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Rekordowy 
bieg Damrota
Pierwsza sobota czerwca była 
w Pilchowicach prawdziwym świętem 
biegania. Lista startowa była pełna na 
miesiąc przed dniem biegu. Do grupy 
biegaczy po raz pierwszy dołączono 
zawodników nordic walking. Na linii 
startu w Parku Damrota stanęło 
ponad 200 zawodników. Przed 
sobą mieli dwie piękne trasy na 
dystansach 6 km i 10 km. Wszystko 
dopisało: forma, frekwencja i pogoda.

ciąg dalszy na stronach 15-16

Dzień dziecka
Pogoda była łaskawa, atrakcji 
artystycznych i sportowych nie 
brakowało, każdy mógł mile 
spędzić czas w  Parku Damrota.

Relacja na stronie 14
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Harmonogram wywozu śmieci w telefonie
Działa już aplikacją, która w łatwy sposób pozwala zarządzać domową go-

spodarką odpadami komunalnymi. Brzmi tajemniczo ? 
Ale to zupełnie proste, wystarczy w telefonie zainstalować aplikację Eco-

Harmonogram i postępować zgodnie z instrukcjami.
W efekcie otrzymamy narzędzie, które przypomni nam kiedy i jakie odpady 

mają być odebrane, jak segregować odpady, odpowie na większość trudnych 
pytań, co do jakiego worka. Dla ułatwienia zainstalowania aplikacji wystarczy 
zeskanować kod QR.
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Jesteśmy w połowie drogi
Już - albo - dopiero 50 % domostw (do 13-06-2022 r.) - wpisanych do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 r. trwa proces 
składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie wszyst-
kich 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. Deklara-
cję można złożyć samodzielnie, bez 
wychodzenia z domu, żeby to zrobić 
musisz posiadać profil zaufany albo 
podpis elektroniczny.

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

Właściciel lub zarządca nieru-
chomości, w której znajduje się 
źródło ciepła zobowiązany jest 
do złożenia deklaracji w termi-
nach:
- do 30 czerwca 2022 r. dla źró-

deł ciepła i spalania paliw, któ-
re zostały uruchomione przed 
1 lipca 2021

- do 14 dni dla nowego źródła 
ciepła, które zostało urucho-
mione po 1 lipca 2021 r.

Zapraszamy w piątki i soboty po produkty rolnicze
Rada Gminy Pilchowice określiła 

zasady prowadzenia handlu na Tar-
gowisku przy ul. Damrota. Zgodnie 
z zapisami uchwały rolnicy i ich do-
mownicy mają prawo do prowadzenia 
handlu straganowego, obnośnego 
i obwoźnego. Za prowadzenie han-
dlu nie pobiera się opłaty. Targowi-
sko udostępniane jest nieodpłatnie 
w piątki i soboty w ramach zapisów 
ustawowych określających ułatwienia 
w prowadzeniu handlu dla rolników 
i ich domowników. Handel ten może 
odbywać się w godzinach od 6.00 do 
12.00. Przedmiotem handlu mogą być 
jedynie produkty i wyroby określone w 
ustawie o ułatwieniach w prowadzeniu 
handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników. 

Targowisko czynne jest także w po-
niedziałki od godziny 7.00 do 13.00 
i w tym czasie uprawnionymi do han-

dlu są osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej prowadzące 
działalność gospodarczą w zakresie 
handlu, producenci płodów rolnych, 
ogrodniczych i sadowniczych, użyt-

kownicy ogrodów działkowych i przy-
domowych, zbieracze runa leśnego 
i owoców leśnych oraz osoby posia-
dające uprawnienia do wykonywania 
rzemiosła lub trudniące się wytwór-
czością ludową bądź artystyczną.
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Nowe kadencje dyrektorów

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA 

Jak co roku rady gmin decydują o wotum zaufania i udzieleniu wójtom gmin absolutorium z realizacji 
budżetu za rok ubiegły.  

26 maja na sesji Rady Gminy Pilchowice radni jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu wójtowi 
wotum zaufania. Głosowanie poprzedziło  omówienie przez wójta Macieja Gogulli Raportu o stanie 
gminy.  W raporcie zawarte zostały między innymi dane finansowe, informacje na temat 
zrealizowanych inwestycji, oświaty, komunikacji, czy działalności Gminnego Ośrodka Kultury                        
i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Kolejnym ważnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Przedstawiono informację o stanie mienia 
komunalnego gminy oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu                     
z wykonania budżetu za 2021 rok. Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 
absolutorium oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku, radni podjęli 
jednogłośną decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                               
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, a następnie o udzieleniu wójtowi absolutorium z wykonania 
budżetu za 2021 rok. 
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GMINA PILCHOWICE W 2021 ROKU  
 

Wydatki inwestycyjne, które stanowiły 21,92 % wszystkich wydatków 

Dodatni wynik:  Dochody wyższe od wydatków o   3.075.591,91 zł  

Dwukrotnie wyższe dochody i wydatki w porównaniu do roku 2015 

Finansowanie, bez kredytu 

Bez podwyżek stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, które              
od kilku lat pozostają na stałym poziomie i są jednymi z najniższych w regionie 

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta
Jak co roku Rada Gminy decyduje 
o wotum zaufania i udzieleniu wój-
towi absolutorium z realizacji bu-
dżetu za rok ubiegły.

26 maja 2022 r. radni jednogło-
śnie podjęli decyzję o udzieleniu 
wójtowi wotum zaufania. Zanim do-
szło do głosowania wójt gminy Ma-
ciej Gogulla omówił Raport o stanie 
gminy. W raporcie tym zawarte zo-
stały między innymi dane finansowe, 
informacje na temat zrealizowanych 
inwestycji, oświaty, komunikacji, czy 
działalności Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kolejnym ważnym punktem se-
sji było rozpatrzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2021 
rok. Przedstawiono informację 
o stanie mienia komunalnego gminy 
oraz pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozda-
niu z wykonania budżetu za 2021 
rok. Po przedstawieniu wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzieleniu ab-
solutorium oraz pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
tym wniosku, radni ponownie pod-
jęli jednogłośną decyzję o zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu gminy za 2021 rok, 
a następnie po udzieleniu wójtowi 
absolutorium z wykonania budżetu 
za 2021 rok.

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA 

Jak co roku rady gmin decydują o wotum zaufania i udzieleniu wójtom gmin absolutorium z realizacji 
budżetu za rok ubiegły.  

26 maja na sesji Rady Gminy Pilchowice radni jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu wójtowi 
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komunalnego gminy oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu                     
z wykonania budżetu za 2021 rok. Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 
absolutorium oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku, radni podjęli 
jednogłośną decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                               
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, a następnie o udzieleniu wójtowi absolutorium z wykonania 
budżetu za 2021 rok. 
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Finansowanie, bez kredytu 

Bez podwyżek stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, które              
od kilku lat pozostają na stałym poziomie i są jednymi z najniższych w regionie 

Beata Nawrath – dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego z Żer-
nicy, Łukasz Kwiotek - dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Pilchowic oraz Roman Pinoczek 
– dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego ze Stanicy jednogłośnie, 
decyzją 11-osobowej komisji (trzech 
przedstawicieli organu prowadzą-
cego, trzech przedstawicieli organu 
nadzoru pedagogicznego, dwóch 
przedstawicieli rady pedagogicznej, 
dwóch przedstawicieli rady rodziców, 
jeden przedstawiciel związków zawo-
dowych) oraz wójta wybrani zostali 
na stanowiska dyrektorów w wyżej 
wymienionych jednostkach na kolej-
ne 5 lat kadencji.

Konkursy odbyły się 31 maja 2022 
roku, a wręczenia aktów powierzeń 
stanowisk dokonano w siedzibie 
Urzędu Gminy Pilchowice 10 czerw-
ca br. 

