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NASZA GMINA
Żegnaj szkoło,

witajcie wakacje

W cieniu zdalnego nauczania dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. 
E-szkoła z dnia na dzień radykalnie zmieniała sposób kształcenia. 
Nie było łatwo, ale udało się! 
Dziękujemy Wszystkim: Dzieciom, Nauczycielom i Rodzicom, że podołaliście i dotrwaliście. 
Wasza umiejętność dostosowywania się do nowej, szkolnej rzeczywistości budzi podziw.
Nareszcie nadeszły upragnione i w pełni zasłużone wakacje. 
Życzymy, by dla wszystkich były one nie tylko udane, ale przede wszystkim bezpieczne i spędzone 
w zdrowiu. 
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Nowe sprzęty  
w stołówce w Wilczy

Ponad 92.000 PLN na doposażenie  
i poprawę standardu funkcjono-
wania stołówki w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Wilczy.

Gmina Pilchowice oraz oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wilczy pozyska-
ły środki z wieloletniego rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowa-
niu (74 256,68 zł) i 20% wkładowi wła-
snemu Gminy (18 564,17 zł), stołów-
ka szkolna zostanie wyposażona m.in.  
w sztućce, talerze, kubki, garnki, po-
jemniki, przybory kuchenne, roboty, 
chłodnie, a także zostanie wymieniona 
instalacja elektryczna oraz odmalowane 
zostaną pomieszczenia kuchni i jadalni.

Pomoc dla szpitali

„Dziękujemy za każdą złotówkę, za każdy przekazany dar. 
Otrzymane wsparcie odbieramy również jako świadectwo so-
lidarności społecznej oraz zapewnienie, iż w walce z koronawi-
rusem nie jesteśmy sami i mamy Przyjaciół na których zawsze 
możemy liczyć”

Taki list od starosty powiatu raciborskiego Grzegorza Swo-
body otrzymał wójt Maciej Gogulla. Jest to wyraz podziękowa-
nia za zebrane wśród mieszkańców pieniądze i przekazane na 
rzecz raciborskiego szpitala.

Przypomnijmy, że akcja zainicjowana przez Tomasza Bo-
gackiego spotkała się z dużym odzewem mieszkańców. Do ak-
cji włączyła się również gmina. Na rzecz raciborskiej placówki 
przekazano z budżetu kwotę 20 tysięcy złotych.

***
Warto odnoto-

wać, że także Szpital 
Chorób Płuc im. św. 
Józefa w Pilchowi-
cach może liczyć na 
wsparcie samorządu. 
Na początku roku 
władze gminy zdecy-
dowały o przyznaniu dotacji w wysokości 75.000 zł na prace 
remontowe i konserwatorskie w szpitalu. W ramach prac na-
stąpi renowacja posadzki, wymienione zostaną 3 drzwi oraz 
przeprowadzone zostaną roboty malarskie. Prace potrwają do 
końca października 2020 r.

***
Nowoczesny sprzęt endoskopowy, 

który wykorzystywany będzie na Od-
dziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knu-
rowie został zakupiony dzięki decyzji 
wójta i radnych Rady Gminy Pilchowice. 

3 x 10.000 zł
„Victoria” Pilchowice, „Orzeł” Sta-
nica i „Naprzód” Żernica wśród 
klubów, które otrzymały wsparcie  
z programu „Klub” - Ministra Sportu.

W knurowskim Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Ignacego Jana Paderewskie-
go odbyła się uroczystość z udziałem 
minister sportu Danuty Dmowskiej-An-
drzejuk, samorządowców i parlamenta-
rzystów. Podczas której wręczono czeki  
z pomocą finansową. Gratulujemy klu-
bom dobrze złożonych wniosków.

Pilchowice na FB 
Zapraszamy  

na oficjalne profile  

www.facebook.com/pilchowice

www.facebook.com/gokpilchowice
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„Bene Meritus” 
dla Pilchowiczan

„Bene Meritus” (z łac. dobrze za-
służony) to nagroda corocznie przy-
znawana przez Radę Powiatu Gli-
wickiego osobom, stowarzyszeniom  
i instytucjom, które najlepiej przy-
służyły się społeczności powiatu gli-
wickiego.

Stowarzyszenie otrzymało nagrodę 
za zaangażowanie i działalność na 
rzecz lokalnej społeczności. Jak pięk-
nie podsumowano:” Stowarzyszenie 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom to 
nośnik pamięci o przeszłości okolicy 
tworzący jej przyszłość”.

COVID-19

Codziennie na stronie internetowej www.pilchowice.pl 
prezentujemy dane statystyczne dotyczące zarejestrowa-
nych przypadków koronawirusa w gminie Pilchowice od 
początku zbierania informacji.

Dane pochodzą ze Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Gliwicach.

Absolutorium 
i wotum zaufania dla WÓJTA

Maciej Gogulla pozytywnie i jednogłośnie został oceniony przez Radę Gminy Pil-
chowice.

