
Nasza Gmina – nr 3 i 4 (81/82) – wrzesień 2021 www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 1

KUŹNIA NIEBOROWSKA - LEBOSZOWICE - NIEBOROWICE - PILCHOWICE - STANICA - WILCZA - ŻERNICA
INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY PILCHOWICE   NR 3 i 4 (81/82) 2021  egzemplarz bezpłatny ISSN 1643-3092

NASZA NASZA GMINAGMINA

X Bieg X Bieg 
im. księdza  im. księdza  

Konstantego DamrotaKonstantego Damrota



www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina – nr 3 i 4 (81/82) – wrzesień 20212

NASZA NASZA GMINAGMINA
INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY PILCHOWICE  ISSN 1643-3092

Wydawca: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, Pilchowice.  
Redakcja: UG Pilchowice, ul. Damrota 6, Pilchowice
Nakład: 4.000 egzemplarzy.

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania skrótów  

i redagowania otrzymanych tekstów.

40 lat w służbie
Kazimierz TUŁAK, prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pilchowicach od 40 lat pełni 
tę zaszczytną i odpowiedzialną 
funkcję. 

Z okazji tego jubileuszu słowa 
uznania dla ciężkiej pracy, zaanga-
żowania w życie społeczne Gminy 
oraz życzenia szczęśliwych powro-
tów z akcji oraz nieustającej opie-
ki św. Floriana składał w imieniu  
mieszkańców  Maciej Gogulla, wójt 
gminy Pilchowice.

Słowa uznania przekazał również 
Czesław Kozak, Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP.

Terminy zebrań wiejskich:  
Żernica   – 14.09.2021 r. godz. 17.30, miejsce: Dom Kultury w Żernica
Kuźnia Nieborowska  – 20.09.2021 r. godz. 17.00, miejsce: teren rekreacyjny (boisko) przy ul. Kasztanowej
Nieborowice   – 21.09.2021 r. godz. 17.00, miejsce: świetlica wiejska
Leboszowice   – 22.09.2021 r. godz. 17.00, miejsce: Młynówka
Pilchowice   – 27.09.2021 r. godz. 17.00, miejsce: sala Damrota 5
Wilcza    – 28.09.2021 r. godz. 18.00, miejsce: Dom Kultury w Wilczy
Stanica   – 29.09.2021 r. godz. 17.30, miejsce: ZSP w Stanicy

Głównym tematem wrześniowych zebrań będzie podjęcie uchwał w sprawie przezna-
czenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2022.

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków

Od 1 lipca rozpoczął się proces 
składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie wszystkich 
danych dotyczących źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada 
źródło ciepła lub spalania paliw do 
1 MW należy zgłosić wypełniając 
odpowiednią deklarację. Deklara-
cję można złożyć samodzielnie, bez 
wychodzenia z domu, żeby to zrobić 
musisz posiadać profil zaufany albo 
podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.
gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż dekla-
rację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obo-
wiązkowe, jeżeli Twój dom po-
siada źródło ciepła i spalania 
paliw zainstalowane przed  
1 lipca 2021 r. na złożenie de-
klaracji masz 12 miesięcy. Jeże-
li źródło ciepła lub spalania pa-

liw zostanie zainstalowane po  
1 lipca deklarację musisz zło-
żyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu 
albo podpisu elektronicznego? De-
klarację możesz złożyć w Urzędzie 
Gminy osobiście lub listownie.
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Szanowni Mieszkańcy gminy Pilchowice!

Ważne zmiany personalne,  
o których powinniście wiedzieć

Podczas kończących się wakacji doszło w naszej gminie do zmian personalnych na kluczo-
wych stanowiskach. Wymagają one wyjaśnień z mojej strony tak, aby dysponowali Państwo 
kompletną wiedzą w tym zakresie. 

W czerwcu bieżącego roku świę-
towaliśmy dziesięciolecie naszej 
gminnej spółki – Pilchowickie Przed-
siębiorstwo Komunalne sp z oo. Tak 
się pięknie złożyło, że jubileusz ten 
zbiegł się w czasie z zakończeniem 
jednej z największych i zarazem naj-
ważniejszych inwestycji w historii na-
szej gminy – oddano do użytku nowo-
czesną oczyszczalnię ścieków na oś. 
Piaski w Pilchowicach. 

Niejako przy tej okazji nowy roz-
dział w swym życiu zawodowym po-
stanowił otworzyć dotychczasowy 
prezes naszej spółki - Adam Ciekań-
ski. Nasz pilchowicki grunt okazał się 
w tym przypadku kuźnią talentów, od 
lipca b.r. Adam Ciekański objął bo-
wiem funkcję Prezesa Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Gliwicach – największej ko-
munalnej spółki miasta Gliwice. Dzię-
kujemy Panu Prezesowi za te wszyst-
kie lata pracy na rzecz pilchowickiej 
społeczności, a na nowym stanowi-
sku życzymy samych sukcesów i traf-
nych decyzji. 

