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Pamiętamy o Tragedii Górnośląskiej
Zrobione zostało niezwykle dużo, by przywrócić pamięć o Tragedii Górnośląskiej. Ale jesteśmy zaledwie na początku drogi, by tamte wydarzenia znalazły odpowiednie miejsce
w naszej najnowszej historii - podkreślił Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice podczas
tegorocznych uroczystości poświęconych wydarzeniom z 1945 roku.
Jak co roku złożono kwiaty na cmentarzu w Żernicy, w kościele parafialnym odbyła się okolicznościowa msza święta, a w Domu Kultury Teatr SAFO przedstawił przejmujący spektakl pt.
„Jo był ukradziony”.
W tym roku Pilchowice podzieliły się ziemią z Doniecka, na której życie straciło tysiące
deportowanych Górnoślązaków. Pamiątkową urnę otrzymał Leszek Żogała, wójt Gierałtowic.
Tradycyjnie wręczono Złote Gwoździe - wyróżnienia dla znaczących osobowości. W tym
roku obdarowani zostali: ksiądz Robert Chudoba w podziękowaniu za działania na rzecz zachowania i przekazywania pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945, Chłopcy z Kapliczki w podziękowaniu za wszystkie ofiarne działania na rzecz Kaplicy św. Jadwigi Śląskiej w Nieborowicach,
ksiądz proboszcz Marek Winiarski za podjęcie decyzji i rozpoczęcie prac budowlanych Nowej
Świątyni w parafii Żernica, Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 w podziękowaniu
za działania i przekazywanie pamięci o tragicznych wydarzeniach 1945 roku i lat następnych,
a także Małgorzata Szombierska za artystyczne wsparcie Parafii.
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Programy Zdrowotne w Gminie Pilchowice
W grudniu 2019 r. na wniosek Wójta Rada Gminy Pilchowice podjęła uchwałę o przyjęciu nowego programu
zdrowotnego w zakresie szczepień przeciw rotawirusom.
Program dotyczy naszych najmłodszych mieszkańców. Na
jego realizację ogłoszono konkurs. Realizatorem zadania
jest MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o. z Żernicy.
Od 27 stycznia 2020 r. można zaszczepić dzieci w placówkach przychodni MED-PROFIL w naszej Gminie tj. w Żernicy
przy ul. Olchowej 16c, Pilchowicach przy ul. Dworcowej 15
oraz Wilczy przy ul. Karola Miarki 123.
Szczepienie przeciwko rotawirusom obejmuje dwie dawki
doustnej szczepionki. Pierwszą można podawać od 6 tygodnia
życia. Druga musi zostać podana przed 24 tygodniem życia,
a najlepiej – przed 16 (odstęp między dawkami musi wynosić co
najmniej 4 tygodnie).
Program realizowany w naszej gminie polega na sfinansowaniu drugiej dawki szczepionki. Pierwsza dawka finansowana jest ze środków własnych rodziców lub opiekunów prawnych dzieci. Rodziny o niskim statusie ekonomicznym będą
mogły skorzystać z programu ubiegając się o zasiłek celowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieborowicach przy
ul. Głównej 52, na pokrycie kosztów zakupu pierwszej dawki
szczepionki. Więcej informacji w zakresie szczepień można uzy-

skać w MED-PROFIL pod numerem telefonu 32 239-75-10.
Ponadto w naszej gminie w roku 2020 r. kontynuowane będą
dwa programy zdrowotne:
a Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców, mający na celu propagowanie
zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez kształtowanie
prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń.
a Program dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko
bakteriom meningokokowym grupy C, obejmujący szczepienia dzieci w wieku 7 lat oraz edukację dzieci i rodziców
w zakresie możliwości zarażenia się tą bakterią.

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Załatwiając sprawy w urzędach, sądach, bankach zarówno w zakresu prawa
spadkowego czy prawa cywilnego potrzebujemy niejednokrotnie odpisy aktów stanu cywilnego. Uzyskanie takiego
odpisu aktu stanu cywilnego jest obecnie zdecydowanie prostsze i szybsze. Od
1 marca 2015 r. o wydanie odpis aktu
stanu cywilnego można się zwrócić do
dowolnie wybranego Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego na terenie całej Polski.
Jeszcze niespełna pięć lat temu, o uzyskanie takiego odpis należało się zwrócić do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca
sporządzenia aktu. Dziś jest to zdecydowanie prostsze i szybsze tym bardziej,
że posiadając profil zaufany lub podpis
kwalifikowany wniosek o wydanie odpis
aktu stanu cywilnego można złożyć również przez internet.
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub
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jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu,
rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym,
jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej
jeżeli jest to konieczne do realizacji ich
statutowych zadań. Jeżeli zatem potrze-

