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2 AKTUALNOŚCI

38 laptopów  
i 2 tablety

Taki sprzęt trafił w ręce dzieci 
i wnuków z rodzin popegeerowskich 
w ramach grantu z Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa.

Całkowita wartość grantu wyniosła 
97.000 zł. Pod koniec marca 2022 r. 
gmina Pilchowice podpisała umowę na 
realizację projektu grantowego „Wspar-
cie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Wodomierze  
z radiowym  
odczytem

W 2022 roku Pilchowickie Przed-
siębiorstwo Komunalne przystąpiło do 
wymiany wodomierzy na te z odczy-
tem radiowym, co w znacznym stopniu 
powinno poprawić jakość świadczo-
nych usług, gdyż odczyt będzie doko-
nywany zdalnie przez inkasenta prze-
jeżdżającego przez daną trasę. 

Wymiana wodomierzy rozpoczęła 
się od najstarszych tras w sołectwie Wil-
cza, tam gdzie była największa liczba 
wodomierzy, których legalizacja wkrót-
ce się kończyła lub też w nowo powsta-
łych budynkach, gdzie wcześniej nie 
było założonego wodomierza główne-
go. Wymianie podlegają tylko wodo-
mierze główne, które spółka montuje 
na swój koszt, w przypadku chęci za-
montowania  wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą - tak zwanego 
podlicznika - mieszkaniec dokonuje 
wymiany na własny koszt. Ważne jest, 
aby tam gdzie jest montowany wodo-
mierz główny z modułem radiowym 
montować podlicznik także z modułem 
radiowym, co pozwoli inkasentowi na 
prawidłowy odczyt i różnicowanie zu-
żytej bezpowrotnie wody, a tym samym 
nie wliczanie jej do kosztów związa-
nych z odprowadzaniem ścieków. 

W 2022 roku zamontowano około 
600 liczników z odczytem radiowym, 
a w 2023 roku planowana jest wymiana 
kolejnych 700 sztuk. Łącznie do końca 
2024 roku wymienionych zostanie 
w sumie 2250 wodomierzy głównych.

Wszystkie osoby, które chciałyby za-
montować nowy, bądź wymienić istnie-

jący podlicznik na podlicznik z modu-
łem radiowym zachęcamy do kontaktu 
z działem technicznym Pilchowickiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego, który 
udzieli wszystkich informacji dotyczą-
cych parametrów jakie powinien mieć 
podlicznik radiowy, aby był kompatybil-
ny z radiowym wodomierzem głów-
nym. 

W przypadku zamontowania wodo-
mierza głównego z modułem radio-
wym i zwykłego podlicznika bez mo-
dułu radiowego, nie będzie możliwości 
odliczenia wody bezpowrotnie zużytej. 

Planowane trasy do wymiany wo-
domierzy w 2023 roku to:
• trasa nr 10 obejmująca Pilchowice 

ulice: Majowa, Piaskowa, Szkolna, 
Górnicza, 

• trasa nr 30 obejmująca ulice: Dolna 
Wieś, Tęczowa, Słoneczna, Pogod-
na, Jasna, Promienna,

• trasa nr 14 Żernica: ul. Olchowa, Po-
lna Kwiatowa Jakuba Malinowa, Ra-
dosna, Owocowa, Modrzewiowa, 
Konwaliowa,

• trasa nr 17 Żernica: ul. Leśna, Ka-
mienna, Jaśminowa i Wrzosowa.

Agata Mosiądz-Kramorz 
prezes PPK PIlchowice

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość,
a każda chwila świąt Bożego Narodzenia
niech żyje własnym pięknem, 
Nowy Rok niech obdaruje  
Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem 
oraz przyniesie satysfakcję z podejmowanych decyzji.

Prezes Zarządu
Agata Mosiądz-Kramorz  

wraz z Pracownikami

Komputery na pewno przydadzą 
się i do nauki i do zabawy.
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OZE dla mieszkańców
15 listopada 2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu grantowego pod nazwą „Popra-

wa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Pilchowice. Tym samym 
otwiera się możliwość rozpoczęcia naboru wniosków, co planowane jest na początek 2023 roku. 

Na jakie instalacje i o jakie dofinan-
sowanie będą się mogli ubiegać miesz-
kańcy?  
•  instalacja fotowoltaiczna  

(panele fotowoltaiczne)  
– dofinansowanie do 12 000,00 zł; 

•  instalacja solarna  
(kolektory słoneczne)  
– dofinansowanie do 9 000,00 zł; 

•  pompa powietrzna do c.o. oraz 
c.w.u.  
– dofinansowanie do 30 000,00 zł; 

•  pompa powietrzna do c.w.u. 
– dofinansowanie do 7 000,00 zł; 

•  kocioł na biomasę  
– dofinansowanie do 13 000,00 zł.
Dofinansowanie będzie mogło wy-

nieść nawet 100% wartości instalacji 
netto (przy czym nie więcej niż kwoty 
wskazane powyżej). Koszt VAT zawsze 
będzie po stronie mieszkańca. 

