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Zdrowych, spokojnych  
i pełnych rodzinnego ciepła świąt  
Bożego Narodzenia. 
Odpoczynku od codziennego zabiegania  
oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku  
oraz  
spełnienia  
w życiu osobistym  
i zawodowym 
życzą

Przewodnicząca  
Rady Gminy Pilchowice 

Agata Mosiądz - Kramorz 
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Pilchowice  
Maciej Gogulla  

wraz  
z Pracownikami Urzędu
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11 listopada 
pamiętamy

Niezwykle uroczysty i podniosły charakter miała  
99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
obchodzona w gminie Pilchowice. 

Była uroczysta msza święta, przed którą złożone zostały kwia-
ty pod pomnikiem poległych i zaginionych mieszkańców Wil-
czy w latach 1939-1946, a następnie w Domu Kultury odbyła 
się część artystyczna.
W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Gminy oraz par-
lamentarzyści i samorządowcy, a także kompania reprezenta-
cyjna jednostki wojskowej AGAT z Gliwic.

RADY 
SOŁECKIE

Stanica
Skład rady Sołeckiej (od lewej):

Krzysztof Czech
Marian Drewniok

Krystian Konieczny (sołtys) 
Vanessa Barton
Romuald Bryłka

Jan Sawczyn
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Pilchowice najpiękniejsze 
w województwie

Tytuł najpiękniejszej wsi, I miejsce  
i nagrodę pieniężną w wysokości  
25 tysięcy złotych otrzymało sołec-
two Pilchowice. Konkurs „Piękna 
Wieś Województwa Śląskiego” to 
cykliczna impreza samorządu wo-
jewódzkiego, w której oceniane są 
realizowane przedsięwzięcia inwe-
stycyjne jak i społeczne. Corocznie 
w szranki stają gminy i społecznicy  
z całego województwa, a nagroda 
ma swój wymiar nie tylko finansowy.

To ogromny sukces, gdyż Pilchowice kon-
kurowały z przepięknymi beskidzkimi  
i jurajskimi miejscowościami turystyczny-
mi, które już poprzez samo położenie bu-
dzą zachwyt uważa Maciej Gogulla - wójt 
Gminy Pilchowice. Chwila, kiedy sołtys 
Pilchowic - Józef Nierychło odbierał pu-
char z rąk Wicemarszałka Województwa 
Śląskiego - Stanisława Dąbrowy na długo 
pozostanie nam w pamięci. Sukces so-
łectwa nie byłby jednak możliwy, gdyby 
nie ogromne zaangażowanie mieszkań-
ców Pilchowic: społeczników z Sołtysem, 
Radą Sołecką i członkami Stowarzyszenia 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom na czele, 
a także gdyby nie niezawodni jak zawszy 
pilchowiccy darczyńcy: Piekarnia BOGAC-
KI, Cukiernia SURDEL, Pizzeria Caro, pań-
stwo Tomasz i Bogusława Nocoń oraz pan 
Gerard Urbanik - dodaje wójt.

Na ten sukces złożyło się docenienie 
przez komisję konkursową rewitalizacji 
centrum Pilchowic z adaptacją historycz-
nego budynku przy ul. Damrota 5 wraz 
z terenem przyległym oraz inwestycji 
drogowych przy ul. Trześniówka i Dolna 
Wieś. Doceniono także zmodernizowane 
obiekty jak: parking przy ul. Powstańców, 
park Motitza, skwer na Rynku oraz ter-
momodernizację przedszkola.

Warty podkreślenia jest fakt, że odrestau-
rowany budynek przy ul. Damrota 5 stał 
się już centrum życia kulturalnego gminy 
Pilchowice. Sama modernizacja obiektu 
stanowiła zaledwie pierwszy krok do oży-
wienia tego miejsca, a oddanie we wła-
danie społecznikom oraz organizacjom 
społecznym tego miejsca było strzałem  
w „10”. Obiekt doskonale sprawdza się 
jako miejsce wystawowe, sala koncerto-
wa, czy miejsce spotkań. 
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26 października 2017 r. w Domu Kultury w Żernicy miało miejsce niezwykłe spotkanie. Przy jednym stole spotkali się ludzie, któ-
rym dzięki wierze w potęgę miłości oraz dzięki poświęceniu i zrozumieniu drugiego człowieka, udało się zbudować trwałe związki 
małżeńskie i szczęśliwe rodziny. Osobami tymi były pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie i 60-lecie 
pożycia małżeńskiego. 

PIĘKNY JUBILEUSZ
50 lat po ślubie

55 lat po ślubie

60 lat po ślubie

Z Jubilatami spotkali się włodarze Gminy Pilchowice: Wójt Gminy - 
Maciej Gogulla i Przewodnicząca Rady - Agata Mosiądz - Kramorz 
oraz Proboszczowie naszych parafii. 
Wójt Gminy, zwracając się do małżonków, przede wszystkim pogra-
tulował im wytrwałości i tak pięknych jubileuszy, a także podziękował 
za wspaniały przykład, jaki dają młodym ludziom, którzy dziś stoją  
u progu swoich życiowych wyborów. Na tegoroczną uroczystość za-
proszono 52 pary małżeńskie z terenu gminy. 
Rocznicę ślubu „ZŁOTE GODY” obchodzili tym roku: Halina i Ka-
zimierz BIERNACCY, Paulina i Czesław ŁAŃCUCCY, Aleksandra  
i Henryk OGIŃSCY, Urszula  i Józef ZMARZŁY, Helena i Lothar RU-
SIN, Zofia i Jan HAMIGA, Erna i Manfred BISKUPEK, Maria i Wal-
ter TUREK, Agnieszka i Ryszard LAKSA, Zofia i Reinhard MAGIE-
RA, Halina i Ryszard PIETRAŚ, Krystyna i Wiesław SZEJA, Lidia  
i Stefan KONDZIOŁKA, Krystyna i Jerzy GRĄŻEWSCY, Adelajda  
i Werner SZMATOŁA, Jadwiga i Gotfryd SKUDA, Genowefa i Mi-
chał WĘGRZYN, Stefania i Jan KÖR-
NER, Maria i Rajnold KOTLORZ, Anna  
i Ginter GLATZEL, Marta i Józef KION-
KA, Cecylia i Dieter SZCZECINA, Mo-
nika i Reinhold KUCZAWSCY, Jadwi-
ga i Jan JASIŃSCY, Maria i Stanisław 
ĆWIELONG, Stefania i Józef PAWLI-
CZEK,  Anna i Wiktor WIERZBICCY.
Rocznicę ślubu „SZMARAGDOWE 
GODY” obchodzili: Jadwiga i Adolf 
RUSSIN, Renata i Stanisław SIKORSCY, 
Gizela i Waldemar KRUS, Urszulai Ge-
rard CZEMPIEL, Bronisława i Wilhelm 