bujesz lub w przyszłości będziesz potrzebował odpisu aktu stanu cywilnego zgłoś
się do USC w Pilchowicach a otrzymasz
wnioskowany odpis aktu, który został
sporządzony w dowolnym USC w Polsce.
Potrzebujesz więcej informacji, służymy
pomocą USC tel. 32 332 71 63.
Joanna Wojciechowska
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Rekrutacja do przedszkoli
Marzec będzie dla wielu rodziców
czasem podjęcia decyzji o zapisaniu
dziecka do przedszkola. Warto zatem
wiedzieć, jak wygląda tegoroczny harmonogram rekrutacji:
24.02.2020 r. – 2.03.2020 r. – Składanie
deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego przez rodziców dzieci,
które już uczęszczają do przedszkola
5.03.2020 r. – 20.03.2020 r. – Składanie
wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z niezbędnymi dokumentami przez
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rodziców dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola
23.03.2020 r. – 16.04.2020 r. – Postępowanie rekrutacyjne i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki
27.04.2020 r. – 29.05.2020 r. – Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (jeśli
placówka będzie dysponować wolnymi
miejscami).
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz druki wniosków można otrzymać w placówkach oświatowych.
ISSN 1643-3092
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i redagowania otrzymanych tekstów.
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Rekordowy budżet, rekordowe inwestycje
Pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy Pilchowice jednogłośnie uchwaliła budżet na 2020 rok. Prognozowane dochody
ogółem przyjęto w wysokości 64.185.163,44 zł, w tym: dochody bieżące 60.364.231,44 zł, tj. 94,05 %, dochody majątkowe
3.820.932,00 zł, tj. 5,95 %.
Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 68.153.638,44 zł, w tym: wydatki bieżące 52.956.229,42 zł, tj. 77,70 %,
wydatki majątkowe 15.197.409,02 zł, tj.
22,30 %.

a przebudowa
dróg
gminnych:
ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach - po budowie kanalizacji
sanitarnej,
a przebudowa
dróg
gminnych:
ul. Sportowa i ul. Bażantów w Stanicy,
a dotacja dla Powiatu Gliwickiego:
projekt budowy chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 2926S
ul. Górnicza w Żernicy,
a modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Żernica
- wykonanie zabezpieczeń
ppoż.,
a dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przyłączy
kanalizacyjnych,
a realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w celu
poprawy jakości powietrza.

Tabela 1
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Na 2020 rok zaplanowane zostały w budżecie między innymi inwestycje takie
jak:
a budowa centrum przesiadkowego w
Wilczy,
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wizualizacja

a budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach,

a rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza,

2020 rok będzie w naszej gminie przede wszystkim czasem kontynuacji dużych
i niezmiernie ważnych inwestycji. Trwa budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach.
Kontynuowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej 921 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rybnicką do ulicy Bierawka. Kończymy rozbudowę przedszkola w Żernicy. Trwają prace przy budowie centrum przesiadkowego w Wilczy oraz rozbudowie
obiektu sportowego w tym samym sołectwie. Podpisane zostały umowy na rozbudowę kanalizacji w Pilchowicach. Wszystko to sprawia, że w niewiele ponad dwa lata
w gminie inwestowanych jest blisko 50 milionów złotych. Nie sposób wymienić
wszystkich planów inwestycyjnych ważne jednak, że podobnie jak w latach ubiegłych,
każde z siedmiu sołectw naszej gminy znajdzie w tym budżecie coś dla siebie.
Kontynuując duże inwestycje nie zapominamy o tych mniejszych, równie ważnych, dlatego 2020 rok jest kolejnym, w którym zwiększona została kwota funduszu
sołeckiego będącego odpowiednikiem funkcjonujących w miastach tzw. budżetów
obywatelskich. W budżecie gminy znalazły się tym
samym zadania przegłosowane przez mieszkańców
na zebraniach na łączną kwotę ponad 480 tysięcy
złotych.
W bieżącym roku tradycyjnie już będzie na Państwa czekać wiele ciekawych atrakcji i wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez gminne instytucje kultury we współpracy z naszymi jednostkami oświatowymi, sołtysami, radami sołeckimi oraz
kołami i stowarzyszeniami.
Maciej Gogulla
WÓJT GMINY
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Wzrost ceny opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Do końca 2019 r. obowiązywała umowa na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice zawarta w dniu 25 października 2016r. Mimo stale rosnących cen (prądu, paliwa, składowania odpadów na wysypiskach) Gmina Pilchowice przez dwa
ostatnie lata utrzymywała jednolitą stawkę za odbiór odpadów komunalnych, która jednocześnie była najniższa w powiecie
gliwickim.