Dofinansowanie będzie udzielane 
mieszkańcowi na zasadzie refundacji, 

czyli najpierw mieszkaniec będzie mu-
siał cały wydatek pokryć ze swoich 
pieniędzy, a dopiero po zatwierdzeniu 
wniosku o płatność, środki stanowiące 
wartość grantu zostaną wypłacone. 

Szczegółowe warunki 
składania wniosków  
oraz zasad finansowania 
zostaną opublikowane na 
stronie internetowej  
- www.pilchowice.pl 

Zgodnie ze złożonymi przez miesz-
kańców wstępnymi deklaracjami, 
wniosek złożony w konkursie dotyczył: 

• 262 szt. inst. fotowoltaicznych 
• 68 szt. inst. solarnych 
• 38 szt. powietrznych pomp ciepła 

c.w.u. 
• 71 szt. powietrznych pomp ciepła 

c.o. + c.w.u. 
• 55 szt. kotłów na biomasę.

Projekt może być maksymalnie re-
alizowany do końca października 
2023 r. (do tego czasu gmina musi za-
kończyć wszelkie procedury i dokonać 
wszelkich odbiorów instalacji wykona-
nych przez mieszkańców i zrefundo-
wać poniesione wydatki). 

„Laboratoria Przyszłości”  – wiedza w nowoczesnym wydaniu
Gmina Pilchowice otrzymała wspar-

cie finansowe w kwocie 347 400,00 
zł w ramach programu „Laboratoria 
Przyszłości”.

Środki te zostały przekazane 
wszystkim naszym szkołom. Wyso-
kość wsparcia, które trafiło do poszcze-
gólnych jednostek, wynikała z zapisów 
Programu i była uzależniona od ilości 
uczniów w szkole. I tak:
• Szkoła Podstawowa w Żernicy 

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

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

otrzymała 60 000,00 zł.
• Szkoła Podstawowa w Stanicy 

otrzymała 60 000,00 zł.
Otrzymane wsparcie finansowe 

szkoły przeznaczyły na zakup no-
woczesnego sprzętu (np. drukarek 
3D, okularów wirtualnych VR, sta-
cji lutowniczych, robotów i zestawów 
edukacyjnych z mikrofonem, apara-
tów fotograficznych, kamer, mikrofo-
nów, wizualizerów, mikrokontrolerów 
z czujnikami i akcesoriami itp.).

Dzięki niemu treści przekazywane 
podczas zajęć dydaktycznych są bar-
dziej atrakcyjne i przystępne, a ucznio-

wie mogą rozwijać swoje zaintereso-
wania nie tylko na lekcjach techniki, 
matematyki, fizyki czy angielskiego, 
lecz także w ramach zajęć pozalekcyj-
nych, kół zainteresowań i innych form 
rozwijania umiejętności.

Laboratoria Przyszłości to inicjaty-
wa edukacyjna realizowana przez Mi-

nisterstwo Edukacji i Nauki we współ-
pracy z Centrum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

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

Program finansowany jest  
z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19.

Zajęcia w ZSP w Stanicy cieszyły się ogromną popularnością.
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Na weekendową wyprawę do Krakowa, Warszawy, Wrocła-
wia, Poznania, Gdańska bez auta... 

Zmiany  
komunikacyjne
Od 3 grudnia autobusy linii nr M104 
ze Stanicy oraz 59 z Żernicy dojeżdża-
ją do nowo wybudowanego Centrum 
Przesiadkowego w Gliwicach, co jesz-
cze bardziej ułatwi mieszkańcom gmi-
ny Pilchowice możliwość przesiadki 
do innego autobusu, czy pociągu.

Przez nowe gliwickie centrum prze-
siadkowe przejeżdżają 44 linie autobu-
sowe, a dzięki tunelowi podziemnemu 
można szybko dostać się na Dworzec 
PKP.

Już dzisiaj zachęcamy do podróżo-
wania komunikacją publiczną. Dzię-
ki weekendowym połączeniom linii 
nr M104 bez problemu dojedziemy 
do Centrum Przesiadkowego w Gliwi-
cach. Podróż ze Stanicy trwa ok. 30 
min. Nowe Centrum Przesiadkowe 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedz-
twie Dworca PKP.

Przykładowe plany zostały 
opracowane w oparciu 

o harmonogram połączeń 
weekendowych, który ma znacznie 

mniejszą częstotliwość w porównaniu 
do harmonogramu tygodniowego 

(od poniedziałku do piątku). Autobus 
linii nr M104 w tygodniu wykonuje 
31 kursów w ciągu dnia natomiast 

w weekendy 20 kursów.
Wskazane godziny są aktualne na 
dany dzień i mogą ulec zmianie. 