W tym stanie rzeczy, po bardzo 
głębokiej analizie, postanowiłem re-
komendować radzie nadzorczej na-
szej spółki powołanie na stanowisko 
prezesa Agatę Mosiądz-Kramorz. 
Pani prezes rozpoczęłą pełnić swo-
ją funkcję od września. Jak Państwo 
zapewne wiedzą Pani Mosiądz-Kra-
morz przez ostatnie 6 lat była Prze-
wodniczącą Rady Gminy Pilchowice, 
jest osobą z ogromnym samorządo-
wym kilkunastoletnim doświadcze-
niem oraz wszechstronnym wykształ-
ceniem w dziedzinie samorządu, 
finansów i zarządzania. 

Wybór ten pociągnął za sobą ko-
lejne konsekwencje. W związku z fak-
tem, iż radny nie może być członkiem 
władz zarządzających spółek han-
dlowych z udziałem gminnych osób 
prawnych, Pani Mosiądz-Kramorz 
19 sierpnia br., na sesji Rady Gminy 
Pilchowice, złożyła rezygnację z peł-
nienia funkcji przewodniczącej rady, 
jednocześnie wystąpi do komisarza 
wyborczego z wnioskiem o zrzecze-
nie się mandatu radnej. To z kolei 
wiązało się z koniecznością wyboru 
„nowego” Przewodniczącego Rady 
Gminy Pilchowice, którym jedno-
głośną decyzją rady wybrany został  
wiceprzewodniczący Krzysztof Wa-
niczek. Jego dotychczasową funkcję 
objęła radna Genowefa Suchecka.

Skład osobowy Rady Gminy Pil-
chowice musi zostać uzupełniony, 
dlatego też, prawdopodobnie jeszcze 

w tym roku, w Pilchowicach, w okrę-
gu głosowania Nr 6 obejmującym uli-
ce: Damrota, Dworcową, Dolną Wieś, 
Jasną, Pogodną, Promienną, Rolni-
ków, Sadową, Słoneczną, Spokojną 
i Tęczową, zostaną przeprowadzone 
wybory uzupełniające, które ogłosi 
Wojewoda.  

Zmiany personalne objęły również 
sam urząd gminy. Z dniem 30 lipca b.r. 
rezygnację z funkcji skarbnika gminy, 
przechodząc do sektora prywatnego, 
złożyła Barbara Fojcik. Na mój wnio-
sek, na sesji 19 sierpnia Rada Gmi-
ny na stanowisko skarbnika powoła-
ła Mateusza Tkocza, który w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy, na sta-
nowisku zastępcy wójta, zastępował 
przebywającą na urlopie macierzyń-
skim Aleksandrę Skwarę. Mateusz 
Tkocz swą nową funkcję sprawuje od 
1 września, natomiast 2 listopada, po 
urlopie macierzyńskim na stanowisko 
zastępcy wójta powraca Aleksandra 
Skwara. Tym samym domknięty zo-
stanie proces zmian personalnych na 
tych ważnych, w procesie zarządza-
nia gminą, stanowiskach.

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY PILCHOWICE
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Biegowe święto w Pilchowicach
4 września, w piękne sobotnie przedpołudnie, rozpoczął się X Bieg im. ks. Konstantego Damrota. Specjal-
nie ze względu na okrągły jubileusz, organizatorzy postanowili rozbudować pilchowickie święto biegania  
o dystans 10 km. Do tej pory królowała trasa 5 km, z której nie zrezygnowano. Na linii startu stanęło 158 za-
wodników. 

Punktualnie o 10.00 biegaczy wy-
startował wójt gminy Pilchowice Ma-
ciej Gogulla, któremu towarzyszył 
starosta Powiatu Gliwickiego Wal-
demar Dombek oraz poseł Jarosław 
Gonciarz i radny sejmiku Bartłomiej 
Kowalski. Przed biegiem, tradycyj-
nie złożono kwiaty i znicze na gro-
bie ks. Konstantego Damrota, który 
spoczywa na dawnym przyklasz-
tornym cmentarzu w Pilchowicach. 
Warto wspomnieć, że nagrobek zo-
stał pięknie odnowiony kilka lat temu 
dzięki staraniom pilchowickiego 
samorządu oraz sołtysa i społecz-
ników. Wśród delegacji, na grobie 
księdza-poety, była też gminna gru-
pa biegowa Zatyrani, która nawet w 
poprzednim roku, gdy nie było zawo-
dów z powodu pandemii, zorganizo-
wała z pilchowickim GOKiem bieg 
pamięci księdza Damrota. 

Na metę, w ustalonych limitach 
czasowych, przybiegli wszyscy star-
tujący. Jak podkreślali, trasa cięż-
ka, ale urokliwa i na pewno do nas 
wrócą. W obsadzie biegów na 5 km i 
10 km znaleźli się bardzo mocni za-
wodnicy i zawodniczki, którzy mają 
za sobą dziesiątki maratonów, a tak-
że ultra maratonów górskich. 