Umowa dobiegła jednak końca i należało podpisać nową –
niestety, mniej korzystną.
W wyniku przetargu została wyłoniona po raz kolejny firma
KOMART Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 7.
W roku 2020 nie tylko mieszkańcy naszej gminy lecz ludzie
w całym kraju odczują podwyżki opłat za wywóz śmieci. Gmina
nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu zebranych opłat za wywóz śmieci.
W Gminie Pilchowice metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej
opłaty określa Uchwała Nr XI/102/19 Rady Gminy Pilchowice
z dnia 26 września 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019r. poz. 6571).
Od stycznia 2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych obowiązują następujące stawki:
a jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 22,00 zł/miesiąc od osoby,
a jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym- 21,00 zł/miesiąc od osoby,
a jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 66,00 zł/miesiąc od osoby.
UWAGA - nie ma ulgi dla szóstej i kolejnej osoby w rodzinie.

DLACZEGO WZROST OPŁAT JEST AŻ TAK DUŻY?
Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednak tym, co
w szczególności wpływa na wysokość opłaty jest drastyczny
wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli
tym co dzieje się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca za to
odpowiedzialny odbierze je spod naszej posesji. Na te koszty
wpływa m.in.:
a wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska. Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady
zapłaciła 74,26 zł. W roku 2019 to już 170 zł. Natomiast
w roku 2020 opłata ta została ustalona na poziomie 270 zł
za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie 3 lat wysokość tej
opłaty wzrosła o 263%.
a wzrost cen energii
Zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę. Nie inaczej jest
z przedsiębiorcami zajmującymi się zagospodarowaniem
odpadów. Tymczasem dla przykładu, w stosunku do zeszłego roku, dla przedsiębiorców, średni wzrost cen energii
w gminach należących do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok 54%.
a wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat,

Zestawienie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminach
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Czerwionka-Leszczyny

Toszek *planowana od I kwartału 2020 r.

Pyskowice *planowana od I kwartału 2020 r.

Gierałtowice

Knurów

Sośnicowice

Pilchowice
4

Rybnik

Miesięczne stawki po przetargu
zł/osoba

Miesięczne stawki przed przetargiem
zł/osoba
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a wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów,
a do tego dochodzą uwarunkowania w skali makro jak chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak
rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za
wprowadzanie ich do obrotu.
Jest jeszcze wiele czynników wpływających na zwiększenie
kosztów obsługi systemu. Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w oferowanych w przetargach cenach wywozu i zagospodarowania odpadów.
DLACZEGO OPŁATA
ZA BRAK SEGREGACJI
JEST AŻ 3 RAZY WYŻSZA ?
Każdy mieszkaniec gminy ma prawo oprócz odpadów posegregowanych oddać frakcję odpadów zmieszanych, których
nie da się posegregować (tzw. pozostałości po segregowaniu).
Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. nie dopuszcza możliwości zadeklarowania oddawania odpadów niesegregowanych. W przypadku
niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w drodze decyzji nałożona zostanie na właściciela podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Pilchowice, tak jak i inne gminy zobowiązana
jest do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu odpadów komunalnych.
NOWA ULGA
DLA MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy, którzy zrezygnują z oddawania bioodpadów
i będą kompostować je we własnym zakresie, otrzymają miesięczną ulgę w opłacie za śmieci w wysokości 1,00 zł od osoby.
Zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości,
którzy złożą nową deklarację i zadeklarują kompostowanie
bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
Z nieruchomości, na których prowadzone będzie kompostowanie bioodpadów (właściciel zadeklaruje kompostowanie) nie będą odbierane odpady biodegradowalne. W tym
przypadku właściciel nieruchomości nie będzie bioodpadów
mógł bezpłatnie oddać w PSZOK-u.
Kilka porad dotyczących kompostowania bioodpadów:
a kompostować można w kupionym specjalnym pojemniku
lub wykonać go samemu z desek, drewnianych palet lub
metalowej siatki, dbając o właściwy przepływ powietrza.
Nie należy mylić kompostowników z gnojownikami, z którymi można się spotkać w terenach wiejskich.
a wybierając miejsce pod budowę kompostownika, należy
zwrócić uwagę na to, aby zlokalizować go w terenie lekko