Poszczególne rozkłady można 
zweryfikować na stronach 

internetowych:
www.rj.metropoliaztm.pl  

i www.rozklad-pkp.pl.
UWAGA!  

W ZWIĄZKU Z URUCHOMIENIEM  
NOWEGO CENTRUM 

PRZESIADKOWEGO W GLIWICACH 
NASTĄPIŁY ZMIANY  

W ROZKŁADACH LINII NR M104, 
236 I 59.

Przedstawiamy (po prawej stro-
nie) przykładowe plany podróży na 
dzień 17 grudnia 2022 roku (sobota), 
linią M104 z Centrum Przesiadkowe-
go w Stanicy: do Krakowa, Warszawy, 
Wrocławia, Poznania i Gdańska:
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Senioralne  
spotkania
Miłym akcentem obchodów Dnia Seniora są tradycyjne spotkania w sołec-
twach. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, mogliśmy powrócić 
do tej tradycji. Podczas spotkań nie mogło zabraknąć występów przedstawi-
cieli najmłodszego pokolenia, poczęstunku, drobnych upominków oraz ser-
decznych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia dla 
naszych Seniorów.

ŻernicaWilczaStanica

Kuźnia Nieborowska Leboszowice

Pilchowice

Nieborowice
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Spotkanie  
autorskie 

Marcin Kozioł – autor książek dla 
dzieci i młodzieży spotkał się z przed-
szkolakami i uczniami klas I-V ucz 
szczającymi do Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Wilczy.

Spotkanie autorskie odbyło się 4 li-
stopada br. i było prowadzone z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii 
i przedmiotów, które sprawiały, że na-
uka może być przyjemnością.

Marcin Kozioł w zabawny, ale i no-
woczesny sposób przemyca w swoich 
książkach elementy edukacyjne. Jego 

opowieści pełne są zdjęć z osobistych 
podróży śladem bohaterów książek, 
a także kodów QR umożliwiających 
wirtualne przenoszenie się do świata 
opisywanych przygód. Wszystko to po-
woduje, że przeczytana książka nie zo-
staje natychmiast odłożona na półkę 
lecz inspiruje do poszukiwań, rozwija-
nia zainteresowań i zdobywania wie-
dzy.

Przedszkolaki bawiły się podczas 
przeżywania przygód Puchacza Bubu-
sia, poznając jednocześnie życie tych 
największych sów, jakie można spo-
tkać w Polsce. 

Uczniowie klas I-III uczestniczyły 
w interaktywnych zabawach z Wom-
batem Maksymilianem, dowiadując się 

sporo o tych mało popularnych zwie-
rzętach. 

Autor opowiadał również o swoich 
podróżach oraz geografii i kulturze nie-
zwykłego królestwa w Himalajach  
- Buthanu. 

To spotkanie bardzo angażowało 
wszystkich dzięki uczestnictwu w ży-
wej narracji, oglądaniu filmów, anima-
cji i rozwiązywaniu zagadek.

Uczniowie klas IV i V poznali serię 
książek „Detektywi na kółkach” 
i świetnie bawili się z Władcą Pioru-
nów. Oprócz dobrej zabawy była to 
swoista lekcja fizyki. Jej uczestnicy po-
znali  postać wynalazcy Nikoli Tesli, 
któremu zawdzięcza się m.in. rozpo-
wszechnienie taniej energii elektrycz-
nej. Wzięli również udział w doświad-
czeniu naukowym - każdy miał okazję 
zostać „władcą piorunów”, podczas 
osobistego kontaktu z kulą plazmową 
Tesli. 

Zwieńczeniem spotkań z panem 
Marcinem była możliwość zakupów 
książek, otrzymanie dedykacji oraz pa-
miątkowe zdjęcie z autorem.

Spotkanie zostało zorganizowane 
dzięki środkom pozyskanym dla nasze-
go Zespołu z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

Iwona Pietrucha, Beata Gola
ZSP w Wilczy

Niecodzienny 
gość 

Życiorys gościa, który 27 paździer-
nika br. odwiedził Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Wilczy od lat związa-
ny jest z dziećmi. To polski pedagog 
specjalny i działacz społeczny. Kanc-
lerz Międzynarodowej Kapituły Orde-
ru Uśmiechu i od 1994 roku Kawaler 
tego zacnego odznaczenia, przyzna-
wanego na całym świecie dorosłym 
przez najmłodszych.

Jak to pięknie powiedział pan Ma-
rek: - Odznaczenie to nie dostają doro-
śli, którzy uśmiechają się do dzieci, 
lecz Ci dorośli, którzy swoim działa-
niem powodują, że uśmiechają się 
dzieci. 