ZAIK, Irena i Otto DRISZEL, Waltraud i Waldemar MAZUREK, Anne-
liese i Roman  MALCHERCZYK, Gertruda i Gerard PENDZICH, Aure-
lia i Karol SMOLIK, Danuta i Edward DOMAGA, Gertraud i Rudolf  
KRZYK, Urszula i Erwin ZMUDA, Gizela i Henryk MASORZ, Gizela i Jo-
achim KANIA, Anna i Tadeusz WODZICZKO, Łucja i Brunon KOCUR, 
Renata i Norbert SZYMURA, Maria i Paweł MOCHA, Stanisława  
i Zdzisław TAŁAJ.
Rocznicę ślubu „DIAMENTOWE GODY” obchodzili: Adeltrauda  
i Henryk WYBIEREK, Stefania i Ginter KOWOL, Urszula i Gerard 
GORECCY, Ingeborga i Hubert KONOPKA, Rozalia i Reinhold 
JONDA.
Spotkanie z Jubilatami było również okazją do odznaczenia mał-
żeństw obchodzących Złote Gody MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE PO-
ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Odznaczenie to przyznawane jest przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim parom, które wspólnie 
przeżyły 50 lat w jednym związku. 

Ten wyjątkowy dzień był okazją do 
wzruszających wspomnień i pamiątko-
wych zdjęć. Całą uroczystość uświet-
niły swoim występem dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy, 
którym serdecznie dziękujemy. Zaś 
wszystkim Jubilatom, szczególnie tym, 
którzy nie mogli uczestniczyć w spo-
tkaniu, jeszcze raz składamy serdecz-
ne gratulacje za dotrzymanie złożonej 
przysięgi małżeńskiej, a także życzymy 
długich lat w szczęściu i zdrowiu oraz 
kolejnych pięknych jubileuszy. 
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Zimowe wieczory z książką
Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach zaprasza wszystkich mieszkańców do odwie-
dzania naszych placówek. Księgozbiór ciągle wzbogacany zapewnia pasjonatom literatury 
bezpłatny dostęp do nowości wydawniczych. Posiadamy w swoich zbiorach zarówno tytu-
ły najbardziej popularnych pisarzy polskich jak i obcojęzycznych. Nie zapominamy również  
o najmłodszych czytelnikach. 

Biorąc pod uwagę opinię dzieci i młodzie-
ży systematycznie uzupełniamy również 
księgozbiór dla nich przeznaczony. Praca 
z dziećmi to główny wyznacznik naszych 
działań w roku 2017. W ramach współpra-
cy z placówkami oświatowymi przeprowa-
dzono liczne zajęcia edukacyjne, warsztaty, 
lekcje biblioteczne, konkursy literacko-pla-
styczne, pasowania na czytelnika. W czasie 
spotkań z najmniejszymi dziećmi głośne 
czytanie bajek połączone było z warszta-
tami. Dzieci tworzyły prace, które później 
były prezentowane w naszych bibliotekach. 
W okresie świątecznym podziwiać będzie 
można prace przedszkolaków wykonane 
specjalnie dla nas. W ramach współpra-
cy z Publicznym Przedszkolem w Wilczy  
w czasie realizacji przez przedszkole przed-
sięwzięcia „Śląski tydzień” bibliotekarka 
przetłumaczyła wiersze dla dzieci z języka 
polskiego na gwarę śląską oraz zaprezento-
wała efekty swojej pracy w czasie śląskiego 
czytania. Aby pomóc dzieciom zrozumieć 
treść czytanych utworu oglądały one do-
brane do wierszy ilustracje.
Wiele naszych działań prowadzonych  
w roku 2017 wspierały instytucje, organi-
zacje, stowarzyszenia oraz życzliwi nam lu-
dzie. Bardzo wszystkim dziękujemy za zaan-
gażowanie, życzliwość i wsparcie.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Pilchowiczanie  Pilchowiczanom udało się 
zorganizować spotkanie autorskie z Panem  
Zbigniewem Kołbą - fizjoterapeutą, oraz 
zrealizować ogólnopolską akcję Narodowe-
go Czytania. Członkowie stowarzyszenia, 
przedstawiciele samorządu terytorialnego, 
mieszkańcy oraz bibliotekarze  wcielili się 
w bohaterów „Wesela” S. Wyspiańskiego. 
Zagwarantowali nam tym samym niezapo-
mniane wrażenia.
Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w Wilczy oraz Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Pilchowicach udało się zapro-

sić do naszej gminy Pana Marka Szołtyska. 
Tematem przewodnim spotkania, na które 
przybyli liczni pasjonaci twórczości pana 
Marka była śląska rodzina i jej wartości. 
Dziękujemy Stowarzyszeniu za tak trafio-
ną inicjatywę.Jeszcze raz z tego miejsca  
wszystkim czytelnikom, inicjatorom, pomy-
słodawcom i uczestnikom naszych spotkań 
składamy serdeczne podziękowania licząc 
na dalszą współpracę.
Zapraszamy na naszą stronę www.bibliote-
ka.pilchowice.pl oraz Facebook

Beata Gillner 
dyrektor GBP
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25 lat AEROPLANU
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, ostatni przed adwentem 
weekend w Żernicy, to koncert zespołu AEROPLAN. O go-
dzinie 19-tej w Domu Kultury był już zapełniony parking, 
zapełniona była sala, a bilety wyprzedane do ostatniego 
miejsca już na miesiąc przed koncertem. Jednym słowem, 
muzyczna uczta, którą zapoczątkował występ zespołu 
„MjusiQ” z Knurowa. Charyzmatyczna, ekspresyjna woka-
listka, znakomici jak zawsze muzycy, Krzysztof Skowroński, 
Krzysztof „Gała Gałuszka”, zaprezentowali się w klasyce re-
pertuaru rock & roll’owego. Za występ, nagrodzeni zostali 
przez publiczność gorącą owacją. 