Nowo wybranym „starym” dyrek-
torom w kolejnej kadencji życzymy 
samych sukcesów.
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„Gminna Spółka Wodna” – co to jest i jak działa
Urządzenia melioracji stanowią 

systemy, często bardzo złożone, które 
oddziałują na grunty należące do wie-
lu właścicieli, dlatego też ich właściwe 
utrzymanie wymaga zorganizowanych, 
skoordynowanych działań wszystkich 
właścicieli. Przy obecnej strukturze 
własności gruntów oraz ze względu na 
różny stopień zainteresowania utrzy-
maniem dobrego stanu urządzeń me-
lioracji wodnych przez poszczególnych 
właścicieli, właściwa koordynacja termi-
nów i zakresów wykonywania tych prac 
przez samych właścicieli gruntów, jest 
w praktyce bardzo trudna, a czasami 
wręcz niemożliwa do osiągnięcia. W tej 
sytuacji ułatwieniem wykonywania tych 
prac może być współpraca właścicieli 
w formie zorganizowanej. Możliwość ta-
kiej organizacji prac dają spółki wodne, 
które są dobrowolnymi organizacjami 
zrzeszającymi właścicieli zmeliorowa-
nych gruntów, w celu wspólnego utrzy-
mania oraz eksploatacji urządzeń melio-
racji wodnych.

Gminna Spółka Wodna w Pilchowi-
cach w swej obecnej formie działa od 
2004 roku. Jej celem jest zaspakajanie 
potrzeb zrzeszonych w niej osób fizycz-
nych lub prawnych w zakresie poprawy 
funkcjonowania gospodarki wodnej, 
a w szczególności wykonywania odmu-
lania, oczyszczania i udrażniania urzą-
dzeń melioracji szczegółowych takich 
jak rowy melioracyjne czy sieci drenar-
skie, ich konserwacji i napraw celem za-

pewnienia prawidłowego odprowadza-
nia nadmiaru wód opadowych. 

Gminna Spółka Wodna w Pilcho-
wicach działa na podstawie Ustawy 
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne /tj. 
Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zmianami/, 
a w szczególności na podstawie działu X 
Spółki wodne i związki wałowe (art. 441-
467) tego aktu. Spółka wodna nie może 
prowadzić swojej działalności w celu 
osiągnięcia zysku, a członkowie Zarzą-
du Gminnej Spółki Wodnej nie otrzymują 
wynagrodzenia za swe czynności.

Na swoją działalność Spółka pozy-
skuje środki finansowe ze składek człon-
kowskich oraz wsparcia w formie dotacji 
pozyskiwanych z budżetu Urzędu Gmi-
ny Pilchowice i Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach.

29.03.2022 roku Walne Zgromadze-
nie Członków powołało Zarząd Gminnej 
Spółki Wodnej w Pilchowicach na lata 
2022-2025 w skład którego weszli: Ste-
fan Bondza (Wilcza), Zdzisław Klimczak 
(Pilchowice), Józef Szendzielorz  (Kuź-
nia Nieborowska), Alfred Wilczek  (Lebo-
szowice), Waldemar Wybierek (Żernica), 
Norbert Szyp (Nieborowice), Krystian 
Konieczny  (Stanica), Jan Gamoń (Wil-
cza). Przewodniczącym Zarządu został 
Stefan Bondza. Zgromadzenie ustaliło 
również wysokość rocznej składki człon-
kowskiej na rzecz Gminnej Spółki Wod-
nej w Pilchowicach, która od roku 2023 
wynosić będzie:
- od każdej nieruchomości w grani-

cach jednego sołectwa, o powierzch-
ni od 0,01 ha do 1,00 ha włącznie: 
30,00 zł

- od gospodarstw rolnych w granicach 
jednego sołectwa:

- za pierwszy hektar gruntu: 30,00 zł
- za każdy następny hektar gruntu: 

10,00 zł
Wszystkie pozyskane środki finanso-

we Gminna Spółka Wodna wykorzystuje 
na swą działalność statutową. Skład-
ki członkowskie i pozyskane dotacje 
są corocznie skrupulatnie rozliczane 
i na bieżąco kontrolowane przez Ko-
misję Rewizyjna powoływaną spośród 
członków Gminnej Spółki Wodnej. Raz 
w roku podczas Walnego Zgromadzenia 
przedstawiany jest szczegółowy zakres, 
rozmiar i koszt wykonanych robót oraz 
źródło ich finansowania. W ubiegłym 
roku Gminna Spółka w Pilchowicach 
odnotowała wpływy środków ze składek 
członkowskich w wysokości 72 394,10, 
dotacji z Urzędu Gminy w Pilchowicach 
w wysokości 75 000,00 zł i Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach w wysokości 
16 000,00 zł. W ramach pozyskanych 
środków finansowych wykonano kon-
serwację rowów melioracyjnych oraz na-
prawę sieci drenarskich na łączną kwotę 
181 800,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce działalności Gminnej Spółki Wodnej 
w Pilchowicach można uzyskać również 
pod numerem telefonu 32 332 71 67.

Do 3.000 zł 
dotacji  
na zbieranie  
deszczówki
Wnioski można składać:
• od 15 czerwca do 13 lipca 2022 r. 
• wysokość dotacji: do 50 % 

kosztów kwalifikowanych,  
max. 3.000 zł

• termin realizacji - rok 2022
• miejsce składania wniosków - 

Urząd Gminy Pilchowice ul. Dam-
rota 6.
Ogłoszony przez wójta gminy Pil-

chowice nabór wniosków ma charak-
ter pilotażowy i ma na celu rozpozna-
nie zainteresowania mieszkańców 
tym aspektem dbałości o nasze śro-
dowisko. W tym roku zabezpieczo-
na została w budżecie gminy kwota 
150.000 złotych. Jak zapewnia Ma-

ciej Gogulla, wójt gminy, jeśli miesz-
kańcy pozytywnie podejdą do tej pro-
pozycji, to w kolejnych latach kwota 
przeznaczona na ten projekt będzie 
zwiększana. 

Wnioski będą rozpatrywane we-

dług kolejności wpływu do wyczerpa-
nia środków finansowych zabezpie-
czonych w budżecie na 2022 r.

Dodatkowych informacji udzie-
la Referat Ochrony Środowiska tel.  
32 332 71 57



Nasza Gmina – nr 3 (87) 2022 – czerwiec 2022        www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 5

Ruszyły prace 
związane z do-
kończeniem  
budowy ośrod-
ka zdrowia

W ubiegłym roku gmina Pilcho-
wice była zmuszona do odstąpienia 
od umowy z dotychczasowym Wy-
konawcą budowy ośrodka zdrowia. 
Po wykonaniu niezbędnych procedur 
związanych m.in. z inwentaryzacją 
zrealizowanych prac i aktualizacją 
dokumentacji technicznej przeprowa-
dzono postępowanie na dokończe-
nie robót. W jego wyniku 29 kwietnia 
2022 r. podpisano umowę z nowym 
Wykonawcą, którym jest JM Kontrakt 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łące. 

Zgodnie z umową wszystkie prace 
związane z budową nowego ośrodka 
zdrowia, łącznie z urządzeniem te-
renu, mają zakończyć się z końcem 
tego roku.

Po zakończeniu budowy planowa-
ne jest jak najszybsze uruchomienie 
ośrodka zdrowia, tak aby mieszkańcy 
naszej gminy mogli korzystać z usług 
lekarskich w obiekcie spełniającym 
ich oczekiwania.

EKOstoisko 
W ramach gminnych obchodów 

Dnia Dziecka, pracownicy referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
zorganizowali EKOstoisko z atrakcja-
mi dla najmłodszych mieszkańców. 

Oprócz słodkiego poczęstunku, 
przygotowane były quizy i zagadki 
dla dzieci. Przygotowane aktywności 
były związane z gospodarką odpada-
mi, a przede wszystkim z prawidłową 
segregacją śmieci. Poprzez zabawę 
dzieci mogły utrwalić sobie dotych-
czasową wiedzę i uzyskać nowe wia-
domości do zastosowania w swoim 
najbliższym otoczeniu. Za prawidło-
wo wykonane zadania dzieci nagra-
dzane były EKOgadżetami w więk-
szości pochodzącymi z recyklingu. 

Stoisko cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem wśród dzieci jak 
i ich rodziców, dzięki czemu możliwe 
było przeprowadzenie wielu rozmów, 
które wyjaśniały zawiłości segregacji 

odpadów. Rozdawano również bro-
szury opisujące szczegółowo prawi-
dłową gospodarkę odpadami. 