WYNIKI:
10 km 
Mężczyźni:  
1. Bartosz Małka,  
2. Łukasz Kowalski  
3. Szczepan Pacia (Pilchowice)

Kobiety:  
1. Alicja Janicka  
(ZATYRANI PILCHOWICE)  
2. Anna Kocielska  
3. Agnieszka Wienchol  
(Leboszowice)
5 km
Mężczyźni:  
1. Marcin Grzegorzyca  
2. Przemysław Denicki  
3. Mateusz Falejczyk
Kobiety:  
1. Elżbieta Lewicka,  
2. Julia Lisoń  
3. Laura Czardybon
W trakcie biegu głównego od-

bywał się także Mini Bieg dla naj-
młodszych, który nie tylko oferował 
pętle do przebiegnięcia, ale także 
inne atrakcje, o które zadbał Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Pilchowicach 
wraz z ekipą niezastąpionych, mło-
dych wolontariuszy. To także ta gru-
pa wspaniale zabezpieczyła nam 
trasę biegu na 10 km, która biegła 
przez tereny Nadleśnictwa Ryb-
nik, który był partnerem biegu. Tu-
taj specjalne podziękowania dla dy-
rekcji i leśniczych, którzy doradzali 
nam i pomagali w przygotowaniu 
trasy. 

Zanim jednak podziękujemy 
wszystkim zaangażowanym, chcie-
libyśmy pochwalić się opiniami 
uczestników, którzy bardzo ciepło 
wyrażali się o pilchowickim biegu, 
o trasie, wspaniałej atmosferze,  
o Parku Damrota, a także gościnie 

i wspaniałych zestawach starto-
wych oraz posiłku regeneracyjnym  
i przesmacznym słodkim poczę-
stunku od Cukierni Surdel. To 
oczywiście najlepsza nagroda dla 
organizatorów. A więc dziękujemy.

X Bieg im. ks. Konstantego Dam-
rota nie mógłby się odbyć bez spon-
sorów, którzy są z nami od lat: Gra-
tisownia.pl – gadżety reklamowe 
dla firm, Pilchowickie Przedsię-
biorstwo Komunalne, Stary Han-
gar - Fitness & Wellness Club, Cu-
kiernia Surdel, Internet w Gminie 
Pilchowice / ALKOM, czy Bud-Me-
tallco, którzy od lat wspierają bieg 
pod każdym względem. Dołączyli 
nowi jak choćby BANK MBS Miko-
łowski Bank Spółdzielczy, Pre-
Zero Polska, czy Pływalnia Wod-
nik z Paniówek. Do tego wsparcie 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Pilchowic i Wilczy, dzielnicowych 
oraz nauczycieli wychowania fizycz-
nego, Ryszarda Osucha i Daniela 
Czempiela. Patronatem medialnym 
objęły nas redakcje Przeglądu Lo-
kalnego i portalu iknurow.pl.

Wielkie podziękowania dla Ar-
kadiusza Loszy, szefa Zatyranych, 
za pomoc w znakowaniu trasy oraz 
w przygotowaniach miasteczka bie-
gowego w Parku. 

Jak widać wielu ludzi było za-
angażowanych w realizację tego 
skomplikowanego wydarzenia. 
Nie można pominąć pracowników 
Urzędu Gminy Pilchowice, Sta-

https://www.facebook.com/gratisownia/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gratisownia/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/staryhangar/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/staryhangar/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cukiernia-Surdel-354099845085634/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cukiernia-Surdel-354099845085634/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bankmbs/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bankmbs/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PreZeroPolska/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PreZeroPolska/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/WodnikPaniowki/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/WodnikPaniowki/?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zyga.siwy?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zyga.siwy?__cft__%5b0%5d=AZXQJrTyUBFCxnYl_zU_PRjGHuA4sBdTw8U8ssEaUPzuLPRgshe52NTKJtEqvKKEvuomgcZaJCKRqo4CV4wWqCtv9DSZaojiv0a2q1QP-B_FBPZKwiqlVr63XOVHIDQHaenusFQEJgMKFgN99XuCAvJR&__tn__=-%5dK-R
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rostwa Powiatowego w Gliwi-
cach, Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pilchowicach, Pilchowickie-
go Przedsiębiorstwa Komunal-
nego i członków Rady Sołeckiej  
z sołtysem Józefem Nierychło, za 
ogromne zaangażowanie i współ-
pracę. Dziękujemy także Andrzejo-
wi Piontkowi i jego współpracowni-
kiem za rewelacyjne przygotowanie 
parku oraz dróg polnych do biegu. 

Osobne słowa uznania dla se-
kretarz Dagmary Dzidy i kierowni-
ka Wiesława Nowakowskiego za 
reagowanie na każdą przeszkodę 
i komplikację, a przy takim przed-
sięwzięciu pojawia się ich mnóstwo. 

Na koniec dziękujemy Naszym 
Mieszkańcom, którzy wspaniale 
kibicowali na trasie biegu, a także 

wzorowo odpowiedzieli na prośbę 
organizatorów o niepozostawianie 
pojazdów na trasie biegu, dzię-
ki czemu cała impreza przebiegła 
sprawnie i bezpiecznie.