To również autor monografii „Order 
Uśmiechu - wspólny świat dzieci i do-
rosłych”. Przewodniczący Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia im. Janusza 
Korczaka i to właśnie mądrości i peda-
gogika Starego Doktora oświetlają dro-
gę zawodową i społeczną Marka Mi-
chalaka. W latach 2008-2018 nasz 

gość pełnił funkcję Rzecznika Praw 
Dziecka i mimo, że od lat już nie zaj-
muje tego stanowiska, pielęgnowanie 
praw dziecka to najważniejszy element 
jego pracy.

- Spotkanie autorskie związane było 
z wydaną w tym roku książką „Opo-
wieści o tym, co w życiu ważne” - 
mówi pedagog Iwona Pietrucha.  
- To pierwsza książka Marka Michalaka 
dla najmłodszych. Nasz gość, jak zwy-
kle uśmiechnięty i przyjazny wszyst-
kim wokół, opowiadał zgromadzonym 
uczniom i nauczycielom o tym co waż-
ne w jego życiu, a więc o swojej rodzi-
nie, która zainspirowała go do pracy 
nad książką, o ludziach „naznaczo-
nych” Orderem Uśmiechu i przede 

wszystkim o dzieciach. Opowiadał, ale 
też i słuchał, bo słuchać dzieci potrafi 
równie pięknie, jak opowiadać. 

- Pana Marka gościliśmy dzięki 
środkom pozyskanym dla szkoły 
i przedszkola z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa - dopowiada bi-
bliotekarka Beata Gola. - Cieszymy się, 
że udało nam się zorganizować to spo-
tkanie, gdyż to ważna sprawa móc spo-
tkać się z człowiekiem, który tak wiele 
robi dla dobra dzieci. Była to uroczy-
stość, która zapisze się złotymi zgło-
skami na kartach naszych kronik.

Za zakończenie tego niecodzienne-
go spotkania można było poprosić 
o dedykację i pamiątkowe zdjęcie. 

ZSP w Wilczy
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• Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach.

• Budowa przedszkola wraz z salą  
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne  
przy ul. Sportowej w Stanicy.

Podsumowanie inwestycji 2022
Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych, w grudniowym numerze „Naszej Gminy” przedstawiamy Państwu krótkie podsumowanie najważ-
niejszych inwestycji mijającego roku. Przyszło nam działać w bardzo trudnych warunkach. Za naszą wschodnią granicą 
trwa wojna. Wysoka infacja wpływa negatywnie na nasze domowe budżety, również na budżet gminy. Wzrastają wydat-
ki bieżące związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury, szkół, przedszkoli itp. Wzrastają koszty inwestycji. Stajemy 
przed koniecznością realizacji zupełnie nowych zadań takich jak chociażby organizacja szczepień covidowych, miejsc 
noclegowych dla uchodźców, czy jak w ostatnim czasie realizacja procedur związanych z wypłatą dodatków węglowych 
i innych, czy też dystrybucji węgla. Realizacja tych zadań wymaga oczywiście zaangażowania czasu, pieniędzy oraz ludzi. 
Z tym większą radością pragnę Państwa poinformować, że mimo trudnych warunków udało 
nam się w ciągu minionych dwunastu miesięcy zrealizować niemal wszystkie plany inwesty-
cyjne, wykorzystując na ten cel kwotę ok. 20 milionów złotych z czego ponad 6 milionów 
to pozyskane środki zewnętrzne. 

Przekazując Państwu poniższe podsumowanie mam oczywiście świadomość, iż wiele pracy 
jeszcze przed nami. W 2023 roku czekają nas kolejne ciekawe inwestycje, a także dokoń-
czenie tych kluczowych, jak chociażby budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach i przed-
szkola w Stanicy. O tym wszystkim poinformujemy Państwa w kolejnym wydaniu „Naszej 
Gminy”.

Maciej Gogulla 
wójt gminy Pilchowice
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• Przebudowa dróg gminnych:  
ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy,  
ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa 
w Żernicy.

• Zakup wozu 
strażackiego  
dla OSP Stanica.
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• Kompleksowa 
modernizacja budynku 
wielorodzinnego 
zlokalizowanego 
w Pilchowicach 
przy ul. Dolna Wieś 64. 
Projekt 
współfinansowany 
jest przez Unię 
Europejską ze środków 
Funduszu Spójności 
w ramach Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura 
i Środowisko 2014-
2020.

• Wymiana wiat przystankowych przy DK 78 i DW921 oraz zakup 
i montaż wiat przystankowych w sołectwie Nieborowice.
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu 
„Inicjatywa Sołecka” 2022.
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• Budowa chodnika wraz z remontem 
nawierzchni  drogi powiatowej 
nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy  
współfinansowana przez Gminę 
Pilchowice.

