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Można się starać o dodatek węglowy
11 sierpnia br. prezydent RP podpisał ustawę w sprawie dodatku węglowego. 

Dodatek przysługuje osobom, 
które nie skorzystały z wcześniej-
szego mechanizmu wsparcia, ja-
kim była możliwość zakupu węgla 
po cenie 996,60 zł brutto za tonę. 
Warunkiem uzyskania dodatku bę-
dzie również posiadanie wpisu lub 
zgłoszenie źródła ogrzewania do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. 

Dodatek węglowy wynosi 
3.000 zł i przysługuje gospodar-
stwom domowym, dla których 
głównym źródłem ogrzewania są: 
kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe – zasilane węglem kamien-
nym, brykietem lub pelletem, zawie-
rającymi co najmniej 85 proc. węgla 
kamiennego.

Zgodnie z ustawą, aby otrzy-
mać dodatek węglowy należy do 
30 listopada br. złożyć wniosek 
o jego wypłatę. W naszej gminie 
utworzony został specjalny punkt 
przyjmowania tych wniosków, który 

mieści się w sali przy ul. Damrota 
5 w Pilchowicach (przy targowisku). 

Do końca sierpnia w pilchowic-
kim punkcie zarejestrowano ponad 
2000 wniosków.

Dni i godziny otwarcia punktu są 
zmienne i uaktualniamy je na bie-

żąco na stronie internetowej www.
pilchowice.pl 

  Dodatek węglowy powinien być 
wypłacony maksymalnie do 30 dni 
od daty złożenia wniosku. 

Kilkudziesięciu 
strażaków  
walczyło  
z żywiołem
5 sierpnia doszło do groźnego po-
żaru w Wilczy. 

– O godzinie 13.15 otrzymaliśmy 
informację o pożarze kombajnu, 
ścierniska i zboża przy ulicy Rybnic-
kiej w Wilczy – informował nas kapi-
tan Damian Dudek, oficer prasowy 
komendanta miejskiego PSP w Gliwi-
cach. - Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia pierwszy dowódca potwierdził 
pożar pola rozprzestrzeniający się w 
kierunku zabudowań mieszkalnych 
oraz częściowe spalenie kombajnu. 
Pożar objął łącznie powierzchnię 
około 20 ha. 

W wyniku pożaru poszkodowane 
zostały dwie osoby, którym strażacy 
udzielili pierwszej pomocy. Ostatecz-
nie nie było konieczności zastosowa-

nia leczenia szpitalnego.  
W działaniach brało udział 10 za-

stępów straży pożarnej.
fot. KM PSP Gliwice  
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Komisja wyłoni 
dzierżawcę  
nowej  
przychodni
Krok po kroku zbliżamy się do 
otwarcia nowej i co za tym idzie, 
najnowocześniejszej przychodni 
zdrowia w naszej gminie. 

Nie ma się co oszukiwać. W dobie 
kryzysu i przy niesprzyjających oko-
licznościach, budowa nowego ośrod-
ka zdrowia to inwestycja narażona na 
perturbacje. Samorządowcy na czele 
z wójtem Maciejem Gogullą są jed-
nak świadomi, jak bardzo potrzebna 
jest nowa przychodnia, by zdecydo-
wanie poprawić standard świadczo-
nych usług medycznych. 

– Przeprowadziliśmy wiele analiz 
i mając na uwadze stan budynku, w 
których znajduje się obecna przy-
chodnia w Pilchowicach, a także 
brak nieruchomości pod adaptację 
na ośrodek zdrowia, jedyną rozsądną 
decyzją była budowa nowego obiektu 
– mówi nam Maciej Gogulla.   

Decyzja zapadła trzy lata temu i 
do pewnego momentu prace toczyły 
się zgodnie z planem. Należy jednak 
przypomnieć, że nie ominęły nas 
wspomniane wcześniej perturbacje. 
Odczuliśmy je na „własnej skórze”, 
gdy z przyczyn niezależnych od inwe-
stora, czyli gminy Pilchowice, trzeba 
było zmienić wykonawcę. Powód? 

Firma, która wygrała przetarg straciła 
w pewnym momencie płynność finan-
sową i jej pracownicy zeszli z placu 
budowy. Stało się to, gdy budynek był 
w stanie surowym zamkniętym. 

Taka sytuacja spowodowała opóź-
nienie w realizacji inwestycji, bowiem 
zostaliśmy zmuszeni do rozwiązania 
umowę z wykonawcą, następnie cze-
kała nas inwentaryzacja, zaktualizo-
wanie projektu i kosztorysów, a także 
zorganizowanie nowego przetargu 
– kontynuuje wójt Maciej Gogulla. – 
Obecnie jesteśmy już po tych wszyst-
kich perypetiach i wiele wskazuje na 
to, że wraz z końcem bieżącego roku 
otrzymamy klucze do nowego ośrod-
ka zdrowia.

