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Pamiętamy i pamiętać będziemy
Od lat w naszej gminie oddajemy hołd ofiarom wydarzeń, które nastąpiły po wkroczeniu Armii Czerwonej. 

Jak co roku władze gminne, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele powiatu gliwic-
kiego i delegacje złożyły kwiaty na cmen-
tarzu parafialnym w Żernicy.

Następnie w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Żernicy odby-
ła się msza święta, którą celebrowali: ks. 
proboszcz Marek Winiarski MSF,  ksiądz 
infułat Konrad Kołodziej oraz ksiądz Ro-
bert Chudoba w intencji „Internowanych 
w 1945 roku z parafii i gminy oraz w inten-
cji Górnoślązaków, którzy w tamtym cza-
sie byli ofiarami represji. 

Tradycyjnie odbyła się także uroczy-
stość wręczenia „Złotych gwoździ” - wy-
różnienia dla znaczących osobowości. 
W tym roku statuetki otrzymały panie: 
Krystyna Augustyniak oraz Maria Bawoł.

Delegacje przedstawicieli  
gminy Pilchowice  

złożyły wiązanki kwiatów  
pod pomnikami w Pilchowicach,  

Stanicy i Gliwicach.
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Pomoc dla uciekinierów z Ukrainy
20 stycznia 2023 r. odbyło się spotka-
nie inaugurujące unijnego projektu 
skierowanego do osób, które znalazły 
schronienie na terenie gminy Pilcho-
wice, a pochodzą z ogarniętej wojną 
Ukrainy.

Projekt będzie realizowany do 
czerwca 2023 r., a jego celem jest po-
prawa funkcjonowania rodzin dotknię-
tych skutkami kryzysu migracyjnego 
związanego z konfliktem zbrojnym na 
terytorium Ukrainy.

W ramach projektu organizowa-
ne będzie wsparcie ukraińskich rodzin 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych, grupy wsparcia dla do-
rosłych uczestników projektu, wspar-
cie językowe, a dla dzieci i młodzieży 
ciekawe warsztaty rozwoju zaintereso-
wań. 

Do udziału w projekcie zaproszone 
zostały rodziny z Ukrainy przebywają-
ce legalnie na terenie gminy Pilchowice 
(posiadające PESEL, UKR, które prze-
kroczyły granicę RP po 24.02.2022r.). 

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt telefo-
niczny pod numerami 730-179-561, 

32 332-71-65 lub o zgłoszenie się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilcho-

wicach z siedzibą w Nieborowicach 
przy ul. Głównej 52.

Z darami  
na wschodnią 
granicę
Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich po 
raz kolejny wsparło polskie organiza-
cje, społeczności parafialne, a także 
rodziny i osoby niepełnosprawne po-
trzebujące środki na leczenie.

- Zacznę od tego, że bardzo chcie-
liśmy pojechać ubiegłoroczną trasą 
do przyjaciół rodaków i bliskich nam 
miejsc za wschodnią granicą, jednak 
nie znalazła się firma ubezpieczenio-
wa, gotowa ubezpieczyć autokar uda-
jący się w strefę wojny – informuje 
Wiesław Nowakowski, sekretarz Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów  
Południowo-Wschodnich. - Z pomocą 
przyszli nam Przyjaciele z gminy Luba-
czów, dzięki którym nie musieliśmy ko-
czować na granicy, aby przekazywać 

dary. Wszystko odbyło się sprawnie, 
a co do darów to oprócz przekazanych 
środków finansowych, zakupiliśmy 
żywność, lekarstwa, środki czystości, 
pover banki, latarki USB. Na wysyłkę 
czeka jeszcze 300 paczek ze słodycza-
mi oraz 20 plecaków z wyposażeniem.  
Projekt „Zaświeć gwiazdko dla Pola-

ków na Kresach” został dofinansowa-
ny z budżetu samorządu wojewódz-
twa śląskiego. Dziękuję mieszkańcom 
gminy Pilchowice, którzy nas wsparli 
i przypominam, że nasza akcja pomo-
cy wciąż trwa.

(oprac. piotr)

Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego kon-
fliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice” jest realizowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Do-
stępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społecz-
ne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy - tryb nadzwyczajny.
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– Odpowiedzi jest kilka: jasne, 
przestronne wnętrza i równie jasna, 
konkretna komunikacja z pacjentami: 
czego mogą oczekiwać, jak możemy 
im pomóc i jak najlepiej zatroszczyć 
się o własne zdrowie – zapewnia Ma-
ciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice. 

