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Pilchowice. Ułatwienie dla starających się o dofinansowanie

„Czyste Powietrze”? Pomysł w punkt...
W styczniu w Pilchowicach otwarty został punkt przyjmowania wniosków w ramach programu „Czyste Po-
wietrze”.

Powołanie tego typu punktu na 
terenie Gminy Pilchowice umożliwia 
umowa między samorządem, a Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Umowa została podpisana 
28 grudnia - w imieniu gminy podpis 
pod dokumentem złożył wójt Maciej 
Gogulla, WFOŚiGW reprezentował 
prezes Tomasz Bednarek.

Do tej pory mieszkańcy gminy zło-
żyli 130 wniosków o dofinansowanie  
w ramach programu „Czyste Powie-
trze”. Kolejni wnioskodawcy będą 
mieć ułatwioną drogę w staraniach  
o pieniądze.

Dzięki nowemu punktowi miesz-
kańcy będą mogli składać wnioski  
i uzyskać informacje bezpośrednio  
w swoim miejscu zamieszkania. Punkt 
przyjmowania wniosków został zloka-
lizowany na parterze budynku Urzę-
du Gminy, przy biurze podawczym,  
w miejscu dogodnym dla klientów.

Formalną drogę do uruchomienia punktu otworzyła umowa między gminą  
a WFOŚiGW - na zdjęciu wójt Maciej Gogulla (z lewej)  

i prezes Tomasz Bednarek tuż po podpisaniu dokumentu

Czyste Powietrze to kompleksowy 
program, którego celem jest zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów i 
innych zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery przez domy jed-
norodzinne. Program skupia się na 
wymianie starych pieców i kotłów 
na paliwo stałe oraz termomoder-
nizacji budynków jednorodzin-
nych.

Dla kogo jest program Czyste Po-
wietrze ?

Program skierowany jest do osób 
fizycznych będących właścicielami 
lub współwłaścicielami domów jed-
norodzinnych lub wydzielonych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą (maksymalnie dwa lokale 
w budynku jednorodzinnym). Dota-
cje są udzielane za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach (WFOŚiGW).

Infolinia  
Programu Czyste Powietrze: 

32/603 22 52
22/340 40 80

Wnioski o przyznanie 
dotacji można składać 
bezpośrednio w WFOŚi-
GW w postaci elektro-
nicznej poprzez PORTAL 
BENEFICJENTA (elek-
tronicznie i papierowo) 
lub serwis gov.pl (wy-
łącznie elektronicznie, 
bez potrzeby składania 
wniosku w formie papie-
rowej). Można także zło-
żyć wniosek w formie pa-
pierowej bezpośrednio w 
WFOŚiGW w Katowicach 
lub korzystając z PUNKTU PRZYJ-
MOWANIA WNIOSKÓW w Urzędzie 
Gminy w Pilchowicach.

Dyżury Punktu Przyjmowania 
Wniosków w Urzędzie Gminy  

w Pilchowicach  
odbywają się  

w każdy wtorek  
w godzinach 8.00-12.00  
oraz czwartek w godzi-

nach 13.00-17.00.

Z uwagi na konieczność zapew-
nienia właściwych warunków sanitar-
nych oraz odpowiedniego czasu na 
złożenie wniosku dla osób korzysta-
jących z Punktu, wizyta w nim będzie 
możliwa po uprzednim ustaleniu ter-
minu (tel. 32/332 71 57)

Więcej informacji dostępnych na 
stronie:  
www.czystepowietrze.gov.pl  
oraz www.pilchowice.pl
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Dzień Pamięci  
o Tragedii Górnośląskiej 1945

Co roku w ostatnią niedzielę stycznia w Żernicy obchodzona jest rocznica Tragedii Górnośląskiej. Tak było 
również 31 stycznia br., choć uroczystości – ze względu na sytuację epidemiczną – miały znacznie okrojony 
przebieg.

Pod mieszczącym się na cmen-
tarzu w Żernicy pomnikiem Pamięci 
Poległych i Internowanych w czasie 
II Wojny Światowej z Żernicy i Niebo-
rowic indywidualnie złożono wieńce, 
wiązanki kwiatów i znicze. Wśród 
składających hołd ofiarom Tragedii 
Górnośląskiej byli m.in. starosta gli-
wicki Waldemar Dombek i wójt Gminy 
Pilchowice Maciej Gogulla. Staroście 
towarzyszyli Agnieszka Dłociok oraz 
Piotr Daniel reprezentujący Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego.

Następnie w kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Żer-
nicy odprawiona została msza święta 
w intencji wszystkich internowanych 
w 1945 roku z parafii i gminy oraz 
wszystkich Górnoślązaków, którzy 
w tym czasie byli ofiarami represji. 
Mszę koncelebrował ks. dr Robert 
Chudoba, a część historyczną uro-
czystości przygotował Ingemar Klos  
- mieszkaniec Żernicy od lat dbający 
o upamiętnienie Tragedii Górnoślą-
skiej na naszym terenie.

Kwiaty złożone zostały także przy 
pomnikach w Stanicy i Pilchowicach.  