Po występie zespołu MjusiQ, chwila prze-
rwy technicznej, a na scenie zobaczyliśmy 
film - wywiad z zespołem Aeroplan, który  
w tym roku świętuje swój jubileusz 25-lecia. No  
i około 21-wszej na scenie wreszcie „oni”, go-
rąco witani przez swoich fanów, również tych 
przybyłych po występie kapeli na tegorocz-
nych Dniach Knurowa, muzycy zespołu „Aero-
plan”, w „żelaznym” składzie, Bernard Hajduk 

- wokalista, Mirosław Kłosek - perkusja, Sławek Foit - gitara basowa 
oraz Grzegorz Niźnikiewicz - gitara. W pierwszej części koncertu, 
gościnnie z zespołem wystąpiła flecistka Sylwia Koczy - Łusiak, któ-
ra zbudowała spaniały klimat. Styl muzyczny zespołu wzoruje się na 
zespole Republika, stąd też w repertuarze Aeroplanu wiele styliza-
cji i utworów powstałych „z ducha” linii muzycznej tej kapeli. 
Do dobrego odbioru muzyki przyczyniła się również z pewnością 
znakomita oprawa świetlna imprezy, przygotowana przez p. Wacła-
wa Czarneckiego.
Biorąc pod uwagę fakt, że współpraca pomiędzy zespołem, a Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach układa się od dawna zna-
komicie, można mieć nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie Aeroplan 
„wyląduje” w naszych placówkach kultury i rekreacji.

(atk)
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Żernica

Pilchowice

Stanica

Wilcza

Nieborowice
DNI SENIORA 2018
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Kuźnia Nieborowska

Babeczki z ikrą 
23 listopada w Domu Kultury w Knurowie Szczygłowicach odbył się, organizowa-
ny już po raz trzeci przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Powiatowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej Seniorów. 

W wydarzeniu udział wzięło wielu artystów- seniorów z całego powiatu gliwickiego, którzy 
prezentowali swe talenty w wielu formach artystycznych - od śpiewu i tańca począwszy a na 
rękodziele skończywszy. 
W śród uczestników nie mogło zabraknąć pełnych energii przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczy. 
Występ „Wilczanek” pod przewodnictwem Pani Klaudii Sadeckiej otwierał przegląd. Charyzma Pań i ich długoletnie doświadczenie scenicz-
ne wprawiły publiczność w dobry nastrój, a wszyscy uczestnicy podziwiali kunszt, z jakim łączyły one śpiew, poezję i anegdotę. 
„Wilczanki” już po raz kolejny pokazały, że w ich sercach pomimo upływających lat wciąż króluje maj. 

Leboszowice
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Spółka, której właścicielem w 100 
proc. jest gmina, w obecnym kształ-
cie działa od 2009 roku. Powstała, by 
działać w obszarze usług komunal-
nych, których odbiorcą jest społecz-
ność gminy Pilchowice. PPK zajmu-
je się przede wszystkim poborem, 
uzdatnianiem i dostarczaniem wody 
mieszkańcom, instytucjom publicz-
nym i firmom. Do tego celu wybudo-
wano nowoczesny, w pełni zautoma-
tyzowany system do produkcji wody. 
Przedsięwzięcie to jest największą 
inwestycją z zakresu infrastruktury 
wodociągowej w historii Pilchowic-
kiego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go, które istotnie poprawiło jakość 
naszych usług, zapewniając ciągłość 
i bezpieczeństwo dostaw czystej, do-
brej wody.

Gmina Pilchowice jest zwodociągowana prawie w 100 %, a dłu-
gość sieci wodociągowej wynosi 99,99 km (w tym 92,40 km sieć 
PPK Sp. z o.o.)
Obszar działania Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w przeważającej części uzbrojony jest w sieć wodociągo-
wą, a większość inwestorów ma możliwość włączenia się bezpo-
średnio do istniejącej sieci wodociągowej. 
Obecnie prowadzona jest sprzedaż wody do 
3.495 punktów na terenie gminy Pilchowice. 
Ponadto Przedsiębiorstwo zajmuje się 
utrzymaniem i eksploatacją sieci kanaliza-
cyjnej obejmującej zasięgiem większą część 
sołectwa Żernica, część sołectw Pilchowice 
i Wilcza. Łączna długość kanalizacji wynosi 
26,1 km sieci oraz 8,9 km przyłączy, liczba 
przyłączy kanalizacyjnych do budynków wy-
nosi 669.
Jednocześnie w gminie Pilchowice reali-
zowane są też inne inwestycje gospodarki 
wodno-ściekowej. 
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne 
rozpoczęło w roku 2017 i będzie realizo-
wało do roku 2020 inwestycje strategiczne 
dla Gminy Pilchowice z zakresu kanalizacji 
sanitarnej.
Łączne wydatki związane z realizacją zadań in-
westycyjnych szacuje się na kwotę 25 mln zł.
W ramach głównych inwestycji wyróżnia się:
• Budowę kanalizacji sanitarnej w Żernicy 

etap II tj. ul. I Maja do końca oraz część 

ul. Brzozowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania sza-
cowane są na kwotę 2,95 mln zł. (Zadanie realizowane aktual-
nie).

• Rozbudowę oczyszczalni w Żernicy przy ul. Górniczej wraz z za-
budową prasy do osadów za kwotę: 3,12 mln zł.

• Budowę kanalizacji sanitarnej w części sołectwa Nieborowi-
ce tj.: wzdłuż ul. Górniczej od oczyszczalni do skrzyżowania 
z ul. Zalesie, ul. Kamienna, w części ul. Zalesie i ul. Polna. Wy-
datki związane z realizacją tego zadania szacowane są na kwo-
tę 4,42 mln zł.

• Budowę kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach tj.: od oczyszczal-
ni na osiedlu Piaski, ul. Barbórki do ul. Gwarków, Gwarków do 
Skarbnika, przecięcie Leboszowskiej do Górniczej i Górniczą 
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Pomoc Społeczna  
w Gminie Pilchowice

W Gminie Pilchowice zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy  
ul. Głównej 52.

