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Zmiany w dowodach osobistych
Od 7 listopada br. można składać 
wnioski o dowody osobiste z dru-
gą cechą biometryczną. 

Odciski palców i odwzorowanie 
podpisu właściciela dowodu osobi-
stego to nowe elementy, które znajdą 
się w nowych dowodach osobistych. 
Tym samym złożenie wniosku o wy-
danie dowodu osobistego oraz jego 
odbiór wymagać będzie osobistej wi-
zyty w urzędzie.

Odciski palców nie będą pobiera-
ne od:
• dzieci poniżej 12. roku życia,
• osób, od których pobranie odci-

sków jest fizycznie niemożliwe.

Złożenie online wniosku o dowód 
osobisty będzie możliwe wyłącznie 
w przypadku dowodu osobistego dla 
dzieci do 12. roku życia.

Nowością będzie mobilna stacja 
urzędnika. To rozwiązanie dla osób 
starszych, obłożnie chorych czy 
z niepełnosprawnością, które nie 
mogą osobiście stawić się w urzę-
dzie. Dla gminy Pilchowice stacja 
mobilna urzędnika będzie się znaj-
dować w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach. Mieszkańcy naszej gminy, 
którzy chcieliby skorzystać z takiej 
usługi powinni skontaktować się te-
lefonicznie z Referatem Dowodów 
Osobistych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (32/239 11 28, 32/239 11 31 

lub 32/238 54 36) i umówić się na 
wizytę. Wówczas urzędnik podjedzie 
pod wskazany adres.

Należy pamiętać, że wszystkie 
dowody osobiste wydane zgodnie 
z dotychczas obowiązującym wzo-
rem są nadal ważne do upływu termi-
nu ich ważności, który jest wskazany 
w dowodzie osobistym.

Zmiany  
w Radzie Gminy
Józef Nierychło – sołtys sołectwa 
Pilchowice radnym Rady Gminy 
Pilchowice.

W związku ze złożeniem mandatu 
radnego przez radną Agatę Mosiądz 
-Kramorz nastąpiła konieczność 
przeprowadzenia wyborów uzupeł-
niających do Rady Gminy Pilchowice 
w jednomandatowym okręgu wybor-
czym nr 6 w Pilchowicach.

Wojewoda ustalił termin wyborów 
na 21 listopada 2021 r.

W ustawowym terminie zgłoszo-
ny został tylko jeden kandydat, Józef 
Nierychło - sołtys sołectwa Pilcho-
wice. Kandydata na radnego zgłosił 
komitet: KWW SIEDEM SOŁECTW 
JEDNA GMINA.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym 
w okręgu wyborczym głosowania 

w wyborach do Rady Gminy nie prze-
prowadza się, gdyż liczba zarejestro-
wanych kandydatów jest równa liczbie 
wybieranych radnych. Wobec tego za 
wybranego na radnego uznaje się je-
dynego zarejestrowanego kandydata. 

25 listopada br. odbyła się sesja 
Rady Gminy Pilchowice, na której  
Józef Nierychło złożył ślubowanie 
i uzupełnił skład Rady Gminy Pilcho-
wice, który stanowi 15 radnych. 

Pilchowice na FB 
Zapraszamy  

na oficjalne profile  
www.facebook.com/pilchowice

www.facebook.com/gokpilchowice
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9 mln zł dofinansowania 
dla gminy
5 525 000 złotych na budowę przedszkola w Stanicy i 3 500 000 zł na inwe-
stycje drogowe w Stanicy, Leboszowicach i Żernicy. To wysokość wsparcia 
z funduszu Polski Ład do przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na 
terenie gminy Pilchowice. 

Stanica jest jednym z sołectw gminy 
Pilchowice, które z roku na rok coraz 
bardziej się rozwija. Przybywa także 
wielu nowych mieszkańców. Dlatego 
bardzo ważnymi tematami były budo-
wa nowego przedszkola wraz z salą 
przeznaczoną na cele społeczno - 
kulturalne. 

Wykonanie dokumentacji projekto-
wej zlecono w 2019 roku i w tej chwili 
gmina posiada pozwolenie na bu-
dowę. Obecne przedszkole mieści 
się na pierwszym piętrze w budynku 
szkoły i ma tylko dwa oddziały dla 
50 dzieci. Projektowane przedszko-
le przy ul. Sportowej będzie miało 

cztery oddziały przedszkolne dla 
100 dzieci. Liczba miejsc dla przed-
szkolaków w Stanica wzrośnie zatem  
o 100%. 

Każda z nowych sal przedszkolnych 
będzie przeznaczona na jeden od-
dział liczący 25 dzieci. Przedszkole 
będzie miało własną kuchnię, która 
pozwoli przygotowywać posiłki dla 
dzieci na miejscu. 

Projektowana sala przeznaczona 
na spotkania mieszkańców, będzie 
pierwszym tego typu obiektem w 
Stanicy. Tego typu sala, z pełnym 
węzłem sanitarnym, szatnią, kuchnią 

cateringową oraz tarasem, będzie 
doskonałym miejscem do organizacji 
lokalnych wydarzeń. 

Wokół budynku przewidziano rów-
nież zagospodarowanie terenu oraz 
parkingi. Całość inwestycji - według 
kosztorysu - opiewa na kwotę prawie 
6,5 mln złotych, z czego wartość do-
finansowania wyniesie 5 525 000 zł.

W tej chwili przygotowywane jest po-
stępowanie przetargowe na wybór 
wykonawcy robót budowlanych. In-
westycja będzie prowadzona przez 
dwa lata i planowo ma zakończyć się 
do końca 2023 roku.

Drugim projektem zgłoszonym 
w ramach Programu Inwestycji Stra-
tegicznych z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, były inwestycje drogo-
we. Do realizacji zgłoszone zostały 
zadania drogowe, które miały już 

opracowany projekt budowlany: ul. 
Lipowa w oraz ul. Wielopolska w 
Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowi-
cach oraz ul. Wrzosowa w Żernicy. 
Całkowity koszt inwestycji, to 3,7 
mln zł, z czego ponad 3,5 mln zł 

(95% całości) to rządowe dofinan-
sowanie. Obecnie gmina przygo-
towuje postępowanie przetargowe 
na wybór wykonawców. Planowany 
termin przebudowy dróg, to koniec 
przyszłego roku.

tutaj 
powstanie 
przedszkole
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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

Ośrodek zdrowia z poślizgiem 
W tym roku miała zakończyć się 
budowa nowego ośrodka zdrowia 
w Pilchowicach. Niestety, nawalił 
wykonawca i mieszkańcy gminy 
będą musieli poczekać na nową 
przychodnię co najmniej do poło-
wy przyszłego roku.

Stary budynek dotychczasowego 
ośrodka zdrowia znajduje się przy 
ul. Dworcowej. Ciasny i nadgryziony 
zębem czasu od dawna nie przystaje 
do potrzeb stawianych tego rodzaju 
obiektom. Władze gminy Pilchowi-
ce podjęły więc decyzję o budowie 
nowej lecznicy, która miała stanąć 
w centrum tej miejscowości, w bez-
pośrednim sąsiedztwie tamtejszego 
szpitala chorób płuc. Jednokondy-
gnacyjny nowoczesny obiekt miał 
mieć powierzchnię ponad 700 m kw. 
i nieużytkowe poddasze.

Dobrze zaczęli, ale...
- W 2019 r. rozpisaliśmy przetarg 

na wykonawstwo nowego ośrodka 

zdrowia. Wygrało go PH-U Mateo Zbi-
gniew Wójcicki z siedzibą w Ustroniu 
i filią w Gliwicach - informuje Mateusz 
Tkocz, skarbnik gminy Pilchowice. - 
Pod koniec października 2019 r. pod-
pisaliśmy z tą firmą umowę o wartości 
ponad 4,9 mln złotych brutto. Prace 
miały zakończyć się po 24 miesią-
cach, w października 2021 r.

Początek współpracy nie wska- 
zywał na jakiekolwiek problemy, które 
miały się dopiero pojawić. Wykonaw-
ca wszedł na plac budowy w połowie 
listopada 2019 r. i realizował inwe-
stycję zgodnie z harmonogramem. 
Do czasu...

- Latem 2021 r. tempo prac na-
gle uległo wyraźnemu spowolnieniu, 
aż w końcu wykonawca zszedł z pla-
cu budowy - mówi Tkocz. - Pierwsze 
wezwanie do wznowienia robót wy-
słaliśmy do Mateo na początku sierp-

nia br., potem kolejne. Tłumaczyli się 
problemami kadrowymi. W tej sytuacji 
25 sierpnia postanowiliśmy odstąpić 

od umowy. Podstawą było przerwa-
nie robót budowlanych. Obecnie we-
ryfikowana jest inwentaryzacja, przy 
jednoczesnej aktualizacji dokumenta-
cji projektowej, która będzie podsta-
wą ogłoszenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Inwestycja jest w stanie suro- 
wym zamkniętym. W środku są tynki, 
wylewki jest też instalacja elektrycz-
na i wod-kan. Pozostały do realizacji 
prace wykończeniowe: ściany, sufity, 
kafelki oraz zagospodarowanie tere-
nu wokół budynku. Po odstąpieniu od 
umowy gmina zabezpieczyła obiekt, 
pilnuje go firma ochroniarska, a na 
przełomie roku planowane jest rozpi-
sanie przetargu na dokończenie bu-
dowy ośrodka zdrowia. 