Decyzję poprzedziło przedstawienie ra-
portu o stanie Gminy oraz debata nad nim. 
Raport zawiera podsumowanie działalności 
Wójta w roku poprzednim, a zatem dane 
dotyczące procesu realizacji wszystkich za-
dań i kompetencji organu wykonawczego. 
Szczególnie dotyczy to realizacji polityk, 
programów i strategii, realizowanych przez 
Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał 
Rady Gminy itp. Jest to  swoiste podsumo-
wanie roku zawierające też informacje do-
tyczące demografii, finansów, inwestycji 
realizowanych na terenie gminy, sfery spo-
łecznej, warunków i jakości życia mieszkań-
ców. 

Udzielenie absolutorium oznacza 
stwierdzenie prawidłowości finansowego 
działania samorządu, co wiąże się z odpo-
wiednim zarządzaniem środkami publicz-
nymi. 

Gmina Pilchowice utrzymuje dobrą kon-
dycję finansową. Istotne znaczenie dla  funk-
cjonowania gminy mają pozyskane środki 
zewnętrzne - krajowe jak i unijne, dzięki któ-
rym zrealizowano wiele inwestycji. W 2019 
roku wartość wydatków majątkowych  wy-
niosła 11,7 mln. zł, co stanowi  20,86 % wy-
datków ogółem. Zadania realizowane przez 
gminę mają na celu poprawę standardu ży-
cia i bezpieczeństwa mieszkańców.
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Bezpłatne zajęcia komputerowe  
dla seniorów 65+ w formie zdalnej

Urząd Gminy Pilchowice informuje,  
że Fundacja Partycypacji Społecznej zamie-
rza zorganizować kolejny darmowy cykl 
szkoleń  z obsługi komputera. Z uwagi na 
obecną sytuację epidemiologiczną zajęcia 
prowadzone będą w formie online i skiero-
wane będą do Seniorów 65+.

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu 
otrzyma  za darmo TABLET.

Kto może wziąć udział w grupach zdal-
nych:
• Osoby, które ukończyły 65 rok życia,
• zamieszkujące na terenie gminy dekla-

rującej przystąpienie do projektu
• posiadające dostęp do sprzętu oraz 

Internetu  umożliwiającego realizację 
szkoleń zdalnych.
Zainteresowane osoby proszone 

są o kontakt pod numerem telefonu: 
577 888 627 lub 32 496 94 88 w celu uzy-
skania szczegółowych informacji.

114.800 zł na sprzęt  
komputerowy

Gmina Pilchowice pozyskała 70 tys. zł  na zakup komputerów dla uczniów  
i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna szkoła”, a 44.800 zł z projektu „Zdalna 
szkoła +”.

Projekty te były odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną  z wpro-
wadzeniem stanu epidemii na terenie kraju.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadali 
przed monitorami komputerów. Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, że część z nich 
nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Ministerstwo Cyfryzacji wychodząc naprzeciw potrzebom ogłosiło konkurs,  
w którym gminy i powiaty mogły wnioskować o ośrodki na zakup sprzętu umożliwia-
jącego uczniom realizację nauki zdalnej. 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.

I Metropolitalny 
Konkurs Literacki 

Pomimo trudnych czasów i wielu 
ograniczeń związanych z pandemią ko-
ronawirusa w naszym kraju, która unie-
możliwia spotkania w szerszym gronie, 
paradoksalnie mamy więcej czasu dla 
siebie, naszych bliskich i rodziny. Stwarza 
to wiele możliwości promowania tego, 
co w życiu człowieka jest najważniejsze 
– miłości i radości czerpanej z życia ro-
dzinnego i jego lokalnej historii.

Dlatego, aby wzmocnić rodzinne 
wspólnoty, podkreślić, że to w rodzinie 
dajemy sobie wsparcie, udzielamy pomo-
cy i pokonujemy problemy, nie rezygnu-
jemy z organizacji 13. Metropolitalnego 
Święta Rodziny. Chcemy zaproponować 
w miejsce imprez kulturalnych i sporto-
wych, rodzinną wycieczkę w przeszłość, 
organizując Metropolitalny Konkurs Li-
teracki, którego hasłem będzie „Rodzina 
przestrzenią spotkania”.

www.swieto-rodziny.pl

Uzyskaj odpis  
aktu stanu cywilnego

(urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywil-
nego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) 
zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, do-
staniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każ-
dy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić 
opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie 
papierowej lub elektronicznej.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY
30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się w naszym 

kraju pierwsze wybory samorządowe, które zapoczątko-
wały proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Pol-
sce. Wybierano składy 2383 rad gmin i miast, które zgodnie  
z obowiązującymi wówczas przepisami, dokonywały następ-
nie wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów. 

W ciągu minionych 30 lat nasze miasta i gminy zmieni-
ły się nie do poznania. Ogromna w tym zasługa niezliczonej 
rzeszy samorządowców różnych szczebli, od wójtów, rad-
nych, sołtysów, pracowników gminnych jednostek organi-
zacyjnych, po przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
społeczników i wielu, wielu innych ludzi dobrej woli. 