a

a

a

a

zacienionym, osłoniętym od wiatru, na przepuszczalnym
podłożu. Ustala się też odpowiednie odległości, w których
należy go zbudować.
Dla kompostowników o pojemności do 10 m3 powinno to być
odpowiednio 5 m od okien i drzwi zewnętrznych oraz 2 m od
granicy działki sąsiedniej, drogi lub chodnika dla pieszych. Dla
większych kompostowników, o pojemności od 10 do 50 m3,
wymagania co do odległości są znacznie większe. Powinno
to być: 30 m od okien i drzwi zewnętrznych, 7,5 m od granicy
działki sąsiedniej oraz 10 m od ulic i chodników dla pieszych.
Kompostownika nie należy zakładać na betonie lub innym
nieprzepuszczalnym podłożu, ponieważ na jego dnie będzie
się wtedy kumulowała wilgoć, co nie pozwoli na prawidłowy
rozkład materii organicznej oraz spowoduje jej zagniwanie,
a co za tym, idzie uwalnianie nieprzyjemnych zapachów.
kompostować można liście, trawę, obierki warzyw i owoców (za wyjątkiem cytrusowych), a nawet fragmenty tektury (np. z wytłoczek po jajkach), skorupki jaj, sianko czy
ściółkę zwierząt domowych np. chomików.
nie należy wrzucać do kompostownika mięsa, ryb, gotowanej żywności, popiołu węglowego, odchodów zwierząt lub
pieluszek dziecięcych.
co miesiąc należy przemieszać zawartość kompostownika
w celu dostarczenia powietrza oraz dotarcia mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu.
prawidłowo prowadzony kompostownik ma zapach ściółki leśnej. Nie należy też mylić procesów próchnicznych
z gniciem. Jeżeli w kompoście wyczuwamy zapach zgnilizny
znaczy to, że kompost jest zbyt wilgotny i powinniśmy go
mieszać częściej. Z drugiej strony, jeżeli kompost jest zbyt
suchy, należy go polać wodą.

JAKIE JESZCZE WPROWADZONO ZMIANY
W SYSTEMIE ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH ?
W ramach systemu gospodarki odpadami spod posesji nie
będą odbierane odpady poremontowe (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub
zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest)
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W przypadku
nieruchomości zamieszkałych odpady te będzie można dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-a , gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
dla mieszkańców Gminy Pilchowice jest czynny w każdy piątek
w godzinach od 10.00 do 18.00.
Adres punktu: Knurów-Szczygłowice, ul. Szybowa 44

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?

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

www.pilchowice.pl/sis
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STAWKI PODATKOWE NA 2020 ROK - bez zmian
Podatek od nieruchomości:
Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok nie uległy zmianie, pozostawiono je na poziomie obowiązującym w 2019 roku.
Rady Gminy Uchwałą nr XLII/111/19 z 24 października 2019 r. ustaliła roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,60 zł
c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,46 zł
d) od 1m2 powierzchni niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777),
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł
Podatek od środków transportowych:
Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok nie uległy zmianie, pozostawiono je na poziomie stawek obowiązujących w 2019 i 2018 roku.
Podatek rolny i leśny:
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych ( użytki rolne
przekraczające powierzchnię 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego) wynosi
146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych wynosi 292,45 zł.
za 1 ha fizyczny.
Stawka podatku leśnego wynosi
42,73zł za 1 ha fizyczny.
Informujemy co i kiedy trzeba płacić
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy o najważniejszych terminach płatności podatków i opłat.
Podstawą płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są decyzje
podatkowe. Decyzje ustalające wysokość tego podatku będzie można odebrać u sołtysów poszczególnych sołectw
w drugiej połowie lutego br. Informacja
o dokładnych terminach, w których soł-
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od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
0,74 zł
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,98 zł
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,79 zł
d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 zł
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,70 zł
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