• Termomodernizacja budynku klubu 
sportowego LKS VICTORIA Pilchowice.
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• Zakup wyposażenia  
dla LKS Wilki Wilcza.

• Zagospodarowanie terenu sportowo-
rekreacyjnego przy boisku sportowym 
LKS Wilki Wilcza.
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• Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy  
- etap I i III.

• Zagospodarowanie terenu przy LKS Naprzód 
Żernica - budowa wiaty.

• Przebudowa drogi pożarowej  
dla ZSP Pilchowice.
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• Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 921 w Kuźni Nieborowskiej  
- inwestycja realizowana przez  
Zarząd Dróg Wojewódzkich.

• Przebudowa drogi gminnej 
- boczna ul. Rybnickiej 
w Wilczy.
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• Fundusz sołecki Nieborowice - modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach 
(remont parkietu i wyposażenie RTV).

• Modernizacja nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej  (boczna ul. Leboszowickiej w Pilchowicach).
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„Mały Książę”  
na scenach  
Gminnego  
Ośrodka Kultury  
w Pilchowicach 

Na deskach naszych domów kultu-
ry w Żernicy i Wilczy został wystawio-
ny „Mały Książę”, przygotowany przez 
Chór i Grupę Teatralną „Antrakt”, dzia-
łającą przy Knurowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. W godzinach poran-
nych spektakl został wystawiony dla 
uczniów ostatnich klas szkół podsta-
wowych, w godzinach popołudnio-
wych dla pozostałej publiczności. 

„Muzyczna karuzela”  
– andrzejkowy koncert rodzinny

28 listopada w Domu Kultury w Żernicy odbył się kolejny koncert gordonow-
ski z cyklu „Maluchy w krainie dźwięków”, tym razem była to andrzejkowa „Mu-
zyczna karuzela”. Ta propozycja muzyczna skierowana była do rodzin z nie-
mowlętami i maluszkami do 6 roku życia.

Koncert poprowadziła, jak zawsze, 
Dorota Banaś – skrzypaczka, wokalist-
ka, pedagog, animatorka kultury do-
świadczona w pracy z dziećmi, która 
do współpracy zaprasza muzyków gra-
jących na różnych instrumentach. Tym 
razem byli z nami bardzo młodzi mu-
zycy – saksofonista, wibrafonista i kla-
wiszowiec.

Koncerty gordonowskie łączą ele-
menty zajęć i zabaw umuzykalniają-
cych, ruchowych i teatralnych. Całość 

odbywa się w bezpiecznym dla dzieci 
otoczeniu w swobodnej, prawie pikni-
kowej atmosferze – na kolorowych ma-
tach i kocykach.
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Po raz trzeci gramy z WOŚP!!!
31. Finał WOŚP odbędzie się 

29 stycznia 2023 r. pod hasłem „Chce-
my wygrać z sepsą! Gramy dla wszyst-
kich - małych i dużych!”

Sztab 5902, zlokalizowany 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pil-
chowicach, po raz trzeci wesprze dzia-
łania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym Finale zagra z nami 
25 kwestujących wolontariuszy. Na 
ten moment mamy zarejestrowanych 
kilka puszek stacjonarnych, które moż-
na zasilać od 10 grudnia, m.in. w Urzę-
dzie Gminy, Kwiaciarni Passion w Wil-
czy, cukierniach Surdel. I w dalszym 
ciągu można zgłaszać chęć postawie-
nia w swoim miejscu pracy puszki sta-
cjonarnej.    

W tym roku zagramy w Domu Kul-
tury w Wilczy – będą warsztaty, kon-
certy, pokazy oraz światełko do niebia. 
Planujemy też imprezy towarzyszące, 
w różnych miejscach naszej Gminy, 
m.in. turniej FIFA w wilczańskiej bi-

bliotece, warsztaty artystyczne w PDT 
w Żernicy, gminny mecz piłki nożnej 
w ZSP w Pilchowicach, wieczorne czy-
tanie w żernickiej bibliotece, itp.

Jak Finał to i licytacje Allegro! Licy-
tacje w serwisie Allegro są nieodłącz-
nym elementem naszych działań, 
a znaleźć wśród nich można naprawdę 
wyjątkowe przedmioty i usługi. Liczy-
my na Waszą pomysłowość, hojność 
i dobre serca!!!

Co można przekazać/licytować na 
wośpowych aukcjach?

• np. produkty handmade -  wian-
ki, stroiki, maskotki, ubrania, 
chusty, makramy, mydełka;

• produkty spożywcze – miody, 
ręcznie robione makarony, her-
batki;

• usługi – upieczenie ciasta, prze-
jażdżka traktorem lub na koniu, 
zabieg kosmetyczny lub fryzjer-
ski, koszenie trawnika, itp.