Dziś wszystkim Państwu, którzy przez te lata oddawali 
cząstkę siebie po to, by naszą małą ojczyznę czynić coraz 
lepszą, składam najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy 
uznania. 

Pielęgnujmy nadal jak tylko się da tę piękną i wciąż ak-
tualną ideę samorządności. Wszak silny, dobrze zorganizo-
wany i niezależny samorząd, to silna, dobrze zorganizowana  
i niezależna Polska.

30 LAT
SAMORZĄDNOŚCI

Drodzy Państwo
Uznając, że jubileusz odrodzenia samorządu jest do-

skonałą okazją do tego, by oddać głos uprzednim Włoda-
rzom naszej gminy, zwróciłem się do nich z prośbą, aby 
w odpowiedzi na kilka pytań, podzielili się z nami swymi 

wspomnieniami z lat, w których piastowali urząd wójta. 
Cieszę się, że wszyscy odpowiedzieli pozytywnie na moją 
prośbę, dzięki czemu nasi Czytelnicy mogą znów przez 
chwilę przenieść się w klimat tamtych czasów. 

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY PILCHOWICE
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Henryk Bruniewski  
WÓJT GMINY PILCHOWICE W LATACH 1990 - 1998

Pierwsze dni po wyborze nie były dla mnie nowością ponieważ 
funkcję szefa administracji pełniłem w gminie Pilchowice od 16 lat. 

Może jednak poczucie ulgi po bez nadziei ostatnich lat ko-
munizmu, ale też pewność, że samorząd da radę bo na szczeblu 
wiejskim zawsze działał (np. w Żernicy z inicjatywy rady sołeckiej 
wieś wybudowała ośrodek zdrowia i wiele podobnych działań w 
innych wsiach).   Najważniejsze zadanie to była budowa wodocią-
gów, udało sie je wybudować w ciągu kilku lat. Zadanie to wiąże 
się z pytaniem o największe trudności - dwie sprawy: pierwsza to 
uzgodnienia z mieszkańcami trasy przebiegu wodociągów,  dru-
ga finanse. Pierwszą załatwiły samorządy wiejskie, dużą zasługę 
położyli tu działacze Rogoń Reinhold , Wilczek Alfred i inni tak, że 
budowa szła sprawnie. Druga  trudniejsza o dotacje z U.W . było 
trudno , powstała nowa jednostka dysponująca finansami, która 
bardziej zajmowała się swoją organizacją niż pomocą gminom. 
Problem rozwiązaliśmy nawiązując kontakt   z Funduszem współ-
pracy polsko-niemieckiej, który udzielił nam częściowo umarzal-
nych kredytów. 

Najmilsze chwile; roześmia-
ne dzieci w nowo wybudowa-
nych obiektach oświatowych, 
tomik wierszy Damrota wydany 
przez gminę w rocznicę jego 
śmierci , przejęcie służby zdro-
wia przez administrację gmin-
ną, co do dziś daje pozytywne 
rezultaty i wiele innych.

Ludzie! Wiele nazwisk! Lu-
dzie z którymi pracowałem. 
Między innymi Brzezina Jó-
zef z Wilczy, Skupień Gerard  
z Ochojca Wawrzynek Dorota  
z Kuźni Nieborowskiej, Rogoń Rajnhold z Pilchowic, Kampe Waldemar  
z Żernicy, Wilczek Alfred  z Leboszowic i wielu innych samorzą-
dowców z krwi i kości, bez nich nie udałoby się tyle zbudować.

Jak wspomina Pani/Pan swoje pierwsze dni sprawowania funkcji wójta ? 
Co było najważniejszym wyzwaniem podczas kadencji ? 

Jakie były najmilsze chwile ? 
Jakie obrazy przychodzą na myśl na słowo „Pilchowice” ?

27 maja 1990 roku odbyły 
się w Polsce pierwsze w pełni 
wolne wybory do rad gmin – 
organów stanowiących jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
Tego dnia obchodzimy również 
Dzień Samorządu Terytorial-
nego. W tym roku pandemia 
stanęła na drodze, aby móc 
uczcić ten dzień i cieszyć się 
tym co niesie ze sobą słowo 
SAMORZĄDNOŚĆ. To co dały 
nam wolne wybory nie trzeba 
zapewne nikomu tłumaczyć, 
prawo do decydowania o tym, 
kto będzie nas reprezentował 
i jakiego rodzaju rozwiązania 

nam w tym zakresie zaproponuje. Prawo do wolnego wyboru to 
coś co każdy z nas nabył i może z tego w swobodny sposób korzy-
stać. Gmina Pilchowice zmieniała się na przestrzeni 30 lat… niejed-
nokrotnie marzenia zderzały się rzeczywistością w głównej mierze 
z brakiem wystarczających środków, aby móc od razu zrealizować 