Budynek o powierzchni 842.5 m2 
kompleksowo przygotowany do przy-
jęcia dużej liczby pacjentów każdego 
dnia powinien służyć mieszkańcom już 
w bieżącym roku. – Będzie tam miej-
sce zarówno na podstawowe świad-
czenia w ramach NFZ jak i na usługi 

komercyjne. Zainteresowanych leka-
rzy i podmioty medyczne zapraszamy 
do współpracy. Stwórzmy razem miej-
sce maksymalnie przyjazne dla pacjen-
tów – podkreśla włodarz gminy.

– Uważam, że w nowym ośrodku 
zdrowia powinna znaleźć się też spe-
cjalna przestrzeń na działania profilak-
tyczne i promocję aktywności społecz-
nej w zakresie edukacji zdrowotnej. 
Wszystko po to, by ten nowoczesny 
obiekt naprawdę tętnił życiem – pod-
sumowuje Maciej Gogulla. 

WÓJT GMINY PILCHOWICE 

zaprasza 

zainteresowane podmioty  
do wstępnych rozmów dotyczących 
zagospodarowania nieruchomości 

NOWEGO OŚRODKA 
ZDROWIA  

W PILCHOWICACH
przeznaczonego na prowadzenie 
działalności leczniczej w ramach 

NFZ oraz działalności komercyjnej.

Na wstępne zgłoszenie, którego druk 
dostępny jest w siedzibie  

Urzędu Gminy Pilchowice,  
44-145 Pilchowice,  

ul. Damrota 6, pok. nr 5  
oraz na stronie internetowej  

www.pilchowice.pl oczekujemy 

do 10 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje  
dotyczące nieruchomości dostępne 
są  na stronie internetowej urzędu:  

www.pilchowice.pl  
w zakładce Nowy Ośrodek Zdrowia.

Nowy ośrodek zdrowia  
w Pilchowicach
Z myślą o komforcie pacjentów i szerokim dostępie do świadczeń medycznych 
(zarówno tych refundowanych przez NFZ jak i komercyjnych) w gminie powsta-
je nowy ośrodek zdrowia. Dlaczego będzie to wyjątkowa placówka na medycz-
nej mapie regionu? 

Tutaj powstaje OŚRODEK ZDROWIA w Pilchowicach

TERMIN 
ZAKOŃCZENIA PRAC  

- 2021 ROK

Sprzedanych 300 ton węgla
Sprzedaż węgla, dystrybucja dodatków: węglowego, do peletu, drewna, oleju 
opałowego i gazu, a także do prądu, to nowe zadania, którym zostały obarczo-
ne Urzędy Gmin.

Było to dużym wyzwaniem i zasko-
czeniem dla urzędników, którzy w krót-
kim czasie, obok dotychczasowych 
obowiązków zapewnienia odpowied-
niego poziomu funkcjonowania gmi-
ny, musieli zgłębić nowe zagadnienia, 
w tym zająć się organizacją sprzedaży 
węgla. Ale - wobec trudnej sytuacji na 
rynku i gwałtownie rosnących cen pa-
liw - nie było innego wyjścia. Sprzedaż 
wciąż trwa, wnioski realizowane są wg 
kolejności zgłoszeń i w miarę przyzna-
wanych i dostarczanych gminie kolej-
nych transz węgla.

300 ton węgla w 2022 r.  
sprzedała gmina

3 listopada 2022 r. rozpoczęła się 
realizacja przez samorząd całkiem no-
wego zadania w postaci sprzedaży wę-

gla mieszkańcom. Wyłoniono kwali-
fikowanego dostawcę, który odbierał 
od Polskiej Grupy Górniczej opał i do-
starczał odbiorcom. Najpierw było to 
maksymalnie 1500 kg, by w grudniu 
2022 r. zwiększyć limit do 3000 kg po 
preferencyjnej stawce 1.800 zł za tonę. 

51 wniosków  
na dodatek elektryczny

W tym przypadku poziom dofinan-
sowania został ustalony na kwoty 1000 
- 1500 zł dla gospodarstwa domowe-
go, które wykorzystuje energię elek-
tryczną do ogrzewania. 

3395 wniosków  
na dodatek węglowy

Tyle wpłynęło wniosków od miesz-
kańców gminy Pilchowice, którzy byli 

uprawnieni do ubiegania się o dopła-
tę 3000 zł do ogrzewania swoich do-
mów. W trakcie tej procedury zmie-
niły się przepisy i rozszerzono zakres 
pomocy. Ostatecznie przyznano 2490 
dodatków węglowych.

487 wniosków o dodatek  
do peletu, drewna,  
oleju opałowego, gazu LPG

  20 września 2022 r. weszła w ży-
cie ustawa o szczególnych rozwiaza-
niach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw. W jej wyniku można było ubie-
gać się o dodatki w wysokości 500 zł -  
gaz, 1000 zł - drewno, 3000 zł - pelet 
i olej opałowy.