W ramach pomocy realizowany jest wieloletni programu „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania”. Z programu w bieżącym roku korzysta ponad 320 osób. Od miesiąca września 
2017 r. we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie  
realizowany jest program PO PŻ podprogram 2017, w ramach którego można otrzymać 
żywność. Z programu korzysta dotychczas  150 osób.
Na terenie Gminy Pilchowice prowadzone są prace społecznie użyteczne, w których udział 
bierze 9 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. 
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach realizuje zadnia wynikające z usta-
wy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o systemie oświaty w zakresie 
przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Dotychczas na rok 
szkolny 2017/2018 przyznano pomoc 26 uczniom w postaci stypendium szkolnego. Przy-
znane stypendia wykorzystano w większości na zakup przyborów szkolnych, biurek, krzeseł 
obrotowych itp. Od 2016 r. realizowane jest również świadczenie 500+. Na rok zasiłkowy 
2017/2018 złożono dotychczas 817 wniosków, liczba dzieci 1022.
Dobiega końca realizacja w partnerstwie z innymi gminami i powiatem gliwickim projektu 
pn. „ Nowy start w lepszą przyszłość”, w którym uczestniczyło 26 osób. Wszystkie działania 
podjęte w projekcie zostały zrealizowane, a założone cele zostały osiągnięte. 
Projekt pn. „Nowy start w lepszą przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach na 2017 roku wynosi ponad 
9 mil zł. To duże zasoby, które należy dobrze wydatkować. 

Jolanta Szczecina  
Kierownik Gminnego Ośrodka  

Opieki Społecznej w Pilchowicach

Akcja „Książka na Kresy” rozpoczę-
ta w marcu tego roku przez Fun-
dację „Pomaganie Łączy Ludzi” 
zakończyła się nieoczekiwanie, 
ale bardzo szczęśliwie w Wilnie. 
Zbiórki przeprowadzono dzięki po-
mocy Gminnego Ośrodka Kultury  

w Pilchowicach, Gminnych Bibliotek Publicznych w Pilchowicach i Gierałtowicach oraz Rad 
Dzielnic Zatorze, Szobiszowice i Trynek w Gliwicach.  Zebrano ponad półtorej tony książek,  
zabawek, gier komputerowych i planszowych. Wszystkie te rzeczy przekazano polskiej szko-
le im. Szymona Konarskiego w Wilnie. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszej gminy którzy uczestniczyli 
w akcji, a szczególnie dla Firmy „Niekotrans-Nova, Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach, 
NSZZ Solidarność KWK Knurów oraz senatora RP profesora Krystiana Probierza za pomoc  
w organizacji transportu. 

do przedszkola łącznikiem do ul. Ry-
nek następnie terenami zielonymi 
wokół UG Pilchowice pod ul. Damrota 
obok targowiska do istniejącej oczysz-
czalni na Dworcowej, która zostanie 
zastąpiona przepompownią. Wydatki 
związane z realizacją tego zadania sza-
cowane są na kwotę 6,16 mln zł.

• Przebudowa oczyszczalni ścieków na 
osiedlu Piaski w Pilchowicach za kwo-
tę: 5,66 mln zł. Oczyszczalnia będzie 
obsługiwała sołectwo: Pilchowice 
oraz Wilcza.

Dodatkowo, w latach 2017 - 2020 planuje 
się bieżące inwestycje związane z budo-
wą sięgaczy, mniejszych sieci wod – kan 
oraz sukcesywne przejmowanie sieci od 
prywatnych inwestorów. Łączna war-
tość wydatków szacowana jest na kwotę  
2,4 mln zł.
Planuje się, iż przedstawione powyżej in-
westycje będą finansowane w części:
• ze środków dotacji Unii Europejskiej - 

łącznie 11 mln zł,
• ze środków pożyczek z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

• ze środków nadwyżki finansowej  
z działalności operacyjnej Pilchowic-
kiego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go Sp. z o.o. oraz ze środków pocho-
dzących z dokapitalizowania Spółki 
przez Gminę Pilchowice.

Podsumowując założeniem planu jest 
zwiększenie liczby odbiorców usług 
świadczonych przez Pilchowickie Przed-
siębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz 
poprawienie jakości tych usług, przy 
uwzględnieniu poprawy wpływu urzą-
dzeń na środowisko. 

Adam Ciekański 
prezez  PPK

30 listopada br. brat Bronisław Ma-
licki Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pil-
chowicach odznaczony został złotą 
odznaką „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Śląskiego”. Odznakę wręczył Kry-
stian Kiełbasa - radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego na sesji Powiatu 
Gliwickiego.

Serdecznie Gratulujemy

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Pilchowice 
życzymy  

radosnych i pełnych ciepła  
Świąt Bożego Narodzenia,  
a z okazji nadchodzącego  

Nowego 2018 Roku  
życzymy zdrowia,  

wielu dobrych dni oraz wszelkiej pomyślności. 
Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza 

oraz pracownicy  
Pilchowickiego Przedsiębiorstwa  
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Niezwykła  
wizyta

Przedszkolaki z Wilczy odwiedziły Urząd Gminy  
w Pilchowicach. Atrakcji było co niemiara. 

Najpierw wizyta w gabinecie wójta, co odważniejsi 
sprawdzili, czy pasują do fotela. Dalej było zwiedzanie 
poszczególnych komórek organizacyjnych. Na dzieci 
czekały także pierwsze „prawdziwe” dowody osobiste. 
A na finał była wizyta w nowym budynku przy ul. Dam-
rota 5, gdzie był poczęstunek oraz prezenty.
Jedna z par postanowiła skorzystać z okazji i zawarła 
związek małżeński.

Przyjaźni środowisku
Jak co roku sołectwa z terenu Gminy Pilchowice wzięły udział w konkursie „Powiat Przyjazny Środowisku”,  w ramach którego 
uczestnicy ubiegają się o środki na realizację drobnych zadań mających na celu poprawę otaczającego nas środowiska.  

Tym razem z naszej Gminy w konkursie wystartowały sołectwa: Wilcza, Żernica i Nieborowice. Wszystkie trzy otrzymały wyróżnienia 
i nieco ponad tysiąc złotych na swoje projekty.  Żernica i Wilcza postanowiły przeznaczyć pieniądze na zagospodarowanie terenów 
zielonych (zakup roślin i donic) przy swoich domach kultury, zaś Nieborowice postawiły na oczyszczenie rowu melioracyjnego pomię-
dzy ul. Główną, a Polną. 

zagospodarowanie terenu za Domem Kultury w Żernicy zagospodarowanie terenu za Domem Kultury w Wilczy
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Pierwszy z nich to „Aktywna Tablica”, w ramach którego Urząd Gminy otrzymał 56 tys. zł 
na zakup tablic interaktywnych. Dzięki zakupionemu sprzętowi nauczyciele będą mogli 
wykorzystywać nowoczesne, interaktywne metody przekazywania wiedzy, a dl uczniów 
nauka matematyki, fizyki, geografii czy biologii stanie się ciekawsza i bardziej przyjemna. 
Celem drugiego projektu, który jest współfinansowany w ramach rządowego programu 
wspomagania bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „BEZPIECZ-
NA +”,  jest zwiększenie u dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznego zachowania 
się w różnych sferach życia. Realizacja tego projektu zaowocowała wieloma ciekawymi 
wydarzeniami. 