Kontakt ze Sztabem: tel. 503-978-
654, e-mail kultura.gok@pilchowice.pl

Miejsca dostarczania przedmiotów 
(w godzinach pracy instytucji): 

• Dom Kultury w Wilczy,  
ul. K. Miarki 123, 

• wszystkie filie Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Pilchowicach.

Tak było rok temu.
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Koszykarski sukces uczniów z Żernicy i z Pilchowic

Uczniowie najstarszych klas szkół 
podstawowych zmierzyli się w gmin-
nym turnieju koszykarskim. Zarówno 
w rywalizacji dziewcząt, jak i chłop-
ców triumfowali uczniowie z Żernicy.

28 listopada na parkiecie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy 
zaprezentowało się 6 zespołów, po 
3 dziewcząt i chłopców. Po rywaliza-
cji w grupach systemem „każdy z każ-
dym”, klasyfikacja końcowa przedsta-
wia się następująco:

- dziewczęta – 1. ZSP Żernica, 
2. ZSP Stanica, 3. ZSP Wilcza,

- chłopcy - 1. ZSP Żernica, 2. ZSP 
Wilcza, 3. ZSP Stanica.  

Organizatorem był Zespół Szkolno-
-Przedszkolny ze Stanicy, przy współ-
pracy z ZSP w Wilczy, a uczniowie 
rywalizowali w ramach Gminnych Za-

wodów Śląskiego Szkolnego Związku 
Sportowego Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Turniej zorganizowano przy wspar-
ciu finansowym gminy Pilchowice. 

*****
2 grudnia, również w Wilczy roze-

grano gminne finały w koszykówce 
dziewcząt i chłopców roczników 
młodszych. 

Do rywalizacji przystąpiło osiem 
zespołów i niemal 80 zawodniczek 
i zawodników, a po meczach roz-
grywanych systemem „każdy z każ-
dym”, klasyfikacja końcowa przed-
stawiała się następująco:

- dziewczęta – 1. ZSP Pilchowi-
ce, 2. ZSP Żernica, 3. ZSP Wilcza, 
4. ZSP Stanica, 

- chłopcy - 1. ZSP Żernica, 
2. ZSP Wilcza, 3. ZSP Pilchowice, 
4. ZSP Stanica. 

Organizatorem był Zespół  Szkol-
no-Przedszkolny ze Stanicy, przy 
współpracy ZSP w Wilczy i finan-
sowym wsparciu gminy Pilchowice.  

mailto:kultura.gok@pilchowice.pl
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Umowa podpisana, 
czas  
na przebudowę

15 listopada w Urzędzie Gminy 
Pilchowice podpisano umowę doty-
czącą przebudowy boiska piłkarskie-
go w Żernicy. 

Inwestycja realizowana będzie 
w trzech etapach, a jej wykonania pod-
jęło się Konsorcjum – Stadionbudowa 
Sp. z o.o. i Gosław Sport Center Sp. 
z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. 

Dokument ze strony gminy Pilcho-
wice podpisał wójt Maciej Gogulla, 
z kolei ze strony wykonawcy – Domi-
nik Kowalski, prezes zarządu Stadion-
budowa Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum.  

Świadkami podpisania umowy byli 
przedstawiciele Naprzodu Żernica, 

prezes Grzegorz Szkółka i skarbnik 
Marcin Karcewicz. 

Warto dodać, że firma Gosław 
Sport Center jest u nas dobrze znana, 
wszak przebudowa boiska Orła Stanica 
to ich dzieło. 

Koszt inwestycji to 2 miliony 78 ty-
sięcy 700 zł, a jej zakończenie zapla-
nowano na grudzień 2023 roku.

Do tematu będziemy wracać na na-
szych łamach w trakcie realizacji zada-
nia.  

Pod koniec października 2022 roku 
odbyła się miła uroczystość, która 
zwieńczyła ten piękny jubileusz oraz 
była okazją do podsumowania tego-
rocznych wyników. Były pamiątkowe 
dyplomy, medale i puchary, były gra-

tulacje i podziękowania za kultywowa-
nie tradycji.
Najlepsi w 2022 roku okazali się:
MISTRZOSTWO TRADYCYJNE

1/ Michał i Andrzej WIOSNA
2/ Marian FORTUNA
3/ Joachim & A NIEMIEC

MISTRZOSTWO ROCZNE
1/ Michał i Andrzej WIOSNA
2/ Józef HERICH

3/ Joachim & A NIEMIEC
MISTRZOSTWO MŁODYCH

1/ Paweł FABER
2/ Michał i Andrzej WIOSNA
3/ Janusz KUPKA

MISTRZOSTWO ŚREDNI DYSTANS
1/ Michał i Andrzej WIOSNA
2/ Jan WIECZORKE
3/ ŚMIŁOWSKI – KUPKA

MISTRZOSTWO DALEKI DYSTANS
1/ Michał i Andrzej WIOSNA
2/ Joachim & A NIEMIEC
3/ Marian FORTUNA

MISTRZOSTWO MARATON
1/ Michał i Andrzej WIOSNA
2/ Joachim & A NIEMIEC
3/ Marian FORTUNA

Prezes PZHGP w Wilczy Józef Ryś odbiera pamiątkowy upominek od Macieja 
Gogulli, wójta gminy Pilchowice - zdjęcie po lewej. Najlepsi z najlepszych  
- zdjęcie powyżej.