Używając terminologii sportowej, 
jesteśmy na ostatniej prostej, co wca-
le nie znaczy, że już możemy spać 
spokojnie. Czeka nas jeszcze trudny 
wybór podmiotu, który zagospodaru-
je nową przychodnię. 

Po moich sugestiach, Rada Gmi-
ny powołała w tym celu komisję. 
Wspólnie podjęliśmy też decyzję o 
wyeksponowaniu nowego ośrodka 
zdrowia na rynku. Co to znaczy? W 
prasie i radiu ukażą się ogłoszenia 
będące jednocześnie zaproszeniem 
podmiotów z zakresu świadczenia 
opieki zdrowotnej do zainteresowania 
się naszym obiektem pod kątem jego 
zagospodarowania. 

Kolejnym zadaniem komisji bę-
dzie wyłonienie dzierżawcy obiektu. 

Cały ten proces zostanie przepro-
wadzony w sposób transparentny, by 
wszyscy zainteresowani mogli apli-
kować o świadczenie usług medycz-
nych dla naszych mieszkańców.

To o czym mówi Maciej Gogul-
la świadczy o zrozumieniu i dobrej 
współpracy na linii wójt – Rada Gmi-
ny. W tej sytuacji nie pozostaje nam 
nic innego, jak życzyć wszystkim, by 
w przyszłym roku, w razie konieczno-
ści mogli korzystać z opieki zdrowot-
nej na najwyższym poziomie. 

Na zakończenie dodajmy jeszcze, 
że całkowity koszt budowy ośrodka 
zdrowia – ponad 700 metrów kwadra-
towych – to 6.577.940,21 zł (w tym 
milion złotych z Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii).
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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.

Wykorzystujmy 
„deszczówkę”
165 tysięcy złotych z budżetu Gmi-
ny Pilchowice zostanie przekaza- 
nych na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji, której efektem 
jest gromadzenie i wykorzystywa-
nie wód opadowych i roztopowych 
w miejscu ich występowania na te-
renie Gminy Pilchowice.

– Wstępnie przewidywaliśmy zain-
teresowanie dofinansowaniem przez 
50 osób, natomiast ostatecznie pozy-
tywnie rozpatrzyliśmy 55 wniosków 
– poinformowała nas Lucyna Kalisz, 
kierownik Referatu Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Gminy Pilchowice.

Dotacja wynosi do 50%, ale nie 
więcej niż 3 tysiące złotych kosz-

tów kwalifikowanych, co oznacza że 
ostateczna wysokość dotacji będzie 
wynikać z rzeczywiście poniesionych 
kosztów. Jest to program pilotażowy 

i ma być kontynuowany w kolejnych 
latach, wszak ochrona zasobów wod-
nych jest priorytetem na terenie na-
szej gminy.

Zebrania wiejskie 
W drugiej połowie września we wszystkich sołectwach Gminy Pilchowice odbędą się zebrania wiejskie. Ich głów-

nym tematem będą plany związane z zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Decyzje 
zapadną w wyniku głosowania mieszkańców. 

Terminy zebrań wiejskich
Pilchowice   15.09.2022 (czwartek)    17.30  Sala przy ul. Damrota 5
Wilcza   16.09.2022 (piątek)   17.00  Dom Kultury w Wilczy przy ul. Karola Miarki 123
Stanica   19.09.2022 (poniedziałek)  18.00  Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Gliwickiej 18
Leboszowice  20.09.2022 (wtorek)   17.00  Młynówka (Wiata) przy ul. Smolnickiej 6a
Nieborowice   26.09.2022 (poniedziałek)  17.00  Świetlica Wiejska przy ul. Głównej 50
Kuźnia Nieborowska  27.09.2022 (wtorek)   17.00  Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Kasztanowej
Żernica   28.09.2022 (środa)  17.00  Dom Kultury w Żernicy przy ul. Szafranka 9

Pilchowice na FB 
Zapraszamy na oficjalny profil www.facebook.com/pilchowice
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Podpowiadamy, 
jak opłacić przejazd autobusem
Linia metropolitalna M104 dała mieszkańcom gminy 
Pilchowice nowe możliwości podróżowania. Teraz 
samochód możemy zostawić w domu lub w centrum 
przesiadkowym w Wilczy po to, by już po dwudziestu 
kilku minutach znaleźć się w centrum Gliwic. Bilet na 
przejazd możemy kupić na jeden z wielu sposobów. 

Szybki zakup biletu przez telefon umożliwiają aplika-
cje dostępne na rynku, w tym część aplikacji bankowych. 
Dzięki aplikacjom bilet możemy kupić w niespełna minutę 
z każdego miejsca, w którym się znajdujemy. To intere-
sująca opcja również dlatego, że bilety kupione w wersji 
elektronicznej są tańsze niż bilety papierowe. 