Dzieki uprzejmości jednego ze 
sponsorów imprezy tj. firmie PreeZe-
ro Recycling Południe Sp. z o.o. dzie-
ci mogły z bliska zobaczyć śmieciar-
kę, także wejść do środka i  zasiąść 
za kierownicą tego pojazdu. Firma 
przygotowała także wiele atrakcji z 
nagrodami dla uczestników festynu.

Okazję do rozmów z mieszkań-
cami wykorzystano do rozpowszech-
nienia informacji w zakresie ochrony 
powietrza. Gminny Ekodoradca dzię-
ki wielu rozmowom mógł rozpropa-
gować wiadomości dotyczące funk-
cjonujących, zarówno w gminie jak 
i w całym kraju programów polegają-
cych na wsparciu finansowym inwe-
stycji obejmujących szerokorozumia-
ną termomodernizację.

W ramach dotacji celowej z budżetu Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ra-
mach Programu „Metropolitalny Fundusz 
Solidarności” w roku 2022 dofinansowa-
nie uzyskała „Budowa ośrodka zdrowia 
w Pilchowicach”

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 
937 736,00 zł
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Ruszyły 
inwestycje

W kwietniu br. podpisane zostały 
umowy z wykonawcami na realizację 
dwóch inwestycji, dla których uzy-
skano wsparcie finansowe z Progra-
mu Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

Pierwsza z nich dotyczy zadania 
pn. „Przebudowa dróg gminnych: 
ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Sta-
nicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, 
ul. Wrzosowa w Żernicy”, w ramach 
którego łącznie przebudowanych zo-
stanie 1 697 m dróg gminnych. Wyko-
nawcą inwestycji jest firma „DOMAX” 
z Boronowa (powiat lubliniecki), która 
zgodnie ze złożoną ofertą zrealizuje 
inwestycje na wszystkich 4 drogach 
jeszcze w tym roku za łączną kwo-
tę 3 240 536,20 zł, z czego kwota 
3 078 509,39 zł, stanowiąca 95% war-
tości inwestycji, zostanie sfinansowa-
na z promesy udzielonej przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego z Progra-
mu Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.   

Druga umowa została podpisana 
z firmą Nellbau Arkadiusz Rządkow-

ski i dotyczy inwestycji pn. „Budowa 
przedszkola przy ul. Sportowej 
w Stanicy wraz z salą z przeznacze-
niem na cele społeczno-kultural-
ne”. Realizacja przedsięwzięcia ma 
zostać zakończona latem przyszłego 
roku, tak aby przedszkolaki w Stanicy 
rok szkolny 2023/2024 mogły rozpo-
cząć w nowym przedszkolu. War-

tość tej inwestycji to 5 483 995,00 zł, 
z czego 85% (tj. kwota 4 661 361,75 
zł) będzie sfinansowane z prome-
sy udzielonej przez BGK. Działania 
gminy związane z dofinansowaniem 
inwestycji skutecznie wspierał Jaro-
sław Gonciarz - poseł na Sejm RP.

Pod koniec maja pojawiły się ko-
lejne dobre dla Pilchowic wiadomości 
związane ze wsparciem finansowym 
z Funduszu Polski Ład. 30 maja 2022 
r. ogłoszone zostały wyniki II nabo-
ru wniosków w Programie. Gmina 
Pilchowice otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 7 200 000 zł na 
modernizację placów zabaw. Dzięki 
tym pieniądzom możliwe będzie za-
projektowanie i zmodernizowanie dla 
naszych najmniejszych mieszkań-
ców 14 obiektów zarówno tych przy 
przedszkolach i szkołach, jak i pla-
ców zlokalizowanych na terenach 
rekreacyjnych. Szczegółowy zakres 
prac wynikać będzie z dokumentacji 
projektowej i będzie podlegać konsul-
tacjom z zarządcami obiektów. Pla-
nowany termin zakończenia inwesty-
cji to koniec przyszłego roku.

Blisko 15 milionów złotych udało się pozyskać na projekty inwestycyjne. Jest to niewąt-
pliwie wielki sukces, wynikający z aktywności w pozyskiwaniu środków na rozwój naszej 
gminy. To również efekt dobrze przygotowanych i przemyślanych projektów, które uzyska-
ły uznanie oceniających. 

Tak znaczące wsparcie na realizację inwestycji drogowych, czy oczekiwanej od dawna 
budowy przedszkola w Stanicy ma kolosalne znaczenie dla naszego budżetu.

Maciej Gogulla 
wójt gminy Pilchowice

Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy

Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy,  
ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy
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347 400,00 zł na „Laborato-
ria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to ini-
cjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki we współpracy z Centrum Go-
vTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie 
szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka).

Wsparcie finansowe w ramach 
programu „Laboratoria przyszło-
ści” szkoły przeznaczyły na zakup 
nowoczesnego sprzętu (np. drukar-
ki 3D, zestawy edukacyjne z mikro-
fonem, szafki, lutownice, aparaty 
fotograficzne, mikrofony itp.), który 
uatrakcyjnia zajęcia szkolne i po-
zwala uczniom rozwijać swoje za-
interesowania nie tylko na lekcjach 
techniki i w ramach innych obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych, 
lecz także w ramach zajęć pozalek-
cyjnych, kół zainteresowań i innych 
form rozwijania umiejętności.
Dofinansowanie otrzymały szkoły:
• Szkoła Podstawowa w Żernicy 

133 500,00 zł.
• Szkoła Podstawowa w Pilchowi-

cach 93 900,00 zł.
• Szkoła Podstawowa w Wilczy 

60 000,00 zł.
• Szkoła Podstawowa w Stanicy 

60 000,00 zł.
Do 31.12.2021 r. szkoły były zo-

bowiązane do zakupu sprzętu za 
minimum 60% wartości otrzyma-
nego dofinansowania. Pozostałą 
część środków szkoły muszą wy-
datkować do 31.08.2022 r.  

Program finansowany jest 
z Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19.

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Pilchowice pozyskała 
80 000,00 zł w ramach wdrażanego 
przez Ministerstwo Edukacji modułu 
3 wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”. Środki 
te zostaną przeznaczone na dopo-
sażenie i remont stołówki w Szkole 
Podstawowej w Pilchowicach. Zaku-
py i  prace remontowe zostaną prze-
prowadzone jeszcze w tym roku. 
Całkowita wartość zadania –  
100 000,00
Kwota dofinansowania – 80 000,00 zł
Wkład własny – 20 000,00 zł

Narodowy Program  
Rozwoju Czytelnictwa 

Już po raz kolejny zostaną dopo-

sażone biblioteki szkolne oraz przed-
szkolne znajdujące się na terenie 
Gminy Pilchowice w ramach  „Naro-
dowego Programu Czytelnictwa 2.0. 
Priorytet 3” 

W ramach projektu zostaną za-
kupione książki będące nowościami 
wydawniczymi do bibliotek szkolnych 
oraz przedszkolnych.

W ramach otrzymanego dofinan-
sowania doposażone zostaną nastę-
pujące placówki oświatowe:
• Szkoła Podstawowa w Żernicy 

– wartość projektu 15 000,00 zł 
(w tym dofinansowanie 12 000 zł).

• Szkoła Podstawowa w Pil-
chowicach – wartość projektu 
15 000,00 zł (w tym dofinansowa-
nie 12 000 zł). 

• Szkoła Podstawowa im. Św. Sta-

nisława Kostki w Wilczy - wartość 
projektu 15 000,00 zł (w tym dofi-
nansowanie 12 000 zł) 

• Publiczne Przedszkole w Żerni-
cy – wartość projektu 3 750,00 zł 
(w tym dofinansowanie 3 000 zł)

• Publiczne Przedszkole im. św. 
Stanisława Kostki w Wilczy – war-
tość projektu 3 750,00 zł (w tym 
dofinansowanie 3 000 zł)

Całkowita wartość projektu 
wynosi – 52 500,00 zł
Kwota dofinansowania 
– 42 000,00 zł
Wkład własny – 10 500,00 zł

Dzięki pozyskanym środkom 
w w/w szkołach i przedszkolach 
zostaną zakupione nowości wy-
dawnicze i uatrakcyjniony zostanie 
księgozbiór biblioteki szkolnej oraz 
przedszkolnej.