Dodatek gazowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Pilchowicach od 5 lutego 2023 r. 
przyjmuje wnioski o wypłatę refunda-
cji podatku VAT za dostarczone paliwa 
gazowe w 2023 r. Szczegóły znajdują 
się na www.pilchowice.pl.
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Bardzo chciałbym, żeby nie jechał sam…
- to fragment wpisu Szczepana Twar-
docha na swojej facebookowej stro-
nie, który zapoczątkował zrzutkę na 
pick-upy i sprzęt dla ukraińskich żoł-
nierzy. 

30 grudnia ub. roku jeden z najbar-
dziej cenionych współczesnych pisa-
rzy opublikował post o treści:

Szanowni, jest tak: mam nissana na-
varę, zawiozę go na Ukrainę dla woj-
ska, a chciałbym zawieźć dwa. 

EDIT: NIE. WCALE NIE DWA. 
CHCIAŁBYM ZAWIEŹĆ TRZY. ZA-
WIOZĘ NA ILE SIĘ NAZBIERA. NA 
DRUGI JUŻ PRAWIE JEST. 

Ten co jest stoi już na porządnych, 
terenowych oponach za pięć tysię-
cy złotych,  twórca murali Franek My-
sza pomalował go w świetny, zimowy 
kamuflaż. Zostanie doń niedługo za-
montowany osprzęt do jazdy w cięż-
kim terenie. Samochód ufundował 
niezawodny mecenas Lejb Fogelman, 
podobnie jak opony i część osprzętu, 
robociznę i resztę opłaciłem sam, for-
malności ogarnia i fachową wiedzą po-
maga Mateusz Dunajczyk.

14 stycznia zawiozę więc pick-upa 
rzeczonego do Ukrainy, żołnierzom 
59. Samodzielnej Brygady Piechoty 
Zmotoryzowanej im. Jakowa Handziu-
ka. 

Bardzo chciałbym, żeby nie jechał 
sam, bo samemu tak smutno. Więc 
chciałbym, aby dołączyła do niej jesz-
cze jedna podobna, tudzież inny pic-
kup w tym stylu.(…)

Na odzew nie trzeba było długo 
czekać. Już 1 stycznia Szczepan Twar-
doch przyznał, że odzew na apel prze-
kroczył jego oczekiwania, wszak po 
kilkudziesięciu godzinach zbiórki na 
liczniku pojawiła się kwota 130 tysię-
cy złotych.  

Minęły trzy kolejne dni i pisarz z 
Pilchowic informował: Nissanowi na-
varze ze zrzutki kupiliśmy już do towa-
rzystwa mitsubishi L200 i toyotę land-

cruisera, w poniedziałek kupujemy 
volkswagena transportera 4x4 i te czte-
ry auta zawieziemy do Ukrainy. 

Ta zapowiedź stała się faktem kil-
ka dni później. Szczepan Twardoch do-
starczył sprzęt ukraińskim żołnierzom, 
jednak warto pamiętać, że zrzutka 
wciąż trwa (szczegóły po zeskanowa-
niu telefonem zamieszczonego poniżej 
kodu QR). 

To jest wysoki oficer jednego z ukraińskich specnazów. Panu oficerowi bardzo przyda się toyota landcruiser 
w naszym autorskim malowaniu Jurrasic Park, które w Donbasie bardzo szybko zniknęło pod naturalnym 
kamuflażem z donbaskiego błota. Pan oficer mimo ze jest wysokim oficerem ciągle jeździ na front na robotę. 
Pokazywał mi filmy z pracy, co wam będę opowiadał, jak wygląda robota specnazu. Domyślacie się.

Specnaz specnazem, jednak na podłych drogach Donbasu widać, jak poruszają się kolumny ukraińskiej pie-
choty zmechanizowanej i na potrzeby armii wprzęga się tam wszystko, co ma cztery koła i silnik, z pamię-
tającymi Breżniewa ładami i żiguli włącznie. Żołnierze kupują auta z własnych pieniędzy lub stawiają się do 
służby ze swoimi prywatnymi pojazdami, tak, jak kiedyś Kozacy służyli na własnych koniach. Drogi Donbasu 
zaś i donbaskie błoto są dla maszyn bezwzględne.
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Budżet na 2023 
uchwalony jednogłośnie

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 grudnia Rada Gminy Pilchowice jednogłośnie uchwaliła budżet na 2023 rok. Wydarzenie to 
poprzedziły prace związane z opracowaniem samego projektu budżetu, wiele spotkań i dyskusji nad 