Podczas uroczystej mszy wrę-

czono „Złotych gwoździ” - wyróżnie-
nia dla znaczących osobowości. Ten 
piękny zwyczaj ma swój początek w 
2018 roku po rekonsekracji zabytko-
wego kościoła p.w. św. Michała Ar-
chanioła. 
W tym roku wyróżnienia otrzymali:
➡ Karina Górecka i Sabina Nosia-

dek - za wielkie serce dla ludzi, 
opiekę medyczną,

➡ rodziny: Mandrak, Suchanek  
i Grabowskich - za wielotetnią 
oprawę muzyczną mszy świętych. 
Jak podkreślono - podczas wrę-
czenie nagród - trzy uhonorowane 
rodziny, to super przykład nowych 
mieszkańców, którzy z wielkim za-
angażowaniem włączyli się w ży-
cie gminnej społeczności. 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 
do ZSRR w 1945 roku we współpracy ze Stowarzysze-
niem „Cidry Lotajom” organizuje VI edycję Biegu Pamięci 
Deportowanych pn. „Razem do Doniecka”. W związku z 
utrzymującą się pandemią COVID-19 tegoroczna edycja 
Biegu będzie miała inny charakter niż zazwy-
czaj. W tym roku każdy zainteresowany będzie 
uczestniczył w imprezie indywidualnie, ale pod 
egidą realizacji wspólnego celu – upamiętnie-
nia ofiar Tragedii Górnośląskiej.

Przez miesiąc, od 4.02.2021 do 4.03.2021 
wszyscy zainteresowani akcją będą mogli nad-
syłać zdjęcia lub zrzuty ekranu, dokumentują-
ce pokonaną indywidualnie trasę, przez for-
mularz przygotowany na stronie internetowej 
www.deportacje45.pl. Organizator będzie 
na bieżąco sumował wyniki i informował, czy 

wspólnymi siłami udało się pokonać założony dystans 
1726 km, czyli z Radzionkowa do Doniecka (leżącego  
w Donieckim Zagłębiu Węglowym - Donbasie). Miejsce 
docelowe nie zostało wybrane przypadkowo - w 1945 
roku Sowieci wywieźli tam wielu Górnoślązaków.

VI BIEG PAMIĘCI DEPORTOWANYCH GÓRNOŚLĄZAKÓW

Razem do Doniecka
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Terminy i sposoby składania wniosku:
➡ drogą elektroniczną (na stronie 

banku lub przez portal Emp@tia 
lub przez ePUAP) od 1 lutego 
2021 r. 

➡ drogą tradycyjną (np. podczas 
osobistej wizyty w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Pilchowicach  
z siedzibą w Nieborowicach przy 
ul. Głównej 52 lub drogą poczto-
wą) od 1 kwietnia 2021 r. 
Druki wniosków będzie można 

pobrać od 1 kwietnia br. w siedzibie 

Ośrodka lub na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Pilchowice bądź 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pil-
chowicach. 

Składając wniosek w okresie 
od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 
2021 r., ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wy-
płata przysługującego świadcze-
nia następuje do  30 czerwca br. 
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek 
w okresie od 1 maja do 31 maja 
br. ustalenie prawa do świadcze-

nia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia na-
stępuje do dnia  31 lipca br.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać dzwoniąc na numery:  
32 3327162 lub 574140457

Szczepienia przeciw COVID-19

Świadczenie wychowawcze 500 plus 

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalne profile www.fa-

cebook.com /pilchowice
www.facebook.com /gokpilchowice

➡ 15 stycznia ruszyła centralna rejestracja i możliwość 
umawiania szczepień dla osób powyżej 80 roku życia. 

➡ 22 stycznia ruszyła rejestracja i możliwość umawiania 
szczepień seniorów powyżej 70. roku życia, 

➡ od 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia w tej grupie 
wiekowej.

➡ od 18 do 22 stycznia szczepieni zostali mieszkańcy 
DPS-ów.

Jak zapisać się na szczepienie?
➡ za pośrednictwem infolinii 989, 
➡ online przez Internetowe Konto Pacjenta www.pacjent.

gov.pl
➡ bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego  lub 

osobiście w punkcie szczepień.
Po dokonaniu rezerwacji otrzymamy SMS z informa-

cją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Od razu 
zostaniemy umówieni na dwie wizyty. O terminie drugiej 
wizyty także przypomni SMS.

Gdzie się zaszczepić?
MED – PROFIL NZOZ SP. Z O.O.
OŚRODEK ZDROWIA W ŻERNICY, UL. OLCHOWA 16 C.
INFORMACJA TELEFONICZNA – 690 156 277.

Inne lokalizacje punktów szczepień możemy znaleźć 
na stronie internetowej 
www.gov.pl/web/szczepimysie/slaskie 

Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące szcze-
pień znajdują się na rządowych stronach:

www.gov.pl/szczepimysie
www.gov.pl/koronawirus

W Urzędzie Gminy została uruchomiona infolinia 
dotycząca organizacji transportu dla osób niepełno-
sprawnych i starszych niemających możliwości do-
jazdu na szczepienie – telefon 32 722 79 06. 

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 16.00.

KORZYSTAJ I DZIEL SIĘ Z INNYMI 

Jadłodzielnia wystartowała 
W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowicach przy  
ul. Głównej  52 powstało miejsce, w którym można podzielić się  
z potrzebującymi jedzeniem. 

Od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.00, w czwartki do 17.00,  
a w piątki do 13.00 można zostawić pożywienie, a także  można skorzystać 
z pozostawionych potraw. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Pomo-
gę Jak Mogę im. św. Matki Teresy z Kalkuty
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Za nami 29 finał WOŚP, który 
w tym roku był sztabowym de-
biutem naszej Gminy. Już na 
wstępie należy Wam się wiel-
kie DZIĘKUJEMY! Chyba nikt w 
sztabie nie spodziewał się takie-
go wyniku, zwłaszcza w zaist-
niałych czasach. 