Granty PPGR

30 marca 2022 r. Gmina Pilchowi-
ce podpisała umowę o powierzenie 
grantu z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa na realizację projektu gran-
towego „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnie-
nie cyfrowej odporności na zagroże-
nia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfro-
wej odporności na zagrożenia).

Celem projektu jest wsparcie dzie-
ci z rodzin popegeerowskich w zakre-
sie dostępu do sprzętu komputerowe-
go oraz dostępu do Internetu. 

Grant przeznaczony będzie na za-
kup 38 sztuk laptopów i 2 tabletów 
dla dzieci i wnuków byłych pracow-
ników PPGR, które zgłosiły akces 
do udziału w projekcie  i zostały po-
zytywnie zweryfikowane pod kątem 

Aktywni w pozyskiwaniu środków
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zgodności z wymogami określonymi 
w regulaminie konkursu grantowego. 
Całkowita wartość grantu  
- 97 000,00zł. 
Dofinansowanie: 100%

W najbliższym czasie zostanie 
przeprowadzone postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu komputerowego. 
Po zakupieniu komputerów i lapto-
pów Gmina przekaże je na własność 
wnioskodawcom. 

Planowany termin zakończenia 
realizacji projektu to 31 stycznia 
2023 r. 

Cyfrowa Gmina 

Głównym celem projektu pozy-
skanego w ramach programu „Cy-
frowa Gmina” jest wsparcie rozwoju 
cyfrowego instytucji samorządowych 
oraz zwiększenie cyberbezpieczeń-
stwa.

Wsparcie finansowe, które w ra-
mach projektu otrzymała Gmina 
Pilchowice, przeznaczone zostanie 
m.in. na zwiększenie cyberbezpie-
czeństwa Urzędu Gminy Pilchowice 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pilchowicach, a tak-
że  rozwój cyfryzacji Urzędu, w tym 
zwiększenie jakości i usprawnienie 
pracy na  stanowiskach obsługują-
cych zadania z zakresu spraw obywa-
telskich (dowody osobiste, ewidencja 
ludności, akta stanu cywilnego). 
Całkowita wartość grantu  
- 100 000,00  zł
Dofinansowanie grantu: 100%

Projekt „Cyfrowa Gmina” 
jest finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach PO 

PC na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy 

JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-
EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia.

Kilka słów  
o Funduszu Sołeckim
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dotyczącym promo-
cji mechanizmu partycypacji mieszkańców w kształtowaniu swojego so-
łectwa, chcielibyśmy przybliżyć Państwu istotę funduszu sołeckiego.  

Fundusz sołecki to wyodrębnio-
na część budżetu gminy, która jest 
oddana do dyspozycji mieszkańców 
sołectwa. „Oddana do dyspozycji” 
oznacza, że mieszkańcy na zabra-
niu wiejskim decydują, jakie dzia-
łania Gmina ma finansować, jakie 
zadania zrealizować z pieniędzy 
stanowiących fundusz sołecki. 

Wysokość funduszu dla poszcze-
gólnych sołectw może się różnić, 
gdyż jest ona zależna m.in. od licz-
by mieszkańców danego sołectwa   
i  jest inna w każdym roku.  Jest ona 
oblicza na podstawie wzoru wska-
zanego w ustawie z dnia 21 lutego 
2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 301 ze zm). 

Dodatkowo Gminy mają możli-
wość zwiększania wysokości fun-
duszu sołeckiego. Z takiej możliwo-
ści skorzystała Gmina Pilchowice. 
Rada Gminy Pilchowice na wniosek 
Wójta Macieja Gogulli uchwaliła za-
sady, dzięki którym od 2016 r. roku 
wysokość środków oddanych do 
dyspozycji mieszkańców w ramach 
funduszu sołeckiego stanowi dwu-
krotność tego, co wynika z ustawy.   

Mechanizm uchwalania fundusz 
sołeckiego jest szczegółowo opisa-
ny w ustawie o funduszu sołeckim. 
Poniżej zaś prezentujemy odpowie-
dzi na najważniejsze pytania. 
Na co można przezna-
czyć środki z fundu-
szu sołeckiego? 

Aby zadanie mogło być zreali-
zowane i finansowane z funduszu 
sołeckiego, musi spełnić łącznie na-
stępujące warunki:
a) zadanie musi należeć do jed-

nego z zadań własnych gminy, 
takich jak:

• ład przestrzenny, gospodarka 
nieruchomościami, ochrona śro-
dowiska i przyrody oraz gospo-
darka wodna;

• gminne drogi, ulice, mosty, place 
oraz organizacja ruchu drogowe-
go;

• wodociągi i zaopatrzenie w wodę, 
kanalizacja, usuwanie i oczysz-

czanie ścieków komunalnych, 
utrzymanie czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wy-
sypiska i unieszkodliwianie odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenie 
w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz;

• działalność w zakresie telekomu-
nikacji;

• lokalny transport zbiorowy
• ochrona zdrowia
• pomoc społeczna, w tym ośrodki 

i zakłady opiekuńcze
• wspieranie rodziny i systemu pie-

czy zastępczej
• gminne budownictwo mieszka-

niowe
• kultura, w tym biblioteki gmin-

ne i inne instytucje kultury oraz 
ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami

• kultura fizyczna i turystyka, w tym 
tereny rekreacyjne i urządzenia 
sportowe

• targowiska i hale targowe
• zieleń gminna i zadrzewienie
• cmentarze gminne
• porządek publiczny i bezpie-

czeństwo obywateli oraz ochrona 
przeciwpożarowa i przeciwpo-
wodziowa, w tym wyposażenie 
i utrzymanie gminnego magazy-
nu przeciwpowodziowego

• utrzymanie gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicz-
nej oraz obiektów administracyj-
nych

• polityka prorodzinna, w tym za-
pewnienie kobietom w ciąży opie-
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ki socjalnej, medycznej i prawnej
• wspieranie i upowszechnianie 

idei samorządowej, w tym two-
rzenie warunków do działania 
i rozwoju jednostek pomocni-
czych i wdrażania programów 
pobudzania aktywności obywa-
telskiej

• promocja gminy
• współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,

• współpraca ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych 
państw

b) zadanie musi służyć poprawie 
życia mieszkańców

c) zadanie musi być zgodne ze 
strategią rozwoju gminy.

Skąd wiadomo, jakie 
pieniądze są dostępne 
w funduszu sołeckim? 

Co roku, w lipcu sołtysi otrzymu-
ją z Urzędu Gminy informację o wy-
sokości funduszu sołeckiego prze-
znaczonego dla ich sołectwa na rok 
następny.  
Kiedy decyduje się o 
przeznaczeniu środków 
z funduszu sołeckiego? 

Decyzję o tym, jakie zadania 
mają być sfinansowane z funduszu 
sołeckiego, mieszkańcy podejmują 
we wrześniu podczas zebrań wiej-
skich.

Na wrześniowych zebraniach 
wiejskich uprawnione podmioty 
przedstawiają swoje wnioski zawie-
rające wykaz zadań do realizacji 
w roku następnym. Każde zadanie 
we wniosku musi być szczegółowo 
opisane, tj. musi wskazywać wszyst-
kie koszty jego realizacji i zawierać 
jego opis, w tym uzasadnienie zgod-
ności z zadaniami własnymi gminy, 
zgodności ze strategią gminy oraz 
wpływu na poprawę życia miesz-
kańców.

Kto może złożyć wniosek 
na zebraniu wiejskim? 

Wniosek zawierający wykaz za-
dań do realizacji z funduszu sołec-
kim na zebraniu wiejskim może zło-
żyć:
- sołtys 
- rada sołecka  

- grupa co najmniej 15 pełnolet-
nich mieszkańców sołectwa

Jak zgłosić swój pomysł 
do funduszu sołeckiego? 

