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NASZA NASZA GMINAGMINA

Z szacunkiem do pracy rolników
Uroczysta msza święta, korowód, przekazanie chleba z tegorocznych zbiorów, a następnie wielogodzinna zabawa  

– tak w skrócie można opisać tegoroczne Dożynki gminy Pilchowice.        Więcej na stronach 6–7–8.

Nowy wóz  
w Stanicy

Po królewsku mieszkańcy Stanicy 
przywitali strażaków ze swojej Jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy 
dumnie zaprezentowali nowy, średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy.

Na pojazd wart ponad 1 milion zło-
tych złożyły się środki z budżetu gmi-
ny Pilchowice  (665.000 zł) Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych (300.000 
zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach (100.000 zł).
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Nagrody  
dla naszych

Znamy laureatów tegorocznego 
konkursu „Piękna wieś województwa 
śląskiego”.

II miejsce w kategorii najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi zajęła 
tężnia w Kuźni Nieborowskiej. Wilcza 
zajęła III miejsce w kategorii najpięk-
niejsza wieś, a Jerzy Kurzal (na zdję-
ciu) zajął  III miejsce w kategorii naj-
lepszy sołtys.

W wyniku prac, które mają po-
trwać 16 miesięcy, przebudowana zo-
stanie jezdnia na tym odcinku i poja-
wi się chodnik, którego tam nie było. 
Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach, a finanso-
wana jest z budżetu Województwa 
Śląskiego kwotą prawie 11 milionów 
złotych.  O  realizację tej inwesty-
cji zabiegaliśmy od wielu lat  - pod-

kreśla wójt Pilchowic Maciej Gogulla. 
Analizując zakres prac możemy śmia-
ło stwierdzić, że zyskamy praktycznie 
nową drogę. Bardzo gorąco dzięku-
ję Zarządowi Województwa Śląskie-
go i radnemu Sejmiku Województwa 
Śląskiego Bartłomiejowi Kowalskiemu 
za bezcenną pomoc oraz Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach za 
doskonałą współpracę.

2 AKTUALNOŚCI

Księżna Yorku  
z wizytą  

Niecodzienna wizyta miała miej-
sce w połowie lipca w Nieborowi-
cach. Karczma Wrazidlok gościła 
księżną Yorku Sarah Ferguson w dro-
dze do Rud Raciborskich. Księżnej to-
warzyszyła wieloletnia przyjaciółka 
dr Gabriela Mercik. Wspaniałe potra-
wy kuchni polskiej przygotowywał An-
drzej Polan.

Bożena Koprjaniuk - sołtys Kuźni Nieborowskiej, Barłtomiej Kowalski - radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego oraz Maciej Gogulla - wójt gminy Pilchowice w pierwszym dniu prac na 921.

9.2.1. start!
12 września drogowcy rozpoczęli prace przy przebudowie drogi wojewódz-

kiej 921 w Kuźni Nieborowskiej. 

Jadwiga Pindzioła skończyła 100 lat
Ten piękny jubileusz, najstarszej mieszkanki Wilczy, był okazją do przekaza-

nia najserdeczniejszych życzeń jeszcze wielu lat w zdrowiu i szczęściu. A symbo-
liczny bukiet kwiatów wraz z okolicznościowym listem i życzeniami, w imieniu 
społeczności gminy Pilchowice, przekazał wójt Maciej Gogulla.
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Rekordowy fundusz sołecki
Co roku wartość inwestycji, o których decydują sami mieszkańcy podczas ze-

brań sołeckich mocno wzrasta. W 2023 roku będzie to już kwota 701 259,90 zł.
Poniżej lista zadań, które realizowane będą w przyszłym roku.