Do tych najciekawszych dla uczniów 
należały spotkania ze sportowcami. 
Żużlowcy z KS ROW RYBNIK: Rafał 
Szombierski, Kacper Woryna i Ro-
bert Chmiel nie tylko opowiadali  
o czarnym sporcie, o adrenalinie, 
jaką on daje czy ryzyku jaki się z nim wiąże ale i przywieźli ze sobą motor, który, stojąc po-
środku każdej z szkolnych sal gimnastycznych,  budził olbrzymie zainteresowania zwłaszcza 
wśród chłopców. 

Z niemałym zaciekawieniem uczniowie podeszli do 
spotkań ze szpadzistkami Weroniką Kozębą i Emilią 
Korkus z Szermierczego Klubu Sportowego „MUSZ-
KIETER” z Gliwic. Dziewczyny pod okiem swojego 
trenera Piotra Markowicza, który na co dzień jest 
nauczycielem w-fu w pilchowickiej szkole, dały po-
kaz kunsztu i piękna pojedynku na szpady. 

Największe emocje wzbudziła jednak wi-
zyta zawodników Górnika Zabrze. Piłkarze 
Tomasz Loska i Krzysztof Kiklaisz w towarzy-
stwie JORGUSIA, klubowej maskotki odwie-
dzili szkołę w Wilczy. Była to jedyna placów-
ka, którą odwiedzili z uwagi na dość napięty 
grafik drużyny. Jednakże zapewnili, że jak 
tylko to będzie możliwe odwiedzą także inne 
szkoły. 
W ramach „Bezpiecznej +” we wszystkich 
placówkach oświatowych przeprowadzono 
również cykl spotkań ze służbami ratowni-
czymi. Byli Policjanci, którzy z uczniami klas 
starszych rozmawiali o zagrożeniach, jakie 
może nieść ze sobą nieumiejętne korzysta-
nie z Internetu,  mówili o cyberprzemocy  
i konsekwencjach nielegalnego pozyskiwa-
nia danych. Z kolei młodsze dzieci szkolne  
i przedszkolaki spotkały się z st. sierż Marcinem Rydlem z gliwickiej drogówki, który w towarzystwie 
SZNUPKA - policyjnej maskotki, uczył je jak zachować się, by być bezpiecznym i widocznym na drodze. 
Ciekawym i niezwykle ważnym wydarzeniem były spotkania z ratownikami medycznymi z Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, którzy uczyli dzieci i młodzież udzielania pierwszej po-

mocy. Nie lada atrakcją była dla uczniów możliwość zajrzenia do ambulansu, 
którym transportuje się ofiary wypadków do szpitala. 
„Bezpieczna +”to także spotkania z Mieczysławem Glinką z Aktiv Dar i pokazy 
samoobrony, a także spotkania ze strażakami z naszych OSP. 
Realizacja takich programów jak „Aktywna Tablica” czy „Bezpieczna +” to bar-
dzo ważny dla nas element działalności edukacyjnej naszych szkół. Dzięki im 
nauka staje się łatwiejsza, przyjemniejsza i ciekawsza. 

Programy rządowe w naszych szkołach 
Od początku roku szkolnego we wszystkich szkołach naszej Gminy realizo-
wane są dwa projekty finansowane z programów rządowych. 



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 5 (61) - grudzień 201712

Mamy wiele TALENTÓW
16 listopada 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach odbył się Gminny Konkurs 
„Mam Talent”, który był realizowany w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-
2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 

Koncertowe TALENTY
Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Pilchowicach zorganizowało kolejny koncert młodych talentów muzycznych z tereny gminy. Wy-
stąpiły dzieci rozpoczynające dopiero przygodę z muzyką, a także dzieci i młodzież bardziej już ar-
tystycznie wyrobiona i obeznana z występami przed publicznością. Poziom koncertu pozwala opty-
mistycznie przyjąć, że możemy liczyć 
na uczestnictwo w koncertach, na 
których zaprezentują się nasi artyści. 
Na sobotnim spotkaniu, z mini kon-
certem wystąpił Tomek Biadacz, jesz-
cze niedawno uczeń szkoły w Pilcho-
wicach, dzisiaj student Politechniki 
Wrocławskiej, znany i ceniony muzyk 
artystycznego ruchu studenckiego.

W konkursie tym uczniowie wszystkich naszych szkół mogli zapre-
zentować swoje umiejętności. Zaprezentowało się 32 finalistów 
wyłonionych podczas wewnętrznych eliminacji z każdej placówki 
oświatowej. Poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany, 
a prezentowane talenty bardzo różnorodne: śpiew, taniec, taniec 
z szarfami, gra na instrumencie, gimnastyka artystyczna, taniec na 
wrotkach/rolkach, układ gimnastyczny, recytacja. 
Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Waldemar 
Pietrzak - dyrektor Gminnego Domu Kultury, Anna Jakiesz - Bła-
siak - solistka Opery Śląskiej w Bytomiu, Agnieszka Lotkowska 
zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilcho-
wicach, Maciej Szczęch - założyciel Kabaretu Łowcy.B, Monika 
Zięba - tancerka najwyższej międzynarodowej klasy „S”, Ariel 
Zając - tancerz najwyższej międzynarodowej klasy 
„S” miała nie mały problem, by wybrać zwycięz-
ców. 
Oto, nazwiska tegorocznych laureatów:
I MIEJSCE ZDOBYLI:
- Jagoda Łasut z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Żernicy
- Marcela Pabiasz z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Żernicy
- Julia Kocur z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Pilchowicach
II MIEJSCE ZDOBYLI:
- Aleksandra Szmit z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Wilczy
- Marcel Handzlik, Maja Handzlik, Marta Banik  

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy

- Martyna Draga z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Pilchowicach

III MIEJSCE ZDOBYLI:
- Laura Marszałek z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Stanicy
- Emilia Szynkowska z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Pilchowicach
- Bartosz Zalewski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowi-

cach.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy, dodat-
kowo każdy uczestnik plecak. Dziękujemy wszystkim za udział  
w konkursie, a finalistom gratulujemy wspaniałych występów.
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KUŹNIA NIEBOROWSKA - LEBOSZOWICE - NIEBOROWICE - PILCHOWICE - STANICA - WILCZA - ŻERNICA