Do zobaczenia za rok, a na-
wet szybciej, bo prawdopodobnie 
w czerwcu.

Waldemar Pietrzak
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Pilchowicach zaprasza do sko-
rzystania z nowej, darmowej oferty 
„Książka online dla każdego”. 

To projekt wybrany do realizacji 
przez mieszkańców województwa 
śląskiego, finansowany w ramach 
II edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Ślą-
skiego na rok 2021, koordynowany 
przez Bibliotekę Śląską w Katowi-
cach. W ramach projektu przewidzia-
no dostęp do najnowszej literatury 
pięknej, popularnonaukowej i nauko-

wej w wybranych, przez koordynato-
ra, trzech platformach internetowych 
- IBUK Libra, Legimi, Ebookpoint BI-
BLIO. 

Kody dostępu do platform czy-
telnicy mogą pobrać w placówkach 
bibliotecznych gminy Pilchowice. 
Zapraszamy. Jeśli nie jesteś jeszcze 
czytelnikiem Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Pilchowicach zarejestruj 
się i pobierz kod dostępu oraz korzy-
staj z bogatej oferty zgromadzonych 
w bibliotece książek drukowanych.

Książki online dla każdego

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA ORAZ TERAPEUTYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW 

Przyjdź po wsparcie, po darmową poradę, jeśli:
• jesteś osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji psychoaktyw-

nych,
• 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.gkrpa.pilchowice.pl

II Profilaktyczno – sportowy turniej piłki ręcznej

„ZDROWIE – TAK, UZALEŻNIENIA – NIE!”
22 sierpnia br. na boisku sportowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy odbył się Profilak-
tyczno – Sportowy Turniej Piłki Ręcznej „ZDROWIE – TAK, UZALEŻNIENIA – NIE!”. Była to druga edycja 
imprezy, której celem jest propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od nałogów. 

Organizatorami turnieju byli Wójt 
Gminy Pilchowice oraz Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Pilchowicach.

W rozgrywkach rywalizowały ze 
sobą 4 drużyny z terenu gminy Pil-
chowice. Turniej był bardzo emocjo-
nujący, a zawodnicy walczyli o piłkę 
do ostatniego gwizdka. 

Po zaciętej walce zwycięstwo 
w turnieju odniósł pierwszy zespół 
z Żernicy, a na drugim miejscu upla-
sowała się drużyna ze Stanicy. Trze-
cie miejsce zajął drugi zespół z Żer-
nicy, zaś czwarte miejsce przypadło 
drużynie z Leboszowic wspieranej 
przez inne sołectwa. 

Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom! Do zobaczenia za rok!

GKRPA
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Budynek LKS VICTORIA Pilchowice 
zmienia oblicze

Umowa na termomodernizację 
budynku LKS VICTORIA Pilchowi-
ce została podpisana przez Macie-
ja Gogullę, wójta gminy Pilchowice 
i Beatę Hadaś reprezentującą firmę 
Semper Plus S.C. wykonawcę robót.  
W imieniu Zarządu Klubu przy pod-
pisaniu umowy obecni byli Jacek 
Polak, nowy prezes oraz Paweł Bła-
szak, sekretarz zarządu.

Prace zaplanowano w dwóch 
etapach. Pierwszy obejmuje prace 
termomodernizacyjne zewnętrzne 
(termoizolację ścian zewnętrznych, 
nadziemia oraz ścian fundamen-
towych budynku, wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej oraz związa-
nych z tym robót wykończeniowych) 
+ montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Realizacja I et. potrwa do końca tego 
roku. Etap ten jest dofinansowany 

przez Górnośląsko - Zagłębiowską 
Metropolię w ramach „Programu 
działań na rzecz ograniczenia ni-
skiej emisji”. Wartość dofinansowania 
398.976,00 zł 

W ramach II etapu prac, których 
realizacja przypada na przyszły rok, 
m.in. przebudowane zostaną po-
mieszczenia budynku klubowego 
i wykonane zostaną instalacje elektr., 
wod.-kan. wentylacja. 

Prace potrwają do końca 2022 roku.

Wartość inwestycji: 
1.302.000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych  
technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej 

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 00 000,00 zł

Harmonogram wywozu śmieci  
w telefonie

„Malinowa chmurka” i „Klamory u Erwina wyróżnione”
17 czerwca 2021 r. odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Marka Lokalna”, podczas której laureaci konkursu 
odebrali statuetki oraz Certyfikaty „Marki Lokalnej”. Wśród wyróżnionych znaleźli się także mieszkańcy gmi-
ny Pilchowice. 