BUDŻET 
GMINY 

PILCHOWICE 
NA 2023 ROK

1,1 MILIONA ZŁ  

NA ORGANIZACJĘ  

TRANSPORTU 

PUBLICZNEGO

11,5 MILIONA ZŁ 

DOFINANSOWANIA 

W RAMACH PROGRAMU 

INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH

3 KROTNOŚĆ 

DOCHODÓW 

WZGLĘDEM ROKU 2010

2,4 MILIONA ZŁ 

DOFINANSOWANIA  
DLA GMINY Z PROGRAMU 

ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH NA PRZEBUDOWĘ 

DRÓG:   
UL. K. MIARKI  W WILCZY  

ORAZ UL. GRANICZNA  
I SKATOWA  

W NIEBOROWICACH

2 MILIONY ZŁ 
NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W NIEBOROWICACH 
Z BUDOWĄ  

PUMPTRACKU 
I URZĄDZEŃ 

DO STREET WORKOUT 

* W TYM 1,9 MILIONA ZŁ 

DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

8 MILIONÓW ZŁ NA 

MODERNIZACJĘ 14  

PLACÓW ZABAW 

* W TYM 7,2 MILIONÓW ZŁ 

DOFINANSOWANIA  

Z PROGRAMU INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH 

6,9 MILIONA ZŁ 
NA DOFINANSOWANIE  

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII 
* W  TYM 6,2 MLN ZŁ ŚRODKÓW Z UE

200 TYSIĘCY ZŁ  

NA DOFINANSOWANIA 
DLA MIESZKAŃCÓW  
DO ZBIORNIKÓW NA 

DESZCZÓWKĘ, PRZYŁĄCZY 
KANALIZACYJNYCH               

I USUWANIA AZBESTU 

36,95 % UDZIAŁU 

WYDATKÓW 

MAJĄTKOWYCH               

W WYDATKACH OGÓŁEM

5 KROTNOŚĆ WYDATKÓW 

PRZEZNACZONYCH  

NA INWESTYCJE 

WZGLĘDEM ROKU 2010

700 TYSIĘCY ZŁ  

NA ZADANIA 
REALIZOWANE                     

W RAMACH FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO

22 grudnia 2022 r. Rada Gminy Pilcho-
wice jednogłośnie uchwaliła budżet 
na 2023 rok. Wydarzenie to poprze-
dziły prace związane z opracowaniem 
samego projektu budżetu, wiele spo-
tkań i dyskusji nad jego ostatecznym 
kształtem. 

Bardzo ważne było spełnienie 
wszelkich uwarunkowań i zachowanie 
wskaźników określonych w ustawie 
o finansach publicznych  
na poziomie, który będzie  
bezpieczny dla kondycji 
finansowej gminy w ko-
lejnych latach, ale umoż-
liwi także dalszy rozwój. 
Zarówno projekt budżetu 
jak i wieloletnia prognoza 
finansowa otrzymały po-
zytywne opinie Regional-
nej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach. 

Mając na uwadze 
bardzo trudne warun-
ki gospodarcze związane 
chociażby z wysokim po-
ziomem inflacji, czy stóp 
procentowych, opracowa-
nie budżetu na 2023 rok 
i wieloletniej prognozy fi-
nansowej na lata kolejne 
nie  należały do rzeczy ła-
twych.

Tegoroczny budżet 
charakteryzuje się rekor-
dową wysokością wydat-
ków przeznaczonych na 
inwestycje. Prawie 37 % 
wszystkich wydatków 
przeznaczonych zostanie 
właśnie na realizację za-
dań majątkowych, wśród 
nich m.in.:
• oddanie do użytku no-

wego budynku ośrod-
ka zdrowia w Pilcho-
wicach, 

• budowa przedszkola 
w Stanicy,

• przebudowa drogi 
ul. Polnej  
w Pilchowicach,

• termomodernizacja OSP Żernica,
• przebudowa dróg ul. K. Miarki 

w Wilczy, Granicznej i Skatowej 
w Nieborowicach,

• budowa chodnika i remont na-
wierzchni ul. Górniczej w Żernicy,

• projekt przebudowy ul. Górniczej 
w Stanicy,

• zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy w Nieborowicach,

• zakup budynku zabytkowego 
dworca w Nieborowicach,

• przebudowa boiska sportowego 
LKS Naprzód Żernica,

• modernizacja placów zabaw na te-
renie gminy,

• inswestycje w ramach śrdoków 
z Funduszu Sołeckiego. 
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100  
mieszkańców 
więcej
Na koniec 2022 roku gmina Pilchowi-
ce liczyła 12.048 osób i jest to więcej 
dokładnie o 100 osób. 