KUŹNIA NIEBOROWSKA
1. Zagospodarowanie terenu rekre-

acyjnego przy ul. Kasztanowej  
– 42.074,80 zł

2. Utrzymanie porządku, bieżące pra-
ce remontowe, wyposażenie pu-
blicznych obiektów gminnych  
– 20.000,00 zł

3. Organizacja imprez społeczno-
-kulturalnych – 10.000,00 zł

Ogólna wartość  
przedsięwzięć: 72.074,80 zł

LEBOSZOWICE
1. Modernizacja obiektu rekreacyj-

nego „Młynówka” – 29.000,00 zł
2. Utrzymanie porządku, bieżące pra-

ce remontowe, wyposażenie pu-
blicznych obiektów gminnych  
– 10.000,00 zł

3. Organizacja imprez społeczno-
-kulturalnych – 18.000,00 zł

4. Zakup strojów ludowych  
– 10.598,10 zł

Ogólna wartość  
przedsięwzięć: 67.598,10 zł

NIEBOROWICE
1. Modernizacja sceny oraz doposa-

żenie sołtysówki – 60.000,00 zł
2. Utrzymanie porządku, bieżące pra-

ce remontowe, wyposażenie pu-
blicznych obiektów gminnych  
– 6.917,40 zł

3. Organizacja imprez społeczno-
-kulturalnych – 45.000,00 zł

Ogólna wartość  
przedsięwzięć: 111.917,40 zł

PILCHOWICE
1. Utrzymanie porządku, bieżą-

ce prace remontowe, wypo-
sażenie publicznych obiek-
tów gminnych – 5.000,00 zł 

2. Organizacja imprez społeczno-
-kulturalnych – 40.000,00 zł

3. Utwardzenie terenu przy 
ul. Szkolnej – 66.917,40 zł
Ogólna wartość  
przedsięwzięć: 111.917,40 zł

STANICA
1. Zagospodarowanie terenu re-

kreacyjno-sportowego przy 
ul. Sportowej – 60.000,00 zł

2. Utrzymanie porządku, bieżące re-
monty, wyposażenie publicznych 
obiektów gminnych – 6.000,00 zł

3. Organizacja imprez społeczno-
-kulturalnych – 45.917,40 zł

Ogólna wartość  
przedsięwzięć: 111.917,40 zł

WILCZA
1. Organizacja imprez społeczno-

-kulturalnych – 34.917,40 zł
2. Zakup i montaż nagłośnienia 

w gminnych obiektach użytecz-
ności publicznej – 50.000,00 zł

3. Utwardzenie nawierzchni drogi 
transportu rolnego – 20.000,00 zł

4. Zagospodarowanie terenu re-
kreacyjno-sportowego przy 
ul. Grzonki 13a – 7.000,00 zł

Ogólna wartość przedsię-
wzięć: 111.917,40 zł

 
ŻERNICA
1. Zagospodarowanie tere-

nu gminnego przy ul. Niebo-
rowskiej – 32.917,40 zł

2. Modernizacja obiektu spor-
towego przy ul. Górni-
czej 35 – 30.000,00 zł

3. Organizacja imprez społeczno-
-kulturalnych – 46.000,00 zł

4. Utrzymanie porządku, bieżące re-
monty, wyposażenie publicznych 
obiektów gminnych – 3.000,00 zł

Ogólna wartość  
przedsięwzięć: 111.917,40 zł

3AKTUALNOŚCI
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Tężnia w Kuźni Nieborowskiej to jeden 
z obiektów, którego budowa została sfinan-
sowana ze środków Funduszu Sołeckiego.



www.pilchowice.pl   gazeta@pilchowice.pl Nasza Gmina – nr 5 (89) 2022 – październik 2022

Medale dla JUBILATÓW
Piękny przykład dla młodszego pokolenia stanowią pary, które szczęśliwie przeżyły ze sobą 50 i więcej lat. Uroczyste spo-

tkanie wraz z wręczeniem Medali za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi zawsze moment szczególny w życiu małżonków, 
ich najbliższych, a także dla całej społeczności gminy Pilchowice. Tradycyjne spotkanie Jubilatów odbyło się w sali Domu 
Kultury w Żernicy w obecności wójta gminy Macieja Gogulli,  przewodniczącego Rady Gminy Pilchowice  Krzysztofa Wa-
niczka oraz duchownych z miejscowych parafii - ks. proboszcza Marka Winiarskiego MSF, ks. proboszcza Dariusza Gołka,  
ks. proboszcza Jana Mrukowskiego i  ks. proboszcza Norberta Thiela.

Naszym dostojnym Jubilatom życzymy dalszych pięknych wspólnych lat w zdrowiu i miłości.

Medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej uho-
norowani zostali Państwo:
• Jadwiga i Wiktor WALUGA
• Helena i Janusz KRÓL
• Helena i Paweł RĘBALSCY

• Weronika i Ewald WITEK
• Maria i Zdzisław MOSIĄDZ
• Irena i Szczepan KULIK
• Ewa JASIULEK-TURYK 

i Eugeniusz TURYK
• Maria i Władysław BOGUCCY
• Anna i Andrzej BIEL

• Dorota i Piotr RZEPKA
• Regina i Jan KORZUŚNIK
• Urszula i Franciszek KONKOL
• Krystyna i Teodor KAPOL
• Barbara i Wiesław PUCHALSCY
• Barbara i Kazimierz BEDNARZ
• Maria i Stanisław OTYŃSCY

4 WYDARZENIE
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• Dorota i Karol BRACHACZEK
• Krystyna i Roman CITKOWSCY
• Irena i Henryk KŁOSEK
• Zofia i Alfons MNOCHY
• Anna i Franciszek SZOLC
• Zyta i Jan POLAK
• Eryka i Jerzy PALENGA
• Teresa i Feliks KRZON
• Helena i Henryk ZIMNICCY
• Krystyna i Paweł LUKOSZEK
• Cecylia i Jan POPIOŁKIEWICZ
• Anna i Ryszard MYGA
• Danuta i Henryk SZYMKOWIAK.

Szmaragdowe Gody - 55 lat po 
ślubie obchodzili Państwo:
• Paulina i Czesław ŁAŃCUCCY
• Aleksandra i Henryk OGIŃSCY
• Helena i Lothar RUSIN
• Zofia i Reinhard MAGIERA

• Halina i Ryszard PIETRAŚ
• Maria i Eryk SOROWKA
• Krystyna i Wiesław SZEJA
• Lidia i Stefan KONDZIOŁKA
• Adelajda i Werner SZMATOŁA
• Jadwiga i Gotfryd SKUDA
• Genowefa i Michał WĘGRZYN
• Stefania i Jan KÖRNER
• Anna i Ginter GLATZEL
• Marta i Józef KIONKA.

Diamentowe Gody - 60 lat po 
ślubie obchodzili Państwo:
• Bronisława i Wilhelm ZAIK
• Irena i Otto DRISZEL
• Waltraud i Waldemar MAZUREK
• Anneliese i Roman  

MALCHERCZYK
• Gertruda i Rudolf KRZYK
• Urszula i Erwin ZMUDA
• Anna i Tadeusz WODZICZKO
• Łucja i Brunon KOCUR
• Maria i Paweł MOCHA. 

Żelazne Gody - 65 lat po ślu-
bie obchodzili Państwo:
• Urszula i Gerard GORECCY.

5WYDARZENIE
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Symboliczny bochen chleba
Na święcie rolników, sadowników 

i ogrodników spotkaliśmy się po prze-
rwie, spowodowanej pandemią koro-
nawirusa COVID-19. W trosce o nasze 
zdrowie i życie, zorganizowanie doży-
nek było niemożliwe zarówno w roku 
2020, jak i 2021. 

To już na szczęście historia i 11 
września mogliśmy godnie i z należy-
tym szacunkiem podziękować za tego-
roczne plony. 

Z szacunkiem do pracy rolników
6 GMINNE DOŻYNKI

Lidia i Krystian Reszkowie od 
40 lat prowadzą rodzinne go-
spodarstwo ogrodnicze. Dys-
ponują tunelami foliowymi 
o powierzchni 2000 m2. Fir-
ma specjalizuje się w produkcji 
i rozsadach kwiatów, warzyw 
i ziół. W swojej ofercie ma 
kwiaty balkonowe i rabatowe, 
a także bratki, pelargonie, sur-
finie, pomidory, paprykę, ogór-
ki, seler, sałatę, a także miętę, 
melisę i rozmaryn.   

Gospodarstwo prowadzi 
praktyki dla uczniów techni-
kum w Gliwicach. 

Państwo Lidia i Krystian byli 
starostami po raz drugi. 