tysi będą wydawać decyzje podatkowe
zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicach
ogłoszeń znajdujących się w każdym sołectwie, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Pilchowice (www.pilchowice.pl)
i w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.pilchowice.pl)
Podatek od nieruchomości, rolny
i leśny należy uiszczać jednorazowo do
dnia 15 marca 2020 roku, gdy kwota
podatku nie przekracza 100 zł. W pozostałych przypadkach w ratach płatnych
w następujących terminach:
w przypadku osób fizycznych:
I rata – do 16 marca 2020 r.
II rata – do 15 maja 2020 r.
III rata – do 15 września 2020 r.
IV rata – do 16 listopada 2020 r.
w przypadku osób prawnych co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, kiedy ratę można zapłacić do ostatniego dnia miesiąca).
Podatek od środków transportowych (ciąży na osobach, które posiadają
samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągniki

naszagmina@pilchowice.pl

siodłowe i balastowe, przyczepy, naczepy i autobusy) uiszcza się na podstawie
deklaracji złożonych przez właściciela.
Deklaracje dotyczące środków transportowych należy składać co roku do dnia
15 lutego (a w przypadku nabycia lub
zbycia środka transportowego do 14 dni
od dnia nabycia lub zbycia). Podatek ten
jest płatny w dwóch ratach w terminach:
I rata – do 17 lutego 2020 r.
II rata – do 15 września 2020 r.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tzw. opłaty za wywóz
śmieci –wszyscy płatnicy są zobowiązani
uiszczać na podstawie deklaracji złożonych w Urzędzie Gminy Pilchowice.
Opłatę za wywóz śmieci można uiścić
jednorazowo za cały rok lub w kwartalnych ratach płatnych w terminach:
rata za I kwartał
– do 20 marca 2020 r.
rata za II kwartał
– do 22 czerwca 2020 r.
rata za III kwartał
– do 21 września 2020 r.
rata za IV kwartał
– do 15 grudnia 2020 r.
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Sprawdź termin ważności swoich
dokumentów-dowodu osobistego
oraz paszportu
W bieżącym roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane
w 2010 r. na okres 10 lat oraz dowody
osobiste wydane w 2015 r. na okres 5 lat
(dotyczy to dowodów osobistych dzieci,
które w chwili składania wniosków nie
ukończyły 5 roku życia). Nadal są ważne
tzw. bezterminowe dowody osobiste,
wydane do dnia 1 marca 2015 roku osobom, które w chwili składania wniosku
ukończyły 65 lat. Osoby te otrzymały
dowód osobisty ważny bezterminowo
i nie mają obowiązku wymiany tych dokumentów, jeżeli dane w nich zawarte
nie uległy zmianie. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego składa się osobiście
w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy na terenie całego kraju, a w imieniu
dziecka wniosek może złożyć jeden
z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być
obecne w urzędzie podczas składania
wniosku. Wyrobienie nowego dowodu
osobistego jest bezpłatne, a wniosek
wraz z aktualną fotografią należy złożyć
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu albowiem taki
jest ustawowy okres oczekiwania na
nowy dowód. Osoby posiadające profil
zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przez internet
w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem strony internetowej
obywatel.gov.pl, gdzie można również
sprawdzić status wniosku oraz czy dowód osobisty jest już do odbioru.
Od 4 marca 2019 r. jest wydawany
e – dowód, to dowód osobisty z warstwą
elektroniczną. Posiada on wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego
– potwierdza tożsamość osoby, obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw.
Z dowodem osobistym można podróżować bez paszportu do krajów, które
pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy
Schengen oraz Albania i Czarnogóra oraz
na niektórych lotniskach będzie można korzystać z automatycznych bramek
granicznych. Dodatkowo dzięki warstwie
elektronicznej, osoby zainteresowane