INWESTYCJE 2017

ŻERNICA - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

PILCHOWICE - zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek

ŻERNICA - przebudowa ul. Nieborowskiej - etap II

PILCHOWICE - adaptacja budynku przy ul. Damrota 5

STANICA - przebudowa ul. Dworcowej - etap I
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zagospodarowanie Parku - budowa oświetlenia

adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 - widok po remoncie

PILCHOWICE

adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 - widok po remoncie

adaptacja budynku  
przy ul. Damrota 5  
- widok przed remontem

adaptacja budynku  
przy ul. Damrota 5  
- widok przed remontem
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przebudowa „odnogi” ul. Gliwickiej

remont ul. Spółdzielczej

utwardzenie ścieżki obok Urzędu Gminy

PILCHOWICE

zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek
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przebudowa ulic: Cicha - Zalesie, etap II

NIEBOROWICE

KUŹNIA NIEBOROWSKA

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej

zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Nieborowicach



INWESTYCJE 2017 17

STANICA

modernizacja pomieszczeń ZSP Stanica

budowa siłowni plenerowej

przebudowa ul. Dworcowej - etap I
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budowa siłowni plenerowej

zagospodarowanie terenu za Domem Kultury

ŻERNICA

przebudowa ul. Nieborowskiej - etap II

modernizacja ZSP Żernica

przebudowa „odnogi” ul. Górniczej
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 przebudowa ul. Stawowej 

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Grzonki

przed

WILCZA

przed

po po

remont ul. Stawowej w rejonie cmentarza
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budowa siłowni plenerowej modenizacja pomieszczeń ZSP Wilcza

przebudowa ul. Wysokiej - etap I

WILCZA

LEBOSZOWICE

przebudowa ul. Wiejskiej - etap I
modernizacja sanitariatów  
na „Młynówce”
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Poetycki konkurs
30 października 2017 r. odbył się w sali Damrota 5 w Pilchowicach kolejny IX Gminny 
Konkurs Poezji Rodzimej im. ks. K. Damrota zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach.

Odlotowy sezon
4 listopada 2017 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się uroczystości  
40 - lecia istnienia oddziału Pilchowickiego Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych oraz zakończenia sezonu lotowego 2017 r. 

Spotkanie rozpoczął film o księdzu Kon-
stantym Damrocie nakręcony przez mło-
dzież we współpracy z Agnieszką Robok w 
ramach projektu realizowanego przez GOK 
Pilchowice „Kręcimy ale filmy”, seria „Taka 
historia”. Po filmie Julia Niestrój zaśpiewa-
ła „Kiedyś byłam różą” z repertuaru Kayah, 
a następnie Bernadeta Suliga wprowadziła 
nas swoimi wierszami w świat poezji i kon-
kurs się rozpoczął przed bardzo licznie zgro-
madzoną publicznością.
W kategorii wiekowej „szkoła podstawo-
wa” udział wzięło czworo uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Stanicy przygotowanych 
przez polonistkę Anitę Szczęsny i dziewię-
cioro uczniów z Zespołu Szkół w Pilchowi-
cach, których przygotowała do konkursu 
polonistka Mariola Serafin.
W kategorii wiekowej „gimnazjum” udział 
wzięło dwudziestu jeden uczniów z gimna-
zjum w Pilchowicach również przygotowa-
nych przez polonistkę Mariolę Serafin.
W kategorii wiekowej „powyżej 16 lat” 
udział wzięło sześć osób dorosłych. 
Jury w składzie Teresa Bochenek (dyrektor-
ka MSP nr 2 w Knurowie), Mariola Serafin 
(polonistka ZS Pilchowice), Winfryd Ficoń 
(pedagog, Radny Powiatu Gliwickiego)  

i Waldemar Pietrzak (dyrektor GOK Pil-
chowice) nie miało łatwego zadania. Osta-
tecznie w kategorii wiekowej „szkoła pod-
stawowa” nagrody otrzymali: I miejsce 
Jakub Dzida (SP Pilchowice) za wiersz „Siód-
moklasista”, II miejsce Marcelina Ścieran-
ka (SP Pilchowice) za wiersz „Nasza szko-
ła”, III miejsce Alicja Dragon (SP Stanica)  
za wiersz „Wieczorny spacer”. Przyznano 
również dwa wyróżnienia: Paweł Chrośnik 
(SP Pilchowice) za wiersz „Głodna myszka” 
oraz Alicja Dzida (SP Pilchowice) za wiersz 
„Disneyland”.
W kategorii „gimnazjum” nagrody otrzy-
mali: I miejsce Aleksandra Malanowska 
za wiersz „Co to jest miłość?”, II miejsce 
Jessica Pelka za wiersz „Nadzieja” oraz III 
miejsce Katarzyna Serafin za wiersze „Wę-
drówka”, „Wehikuł czasu”, „Życie”. Przyzna-
no dwa wyróżnienia - otrzymały je Marta 
Pieszka za wiersz „Jesień” oraz Martyna 
Draga za wiersz „Powiedz mi”.
W kategorii wiekowej „powyżej 16 lat”  
I miejsce otrzymała Edyta Duda (Wilcza) 
za wiersze „Jesienna pani” i „Krótki wiersz 
o miłości”, II miejsce Krystyna Madeja 
(Wilcza) za wiersz „Wierzba”, III miejsce 
Agnieszka Niestrój (Żernica) za wiersze „Je-
sień życia” i „Idzie jesień”.
O Nagrodę Publiczności walczyły członkinie 
Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice pod 
dyrekcją Magdaleny Oleszowskiej śpiewa-
jąc piosenki do słów Agnieszki Osieckiej 
oraz Jana Brzechwy. Publiczność przyznała 
swoją nagrodę Agnieszce Groborz za wyko-
nanie piosenek do słów Agnieszki Osieckiej 
„Wariatka tańczy” i „Niech żyje bal”. 
Konkurs przygotowały i prowadziły Magda-
lena Oleszowska z Grażyną Kus.

Anna Surdel

a ponieważ było to podwójne święto więc 
wyróżnionych było co niemiara. Pamiątko-
wy grawer z życzeniami dla całej braci gołę-
biarzy  przekazał Wójt Gminy Pilchowice na 
ręce prezesa oddziału, następnie  uhonoro-
wano najbardziej zasłużonych dla oddziału 
Pilchowice Pana Adolfa Ciupke, Reinholda 
Kotlorza, Jana Wieczorke, Henryka Marka, 
Zygfryda Góreckiego i Huberta Konopkę. 
Nagród za loty w minionym sezonie było 
bardzo dużo co świadczy o dużej profesjo-
nalności i zaangażowaniu w uprawianiu 
tego ciekawego hobby. 