Sołtysi: Józef Nierychło – Pilchowice, Jan Gamoń – Wilcza, Bożena Koprjaniuk 
– Kuźnia Nieborowska, Alfred Wilczek – Leboszowice, Jerzy Kurzal – Żernica, 
Marzanna Kuta – Nieborowice, Bernard Piontek – Stanica i wójt Maciej Gogulla.
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7GMINNE DOŻYNKI

Organizatorzy Dożynek Gminy Pilchowice:
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, Koło Gospodyń Wiejskich 

Wilcza (Edyta Duda), Koło Gospodyń Wiejskich Żernica (Genowefa Su-
checka),  Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Stanica (Izabela Jonda), 
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, OSP Wilcza, OSP Stani-
ca, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Wilczy, Rolnicy, Sadownicy i Ogrod-
nicy ze Starostami Dożynkowymi na czele, Delegacje Sołectw, Młodzie-
żówka OSP Wilcza, Ludowy Klub Sportowy „Wilki” Wilcza, Sołtys z Radą 
Sołecką z Wilczy, Hodowcy Gołębi Pocztowych, Hodowcy Drobnego In-
wentarza, Pszczelarze z Gminy Pilchowice, Lokalna Grupa Działania „Le-
śna Kraina Górnego Śląska”.

Sponsorzy: 
• Przedsiębiorstwo Wie-

lobranżowe Paltex s.c. 
• Przedsiębiorstwo Wielo-

branżowe Atex sp. z o.o. 
• PHU Cabanbruk 
• Budotechnika sp. z o.o. 
• JDJ sp. z o.o.
• Gratisownia.pl sp. z o.o. 
• Mikołowski Bank 

Spółdzielczy 
• Zakład Usług Komu-

nalnych Drogos
Słowa podziękowania na-

leży również skierować pod 
adresem Silesii Traktor, pre-
zentującej zabytkowe maszy-
ny.

W szczególnej roli – starostów do-
żynkowych wystąpili Lidia i Krystian 
Reszkowie, którzy pierwszy bochen 
chleba z tegorocznych zbiorów prze-
kazali Maciejowi Gogulli, wójtowi gmi-
ny Pilchowice. Ten z kolei obdarował 
bochenkiem chleba sołtysów siedmiu 
sołectw, by nie zabrakło go naszym 
mieszkańcom. 

W części oficjalnej święta plonów, 
Srebrną „Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego” wy-
różniony został Józef Nierychło, sołtys 
Pilchowic.

Jadą goście, jadą
Dożynki gminy Pilchowice zgroma-

dziły w Wilczy całe rodziny. Nie mo-
gło być inaczej, skoro organizatorzy 
zapewnili atrakcje zarówno dla doro-
słych, jak i ich pociech. 

Pierwszą atrakcją był bez wątpienia 
kilkusetmetrowy korowód, w którym 
zaprezentowano korony dożynkowe, 
sprzęt rolniczy, a także humorystyczne 
scenki z życia współczesnej rodziny. 

Wszystkim uczestnikom korowodu, 
a także przygotowującym popularne 
„mostki” należą się słowa podziękowa-

nia za zaangażowanie w uatrakcyjnie-
nie tego szczególnego święta.  

Wracając do gości, ci najmłodsi ko-
rzystali z bogatej oferty przygotowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury (bez-
płatne dmuchańce, gry i zabawy, malo-
wanie twarzy), a na wszystkich czekał 
poczęstunek w formie kołocza i kawy. 

Humor, biesiada i dyskoteka
Cóż by to było za święto, gdyby ze 

sceny nie dochodziły melodie wpada-
jące w ucho, okraszone dobrym hu-
morem. O ten rodzaj rozrywki zadbali 
m.in. Inga Papkala, Romuald Ardanow-
ski, „Książę Lipin – Andrzej Potępa 
i Przyjaciele”, a także DJ.   

Wymieniając artystów nie moż-
na zapomnieć o przedszkolakach 
i uczniach z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wilczy. 
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8 GMINNE DOŻYNKI

Rolę gospodarza sprawował wójt 
Maciej Gogulla, natomiast na zapro-
szenie organizatorów odpowiedzie-
li m.in. Piotr Pyzik (minister Aktywów 
Państwowych), Krystyna Szumilas, Jaro-
sław Gonciarz, Tomasz Olichwer (po-
słowie na Sejm), Bartłomiej Kowalski 
(radny Sejmiku Województwa Śląskie-
go), Grzegorz Kwitek (członek zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii), Waldemar Dombek (starosta Po-
wiatu Gliwickiego), Tomasz Taranowski 
(kierownik KRUS Gliwice), Krzysztof 
Waniczek (przewodniczący Rady Gmi-
ny Pilchowice) z radnymi, sołtysami 
i radami sołeckimi, Agata Mosiądz-Kra-
morz (prezes Pilchowickiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego), Waldemar 
Pietrzak (dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pilchowicach), Beata Gillner 
(dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pilchowicach), Krystyna Losza (prze-
wodnicząca Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych), 
Rafał Kołeczek (wiceprezes Mikołow-
skiego Banku Spółdzielczego), dyrekto-
rzy gminnych placówek oświatowych, 
Czesław Kozak (prezes Związku Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych), przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, 
klubów sportowych i stowarzyszeń. 