wszystkie plany. Na niektóre rozwiązania trzeba było czekać lata-
mi, aby przy wsparciu między innymi środków unijnych móc ruszyć 
do przodku i zacząć realizować, to co kiedyś było tylko w sferze 
marzeń. Myśląc o zmianach jakie sukcesywnie następowały w na-
szej gminie na przestrzeni ostatnich 30 lat nie sposób nie myśleć o 
ludziach, którzy za tymi zmianami stali, mam tu na myśli wójtów, 
radnych, sołtysów a także tych, którzy chcąc zrobić coś dobrego 
dla swojej miejscowości zakasali rękawy i pracowali w czynie spo-
łecznym nie szczędząc wysiłku i poświęconego czasu. Dzięki pra-
cy wielu osób, których nie sposób wszystkich wymienić jesteśmy 
teraz tu gdzie jesteśmy, jesteśmy częścią Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, gminą już nie typowo rolniczą, ale wciąż gminą 
rozwijającą się i gminą gdzie ciągle ważne jest przywiązanie do tra-
dycji, w której liczy się człowiek. Jako Przewodnicząca Rady pragnę 
podziękować swoim poprzednikom, którzy stali na czele Rad Gmin 
w poprzednich kadencjach, a byli to: 

Henryk Konopka 1991-1992
Józef Brzezina 1993-29.06.1994
Marian Sadecki 29.06.1994-1998
Krystian Gogulla 1998-2002, 2002-2006
Andrzej Ogórek 2010-2014
Ceniąc pracę i zaangażowanie wszystkich, życzę Gminie Pilcho-

wice pomyślnych „wiatrów” na kolejne dekady i tego, aby każdy 
obrany przez rządzących kierunek przyczyniał się do polepszenia 
warunków życia mieszkańców.

Agata Mosiądz - Kramorz 
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

30 LAT
SAMORZĄDNOŚCI
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Wilhelm Krywalski  
WÓJT GMINY PILCHOWICE W LATACH 1998 - 2010

Joanna Kołoczek - Wybierek  
WÓJT GMINY PILCHOWICE W LATACH 2010 - 2014

Pierwsze dni sprawowania funkcji Wójta były dosyć dawno bo 
ponad 20 lat temu. Miałem wtedy 31 lat, dużo pomysłów, energii 
ale i strachu. Początek nie był łatwy. Jednak z perspektywy czasu, 
który minął, muszę wspomnieć o życzliwości ze strony współpra-
cowników, a przede wszystkim ze strony mieszkańców. Bardzo cie-
szyłem się również w pierwszych dniach tej nowej służby, że tylu 
nowych rzeczy będę się mógł uczyć. Chętnie wyjeżdżałem rano do 
pracy, bo wiedziałem, że będzie coś ciekawego coś co bezpośred-
nio lub przynajmniej pośrednio wpływa na życie naszych miesz-
kańców.

Wskazanie jednego, najważniejszego wyzwania podczas ka-
dencji nie jest takie proste. Wymienię jednak – zmiany w oświa-
cie. Było to utworzenie gimnazjów, powołanie zespołów szkol-
no-przedszkolnych i zamkniecie lub ograniczenie działalności 
niektórych placówek. Te zmiany powodowały, że część uczniów 
musiała dojeżdżać do szkoły. To była niedogodność. Choć dzisiaj 
nie ma już gimnazjów to sądzę, że temu wyzwaniu wtedy sprosta-
liśmy jako Samorząd.

Jeszcze jedno można tutaj dodać, że ukształtowana wtedy 
substancja lokalowa pozwoliła po wielu latach na „łagodne” prze-
prowadzenie kolejnej reformy oświaty – likwidacji gimnazjów  
i wprowadzenie 8 klas w szkołach podstawowych.

W pracy Wójta, w istocie, są również przyjemne chwile. Cho-
ciaż miałem ich oczywiście więcej, to jedną muszę wymienić jako 
bardzo miłą.

Po zakończeniu gimnazjum młodzież organizowała zabawę – 
Komers. Zapraszani byli nauczyciele i ja też otrzymywałem zapro-
szenia. To był Komers w Pilchowicach, chyba po wybudowaniu Sali 
gimnastycznej przy gimnazjum. Młodzież, w humorystyczny spo-

sób dziękowała swoim nauczy-
cielom przyznając im laury. Był 
to np. Laur wybitnego malarza 
za stworzenie niecodziennego 
rysunku na tablicy. Ten laur to 
była szarfa. Ja wtedy otrzyma-
łem szarfę z napisem „Wiluś 
najlepszy Wójt na świecie”. 
Pomyślałem wtedy – trudno 
osiągnąć coś więcej. Niedawno 
podczas remontu w domu na-
tknąłem się na tą szarfę – bar-
dzo miłe wspomnienie.

Powiedzenie komuś, że czegoś nie zrobimy lub jeszcze gorzej, 
że trzeba coś zamknąć jest zawsze trudne. Choć jest pełne przeko-
nanie, że to dobre rozwiązanie to, z tyłu głowy, jest wiadomość, 
że to dotyczy konkretnych ludzi i ich losów. Wymienię tutaj za-
mknięcie szkoły w Nieborowicach. Uczniowie, rodzice i nauczycie-
le, każdy z nich to przeżywał i ta świadomość jest w momencie 
podejmowania takiej (tej) decyzji.