100 lat działalności hodowców gołębi  
z Wilczy

Niesamowita pasja towarzyszy hodowcom gołębi pocztowych z Wilczy już 
od 100 lat. Mają na swoim koncie liczne sukcesy, przed nimi kolejne wyzwania.
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Kilka pokoleń przy stole
56 osób wzięło udział w „Turnieju tenisa stołowego o puchar wójta gminy 

Pilchowice 2022”. Rozgrywki zorganizowano 27 listopada w Żernicy.

Do dyspozycji uczestników było 10 stołów rozstawionych w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Rozgrywki odbyły się w ośmiu 
kategoriach, a jako ostatnie do rywalizacji przystąpią rodziny w drużynach 2-oso-
bowych. 

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:

- dziewczęta  
1. Kalina Ząbkowska,  
2. Agata Dyrszka,  
3. Julia Dyrszka,

- młodzicy 
1. Wit Perkosz,  
2. Wojciech Dubec,  
3. Jan Cupok,

- kadeci 
1. Michał Zajonc,  
2. Jakub Ząbkowski,  
3. Franciszek Klimanek, 

- juniorzy 
1. Miłosz Karwot,  
2. Igor Dola, 
3. Jakub Józefowicz,

- kobiety 
1. Nina Domagała,  
2. Natalia Budziar,  
3. Matylda Mathauschek,

- seniorzy 
1. Grzegorz Wichowski,  
2. Adam Sosna,  
3. Piotr Małek,

- amatorzy 
1. Grzegorz Fornal,  
2. Piotr Knieć,  
3. Marcin Jaskulski,

- rodziny 
1. Wojciech i Paweł Dubec,  
2. Jakub i Dobrochna Ząbkowscy, 
3. Franciszek i Adam Klimanek. 

Turniej  sfinansowano z budżetu gminy w ramach programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi.



Nasza Gmina – nr 6 (90) 2022 – grudzień 2022            www.pilchowice.pl   gazeta@pilchowice.pl

19SPORT

Dzień Niepodległości dniem zwycięstwa Zatyranych

FIFA  
i wszystko jasne

28 i 29 października w Domu Kul-
tury w Wilczy odbył się „Turniej FIFA 
22”. W pierwszym dniu rywalizowa-
li pełnoletni, natomiast w drugim wy-
łoniono mistrza w kategorii wiekowej 
do lat 18.

Główny organizator – Sylwester 
Ciukaj nie ukrywał zadowolenia z fre-
kwencji, wszak do rywalizacji przystą-
piło 28 osób, po 14 w obu kategoriach 
wiekowych. 

W piątek na wirtualne boisko wy-
biegały reprezentacje narodowe, a naj-
lepiej radziła sobie Norwegia kierowa-
na przez pana Jacka, którego w czasie 
ceremonii wręczenia nagród zastąpił 
Przemysław Rostkowski. Drugie miej-
sce zajęła Dania (Jakub Grączewski), 
natomiast na trzecim miejscu sklasyfi-

kowany został Meksyk (Paweł Serwat-
ka, który został również królem strzel-
ców - 26 goli).

W drugim dniu zmagań, katego-
rię wiekową do lat 18 bezapelacyjnie 
wygrał Kamil Pohl. Ten sam zawod-
nik strzelił swoimi klubowymi druży-
nami 26 bramek i został królem strzel-
ców. W finale wyższość Kamila Pohla 
musiał uznać Dawid Gulec, natomiast 
zwycięzcą „małego finału” został Do-
minik Walder.

Warto dodać, że w turnieju wy-
stąpiła również przedstawicielka płci 
pięknej – Natalia Groch, a rozgrywki 
odbyły się pod honorowym patrona-
tem wójta gminy Pilchowice. 

Naprzód z Certyfikatem
Kilkuosobowa reprezentacja gminy Pilchowice brała udział w corocznym 

spotkaniu z władzami Podokręgu Zabrze.