Warto dodać i serdecznie podzię-
kować wszystkim mieszkańcom, którzy 
licznie uczestniczyli i wspomagali or-
ganizację żniwnego święta.
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9KULTURA



www.pilchowice.pl   gazeta@pilchowice.pl Nasza Gmina – nr 5 (89) 2022 – październik 2022

10 KULTURA

Upiorny wieczór 
rodzinny

Zeszłoroczna, upiorna impreza, 
której pomysłodawcami i realizatorami 
była młodzież, cieszyła się tak dużym 
zainteresowaniem, że postanowiliśmy 
kontynuować tę inicjatywę. Zatem za-
praszamy w ostatni piątek paździer-
nika – wszystkie małe i duże duchy, 
czarownice, wampiry, wilkołaki i inne 
stwory i potwory. Będą tańce, zabawy, 
konkursy, słodkości, malowanie buziek 
i wiele innych atrakcji.  

Przebrania obowiązkowe!
28 października 2022 r., godz. 17.00 - 
19.00, Dom Kultury w Żernicy
Wstęp wolny. 
Bliższe informacje: 503-978-654

„Muzyczna karuzela” – andrzejkowy 
koncert dla najmłodszych

Zapraszamy na kolejny koncert 
z cyklu „Maluchy w krainie dźwię-
ków”. Ta muzyczna propozycja skie-
rowana jest do rodzin z niemowlętami 
i maluszkami do 6 roku życia.

Koncerty gordonowskie (nazwa po-
chodzi od prof. Edwina E. Gordona – 
muzyka, pedagoga i psychologa) łączą 
elementy zajęć i zabaw umuzykalnia-
jących, ruchowych i teatralnych. Ca-
łość odbywa się w bezpiecznym dla 
dzieci otoczeniu w swobodnej, prawie 
piknikowej atmosferze – na koloro-
wych matach i kocykach (zachęcamy 
do przyniesienia własnych kocyków 
lub poduszek).

Celem koncertów gordonowskich 
jest stymulacja rozwoju dziecka wyko-
rzystująca jego naturalne predyspozy-
cje i zdolności w okresie największej 
chłonności młodego umysłu.

Koncerty prowadzi Dorota Banaś 
– skrzypaczka, wokalistka, pedagog, 
animatorka kultury doświadczona we 
współpracy z dziećmi, która do współ-
pracy zaprasza muzyków grających na 
różnych instrumentach.
27 listopada 2022 r., godz. 16.30, 
Dom Kultury w Żernicy
Bilety: 10 zł (płatne na miejscu)
Rezerwacje telefoniczne: 503-978-654

„Bałwany chcą od-
miany” – spektakl 
mikołajkowy

„Bałwany chcą odmiany” w wyko-
naniu Teatru Muzycznego „Wit-Wit” to 
bajka muzyczna, pełna śpiewu i tań-
ca. Szybkie zwroty akcji, niekonwen-
cjonalna gra aktorska niejednokrotnie 
oparta na klasycznej klaunadzie i czę-
ste interakcje zapewniają młodym wi-
dzom świetną zabawę i dużo zdrowe-
go śmiechu.

Na spektakl zapraszamy dzieci 
w wieku od 3 do 10 lat.
6 grudnia 2022 r., godz. 16.30,  
Dom Kultury w Wilczy
Bilety: 10 zł (płatne na miejscu)
Rezerwacje telefoniczne: 503-978-654

Pilchowice grają  
z WOŚP!!!

Sztab 5902, zlokalizowany w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Pilchowicach, 
po raz trzeci wesprze działania Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Z roku na rok przybywa chętnych wo-
lontariuszy, miejsc z puszkami sztabo-
wymi i ludzi dobrej woli, wspierają-
cych nas na różne sposoby. 