będą mogły używać e – dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją
publiczną i innymi podmiotami.
E – dowód umożliwi m.in.:
a logowanie się do portali administracji
publicznej np. ePUAP,
a elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
a elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej.
W nowym e-dowodzie z warstwą elektroniczną są 4 certyfikaty:
a certyfikat potwierdzania obecności
znajduje się w każdym dowodzie osobistym i do jego użycia nie potrzebny
jest kod PIN;
a certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania, który pozwoli posiadaczowi
dowodu uwierzytelnić się w usługach
online i może go posiadać osoba, która skończyła 13 lat lub jest częściowo
ubezwłasnowolniona. Do użycia tej
funkcji dowodu osobistego należy
ustawić 4-cyfrowy kod PIN1;
a certyfikat
podpisu
osobistego
umieszczony w e-dowodzie będzie
mógł być wykorzystywany w kontaktach z urzędami, podmiotami
publicznymi oraz do załatwienia innych spraw z firmami lub osobami
pod warunkiem, że obie strony się
na to zgadzają. Decyzję o zamieszczeniu w e-dowodzie certyfikatu
podpisu osobistego podejmuje się
w chwili składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Certyfikat
ten w swoim dowodzie może mieć
każda osoba pełnoletnia oraz osoba, która skończyła 13 lat w stosunku do której o taki certyfikat wnioskuje rodzic, a właściciel dowodu
(dziecko) będzie mogło korzystać
z tego certyfikatu gdy ukończy 18 lat.
Do użycia certyfikatu podpisu należy
ustawić 6-cyfrowy kod PIN 2.
a certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego można go kupić
u dostawcy komercyjnego i umieścić
w swoim e-dowodzie.
Jak używać e-dowodu, zmieniać PIN
lub odblokowywać dany certyfikat za
pomocą kodu PUK, można się dowiedzieć na stronie www.edowod.gov.pl
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Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal
ważny nie ma konieczności jego wymiany na e-dowód! W zakresie dowodów
osobistych szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Referatu Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy Pilchowice, pokój nr 1, tel. 32 235 65 85 lub 332
71 63.
Z uwagi na zbliżający się okres urlopowo-wakacyjny warto sprawdzić terminy ważności posiadanych dokumentów osobistych, którymi posługujemy
się my i nasi członkowie rodziny. Sprawdzając ważność dowodu osobistego warto również sprawdzić termin ważności
posiadanego paszportu, aby przed wyjazdem nie mieć niemiłej niespodzianki.
Wniosek o wyrobienie paszportu należy
składać w biurze paszportowym. Najbliższe biuro paszportowe znajduje się
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Więcej informacji można uzyskać pod adresem paszport.info/Gliwice.
Joanna Wojciechowska
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Dostępny już jest kolejny, 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.

naszagmina@pilchowice.pl
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Przybyło 11,12 %
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Na koniec 2010 roku gmina Pilchowice liczyła 10.682 osoby,
rok 2019 skończyliśmy liczbą 11.870 osób. To 1188 mieszkańców więcej. Najwięcej mieszkańców zyskały Nieborowice, bo aż 367 i liczą teraz 1166 (wzrost o 45,93 %). Kolejnym rekordzistą jest Żernica ze wzrostem z 2679 do 2966
mieszkańców. Podium zamyka Stanica + 211 mieszkańców.
Najmniej przybyło osób zamieszkujących Leboszowice, bo
zaledwie 15.

Pilchowice
Żernica

Wilcza

Stanica

Nieborowice
Kuźnia
Nieborowska
Leboszowice

W 2019 roku urodziło się 111 dzieci (48 dziewczynek i 63 chłopców) i
zmarło 120 osób (50 kobiet i 70 mężczyzn). W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Pilchowicach sporządzono 90 aktów zgonu z czego 53 akty sporządzono
dla mieszkańców naszej gminy.
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PODARUJ PACZKĘ POLAKOM NA KRESACH
Gdy z początkiem listopada było
już pewne, że marszałek województwa
śląskiego pokryje koszty transportu darów na Kresy rozpoczęliśmy nasze akcje
zbiórkowe.
To było duże wyzwanie dla Fundacji
Pomaganie Łączy Ludzi w Knurowie i dla
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, ale w ciągu trzech tygodni zebraliśmy wspólnie prawie trzy tony żywności,
środków czystości, zabawek i artykułówszkolnych. Cieszyliśmy się że nie jedziemy z pustymi rękami i z tego, że jadą
z nami przedstawiciele samorządu województwa śląskiego:
członek zarządu województwa śląskiego Beata Białowąs,
radne Sejmiku Województwa Śląskiego
Ewa Żak i Agnieszka
Biegun a także mieszkaniec naszej gminy
poseł na Sejm RP Jarosław Gonciarz.
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli nam w zbiór-