Kolejna edycja biegowej Grand Prix 
Knurowa zakończyła się drużynowym 
sukcesem Zatyranych Gratisownia.pl 
Gmina Pilchowice. Impreza kończą-
ca tegoroczną rywalizację odbyła się 
11 listopada, natomiast zespół „Zaty-
ranych” wystąpił w następującym skła-
dzie: Łukasz Furmanek, Mirosław Py-
tlik, Krzysztof Musiolik, Arkadiusz 
Losza, Adam Rusin, Andrzej Grondys, 
Mariusz Kostrzanowski, Cezary Cio-
smak, Krzysztof Pankowicz, Alicja Ja-
nicka, Jan Grzymała, Wioletta Firla, 
Janusz Rybarz, Waldemar Pietrzak, 
Małgorzata Musiolik, Jolanta Sendal, 
Ewa Rybarz, Małgorzata Stochla, Iwo-
na Furmanek, Katarzyna Toll, Doro-
ta Rechman-Nowakowska, Michaela 
Losza, Karina Górnicka, Magdalena 
Handzlik, Sonia Rogóż. 

Do Sierot, bo tam tradycyjnie zo-
stała zorganizowana gala podsumowu-
jąca ubiegły sezon piłkarski, zjechali 
przedstawiciele klubów, władz samo-
rządowych, a także sponsorów. 

Niespodzianką dla gości była obec-
ność m.in. Henryka Kuli, wiceprezesa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, któ-
ry gratulował dotychczasowych suk-

cesów i wraz z prezesami Podokręgu 
Zabrze wręczył Zielone Certyfikaty dla 
szkółek piłkarskich. Jeden z nich ode-
brał Grzegorz Szkółka, prezes Naprzo-
du Żernica. 

Świadkami tego byli m.in. wójt Ma-
ciej Gogulla i prezes Victorii Pilchowi-
ce – Jacek Polak.    

Prezes z prezesem, czyli Grzegorz 
Szkółka (Naprzód Żernica) i Henryk 
Kula (Śląski Związek Piłki Nożnej). 
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Bajki na Mikołajki 
w gminnej  
bibliotece

Zespól Szkolno-Przedszkolny od lat współpracu-
je z Gminną Biblioteką Publiczną w Pilchowicach, 
realizując wspólnie ciekawe przedsięwzięcia. Panie 
z biblioteki zawsze chętnie przygotowują dla dzieci 
lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania, goszczą 
naszych wychowanków w bibliotecznych salach, są 
też zapraszane do przedszkola i szkoły na różne 
uroczystości. 

W tym roku wspaniałą Mikołajkową niespodziankę przygoto-
wały dzieciom Panie: Sabina, Sonia, Agnieszka i Martyna. 7 grud-
nia uczniowie klas 1-3 wybrali się do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wilczy na spotkanie pod nazwą „Bajki na Mikołajki”.

Już od progu przywitał dzieci figlarny diabełek a później przenio-
sły się do bajecznego królestwa przesympatycznego Mikołaja i jego 
pomocników: Aniołka, Diabełka i Elfa. To był miły czas: Aniołek 
z Diabełkiem czytali świąteczne bajki, uczniowie brali udział w kon-
kursie międzyklasowym odpowiadając na pytania związane z czyta-
nymi tekstami, wykonywali zadania i śpiewali świąteczne piosenki, 
by otrzymać upragnione prezenty. I wreszcie nadszedł czas na upo-
minki. Na koniec tego spotkania były jeszcze pamiątkowe zdjęcia 
a uczniowie wręczyli Paniom świąteczne życzenia dla wszystkich 
pracowników bibliotek z terenu naszej gminy.

Uczniowie najmłodszych klas ZSP w Wilczy serdecznie dziękują 
za ten niezwykły przedświąteczny czas, za piękną scenerię i ciepłą 
atmosferę, za pomysł i jego realizację i wreszcie za słodkie i książ-
kowe prezenty. 

Iwona Pietrucha, Beata Gola
ZSP w Wilczy

Mikołaj w Wilczy
6 grudnia, Dom Kultury w Wilczy 

odwiedził nie kto inny, jak Św. Miko-
łaj! Oczywiście nie przybył sam, tylko 
z masą prezentów!!! Elfy, Aniołek i inni 
pomocnicy zwinnie uwijali się, by owe 
prezenty trafiły do właściwych adresa-
tów.

Dzieci i młodzież śpiewały piosen-
ki, mówiły wierszyki, zwierzały się Mi-
kołajowi z różnych swoich tajemnic… 
A później pięknie dziękowały za pacz-
ki z prezentami i pozowały do zdjęć.

Mikołaj obiecał, że za rok na pewno 
do nas wróci!!! Był zauroczony cudow-
ną atmosferą, grzecznymi dziećmi, ich 
entuzjazmem, otwartością i pierniczka-
mi, którymi został obdarowany!

Śnieg, który w międzyczasie zaczął 
padać dodał uroku temu magicznemu 
wieczorowi…

Dziękujemy wszystkim, którzy nas 
odwiedzili tego dnia oraz tym, dzięki 
którym mogliśmy poczuć magię zbliża-
jących się Świąt…

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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