31. Finał WOŚP odbędzie się 
29 stycznia 2023 r. w Domu Kultury 
w Wilczy. 

Z doświadczenia wiemy, że ser-
ca naszych mieszkańców biją gorąco 
w rytm orkiestry. Dlatego już dzisiaj 
prosimy o wsparcie w postaci różnego 
typu przedmiotów lub usług, które mo-
glibyśmy wystawić na aukcjach Allegro 
na rzecz WOŚP. 

Co można przekazać/licytować na wo-
śpowych aukcjach?
• np. produkty handmade -  wianki, 

stroiki, maskotki, ubrania, chusty, 
makramy, mydełka;

• produkty spożywcze – miody, ręcz-
nie robione makarony, herbatki;

• usługi – upieczenie ciasta, prze-
jażdżka traktorem lub na koniu, za-
bieg kosmetyczny lub fryzjerski, ko-
szenie trawnika, itp.

Kontakt ze Sztabem: tel. 503-978-654, 
e-mail kultura.gok@pilchowice.pl
Miejsce dostarczania przedmiotów: 
Dom Kultury w Wilczy, ul. K. Miarki 
123

Mikołaj z wizytą 
w Wilczy

Prezenty zakupione przez rodzi-
ców może wręczyć Mikołaj. Odwie-
dzi nas 6 grudnia i będzie miał dyżur 
od 15:00 do 19:00 w Domu Kultury 
w Wilcza (sala na 1 piętrze). Zainte-
resowanych prosimy o przygotowanie 

podpisanych paczek i przekazanie ich 
do wręczenia. Mikołaj będzie pozował 
do zdjęć, więc nie zapomnijcie apara-
tów! Serdecznie zapraszamy!
6 grudnia 2022 r., godz. 15.00 - 19.00, 
Dom Kultury w Wilczy
Paczki można dostarczyć już 5 grud-
nia w godz. 9.00-15.00 lub 6 grudnia 
od godz. 9.00.
Bliższe informacje: 503-978-654
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Drużynowe 
zwycięstwo

Wśród 161 sklasyfikowanych 
uczestników XXX Międzynarodowego 
Biegu Ulicznego i XXVII Mistrzostw 
Polski Górników byli reprezentan-
ci Zatyranych Gratisowania.pl Gmina 
Pilchowice.

Nie tylko byli, ale i zwyciężyli kla-
syfikację zespołową. 

Rywalizacja odbywała się w trud-
nych warunkach. Momentami padał 
deszcz, termometry wskazywały nie-
spełna 10 stopni powyżej zera, a trasa 
była dość wymagająca, szczególnie ze 
względu na podbieg w Wilczy. 

Najszybciej 10-kilometrową trasę 
pokonał Mateusz Mrówka z Radlina, 
z kolei najszybszy z grupy Zatyranych 
Gratisowania.pl Gmina Pilchowice był 
Łukasz Furmanek z Wilczy (14 miejsce 
w open). 

Ponadto „Zatyranych” na trasie 
Szczygłowice-Wilcza-Szczygłowice 

reprezentowali: Małgorzata Musiolik 
(Wilcza), Wioletta Firla (Rybnik), Ewa 
Rybarz (Żernica), Katarzyna Toll (Gliwi-
ce), Krzysztof Musiolik (Wilcza), Adam 
Rusin (Nieborowice), Jan Grzymała 
(Pilchowice), Andrzej Grondys (Żerni-
ca) i Janusz Rybarz (Żernica).  

W biegu wzięli również udział nie-
zrzeszeni: Paweł Pietryszak (Nieboro-

wice), Krystian Boroń (Pilchowice), Se-
bastian Gajda (Wilcza). Na starcie i na 
mecie uczestników biegu dopingowa-
ła Dagmara Dzida (sekretarz gminy Pil-
chowice), która miała również okazję 
pogratulować „Zatyranym” zwycię-
stwa w klasyfikacji drużynowej.

Zwycięzcami klasyfikacji zespołowej w Szczygłowicach zostali  
Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice. 

Zatyrani kontra Zbój 
To była męcząca, ale dająca wiele satys-

fakcji uczta dla biegaczy. 

Mowa o IV Biegu Zbója w Bielsku-Białej, 
gdzie na starcie stanęli m.in. reprezentanci 
Zatyranych Gratisownia.pl Gmina Pilchowi-
ce. Nasi biegacze rywalizowali na trzech dy-
stansach. 