Niby niewiele, ale trzeba się cie-
szyć z takiego wyniku. Nadal najlicz-
niejszą populację stanowią mieszkań-
cy sołectwa Pilchowice (3252), a w 
dalszej kolejności: Żernica (2952), Wil-
cza (2112),  Stanica (1599), Nieborowi-
ce (1283), Kuźnia Nieborowska (451) i 
Leboszowice (399). W 2022 roku od-
notowaliśmy 74 urodzenia: 38 chłop-
ców i 36 dziewczynek. Wśród nowo-

narodzonych najczęściej rejestrowano 
Antków (4), Igorów i Kacprów (po 2), 
wśród dziewcząt najpopularniejsze 
imiona, to: Anastazja, Antonina, Kla-
ra, Łucja, Hanna, Maja i Agata (po 2). 

Najbardziej oryginalne imiona to Lea, 
Zoja, Marika, Melisa. 

Zmarło 120 osób. 

Tabela 1

2019 11870

2020 11964

2021 11948

2022 12048

1

Rekrutacja  
do przedszkoli 
Marzec będzie dla wielu rodziców 
czasem podjęcia decyzji o zapisaniu 
dziecka do przedszkola. Warto zatem 
wiedzieć, jak wygląda harmonogram 
rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

20.02.2023 r. – 28.02.2023 r.  
– składanie deklaracji o konty-
nuowaniu wychowania przed-
szkolnego przez rodziców dzie-
ci, które już uczęszczają do 
przedszkola

01.03.2023 r. – 21.03.2023 r.  
– składanie wniosków o przyję-
cie do przedszkola wraz z nie-
zbędnymi dokumentami przez 
rodziców dzieci, które jeszcze 
nie uczęszczają do przedszkola 

22.03.2023 r. – 17.04.2023 r.  
– postępowanie rekrutacyjne 
zakończone podaniem do pu-
blicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i nieprzyję-
tych do przedszkola

24.04.2023 r. – 29.05.2023 r.  
– uzupełniające postępowa-
nie rekrutacyjne (jeśli placówka 
będzie dysponować wolnymi 
miejscami).

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji oraz druki wniosków moż-
na otrzymać w placówkach oświato-
wych naszej gminy.

Tak jest - tak było 
Termomodernizacja budynku LKS VICTORIA Pilchowice 

powoli dobiega końca. Wykonano drenaż, docieplenie ścian, 
montaż instalacji fotowoltaicznej, remont pomieszczeń wewnątrz budynku wraz 
z przebudową sanitariatów i szatni.

Wartość prac, to 1.302.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Górnośląsko-Za-
głebiowskiej Metropolii wyniosło 398.976,00 zł.
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Kartka  
z kalendarza

26 stycznia 1945 r., dzień wkro-
czenia Armii Czerwonej do Pilcho-
wic, był dla mieszkańców dniem 
grozy. 

Świadczą o tym choćby wpisy 
w księgach parafialnych (dostępnych 
online), gdzie w okolicach tej daty 
wielokrotnie jako przyczynę śmierci 
wpisano „von Russen erschossen” – 
„zastrzelona/y przez Rosjan”. 

Do dziś na niektórych budynkach 
widać ślady kul. Niemym świadkiem 
tragedii jest też grób, w którym pocho-
wano trzy siostry zakonne z pilcho-
wickiego Marienschtiftu, czyli ochron-
ki dla matek z dziećmi. Mają wspólną 
datę śmierci – 26 stycznia 1945. 
Z przekazów wiemy, że były przez 
Rosjan dręczone, a później zastrzelo-

ne. Ciała pozwolono pochować do-
piero 7 lutego. Ich historia to jedna z 
wielu składających się na Tragedię 
Górnośląską, której finałem była wy-

wózka Ślązaków na przymusowe ro-
boty do Związku Radzieckiego.

Od 2010 roku w województwie ślą-
skim obchodzony jest Dzień Pamięci 
o Tragedii Górnośląskiej, przypadają-
cy na ostatnią niedzielę stycznia. Od 
lat w naszej gminie oddajemy hołd 

ofiarom wydarzeń, które nastąpiły po 

wkroczeniu Armii Czerwonej. Jedno-
cześnie podejmujemy różne działania, 
które mają na celu edukować, zwłasz-
cza najmłodsze pokolenie, ale nie tyl-
ko. Represje, gwałty, rabunki i wy-

wózki Górnoślązaków wgłąb ZSRR to 
temat, który w PRL był zakazany. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kul-
tury w Pilchowicach 
wraz z młodzie-
żą realizował film 
opowiadający o tra-
gedii z 1945 roku. 
Efekt ich pracy moż-
na oglądać na kanale 
YouTube - kod QR.

Szereg publikacji można znaleźć 
także na łamach naszego kwartalnika 
„INFORMACJE HISTORYCZNE I KUL-
TURALNE Z GMINY PILCHOWICE”, 
ukazało się tam wiele artykułów o tej 
tematyce. 

Zapraszamy do lektury:
• https://www.historiapilchowice.

pl/.../tragedia.../ 
• https://www.historiapilchowice.

pl/archwium/

Ilustracja: Marta Werwińska (ZSP Pilchowice)  
praca konkursowa.