W kategorii produkt spożywczy 
nagrodzono Cukiernię Surdel za 
Ciasto Malinowa Chmurka. Z kolei 
w kategorii produkt turystyczny/rekre-
acyjny Znak Promocyjny „Marka Lo-
kalna” przyznano Małemu Muzeum 
„Klamory u Erwina”, które prowadzi 
Pan Erwin Sapik. Jeszcze raz gra-
tulujemy wyróżnionym produktom 
z naszej gminy oraz wszystkim laure-
atom z obszarów LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”, LGD „Brynica to 

nie granica” oraz LGD Nadarzyn-Ra-
szyn-Michałowice. Szczegółową re-
lację z Gali wraz z listą nagrodzonych 

laureatów można znaleźć na stronie 
www.lesnakrainalgd.pl

zdjęcia - www.olaszczygiel.pl

Działa już aplikacją, która w łatwy 
sposób pozwala zarządzać domową 
gospodarką odpadami komunalnymi. 
Brzmi tajemniczo ? 

Ale to zupełnie proste, wystar-
czy w telefonie zainstalować aplika-
cję EcoHarmonogram i postępować 
zgodnie z instrukcjami.

W efekcie otrzymamy narzędzie, 

które przypomni nam kiedy i jakie 
odpady mają być odebrane, jak se-
gregować odpady, odpowie na więk-
szość trudnych py-
tań, co do jakiego 
worka. Dla ułatwie-
nia zainstalowania 
aplikacji wystarczy 
zeskanować kod 
QR.
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INWESTYCJE

Inwestycja została podzielona na II eta-
py: Pierwszy etap obejmuje ul. Barbórki, 
ul. Gwarków, ul. Skarbnika, ul. Górnicza

Zakończone zostały wszystkie prace 
związane z budową kanalizacji sanitarnej 
i przyłączeniem głównego kolektora do 
nowej oczyszczalni ścieków. W zakresie 
odbudowy nawierzchni do ukończenia po-
został ostatni odcinek na ul. Barbórki, któ-
ry został wyłączony z zakresu prac w ra-
mach realizowanego zadaniai związany 
jest z koniecznością zmiany technologii 
wykonania podbudowy i nawierzchni. 

Z pewnością po wielu latach użytkowa-
nia, remontu wymagają także ciągi piesze 
i oświetlenie na Osiedlu Piaski. Jeszcze 
w tym roku Gmina planuje przeprowa-
dzić remont chodnika na ul. Skarbnika, 
a w miarę możliwości finansowych realizo-
wać remont kolejnych odcinków.

Drugi etap obejmuje ul. Szkolną,  
ul. Majową, ul. Piaskową

Na ukończeniu są prace związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej. Do wykonania 
pozostał ostatni odcinek na ul. Szkolnej. 
Niebawem rozpoczną się prace związane 
z budową kanalizacji deszczowej dla tych 
ulic i odbudową samej nawierzchni.

ETAP I:
ul. Barbórki, ul. Gwarków,  
ul. Skarbnika, ul. Górnicza
Budowa kanalizacji sanitarnej  
7.361.490,13 zł
Odbudowa dróg z kanalizacją deszczową 
2.277.143,37 zł

ETAP II:
ul. Szkolna, ul. Majowa, ul. Piaskowa
Budowa kanalizacji sanitarnej  
847.597,18 zł
Odbudowa dróg z kanalizacją desz-
czową 1.343.478,68 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg w Pilchowicach
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Nowe oblicze wiat z pil-
chowickiego targowiska

Zmianie uległo zagospodarowanie 
terenu targowiska w Pilchowicach. 

Dzięki zdemontowaniu części wiat 
targowych uzyskano dodatkową po-
wierzchnię, a sam teren stał się bar-

dziej praktyczny, przejrzysty i otwar-
ty, a co za tym idzie bezpieczniejszy. 
W przyszłości Gmina planuje połą-
czyć teren targowiska z chodnikiem 
przy ul. Damrota (obok Restauracji 
Miwa).

Wszystkie wiaty, które zostały 
zdemontowane zostały ponownie 

wykorzystane m.in. jako zadaszenia 
pod ławo-stoły, wiaty dla rowerów, 
czy wiaty na odpady.

(poniżej) wiata przy placu zabaw  
na Wilczy - montażem wiaty  

zajął się sołtys  
przy pomocy członków  

Rady Sołeckiej

Chodnik przy ul. Szkolnej  
w Pilchowicach

Zadanie w trakcie realizacji, zostanie ukończone po 
wykonaniu kanalizacji sanitarnej i nowej nawierzchni 
na ul. Szkolnej. W rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej, 
ul. Wielopole oraz ul. Majowej zostanie wykonane przej-
ście dla pieszych. Całkowita długość chodnika to 310 m.

Przebudowa ul. Dębowej  
w Nieborowicach

Wartość zadania: 479.696,80 zł

Kanalizacja deszczowa  
w Leboszowicach

Zakończono kolejny etap budowy kanalizacji desz-
czowej od mostu w Leboszowicach do zjazdu na „Mły-
nówkę”. Zadanie jest inwestycją Powiatu Gliwickiego 
z 50% dofinansowaniem kosztów zadania  z budżetu 
Gminy Pilchowice.