Nie czuję się z tym dobrze
- To nieprawda, że z dnia na dzień 

zeszliśmy z budowy, jeszcze dwa dni 
przed otrzymaniem pisma o odstąpie-
niu gminy Pilchowice od umowy ku-
piliśmy tysiąc metrów kwadratowych 
płytek - komentuje Zbigniew Wójcicki, 
właściciel PHU Mateo. 

- Przyznaję, w ostatnich miesią-
cach postęp prac był dość wolny, ale 
to konsekwencja bardzo trudnej sytu-
acji w jakiej się znaleźliśmy. Wprost 
jest to związane z inną naszą inwe-
stycją, która mimo zakończenia nie 
została do tej pory rozliczona. Przez 
to straciliśmy płynność finansową. 
Owszem, w biznesie powinno się 
przewidywać ewentualność takich 
zdarzeń i tu można doszukiwać się 
naszej winy. Przyznaję - nie czuję 
się z tym dobrze. Teraz polubownie 
staramy się rozliczyć z gminą i zakoń-
czyć w zgodzie naszą współpracę.

(s) Nowiny Gliwickie
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Pracowici jak 
pszczoły

95. rok działalności Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Knurowie zapi-
sze się w pamięci pasjonatów jako 

nader ciekawy. W kwietniu knurow-
ska Rada Miasta przyznała kołu Laur 
Knurowa – najwyższe miejskie wy-
różnienie. 

- Łączy nas pasja, którą przekazu-
jemy młodym adeptom sztuki pszcze-
larskiej - podkreśla, w imieniu zarządu 

koła, Andrzej Kopernik. - Prowadzimy 
zajęcia praktyczne i uczymy pszcze-
larstwa z dobrymi zasadami.

Ogromny wkład pracy i niezwykłe 
oddanie społeczników (to knurowia-
nie i pilchowiczanie oraz mieszkańcy 
okolicznych miejscowości) w rozwija-
nie pszczelarstwa były dostrzegane 
i wielokrotnie doceniane. Dowodem 
liczne odznaczenia i medale Śląskie-
go Związku Pszczelarzy.

Pszczelarze ufundowali kapliczkę 
z figurą patrona - św. Ambrożego. 
Obiekt stanął w krywałdzkiej Felik-
sówce. Kapliczkę poświęcił kapelan 
harcerzy, ks. hm. Piotr Larysz.

(b.w.)

W związku ze złożoną przez Ma-
riolę Bryłkę rezygnacją z pełnionej 
funkcji, 29 września 2021 r. stanicza-
nie wybierali nowego sołtysa. Został 
nim Bernard Piontek. 

Pan Bernard ma 41 lat, jest rodo-
witym mieszkańcem sołectwa, ma 
żonę i dwie córki. Jego pasja to sport 
od lat jest wiernym kibicem „Orła” 
Stanicy i  Borussi Dortmund, a także 
zawodnikiem stanickiej drużyny old-
bojów. 

Jest otwarty na współpracę ze 
wszystkimi organizacjami i mieszkań-
cami sołectwa. 

Oprócz wyborów sołtysa, na 
wrześniowych zebraniach wiejskich 
w Kuźni Nieborowskiej i w Stanicy 
miały miejsce również wybory uzu-
pełniające do rad sołeckich. 

W Stanicy rezygnację z pracy 
w Radzie Sołeckiej złożyły 3 osoby: 
Marcin Biernat, Krzysztof Czech, 

Marian Drewniok. Na ich miejsce 
wybrani zostali: Wioleta Zrebiec, 
Marek Szendzielorz, Marcin Go-
doń.

Zaś w Kuźni Nieborowskiej rezy-
gnacje złożyły  Gerda Koper oraz 
Małgorzata Paszkowska-Zając, 
a nowymi członkami Rady Sołeckiej 
zostali Adam Witek, Andrzej Le-
onarczyk. 

Osobom, które zakończyły pracę 
w organach sołectwa, serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i po-
święcony czas, zaś nowowybranym 
życzymy niesłabnącej energii i satys-
fakcji płynącej z pracy na rzecz swo-
jej miejscowości. 

Nowy sołtys w Stanicy i zmiany w Radach Sołeckich

20 listopada w kościele w Żernicy 
sołtys Jerzy Kurzal odebrał z rąk 
Bartłomieja Kowalskiego, radnego 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
Złotą Odznakę Honorową za Zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego. 

Stało się to w dniu pięknego jubile-
uszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Obie uroczystości w tej samej chwili 
i ma to głęboki sens, wszak za każdym 
sukcesem mężczyzny stoi wyjątkowa 
kobieta. Naszym dostojnym Jubilatom 
życzymy wielu kolejnych wspólnych 
lat w zdrowiu. Sołtysowi zaś, gratulu-
jąc tego wyjątkowego odznaczenia, 
życzymy dalszych sukcesów dla do-
bra Żernicy i całej naszej gminy.

Wyróżnienie dla Jerzego Kurzala
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Punkt szczepień
Od 16 listopada 2021 r.  ponownie 
został uruchomiony punk szcze-
pień przeciw Covid-19. 

W punkcie można zaszczepić się 
trzecią dawką przypominającą firmy 
Pfizer. Nawet jeśli podczas pierwot-
nego szczepienia przyjęta została 
szczepionka innej firmy, można za-
szczepić się szczepionką firmy Pfizer 
jako dawką przypominającą. Osoby 
chętne, które dotychczas nie przyjęły 
szczepienia mogą zostać zaszcze-
pione szczepionką firmy Pfizer lub 
Johnson&Johnson. 

Jeśli od szczepienia minęło mi-
nimum 6 miesięcy, już teraz można 
przyjąć trzecią przypominającą daw-
kę szczepionki. Jeśli spełniony zo-
stanie ten warunek, skierowanie na 
szczepienie dawką przypominającą 
zostanie wystawione automatycznie. 
Od 2 listopada 2021 r. szczepienia 
przypominające dostępne są dla 
wszystkich w pełni zaszczepionych 
osób pełnoletnich.

Od 13 listopada ważność certy-
fikatów, po przyjęciu trzeciej dawki 
przypominającej, została wydłużona 
o kolejny rok. Certyfikat będzie się 
znajdował w Internetowym Koncie 
Pacjenta (IKP) oraz aplikacji m-Oby-
watel. Jeśli nie korzystasz z tych na-
rzędzi lub nie masz do nich obecnie 
dostępu, możesz poprosić o wydruk 

certyfikatu w placówce Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej lub punkcie szcze-
pień.

Szczepienie przeciw koronawiru-
sowi to najskuteczniejsza broń w wal-
ce z ciężkim przebiegiem choroby 
oraz śmiercią. Pozwala uniknąć za-
chorowania na COVID-19 lub łagod-
nie przejść przez zakażenie. Z ostat-
nich danych Ministerstwa Zdrowia 
wynika, że zaledwie 0,26 proc. osób 
zaszczepionych zostało zakażonych 
koronawirusem (dane na 29.10.2021).

Zainteresowanych zapra-
szamy do punktu szczepień 

przy ul. Damrota 5 we wtorki 
w godzinach 10:00 – 14:00.

Szczepienie możliwe jest bez 
wcześniejszej rejestracji. Informacje 
o szczepieniach oraz telefoniczna 
rejestracja dla chętnych pod bezpłat-
ną infolinią 989. Informacje na temat 
punktu szczepień w Pilchowicach 
można uzyskać https://www.facebo-
ok.com/pilchowice

Szczepienie to nasza wspólna 
odpowiedzialność, dlatego bądź bez-
pieczny i zaczczep się przeciw CO-
VID-19.

„Rosnąca  
odporność” 

Gmina Pilchowice została laure-
atem konkursu „Rosnąca Odporność” 
zorganizowanego przez Pełnomocni-
ka Rządu ds. narodowego programu 
szczepień ochronnych przeciwko wi-
rusowi SARS-CoV-2. Konkurs „Ro-
snąca Odporność” premiuje gminy, 
które osiągnęły najwyższy wzrost 
poziomu zaszczepienia swoich 
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia 
a 31 października 2021 r.

Gmina Pilchowice osiągnęła bar-
dzo wysoki wzrost zaszczepionych 
mieszkańców i jako laureat konkur-
su, otrzymała nagrodę pieniężną w 
wysokości 250 000,00 zł. Nagroda 
zgodnie z regulaminem konkursu zo-
stanie przeznaczona na cel związany 
z przeciwdziałaniem COVID-19.

Programy 
zdrowotne

Rada Gminy Pilchowice podjęła 
Uchwałę, na podstawie której zo-
stanie ogłoszony konkurs na świad-
czenie usług w zakresie programów 
zdrowotnych realizowanych od stycz-
nia 2022 r. 

W 2022 r. będzie to program zdro-
wotny dotyczący szczepień obej-
mujących nie tylko serogrupę typu 
C meningokoków jak dotychcza, ale 
zostanie rozszerzony również o sero-
grupy typu A, C, W-135, Y. Program 
obejmie dzieci z rocznika 2015 stano-
wiąc kontynuację programu zdrowot-
nego z poprzednich lat oraz dodatko-
wo dzieci powyżej 12 miesiąca życia, 
urodzone w 2021 r.  