25-kilometrową trasę pokonali Katarzyna 
Toll, Mirosław Pytlik, Arkadiusz Losza, Wal-
demar Pietrzak i Cezary Ciosmak. Alicja Ja-
nicka uplasowała się na 11 miejscu w kla-
syfikacji open na 42,9 km, z kolei Marzena 
Szabłowska stanęła na najniższym stopniu 
podium w kategorii open po pokonaniu aż 
60 km. 

Polska z Polakiem najlepsza
„Biało-czerwoni” w składzie z Marcinem Polakiem wygrali Srebrną Ligę Na-

rodów w siatkówce na siedząco. To olbrzymi sukces byłego trenera piłkarskiej 
Victorii Pilchowice i jego kolegów z reprezentacji Polski.

Turniej Srebrnej Ligi Narodów od-
bywał się w Turcji i reprezentacja go-
spodarzy była ostatnim rywalem Pol-
ski. Nasza kadra prowadzona przez 
Bożydara Abadzijewa wygrała to spo-
tkanie 3:1, pieczętując sukces w całym 
turnieju. 

„Biało-czerwoni” rozegrali w ra-
mach turnieju 5 meczów, odnosząc 
komplet zwycięstw:

- 3:0 z Włochami (25:19, 25:14, 
25:8)

- 3:0 z Holandią (25:15, 25:20, 
25:12)

- 3:0 ze Słowenią (25:15, 25:15, 
25:12)

- 3:1 z Łotwą (25:21, 25:27, 25:15, 
25:19)

- 3:1 z Turcją (30:28, 20:25, 25:17, 
25:23)    
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Siódemka szczęśliwa dla Stanicy
Bramki Marka Dudy i Marcina Go-

donia dały zespołowi ze Stanicy zwy-
cięstwo w finale Gminnego Turnieju 
Oldbojów.

To była już siódma edycja gminnej 
rywalizacji piłkarzy 35+. Trwała nie-
spełna cztery godziny i po meczu fi-
nałowym okazało się, że „siódemka” 
przyniosła szczęście Stanicy, a konkret-
nie pierwszemu zespołowi reprezentu-
jącemu to sołectwo. 

W piłkarskich zmaganiach wzięło 
udział sześć drużyn. Każda rozegrała 
po trzy mecze (dwa grupowe i jeden 
w fazie finałowej), a że te odbywały się 
2 razy 15 minut, piłkarze grający od 
gwizdka do gwizdka mieli w nogach 
90 minut gry. 

Warto dodać, że do rozstrzygnięcia 
„małego finału” potrzebne były rzuty 
karne, z kolei tytuł króla strzelców wy-
walczył Rafał Tyc (Stanica I). 

Sporne sytuacje na dobrze przygo-
towanym boisku Wilków Wilcza roz-
strzygały Aneta Kowalska i Izabela Ko-
walska-Cichos. 

– Dla mnie ten turniej niesie ze 
sobą dawkę pozytywnych emocji i jest 

swego rodzaju wycieczką sentymen-
talną – mówił wójt Maciej Gogulla, 
który przed laty był zawodnikiem Na-
przodu Żernica. 
Wyniki:
- grupa A

Pilchowice I – Stanica II 4:1, 
Stanica II – Żernica 0:1, 
Żernica – Pilchowice I 1:0

- grupa B
Stanica I – Pilchowice II 9:1, 
Pilchowice II – Wilcza 1:4, 
Wilcza – Stanica I 0:1

- mecz o 5 miejsce
Stanica II – Pilchowice II 3:0

- mecz o 3 miejsce
Pilchowice I – Wilcza 2:2 
(w karnych 3:4)

- finał
Stanica I – Żernica 2:0

Skład finalistów:
Stanica I – Marcin Kozak, Mar-

cin Godoń, Daniel Adamek, Przemy-
sław Kowal, Krystian Konieczny, Marek 
Duda, Rafał Tyc, Mirosław Skapczyk, 
Bernard Piontek.

Żernica – Joachim Koczorek, Adam 
Przybyła, Łukasz Urbańczyk, Michał 
Morgała, Zygmunt Przybyła, Dariusz 
Daniel, Jan Wawrzynek, Tomasz So-
kołowski, Paweł Sufner, Marek Ko-
wol, Łukasz Domasik, Piotr Twardawa, 
Edward Michalec, Robert Plaskuda. 