Kupowanie biletów w aplikacjach mobilnych cieszy się 
wśród pasażerów coraz większą popularnością. Każdego 
dnia sprzedawanych jest w ten sposób ok. 40 tys. biletów. 

Karta ŚKUP i jej aplikacja
Aby szybko i sprawnie poruszać się po całej Metropolii 

komunikacją miejską, warto wyrobić kartę ŚKUP – Śląską 
Kartę Usług Publicznych. Kartę można zamó-
wić zarówno osobiście, w Punktach Obsługi 
Klienta, lub przez internet, z odbiorem w Punk-
cie lub, zaopłatą 10 zł, z wysyłką do domu.

Najbliższy Punkt Obsługi Pasażera znajdu-
je się w Gliwicach, przy Placu Piastów 2.

Na karcie możemy zapisać wszystkie bilety 
będące w ofercie ZTM, pozwalające zarówno 
na pojedyncze przejazdy, jak i na korzystanie 
z komunikacji publicznej przez dłuższy czas.

Kartą możemy zarządzać z poziomu smart-
fona, za pomocą aplikacji Mobilny ŚKUP. Ko-
rzystając z niej, nie musimy wozić karty ze 
sobą. Przy pomocy aplikacji możemy szybko 
zarówno kupić pojedyncze bilety, jak i kupić 
i zakodować na karcie bilety okresowe. Apli-
kacja daje również dostęp do rozkładów jazdy.

Jesienią Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia uruchomi nowy system płatności za 
bilety. Jego podstawą będzie aplikacja mo-
bilna o nazwie Transport GZM,która pozwoli 
całkowicie zastąpić plastikową kartę ŚKUP. 
Posługiwanie się kartą będzie jednak dalej 
możliwe. Nowa aplikacja sprawi, że łatwiejsza 
będzie rejestracja nowych użytkowników.

Bilety
Aby dojechać autobusem z dowolnego 

przystanku w gminie Pilchowice do centrum 
Gliwic wystarczy kupić bilet 40-minutowy. Na 
nieco krótszych trasach może się okazać, że 
wystarczy tańszy bilet 20-minutowy. To zależy 
od dystansu, jaki chcemy pokonać, i tego, ile 
czasu może nam to zająć.

Kupując bilety warto wybrać ofertę biletów 
wieloprzejazdowych lub okresowych. Kupując 
od razu pakiet 80 biletów, jednostkowa cena 
jednego przejazdu wynosi zaledwie 2,50 zł. 

W pakietach 40-tu i 20-tu biletów cena ta wynosi odpo-
wiednio 2,75 zł i 3 zł. Bilety te uprawniają do określonej 
liczby przejazdów bez możliwości przesiadek (w ramach 
jednego przejazdu z limitu). 

W przypadku biletów okresowych, szczególnie ko-
rzystną opcją są bilety sieciowe, obowiązujące 90 lub 180 
dni. W przypadku tego drugiego miesięczny koszt korzy-
stania z autobusów, tramwajów i trolejbusów ZTM w całej 
metropolii wynosi nieco ponad 90 zł. 

Przesiadki
Linią M104 dojedziemy bezpośrednio do gliwickiego 

dworca PKP. Tam mamy możliwość przesiadek, zarówno 
na kolejne autobusy, jak i na kolej, co ułatwia Metrobilet, 
wspólna oferta Kolei Śląskich i Zarządu Transportu Metro-
politalnego. Dzięki sprawnej przesiadce w centrum Gliwic 
na pociąg linii S1, z centrum przesiadkowego w Wilczy do 
Katowic dojedziemy nawet w niespełna 70 minut, a z Nie-
borowic – jeszcze szybciej.
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Przedszkole  
w Stanicy
Stanica to jedno z naszych sołectw, które z roku na rok 
się rozwija. Wraz z wybudowanymi domami przybywa 
mieszkańców, w tym również tych najmłodszych. Ma-
jąc to na uwadze, priorytetem jest budowa nowego 
przedszkola i sali z przeznaczeniem na cele społecz-
no-kulturalne. 

Już w roku 2019 został zlecony projekt budowlany 
dotyczący tych inwestycji. 

Przypomnijmy, że obecne przedszkole mieści się 
na pierwszym piętrze w budynku szkoły i ma tylko dwa 
oddziały przedszkolne dla 50 dzieci. Nowe, budowane 
przy ul. Sportowej będzie miało cztery oddziały przed-
szkolne dla 100 dzieci. Sprawi to, że liczba miejsc wy-
chowania przedszkolnego w sołectwie Stanica wzro-
śnie o 100%. 