Dzięki jego realizacji będzie moż-
liwa jeszcze lepsza ochrona dzieci 

przed infekcjami oraz powikłaniami 
spowodowanymi przez meningokoki.

Kolejny program zdrowotny, któ-
ry zostanie zrealizowany w 2022 r. 
to program edukacji zdrowotnej dla 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
ich rodziców, co stanowi kontynuację 
wieloletniego programu promującego 
zdrowy tryb życia. 

Program zdrowotny dotyczący 
szczepień profilaktycznych przeciw-
ko rotawirusom, który był realizowany 
dotychczas, nie będzie kontynuowa-
ny ze względu na włączenie po-
wyższych szczepień do kalendarza 
szczepień. Co za tym idzie szczepie-
nie to na dzień dzisiejszy jest finanso-
wane przez NFZ.
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Stanica  
- Piękna wieś 
województwa 
śląskiego 

Wyróżnienie w konkursie „Piękna 
wieś województwa śląskiego” w roku 
2021 w kategorii najpiękniejsza wieś 
dla STANICY.

Nagrodę w imieniu sołectwa ode-
brali: Walter Kowol - radny gminny, 
oraz Bronisław Ćwielong z Rady So-
łeckiej i Elżbieta Wymysło reprezen-
tująca Urząd Gminy Pilchowice.

Konkurs jest organizowany przez 
Samorząd Województwa Ślaskiego.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, zarejestrowany dwa lata temu jako Sztab #5902, po raz drugi weźmie 
udział w organizacji Finału WOŚP. W zeszłym roku wydarzenia, głównie online, działy się w Domu Kultury w Wil-
czy, tym razem naszą siedzibą będzie Dom Kultury w Żernicy.

30. Finał WOŚP zagra 30 stycznia 
2022 roku dla okulistyki dziecięcej – 
dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci. 

Podobnie, jak poprzednio – pla-
nujemy zbierać pieniądze z pomocą 
kwestujących Wolontariuszy, stacjo-
narnych puszek sztabowych, szta-
bowej skarbony wirtualnej, czy aukcji 
Allegro. Jeśli sytuacja pandemiczna 
pozwoli – chcemy też zorganizować 
pokazy, warsztaty, być może jakiś 
koncert. 

Podczas naszego I Finału udało 
nam się zebrać aż 31 092,65 zł i li-

czymy, że w tym roku zebrana kwota 
będzie jeszcze wyższa!!! Jednak nie 
uda nam się to bez Waszej pomocy. 
Także grajcie z nami do końca świata 
i jeden dzień dłużej! 

Zapraszamy do kontaktu wszyst-
kich, którzy chcą wesprzeć nasze 
działania, np. poprzez wystawienie 
u siebie w firmie puszki, przekazanie 
rzeczy na aukcje, zapewnienie jakie-
goś poczęstunku dla wolontariuszy, 
czy w jakikolwiek inny sposób. Jeste-
śmy otwarci na Wasze propozycje.

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice

Powiatowy  
Festiwal  
Ślonskigo Jodła

W niedzielę, 26 września 2021 r. 
w restauracji Leśna Perła w Rudziń-
cu odbyło się niezwykłe wydarzenie 
związane z promocją śląskiej kuchni  
i godki - Powiatowy Festiwal Ślonski-
go Jodła.  

Uczestniczki konkursu startowały 
w konkursie w dwóch kategoriach: 
I miejsce w kategorii ślonskie danie 
zdobyło KGW Łany, które także uzy-
skało nagrodę publiczności. W ko-
lejnej kategorii tj. ślonki maszkyt 
I miejsce zajęły Panie z KGW Żerni-

ca, II miejsce Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich w Bojszowie, III miejsce 

KGW Sarnów oraz wyróżnienie KGW 
Rudziniec. Gratulujemy!
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Blisko 6 milionów złotych dotacji 
w ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji oraz programu „Czy-
ste Powietrze”, dotychczas wykorzy-
stali mieszkańcy Gminy Pilchowice, 
na realizację zadań zmierzających 
do poprawy jakości powietrza. Pręż-
ne działania pozwoliły osiągnąć wy-
mierny efekt ekologiczny w postaci 
wymienionych 700 tzw. „kopciuchów” 
oraz termomodernizacji budyn-
ków mieszkalnych. Przez niespełna 
rok ponad 200 wniosków o dotacje 

w ramach „Czystego Powietrza” zło-
żonych zostało za pośrednictwem 
„Punktu przyjmowania wniosków” 
zlokalizowanego w Urzędzie Gminy. 

WYSOKA POZYCJA PILCHOWIC 
W RANKINGU PROGRAMU 
„CZYSTE POWIETRZE”

W  opublikowanym, przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej oraz Polski 
Alarm Smogowy, rankingu progra-
mu “Czyste Powietrze” za II kwartał 
2021 roku gmina Pilchowice zajmo-
wała 28 miejsce w skali kraju. Jest to 
najlepszy dowód na bardzo dużą ak-
tywność i udział gminy oraz jej miesz-
kańców w transformacji klimatycznej. 
Ranking został oparty o liczbę wnio-
sków złożonych w gminie, a także 
ilość budynków jednorodzinnych. 

Poniżej prezentujemy aktualny bi-
lans gminy Pilchowice w transforma-
cji klimatycznej. 

Jednakże Gmina nie zaprzestaje 
na dotychczasowych osiągnieciach. 
Pilchowiczanie nadal mogą skorzy-
stać z dotacji przeznaczonych na in-
westycje redukujących niską emisję.

PROGRAM OGRANICZANIA 
NISKIEJ EMISJI

Realizacja gminnego programu 
polega na likwidacji niskoemisyjnych 
kotłów zasypowych w budynkach 
mieszkalnych. W  ich miejsce monto-
wane są nowe źródła ciepła przezna-
czone do ogrzewania pomieszczeń, 
a  także inne urządzenia, które będą 
wykorzystywane do ogrzewania po-
mieszczeń i  przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.

Stare kotły zasypowe zostaną za-
stąpione przez: 
• pompy ciepła 
• kotły gazowe 
• kotły olejowe 
• kotły węglowe lub na biomasę, 

retorowe/tłokowe - spełniające 

W walce o czyste powietrze
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Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

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

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wy-
ślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło 
ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie de-
klaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zosta-
nie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć 
w Urzędzie Gminy osobiście lub listownie.

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków

kryteria określone w Uchwale 
Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 7 kwiet-
nia 2017 roku. 

Dotychczas zrealizowano dzie-
więć etapów PONE w  ramach, 
których za sprawą likwidacji nisko-
emisyjnych kotłów węglowych zmo-
dernizowano 671 kotłowni. Aktualnie 
trwa X etap programu. W jego trakcie 
zlikwidowanych zostanie 200 nieeko-
logicznych kotłów węglowych.

PROGRAM „CZYSTE 
POWIETRZE”

W ramach rządowego programu 
właściciele budynków jednorodzin-
nych mogą uzyskać dofinansowanie 
do wymiany starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe na no-
woczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, oraz przeprowa-
dzenia niezbędnych prac termomo-
dernizacyjnych budynków. Dotacja 
może wynosić do 30 000,00 zł dla 
podstawowego poziomu dofinanso-
wania i 37 000,00 zł dla podwyższo-
nego poziomu dofinansowania.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
• w formie elektronicznej przez 

„Profil Beneficjenta” na stronie in-

ternetowe Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach www.
wfosigw.katowice.pl

• za pośrednictwem Punktu Przyj-
mowania Wniosków zlokalizowa-
nego w budynku Urzędu Gminy 
Pilchowice.
Dyżury Punktu Przyjmowania 

Wniosków w  ramach programu “Czy-
ste Powietrze” obsługuje interesan-
tów w każdy wtorek w godzinach 8-12 
oraz czwartek w  godzinach 12-17. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia 
właściwych warunków sanitarnych 
oraz zagospodarowania odpowied-
niej ilości czasu na złożenie wnio-
sku, wizyta w punkcie jest możliwa 
po wcześniejszym ustaleniu terminu. 
Chęć wizyty zgłasza się pod nume-
rem telefonu 32 332 71 57.

Przypominamy także o upływają-
cych terminach wynikających z tzw. 
„uchwały antysmogowej”, zgodnie 
z którą instalacje niespełniające wy-
magań, których eksploatacja rozpo-
częła się przed 1 września 2017 roku 
powinny zostać wymienione:
• do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła 

jest powyżej 10 lat (2006 r. i star-
sze), oraz dla instalacji bez tabli-
czek znamionowych,

• do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła 
jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 
2007 r. do  2012 r.),

• do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła 
jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 
31.08.2017 r. ),

• do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest 
Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 
303-5:2012.
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Koncert „Wczoraj i 
dziś polskiej muzyki”

W piątek, 8 października w Domu 
Kultury w Żernicy odbył się koncert 
Teatru Muzycznego Castello „Wczo-
raj i dziś polskiej muzyki”.