Jak sami zauważyliście, więk-
szość orkiestrowego grania przenio-
sła się do internetu. Nie mogło jednak 
zabraknąć tradycyjnej formy kwe-
stowania, do której zgłosiło się wię-
cej chętnych, niż założyliśmy. Nasi 
dzielni wolontariusze to w większości 
młodzi ludzie, w tym jeden 9-latek To-
mek Haider, a jednym z najstarszych 
był radny z Wilczy Sylwester Ciukaj. 
Nasi wolontariusze, których było 14, 
stanęli w różnych miejscach Gminy, 
głównie w okolicach kościołów i skle-
pów. W swoich puszkach kwestar-
skich zebrali kwotę 9 362,25 zł!

Już na początku działania szta-
bu uruchomione zostały aukcje in-
ternetowe na allegro. Wystawiliśmy 
prawie 100 przedmiotów i usług, 
przekazanych przez mieszkańców, 
przedsiębiorców i artystów. Aukcja, 
która osiągnęła największą cenę to 

książka „Król” autorstwa Szczepana 
Twardocha z jego autografem, która 
osiągnęła niebagatelną kwotę 2550 
zł! Dwie pozostałe książki tegoż au-
tora „Królestwo” i „Drach” również 
zostały wylicytowane za duże pie-
niądze, łącznie za prawie 1500 zł! 
Kwota deklarowana z aukcji Allegro 
to 10 450 zł!

Od połowy grudnia w 11 lokaliza-
cjach na terenie Gminy i miejscowości 
ościennych stały puszki stacjonarne. 
Zebrano w nich kwotę 4 060,40 zł! 
Dziękujemy przedsiębiorcom za za-
angażowanie i wsparcie wspólnego 
grania z Fundacją WOŚP.

Podobnie, jak w przypadku pu-
szek stacjonarnych, od połowy grud-
nia funkcjonowała eSkarbonka, czyli 
możliwość wpłat poprzez bankowość 
elektroniczną. Znaczna część tej 
kwoty to wpłaty sponsorów akcji „Za-
tyrane serduszka”, której pomysło-
dawcami byli członkowie grupy bie-
gowej „Zatyrani”. Równolegle biorąc 
udział w 15 Biegu „Policz się z Cu-
krzycą” postanowili wesprzeć wynik 
swojego lokalnego sztabu. Znalezie-
ni przez nich sponsorzy zobligowali 
się zapłacić 5 zł za każdy „wytyrany” 
kilometr, a zostało ich zrobionych 

ponad 300! Swoje kilometry wybie-
gali także radni Krzysztof Waniczek  
i Krzysztof Musiolik. Kwota zebrana  
w eSkarbonce to aż 7 220,00 zł!

W dniu finału z wilczańskiego 
sztabu spotkaliśmy się z Wami na 
żywo, za pomocą transmisji live na 
naszym kanale YouTube i profilach 
facebookowych. W tym miejscu 
ogromne podziękowania dla nasze-
go młodego wolontariusza Jakuba 
Sklorza, który realizował transmisję, 
a także dla Adama Oleszowskiego i 
Wacława Czarneckiego, za realizację 
techniczną i światełko do nieba.

Specjalnie dla Was na wośpowej 
scenie pojawili się uczniowie klasy ra-
towniczej z pokazem I pomocy, woka-
listki Studia Musicalowego The Chan-
ce oraz formacja jazzowa ze Studia 
Tańca Efforte. 

Wszystkie nasze działania i 
Wasza hojność sprawiły, że osią-
gnęliśmy bardzo imponujący wy-
nik ® 31 092,65 zł!!! (stan na 
3.02.2021 r.). Postawiliśmy sobie 
wysoko poprzeczkę, ale jesteśmy 
pewni, ze za rok osiągniemy jesz-
cze wyższy wynik. No bo kto, jak 
nie my, prawda? 

31.092,65 zł!!! 

31.092,65
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©	 Wolontariusze: Karol Wiciok  
i Julia Szydło, Małgorzata Haider 
i Tomasz Haider, Adrianna 
Czechowska, Emilia Szynkowska 
i Alicja Wymysło, Alicja Dzida 
i Jakub Dzida, Sylwester 
Ciukaj, Natalia Groch i Amelia 
Klyszcz oraz Zuzanna Widuch 
i Marta Pogrzeba - serdecznie 
podziękowania także dla 
Waszych rodziców, za opiekę, 
podwożenie, odwożenie i zawsze 
dobry humor 

©	 PUSZKI STACJONARNE:   
Bistro Pinokio, Kwiaciarnia Sylwia 
Czenczek, Pasmanteria Hadasz, 
PHU Wojciech Kasprzyk, 
Przychodnie Prognostic  

z Knurowa, Cukiernia Surdel 
w Pilchowicach, Żernicy, 
Książenicach i w Gliwicach, 
Urząd Gminy w Pilchowicach

©	 Realizacja świateł  
i nagłośnienia w dniu finału - 
Wacław Czarnecki  
i Oleszowski Adam

©	 Transmisja online  
- Jakub Sklorz  

©	 Partnerzy: Urząd Gminy w 
Pilchowicach, Zatyrani  
- Biegacze z Gminy Pilchowice, 
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pilchowicach, Stowarzyszenie 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom, 
Waclawski Lighting

©	 Sponsorzy: Cukiernictwo Surdel 

Piekarnia Erfurt, Gratisownia.pl, 
FHU Jota Andrzej Groch, AVON 
Żaneta Kowol, Piekarnia Bogacki, 
Henryk Niestrój, Tomasz Wąsik - 
dystrybucja wędlin, Pasmanteria 
Gamrat, Alkom - Internet  
w Gminie Pilchowice

©	 Sponsorzy „Zatyranych 
serduszek” - Libeli Labels 
Pyskowice, „Ostrowski” Sp. z o.o., 
Firma „Pokora” Pilchowice, PHU 
Bemaro Żernica