Każda z nowych sal przedszkolnych będzie przezna-
czona na jeden oddział liczący 25 dzieci. Obiekt będzie 
wyposażony w kuchnię, co ułatwi proces przygotowy-
wania posiłków dla dzieci. 

Sala z pełnym węzłem sanitarnym, szatnią, kuchnią 
cateringową oraz tarasem będzie pierwszym tego typu 
obiektem w Stanicy i służyć będzie mieszkańcom m.in. 
do organizacji spotkań, zebrań i imprez. 

Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu 
oraz budowę parkingu. 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład w wysokości 85% kosztów. Realizacja 
zaplanowana jest na dwa lata budżetowe, z zakończe-
niem części przedszkolnej do końca sierpnia przyszłe-
go roku i sali do końca 2023 roku.

Koszt inwestycji – 5.483.955,00 zł brutto, w tym dofi-
nansowanie w wysokości 4.661.361,75 zł brutto.

Wykonawcą jest firma „Nellbau Arkadiusz Rządkow-
ski” z Rybnika.  
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Drogi  
i kanalizacja
W grudniu br. mają zakończyć się 
prace związane z przebudową i re-
montem dróg o nawierzchni z kost-
ki betonowej oraz z budową kanali-
zacji deszczowej na terenie naszej 
gminy. 

Pierwsza z inwestycji dotyczy bu-
dowy odwodnienia ul. Lipowej i ul. 
Kolejowej w Stanicy. W zakres prac 
wchodzi wykonanie sieci kanaliza-
cji deszczowej wraz z ewentualnymi 
naprawami istniejących elementów 
instalacji oraz odtworzenia dróg. Cał-
kowita długość budowanego odcinka 
to około 350 metrów. 

Kolejne zadanie dotyczy drogi 
gminnej - boczna ul. Rybnickiej w Wil-
czy (wykonanie przebudowy jezdni 
istniejącej drogi ul. Rybnickiej o sze-
rokości 5 m na drogę o nawierzch-
ni z kostki betonowej ograniczoną 
obustronnie krawężnikami betonowy-
mi wraz z przebudową istniejących 
zjazdów do posesji w nawierzchni 
z  kostki betonowej). 

Ekipy remontowe mają również 
za zadanie przebudować drogę pie-
szo-rowerową, boczną ul. Smolnic-
kiej w Leboszowicach. Zakres prac 

w tym miejscu obejmuje wykonanie 
remontu nawierzchni drogi bocznej 
ulicy Smolnickiej w Leboszowicach 
o szerokości 3-3,5 m na drogę o na-
wierzchni z kostki betonowej ogra-
niczoną obustronnie krawężnikami 
betonowymi wraz z przebudową ist-
niejących zjazdów do posesji w na-
wierzchni z kostki betonowej. 

Na wykazie robót drogowych 
widnieje również modernizacja na-
wierzchni gminnej drogi wewnętrznej 
(boczna ul. Leboszowskiej w Pilcho-
wicach - dz. nr 1178-157). Zostanie 
tam wykonana przebudowa jezdni ul. 
bocznej Leboszowskiej w Pilchowi-
cach na odcinku 229 m o szerokości 
3,5 m z dostosowaniem sytuacyjno-
-wysokościowym zjazdów do posesji 
oraz zjazdów na pola uprawne. 

Jezdnia drogi gminnej zostanie 
wykonana z kostki betonowej oraz 
obudowana krawężnikiem betono-

wym, najazdowym wyniesionym 
maksymalnie do 4 cm ponad po-
wierzchnię jezdni od strony jezdni. 

Wymienione powyżej prace wyko-
na Zakład Betoniarski Kłosek-Porwoł 
Sp. z o.o. z Jejkowic. 

Zakończenie prac ma nastąpić 
do 7 grudnia br., a ich koszt wyniesie 
1.551.713,01 zł brutto.

Inny wykonawca – PPHU „Kris-
-Bruk” Koziołek Krzysztof z Rybnika 
ma za zadanie odbudować drogę 
pożarową wokół terenu ZSP Pilcho-
wice, a także wykonać odbudowę na-
wierzchni drogi pożarowej biegnącej 
wokół Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Pilchowicach po robotach 
związanych z budową kanalizacji sa-
nitarnej.

Termin realizacji tych prac - do 27 
grudnia br., z kolei ich koszt wynosi 
426.165,15 zł brutto.

Przebudowa 
czterech dróg 
gminnych
12 kwietnia br. podpisano umowę, 
a do 11 listopada powinno zostać 
przebudowanych 1697 metrów 
dróg gminnych.

Owa inwestycja obejmuje ul. Li-
pową i ul. Wielopolską w Stani-
cy, ul. Wiejską w Leboszowicach, 
a także ul. Wrzosową w Żernicy. 