Soliści: Tomasz Białek i Anna 
Pieszka, przy akompaniamencie 
Wojciecha Królikowskiego z konfe-
ransjerką przeuroczej Barbary Paku-
ry-Brzoski – wprowadzili publiczność 
w świat przecudnych dźwięków!!!

Koncert nagłośnił Adam Oleszow-
ski, a za światłami stanął – nie kto 
inny – jak dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Pilchowicach – Walde-
mar Pietrzak.

Koncert został zrealizowany we 
współpracy z Narodowym Centrum 
Kultury. Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu.

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice

Stanicki Jarmark Świąteczny Spotkanie  
Barbórkowe

4 grudnia rozpoczęło się od mszy 
w kościele pw. św. Mikołaja w Wil-
czy, a po mszy odbyła się tradycyj-
na karczma w Domu Kultury w Wil-
czy. Organizatorem uroczystości 
był Jan Gamoń, sołtys Wilczy wraz  
z radą sołecką.

Przestawiciele Koła Gospodyń 
Wiejskich, stanickiego Koła Chłopa, 
rady sołeckiej, szkolnej rady rodzi-
ców, strażaków OSP Stanica i miesz-
kańcy postanowili zorganizować 
świąteczny jarmark i tak zrobili. 

5 grudnia na parkingu przy ul. Gli-
wickiej był święty Mikołaj, były pre-
zenty, ognisko, świąteczne ozdoby 
i łakocie, sztuczne ognie i moc zaba-
wy.

Szczególne podziekowania dla 
wszystkich gości, pokłony dla zaan-
gażowanych w trud organizacyjny, 
w tym radnych Rady Gminy ze Stani-
cy oraz licznych sponsorów. Wspar-

cie Gminnego Ośrodka Kultury było 
również znaczące. Widzimy się na 
kolejnej tego typu imprezie za rok - 
zapowiedział Bernard Piontek, nowy 
sołtys Stanicy.

Upiorny piknik rodzinny
Ostatnia niedziela października przyciągnęła do Domu Kultury w Żernicy 
– duchy, czarownice, wampiry, klauny i inne stwory i potwory. 

Wśród gości były zarówno ma-
luszki, dzieci przedszkolne i szkolne, 
jak i ich rodzice, czy dziadkowie. Za-
łożenie rodzinnej imprezy – zdecydo-
wanie się nam udało.

„Upiorny piknik rodzinny” to pierw-
sza impreza tego typu zorganizowa-
na w naszej Gminie. Pomysłodaw-
cami i realizatorami była młodzież, 
działająca w ramach programu „Rów-
nać Szanse 2020”.

Samodzielnie przygotowali pro-
gram imprezy, scenografię, gry, za-

bawy, fotościankę, poczęstunek. Nie 
zabrakło też malowania twarzy, ko-
lorowanek i puzzli dla najmłodszych, 
kręcenia balonów oraz wielu innych 
atrakcji!

Gratulacje dla naszej młodzie-
ży! Nikt nie spodziewał się takiej 
frekwencji i tak dobrej zabawy! Być 
może „Upiorny piknik rodzinny” – wpi-
szemy w kalendarz cyklicznych im-
prez w naszej Gminie.

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice
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Jubileusz malarskiej grupy OSSIANART

To już 10 lat Małego Muzeum w Wilczy – Klamory u Erwina
Klamory U Erwina mają już 10 lat. To niesamowite miejsce tworzone przez Gabrielę i Erwina Sapików. 

W ciągu dekady urosło do miej-
sca, gdzie nie tylko prezentuje się 
dziedzictwo materialne śląskiej ziemi, 
ale także ożywia się historię i rozma-
wia o przeszłości i  przyszłości. „Kla-
mory u Erwina” od lat współpracują 
z nami podczas półkolonii, Nocy Mu-
zeów, produkcji filmów edukacyjnych 
i warsztatów. Na jubileuszu Erwin 
Sapik wręczał statuetki „Klamorka” 
osobom, które wspierały w różnych 
obszarach jego muzeum. Wśród za-
proszonych gości nie zabrakło Macie-
ja Gogulli – wójta gminy, Krzysztofa 
Waniczka – przewodniczącego Rady 
Gminy Pilchowice, a także starosty 
gliwickiego – Waldemara Dombka. 
Uroczystość uświetnili także radni 
gminni i sołeccy, reprezentanci organi-
zacji społecznych, a także darczyńcy, 
którzy przekazywali przez lata swo-
je rodzinne pamiątki, aby przetrwały 
i  mogły służyć do edukowania kolej-
nych pokoleń.

Jubilatom gratujemy i dziękuje-
my, a Was zapraszamy do Erwina na 
zwiedzanie. Jeśli macie jakieś stare 
przedmioty ze strychu to Erwin chęt-
nie się nimi zaopiekuje. 

Waldemar Pietrzak 
GOK Pilchowice

To już 5 lat działalności Grupy 
Malarskiej OssianArt prowadzonej 
przez Maciek Ossian Kozakiewicz. 
Z tej okazji odbył się na Sali Damrota 
5 w Pilchowicach wernisaż wystawy, 
prezentujący prace członków grupy. 
Wspaniała atmosfera i okazja do roz-
mów.

Gratulujemy Naszym Malarzom 
i dziękujemy, że jesteście z nami. 

Dzięki Wam nasza instytucja jest peł-
niejsza.

Wszystkich, którzy chcieliby spró-
bować swoich sił w malarstwie, za-
praszamy w każdy czwartek o 16.00 
do Domu Kultury w Żernicy, gdzie 
grupa spotyka się na wspólnych za-
jęciach.

Waldemar Pietrzak 
GOK Pilchowice
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Jubileusz par małżeńskich

Jubileusze pożycia małżeńskiego 
w gminie Pilchowice celebrowane 
są od lat. We wrześniu, po rocznej 
przerwie spowodowanej pande-
mią, przyszedł wreszcie czas na 
uhonorowanie tegorocznych i ze-
szłorocznych Jubilatów. Podczas 
uroczystych spotkań zorganizo-
wanych w domu kultury w Żernicy 

oraz w sali Damrota 5 w Pilchowi-
cach, wójt gminy Maciej Gogulla 
w obecności przewodniczącego 
rady Krzysztofa Waniczka oraz 
duchownych z miejscowych pa-
rafii - ks. proboszcza Marka Wi-
niarskiego MSF z Żernicy oraz 
ks. proboszcza Dariusza Gołka 
z Pilchowic, wręczył, w imieniu 

Prezydenta RP, medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie Parom 
obchodzącym złote gody. 

W spotkaniu oraz uroczystym 
obiedzie uczestniczyły również 
Pary obchodzące szmaragdowe, 
diamentowe oraz żelazne jubile-
usze.

ZŁOTE GODYZŁOTE GODY

ZŁOTE GODYZŁOTE GODY
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W 2020 r. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali:

DIAMENTOWE GODYDIAMENTOWE GODY

SZMARAGDOWE GODYSZMARAGDOWE GODY

Jestem niezmiernie szczęśliwy, 

że po rocznej przerwie możemy 

wspólnie z Państwem, celebro-

wać to jedno z najważniejszych 

wydarzeń w gminie Pilchowice 

- podkreślił wójt Maciej Gogu-

lla. Szczególnie dziś, chcemy 

przedstawiać Was młodszemu 

pokoleniu, jako piękny przy-

kład i wzór do naśladowania.

Naszym dostojnym Jubilatom 

życzymy dalszych pięknych 

wspólnych lat w zdrowiu i mi-

łości.

Janina i Brunon Wymysło
Maria i Edward Matysik
Danuta i Piotr Murłowscy
Gizela i Alfred Kulik
Irena i Erwin Cyroń
Maria i Teodor Zientek
Wanda i Bolesław Wolny
Renata i Andrzej Bujakowscy
Danuta i Jerzy Polywka
Agnieszka i Krzysztof Kurpińscy
Marta i Jan Fedelińscy
Bogumiła i Edmund Jarosz
Maria i Paweł Szweter
Aleksandra i Józef Krupa
Ewa i Andrzej Kołdras
Urszula i Jan Wieczorke
Alojzja i Werner Grzelak
Wiesława i Jerzy Pacia

Szmaragdowe Gody 55 lat po ślubie 
obchodzili:
Magdalena i Ginter Adamscy
Janina i Alojzy Żemła
Zofia i Roman Witkoś
Anna i Michał Kowol

Cecylia i Józef  Joniec
Anna i Józef Serafin
Hildegarda i Walter Konopka
Adelajda i Rudolf Mynarek
Lilianna i Norbert Wójcik
Małgorzata i Leon Miera
Wanda i Józef Piersa
Jadwiga i Alfred Paszek
Brygida i Józef Hajduk

Diamentowe Gody 60 lat po ślubie ob-
chodzili:
Teresa i Zygmunt Jersz
Helga i Leonard Dymek
Maria i Henryk Stępor
Kunegunda i Henryk Kowol
Maria i Teodor Kupka
Lidia i Alfons Sorowka
Łucja i Józef Kotula
Magdalena i Tadeusz Sikora