Realizacja tego zadania warunkuje przyszłą budo-
wę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką 
i ul. Wiejską do „Młynówki”. 
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INWESTYCJE

Przebudowa  
ul. Gliwickiej w Wilczy

W ostatnim czasie wójt gminy Pil-
chowice podpisał umowę z wykonaw-
cą tego zadania, które zostało po-
dzielone na trzy etapy. W pierwszym 
etapie - tegorocznym - zostanie wy-
konany odcinek, który jest równoległy 
do Drogi Krajowej 78, dwa pozostałe 
etapy to dwie drogi dojazdowe bez-
pośrednio łączące się z DK 78. 

Wartość I etapu: 1.089.638,00 zł.

LKS Wilki Wilcza

Obecnie wewnątrz budynku trwa 
szereg prac związanych z instala-
cją elektryczną, wykonaniem tynków 
i wylewek. Niebawem wykonawca 
przystąpi do prac związanych z za-
budową prefabrykowanych schodów 
zewnętrznych oraz wykonaniem do-
cieplenia ścian i elewacji budynku.

Droga gminna - boczna 
ul. K Miarki  
w Wilczy

W wyniku ulewy, która miała miej-
sce 13 maja uszkodzeniu uległ prze-
pust pod drogą gminną, stanowiącą 
dojazd do okolicznych domów i pól. 
Koryto rowu melioracyjnego zostało 
uporządkowane, a przepust napra-
wiony i odpowiednio wzmocniony.

13 maja

po naprawie

Tężnia w Kuźni Nieborowskiej
4 metry szerokości, 3 metry wysokości, takie wymiary będzie mieć tężnia solankowa, która powstaje na terenie 

rekreacyjnym w Kuźni Nieborowskiej. Prace już ruszyły.
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SZKOLNE INWESTYCJE

Remonty
Wakacje to czas wypoczynku dla 

dzieci, ale to także czas na przygo-
towanie budynków oświatowych na 
kolejny rok szkolny. W szkołach pro-
wadzonych przez gminę Pilchowice 
przeprowadzono częściowe prace:
• w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Wilczy zaadoptowano 
pomieszczenie magazynowe na 
nową salę lekcyjną (na zdjęciu po 
prawej),

• w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Pilchowicach nastąpiła 
modernizacja pokoju nauczyciel-
skiego na potrzeby sali lekcyjnej.

Posiłek w szkole 
i w domu

Ponad 125 tysięcy złotych pozy-
skała Gmina Pilchowice w ramach 
wdrażanego przez Ministerstwo Edu-
kacji modułu 3 wieloletniego rządo-
wego programu „Posiłek w szkole 
i w domu”. Środki te zostały prze-
znaczone na doposażenie i remont 
stołówek w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Stanicy oraz Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. 

Zostały wykonane remonty po-
mieszczeń oraz zostaną zakupione 
lub wymienione m.in.: stoły, krzesła, 
naczynia, sztućce oraz urządzenia 
kuchenne. 

Rządowy program „Posiłek  
w szkole i w domu”- moduł 3 

Cel modułu 3 programu: wzmoc-
nienie opiekuńczej funkcji szkoły 
podstawowej poprzez tworzenie wa-

runków umożliwiających spożywanie 
przez uczniów posiłków w trakcie po-
bytu w szkole. 

Wartość dofinansowania  
wynosi 125 787,95 zł 
Wkład własny gminy  
wynosi 31 446,99 zł

WITAJ SZKOŁO Nowy rok szkolny rozpoczęty. Wszystkim uczniom życzymy 
sukcesów na miarę aspiracji i oczekiwań i by obyło się bez nie-
spodziewanych przerwy w nauce.
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Górnik Zabrze - 
Legia Warszawa 

W listopadowy weekend, naj-
prawdopodobniej 20 lub 21 od-
będzie się mecz tych niezwykle 
utytułowanych zespołów. 

Współgospodarzem tego wy-
darzenia będzie gmina Pilchowi-
ce, a to za sprawą uczestnictwa  
w programie partnerskim Klubu Kibi-
ców Śląskich Miast.

W tym sezonie Partnerów jest co-
raz więcej, w związku z czym o dobo-
rze meczów zadecydował „ślepy” los. 
Czy okazał się dla nas łaskawy. Sami 
oceńcie.

Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej www.pilchowi-
ce.pl oraz mediów społecznościo-

wych, tam znajdzie się informacja o 
konkursie, w którym wygrani zasiądą 
na stadionie Górnika Zabrze, a tak-

że będzie informacja o dostępnych 
dla mieszkańców zniżkach na bilety 
wstępu.

Alpaki  
w przedszkolu

W maju tego roku w ogródkach 
przedszkolnych na terenie Gmi-
ny Pilchowice odbyły się zajęcia 
edukacyjne z przyjaznymi alpa-
kami. Alpaki, to zwierzęta o bar-
dzo łagodnym usposobieniu. Są 
delikatne i płochliwe, ale pozy-
tywnie nastawione do dzieci. 

Pod okiem alpakoterapeutki pani 
Agnieszki przedszkolaki zapoznały 
się ze zwierzętami. Pani Agnieszka 
opowiedziała dzieciom o cechach 
charakterystycznych zwierząt, przed-
stawiła je z imienia: Antek i Maniek, 

a także powiedziała o rasach alpak. 
Dzieci miały okazję je pogłaskać 
i przytulać oraz poczęstować mar-
chewką.