Podziękowania dla wszystkich wspierających  
29 finał WOŚP w Gminie Pilchowice
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©	 Wsparcie organizacyjne: 
Małgorzata Szymala, Mariusz 
Szydło, Aleksandra Kuszka, 
Agnieszka Niestrój,  
Oliwia Kowol

©	 Przekazane rzeczy na aukcje: 
o w kategorii rękodzieło: 

Aleksandra Kuszka, 
Stowarzyszenie 
Pilchowiczanie 
Pilchowiczanom, Katarzyna 
Kocela-Bardeli Sabina 
Dworaczek, Kwiaciarnia 
Passion Magda Mączka, 
Maminka. Joanna Ludwik, 
Nowak Karolina, Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Pilchowicach, Anna 
Michalska, 

o malarze z grupy OssianArt - 
Maciej Kozakiewicz, Gabriela 
Gilner, Agnieszka Niestrój, 
Krystyna Kozłowska, Krystyna 
Musioł, Danuta Szymkowiak, 
Henryk Szymkowiak, Elżbieta 
Śmieja, Klaudia Rogon-
Garczorz

o gadżety: Gratisownia.pl, 
Urząd Gminy w Pilchowicach, 
Wacław Czarnecki, Górnik 
Zabrze

o płyty i książki - chłopcy z 
kabaretu Łowcy.B, Szczepan 
Twardoch, Anna Jakiesz-
Błasiak i Mikołaj Król, 
Grzegorz Poloczek, Zbigniew 
Stryj 

o inne: Fabryka Pomysłów 
PR Krzysztof Krzemiński, 
Maciej Gogulla, FHU Jota 
Andrzej Groch, Pasieka Pod 
Wierzbami, Profesjonalna 
kosmetyka. Anna 
Maciejewska,  
Teatr Muzyczny Castello

©	 Serdeczne podziękowania dla:
o Darii Pawlak ze Studia 

Efforte
o Anny Jakiesz-Błasiak  

ze Studia Musicalowego  
„The Chance”  

- Natalia Menzik, Julia Kocur,  
Magdalena Czarnecka,  
Nadia Soczyńska,  
Simona Pluta,  
Agata Tomica

o II klasy ratowniczej z II LO 
w ZSZ nr 2 w Knurowie pod 
opieką Szymona Kościarza 
- Karol Wiciok, Daria Pisula, 
Wiktoria Pilanz

o dzielnicowych Bartosza 
Ulmy, Jacka Zapały i 
Krzysztofa Kwietniewskiego - 
kierownika ogniwa patrolowo-
interwencyjnego KP w 
Knurowie.

Sztab WOŚP 
Waldemar Pietrzak,  

Monika Kustra-Polak,  
Monika Rogoń,  

Judyta Rams-Groch,  
Katarzyna Liszczyna
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Pierwszy odcinek DW 921 w Pilchowicach i centrum przesiadkowe w Wilczy już otwarte

Prawie 17 milionów zł na inwestycje drogowe
Jakub CHEŁSTOWSKI 

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DW 921 jest nie-
zwykle istotna nie 
tylko dla układu 
komunikacyjnego 
Pilchowic. Detrmi-
nuje ona właściwe 
finkcjonowanie miesz-
kańców powiatu gliwickiego oraz raci-
borskiego. Dlatego, kiedy pojawiła się 
potrzeba modernizacji, Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego przystąpił do roz-
mów. W wyniku podjętej współpracy 
zdecydowano o udzieleniu wsparcia 
finansowego. Gratuluję wszystkim, 
którzy zaangażowali się w realizację  
tej niezwykle ważnej inwestycji.

Bartłomiej KOWALSKI 
RADNY SEJMIKU  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

To jest pierwszy 
etap przebudowy 
DW 921. Przed 
nami zadanie kon-
tynuowania prac 
w kierunku Stani-
cy oraz Kuźni Niebo-
rowskiej, Knurowa i Gierałtowic. Jest 
porozumienie w ramach powiatu gli-
wickiego, teraz Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego poszukuje środków, by 
w najbliższych latach kontynuować  
tę ważną inwestycję. Jetem pełen opty-
mizmu, bo życie pokazuje, że dobre pla-
nowanie, dobra współpraca dają pozy-
tywne efekty.

Zbigniew TABOR 
DYREKTOR ZARZĄDU  

DRÓG WOJEWÓDZKICH

Na tym przykładzie 
widzać, że prowadze-
nie inwestycji drogo-
wej trwa. Ale dzięki  
kompleksowym dzia-
łaniom możemy mieć 
pewność, że trwałość tej 
inwestycji wyniesie kilkadzisiąt lat i ko-
szystać z niej będą następne pokolenia.

14.921.258,20 zł - tyle wyniosła wartość zadania, na które złożyła się przebudowa ponad 2.2 km odcinka od 
skrzyżowania z ul. Rybnicką do ul. Bierawka. Zmieniono podbudowę drogi, powstały zatoki dla autobusów, oświe-
tlone przejścia dla pieszych, zjazdy do posesji oraz chodniki. Wykonano także odwodnienie drogi, w tym kana-

lizację deszczową. Wkład Gminy Pilchowice wyniósł 
489.540,00 zł i został wydatkowany na opracowanie 
dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana 
była przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a finansowa-
nie zapewniło Województwo Śląskie.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej 921 to dla gminy Pilchowice inwestycja o strategicznym znaczeniu. Realizacja 
jej pierwszego etapu była możliwa dzięki doskonałej współpracy z władzami województwa szczebla rządowego i samo-
rządowego. Bardzo ważnym argumentem w rozmowach okazała się kompletna dokumentacja projektowa wykonana w 
porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego, na zlecenie i koszt Gminy Pilchowice. W efekcie kilkuletnich prac 
projektowych dysponujemy dziś pozwoleniami na budowę pozostałej części drogi w sołectwach Kuźnia Nieborowska, 
Pilchowice i Stanica, co znacznie ułatwia kontynuację inwestycji w kolejnych latach.  