29 STYCZNIA 2023 - DZIEŃ PAMIĘCI O TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Pamiętamy i pamiętać będziemy
Od lat w naszej gminie oddajemy hołd ofiarom wydarzeń, które nastąpiły po wkroczeniu Armii Czerwonej. 
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Sztab Gminy Pilchowice, zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury, po raz trzeci 
zagrał z WOŚP. 

Uzyskaliśmy  
rekordowy wynik,  
przekraczając kwotę

40.000 złotych!!!
31. Finał WOŚP odbył się w ostatnią niedzielę 

stycznia 2023 r. Było radośnie, muzycznie, tanecz-
nie, kolorowo i pysznie! Główne wydarzenia miały 
miejsce w Domu Kultury w Wilczy, gdzie odbyły 
się pokazy, warsztaty, występy muzyczne, tanecz-
ne, wokalne i gitarowe oraz tradycyjnie na zakoń-
czenie - światełko do nieba. 

W Żernicy i w Pilchowicach miały miejsce im-
prezy towarzyszące – m.in. koncert muzyki kla-
sycznej, turniej piłkarski, twórcze warsztaty czy 
plenerowe animacje harcerskie. Lokalne koła go-
spodyń wiejskich, stanicka rada rodziców, firmy 
i indywidualne osoby – uraczyły nas pysznym 
domowym ciastem, babeczkami, zupami, pizzą 
i kiełbaskami. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – 
albo dla ciała, albo dla duszy!

Nasz sukces nie byłby możliwy, gdyby nie 
sztab zaangażowanych ludzi, wolontariuszy, dar-
czyńców, sponsorów, partnerów i wszystkich lu-
dzi dobrej woli, wspierających nas na różne spo-
soby. 

BARDZO WAM WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY !!!
I zapraszamy do wspólnego grania  

w przyszłym roku. 

Bo gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!
Siema!!!

Monika Kustra-Polak
GOK Pilchowice, Sztab Gminy Pilchowice
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Kwota deklarowana z naszego sztabu na dzień 31.01.2023 r. 42 592,53 zł.
Sztabowe puszki stacjonarne 5 139,42 zł.
Puszki kwestarskie i terminal 27 872,52 zł.   
Wirtualna skarbonka 1 975 zł.  
Deklarowana kwota z aukcji Allegro 7 500 zł. 
Deklarowana kwota 31. Finału WOŚP 154 606 764 zł.
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K

W

Kwiaciarnia „Passion” Wilcza 
Punkt Apteczny, Wilcza

PHU Wojciech Kasprzyk, Knurów
Kantor Wymiany Walut, Pilchowice

ELEKTROSET Adam Oleszowski

KGW Pilchowice
ZSP Pilchowice

Sklep „U Wandzi”, Pilchowice
Pizzeria CARO, Pilchowice
Tenneco Silesia Sp. z o. o.

Piotr Grunwald
KGGiM Pilchowice

ZSP Pilchowice
Rada Rodziców ZSP Stanica

Kwota deklarowana z naszego sztabu na dzień 31.01.2023 r. 42 592,53 zł.
Sztabowe puszki stacjonarne 5 139,42 zł.
Puszki kwestarskie i terminal 27 872,52 zł.   
Wirtualna skarbonka 1 975 zł.  
Deklarowana kwota z aukcji Allegro 7 500 zł.
Deklarowana kwota 31. Finału WOŚP 154 606 764 zł.

42 592,53 zł.
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SKAT

1 8  L U T E G O  2 0 2 3  |  g o d z .  1 0 . 0 0
D O M  K U L T U R Y  W  Ż E R N I C Y

OTWARTY TURNIEJ
O PUCHAR WÓJTA

GMINY PILCHOWICE

Zimowe „Ferie bez nudy”
Za nami cztery turnusy zimowych 

półkolonii i prawie setka zadowolo-
nych uczestników. W związku z tym, 
że największą atrakcją dla dzieci, któ-
re spędzają ferie w domu są wyciecz-
ki, znaczna część naszego programu 
obejmowała autokarowe wyjazdy. 

Uczestnicy zdobywali wiedzę i nowe umiejętności w ka-
towickiej Akademii Gotowania Kids’Kitchen, Papugarni Car-
men czy żorskim Muzeum Ognia. Dla kondycji fizycznej 
znalazły się wyjazdy do raciborskiego Parku Wodnego oraz 
na jastrzębskie, całoroczne lodowisko „Jastor”, gdzie pod 

okiem wykwalifikowanych instruktorów doskonalili swoje 
umiejętności jazdy na lodzie.

„Ferie bez nudy” zostały dofinansowane przez Fundację 
JSW. Jest to już czwarty projekt, który wspólnie realizujemy. 