Alpaki odwiedziły wszystkie 
przedszkola, a zadanie zostało sfi-
nansowane ze środków budżetu Gmi-
ny Pilchowice.

Narodowy Spis 
Powszechny

Tylko do 30 września 2021r. Główny Urząd 
Statystyczny realizuje Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. 

Nie zwlekaj z wypełnieniem obowiązku spisowego, 
spisz się przez Internet i pomóż swojej gminie zwyciężyć 
w Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę 
NSP 2021!

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie in-
ternetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii  
+48 22 279 99 99.
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Edukacyjne projekty
W czerwcu br. w trzech szkołach na terenie gminy Pilchowice zakończyła się realizacja projektów szkolnych, 
realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 11.1.4. 

Projekty powstały w 2018 dzięki 
współpracy dyrektorów szkół wraz 
z Urzędem Gminy. Dokonując ana-
lizy otrzymanych informacji został 
opracowany dokument, który pozwo-
lił, aby zajęcia były odpowiedzią na 
zadeklarowane w szkołach potrzeby 
i spełniały jednocześnie oczekiwania 
uczniów.

Opracowane projekty obejmowały 
ok. 5 280 godzin pozalekcyjnych – od 
zajęć specjalistycznych po dydak-
tyczno-wyrównawcze.

Celem projektu było podniesienie 
efektywności i atrakcyjności oferty 
edukacyjnej w obszarze rozwijania 
kompetencji kluczowych, pokonywa-
nia niepowodzeń szkolnych oraz roz-
wój kompetencji zawodowych wśród 
nauczycieli.

Od października 2019 roku do 
25 czerwca 2021, szkoły realizowa-
ły różnorodne zajęcia pozalekcyjne. 
Dzieci uczestniczyły m.in. w kołach 
zainteresowań, zajęciach rozwija-
jących umiejętność uczenia się (np. 
języków obcych, przyrodniczych np. 
z biologii, chemii, przyrody, geografii, 
matematyki, Lego Education, zaję-
ciach warsztatowych z techniki oraz  
w grupowym oraz indywidualnym 
doradztwie zawodowym), a także 
w zajęciach specjalistycznych (ko-
rekcyjno-kompensacyjnych, logope-
dycznych), zajęciach dydaktyczno-
-wyrównawczych.

Realizacja projektów w szkołach 
pozwoliła doposażyć bazę w pomo-
ce dydaktyczne oraz sprzęt TIK nie-
zbędny do realizacji zajęć.

Zakupiono m.in. laptopy, tablety, 
tablice interaktywne, gry oraz progra-
my edukacyjne, art. papiernicze, filmy 
edukacyjne, książki itp…

Ponadto projekt przyczynił się do 
doskonalenia umiejętności i kompe-
tencji zawodowych nauczycieli, któ-
rzy uczestniczyli w szkoleniach oraz 
studiach podyplomowych.

Realizatorzy projektu:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wilczy – „Akademia kompe-
tencji w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Wilczy” Wartość do-
finansowania 155 304,00 zł, wkład 
własny gminy 17 256,00 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pilchowicach „ Kolejny krok 
do przodu w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Pilchowi-
cach”, Wartość dofinansowania 
213 313,50 zł, wkład własny gminy 
23 313,50 zł.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Żernicy „Rozwijanie kompe-
tencji kluczowych uczniów Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Żernicy”, Wartość dofinanso-
wania 232 801,87 zł, wkład własny 
gminy 25 866,88 zł.



www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina – nr 3 i 4 (81/82) – wrzesień 202114

„W rozdarciu” 
- ku pamięci setnej rocznicy wybuchu III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Z początkiem lipca br. na YouTube 
na kanale GOKu miała miejsce pre-
miera filmu „W rozdarciu”. Film po-
wstał w ramach projektu „Skadrowa-
na lekcja powstańcza” i jest częścią 
składową publikacji ze scenariuszem 
zajęć lekcyjnych, dotyczącym Po-
wstań Śląskich. Materiały te mają być 
wartościową pomocą dydaktyczna, 
możliwą do wykorzystania np. pod-
czas zajęć z historii. 

Scenariusz filmowy napisała na-
uczycielka historii (Justyna Wroń-
ska-Labus), zainspirowana utworami 
poruszającymi tematykę powstań, 
właśnie na terenie gminy Pilchowice. 
Do projektu zaangażowani zostali 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Żernicy oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pilcho-
wicach.  

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-

2021”. Operatorem programu w woje-
wództwie śląskim jest Instytut Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Monika Kustra-Polak 
(GOK Pilchowice)

Młode liderki w działaniu
Alicja Dzida, Oliwia Kawka i Magdalena Salbert - uczestniczki młodzieżowych projektów, realizowanych 
przez GOK w ramach Programu Równać Szanse - zakwalifikowały się na Szkolenie Młodzieżowych Liderów. 