Żelazne Gody  
65 lat po ślubie obchodzili:
Dorota i Antoni Czempiel
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W 2021 r. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przy-
znanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonoro-
wani zostali:
Urszula i Franciszek  Przyniccy
Krystyna  i Piotr  Koczet
Halina i Andrzej Sekuła
Maria i Ryszard Czupryn
Anna i Jerzy Dziąćko
Barbara i Paweł Doleżych
Krystyna i Zdzisław Szulen
Janina i Czesław Pilis

ZŁOTE GODYZŁOTE GODY

ZŁOTE GODYZŁOTE GODY
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Dorota i Tadeusz Michalec
Halina i Krzysztof  Paszek
Urszula i Andrzej Drozdowscy
Alfreda i Henryk Rączka
Krystyna  i Adam Pendziałek
Janina i Henryk Serwatka
Jadwiga i Piotr Grzegorzyca
Dorota i Aleksander Dobrscy
Helena i Alfred Foit
Małgorzata i Marian Kapol
Urszula i Wilhelm Labus
Halina i Jan Świerkot
Eugenia i Kazimierz Pająk
Urszula i Kazimierz Fąfara
Maria i Paweł Banik
Małgorzata i Jerzy Kurzal
Janina i Stanisław Sorys
Barbara i Piotr Wybierek
Jadwiga i Ryszard Krystek

Szmaragdowe Gody 55 lat po ślubie obchodzili:
Aniela i Michał Kaleta
Elfryda i Ludwik Bismor
Urszula i Konrad Kalnik
Aniela i Józef Bajcer
Leokadia i Ernest Góreccy
Michalina i Krystian Gawlińscy
Elfryda i Franciszek Hanowscy
Krystyna  i Wilhelm Wladarz
Brygida i Helmut Boehm
Irena i Rudolf Matysik

Diamentowe Gody 60 lat po ślubie obchodzili:
Helena i Henryk Mrasek
Maria i Wilhelm Beker
Gizela i Willibald Morgalla
Renata i Jerzy  Kaleta
Maria i Józef Kożusznik
Maria i Paweł Wilczek

Żelazne Gody 65 lat po ślubie:
Hildegarda i Gerard Osmańczyk

Kamienne gody 70 lat po ślubie:
Matylda i Wiktor Piontek

ŻELAZNE GODYŻELAZNE GODY

SZMARAGDOWE GODYSZMARAGDOWE GODY

SZMARAGDOWE GODYSZMARAGDOWE GODYSZMARAGDOWE GODYSZMARAGDOWE GODY
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Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się stawki za odbiór odpadów komunalnych w gminie Pilchowice. 

Gmina Pilchowice rozstrzygnęła 
przetarg nieograniczony na „Świad-
czenie usług odbierania i zagospo-
darowania odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach 
zamieszkałych i niezamieszkałych 
na terenie Gminy Pilchowice”. Zna-
czący wzrost prognozowanych kosz-
tów odbierania i zagospodarowa-

nia odpadów powstałych na terenie 
Gminy generuje konieczność pod-
niesienia stawki opłaty miesięcznej 
za świadczenie tych usług. Zwrócić 
należy uwagę na fakt, że w przeci-
wieństwie do wielu Gmin powiatu 
gliwickiego dotychczasowa stawka 
w ciągu ostatnich dwóch lat utrzymy-
wała się na stosunkowo niskim pozio-

mie. Jednakże ciągły wzrost kosztów 
wszystkich usług oraz produktów 
związanych z gospodarką odpadami 
skutkuje wymogiem podwyższenia 
jednostkowej stawki, dzięki której 
Gmina będzie mogła zabezpieczyć 
finansowanie przedmiotowych usług.

Podkreślić trzeba, że dochód z 
tzw. „opłaty śmieciowej” nie zasila 
budżetu Gminy. Jest on w 100% 
przeznaczony na transport i za-
gospodarowanie odpadów, likwi-
dację „dzikich wysypisk” oraz 
prowadzenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy Pilchowice 
nr XXXVI/282/21 z dnia 28 paź-
dziernika 2021 r. stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi będą wynosiły:
• 36,00 zł za osobę jeżeli od-

pady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny,
• 35,00 zł za osobę jeżeli od-

pady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny a odpady 
biodegradowalne kompostowa-
ne.

• Od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, na których odpady 
są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny ustala się mie-
sięczną stawkę:
- pojemnik 0,12 m3  - 24,95 zł 
- pojemnik 0,14 m3  - 29,11 zł 
- pojemnik 0,24 m3  - 49,90 zł 
- pojemnik 1,1 m3  - 228,71 zł 

- worek 0,08 m3  - 16,63 zł 
- worek 0,12 m3  - 24,95 zł

• 191,90 zł za rok za jeden do-
mek letniskowy lub inną nieru-
chomość wykorzystywaną na 
cele rekreacyjno-wypoczynko-
we, na której odpady są segre-
gowane.

W przypadku braku segrega-
cji odpadów stawka opłat wynosi 
trzykrotność stawki za segrega-
cję.

Zmiana stawki opłaty nie ro-
dzi konieczności składania nowej 
deklaracji przez właściciela nieru-
chomości.

Gmina Pilchowice Sośnicowice Gierałtowice
Rudziniec

(otwarcie ofert 
20.10.2021)

Wielowieś Knurów

Stawka  
za segregację  

zł/osobę
36,00 36,00 36,30 35,00

28,00 
(w trakcie realizacji 

umowy nastąpił 
deficyt - procedura 
naliczenia nowej 

opłaty w toku)

24,00
(w trakcie realizacji 

umowy nastąpił 
deficyt - procedura 
naliczenia nowej 

opłaty w toku)

Stawka za segre-
gację wraz 

z kompostowa-
niem zł/osobę

35,00 35,00 33,30 30,00 27,00 22,00

Stawka za brak 
segregacji zł/osobę 108,00 144.00 145,20 brak 

danych 84,00 48,00

Zestawienie stawek za odbiór odpadów komunalnych
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Kalendarium inwestycyjne

• Budowa oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji 
Pilchowice – inwestycja 
dofinansowana  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Pilchowice!
Podobnie jak w poprzednich latach, w grudniowym numerze „Naszej Gminy” dokonujemy rocznego podsumowania 

naszych działań inwestycyjnych. Za nami wyjątkowo trudny czas. Problemy, o których słyszymy na co dzień w mediach 
– absencje chorobowe, przerwane łańcuchy dostaw materiałów, finansowe tarapaty firm, również z branży budowlanej, 
szalejące ceny – z tym wszystkim przyszło zmierzyć się również nam. 

Cieszę się, iż pomimo tych trudności udało się zrealizować przeważającą część naszych planów inwestycyjnych, 
choć wiele jeszcze przed nami. Inwestycją o absolutnie strategicznym dla gminy znaczeniu była w mijającym roku 
budowa oczyszczalni ścieków w Pilchowicach wraz z budową głównego kolektora do ulicy Dworcowej oraz odbudową 
dróg. Zadanie to było szczególne w dotychczasowej historii gminy ze względu na zakres prac oraz przede wszystkim 
rekordowe koszty (niespełna 20 milionów złotych). 

Te prace mamy już za sobą. Dzięki nim możemy planować rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych 
sołectwach: Wilczy, Leboszowicach, a także pozostałej części Pilchowic. Te ogromne koszty ograni-
czyły nieco nasze możliwości inwestycyjne w innych rejonach gminy. Przed nami jednak nowy rok 
i kolejne ciekawe plany inwestycyjne, o których szerzej poinformujemy Państwa w styczniowym 
wydaniu gazety. 

Naszym głównym celem wciąż pozostaje zrównoważony rozwój wszystkich siedmiu sołectw. 
Jestem przekonany, iż w bieżącej kadencji cel ten uda nam się wspólnie zrealizować.

Maciej Gogulla 
WÓJT GMINY PILCHOWICE
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• Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórkia,  
ul. Gwarków w Pilchowicach
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• Przebudowa dróg gminnych:  
ul. Majowa,  
ul. Szkolna, 
ul. Piaskowa w Pilchowicach  
– inwestycja w trakcie. 
Inwestycja dofinansowana 
z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarności.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla za-
projektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Leboszowice.  
(Inwestycja Powiatu Gliwickiego współfinansowana przez Gminę Pilchowice w ramach  
Inicjatywy Samorządowej)
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• Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwickiej w Wilczy – inwestycja w trakcie.  
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021

• Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach wraz z przejściem dla pieszych 

• Budowa oświetlenia boiska sportowego w Żernicy – w ramach zagospodarowania 
terenu sportowo – rekreacyjnego przy boisku  
LKS „Naprzód” Żernica dofinansowana z Funduszu Sołeckiego
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• Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice 
 – inwestycja w trakcie. Inwestycja dofinansowana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolię

• Budowa tężni solankowej 
w Kuźni Nieborowskiej 
– inwestycja w ramach 
zagospodarowania terenu 
rekreacyjnego przy  
ul. Kasztanowej 
w Kuźni 
Nieborowskiej 
finansowana 
z Funduszu 
Sołeckiego

• Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2927S  
ul. Olchowa w Żernicy 
(Inwestycja Powiatu 
Gliwickiego współfinansowana  
przez Gminę Pilchowice 
w ramach Inicjatywy 
Samorządowej)  
– inwestycja w trakcie
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• Modernizacja kuchni oraz 
stołówki w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Żernicy