Z kolei uruchomienie centrum przesiadkowego  
w Wilczy otwiera nowe możliwości dla rozwoju oferty 
komunikacyjnej dla mieszkańców naszej gminy. Przypo-
mnę, iż od półtora roku dzięki bardzo dobrej współpracy 
z samorządem Gliwic oraz 
władzami Metropolii, funk-
cjonuje bardzo atrakcyjne 
połączenie z miastem linią 
nr 60. Czynimy intensywne 
starania o uruchomienie no-
wych połączeń z Rybnikiem. 
W tym zakresie centrum 
może w przyszłości okazać 
się atrakcyjne nie tylko dla 
mieszkańców naszej Gminy, 
ale również sąsiednich miej-
scowości.

Centrum przesiad-
kowe w Wilczy
17 kursów w kierunku Gliwic  
i Stanicy, od 5:40 do 21:50  
- linia 60, 8 kursów w kierun-
ku Knurowa i Leboszowic.

Dodatkowe atuty cen-
trum przesiadkowego:
- parking dla samocho-

dów osobowych
- wiaty przystankowe
- wiata na rowery
- nowoczesna toaleta
- monitoring
- oświetlenie 
- zagospodarowanie prze-

strzeni: na terenie centrum 
nasadzono ponad 100 drzew  
i krzewów.

Koszt budowy centrum prze-
siadkowego: 2 772 366,05 zł
Wartość dofinansowania:  
2 618 903,52 zł
Górnośląsko-Zagłębiowska  
Metropolia: 267 435,00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalny Program Ope-
racyjny: 2 351 468,52 zł
Wkład własny Gminy  
(5,5 %): 153 462,53 zł

Waldemar DOMBEK 
STAROSTA POWIATU GLIWICKIEGO

Pierwszy etap modernizacji DW 921 
i otwarcie centrum przesiadkowego w 
Wilczy, to wielkie osiągnięcie dyploma-
tyczne i inwestycyjne wójta i całej Rady 
Gminy Pilchowice. Trzeba było wiele 
determinacji, by w tym gąszczu przepi-
sów i polityki zrealizować tak potrzebne 
dla mieszkańców 
inwestycje. Gratu-
luję.

Grzegorz KWITEK 
CZŁONEK ZARZĄDU  

GÓRNOŚLASKO-ZAGŁĘ-
BIOWSKIEJ METROPOLII

To bardzo ważna inwestycja poka-
zująca, że przynależność do Metropo-
lii stwarza nowe możliwości rozwoju. 
Uruchomienie centrum przesiadkowego 
stworzy lepsze warunki 
komunikacyjne nie 
tylko dla miesz-
kańcców Wilczy, 
ale także dla osób  
z gminy.

Maciej GOGULLA 
WÓJT GMINY PILCHOWICE
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Szanowni Państwo

 Z nową energią przystępujemy 
do realizacji budżetu gminy na 2021 
rok. Przypomnijmy, iż dokument ten 
został jednogłośnie uchwalony na 
grudniowej sesji Rady Gminy Pil-
chowice. Jego przygotowanie, jak 
również realizacja, w dobie pande-
mii stanowi prawdziwe wyzwanie. 
Pogorszona sytuacja gospodarcza 
odbiła się na dochodach wszyst-
kich gmin, również naszej. Mimo 
wszystko pozostajemy optymista-
mi i podobnie jak w poprzednich 
latach czeka nas kilka ciekawych 
przedsięwzięć. 

 W tym roku na inwestycje pla-
nujemy wydać ponad 17 mln zł. 
Zgodnie z planem chcemy zakoń-
czyć budowę nowego ośrodka 
zdrowia w Pilchowicach (koszt 
ok. 5 mln zł). To dopiero połowa 
sukcesu, gdyż najważniejsze bę-
dzie jego sprawne uruchomie-
nie tak, by służył mieszkańcom. 
Obiekt pozostanie oczywiście 
własnością gminy jednak jego 
użytkownik wyłoniony zostanie  

w drodze przetargu, który ogło-
szony zostanie najprawdopodob-
niej jeszcze w pierwszej połowie 
tego roku.

  Wszystko na to wskazuje,  
iż około września oddamy do użyt-
ku, po głębokiej termomoderniza-
cji, budynek Wilków Wilcza wraz 
z częścią restauracyjną. Mamy 
nadzieję, że obiekt w nowej aran-
żacji przypadnie do gustu miesz-
kańcom i będzie im długo służył. 
Dojdzie również do przebudowy 
ulicy Gliwickiej w Wilczy. Zakres 
prac w tym przypadku uzależniony 
będzie od wysokości dofinansowa-
nia, o które wystąpiliśmy do Fundu-
szu Dróg Samorządowych. W Żer-
nicy czeka nas budowa kolejnego 
odcinka chodnika przy drodze 
powiatowej – ul. Olchowej (inwe-
stycja powiatu współfinansowana 
przez gminę). Nowy chodnik poja-
wi się na bardzo ważnym odcinku 
od mostka do ośrodka zdrowia. Po 
wielu latach doczekamy się wresz-
cie ocieplenia remizy strażackiej 
w Stanicy.