Słowo Pilchowice ma dla mnie dwa znaczenia. Gmina jako  
7 sołectw, które często odwiedzam podczas moich przejażdżek 
rowerowych i spacerów. W tym znaczeniu to dla mnie wyjątko-
we miejsce do zamieszkania – z dobrą infrastrukturą, możliwością 
jazdy na rowerze i spacerowania poza szlakami komunikacyjnymi. 

Drugie znaczenie to Pilchowice jako moje miejsce pracy przez 
12 lat – kawał czasu. Bardzo lubię tam wracać. Mnóstwo wspo-
mnień. Ciągle jestem tam rozpoznawany i spotykam się z życzliwy-
mi pozdrowieniami i uśmiechami. To miłe takie jest.

Moje życie zawodowe zawsze traktowałam zadaniowo i po-
strzegałam w kategorii służby bliźnim. I tu nic się nie zmieniło… 
w szkole, na uczelni, w domu dziecka, ośrodku, Kościele, gminie 
to po prostu codzienna służba i pomaganie innym, żeby ludziom 
lepiej się żyło na tym świecie.

A ponieważ moja aktywność z roku na rok zdecydowanie ro-
śnie, nie doszłam jeszcze do etapu wspomnień. Uważam, że wspo-
mnieniami ludzie żyją w jesieni życia! Cenię sobie żywe relacje z 
ludźmi, zawsze jestem gotowa do realizacji stawianych mi zdań 
oraz udzielania potrzebującym porad i pomocy. Bardzo lubię two-
rzyć, udoskonalać, budować, modernizować, pomagać i nadal to 
robię.

Wyzwań było wiele… Do ważniejszych osiągnięć zaliczam bez 
wątpienia, te które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców, przede wszystkim budowa studni głębinowych i stacji 
uzdatniania wody (SUW), co zabezpieczyło mieszkańców w wodę 
pitną na następne 50 lat. Przeprowadzenie budowy kolejnych 
etapów kanalizacji. Budowa dróg, które poprawiły jakość życia 
wszystkich mieszkańców, ułatwiając codzienne dojazdy, poprze-
dzona oczywiście kompleksową inwentaryzacją i zaplanowaniem 
terminów przebudowy wszystkich dróg w gminie. Modernizacja  
Domów Kultury też znacznie podniosła standardy jakościowe i 
dziś często mieszkańcy za to mi szczególnie dziękują, podkreślając 
ogromne tempo, dynamikę ówczesnych zmian. Budowa I etapu 
klubu dziecięcego, a zaprojektowanego od razu w tym kształcie 
jak wygląda obecnie. Rozbudowa przedszkoli, termomoderni-

zacje publicznych obiektów 
gminnych. Doprowadzenie do 
zrównoważonego budżetu w 
gminie. No i gospodarność w 
wydatkach, życzliwość instytu-
cji, umożliwiająca pozyskiwanie 
wielomilionowych finansów 
na realizację wielu zadań.

Bardzo cenię sobie przede 
wszystkim te sytuacje, kie-
dy udało się pomóc w spra-
wach  zwyczajnych: spotkania z 
mieszkańcami, otwarty dla nich 
gabinet, w którym staraliśmy się rozwiązywać wspólnie problemy.  

Z Pilchowicami kojarzy mi się od zawsze działalność Ks. Damro-
ta, Jego Mogiła i bieg uliczny, a także targowisko, kościół, klasztor 
Bonifratrów - Szpital Chorób Płuc, klub sportowy i śp. p. Kulczyna, 
większe przedszkole, Ośrodek OO. Kamilianów dla chłopców,  dom 
na skraju wsi po dziadku Koloczku, a szczególnie stare fotografie, 
kiedy miejscowość była miastem u szczytu rozwoju ze słynnym 
Studium Nauczycielskim. Pilchowice jawią się jako symbol domi-
nacji wartości historycznych, tradycji śląskich nad współczesno-
ścią. Pytanie, dokąd Pilchowice zmierzają teraz?

Życzę mojej Gminie jak najlepiej na kolejne 30-lecie działalno-
ści samorządu!
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KADENCJA 1990 – 1994
RADNI
Bernacki Stefan
Brzezina Józef - przewodniczący
Czechowska – Gąbka Aleksandra
Dombek Waldemar
Duda Damian
Foit Henryk
Kampe Waldemar
Konopka Henryk - przewodniczący
Labus Teodor
Magiera Jan
Ostafiński Marian
Pacia Tadeusz
Paździorek Aniela
Popluc Barbara
Rogoń Reinhold
Sadecki Marian
Skowronek Piotr
Szombierska Dorota
Wawrzynek Dorota
Woźniczka Szczepan
Willim Konrad
Zaik Wilhelm

SOŁTYSI
Tumula Greta /Nieborowice/
Oleś Elżbieta /Wilcza/
Pikulik Winfryd /Stanica/
Wiciok Barbara /Żernica/
Brachaczek Sylwia (od 1993r.)  