Prezes oddziału Paweł Gardyjas powitał  
licznie zgromadzonych pasjonatów gołębi 
pocztowych oraz zaproszonych gości: Wój-
ta Gminy Pilchowice pana Macieja Gogullę, 

prezesa Okręgu Katowice pana Alojzego Le-
piarczyka, prezesa Rejonu Ziemi Rybnickiej 
pana Łucjana Biadacza. Świętowanie rozpo-
częto od wręczania pucharów i dyplomów, 
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29 listopada w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Pilchowicach 
odbył się IV Międzyszkolny Festi-
wal Podróżniczy Carpe Diem. Jego 
organizatorem jest Zespół Szkół im. 
I.J. Paderewskiego w Knurowie i Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Pilcho-
wicach. W festiwalu wzięło udział 
około 450 uczniów z miasta Gliwice 
i powiatu Gliwickiego. Jest to rekord  
w 4 letniej historii festiwalu! Hala 
sportowa pilchowickiej szkoły pęka-
ła w szwach a zasiedli na niej ucznio-
wie z oficjalnie zgłoszonych do festi-
walu dwunastu szkół. 

W części wykładowej wystąpili Elżbieta  
i Andrzej Lisowscy,  krakowscy podróżnicy, 
autorzy przewodników i m.in. książki „Po-
łudniki Szczęścia”, twórcy telewizyjnego 
„Światowca” oraz członkowie nowojorskie-
go The Explorers Club. Zabrali nas w podróż  
do Świat Islamu - od Maroka, Tunezji i Egip-
tu - przez Turcję, Iran, Emiraty Arabskie, Sy-
rię, Pakistan, Indie - po Tajlandię, Malezję, 
Singapur, Brunei, Indonezję  w wykładzie 
„ISLAM I DŻINY”. 
Pula nagród w tegorocznym festiwalu prze-
kroczyła po raz pierwszy trzy tysiące zło-
tych!
Wśród głównych nagród dla uczestników 
części konkursowej, ufundowanych przez 
Gminę Pilchowice, Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Dyrekcję obu szkół organizatorów były: ple-
caki, namiot i maty samopompujące. Było 
też ponad sześćdziesiąt nagród dla publicz-
ności: pilchowickie gadżety w tym miody 
od lokalnych pszczelarzy, gadżety z Miasta 
Gliwice w tym buffy, obiektywy do telefo-
nów i koszulki, gadżety z powiatu gliwickie-
go: książki o obiektach w powiecie, mapy, 

magnesy i przewodniki rowerowe. Wydaw-
nictwo Bezdroża po raz kolejny zadbało by 
wśród nagród znalazły się przewodniki po-
dróżnicze i literatura turystyczna. 
Smart geomatic ufundował dwa vouchery 
uprawniające do poznanie tajników two-
rzenia zaawansowanych map z danych 
przestrzennych oraz publikowania ich  
w Internecie podczas wizyty w głównej sie-
dzibie w Gliwicach.
Prawdziwym hitem okazał się voucher na 
lekcję windsurfingu z instruktorem - Mi-
rosławem Małkiem - V-ce Mistrz Europy, 
wielokrotny Mistrz Polski i olimpijczykiem  
z Atlanty w Szkole Windsurfingu POL33 nad 
Zalewem Rybnickim oraz drugi - sesja w 
Wakeparku Big Blue przy Centrum Sportów 
Wodnych Big Blue mieszczącym się przy ką-
pielisku Ruda w Rybniku.

WYNIKI CZĘŚCI KONKURSOWEJ:
Kategoria A - Pecha Kucha
1. Eryk Czekalski - „Islandia - wyspa Żywio-

łów”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Pol-
skich.

2. Annika Geitz - “Chiny - na drugi koniec 
świata.” - Zespół Szkół im. I.J. Paderew-
skiego w Knurowie - technikum.

3. Marta Werwińska - „Kocioł Bałkański” - 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowi-
cach.

Kategoria B - Film z Podróży
1. Patrycja Więcko - „342 km z lotu pta-

ka”, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego  
w Knurowie - techniku.

2. Alicja Doktór - „Grudzień pod palmami, 
wyprawa do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich” - I Liceum Ogólnokształcące 
Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskie-
go w Gliwicach

3. Katarzyna Serafin - „Wakacje życia”,  Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowi-
cach.

Kategoria C - Zdjęcie z podroży - temat: 
„Rodzina”
1. Amelia Golec - „Najlepszy prezent” - 

Milenka z Mamą w dniu Chrztu, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach.
2. Annika Geitz - „Mama poprowadzi cię 

tam, gdzie światło świeci najjaśniej” 
- pobyt w szpitalu, Zespół Szkół im. I.J. 
Paderewskiego w Knurowie - techniku.

3. Konrad Wietrzak - za dwa zdjęcia „Rodzi-
na Krokusów w Dolinie Chochołowskiej” 
i „Cienie Rodziny”, II Liceum Ogólno-
kształcące w Gliwicach.

Nagrodę publiczności za pokaz metodą pe-
cha kucha zdobyła Annika Geitz.
Wszystkie projekty graficzne wykonała 
Agencja Reklamwa Etylina z Gliwic.
Kolejny Międzyszkolny Festiwal Podróżni-
czy Carpe Diem już za rok w Knurowie. Ser-
decznie zapraszamy! W najbliższych dniach 
na stronie festiwalu fb.com/festiwalcarpe-
diem opublikowane zostaną zwycięskie fil-
my i zdjęcia.

Carpe 
Diem

https://www.facebook.com/POL33windsurfing/?fref=mentions
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Stop „kopciuchom”
Przypominamy, iż w związku z obowiązującą tzw. „Uchwałą antysmogową” na terenie województwa śląskiego obowiązuje 
zakaz spalania:

• węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z wykorzy-
staniem tego węgla,

• mułów i flotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek produko-
wanych z ich wykorzystaniem,

• paliw, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziarnieniu 
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 
15 %,

• biomasy stałej (np.: pelet, drew-
no, słoma, itp.), której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 
20%.