W Stanicy zaczynamy rów-
nież kolejną dużą inwestycję, za-
planowaną na kilka lat – budowę 
przedszkola przy ulicy Sporto-
wej. Nowe przedszkole to 4 sale dla 
dzieci z pełnym zapleczem sanitar-
nym, nowoczesna kuchnia, szatnia 
i wiele innych pomieszczeń, które 
znajdą się na jednym poziomie.

 W Nieborowicach, z wiosny ru-
szamy z przebudową ulicy Dębo-
wej. Rozpoczynamy również prace 
projektowe dotyczące zagospo-
darowania terenu wokół przed-
szkola i kortu. Mamy ogromną 
nadzieję, że zgodnie z deklaracjami 
marszałka Województwa Śląskiego 
bieżący rok będzie tym, w którym 
mieszkańcy Kuźni Nieborowskiej 
wreszcie doczekają się budowy 
chodnika i remontu drogi wo-
jewódzkiej 921. W najmniejszym 
sołectwie naszej gminy – Leboszo-
wicach, dofinansujemy powiatowi 
kolejny etap budowy kanalizacji 
deszczowej – od mostu na Bie-
rawce w kierunku skrzyżowania  
z ul. św. Huberta. 

NASZE PLANY NA 2021 ROK
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Oczywiście to tylko najważniej-
sze inwestycje, których realizacja 
czeka nas w tym roku. W ostatnim 
numerze Naszej Gminy wspomnie-
liśmy o tegorocznych planach PPK 
Sp. z o. o. dotyczących budowy 

oczyszczalni ścieków i kanaliza-
cji sanitarnej. Mamy również wiele 
zadań uchwalonych na ubiegło-
rocznych zebraniach wiejskich w 
ramach funduszu sołeckiego, któ-
rego łączna wartość wynosi ponad  

500 000 zł. Miejmy nadzieję,  
że mimo trudnej sytuacji wszystkie 
te plany uda się zrealizować.

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY PILCHOWICE

Inne zadania ujęte w budżecie na 2021 rok:
- Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach
- Remont łącznika ul. L. Miki i Olchowej w Żernicy
- Przebudowa ul. Polnej w Pilchowicach
- Przebudowa dróg po kanalizacji sanitarnej, ulice: 

Górnicza, Skarbnika, Gwarków, Barbórki, Majowa,  
Piaskowa i Szkolna w Pilchowicach

- Przebudowa drogi bocznej ul. Gliwickiej w Pilchowi-
cach

- Wymiana ogrodzenia i modernizacja kuchni w ZSP 
Żernica

- I etap termomodernizacji LKS Viktoria Pilchowice
- Wykonanie projektów przebudowy dróg: ul. Wiśnio-

wej w Żernicy, ul. Górniczej w Stanicy (inwestycja 
Powiatu współfinansowana przez gminę), ul. św. 
Marcina w Stanicy, ul. Skatowej i Granicznej w Nie-
borowicach, a także innych dróg gminnych.

- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji- 
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Rzut przedszkola przy ulicy Sportowej w Stanicy
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy uczestniczy  
w V edycji projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy” 

W ramach projektu, w kole naukowym „Eksplorator”, prowadzone są zajęcia na podstawie scenariuszy 
otrzymanych od Organizatora. Program projektu podzielony jest na 4 etapy, poświęcone innemu zagad-
nieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny. Uczniowie poznają kolejnych czterech 
naukowców - Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha.

Podczas pierwszego etapu 
członkowie koła uczestniczyli 
w spotkaniu z dr Katarzyną No-
wińską, fizykiem i doktorem nauk 
technicznych, pracownikiem Po-
litechniki Śląskiej. Tematem spo-
tkania było pozyskiwanie energii. 
Uczniowie przedstawili swoje 
projekty – wiatraka napędzanego 
energią odnawialną.

W drugim etapie projektu, 
w ramach współpracy placówek 
edukacyjnych, odbyło się spotka-
nie online członków kół nauko-
wych: Szkoły Podstawowej im. 
Bolesława Prusa w Poświętnem 
i Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Żernicy. Uczniowie opo-
wiedzieli o swoich zainteresowa-
niach i pasjach oraz przedstawili 
filmy ilustrujące wykonane przez 
nich eksperymenty. Pracą koń-
cową tego etapu było przygotowanie projektu ekologicz-
nego związanego z oszczędzaniem wody, pokazującego, 
jakie działania podejmują  uczniowie lub mają zamiar 
podjąć by oszczędzać wodę.

Tematem przewodnim trzeciego etapu będzie trans-
port. Wyzwaniem dla uczniów będzie skonstruowanie po-
jazdu przyszłości, napędzanego energią odnawialną. 

Uczestnictwo w projekcie daje uczniom możliwość 
rozwijania kreatywności i chęci eksperymentowania, 

wzmacnia relacje między nimi i uczy współpracy.
Kajetan Struski (członek koła, uczeń klasy 8): „Należę 

do tego koła, ponieważ uwielbiam uczyć się w ciekawy 
i nieszablonowy sposób. Spotykamy się jako uczniowie 
chcący wspólnie rozwijać się i bawić nauką. Projekty 
dają wiele satysfakcji i otwierają nas na nowe pomysły 
i wiedzę.”

Grażyna Morga

www.historiapilchowice.pl
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„WSPIERAJ 
SENIORA”

Program „WSPIERAJ SENIO-
RA” - Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lek-
ceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest 
najważniejsze! Skorzystaj z infolinii   
22 505 11 11. 