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice

Pilchowice na FB 
Zapraszamy na oficjalny profil www.facebook.com/pilchowice
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Nowy rozdział 
pilchowickiego 
sportu

14 stycznia 2023 roku mieć będzie 
szczególne miejsce w leksykonie pil-
chowickiego sportu. Powód? W tym 
dniu odbyły się pierwsze oficjalne roz-
grywki w teqball. 

Po przeciwnych stronach charakte-
rystycznego stołu stanęli reprezentanci 
czterech klubów piłkarskich działają-
cych na terenie gminy Pilchowice. 

Rywalizacja odbywała się w grze 
pojedynczej, a także w deblu. Obo-
wiązywał system „każdy z każdym”, 
natomiast do meczowego zwycięstwa 
potrzebne były dwa wygrane sety. 

W grze pojedynczej aż trzech 
z czterech zawodników wygrało po 
dwa mecze i w związku z tym o turnie-
jowym zwycięstwie decydował lepszy 
bilans setów. 

Ostatecznie Puchar Wójta Gminy 
Pilchowice zdobył Mateusz Bogumiło 
(Victoria Pilchowice), który przegrał 
1:2 z Łukaszem Szubrychtem (Orzeł 
Stanica) i pokonał 2:1 Kostka Jakucewi-
cza (Wilki Wilcza) oraz 2:0 Damiana 
Kraskę (Naprzód Żernica). 

- Jak tylko trener napisał na grupie, 
że będzie taki turniej to po dwóch mi-
nutach się zgłosiłem, bo obowiązywa-
ła zasada kto pierwszy się zgłosi ten 
będzie reprezentował Victorię Pilcho-
wice – mówi Mateusz Bogumiło. - Czu-
ję się dobrze wyszkolony technicznie 
i wiedziałem, że mam szansę na zwy-
cięstwo. Jak się później okazało, pierw-
szy mecz przegrałem, ale jak się już ro-
zegrałem to zdobyłem puchar wójta. 

W grze deblowej brylowali repre-
zentanci Naprzodu Żernica – Damian 
Kraska i Piotr Karwowski. Najpierw po-
konali 2:0 Radosława Bujoka i Kostka 
Jakucewicz (Wilki Wilcza), następnie 
również 2:0 ograli Kamila Mucharskie-
go i Łukasza Szubrychta (Orzeł Stani-
ca), by w ostatnim meczu zwyciężyć 
2:1 Daniela Witkowskiego i Przemysła-
wa Rostkowskiego (Victoria Pilchowi-
ce). 

Mecze z zainteresowaniem obser-
wował utytułowany piłkarz Górnika 
Zabrze, doświadczony szkoleniowiec 
i obecny trener Naprzodu Żernica – Jó-
zef Dankowski. 

- Mam nadzieję, że ten pierwszy 
turniej przerodzi się w cykliczną, co-
roczną imprezę. Jest to ciekawa forma 
kształtowania techniki, która pozwala 
zawodnikom się rozwijać i w mojej 

ocenie może służyć jako uzupełnienie 
typowego treningu piłkarskiego – usły-
szeliśmy od 4-krotnego mistrza Polski 
w barwach Górnika Zabrze. 

Końcowa klasyfikacja:
- gra pojedyncza – 1. Mateusz Bo-

gumiło (Victoria Pilchowice), 2. Da-
mian Kraska (Naprzód Żernica), 3. Łu-
kasz Szubrycht (Orzeł Stanica), 
4. Kostek Jakucewicz (Wilki Wilcza),

- gra deblowa – 1. Piotr Karwowski, 
Damian Kraska (Naprzód Żernica), 
2. Kamil Mucharski, Łukasz Szubrycht 
(Orzeł Paczyna), 3. Daniel Witkowski, 
Przemysław Rostkowski (Victoria Pil-
chowice), 4. Radosław Bujok, Kostek 
Jakucewicz (Wilki Wilcza).

Zdjęcia i materiał filmowy z turnie-
ju możecie zobaczyć skanując telefo-
nem zamieszczone poniżej kody QR.

(piotr)

Uczestnicy turnieju na tle charakterystycznego stołu.
Fot. Krzysztof Krzemiński

Tuż po dekoracji zawodników rywalizujących w grze pojedynczej. Od lewej: Kostek Jakucewicz, Łukasz Szu-
brycht, Damian Kraska, Mateusz Bogumiło i Dagmara Dzida (sekretarz gminy Pilchowice).
Fot. Krzysztof Krzemiński
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Piłkarze zagrali 
w „orkiestrze”

Finały Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy wzbudzają nie mniejsze 
emocje, aniżeli finały wielkich turnie-
jów piłkarskich. I mają w sobie to coś. 
Coś, co powoduje, że chcemy w tym 
wydarzeniu uczestniczyć. I to nie tyl-
ko w roli obserwatorów. 