Roboty prowadzone są na czte-
rech odcinkach: 
• „A” - 493 metry - pełna konstruk-

cja jezdni z betonu asfaltowego, 
remont kanalizacji deszczowej 
i przepustu, utwardzenie poboczy, 
umocnienie rowu i skarp, przebu-
dowa zjazdów;

• „B” - 670 metrów - pełna konstruk-
cja jezdni z betonu asfaltowego, 
utwardzenie poboczy, powierzch-
niowe odprowadzenie wód, prze-

budowa zjazdów;
• „C” - 199 metrów - pełna konstruk-

cja jezdni z betonu asfaltowego, 
utwardzenie poboczy, powierzch-
niowe odprowadzenie wód, opa-
ska z kostki betonowej, przebudo-
wa zjazdów;

• „D” - 335 metrów - pełna kon-
strukcja jezdni z płyt betonowych, 
utwardzenie poboczy.

Wykonawcą jest PUH „DOMAX” 
Arkadiusz Mika z Boronowa. Koszt 
inwestycji wynosi 3.240.536,20 zł 
brutto.

ul. Lipowa w Stanicy ma już nową nawierzchnię
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Wakacyjny czas z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach
Z naszej tegorocznej oferty wakacyjnej korzystały nie tylko dzieci i mło-
dzież, ale i całe rodziny z małymi i tymi nieco starszymi pociechami. Dzię-
ki wsparciu finansowemu Fundacji JSW mogliśmy zaproponować cztery 
turnusy półkolonii, nasz pierwszy wyjazdowy obóz młodzieżowy oraz 
trzy „Rodzinne popołudnia pod chmurką”.

Półkolonie 
Za nami cztery turnusy letnich pół-

kolonii. Wzięło w nich udział prawie 
100 młodych mieszkańców naszej 
gminy w wieku 7-12 lat. 

Nie zabrakło warsztatów integra-
cyjnych, warsztatów „Flower sun-
catchers”, szaleństw w Wesołym 
Miasteczku, zabaw w Parku Wod-
nym, w Parku Trampolin i w Parku 
Linowym, a także rozgrywek bubble 
football, laserowego paintballa oraz 
wielu innych atrakcji. 

Obóz młodzieżowy 
Na obóz do Międzybrodzia Ży-

wieckiego zabraliśmy 31 młodych pil-
chowiczan. Nie było czasu na nudę. 
Tydzień nad Jeziorem Żywieckim 
wypełniony był atrakcjami po brze-
gi. Uczestnicy w pełni korzystali ze 
słonecznej pogody, kąpali się w ba-
senach, pływali rowerkami wodnymi, 
statkiem przepłynęli jezioro. 

Młodzież wraz z opiekunami 
wspięli się na dwa szczyty górskie 
– Żar i Pilsko. Ten drugi był nie lada 
wyzwaniem, bowiem znajduje się na 
wysokości 1557 m n.p.m. Mimo, iż 
szlak wymagający – radość i satys-
fakcja były bezcenne! 

Emocje zapewnił również całod-
niowy pobyt w Energylandii. Niektó-
rzy przełamywali swoje lęki w parku 
linowym, inni bez większych trudno-
ści przeszli kilka tras. Nie zabrakło 
też wspólnych gier, zabaw, rozmów, 
tańców i śpiewów oraz spacerów.

Rodzinne popołu-
dnia pod chmurką 
W ramach rodzinnych spotkań od-

były się trzy wydarzenia. W Żernicy 
najmłodsi z rodzinami bawili się na 
koncercie gordonowskim „Przeboje 
przedszkolaków”. Muzyczna, plene-
rowa atmosfera porwała do tańca nie 
tylko dzieci, ale i dorosłych.  
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Soboty z rodziną 
w górach 

GOK Pilchowice wspólnie z Gmin-
ną Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, z ogromnym 
powodzeniem, realizuje cykl górskich 
wycieczek dla dzieci, młodzieży i 
ich rodziców. Jest to projekt o cha-
rakterze profilaktycznym, promujący 
wspólne, aktywne spędzanie czasu 
wolnego. 

W ostatnią sobotę miesiąca, po-
cząwszy od kwietnia br., wyjeżdżamy 
autokarem do górskich miejscowości, 
skąd wchodzimy na szczyty, zatrzy-
mując się w schroniskach, gdzie po-
dziwiamy krajobrazy, smażymy kieł-

baski i cieszymy się z bycia w gronie 
najbliższych. 

Uczestnicy naszych wycieczek 
zdobyli już Stożek, Rysiankę, Wielką 
Raczę i Magurkę Wilkowicką. 

Przed nami jeszcze Klimczok 
i Przegibek Żywiecki. Do tej pory z 
naszego projektu skorzystało około 
120 osób. Najmłodszy górski wędro-
wiec miał 3 lata, a najstarszy 63! 