Każdy mieszkaniec, który chciał-
by, aby jego pomysł / przedsięwzię-
cie  było ujęte we wniosku do fun-
duszu sołeckiego, może skorzystać 
z jednej z dwóch możliwości: 
• może zwrócić się ze swoją propo-

zycją (jej szczegółowym opisem 
i oszacowaniem jej kosztów) do 
sołtysa i rady sołeckiej w swojej 
miejscowości. Zgłoszone przez 
mieszkańców propozycje zadań 
będą konsultowane na spotkaniu 
właściwej rady sołeckiej, celem 
stworzenia wniosku, który zostanie 
przedstawiony przez sołtysa i radę 
sołecką na zebraniu wiejskim.

• może wraz z grupą sąsiadów 
samodzielnie stworzyć wniosek 
zawierający wykaz zadań do re-
alizacji z funduszu sołeckiego i 
przedstawić go na zebraniu wiej-
skim. 
Tworząc wniosek samodzielnie 

należy pamiętać, że:
• musi mieć on formę pisemną, 
• musi być podpisany przez co naj-

mniej 15-tu pełnoletnich miesz-
kańców, 

• a każde zadanie we wniosku 
musi być szczegółowo opisane, 
tj. musi wskazywać wszystkie 
koszty jego realizacji i zawierać 
jego opis, w tym uzasadnienie 
zgodności z zadaniami własny-
mi gminy, zgodności ze strategią 
gminy oraz wpływu na poprawę 
życia mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni 
Nieborowskiej – budowa mini tężni solankowej – 41 616,36 zł zostało zreali-

zowane w ramach Fundusz Sołeckiego 2021
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W związku z tym, w tym roku bi-
blioteka postanowiła wybrać Zaczy-
tanego 2022 roku. Jest to duża akcja, 
bo trwa od początku stycznia, aż do 
końca grudnia, a jej celem jest wy-
branie najbardziej zaczytanego czy-
telnika naszej gminy. Każdy może 
zdobyć ten tytuł i przy okazji świetnie 
się bawić z nami przez okrągły rok! 
Wszystko co odbywa się w bibliote-
ce nigdy nie ma ograniczeń wieko-
wych, zawsze chętnie współpracuje-
my zarówno ze starszymi, jak i tymi 
najmłodszymi. Szczególnie staramy 
się zaszczepić miłość do czytania 
książek już w najmłodszych, bo czym 
skorupka za młodu nasiąknie to… 
No właśnie, najlepiej już od małego 
kształtować w naszych pociechach 
zachowania czytelnicze. Z tego 
względu biblioteka angażuje się 
w ogólnopolską akcję „Mała książ-
ka - wielki człowiek”, zainicjowaną 
przez Instytut Książki, która zaprasza 
do wypożyczalni wszystkie dzieci w 
wieku przedszkolnym, które za każdą 
wizytę w bibliotece i wypożyczenie 
książki otrzymują naklejkę, a po ze-
braniu dziesięciu zostają uhonorowa-
ni imiennym dyplomem potwierdza-
jącym czytelnicze zainteresowania. 
To pierwszy krok, drodzy rodzice, do 
tego aby dzieci podejmowały swoje 
pierwsze w życiu decyzje, wybory. 

Biblioteka odgrywa ważną rolę w 
kształtowaniu małego czytelnika, dla-
tego nasze biblioteki organizują dla 
przedszkolaków i uczniów warsztaty 
biblioteczne z książką. Cykl tygodnio-
wych spotkań z poszczególnymi gru-
pami przedszkolaków z Publicznego 
Przedszkola w Wilczy był źródłem 
wielu cennych informacji oraz nauką 
przez zabawę. Dzieci na podstawie 
wysłuchanej bajki wykonały kolorowe 
żabki, które umieściły w dużym sta-
wie. Prace można oglądać w biblio-
tece w Wilczy. W czasie Wielkanocy 
przeprowadzono zajęcia świąteczne 
nawiązujące do obrzędów i trady-
cji. Miały one wyjątkowy charakter, 
po wysłuchaniu utworu literackiego, 
dzieci rozwiązywały krzyżówki oraz 
wykonały piękne wielkanocne kurki, 

a od państwa Sapik – naszych wy-
jątkowych gości, dowiedziały się jak 
dawniej obchodzono Wielkanoc. 

Wszystkie nasze placówki bi-
blioteczne prężnie działają. Wiosną 
przedszkolaki z Nieborowic w oparciu 
o bajkę Małgorzaty Strzałkowskiej 
„Wiosna” stworzyły własne wiosen-
ne ogrody, przedszkolaki z Pilcho-
wic na zajęciach literackich wykona-
ły piękne prace baziowych kotków. 
Wszystkie zajęcia mogły się odbyć, 

dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
naszych najmłodszych miłośników 
książek oraz nauczycielom którzy 
zawsze chętnie z nami współpracują. 
Bibliotekę w Żernicy chętnie odwie-
dzają grupy przedszkolne i szkolne 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Cieszymy się również ze współpracy 
z Rodzinnym Przedszkolem z Żerni-
cy.

Maj to bardzo wyjątkowy czas dla 
bibliotek. W tym to bowiem miesią-
cu  obchodzimy „Tydzień Bibliotek” 
w którym to odbywa się uroczyste 
pasowanie na czytelnika, a bibliote-
karze obchodzą swoje święto „Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek”.

Do biblioteki w Wilczy przybyła 
grupa przedszkolaków - dzieci, która 
już od września zawitają do 1 klasy. 
Z tej okazji  serdecznie podziękowali-
śmy  im za ich zaangażowanie, pracę 
oraz chęci współtworzenia biblioteki 

jako miejsca w którym można spę-
dzać wolny czas na zabawie i nauce. 
Pasowanie na czytelników biblioteki 
miało charakter symboliczny. A to nie 
koniec spotkań z przedszkolakami, 
miłym zaskoczeniem był cykl tygo-
dniowych wizyt poszczególnych grup 
przedszkolaków z Wilczy. To były 
kosmiczne zajęcia, pełne tekstów 
bajek, informacji o planetach i po-
dróżach w kosmos. Dzieci były za-
chwycone możliwością przeniesienia 
się w przestrzeń kosmiczną własną 
rakietą, którą same stworzyły. W ra-
mach współpracy Biblioteki z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w ramach 
zajęć „Pracowni Działań Twórczych” 
dzieci również mają kontakt z litera-
turą. Czytane są utwory literackie te-
matycznie powiązane z prowadzony-
mi zajęciami. 

Nasze inicjatywy sięgają nie tylko 
organizacji warsztatów i konkursów, 
ale również chętnie angażujemy się 
we wszelkie akcje. Spoglądając na 
poruszające wydarzenia w Ukrainie, 
filia w Żernicy, przyłączając się do 
ogólnopolskiej akcji bibliotek publicz-
nych, zaprosiła uczniów klasy 3a 
z ZSP w Żernicy do wykonania deko-
racji w oknach z serduszek w barwach 
flag polskiej oraz ukraińskiej, aby po-
kazać naszą solidarność. Chętnie 
dzieliliśmy się także na naszym fan-
page materiałami przeznaczonymi 
dla naszych ukraińskich przyjaciół, 
a także na półkach naszych bibliotek 
pojawiły się książki w j. ukraińskim. 

Zawsze jednak trzeba iść jeszcze 
o krok dalej, więc w tym roku w na-
szych bibliotekach zawitał także te-
atrzyk Kamishibai- teatr papierowy, 
ten teatr dla najmłodszych stosuje 
alternatywną formę czytania, która 

W Bibliotece się dzieje!
Jak powiedziała nasza wybitna noblistka Wisława Szymborska „Czytanie 
to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Trudno się z 
tym nie zgodzić, a Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach stara się 
sprostać temu stwierdzeniu, zachęcając swoich czytelników do podejmo-
wania różnych inicjatyw. 
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Uczniowska podróż  
przez Archipelagi Skarbów
Końcówka maja to dla uczniów klas VII i VIII Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Wilczy wyprawa w interesującą podróż. Podróż związaną z poszu-
kiwaniem skarbów, ale nie tych kojarzących się nam z kwestią materialną. 
To podróż do świata wartości, takich jak przyjaźń, miłość, szacunek, tole-
rancja, pasja, marzenia...