ce. Lista byłaby zbyt długa, aby wymienić
wszystkich, ale trzeba wspomnieć o dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Pilchowicach i jej pracownikach, a także
o dyrektorach szkół i przedszkoli z terenu
gminy Pilchowice, którzy zdecydowali, że
zorganizują zbiórki u siebie. Po sąsiedzku zbiórkę dla nas organizowała dyrektor GBP w Gierałtowicach. Te instytucje
miesiąc wcześniej zbierały dla fundacji
znicze w akcji „Światełko dla Lwowa”,
gdzie wspierał nas Bank Spółdzielczy w
Sośnicowicach i Szkoła Podstawowa nr
8 z Bojkowa. Najserdeczniej jednak dzię-
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kujemy mieszkańcom gminy Pilchowice.
Dzięki Wam mieliśmy z czym pojechać
do naszych Rodaków w Strzelczyskach,
Łanowicach, Biskowicach, Wojutyczach,
Mościskach, Samborze, Lwowie i Zbarażu. I choć zdajemy sobie sprawę, że nie
każdego stać na wielkie dary, to jesteśmy
pewni, że wszystkie one były ofiarowane
z wielkim sercem. Zwłaszcza, że okazja
ku temu była szczególna, najpiękniejsze
polskie święta rodzinne- Święta Bożego
Narodzenia.
Wiesław Nowakowski
Fundacja Pomaganie Łączy Ludzi

naszagmina@pilchowice.pl
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Zimowe ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Bez śniegu, a jakże atrakcyjnie!
W pierwszym tygodniu ferii odbyły się zimowe półkolonie z GOKiem. Z wypoczynku skorzystało prawie 80 dzieci z naszej Gminy. Mimo, iż
brakło zimowej aury, u nas jak zwykle było atrakcyjnie, kreatywnie i radośnie. Nie brakło ciekawych warsztatów, lalkowego spektaklu, szaleństw w aquaparku, wizyty w teatrze, pysznych
podpłomyków w Chlebowej Chacie, przejażdżki
wozem i kosmicznego balu przebierańców.

Ciekawy program oraz zgrana, kreatywna
i zaangażowana kadra sprawiły, że uśmiechy
zadowolenia nie schodziły z twarzy młodych
półkolonistów. Dla nas to najlepsza opinia!
Dziękujemy dzieciom za radośnie i bezpiecznie spędzony czas, rodzicom za zaufanie,
a opiekunom za empatię i zaangażowanie.
Monika Kustra-Polak
GOK Pilchowice

Teens for teens”
nowy projekt Gminnego Ośrodka
Kultury w Pilchowicach

GOK, po raz trzeci pozyskał środki finansowe z Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach programu „Równać
Szanse 2019”. Sukcesy dwóch poprzednich projektów zaowocowały pojawieniem się młodych, chętnych do współpracy ludzi. To właśnie oni są inicjatorami
nowego projektu, który zakłada zorganizowanie młodzieżowego eventu z konkursami, bubble tea, ścianką foto, wyrzutem kolorów i zabawą z DJ. Główne
działania skoncentrowane będą wokół
zgłębiania specyfiki pracy przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Młodzież
zaplanowała: warsztaty barmańskie,
gdzie nauczą się robić bubble tea, bezal-
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koholowe drinki i koktajle; fotograficzne
warsztaty portretowe (pod kątem zorganizowania ścianki foto) oraz warsztaty z
wystąpień publicznych i autoprezentacji.
Planujemy także pojechać na festiwal kolorów, mający miejsce gdzieś w okolicy,
celem podpatrzenia, jak działa wyrzut
kolorów. W projekcie nie zabraknie też
ciekawych wycieczek i spotkań.
Zdobyte w projekcie umiejętności
przydadzą się młodzieży również w dorosłym życiu, a zwłaszcza w przyszłej pracy
zawodowej. Planowanie celów, priorytetów, działań, koniecznych kroków, podział ról, dbałość o szczegóły, itp. - to są
umiejętności, których najlepiej nauczyć
się w praktyce.
Monika Kustra-Polak
koordynator projektu

naszagmina@pilchowice.pl
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Nowy przebieg trasy autobusu linii 159
Od 27 stycznia 2020 r. zmianie uległ przebieg i rozkład jazdy autobusu linii nr 159.
Rozkład jazdy autobusu został dostosowany do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach w
Pilchowicach i Żernicy. Rozkład jazdy dostępny jest na stronach internetowych
Zarządu Transportu Metropolitalnego
(https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/)
Na nowowybudowanym centrum
przesiadkowym w Żernicy (Przystanek
„Żernica Pętla”) znajduje się stanowisko
przystankowe obsługujące linię 159 zarówno w kierunku do Leboszowic, jak i w
kierunku Żernica Szkoła.
UWAGA! Nadmieniamy, że po zakończeniu przebudowy ul. Gliwickiej w
Pilchowicach (DW 921), stanowisko przystanku Nieborowice Łuże [NŻ] w kierunku Leboszowic zostanie włączone do obsługi linii 159.