• Modernizacja kuchni i stołów-
ki w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Stanicy 
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• Wykonanie i montaż 
bramy wjazdowej do parku 
– inwestycja w ramach 
zagospodarowania terenu 
parku przy ul. Damrota  
w Pilchowicach finansowana 
z Funduszu Sołeckiego 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Nieborowicach

• Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Nieborowskiej w Żernicy.  
Finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
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• Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza  
– inwestycja w trakcie. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

• Termomodernizacja OSP Stanica  
– inwestycja w trakcie

• Przebudowa bocznej  
ul. Gliwickiej w Pilchowicach

Kalendarium inwestycyjne
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KUŹNIA NIEBOROWSKA
1. Projekt zagospodarowania terenu 

przed obiektem rekreacyjnym 
przy ul. Kasztanowej w Kuźni 
Nieborowskiej 29 364,62 zł

2. Zakup sprzętu, materiałów i usług 
na prace związane z utrzymaniem 
ładu, porządku i estetyki na tere-
nie sołectwa, na bieżące prace 
remontowe oraz na potrzeby 
wyposażenia publicznych obiek-
tów gminnych na terenie sołectwa 
Kuźnia Nieborowska 30 000,00 zł

3. Organizacja spotkań i wyda-
rzeń społeczno-kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa Kuźnia 
Nieborowska 7 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:  
66 364,62 zł

LEBOSZOWICE
1. Modernizacja obiektu rekre-

acyjnego „Młynówka” w Le-
boszowicach 10 000,00 zł

2. Przebudowa drogi bocz-
nej ul. Smolnickiej w Lebo-
szowicach 30 000,00 zł 

3. Zakup sprzętu, materiałów i usług 
na prace związane z utrzyma-
niem ładu, porządku i estetyki 
na terenie sołectwa, na bieżące 
prace remontowe oraz na po-
trzeby wyposażenia publicznych 
obiektów gminnych na terenie so-
łectwa Leboszowice 11 055,44 zł

4. Organizacja spotkań i wyda-
rzeń społeczno-kulturalnych 
dla mieszkańców sołectwa 
Leboszowice 10 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
61 055,44 zł

NIEBOROWICE
1. Zagospodarowanie i doposażenie 

terenu rekreacyjnego zlokalizo-
wanego przy Świetlicy Wiejskiej 
w Nieborowicach 80 000,00 zł

2. Zakup sprzętu, materiałów i usług 
na prace związane z utrzyma-
niem ładu, porządku i estetyki 
na terenie sołectwa, na bieżące 
prace remontowe oraz na po-
trzeby wyposażenia publicznych 
obiektów gminnych na terenie 
sołectwa Nieborowice 5 099,40 zł

3. Organizacja spotkań i wyda-
rzeń społeczno-kulturalnych 
dla mieszkańców sołectwa 
Nieborowice 17 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
102 099,40 zł

PILCHOWICE
1. Zakup sprzętu, materiałów i usług 

na prace związane z utrzyma-
niem ładu, porządku i estetyki 
na terenie sołectwa, na bieżące 
prace remontowe oraz na po-
trzeby wyposażenia, utrzymania 
i zabezpieczenia  publicznych 
obiektów gminnych na terenie 
sołectwa Pilchowice 8 099,40 zł 

2. Modernizacja placów za-
baw na terenie sołectwa 
Pilchowice 74 000,00 zł

3. Organizacja spotkań i wyda-
rzeń społeczno-kulturalnych 
dla mieszkańców sołectwa 
Pilchowice 20 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
102 099,40 zł

STANICA
1. Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjno-sportowego po-
łożonego przy ul. Sportowej 
w Stanicy 80 000,00 zł

2. Zakup sprzętu, materiałów i usług 
na prace związane z utrzyma-
niem ładu, porządku i estetyki 
na terenie sołectwa, na bieżące 
prace remontowe oraz na po-
trzeby wyposażenia publicznych 
obiektów gminnych na terenie 
sołectwa Stanica 8 000,00 zł

3. Organizacja spotkań i wyda-
rzeń społeczno-kulturalnych 
dla mieszkańców sołec-
twa Stanica 14 099,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
102 099,40 zł

WILCZA
1. Zagospodarowanie terenu 

sportowo - rekreacyjnego przy 
boisku sportowym LKS „Wil-
ki” Wilcza. 80 000,00 zł

2. Zakup sprzętu, materiałów i usług 
na prace związane z utrzyma-
niem ładu, porządku i estetyki 
na terenie sołectwa, na bieżące 
prace remontowe oraz na po-
trzeby wyposażenia publicznych 
obiektów gminnych na terenie 
sołectwa Wilcza 2 099,40 zł

3. Organizacja spotkań i wy-
darzeń społeczno-kultural-
nych  dla mieszkańców so-
łectwa Wilcza 20 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
102 099,40 zł

ŻERNICA
1. Modernizacja placów za-

baw na terenie sołectwa 
Żernica 52 000,00 zł

2. Zagospodarowanie terenu 
sportowo - rekreacyjnego przy 
boisku sportowym LKS „Na-
przód” Żernica 25 000,00 zł

3. Organizacja spotkań i wyda-
rzeń społeczno-kulturalnych 
dla mieszkańców sołectwa 
Żernica 23 000,00 zł

4. Zakup sprzętu, materiałów i usług 
na prace związane z utrzyma-
niem ładu, porządku i estetyki 
na terenie sołectwa, na bieżące 
prace remontowe oraz na po-
trzeby wyposażenia publicznych 
obiektów gminnych na terenie 
sołectwa Żernica 2 099,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
102 099,40 zł

Rekordowy 
fundusz sołecki
Z roku na rok wartość inwestycji, 
o których decydują sami miesz-
kańcy podczas zebrań sołeckich 
mocno wzrasta. W 2022 roku bę-
dzie to już kwota 637.917,06 zł.

Poniżej lista wybranych zadań, 
które realizowane będą w przyszłym 
roku.
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mPotęga
W żernickiej szkole projekt mPotę-
ga działa pełną parą. 

Uczniowie klas czwartych biorą 
udział w rozmaitych działaniach, dzię-
ki którym mogą dostrzec użyteczność 
matematyki w życiu codziennym oraz 
podczas nauki innych przedmiotów. 
Zaczęło się prosto. Każdy uczeń wziął 
udział w zajęciach podczas których 
dyskutowaliśmy o swoich zaintereso-
waniach oraz  zastanawialiśmy się, czy 
matematyka nam się do tego przydaje. 

Z ogromnym zdziwieniem ucznio-
wie zauważyli, że nawet w takich dzie-
dzinach jak piłka nożna, szycie na ma-
szynie czy zajmowanie się zwierzętami 
domowymi bez królowej nauk ani rusz! 
W efekcie tych odkryć powstały pięk-
ne plakaty, które już niedługo będzie 
można podziwiać na szkolnych koryta-
rzach. 

Później było tylko ciekawiej! Naj-

pierw było spotkanie z historią. Była 
to jednak historia niezwykła - historia 
matematyki. Poznaliśmy historię liczby, 
a następnie jak ludzie przed wiekami 
„zapisywaliśmy” liczby wiążąc supeł-
ki na sznurkach lub rzeźbiąc znaki 
rzymskie na glinianych tabliczkach.  
W kolejnym miesiącu szukaliśmy mate-
matyki w innym szkolnym przedmiocie, 
który rozpoczyna się w klasie czwartej 
- przyrodzie. Wyruszyliśmy na warsz-
taty terenowe, podczas których obser-
wowaliśmy i oznaczaliśmy różne okazy 
przyrodnicze. Po obejrzeniu prezen-
tacji dotyczącej symetrii bez trudu do-
strzegaliśmy ją w przyniesionych przez 
siebie okazach. Nasza przygoda nadal 
trwa. Niedługo odbędą się warsztaty 
„Matematyka i sztuka”, a projekt za-
kończymy poszukiwaniami zastosowa-
nia matematyki w różnych zawodach. 
Będzie się działo! 

Projekt dofinansowała „Fundacja 
mBanku”.

Marta Mączka 
nauczycielka ZSP w Żernicy

Nauka  
przez zabawę

Z końcem sierpnia 2021 r. zakoń-
czyła się realizacja projektu przed-
szkolnego, realizowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. 

Projekt polegał na utworzeniu no-
wego oddziału przedszkolnego dla 
25 dzieci w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Żernicy. Oddział został 

doposażony w pomoce dydaktyczne, 
zabawki oraz inne niezbędne wypo-
sażenie.

Całkowita wartość projektu: 
333 121,28 zł

Kwota dofinansowania z UE: 
283 153,08 zł

Wkład własny gminy Pilchowice: 
49 968,20 zł.

Nowe kuchnie w szkołach!
W Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Żernicy przy ul. L. Miki co-
dziennie wydawanych i przygotowy-
wanych jest 360 obiadów, dlatego 
przy tak dużej liczbie posiłków kuch-
nia musi działać na 100%. 

Gruntowna modernizacja po-
mieszczeń kuchni oraz pomieszczeń 
magazynowych, zabudowa windy do 
transportu produktów spożywczych, 
wymiana instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, wymiana instalacji elektrycz-
nej oraz wymiana sprzętu kuchen-
nego to koszt ponad 700 tysięcy 
złotych. 