„Archipelagi Skarbów” to ogólno-
polski program profilaktyki zintegrowa-
nej, posiadający liczne rekomendacje, 
a prowadzony przez wykwalifikowa-
nych trenerów (więcej informacji na 
stronie https://www.program.archipe-
lagskarbow.eu/index.php/o-programie-
-as).

Dzięki zaangażowaniu dwóch pil-
chowickich instytucji, mogliśmy uczest-
niczyć w warsztatach podejmujących 
interesujące młodych ludzi zagadnie-
nia. W tym miejscu dziękujemy Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za zasponsorowanie 
tego przedsięwzięcia oraz Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury za goszczenie nas 
w pięknej sali wilczańskiego budynku. 

„Archipelagi Skarbów’, bo o nich 
mowa, to warsztaty profilaktyczne, 
których celem jest zapobieganie za-
chowaniom ryzykownym i problemom 
młodych ludzi, wkraczających w świat 
dorosłości. Spędziliśmy dwa świetne 
dni zorganizowane w formie trzygodzin-
nych mityngów. Pierwszy poświęcony 
był zagadnieniom dotyczącym  rozu-
mienia siebie, własnych emocji i relacji 
z innymi osobami a także tematyce za-
grożeń wieku dorastania - sięganiu po 
papierosy, alkohol, narkotyki i dopala-
cze. Drugi dotykał kwestii związanych 
z seksualnością człowieka. Podczas 
realizacji programu poruszane były 
również tematy związane z wywiera-
niem presji rówieśniczej i sposobami 
radzenia sobie z nią, zachowaniami 
agresywnymi i zachowaniami o charak-
terze uprzedmiotawiającym, zwłaszcza 

w relacjach chłopcy – dziewczęta.
Nasi uczniowie słuchali mini-pre-

lekcji, odgrywali dramowe scenki, pod-
czas „burzy mózgów” dyskutowali na 
„trudne tematy”, dzielili się opowieścia-
mi o swoich pasjach, oglądali filmiki, 
w których osoby znane ze szklanego 
ekranu opowiadały o swoich doświad-
czeniach z okresu dorastania, dzieliły 
się przemyśleniami i dobrymi radami 
związanymi z przekraczaniem progu 
dorosłości. Zaangażowanie uczest-
ników było nagradzane brawami oraz 
drobnymi upominkami.

Program zakończył się Festiwalem 
Archipelagu Skarbów, który był okazją 
do aktywnego udziału młodzieży w for-
mułowaniu przekazu profilaktycznego 
adresowanego do ich rówieśników. 
Chętni uczniowie prezentowali swoje 
własne prace w formie wierszy i rysun-
ków dotyczące podanych tematów pro-
filaktycznych.

Jednym z elementów programu było 
również szkolenie Rady Pedagogicznej 
oraz Rodziców, które w tym roku odby-
ło się w formie on-line.

„Archipelagi Skarbów” są nietypo-
wym przedsięwzięciem. Prowadzący 
bowiem nie nudzą, nie mędrkują, tyl-
ko poprzez angażowanie do dyskusji 
i dzielenie się swoimi doświadczenia-
mi zachęcają do refleksji i wyciągania 
wniosków. Warsztatowa forma projektu 
zdecydowanie bardziej przemawia do 
uczniów, ukazując im drogę do bez-
piecznego i szczęśliwego świata wol-
nego od przemocy i nienawiści.

ZSP Wilcza

umożliwia jeszcze większe pobudze-
nie wyobraźni. Cieszymy się, że tak 
bardzo wzbudził Wasze zaintereso-
wanie i tak chętnie uczestniczycie 
w wydarzeniach z udziałem tej formy 
zabawy. 

Wiemy, że w obecnych czasach 
wszyscy także chętniej udajemy się 
do świata online, a my zawsze dzia-
łamy w myśl, aby u nas każdy znalazł 
coś dla siebie. Właśnie dlatego od 
sierpnia 2021 r. nasi czytelnicy mogą 
korzystać z ebooków i audiobooków 
na  trzech platform Legimi, Ebookpo-
int oraz Ibuk libra. Było to możliwe 
dzięki projektowi „Książki online dla 
każdego”. Zadanie finansowane w ra-
mach II edycji Marszałkowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego na rok 2021. Z racji tego, 
że niebawem możliwość korzystania 
z tych trzech platform za pośrednic-
twem naszej biblioteki będzie dobie-
gać końca, to zdecydowaliśmy się 
jeszcze dołączyć do platformy Empik 
GO! Projekt ten dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach realiza-
cji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
Zapraszamy po odbiór kodów. Jedno-
cześnie systematycznie powiększa-
my nasz księgozbiór, wzbogacając 
go o kupowane nowości wydawnicze. 
Możemy również liczyć na Wasze 
dary książkowe za które serdecznie 
dziękujemy!  Biblioteka brała udział w 
konkursie pt. „Bezglutenowa bibliote-
ka” w którym otrzymała książki o tej 
właśnie tematyce. My nie lubimy się 
nudzić i mamy nadzieję, że Wy także 
nie będziecie w naszych bibliotekach! 
Zapraszamy.

Beata Gillner

https://www.program.archipelagskarbow.eu/index.php/o-programie-as
https://www.program.archipelagskarbow.eu/index.php/o-programie-as
https://www.program.archipelagskarbow.eu/index.php/o-programie-as
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Wędkarze na zawodach

Moja okolica  
artystycznym okiem przedszkolaków
Publiczne Przedszkole w Wilczy od lat prowadzi szeroko rozumianą edu-
kację patriotyczną swoich wychowanków. Codzienne zajęcia tematyczne, 
Śląski Tydzień, dalsze i bliższe wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
odwiedziny w lokalnym Małym Muzeum czy Szkolnej Izbie Pamięci to tyl-
ko niektóre z wykorzystywanych przez nauczycielki form tejże edukacji.

Kształtowanie postaw patriotycz-
nych powinno zaczynać się już od 
najmłodszych lat życia człowieka. 
Otoczenie, w którym mieszkamy, 
przyroda, zabytki, kultura, tradycje 
- wszystko to składa się na naszą 
„Małą Ojczyznę”. To wdzięczne te-
maty do realizacji w przedszkolu, 
dlatego też chętnie je podejmujemy 
w codziennej pracy z maluchami.

Jedną z wielu form edukacji pa-
triotycznej może być aktywność pla-
styczna, którą bardzo lubią wszystkie 
dzieci. Postanowiły to wykorzystać 
dwie nauczycielki Przedszkola w Wil-
czy, p. Małgosia i p. Beata i zorga-
nizować dla dzieci konkurs, ale taki, 
który zaangażowałby całe rodziny 
przedszkolaków.

Konkurs plastyczny pn.: Moja 
okolica, odbył się w kwietniu tego 
roku i okazał się pozytywnym zasko-
czeniem, gdyż dzieci oddały blisko 
40 wspaniałych prac. Celem kon-
kursu prócz rozwijania kreatywności 
i wyobraźni przedszkolaków, było 
rozbudzanie zainteresowania najbliż-
szą okolicą i dostrzeganie jej walorów 
estetycznych oraz zachęcenie dzieci 
do lepszego jej poznania. Założe-
niem przedsięwzięcia było również 
zwrócenie uwagi młodego człowieka 
na piękno i różnorodność ciekawych 
miejsc naszego regionu. Technika 

wykonania prac była dowolna, można 
więc było sobie pozwolić na wykorzy-
stanie różnorodnych metod i form pla-
stycznych. Jedynym ograniczeniem 
zatem była wyobraźnia autora pracy. 
Każda z dostarczonych propozycji 
została doceniona i nagrodzona. Po-
mysłowość i efekty prac wykonanych 
przez przedszkolaków przy pomocy 
rodziców była zaskakująca. 

