyła  
w drogę powrotną, gdzie u stóp zabytkowe-
go kościoła św. Michała Archanioła poże-
gnano pielgrzymów i ogłoszono zakończe-
nie tegorocznych uroczystości, które swoim 
patronatem objęli Starosta Powiatu Gliwic-
kiego pan Waldemar Dombek, oraz Wójt 
Gminy Pilchowice pan Maciej Gogulla, przy 
współpracy Rad Sołeckich i sołtysów Żerni-
cy, Nieborowic oraz Leboszowic…

Na koniec podziękowania należą się 
organizatorowi Parafii Rzymskokatolickiej  
w Żernicy, oraz panu Ingemarowi Klossowi, 
któremu zawdzięczamy kolejne odrodzenie 
pięknych chrześcijańskich tradycji, a także 
współorganizatorom Gminie Pilchowice, 
strażakom OSP Leboszowice i Żernica, pro-
wadzącemu uroczystości na terenie obiek-
tu rekreacyjnego w Leboszowicach – dy-
rektorowi Waldemarowi Pietrzakowi oraz 
pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury 
w Pilchowicach.

Ps. Należy podkreślić, że tegoroczna 
konna procesja była z całą pewnością fe-
stiwalem młodości. (Śpiewokami były bar-
dzo młode osoby – Zofia Niestrój, Wiktoria 
Kloss i Gloria Kloss. Procesję z krzyżem pro-
wadziła Paulina Garczorz, zaś wśród mło-
dych amazonek nie brakowało kilkunasto-
letnich dziewcząt, podobnie jak w ekipach 
strażaków ochraniających uroczystości. Nie 
brakowało także młodych twarzy w od-
świętnie przystrojonych powozach). 

Widać zatem, że w Gminie Pilchowice 
tradycje mają się dobrze. 

Tadeusz Puchałka
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Podwójne 
święto 

Dziewiąta edycja Biegu Ulicznego 
poświęconego pamięci księdza Kon-
stantego Damrota odbyła się w Dniu 
Dziecka. 1 czerwca mieliśmy zatem 
podwójne święto. 

Warto przypomnieć, że ksiądz Konstan-
ty Damrot uczył w pilchowickim semina-
rium nauczycielskim, z kolei zmarł w tutej-
szym szpitalu i spoczął na przyklasztornym 
cmentarzu. W tym roku jego nagrobek do-
czekał się renowacji, a delegacja władz sa-
morządowych tradycyjnie już przed spor-
tową rywalizacją odwiedziła grób i złożyła 
na nim kwiaty. 

Tegoroczny bieg został wpisany w pro-
gram obchodów setnej rocznicy wybuchu 
I Powstania Śląskiego, a także w program 
Metropolitalnego Święta Rodziny.

Organizatorzy zaprosili uczestników 
do parku przy placu targowym. Tam jako 
pierwsi do sportowej rywalizacji przy-
stąpili najmłodsi. Wszystkich chętnych 
podzielono na cztery kategorie wiekowe.  
W grupie do lat 6 wygrała Oliwia Bie-
nia przed Kajetanem Kustrą i Laurą Foit.  
W kategorii 7-9 lat pierwsze miejsce zajął 
Szymon Pankowicz, na drugim miejscu 
sklasyfikowana została Laura Kąsek, a na 
trzecim - Franciszek Tlatlik. W kategorii 
wiekowej 10-12 lat triumfował Łukasz Leś 
przed Miłoszem Czechowskim i Mate-
uszem Sadowskim, z kolei w grupie naj-
starszej (13-15 lat) najszybszy był Paweł 
Pawłyna, a kolejne miejsca na podium za-
jęli Mateusz Panenka i Wiktoria Kobiałka.

Patronat nad biegiem objął Woje-
woda Śląski, a organizatorami byli Gmi-
na Pilchowice, Starostwo Powiatowe  

w Gliwicach oraz Gminny Ośrodek Kultury  
w Pilchowicach. 

Wydarzenie to zgromadziło wokół tra-
sy wielu gości. Uczestników biegu oklaski-
wali i nagrody im wręczali parlamentarzy-
ści - Krystyna Szumilas, Jarosław Gonciarz, 
Piotr Pyzik, Krystian Probierz, Dyrektor 
Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego - Adam Ostalecki, Starosta Powiatu 
Gliwickiego - Waldemar Dombek, członki-

ni Zarządu Powiatu Gliwickiego - Ewa Jur-
czyga, a w roli gospodarzy wystąpili Agata 
Mosiądz-Kramorz (Przewodnicząca Rady 

Gminy Pilchowice) oraz Maciej Gogulla 
(Wójt Gminy Pilchowice). 

Bieg główny odbył się na dystansie  
5 km. Najszybciej trasę pokonał Aleksan-
der Zięba (Klub Sportowy Gminy Psary) 
- 16:23.5. 

Pilchowiczanie zdominowali najmłod-
szą kategorię wiekową (16-19 lat) zajmując 
całe podium: 1. Paweł Machulik, 2. Domi-
nik Walla, 3. Alexander Bernacisko. Po-

nadto swojego przedstawiciela na „pudle” 
mieliśmy w kategorii 50-latków. Był nim 
Jan Łyziński z Kuźni Nieborowskiej, który 
zajął drugie miejsce. 

Organizatorzy przygotowali specjalne 
upominki dla najmłodszego i najstarszego 
mieszkańca Gminy Pilchowice. Najmłod-
szym okazał się Dominik Walla, a najstar-
szym - Waldemar Macyszyn. 

Sponsorami biegu byli: Gratisownia.
pl, Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach, 
Stary Hangar w Gliwicach, Laserhouse,  
a także parlamentarzyści Krystian Pro-
bierz i Jarosław Gonciarz. O wodę mine-
ralną dla uczestników zadbało Pilchowickie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, które w tym 
roku obchodzi 10-lecie istnienia. 

(piotr)
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Wśród wielu wspaniałych partnerów i sponsorów, znaleźli się 
także wolontariusze, nasi młodzi mieszkańcy, którzy wydatnie 
pomagali nam w Biegu Damrota i Gminnym Dniu Dziecka. Bez 
ich energii i zapału nie dalibyśmy sami rady. To dopiero począ-
tek współpracy, a my już nie możemy się doczekać kolejnych 
imprez. DO MŁODZIEŻY ŚWIAT NALEŻY.

Nasi młodzi przyjaciele obsługiwali nagłośnienie, rejestrowali 
wideo i robili zdjęcia, animowali zabawy, zabezpieczali trasę 
biegu (schładzali biegaczy), częstowali wodą, ale także poma-
gali nam w transporcie, ustawianiu infrastruktury, sprzątaniu.... 
Byli słowem wszędzie.

Projekt „Animujmy i Działajmy!” realizowany jest przy wspar-
ciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ra-
mach programu Program „Równać Szanse”

Młodzież ma szanse działać na rzecz społeczności lokalnej, 
sama rozwijając przy tym swoje umiejętności jak autoprezen-
tacja, współpraca w grupie, planowanie itd. Dzięki temu łatwiej 
będzie im w przyszłości wkraczać w dorosłe życie. My jesteśmy 
z nich dumni.
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