Pobiegli dla
WOŚP

Czworo wspaniałych
WOLONTARIUSZY
#WOŚP
Julia Szydło, Barbara Korzuśnik, Patrycja
Gawlik i Karol Wiciok uzbierali 5590,50 PLN.
Kwestowali przy kościołach w Stanicy, Pilchowicach i Wilczy pod opieką Katarzyny Gawlik.

Prawie 13 km pokonali z Pilchowic do Knurowa. Z inicjatywą wystąpił wójt Maciej Gogulla, a pozytywnie odpowiedziała
nowo powstała grupa biegowa
Zatyrani - Biegacze z Gminy Pilchowice.
Zgodnie uznano, że jest to
wstęp do organizacji Orkiestrowego grania w przyszłym roku
w Pilchowicach.
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Noworoczne spełnianie piłkarskich marzeń
Noworoczny Halowy Turniej Piłkarski dla dzieci na stałe zagościł w
kalendarzu imprez sportowych organizowanych w Pilchowicach. Jego
16. edycja odbyła się 11 stycznia i zakończyła się triumfem Akademii Piłkarskiej Team Gliwice. Reprezentacja
Gminy Pilchowice uplasowała się na
piątym miejscu.
– Te turnieje mają dostarczać pozytywnych emocji i wrażeń związanych
z rywalizacją, ale i stwarzać młodym
zawodnikom możliwość poznawania
piłkarzy i trenerów mających na swym
koncie znaczące sukcesy – mówi organizator noworocznych rozgrywek z agencji
PiSk Piotr Skorupa. – Biorąc pod uwagę
tylko trzy ostatnie edycje, należy przypomnieć, że dwa lata temu do Pilchowic
przyjechał Jerzy Dudek, zwycięzca Ligi
Mistrzów z FC Liverpool, a także bramkarz reprezentacji Polski i Realu Madryt.
Rok temu mieliśmy okazję gościć Kamila Wilczka, króla strzelców naszej ekstraklasy, reprezentanta Polski i piłkarza
Broendby Kopenhaga. Wreszcie w tym
roku na zaproszenie odpowiedział m.in.
Dariusz Dudek, były piłkarz Widzewa
Łódź i Legii Warszawa, a obecnie trener
Zagłębia Sosnowiec.
Z dziennikarskiego obowiązku dodajmy, że w roli gości honorowych wystąpili
w tym roku także Józef Dankowski (były
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kapitan Górnika Zabrze, 4-krotny mistrz
Polski, reprezentant Polski, trener), Michał Zieliński (były piłkarz m.in. Górnika
Zabrze, GKS-u Katowice, Korony Kielce,
reprezentant Polski), Jarosław Kaszowski
(były reprezentant Polski w futsalu i piłkarz Piasta Gliwice, który przeszedł z tym
klubem drogę od B Klasy do Ekstraklasy),
a także Andrzej Orzeszek (były piłkarz
Górnika Zabrze).
Na parkiecie hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego rywalizowało sześć
drużyn, w tym Reprezentacja Gminy Pilchowice, która zanotowała cztery remisy
i porażkę (0:1 z Jednością 32 Przyszowice, 1:1 z KS 94 Rachowice, 1:1 z AP Team
Gliwice, 0:0 z Reprezentacją Podokręgu
Zabrze, 2:2 z MLKS Woźniki).
Reprezentację Gminy Pilchowice prowadził Daniel Czempiel, a zespół wystąpił w składzie: Marcin Górecki, Wojciech
Kania, Filip Ratański, Jakub Majsnerowski, Krzysztof Adamek, Karol Cieślar, Michał Kot, Jacek Salbert, Michał Puhl, Karol Mikołajczyk.
Turniej odbył się pod Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Pilchowice –
Macieja Gogulli.
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Końcowa klasyfikacja:
1. Akademia Piłkarska Team Gliwice
2. Reprezentacja Podokręgu Zabrze
3. KS 94 Rachowice
4. Jedność 32 Przyszowice
5. Reprezentacja Gminy Pilchowice
6. MLKS Woźniki
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