/Kuźnia Nieborowska/
Popluc Marian /Pilchowice/
Wilczek Alfred (od 1991r.)  

/Leboszowice/
Piecha Janina /Ochojec/

KADENCJA 1994 – 1998
RADNI
Brzezina Józef
Ciupke Józef
Dombek Waldemar
Gogulla Krystian
Grzymała Irena
Jania Bogusław
Kamiński Andrzej
Konopka Henryk
Krywalski Wilhelm
Kulik Erwin
Ostafiński Marian
Paździorek Aniela
Popluc Barbara
Popluc Marian
Sadecki Marian - przewodniczący
Skupień Gerard
Świentek Paweł
Szombierska Dorota
Tułak Kazimierz
Twardawa Krzysztof
Wawrzynek Dorota
Wiciok Barbara
Zmarzły Barbara
Żyła Krzysztof

SOŁTYSI
Gogulla Mieczysława /Nieborowice/
Brzezina Józef /Wilcza/
Pikulik Winfryd /Stanica/
Wiciok Barbara /Żernica/
Brachaczek Sylwia, 
Krawczyk Bogusław 
 /Kuźnia Nieborowska/
Fibic Paweł /Pilchowice/
Wilczek Alfred /Leboszowice/
Skupień Gerard /Ochojec/

KADENCJA 1998 – 2002 
RADNI
Bernacki Michał
Brzezina Józef
Czechowska – Gąbka Aleksandra
Drozd Franciszek
Dyrszka Rajnard
Fabisz Stefan
Fibic Paweł
Gogulla Krystian - przewodniczący
Jania Bogusław
Kaszek Maria
Kowal Jan
Krywalski Wilhelm
Pikulik Winfryd
Popluc Marian
Rusin Karol
Skupień Gerard
Szwanda Krzysztof
Twardawa Krzysztof
Urbanik Gerard
Waluga Wiktor
Waniczek Krzysztof
Wawrzynek Dorota
Skowron Iwona

SOŁTYSI
Gogulla Mieczysława /Nieborowice/
Brzezina Józef /Wilcza/
Pikulik Winfryd, 
Kowol Jolanta (od 2002r.)  /Stanica/
Rusin Aleksandra /Żernica/
Krawczyk Bogusław 
 /Kuźnia Nieborowska/
Fibic Paweł /Pilchowice/
Wilczek Alfred /Leboszowice/
Skupień Gerard /Ochojec/

KADENCJA 2002 – 2006 
RADNI
Brzezina Józef
Czechowska – Gąbka Aleksandra
Dyrszka Rajnard
Fibic Paweł
Gogulla Krystian - przewodniczący
Jania Bogusław
Kaszek Maria
Kowol Jolanta
Malcherczyk Gabriela
Margiciok Józefa
Rusin Aleksandra
Sosna Kornelia
Szwanda Krzysztof
Twardawa Krzysztof
Waniczek Krzysztof
Żyła Krzysztof 

SOŁTYSI
Gogulla Mieczysława  

/Nieborowice/
Kaszek Maria /Wilcza/
Kowol Jolanta /Stanica/
Rusin Aleksandra /Żernica/
Wieczorke Irena  

/Kuźnia Nieborowska/
Fibic Paweł /Pilchowice/
Wilczek Alfred /Leboszowice/

KADENCJA 2006 – 2010 
RADNI
Czechowska - Gąbka Aleksandra
Dyrszka Rajnard
Fibic Paweł
Gogulla Krystian - przewodniczący
Kaszek Maria
Kołoczek - Wybierek Joanna
Kowol Jolanta
Madeja Piotr
Margiciok Józefa
Michna Paweł
Ogórek Andrzej
Pogorzelski Janusz
Popluc Barbara
Urbańczyk Joachim
Waniczek Krzysztof
Żyła Krzysztof

SOŁTYSI
Gogulla Mieczysława  

/Nieborowice/
Stanik Bożena  

/Kuźnia Nieborowska/
Fibic Paweł /Pilchowice/
Gamoń Jan /Wilcza/
Kowol Jolanta,  
Kotysz Krzysztof /Stanica/
Kurzal Jerzy /Żernica/
Wilczek Alfred /Leboszowice/

KADENCJA 2010 – 2014 
RADNI
Bernacisko Maria 
Ciupke Piotr 
Dyrszka Rajnard 
Foit Ingrida 
Kaszek Maria 
Kowol Walter 
Kurzal Jerzy 
Madeja Piotr 
Margiciok Józefa 
Ogórek Andrzej - przewodniczący 
Skrzypiec Jerzy 
Sosna Kornelia 
Urbańczyk Joachim 
Waniczek Krzysztof 
Żyła Krzysztof 