Program „Wspieraj Seniora” na 
rok 2021 jest odpowiedzią na po-
trzeby osób w wieku 70 lat i więcej, 
zwanych dalej Seniorami, w zakresie 
ochrony przed zakażeniem Covid-19, 
w związku z utrzymującym się sta-
nem epidemii na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Program ma na celu wsparcie fi-
nansowe gmin w zakresie realizacji 
usługi wsparcia na rzecz Seniorów, 
którzy w obowiązującym stanie epi-
demii zdecydują się na pozostanie  
w domu. 
Program adresowany jest do: 
• Seniorów, które pozostaną  

w domu w związku z zagrożeniem 
zakażeniem Covid-19,

• Osób poniżej 70. roku życia, któ-
rzy pozostaną w domu w związ-
ku z zagrożeniem zakażeniem 
Covid-19, w przypadku braku 
możliwości realizacji we własnym 
zakresie niezbędnych potrzeb wy-
nikających ze stanu zdrowia oraz 
sytuacji rodzinnej i społecznej tych 
osób.

KROK 1
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.

1/ Zgłoś podczas rozmowy, że zde-
cydowałeś się zostać w domu. Za-

pisz datę i godzinę kiedy dzwoni-
łeś.

2/ Infolinia działa od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 8:00-21:00

3/ Osoba przyjmująca zgłoszenie 
przekazuje Twoją prośbę o pomoc 
do ośrodka pomocy społecznej w 
danej gminie przez system  Cen-
tralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2
1/ Pracownik ośrodka pomocy spo-

łecznej kontaktuje się z Tobą tele-
fonicznie. W celu weryfikacji poda-
je datę i godzinę kiedy dzwoniłeś 
na infolinię. Następnie zweryfiku-
je zgłoszenie i ustali w jaki spo-
sób można Ci pomóc. Poda imię 
i nazwisko osoby, która do Ciebie 
przyjdzie oraz datę.

2/ Podczas rozmowy telefonicznej, 
pamiętaj o zapisaniu numeru do 
ośrodka pomocy społecznej oraz 
danych osoby, która do Ciebie 
przyjdzie.

3/ W razie wątpliwości, zadzwoń do 
ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3
1/ Przychodzi do Ciebie osoba, 

którą ośrodek pomocy społecz-
nej wyznaczył do pomocy. W celu 

weryfikacji poda imię i nazwisko. 
W przypadku pomocy w formie 
zrobienia zakupów senior przeka-
zuje pieniądze przed dokonaniem 
zakupów, gdyż koszty zakupów 
pokrywa Senior. Zasady i sposób 
rozliczania ustala indywidualnie 
ośrodek pomocy społecznej, pod-
czas pierwszego kontaktu z Tobą.

2/  Pamiętaj o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa: noś maseczkę, 
zachowuj dystans, w miarę możli-
wości używaj rękawiczek jednora-
zowych.

KROK 4
Odbierasz zakupy od osoby, któ-

ra Ci pomaga z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa: noś maseczkę, za-
chowuj dystans, w miarę możliwości 
używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rze-
czywisty koszt zakupów. 
Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Program jest realizowany  
od 1.01.2021 r. do 31 marca 2021 r.
Więcej informacji na stronie  
www.wspierajseniora.pl

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów i chodników 
oraz usuwania tworzących się sopli lodowych

Właściciele, użytkownicy, oso-
by posiadające nieruchomość  
w zarządzie, a także inne podmioty 
władające nieruchomościami zobo-
wiązani są do utrzymania czystości  
i porządku na chodnikach położo-
nych wzdłuż nieruchomości. 

Wiąże się to przede wszystkim z za-
pewnieniem bezpieczeństwa osobom 
poruszającym się po chodnikach przy-
legających do nieruchomości w warun-
kach zimowych. Stąd konieczność ich 

odśnieżania, odladzania, usuwania bło-
ta i  innych zanieczyszczeń, by umożli-
wić swobodną komunikację oraz nie na-
rażać korzystających z ciągu na ryzyko 
poślizgnięcia i urazów.

Usunięty śnieg oraz lód mogą być 
pryzmowane na krawędzi chodni-
ka lub w pasie zieleni przyulicznej w 
sposób nieutrudniający ruch pieszym. 
Śliskość chodników powinna być li-
kwidowana poprzez posypywanie 
chodników materiałami szorstkimi np. 

piaskiem, bez stosowania środków 
chemicznych.

Sople lodowe i nawisy śniegu z da-
chów i gzymsów obiektów budowlanych 
bezpośrednio sąsiadujących z drogami  
i chodnikami należy również usuwać 
niezwłocznie po ich powstaniu.

Obowiązki te wynikają między in-
nymi z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Pilchowice. 
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PODATKI NA 2021 ROK 
- KOLEJNY ROK BEZ PODWYŻKI

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok nie uległy zmianie. Pozostawiono je na poziomie stawek 
obowiązujących w 2020 roku.  Rada Gminy Pilchowice Uchwałą nr XXV/200/20 z dnia 26 listopada 2020 r. 
podjęła roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a)
od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków

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 od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego

0,46 zł

d)

od 1m2 powierzchni niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o prze-
znaczeniu 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

2) 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 dzia-
łalności 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 działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,79 zł

d)
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świad-
czeń 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 pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje 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.
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Podatek od środków trans-
portowych:

Stawki podatku od środków 
transportowych na 2021 rok 
również nie uległy zmianie. 
Pozostawiono je na poziomie 
stawek obowiązujących w 2020 
roku. 

Podatek rolny i leśny:

Stawka podatku rolnego dla grun-
tów gospodarstw rolnych (użytki 
rolne przekraczające powierzch-
nię 1 ha fizycznego lub 1 ha prze-
liczeniowego) wynosi 146,38 zł za 
1 ha przeliczeniowy.
Stawka podatku rolnego dla po-
zostałych gruntów rolnych wynosi 
292,75 zł za 1 ha fizyczny.
Stawka podatku leśnego wynosi 
43,30 zł  za 1 ha fizyczny.