Jeżdżą z nami rodzice z dziećmi, 
dziadkowie z wnukami, rodziny wie-
lopokoleniowe. Inicjatywa cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem, dlate-
go planujemy kontynuować projekt 
od wiosny przyszłego roku.  

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice

W Kuźni Nieborowskiej całe rodzi-
ny miały okazję wziąć udział w turnie-
ju laserowego paintballa i w rozgryw-
kach bubble football. Najmłodsi zaś 
mieli okazję pobawić się na dmucha-
nym zamku. 

Ostatnia nasza inicjatywa miała 
miejsce w Nieborowicach. „Skąpali-
śmy” się tam w morzu kolorów i ba-
niek mydlanych. Podczas każdego 
spotkania nie zabrakło animacji z na-
szymi młodymi wolontariuszami, ma-
lowania buziek, brokatowych tatuaży, 
modelowanych balonów, baniek my-
dlanych czy gier i zabaw z kolorową 
chustą. 

Cieszymy się, że nasze inicjatywy 
spotykają się z tak dużym entuzja-
zmem mieszkańców, i to nie tylko na-
szej gminy. Postaramy się, by te lub 
podobne wydarzenia weszły na stałe 
w GOK-owski repertuar. 

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice 
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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 psychoaktywnych,
• 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
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Termomodernizacja budynku klubowego Victorii
Trwa drugi etap prac związanych z termomodernizacją budynku klubowego Victorii Pilchowice. 

Przebudowa boiska Naprzodu Żernica
Ogłosiliśmy kolejny przetarg na 
prace, których efektem będzie 
podwyższenie standardu gminnej 
bazy sportowej. Tym razem zain-
westujemy w przebudowę boiska 
piłkarskiego, na którym gospoda-
rzami są reprezentanci Naprzodu 
Żernica.

Zadanie nosi nazwę: „Przebudo-
wa boiska LKS Żernica – zaprojektuj 
- wybuduj”.

Jak nazwa wskazuje, podsta-
wowym celem będzie przebudowa 
istniejącego boiska piłkarskiego. 
Finalnie powstanie nowa murawa 
z naturalnej trawy o wymiarach 100 
na 60 metrów. Będzie ona zabezpie-
czona specjalną siatką przed kreta-
mi i posiadać będzie instalacje do 
nawodnienia, jak i odwodnienia. 

Zgodnie z Programem Funkcjo-
nalno-Użytkowym wykonanym przez 
BFS P&T Świaczny s.c. z siedzibą 
w Stanowicach, obiekt będzie wypo-
sażony w bramki, piłkochwyty, trybu-
ny (widownię), ławki dla zawodników 
rezerwowych i tablicę wyników. Po-
nadto wykonane zostanie oświetle-
nie, nagłośnienie, a także monitoring. 

Obok głównego boiska powsta-
nie mniejsze o wymiarach 20 na 26 
metrów z naturalną murawą. Projekt 
zawiera również ułożenie kostki be-
tonowej wokół boisk, montaż wiaty 
rowerowej, przesunięcie ogrodzenia 
wzdłuż boiska, a także wykonanie 
parkingu. Koszt Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego wyniósł 18.000 zł 

brutto. Ogłoszono przetarg na wyko-
nanie dokumentacji oraz przebudo-
wę boiska. Po pozytywnym rozstrzy-
gnięciu procedur przetargowych 
i podpisaniu umowy z wykonawcą, 
planowany termin realizacji inwesty-
cji to koniec przyszłego roku.

Zakres prac prowadzonych przez 
gliwicką firmę SEMPER PLUS S.C. 
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś obej-
muje:
- termoizolację zewnętrznych ścian 

nadziemia, 
- termoizolację ścian fundamento-

wych budynku,
- wymianę stolarki drzwiowej 

i okiennej wraz z robotami wykoń-
czeniowymi, 

- dostosowanie pomieszczeń na 
parterze i na piętrze do aktual-
nych przepisów i norm, 

- wykonanie nowych schodów.

Przypomnijmy, że umowa z wy-
konawcą została podpisana 25 lipca 
2021 roku, z kolei zakończenie prac 
zaplanowano do 24 grudnia br. 

Dodajmy, że koszt inwestycji pro-
wadzonej przy ul. Szkolnej 1B wynosi 
1.302.000 zł brutto.     

wrzesień 2021
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„Aktywna  
tablica”
Szkoły podstawowe w Wilczy 
i w Żernicy otrzymają dofinanso-
wanie na zakup pomocy dydak-
tycznych dla uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi.

Gmina Pilchowice otrzymała 
wsparcie finansowe w formie dotacji 
celowej w ramach rządowego progra-
mu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych „Aktywna ta-
blica” na lata 2020-2024. 