Ponadto właściciele kotłów, których wiek 
przekracza 10 lat od daty ich produkcji są 
zobowiązani do wymiany kotła na kocioł 
klasy 5 do końca 2021r.
„Uchwała antysmogowa” precyzuje rów-
nież funkcję kontrolną, która spoczywa 
m.in. na barkach Wójta.
Kontrole na terenie naszej Gminy prowa-
dzone będą przez pracowników Referatu 
Planowania Przestrzennego, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowi-
ska. 
Informujemy również, że właściciel nie-
ruchomości ma obowiązek wpuszczenia 
do swojego domu pracowników tutejsze-
go Urzędu legitymujących się upoważ-
nieniem Wójta Gminy Pilchowice do kon-

troli palenisk domowych oraz spalanego 
paliwa.
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy 
mogą m.in. pobrać próbkę z paleniska 
kotła lub wykonać inne czynności kon-
trolne jak i żądać pisemnych lub ustnych 
informacji.
Pamiętajmy, że według obowiązujących 
przepisów osoba, która udaremnia lub 
utrudnia wykonanie kontroli paleniska 
popełnia przestępstwo zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wolności.
Pamiętajmy, że kto nie przestrzega ogra-
niczeń, nakazów lub zakazów określo-
nych w „uchwale antysmogowej” podle-
ga karze grzywny, która może wynosić od 
20 zł do 5 000 zł.
Zwracamy się również z apelem do 
mieszkańców o niepalenie śmieci.
Palenie śmieci w domu jest niebezpiecz-
ne, nie tylko powoduje uszkodzenie in-
stalacji i przewodów kominowych ale 
emitowane do atmosfery substancje 
chemiczne mają znaczący wpływ na na-
sze zdrowie.
Nie przestrzeganie powyższego zakazu 
grozi wysoką grzywną do 5 000 złotych.
Warto również przypomnieć, że miesz-
kańcy naszej Gminy w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) mogą 
skorzystać z dofinasowania do wymia-

ny starych źródeł ciepła na nowe źródła 
ciepła gazowe, olejowe oraz kotły klasy 
5. Na realizację zadania polegającego na 
wymianie starego źródła ciepła na nowy 
kocioł ekologiczny wraz z montażem, 
właściciel nieruchomości może uzyskać 
50% dofinansowania jednak nie więcej 
niż 6 000 zł.
Warunkiem przystąpienia do Programu 
jest złożenie wniosku w tut. Urzędzie (na-
bór wniosków prowadzony jest w sposób 
ciągły). Wniosek można pobrać ze strony 
internetowej: www.bip.pilchowice.pl lub 
w Urzędzie Gminy w Pilchowicach pokój 
nr 11.
Inwestorzy, którzy złożą wniosek zostaną 
wpisani na listę rankingową, która spo-
rządzana jest według daty złożenia wnio-
sku.
Po zakwalifikowaniu się do danego etapu 
następuje podpisanie umowy pomiędzy 
inwestorem, wykonawcą i operatorem 
programu a następnie realizacja zadania. 
Dofinasowaniem nie mogą być objęte 
prace wykonane przed datą podpisania 
umowy.
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LKS „WILKI” Wilcza 
Jedyny taki obiekt  
w powiecie!

25 listopada w Katowicach miało miejsce uroczyste podsumowanie 
konkursu „Wiejski obiekt sportowy zawsze wzorowy” organizowane-
go przez Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Klubów Sporto-
wych, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa 
Śląskiego. 

W konkursie zgłoszonych zostało 60 
klubów sportowych z całego wojewódz-
twa śląskiego, które ubiegały się o tytuł 
najlepszego wiejskiego obiektu sporto-
wego. W czasie wizji terenowych komi-
sja konkursowa wyłoniła spośród nich  
12 laureatów. W gronie nagrodzonych 
znalazł się - jako jedyny w całym powie-
cie gliwickim - obiekt zarządzany przez 

Ludowy Klub Sportowy „Wilki” Wilcza. 
Nagrodę z rąk Krystiana Kiełbasy - Rad-
nego Sejmiku Województwa Śląskiego 
odebrał Ryszard Stawiarz - Prezes LKS 
„Wilki” Wilcza. Wygrana, oprócz prestiżu 
jaki daje tytuł wzorowego obiektu spor-
towego, miała również wymiar praktycz-
ny, gdyż Klub otrzymał 20 piłek meczo-
wych i treningowych. 

Gratulujemy LKS ”Wilki” Wilcza otrzy-
manego tytułu i serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, które na co dzień dba-
ją o boisko, a w szczególności Prezesowi 
Klubu - Ryszardowi Stawiarzowi. To dzię-
ki ich pracy, staraniom i zaangażowaniu, 
obiekt jest przepiękną wizytówką Wilczy  
i chlubą całej Gminy Pilchowice. 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PILCHOWICE
3 grudnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy o puchar 
wójta rywalizowało ponad 60 zawodniczek  
i zawodników w różnych kategoriach wieko-
wych.
Wyniki: 
dziewczyny klasy od I do VII: 
1. Piontek Kornelia - Wilcza, 2. Karde-
la Magdalena - Wilcza, 3. Okoń Zuzanna  
- Wilcza
Żacy
1. Pedrycz Jakub - Żernica, 2. Karwot Domi-
nik - Żernica, 3. Zajonc Michał - Żernica

młodzicy
1. Szulc Marek - Nieborowice, 2. Pankowicz 
Olaf - Nieborowice, 3. Karwot Miłosz - Żer-
nica
kadeci
1. Barczyk Bartosz - Pilchowice, 2. Wiciok 
Karol - Wilcza, 3. Perkosz Ignacy - Żernica
juniorki (dziewczyny)
1. Hyjek Nikola - Wilcza, 2. Kocur Julia - Sta-
nica, 3. Dombek Laura - Wilcza
juniorzy (chłopcy)
1. Pabisz Kacper - Żernica, 2. Cuber Dawid - 
Żernica, 3. Szulc Patryk - Nieborowice

seniorzy
1. Wichowski Grzegorz - Wilcza, 2. Szymi-
czek - Szymon - Wilcza, 3. Nosiadek Daniel 
- Żernica
oldboy
1. Dubec Paweł - Żernica, 2. Pogorzelski Ja-
nusz - Żernica, 3. Twardawa Henryk - Żer-
nica.
Szczególne podziękowania należą się 
głównemu organizatorowi przedsięwzię-
cia - Rajnardowi Dyrszce oraz Danielowi 
Nosiadkowi i Pawłowi Oleszowskiemu za 
sprawne przeprowadzenie zwodów.
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