Prace przestrzenne i płaskie dłu-
go zdobiły okolicznościową wystawę 
zorganizowaną na przedszkolnym ko-
rytarzu i cieszyły oczy oglądających. 
Wykorzystano mnóstwo możliwych 

materiałów i faktur, co złożyło się na 
naprawdę świetne efekty. Czego tam 
nie było? Przedszkole, Kościół w Wil-
czy, Zamek, przydrożne kapliczki, bu-
dynek OSP, Gliniok, Wilczarnia  a na-
wet Park Damrota w Pilchowicach. 

Konkursowe efekty uświadomiły 
nam, że to był dobry i warty konty-
nuacji pomysł. Taka forma edukacji 
bowiem pozwoliła spojrzeć na oko-
licę artystycznym okiem a wspólna 
artystyczna zabawa z mamą czy tatą 
jeszcze bardziej umocniła rodzinne 
więzi.

32 miłośników łowienia ryb spo-
tkało sie 22 maja 2022 r., aby rywa-
lizować w zawodach o Puchar Wójta 
Gminy Pilchowice. Humory dopisały, 
a końcowa rywalizacja przedstawia 
się następująco:
1 - Aleks Grączewski (Pilchowice),
2 - Mirosław Gola (Wilcza), 
3 - Zbigniew Syrnicki  

(Czerwionka-Leszczyny), 
4 - Mirosław Palenga (Wilcza), 
5 - Marian Twardawa (Wilcza), 
6 - Dariusz Kramliczek (Wilcza).

Gratulacje.
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Sztafeta  
charytatywna 
dla Julki
Emocje po niedzielnej sztafecie 
charytatywnej wciąż nie opadły, 
więc spieszymy z jej relacją dla 
państwa. Celem całego wydarze-
nia, które miało miejsce 12 czerwca 
2022 r. na boisku LKS Wilki Wilcza, 
była pomoc dla Julki – mieszkanki 
naszej gminy, która choruje na ze-
spół Retta oraz padaczkę. 

Pogoda tego dnia dopisała, fre-
kwencja również a atmosfera jak 
zawsze była niesamowita. Na trasie 
gościliśmy m.in. zaprzyjaźnione gru-
py biegowe, strażaków, pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury, Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, jak i wielu 
mieszkańców okolicznych miejsco-
wości a także gości zza granicy.  Na-
wet na sekundę nie zabrakło osób na 
sztafetowej trasie a wspólnie wykrę-
ciliśmy ponad 700 km w formie biegu, 
spaceru, nordic walking.

Dzięki wam zebraliśmy kwo-
tę 7.570,75 zł. która zostanie 
przeznaczona na kosztowny 
turnus rehabilitacyjny.

My, jako grupa biegowa robimy 
to, co lubimy - biegamy a dzięki temu 
możemy pomóc. Co roku staramy się 
rozeznać sytuacje potrzebujących 
dzieci z naszej gminy i zorganizować 
zbiórkę w takiej formie.

Serdecznie dziękujemy naszym 
partnerom: firmie Gratisownia.pl, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pil-
chowicach, LKS Wilki Wilcza, radzie 
sołeckiej oraz sponsorom: 

firmie Pokora, Bemaro, Surdel, 
Rafbol, Auto-Pisula, Pilchowickiemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu, Ra-
dzie Sołeckiej z Wilczy, Radzie Ro-
dziców ze Stanicy, Pizzerii Caro, pani 

Joannie Ludwik, sklepowi „U WAN-
DZI” oraz sklepowi Wielobranżowe-
mu Rudolf Steuer - Ligota Łabędz-
ka, dzięki którym nasz pomysł mógł 
przerodzić się w konkretne działa-
nie. Szczególne podziękowania dla 
Gminnego Ośrodka Kultury, który za-
wsze wspiera nas w różnego rodzaju 
akcjach.

Kolejna sztafeta już za rok. Nie 
wiemy dla kogo, nie wiemy kiedy 
i gdzie - ale wiemy, że na pewno po-
biegniemy spiesząc z pomocą.

Naszej bohaterce Julce życzymy 
dużo zdrowia i uśmiechu.

Do zobaczenia za rok.

Rosną przyszli 
strażacy
W  Szkole Podstawowej w Stanicy 
odbył się Okręgowy Turniej Wiedzy 
Pożarniczej na szczeblu gminnym. 

Najlepsi byli:
kategoria I
• Paulina Moroz - Żernica
• Tomasz Chrobok - Żernica
• Stanisław Mańka - Żernica
kategoria II
• Aleksandra Szmit - Wilcza
• Małgorzata Wymysło - Wilcza
• Adam Nowaczyk - Żernica

Turniej zorganizował i przepro-
wadził komendant Gminny ZOSP RP 
Artur Lebda, swoją obecnością za-
szczycili Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Pilchowicach Czesław 
Kozak, a gminę Pilchowice - sponso-
ra nagród - reprezentowała zastępca 
wójta Aleksandra Skwara.

W oczekiwaniu na wyniki, uczest-
nicy turnieju mieli możliwość zapo-
znania się z wyposażeniem samo-
chodu bojowego, umundurowaniem 
i zabezpieczeniem strażaka. Była 
także okazja do zapoznania się z za-
sadami udzielania pierwszej pomocy.
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Gminny Dzień Dziecka
5 czerwca 2022 r., po dwóch latach przerwy, odbył się Gminny Dzień 
Dziecka w Parku Damrota w Pilchowicach. Z lekkim niepokojem wypa-
trywaliśmy prognoz pogody, ale tym razem, po 7 „chudych” latach, do-
czekaliśmy się cudownej aury. Mamy nadzieję, że przed nami już tylko te 
„tłuste” lata i co roku będziemy mogli, wspólnie z młodszymi mieszkań-
cami naszej gminy świętować Dzień Dziecka.

DZIEŃDZIEŃ
DZIECKA
DZIECKA

w Gminie 
w Gminie 

Pilchowice
Pilchowice

Piekarnia HBW Szymura 
Ostrowski Sp.zo.o.

OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH SPONSORÓW

Naszą pilchowicką sceną zawład-
nęły formacje taneczne ze Studia 
Tańca Efforte, grupy wokalne i mu-
zyczne z Teatru Muzycznego Ca-
stello, Abba Kids i grupa gitarowa 
Sławomira Tatery. Na deser wystąpił 
Teatr WIT-WIT ze spektaklem „Kop-
ciuszek”, który z zapartym tchem 
obejrzeli Ci mniejsi i Ci starsi.

Poza sceną było równie ciekawie. 
Na licznych stoiskach, nasi partne-
rzy, przygotowali ciekawe warsztaty 
i atrakcje. Byli z nami m.in. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, 
Bricks 4 Kidz, English House, Acti-
ve Dar - Judo, Akademia Szacho-
wa, EduMed, Home of Teddy, Miody 
Wienchol, Klub Sportów Łączności. 
Nie zabrakło również tych, którzy 
zadbali o słodkości dla wszystkich, 
kolejki ustawiały się do stoisk Cukier-
ni Surdel po pyszne lody, do nieza-
stąpionego Stowarzyszenia Pilcho-
wiczanie Pilchowiczanom po watę 
i popcorn i do stoiska Piotra Gurosia, 
gdzie można było spróbować pysz-
nych kołaczy, gofrów, granit i jeszcze 
wielu, innych smakowitości.

Najmłodsi mogli poszaleć na dmu-
chańcach, poznać tajniki pracy stra-
żaka i skorzystać z licznych animacji, 
m.in. malowania twarzy, brokatowych 
tatuaży, kręconych balonów czy ba-
niek mydlanych.

Podczas Dnia Dziecka odbyły się 
również Targi Czasu Wolnego pod 
patronatem Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
W ramach Targów zaprezentowali się 
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego 
z Żernicy, Akademia Tańca Perfect, 
Militaria - Piotr Żyła ze Stanicy, Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Pilchowi-
cach oraz Mieczysław Glinka z mło-
dymi adeptami Judo.

Swój punkt miał również Urząd 
Gminny Pilchowice, który zorganizo-
wał Festyn Ekologiczny, zapraszając 
do współpracy firmę PreZero. To wła-
śnie oni uszczęśliwili najmłodszych 
możliwością przyjrzenia się z bliska 
ogromnej śmieciarce i przygotowali 
różne warsztaty i konkursy.