Zarówno Szkoła Podstawowa im. 
św. Stanisława Kostki w Wilczy, jak 
i Szkoła Podstawowa w Żernicy otrzy-
mają wsparcie finansowe po 35.000 
zł, przy wkładzie własnym wynoszą-
cym w przypadku każdej ze szkół po 
8.750 zł. Tym samym łączna, całkowi-
ta wartość zadania wynosi 87.500 zł.

Pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na zakup pomocy dydak-
tycznych i narzędzi do terapii dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Ile godzin tygodniowo? 

Nauka języka 
niemieckiego
Nie trzy godziny tygodniowo, a jed-
na – taka zmiana dotyczy nauki 
języka niemieckiego, jako języka 
mniejszości. 

Minister edukacji i nauki wydał 
rozporządzenie, z którego dowiadu-
jemy się, że od 1 września br. zmniej-
sza liczbę godzin nauki języka nie-
mieckiego, jako języka mniejszości. 
Owa zmiana zabiera uczniom dwie 
godziny nauki tygodniowo, z trzech 
do jednej. 

Decyzja ta nie została dobrze 
odebrana zarówno przez nauczycieli, 
a także uczniów i ich rodziców. W ta-
kich okolicznościach gmina stanęła 

przed dylematem, bowiem nauka ję-
zyka niemieckiego przynosiła dosko-
nałe efekty. Chcąc załagodzić efekt 
wprowadzonych zmian, władze gmi-
ny podjęły decyzję o dofinansowaniu 
jednej godziny tygodniowo z budżetu 
gminy. W ten sposób nasi uczniowie 
zamiast jednej godziny nauki języka 
niemieckiego tygodniowo mieć będą 
dwie godziny. Dobro ucznia jest prze-
cież najważniejsze.
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Co słychać  
u Michała  
Zielińskiego?

Wychował się w Żernicy, a na-
stępnie szczebel po szczebelku wspi-
nał się na najwyższy ligowy poziom 
rozgrywkowy. Zaliczył również epi-
zod w reprezentacji Polski, a ponadto 
strzelał bramki we wszystkich ligach, 
od C klasy do ekstraklasy. 

O kim mowa? Oczywiście o Mi-
chale Zielińskim, którego zapytali-
śmy, czy zobaczymy go jeszcze na 
zielonej murawie?

– Na chwilę obecną jestem za-
wodnikiem Naprzodu Żernica i myślę, 
że jeszcze wyjdę na boisko. Wszyst-
ko zależy od zdrowia – usłyszeliśmy 
w odpowiedzi.

Cały zapis roz-
mowy możecie od-
słuchać na YouTube 
– Gmina Pilchowice 
lub skanując telefo-
nem zamieszczony 
obok kod QR.

Czekając na swój powrót na boisko, 
Michał Zieliński przywozi na treningi 
swojego syna.

fot. Piotr Skorupa   

Złota Odznaka  
dla Waldemara Matysika
Wychowanek Orła Stanica - Waldemar Matysik został wyróżniony Złotą 
Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Były reprezentant Polski odebrał 
to prestiżowe wyróżnienie 1 sierpnia 
br. z rąk Henryka Kuli, wicepreze-
sa Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w czasie wyjazdowe posiedzenie 
Prezydium Podokręgu Zabrze, które 
odbyło się w Wielowsi.

Przypomnijmy, że Waldemar Ma-
tysik rozegrał w reprezentacji Pol-
ski 55 meczów, a jego największym 
sukcesem było wywalczenie trzecie-
go miejsca na mistrzostwach świata 
w Hiszpanii (1982). 

Waldemar Matysik w towarzystwie Henryka Kuli, wiceprezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. fot. Śląski Związek Piłki Nożnej

Victoria gra o awans
Bardzo dobre wyniki w rundzie wiosennej i ich kontynu-

acja w bieżących rozgrywkach sygnalizują, że piłkarze Vic-
torii Pilchowice są gotowi na walkę o awans do Klasy A. 

Potwierdza to trener Roman Skorupa. Rozmowę z nim 
możecie wysłuchać skanując telefonem zamieszczony 
obok kod QR.

Mój zespół stać na awans – mówi Roman Skorupa
fot. Piotr Skorupa 

www.facebook.com/
gokpilchowice
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Powstanie strefa sportu i relaksu

Na razie w Nieborowicach jest 
kort tenisowy, ale w przyszłym 
roku w jego sąsiedztwie powsta-
nie urozmaicona strefa sportu 
i relaksu.

Zapytacie zapewne, cóż takiego 
kryje się pod stwierdzeniem „strefa 
sportu i relaksu”? Już wyjaśniamy. 