SOŁTYSI
Bożena Stanik 

/Kuźnia Nieborowska/ 
Alfred Wilczek  

/Leboszowice/ 
Gerard Garczorz /Nieborowice/ 
Józef Nierychło /Pilchowice/ 
Krzysztof Kotysz /Stanica/ 
Jan Gamoń /Wilcza/ 
Jerzy Kurzal /Żernica/

KADENCJA 2014 – 2018 
RADNI
Ciupke Piotr 
Dyrszka Rajnard
Foit Ingrida
Gamoń Jan 
Jarosz Bogumiła
Kowol Walter
Kurzal Jerzy
Mosiądz - Kramorz Agata 

 - przewodnicząca 
Skrzypiec Jerzy
Stanik Bożena
Suchecka Genowefa
Urbańczyk Joachim
Waniczek  Krzysztof 
Zawadzki Bogdan
Żyła Krzysztof
 
SOŁTYSI
Bożena Stanik  

/Kuźnia Nieborowska
Alfred Wilczek /Leboszowice/
Gerard Garczorz /Nieborowice/
Józef Nierychło /Pilchowice/
Krystian Konieczny /Stanica/
Jan Gamoń /Wilcza/
Jerzy Kurzal /Żernica/

RADNI KADENCJA 2018 – 2023
Bernacisko Maria 
Roland Bobek 
Ciukaj Sylwester
Ciupke Piotr
Hayduk Arkadiusz
Ingrida Foit 
Koprjaniuk Bożena
Kowol Walter
Kurzal Jerzy 
Mosiądz - Kramorz Agata 

 - przewodnicząca 
Musiolik  Krzysztof
Rusin Józef 
Suchecka Genowefa
Waniczek Krzysztof
Żyła Krzysztof

SOŁTYSI:
Bożena Koprjaniuk  

/Kuźnia Nieborowska/ 
Alfred Wilczek /Leboszowic/
Marzanna Kuta /Nieborowice/
Józef Nierychło /Pilchowice/
Mariola Bryłka/ Stanica/
Jan Gamoń /Wilcza/
Jerzy Kurzal /Żernica/

SAMORZĄD GMINNY 1990 - 2020
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Bieżące inwestycje

Budowa kanalizacji deszczowej  
dla przyszłego chodnika na ul. Smolnickiej w Leboszo-

wicach /zadanie współfinansowane przez Gminę/

Budowa Ośrodka Zdrowia  
w Pilchowicach

Rozbudowa budynku przedszkola  
przy ul. Górniczej 2m w Żernicy

Budowa oczyszczalni ścieków  
i kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach 

/dofinansowana ze środków Unii Europejskiej/ 
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w Gminie Pilchowice

Centrum przesiadkowe - Stanica 
/dofinansowane ze środków Unii Europejskiej/ 

Przebudowa dróg  
ul. Sportowa i ul. Bażantów w Stanicy 

/dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych/

Centrum przesiadkowe - Wilcza 
/dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 

i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii/

Budowa chodnika przy ul. Leboszowskiej,  
/zadanie współfinansowane przez Gminę/
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Sukces uczennic z Żernicy
Jesteśmy niezmiernie dum-

ni z osiągnięć naszych uczen-
nic klas ósmych. Magdalena 
Wygoda została laureatką Wo-
jewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Języka Polskiego, 
a Letizia Goretzki – laureat-
ką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Nie-
mieckiego. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy sukcesów na 
dalszych etapach edukacji.

Dziękuję nauczycielkom Be-
acie Stradowskiej i Katarzynie 
Kosteleckiej za przygotowanie 
uczennic do kolejnych etapów 
konkursu.

Beata Nawrath  
dyrektor ZSP w Żernicy

„Nature doesn’t 
produce waste

Szkoła przystąpiła do międzynarodowego  pro-
jektu: „Nature doesn’t produce waste na platformie 
e-Twinning https://live.etwinning.net/projects/pro-
ject/210178 i Facebook’u https://www.facebook.com/
groups/452495852095905. Koordynatorem jest nauczy-
cielka matematyki i geografii Grażyna Morga wespół  
z Mirandą Dudą – nauczycielką biologii. 

Celem projektu jest uwrażliwianie młodych ludzi na 
piękno, budowanie postawy szacunku wobec przyrody, 
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 
krzewienie proekologicznych postaw w domu i szkole,  
a szczególnie związanych z segregacją odpadów i ich 
recyklingiem, zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu 
edukacji ekologicznej oraz zapoznanie ze skutkami nie-
właściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.

 Logo projektu zostało przygotowane przez uczenni-
cę klasy VIII a – Zofię Kokot. W ramach projektu ucznio-
wie klasy VIa i V bd wykonali pracę „Las w słoiku”, pod 
kierunkiem Mirandy Dudy. W klasach IV–VIII ogłoszony 
został również konkurs z okazji Dnia Ziemi https://view.
genial.ly/5ebe5b944a81770d9df4d83e/interactive-ima-
ge-dzien-ziemi-copy.

Podsumowaniem projektu będzie m. in. ilustrowany 
słownik dla dzieci z pojęciami ekologicznymi.