Nie sposób nie wspomnieć o na-
szej cudownej młodzieży, która 
wspiera nas od kilku lat w formie wo-
lontariatu. Tym razem również stanęli 
na wysokości zadania. Byli zaanga-
żowani w przygotowania, animacje, 
robienie zdjęć, obsługę nagłośnie-
nia i pomimo zmęczenia, na koniec 
zostali, aby wesprzeć nasz zespół 
w sprzątaniu. Dziękujemy Wam, że 
jesteście, za Waszą energię i nieoce-
nioną pomoc!!!

Bardzo dziękujemy naszym Spon-
sorom, którzy wsparli nas tego dnia. 
To dzięki Wam mogliśmy w dużej 
mierze zrealizować nasze pomysły 
i sprawić, że Gminny Dzień Dziecka 
był jeszcze bardziej kolorowy i pełen 
ciekawych atrakcji.

Do zobaczenia za rok.
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Rekordowy bieg
dokończenie ze strony 1

Pilchowicki Bieg im. ks. Konstan-
tego Damrota rozwija się z roku na 
rok. W ostatnich latach przerodził 
się z biegu ulicznego w bieg crosso-
wy. Sprzyja temu bliskość terenów 
leśnych Nadleśnictwa Rybnik oraz 
pól uprawnych i tzw. Dołków. W tym 
roku impreza odbyła się w trzech 
konkurencjach: bieg na 10 km i 6 km 
oraz marsz nordic walking na 6 km. 
Organizatorami są od lat Gmina Pil-
chowice i Powiat Gliwicki oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Pilchowicach. 
Start i meta w Parku Damrota to ide-
alne miejsce, które pięknieje z roku 
na rok. Zachwycają się nim biegacze, 
którzy przyjeżdżają na bieg z całe-
go województwa, a także z Krakowa 
czy Opolszczyzny. Zainteresowanie 
w tym roku było tak duże, że z pew-
nością w przyszłorocznej edycji usta-
lony zostanie większy limit uczestni-
ków. 

Sam bieg odbył się przy doskona-
łych warunkach pogodowych, który 
sprawił, że zawodnikom biegło i ma-
szerowało się optymalnie, a trzeba 
wiedzieć, że trasy są bardzo wyma-
gające ze względu na ilość podbie-
gów. Trasy zabezpieczali strażacy 
OSP Pilchowice i OSP Wilcza, a tak-
że pracownicy Urzędu Gminy Pilcho-
wice i niezawodna młodzież, działa-
jąca przy pilchowickim GOKu. Po raz 
kolejny obyło się bez kontuzji i wszy-
scy uczestnicy bezpiecznie dotarli do 
mety, gdzie czekały na nich wyjąt-
kowe medale, posiłek regeneracyjny 
i coś słodkiego.

Wyniki najlepszych zawodników 
i zawodniczek prezentujemy obok:

WYNIKI
OPEN Bieg na 10 km (mężczyźni)
1. Przemysław DENICKI  

(Ex Team) 36:49
2. Łukasz FURMANEK (ZA-

TYRANI Gratisownia.pl 
Gmina Pilchowice) 38:18

3. Krzysztof SOBOLEWSKI  
(Gliwice) 39:19

OPEN Bieg na 10 km (kobiety)
1. Agnieszka WIENCHOL  

(Leboszowice) 48:12
2. Marzena SZABŁOWSKA 

(ZATYRANI Gratisownia.
pl Gmina Pilchowice) 48:41

3. Alicja JANICKA  
(ZATYRANI Gratisownia.pl 
Gmina Pilchowice) 52:05

OPEN Bieg na 6 km (mężczyźni)
1. Marcin GRZEGORZYCA  

(Gierałtowice) 22:03
2. Bartłomiej BAJON (Nieborowi-

ce – GKS Piast Gliwice) 22:07
3. Mikołaj KLUCZNIAK  

(Inżynieria Biegania) 22:10
OPEN Bieg na 6 km (kobiety)
1. Sandra TELEUCKA  

(Akademia Biegania) 27:38
2. Laura CZARDYBON  

(Sośnicowice) 30:42
3. Katarzyna PELAN (Rudy) 30:52
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Nasza „ścianka” robiła furorę. 
Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy 
Razem to jedna z wielu ekip, która 

wzięła udział w naszym biegu.

Statuetki dla zwycięzców

Start i meta tradycyjnie  
w Parku Damrota

Dariusz Wrzesień finiszujący  
na 5 miejscu w biegu na 6 km.

Zwycięzca biegu na 10 km otrzymał 
nagrodę od Salonów Kanclerz. Opel 

Grandland na weekend z pełnym bakiem.
Gminna ekipa biegowa Zatyranych, nie tylko pobiegli,  

ale także pomagali w przygotowaniach do imprezy.
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Impreza zyskuje wraz z kolejnymi edycjami dzięki niezastąpionym sponsorom, którzy dołączają się do puli na-
gród, a także spraw organizacyjnych. W tym roku byli z nami:

Ogromne podziękowania i liczymy na dalszą współpracę.

OPEN Nordic walking na 6 km  
(mężczyźni)
1. Tomasz BOROŃ (RUNHOGS TY-

CHY) 40:37
2. Marian MAŁKA (Gliwice) 40:40
3. Krzysztof CIUPKE (Wilcza) 42:58
OPEN Nordic walking na 6 km  
(kobiety)
1. Agnieszka POGODA (AKMB PĘ-

DZIWIATR GLIWICE) 45:50
2. Dorota POCZĘTA-BUDZIOCH 

(Gliwice) 49:21
3. Katarzyna RĄCZKA (Oleśnica) 

49:36
Ceremonia wręczenia pucharów 

trwała długo, z uwagi na wiele zapla-
nowanych kategorii. Trofea i nagrody 
wręczali na parkowej scenie wójt Ma-
ciej Gogulla, przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Waniczek, starosta 
gliwicki Waldemar Dombek, wicesta-
rosta Ewa Jurczyga oraz Szef Woj-
skowego Centrum Rekrutacji w Gliwi-
cach ppłk. Mirosław Stefanów. 

W międzyczasie odbywał się 
także tradycyjnie Minibieg, z myślą 
o dzieciach, aby zaszczepić od naj-
młodszych lat bakcyla do aktywności 
fizycznej. W tej strefie działali nasi 
młodzi animatorzy.

Na sukces imprezy pracuje mnó-
stwo ludzi, których trzeba tu wymie-
nić. Wiesław Nowakowski (UG 
Pilchowice) i Magdalena Fiszer-Rę-
bisz (Starostwo Powiatowe) wraz ze 
swoimi współpracownikami od lat 
czuwają nad sprawami organizacyj-
nymi (medale, biuro zawodów, za-
bezpieczenie trasy). Cichym bohate-
rem od początku cyklu jest Ryszard 
Osuch, który jest sędzią zawodów 
i od samego rana działa w terenie, 
aby idealnie oznaczyć trasy. Jak na 
gospodarzy przystało nasza gminna 
grupa biegowa „Zatyrani Gratisow-
nia.pl Gmina Pilchowice” dołożyła 
swoją cegiełkę, nie tylko uczestni-
cząc w samym biegu, ale także w bu-
dowaniu miasteczka biegowego, jak 
i znaczeniu trasy w lesie oraz promo-
cji wydarzenia. Jak Pilchowice, to nie 
może zabraknąć sołtysa, rady so-
łeckiej i Stowarzyszenia Pilchowi-
czanie Pilchowiczanom. 

Organizatorzy dziękują wszystkim 
i liczą na pomoc przy kolejnym, XII 
Biegu Damrota już za rok.

Waldemar Pietrzak

Stowarzyszenie Pilchowiczanie 
Pilchowiczanom zawsze gotowe  

do działania.

Do zobaczenia za rok. Jest czas trenować i być może zadebiutować  
w XII Biegu Damrota.

Punkt „nawadniania” na skrzyżowa-
niu ul. Spokojnej i Rolników.

Nasi wolontariusze w akcji.

Zwycięzcy biegu na 10 km. Na 
drugim miejscu mieszkaniec Wilczy, 

od niedawna w Zatyranych  
- Łukasz Furmanek.

Nasza „ścianka” robiła furorę
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