Przy istniejącym korcie teniso-
wym zostanie wybudowany specjal-
ny tor rowerowy (pumptrack) wraz 
z miejscem do ćwiczeń (street wor-
kout) i linarium (piramida linowa). To 

nie wszystko. Inwestycja obejmuje 
również budowę boiska do gry w ko-
szykówkę uliczną (np. 3 na 3). 

Wiadomo, że chcąc skorzystać 
z tych wszystkich atrakcji, trzeba 
tam czymś dojechać. Dla zmotory-
zowanych powstaną miejsca par-
kingowe, a dla cyklistów stojaki na 
rowery. 

Gdy już przyjedziemy na miejsce 
i stracimy trochę kalorii korzystając 
z infrastruktury sportowej, będzie 
można odpocząć na ławkach lub 

przy grillu. Całość ozdobi roślin-
ność w sześciu dużych donicach. 

I na zakończenie informacja 
o środkach, które pochłonie inwe-
stycja. Jej koszt to około 2 miliony 
złotych  pochądzących - na wniosek 
gminy - z trzeciej edycji Programu In-
westycji Strategicznych. 

Co słychać w Wilkach Wilcza 
i w Naprzodzie Żernica? Odpowiedź 
na to pytanie zawarta jest w rozmo-
wach z prezesami Ryszardem Sta-
wiarzem i Grzegorzem Szkółką. Wy-
wiady można wysłuchać skanując 
zamieszczone obok kody QR.
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Lekarz zdobył „koronę”
Korona Gór Polskich to nie lada wyzwanie, na które składa się zdobycie 
28 szczytów, od Łysicy po Rysy. 

Ostatni, ale za to jaki…

Józef Ryś twierdzi, że hodowanie 
gołębi pocztowych to swego ro-
dzaju terapia.

18-dniowy lot  
z San Sebastian

Wilcza – to w tym sołectwie roz-
poczęła się tegoroczna operacja 
związana z długodystansowym lotem 
gołębi pocztowych z San Sebastian. 
27 czerwca z terenu naszej gminy 
wyjechało do Hiszpanii 787 gołębi. 
Po 18 dniach jeden z gołębi wrócił 
do domu, do wieloletniego hodowcy 
z Wilczy – Józefa Rysia. 

Rozmowę z przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Klubu Hodowców 
Gołębi Pocztowych Ziemi Śląskiej 
znajdziecie na YouTube – Gmina Pil-
chowice lub skanując telefonem za-
mieszczono obok kod QR.

fot. Piotr Skorupa  

Ten ostatni, najbardziej wymaga-
jący szczyt - 2499 m po stronie pol-
skiej - zdobył w lipcu Marek Hilde-
brandt. 

Wchodząc na Rysy, lekarz miesz-
kający w Pilchowicach udanie zakoń-
czył udział w projekcie „Korona Gór 
Polskich”. 

Warto dodać, że pan Marek jest 
aktywny również w innych dyscypli-
nach sportowych, wszak wielokrotnie 
brał udział w Biegu im. ks. Konstante-
go Damrota. 

Kciuki do góry, Rysy zdobyte.
fot. archwium 

prywatne

Gmina Pilchowice będzie Partne-
rem Społecznym meczu Górnika 
Zabrze, który zostanie rozegrany 
w ramach przedostatniej kolejki 
sezonu 2022/2023. 

Rozgrywki ruszyły 15 lipca, a kil-
kadziesiąt godzin wcześniej Górnik 
Zabrze zorganizował spotkanie w 
ramach programu „Klub Kibiców Ślą-
skich Miast”. Pilchowice reprezento-
wał Mateusz Tkocz – skarbnik gminy, 
który wrócił z informacją, że wspólnie 
z Rydułtowami będziemy Partnerem 
Społecznym meczu 14-krotnych mi-
strzów Polski z Pogonią Szczecin.

Spotkanie to zostanie rozegrane 
w ramach przedostatniej serii spo-
tkań bieżącego sezonu, która została 

wyznaczona na 20-21 maja przyszłe-
go roku. 

Przypomnijmy, że „Portowcy” to 
brązowi medaliści poprzednich roz-
grywek, a w zespole ze Szczecina 
występuje m.in. Kamil Grosicki. 

Wracając do spotkania w ramach 
programu „Klub Kibiców Śląskich 
Miast”, przedstawiciele Górnika Za-
brze poinformowali, że wraz z nowym 
sezonem – po przerwie pandemicznej 
– wraca tak zwana dziecięca eskorta. 
To jedna z największych atrakcji dla 
najmłodszych, którzy przed meczem 
wyprowadzają piłkarzy na murawę. 

Wraz z nowymi rozgrywkami przy-
gotowano również inne atrakcje dla 
kibiców, o których poinformuje w trak-
cie sezonu.   
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