CO I KIEDY TRZEBA PŁACIĆ
Podstawą płatności podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 
dla osób fizycznych są decyzje 
podatkowe. Decyzje ustalające 
wysokość tego podatku będzie 
można odebrać u sołtysów. Infor-
macja o dokładnych terminach, 
w których sołtysi będą wydawać 
decyzje podatkowe zostanie po-
dana do  wiadomości poprzez za-
mieszczenie jej na tablicach ogło-
szeń znajdujących się w każdym 
sołectwie, na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Pilchowice (www.
pilchowice.pl) i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (www.bip.pilcho-
wice.pl). Podatki uiszczać należy 
dokonując wpłaty na indywidual-
ny numer rachunku bankowego 
wskazany w decyzji.

Podatek od nieruchomo-
ści, rolny i leśny płatny jest  
w następujących terminach:

	w przypadku osób fizycznych:

I rata – do 15 marca 2021 r.
II rata – do 17 maja 2021 r. 

III rata – do 15 września 2021 r. 
IV rata – do 15 listopada 2021 r.

Jeżeli decyzja w sprawie po-
datku nie zostanie doręczo-
na na 14 dni przed terminami 
płatności wyżej określonymi, 
obowiązuje termin płatności 
14 dni od dnia otrzymania de-
cyzji.

	w przypadku osób prawnych 
co miesiąc do 15 dnia każdego 
miesiąca (z wyjątkiem podatku 
od nieruchomości za styczeń, 
kiedy ratę można zapłacić do 
ostatniego dnia tego miesiąca).

Jeżeli kwota podatku nie prze-
kracza 100 zł, należy ją wpłacić 
jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty.

Podatek od środków trans-
portowych (ciąży na osobach, 
które posiadają samochody cię-
żarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t, ciągniki 
siodłowe i balastowe, przycze-
py, naczepy i autobusy) uiszcza 
się na podstawie deklaracji DT-1 
złożonych przez właściciela. 
Deklaracje dotyczące środków 
transportowych należy składać 
co roku do dnia 15 lutego  
(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 15 lutego 2021 r.
II rata – do 15 września 2021 r. 

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
- tzw. opłata za wywóz śmieci – 
wszyscy płatnicy są zobowiązani 
uiszczać na indywidualny numer 
rachunku bankowego zgodnie ze 
złożoną w Urzędzie Gminy Pilcho-
wice deklaracją o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy wynosi 
22 zł miesięcznie od osoby - jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny.

Od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, na których odpady 
są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny ustala się miesięczną 
stawkę za:

pojemnik 0,12 m³ -5,91 zł
pojemnik 0,14 m³ - 6,90 zł
pojemnik 0,24 m³ - 11,82 zł
pojemnik 1,1 m³ - 54,18 zł
worek 0,08 m³ - 11,29 zł
worek 0,12 m³ - 16,93 zł

Opłatę za wywóz śmieci można 
uiścić jednorazowo za cały rok 
lub w kwartalnych ratach płatnych 
w następujących terminach:
rata za I kwartał  
– do 22 marca 2021 r.
rata  za II kwartał   
– do 21 czerwca 2021 r. 
rata za III kwartał  
– do 20 września 2021 r. 
rata za IV kwartał  
– do 15 grudnia 2021 r.

Zaznaczyć należy, że pod koniec 
roku 2021 Urząd Gminy zobo-
wiązany będzie przeprowadzić 
przetarg na świadczenie usług 
odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych powsta-
jących na nieruchomościach  
w kolejnych latach co z pewnością 
skutkować będzie zmianą wyso-
kości stawki opłaty. O zmianie 
stawki zostaną Państwo poinfor-
mowani pisemnie.

http://www.pilchowice.pl
http://www.pilchowice.pl
http://www.bip.pilchowice.pl
http://www.bip.pilchowice.pl
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www.pilchowice.pl/sis

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?
Zarejestruj się w gminnym systemie informacji SIS!
Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego 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

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalne profile  

www.facebook.com 
/pilchowice

www.facebook.com /
gokpilchowice

Serca rosną w Pilchowicach 
Drugie serce na nakrętki stanęło tym razem w Stanicy. Inicjatorką była sołtys Mariola Bryłka wraz Radą So-
łecką. Konstrukcja jest darem mieszkańca.

Jak widać serce już jest wypełnione nakrętkami na rzecz Kajetana i Martynki i będzie to znaczące wsparcie w ich 
walce z SMA! Ale oczywiście czekamy na kolejne nakrętki.

„Historia zatrzymana w kadrze” to długo wyczekiwany album z fotografia-
mi. To już trzecia pozycja wydana dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Pil-
chowiczanie Pilchowiczanom. Została poświęcona mieszkańcom, którzy 
zaprezentowali swoje pasje. Trzecia to właśnie zbiór fotografii. Agnieszka 
Robok wybrała wyjątkowe zdjęcia, zbierane przez lata do Archiwum Spo-
łecznego. Wspaniała pamiątka dla każdego miłośnika lokalnej historii. 
Każdego zainteresowanego nabyciem części pierwszej oraz trzeciej, za-
praszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. W wilczańskim biurze 
są dostępne od ręki. Możliwa jest także dostawa za pośrednictwem fir-
my kurierskiej.  Kontakt z biurem: telefoniczny 32 230 44 99 lub mailowy: 
gok@pilchowice.pl 