Znakomitym przykładem jest środo-
wisko piłkarskie. W naszej gminie, już 
przed południem, na parkiet hali Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowi-
cach wybiegli reprezentanci Naprzodu 
Żernica, Wilków Wilcza, Orła Stanica 
i Victorii Pilchowice. 

Pomimo uczestnictwa w turnieju 
bez klasyfikacji, piłkarki i piłkarze 
z roczników 2011 i 2012 zaprezentowa-
li wolę walki, składne akcje ofensywne, 

a także umiejętność gry w obronie. Sko-
ro na parkiecie było ciekawie to i wi-
downia brawami nagradzała udane za-
grania. 

W czasie turnieju można było zasilić 
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, a uczestnicy turnieju otrzymali 
na pamiątkę okolicznościowe medale.

Minęło kilka godzin i tym razem już 
na zieloną murawę wybiegły zespoły 
złożone z osób związanych z Naprzo-
dem Żernica. Grali kibice, grali zawod-
nicy na co dzień występujący w Majer 
Klasie A, grali również oldboje. Atmos-
fera związana z finałem WOŚP spowo-
dowała, że mimo nieznacznie ujemnej 
temperatury powietrza, nikt nie narze-
kał na aurę i jeszcze po meczu można 
było spędzić czas pod wiatą, gdzie ser-
wowano ciepły posiłek.   

(piotr)
Uczestnicy halowego turnieju z okazji 31. finału 
WOŚP
Fot. Krzysztof Krzemiński

Wycieczka  
autokarem „Górnika”

Kilkudziesięciu mieszkańców gmi-
ny Pilchowice wybrało się 23 stycznia 
br. na wycieczkę autokarem Górnika 
Zabrze połączoną ze zwiedzaniem 
stadionu.

Dla jednych największą atrakcją 
był przejazd autokarem, którym „Trój-
kolorowi” podróżują po całej Polsce. 
Inni nie mogli doczekać się wejścia do 
klubowego sklepu, jednak czas na za-
kupy był ostatnim punktem wycieczki 
poprzedzającym wyjazd w drogę po-
wrotną. Wcześniej przewodnicy za-

planowali przejście tunelem, którym 
piłkarze wychodzą na murawę, za-
glądnięcie do szatni i sali konferencyj-
nej. Kilkuminutowy pobyt w loży Łu-
kasza Podolskiego i oglądnięcie 
trofeów wywalczonych przez repre-
zentantów jedynego polskiego klubu, 
który uczestniczył w finale europej-
skich pucharów.

Uczestnicy wycieczki przebywa-
jąc w miejscach na ogół niedostęp-
nych dla kibiców, wysłuchali również 
wielu ciekawostek i faktów historycz-
nych dotyczących 14-krotnych mi-
strzów Polski.

(piotr)

Uczestnicy wycieczki poznali m.in. historię stadionu 
im. Ernesta Pohla.   Fot. Piotr Skorupa

Zdjęcia 
i relację wideo 
możecie zoba-
czyć skanując 
kody QR.

12 SPORT

Jak widzi komputer?
Tytułowe pytanie to jeden z tema-

tów warsztatów, w których uczestni-
czyli uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy.

– Warsztaty odbyły się w ramach 
Mobilnego Laboratorium Przyszłości 
i obejmowały również zagadnienia 
związanie z „Drukiem 3D” – informu-
je Bogumiła Dudziak, koordynator 
programu z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wilczy. 

Przypominamy, że „Laboratoria 
Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Nasza gmina otrzy-

mała z tego programu 347 tysięcy 400 
złotych, z czego 60 tysięcy trafiło do 
ZS-P w Wilczy.

– Nasza szkoła wzbogaciła się 
między innymi o drukarkę 3D, laptop, 
wizualizer, mikrokontrolery, długopi-
sy 3D, ale również zestawy klocków 
LEGO® Education SPIKE™ Prime, kloc-

ki konstrukcyjne czy też materiały do 
zajęć plastycznych – wylicza Bogumi-
ła Dudziak. – Nowoczesny sprzęt 
uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala 
naszym uczniom rozwijać swoje zain-
teresowania nie tylko na lekcjach tech-
niki i w ramach innych obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, lecz także 
w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań i zajęć świetlicowych. 

Dodajmy, że na początku grudnia 
przed szkołą zaparkował specjalnie 
oznaczony bus, a w nim edukatorzy 
z Mobilnych Laboratoriów Przyszło-
ści, którzy przeprowadzili warsztaty 
dla uczniów klas czwartych i piątej. 

(oprac. piotr / fot. ZS-P Wilcza) 