Spędziły w Warszawie kilka wa-
kacyjnych dni – poszerzając wiedzę 
i umiejętności m.in. z zakresu pracy 
w grupie, rozwiązywania konfliktów, 
kompetencji komunikacyjnych i lider-
skich. Miały też okazję zwiedzić sto-
licę, pograć w kręgle, czy rozwiązać 
zagadki escape room’u. W ramach 
szkolenia ćwiczyły także pisanie pro-
jektów, bowiem uczestnicy dostali 
szansę realizacji własnych pomy-
słów. W zamkniętym konkursie na 
projekty dla Młodzieżowych Liderów 
Programu Równać Szanse – otrzy-
mały dotację w wysokości 3 000 zł. 
Ich inicjatywa „Upiorny piknik rodzin-
ny” będzie realizowana w miesiącach 

wrzesień-październik 2021 r. Młode 
liderki planują zaprosić do współpra-
cy rówieśników, którzy razem z nimi 
będą się szkolić z charakteryzacji, 
przygotują tematyczną scenografię, 
ściankę zdjęciową i grę terenową, 
opartą na duchach i potworach.

Duma nas rozpiera – rośnie nam 
aktywna, świadoma młodzież, chętna 
na różnego rodzaju wyzwania i nowe 
doświadczenia. To nas uświadamia 
w przekonaniu, że warto pisać i reali-
zować projekty dla młodzieży, bo to 
najlepsza z możliwych inwestycji ☺

Monika Kustra-Polak  
(GOK Pilchowice)
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Odjazdowe wakacje z GOK-iem
Za nami kolejne lato pełne wrażeń i atrakcji z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Z roku na rok – zwiększamy licz-
bę miejsc, bowiem chętnych jest zawsze multum. W tym roku w półkoloniach wzięła udział rekordowa ilość 
dzieci, bo aż prawie 170!!! 

Zorganizowanie tak dużego let-
niego wypoczynku wymagało dużo 
pracy, czasu i zaangażowania całego 
zespołu GOK, jednak radość dzie-
ci i pozytywne opinie ich  rodziców 
umacniają nas w przekonaniu, że 
było warto! A jak spędzili czas nasi 
młodsi i starsi mieszkańcy Gminy? 
Program półkolonii, jak zawsze uroz-
maicony, by każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Tym bardziej, ze grupa do-
celowa dosyć zróżnicowana wieko-
wo, bowiem mieliśmy uczestników od 
6 lat począwszy, na 13 latkach skoń-
czywszy.

Tegoroczne półkolonie miały miej-
sce w lipcu i w sierpniu. W każdym 
z dwóch miesięcy odbyły się cztery 
turnusy, po dwie grupy, czyli łącz-
nie - aż 16 grup. A gdzie byliśmy? 
Jak się bawiliśmy? Wzięliśmy udział 
w warsztatach czarnego teatru, le-
śnej grze terenowej i śmigaliśmy z ra-
kietami tenisowymi po kortach w Nie-
borowicach. Głaskaliśmy i karmiliśmy 
alpaki, kózki i kucyki w AlpaRanczo 
w Wilczy, szaleliśmy na zjeżdżalniach 
w aquaparku, skakaliśmy na trampo-
linach, chodziliśmy po parkach lino-
wych, odwiedziliśmy dom do góry no-
gami, szukaliśmy wyjścia w labiryncie 
luster, łowiliśmy ryby i wspięliśmy się 
na Błatnią (917 m n.p.m.). 

Wielkie podziękowania dla wszyst-
kich Uczestników, ich Rodziców oraz 
dla fantastycznej Kadry, która przy-
kłada mnóstwo uwagi i energii, by 
czas spędzony z nami przyniósł tylko 
i wyłącznie - dobre emocje ☺ 

Zdradzimy, że już zaczynamy pla-
nować zimowy wypoczynek i mamy 
też pomysły na nieco inny, przyszło-
roczny, letni wypoczynek.

Monika Kustra-Polak 
(GOK Pilchowice)
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Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalny profil  
www.facebook.com /pilchowice

Od września 2021 r.  
nastąpiło przełączenie numeru alarmowego  

Straży Pożarnej do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Pomoc uzyskasz  
pod jednym numerem alarmowym - 112

Dzielnicowi  
w naszej gminie
W sołectwach: Wilcza, Pilchowice, 
Stanica mają nowego dzielnicowego. 
Pełnienie  swoje obowiązki pełni 

st. sierz. Jacek Sobik, 
tel. 723 652 267, tel. 47859001,  

jacek.sobik@gliwice.ka.policja.gov.pl  
lub dzielnicowy.knurow14@

gliwice.ka.policja.gov.pl

W sołectwach: Leboszowice, Żerni-
ca, Nieborowice oraz Kuźnia Niebo-
rowska swoje obowiązki pełni 

mł. asp. Jacek Zapała,  
tel. 723 652 271, tel. 478590502,  

jacek.zapala@gliwice.ka.policja.gov.pl  
lub dzielnicowy.knurow13@gliwice.

ka.policja.gov.pl