W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Stanicy również dokonano 
gruntownej modernizacji pomiesz-
czań kuchni. Obecnie personel jed-
nej i drugiej placówki może pracować 
w bezpiecznych warunkach, przygo-
towując pyszne obiady dla uczniów 
i przedszkolaków. 

Obydwie inwestycje dofinansowa-
ne były z rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu na lata 2019 
– 2023 – moduł 3” w kwocie ponad 
125 tysięcy złotych. 
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Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalne profile www.fa-

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

25 lat minęło
W tym roku minęło 25 lat działalności Stowarzyszenia Hobbystów Drobnego Inwentarza w Wilczy. Z tej okazji 
30 października 2021 r. w kościele pw. św. Mikołaja w Wilczy została odprawiona msza świeta sprawowana przez 
ks. Eryka Jureckiego.

Po mszy odbyło się uroczyste 
spotkanie w sali biesiadnej Gminne-
go Ośrodka Kultury, podczas które-
go zostały wręczone hodowcom pa-
miątkowe puchary ufundowane przez 
gminę Pilchowice wraz z podzięko-
waniami, gratulacjami i życzeniami. 

Trzeba nadmienić, że w Zarządzie 
stowarzyszenia nastąpiła zmiana 
pokoleniowa. Aktualnie skład przed-
stawia się następująco – prezes 
Piotr Grzelak, wiceprezes Brunon 

Bluszcz, skarbnik Iwona Rajter, se-
kretarz Justyna Wszołek, członek 
Andrzej Kubina. W uroczystym spo-
tkaniu wzięli również udział hodow-
cy gołębi pocztowych sekcji Wilcza, 
którzy otrzymali nagrody w postaci 
ozdobnych statuetek oraz członkowie 
Klubu Ziemi Śląskiej lotów długody-
stansowych za wyniki lotowe, u któ-
rych hasłem powitalnym i pożegnal-
nym jest powiedzenie „dobry lot”. 

Dalekie 
loty
Polski Związek Hodowców Gołę-
bi Pocztowych - oddział Pilcho-
wice podsumował wyniki swojej 
działalności w tym roku. Podczas 
uroczystego spotkania wręczono 
pamiątkowe puchary oraz dyplomy 
za najlepsze wyniki.

Mistrzami Oddziału Pilchowice 
w mistrzostwie typowanym w lotach 
gołębi dorosłych w 2021 r. zostali MI-
CHAŁ i ANDRZEJ WIOSNA, a tak-
że mistrzami kategori średni dystans 
i II-vicemistrzami kategori daleki dy-
stans w lotach gołębi dorosłych.

I-przodownikiem w mistrzostwie 
typowanym w sezonie lotowym gołę-
bi dorosłych w 2021 r., mistrzem ka-
tegori maraton - ERWIN SZYMURA. 

Mistrzem w kategori daleki dy-
stans w lotach gołębi dorosłych, mi-
strzem w lotach gołębi młodych - PA-
WEŁ GARDYJAS. 

Mistrzami w kategori roczne w lo-
tach gołębi dorosłych w 2020 r.   WIE-
CZORKE N. - SZWEDO A.

I przodownikiem w lotach gołę-
bi młodych w 2021 r. HENRYK WI-
CIOK.
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Godomy, mówimy i ciekawe rzeczy robimy – Gminna Biblioteka po naszymu czyli po ślonsku

Witejcie Starziki i Bajtle☺

Słownik śląsko – polski ☺

Starzik – dorosły 
Bajtel  –  dziecko 
Szczewiki - buty
Zoki - skarpety
Mantel - płaszcz 
Mycka – czapka 

Baba – kobieta 
Kecka – spódnica 
Galoty – spodnie 
Łoblykać – ubierać 
Richtich – naprawdę
Łobiod – obiad 
Modro kapusta – czerwona kapusta 
Omaścić – okrasić 
Zołza – sos 

Dzisiej piszymy do Wos po ślon-
sku, a to z skuli tego, że w naszyj 
bibliotyce w Wilczy łodbyło się 
spotkanie pt.: „Tydzień po ślon-
sku”. Zaroz na wstympie muszy-
my podziękować przedszkolankom 
i przedszkolokom z Przedszkola 
z Wilczy, kerzi te wydarzenie wymy-
ślili. Dobrze wiedzieć, że take ma-
lućke bajtle wiedzą co to są szcze-
wiki, zoki, mantel abo mycka. Kedy 
pani bibliotekarka przeczytała baj-
ka ło „Kocie w szczewikach”, dzie-
ci jednogłośnie pedziały, że to je 
bajka ło „Kocie w butach”☺. Wiela 
ciekawych rzeczy mogli my posłu-
chać łod gościa specjalnego Klaudii 
Sadeckiej, kero łopowiadała o bab-
skim stroju, i tak na przykład ło kec-
ce, ale dzisioj wiynkszość z nos, ba-
bow  łoblyko galoty bo to wygodni. 
Piyknie tyż łopowiadali  ło ślonskich 
tradycjach państwo Groborz i pan 
Sapik, bajtle mieli uciecha a i my 
starziki tyż. To boł richitch  ślonski 
tydzień, terozki  trza by cosik  uwa-
rzyć, najlepszy jest ślonski łobiod, 
rolady, modro kapusta omaścić 
szpyrkom, kluski poloć zołzom i do 
tego kompot. 

W naszych bibliotekach nie tylko 
godomy, mówimy, ale też ciekawe 
rzeczy robimy.

Bo biblioteka to nie tylko „maga-
zyn” książek, to miejsce spotkań, 
zabaw, akcji organizowanych dla 
Czytelników, osób potrzebujących, to 
miejsce magiczne tu każdy znajdzie 
książkę której jeszcze nie przeczytał. 
Masz zły dzień? Zapraszamy do nas. 

 
Bo biblioteka to lecznica duszy.

Często gościmy w naszych pro-
gach przedszkolaków i uczniów z na-
szej Gminy, w październiku ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z Żernicy 
odwiedzili bibliotekę w Dniu Ziem-
niaka, tym razem zabawa odbyła się 
na dworze za Domem Kultury, dzie-
ci rywalizowały w konkurencji  bieg 
z ziemniakiem. Dzieci z Rodzinnego 
Przedszkola z Żernicy odwiedziły nas 
w Światowym Dniu Makaronu, posłu-

chały ciekawych historii i wykonały 
prace z kolorowego makaronu. Prace 
„Polska Złota Jesień” w wykonaniu 
naszych milusińskich z przedszkola 
z Wilczy tworzą klimat w tamtejszej 
bibliotece. Dzień Dyni zorganizowała 
biblioteka w Nieborowicach, zapra-
szamy na mini wystawę ☺, a bibliote-
kę w Pilchowicach odwiedziły dzieci 
w dniu swojego pasowania na czytel-
nika.

Pragniemy by mieszkańcy naszej 
gminy odwiedzali nas jak najczęściej. 
Niestety obostrzenia związane z pan-
demią trochę krzyżują nam plany, ale 
my się nie poddajemy, bo kiedy nie 
można zobaczyć nas na żywo, wtedy 
przenosimy się do świata wirtualne-
go. Nasi milusińscy mogą zobaczyć 
nas na naszym profilu fb, posłuchać 
bajek lub wykonać z nami pracę pla-
styczną, a tym samym dajemy ro-
dzicom możliwość zanurzenia  się 
w swojej ulubionej lekturze wypoży-

czonej z naszych bibliotek, z Pilcho-
wic, Nieborowic, Wilczy i Żernicy.

Na koniec pragniemy podzięko-
wać wszystkim którzy swoim słowem 
pokazali jak pięknie jest kultywować 
naszą śląską tradycję, dziękujemy 
naszym przyjaciołom z Gminnego 
Ośrodka Kultury z Wilczy, którzy za-
wsze chętnie wspierają nas w róż-
nych naszych pomysłach. 

GBP w Pilchowicach
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Finisz projektu „Skadrowana lekcja powstańcza”
12 października 2021 r. w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym w Żerni-
cy odbyło się oficjalne podsumowa-
nie projektu. Na spotkanie zostały 
zaproszone osoby uczestniczące 
w projekcie oraz współpracujące 
przy nim. Nie zabrakło młodych ak-
torów (uczniów ZSP), Państwa Sapik, 
Krzysztofa Krzemińskiego, Kata-
rzyny Koceli-Bardeli oraz Katarzyny 
Kleczko z Instytutu Myśli Polskiej im. 
W. Korfantego. Na spotkaniu został 
emitowany kilkuminutowy film, pod-
sumowujący inicjatywę, rozdane zo-
stały publikacje wraz z płytami DVD 

z filmem „W rozdarciu” oraz gadżety, 
jakie zostały zakupione w ramach 
projektu. Wręczono podziękowania 
za udział i współpracę oraz podjęto 
rozmowy nt. dalszej współpracy sfer 
kultury i oświaty.  