Grażyna Morga

WAKACJE W PRZEDSZKOLU
W wyniku epidemii wszystkie publiczne przedszkola w Gminie Pil-
chowice były zamknięte przez ponad dwa miesiące. Przez ten czas 
dzieci przebywały w domu i do dnia dzisiejszego wiele z nich nie 
uczęszcza do przedszkoli.

Wszystkie placówki przedszkolne zostały przystosowane do no-
wych warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym. Zakupio-
no niezbędne środki, przygotowano sale i wprowadzono procedury. 
Zmiany czekają na maluchy już od progu. Przed wejściem umieszczono 
pojemniki ze środkiem dezynfekującym, a rodzice mogą wchodzić tylko 
do wyznaczonej strefy. Co jednak najważniejsze, zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedszkola mogą przyjąć  mniej 
podopiecznych, niż miało to miejsce przed wybuchem epidemii.

Tegoroczne wakacje w przedszkolach będą inne. Wszystkie placów-
ki nie będą jak do tej pory pełniły dyżuru przez dwa tygodnie, ale będą 
funkcjonowały przez cztery tygodnie.

Dzięki tej decyzji wszystkie wnioski o sprawowanie opieki wakacyj-
nej zostały rozpatrzone pozytywnie.

Fundacja JSW wspiera 
wypoczynek dzieci

Po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach uzyskał 
wsparcie finansowe od Fundacji JSW. Tym razem przyznano 43.000 zł 
na dofinansowanie letniego wypoczynku na terenie Gminy Pilchowi-
ce. Dzięki tym środkom, koszt uczestnictwa w tygodniowym turnusie 
wyniesie tylko 150 złotych od dziecka. Półkolonie odbędą się w dwóch 
lokalizacjach, tj. w Sali Damrota 5 w Pilchowicach i w Domu Kultury  
w Żernicy. Łącznie 8 tygodniowych turnusów, w każdym po 12 dzieci  
w od 6 do 12 lat. 

Wsparcie Fundacji JSW to wielka pomoc w czasach pandemii, gdy 
reżimy sanitarne i zachowanie dystansu społecznego znacząco wpły-
nęły na poszczególne koszty związane z organizacją wypoczynku dzie-
ci. Trzeba zapewnić nie tylko środki ochrony indywidualnej, ale także 
zmniejszyć grupy do maksymalnie 12 osób. Grupy muszą mieć ograni-
czony kontakt z osobami postronnymi, przemieszczać się osobnymi au-
tokarami itp. Gminny Ośrodek Kultury dołożył jednak wielkich starań, 
aby zorganizować półkolonie z atrakcyjnym programem, a jednocze-
śnie niskimi kosztami dla rodziców.
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Roczek ZATYRANYCH
Czas biegnie a nasza gminna grupa biegowa wciąż nie zwalnia 
tempa.

To właśnie w czerwcu ubie-
głego roku po  IX biegu Damrota 
w mediach społecznościowych 
zawiązała się grupka biegowych 
zapaleńców, która za główne za-
danie postawiła sobie dążenie do 
startów pod wspólnymi barwami 
oraz nazwą. Szybka reakcja biega-
czy pozwoliła wyłonić nazwę: ZA-
TYRANI Gmina Pilchowice a dzięki 
wspaniałej współpracy zarówno 
z Wójtem Gminy Pilchowice Ma-
ciejem Gogula jak i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury udał o się zre-
alizować projekt koszulek, które 
pięknymi kolorami wyróżniają 
nas spośród tysięcy biegaczy na 
trasach.

Dziś nasza grupa prężnie się 
rozwija i liczy ponad 20 osób. 
Liczne inicjatywy, które z suk-
cesem udało nam się zrealizo-
wać, miedzy innymi Bieg dla 
WOŚP; dodają nam sił, by z 
werwą wkroczyć w  kolejny rok 
wspólnego biegania. Najbar-
dziej zaś jesteśmy dumni z na-
szych cotygodniowych spotkań 
w sobotnie poranki na wspólne 
rozbiegania cudownych oko-

licznościach przyrody.  
Jeśli lubisz biegać, chcesz po-

znać naprawdę wspaniałych ludzi 
o wspólnej pasji zapraszamy do 
NAS. Nieważne w jakim jesteś 
wieku, jaki jest Twój stopień za-
awansowania, ile przebyłeś kilo-
metrów- ta grupa jest dla Ciebie. 
Chętnie podzielimy się swoim 
doświadczeniem biegowym i jeśli 
jesteś początkującym biegaczem- 
chętnie pomożemy rozpocząć 
biegową przygodę 

Odwiedź nas na facebooku 
pod adresem https://www.face-
book.com/biegacze.zgminypil-
chowice i zostaw wiadomość - na 
pewno odpiszemy.

„Zatyrani”

Zapraszamy na gminny kort 
w Nieborowicach 
najtaniej w okolicy
Kontakt:
Andrzej: 600-891-915
Robert: 607-282-681