Na stronie internetowej GOKu 
oraz na naszym kanale na YouTube 
można znaleźć filmy promujące ni-
niejszy projekt. Elektroniczna wersja 
publikacji jest także dostępna i moż-
liwa do pobrania ze strony naszej in-
stytucji. Publikacja zawiera informa-
cje o projekcie „Skadrowana lekcja 
powstańcza”, zdjęcia z planu filmo-

wego, kadry z filmu oraz scenariusz 
wraz z kartami pracy, które można 
wykorzystać m.in. na lekcji historii w 
szkole. Jednak nie jest to wyłącznie 
pomoc dydaktyczna dla sfery oświa-
ty, ale także materiał kultywujący lo-
kalne dziedzictwo, przedstawiający 
trudne wybory z jakimi przyszło się 
mierzyć mieszkańcom naszej zie-
mi podczas powstań śląskich, które 
przebiegały tutaj wyjątkowo dotkliwie.

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice

Skadrowana lekcja powstańcza

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
zainaugurował nowy rok akademicki 

- Nowy rok akademicki przedsta-
wia się bardzo ciekawie – przekonuje 
dr Tomasz Reginek, prezes Stowa-
rzyszenia KUTW. – Słuchacze z pew-
nością nie będą zawiedzeni. 

Gmina Pilchowice podpisała list 
intencyjny o wzajemnej współpracy 
z Knurowskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku. W dokumencie tym 
określono, że Uniwersytet otwiera się 
na mieszkańców gminy Pilchowice, 
a ci zyskują możliwość aktywnego 
uczestnictwa w przedsięwzięciach 
oferowanych przez knurowskich stu-
dentów. 

Zgodnie z deklaracją Uniwersy-
tet może korzystać z sal i obiektów 
gminnych, by jak najwiecej mieszkań-
ców naszej gminy mogło brać udział 
w oferowanych zajęciach. 

Zainteresowani wstąpieniem 
w szeregi uniwersyteckie mogą to 
uczynić w siedzibie stowarzyszenia: 
przy ul. Wilsona 10 (I piętro) w Knu-

rowie. Możliwy jest też kontakt telefo-
niczny (pod nr.  tel. 667503116) i elek-
troniczny (email: utwknurow2020@

gmail.com). Źródłem wielu informa-
cji jest też strona internetowa KUTW:  
www.knurowutw.pl.



www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina – nr 5/6 (83/84) – grudzień 202130

Tenisiści podsumowali dwa sezony
W gościnnej sali na Damrota 5 spotkali się uczestnicy turnieju tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Pilcho-
wice, który miał okazję wręczyć pamiątkowe dyplomy i puchary. 

W tegorocznym turnieju wzięło 
udział 19 zawodników w dwóch kate-
goriach - open oraz +70. Rozgrywki 
odbywały się na korcie w Nieborowi-
cach od sierpnia do początku paź-
dziernika. 

W kategorii open I miejsce zajął 
Grzegorz Malcherczyk zwyciężając 
w meczu finałowym z Wojciechem 
Przybyłkiem 6:3, 6:4. III miejsce za-

jął Adam Klimanek, a IV Jacek Ma-
niura.

W kategorii +70, w tym roku wzięło 
udział trzech uczestników, a końcowa 
kolejność była następująca: I miejsce 
Bolesław Wolny, II miejsce Włady-
sław Puto, III miejsce Andrzej Biel.

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom i czekamy na kolejny turniej.

Dożynki diece-
zjalne w Rudach 

W tym roku dożynki powiatu gli-
wickiego połączyły się z dożynkami 
diecezjalnymi. Msza święta dożynko-
wa, sprawowana przez ks. Andrzeja 
Iwaneckiego, biskupa pomocniczego 
Diecezji Gliwickiej w uroczystej i pięk-
nej oprawie odbyła się w niedzielę, 
19 września 2021 r. w bazylice Matki 
Bożej Pokornej w Rudach. 

Po mszy świętej rozstrzygnię-
ty został konkurs na najpiękniejszą 
koronę dożynkową. Nagrodzono 
wszystkie wieńce dożynkowe przy-

byłe aż z czternastu sołectw naszej 
diecezji. W konkursie koron żniwnych 
gminę Pilchowice reprezentowały na-

sze niezawodne panie z KGW z Wil-
czy i Żernicy.

Spotkanie  
z rolnikami 

6 października  2021 r. w Domu 
Kultury w Żernicy odbyło się spotka-
nie wójta gminy z rolnikami z terenu 
naszej gminy. Wydarzenie to nie tylko 
było okazją do rozmów o sprawach, 
które są ważne dla lokalnych ho-

dowców i producentów rolnych, ale 
również pozwoliło w pewien sposób 
zastąpić uroczystości, które przed 
pandemią miały miejsce podczas 
obchodów dożynkowych, a podczas 
których rolnikom z terenu gminy Pil-
chowice były wręczane odznaki „Za-
służony dla Rolnictwa”. 

Wśród rolników, którzy w tym roku 
otrzymali odznaki, byli: Alfred We-

gner, Piotr Szendzielorz, Alicja Ko-
nieczny i Tomasz Marcalik. 

Odznaka „Zasłużony dla Rolnic-
twa” jest nadawana przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, można ją 
otrzymać tylko raz w życiu. Jest ona 
przyznawana za osiągnięcia w dzie-
dzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków 
rolnych. 

Harmonogram wywozu śmieci  
w telefonie

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

Ale to zupełnie proste, wystarczy w tele-
fonie zainstalować aplikację EcoHarmono-
gram i postępować zgodnie z instrukcjami.

W efekcie otrzymamy narzędzie, które 
przypomni nam kiedy i jakie odpady mają 
być odebrane, jak segregować odpady, od-
powie na większość trudnych pytań, co do jakiego worka. Dla ułatwienia 
zainstalowania aplikacji wystarczy zeskanować kod QR.
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PilchowicePilchowice wsparły Górnika
21 listopada 2021 r. emocje w klasyku pomiędzy Górnikiem a Legią były ogromne. 

Partnerem społecznym meczu 
była Gmina Pilchowice, a na trybu-
nach zasiedli nasi mieszkańcy, ci 
najmłodsi oraz trochę dojrzalsi. Kibi-
cowali z całych sił, a Górnicy wygrali 
3:2‼. Reklama Gminy pojawiała się 

na bandach i telebimach. 
Ten mecz zapadnie w pamięci na 

lata z wielu względów. Pierwszego 
gola dla Trójkolorowych strzelił Lu-
kas Podolski, a niespełna 16-letni 
Dariusz Stalmach został najmłod-

szym debiutantem Górnika w Eks-
traklasie. To wspaniała inspiracja 
dla naszych najmłodszych piłkarzy 
trenujących w naszych gminnych 
klubach. Jadymy durś!

W.P.

Kulturalnie 
w Mosznej
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczy 
w dniach 15-16 listopada 2021 r. 
zorganizowało wyjazd do Zamku 
w Mosznej. 

W wyjeździe tym uczestniczyło 
ponad 40 mieszkanek naszej gminy, 
które na co dzień aktywnie włącza-
ją się w życie społeczno-kulturalne. 
Wśród nich były członkinie kół go-
spodyń z Wilczy, Żernicy i Stanicy, 
rad sołeckich oraz Stowarzyszenia 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom.  

Podczas pobytu w Mosznej panie 
spotkały się z Tomaszem Białkiem 
i Justyną Dyla z Teatru Castello, 

którzy wystąpili specjalnie dla nich, 
a także podzielili się swoją wiedzą na 
temat emisji głosu oraz poprowadzili 
zajęcia warsztatowe w tym zakresie.  

Wizyta w Mosznej została zreali-
zowana w ramach Programu Współ-
pracy Gminy Pilchowice z Organiza-
cjami Pozarządowymi na rok 2021 
i sfinansowana z budżetu gminy dzię-
ki dotacji pozyskanej przez KGW Wil-
cza.

zdjęcia LK
S

 N
aprzód Żernica
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Futbolowe Mistrzostwa Gminy
W poprzednich latach turniej odbywał się na boisku w Wilczy, tym razem jednak piłkarze zagościli na nowym 
obiekcie w Stanicy i mogli przekonać się o jakości murawy.

11 września 2021 r. na gościnnej 
murawie boiska w Stanicy spotkali się 
„nieco” starsi piłkarze pilchowickich 
klubów. Jak można było się spodzie-
wać, walka na boisku była niezwykle 
zaciekła. Nikt nie rezygnował z walki 
o piłkę i nie szczędził sił. Najważniej-
sze jednak było to, że wszyscy oldbo-
je przeżyli turniej.

Z kronikarskiego obowiązku war-
to odnotować, że w tym roku po raz 
pierwszy w turnieju wystartowało 

6 drużyn (do tej pory zawsze były to 
4 drużyny):

- OLDBOJE STANICA I
- OLDBOJE STANICA II
- OLDBOJE PILCHOWICE I
- OLDBOJE PILCHOWICE II
- OLDBOJE WILCZA
- OLDBOJE ŻERNICA
Za stronę organizacyjną turnieju 

odpowiadał LKS „Orzeł” Stanica, a 
wspierała finansowo gmina Pilcho-
wice w ramach realizacji Programu 

Współpracy Gminy Pilchowice z Or-
ganizacjami Pozarządowymi na rok 
2021.  

Klasyfikacja końcowa turnieju 
przedstawia się następująco: 

1. Pilchowice I
2. Stanica I 
3. Wilcza
4. Stanica II
5. Pilchowice II
6. Żernica. 
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