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Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla 
i Przewodnicząca Rady Gminy Agata Mosiądz-Kramorz 

mają zaszczyt zaprosić na obchody  

Narodowego Święta Niepodległości, 
które odbędą się 11 listopada 2018 r.

10:15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych i zaginionych mieszkańców Wilczy w latach 1939-1946

10:30 - msza święta w kościele św. Mikołaja w Wilczy.

Po mszy świętej zapraszamy na program artystyczny do sali Domu Kultury w Wilczy.

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
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GMINA PILCHOWICE  
W PROGRAMIE PARTNERSKIM GÓRNIKA

Maciej Gogulla, wójt gminy oraz Andrzej Pasek, wi-
ceprezes Górnika Zabrze podpisali umowę na pro-
mocję gminy.

Samorządowcy  
z Powiatu  
w Pilchowicach
21 września 2018 r. w gminie Pilchowice na zaprosze-
nie wójta gminy Macieja Gogulli oraz starosty powiatu 
gliwickiego Waldemara Dombka, w ramach cyklicz-
nych spotkań Grupy G8, gościli włodarze gmin Powiatu 
Gliwickiego. Tematem spotkania było podsumowanie 
współpracy gmin i powiatu w mijającej kadencji 2014-
2018.

Przypominamy, że 30 listopada 2018 r. upływa ostateczny termin skła-
dania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „ Dobry start” na rok 
szkolny 2018/2019. 
Do 25 września br. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach wpły-
nęło 1019 wniosków i wypłacono świadczenia dla 1356 uczniów. Osobom, 
które dotychczas nie złożyły wniosku przypominamy, że wnioski można 
składać  również poprzez: bankowość elektroniczną (należy sprawdzić tę 
możliwość na stronie swojego banku), PUE ZUS (platformę elektroniczną 
usług ZUS), portal Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@
tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). 

Podpisanie umowy oznacza promocję Pilchowic w obrębie 
stadionu, strefie rodzinnej, bandach reklamowych na wy-
branym meczu. Dodatkowo to właśnie najmłodsi kibice sta-
nowić będą dziecięcą eskortę, a liczni kibice otrzymają de-
dykowane miejsca w preferencyjnych cenach. Co w zamian? 
Pichowice zaoferowały wsparcie w promowaniu meczów  
i innych wydarzeń w formie ekspozycji plakatów i ulotek oraz 
za pośrednictwem gminnych mediów już od najbliższego 
meczu z Lechem Poznań.
- Na pewno przeprowadzimy wiele akcji marketingowych 
dedykowanych Górnikowi i to nie dlatego, że umowa nas do 
tego obliguje, ale z czystej przyjemności - powiedział Maciej 
Gogulla, wójt gminy, który jest wielkim fanem piłki nożnej, 
śledzi uważnie rozgrywki, trzymając kciuki za „Trójkoloro-
wych”.
- W drodze na spotkanie mijaliśmy siedziby firm, z którymi 
współpracujemy, a także widzieliśmy wiele elementów świadczą-
cych o przywiązaniu mieszkańców Pilchowic oraz okolicznych miej-

scowości do Górnika - mówi Andrzej Pasek, reprezentujący Klub  
- Nie ukrywam satysfakcji z tego, iż program się rozwija i dołączyła 
do niego bardzo dynamicznie rozwijająca się gmina Pilchowice.
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„AKCJA - SEGREGACJA!  
2 x WIĘCEJ, 2 x CZYŚCIEJ”

21 września 2018 r. na terenie naszej gminy odbyła się dwudziesta piąta edycja 
akcji „Sprzątanie świata”. 

Tradycyjnie najaktywniejszymi uczestnikami kampanii okazały się dzieci i młodzież z pla-
cówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Do akcji włączyła się również 
firma KOMART Sp. z o.o., która zobowiązała się odebrać zebrane w trakcie kampanii odpa-
dy. Ze strony organizatorów akcji pragniemy bardzo serdecznie podziękować: przedszkola-
kom, uczniom, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom naszych jednostek 
oświatowych, a także Zarządowi oraz pracownikom firmy KOMART Sp. z o.o. w Knurowie 
oraz wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2018”.

Wymień piec  
jeszcze w tym roku!

Gmina Pilchowice informuje, iż trwa 
nabór wniosków o udzielenie dotacji 
celowej na dofinansowanie przed-
sięwzięcia w ramach „Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 
Pilchowice”.

Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów 
kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej 
niż 6 000,00 zł – w przypadku wymiany sta-
rych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła 
węglowe lub opalane biomasą retorowe/
tłokowe (spełniające kryteria określone  
w Uchwale Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw – kocioł spełniający mini-
mum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 
pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012), 
gazowe lub olejowe.

Wnioski można pobrać z następującej 
strony internetowej: 
https://bip.pilchowice.pl
w zakładce WNIOSKI i DRUKI/OCHRONA 
ŚRODOWISKA,
bądź w Urzędzie Gminy Pilchowice przy  
ul. Damrota 6 w Pilchowicach w pokoju  
nr 11.

Jednocześnie przypominamy iż zgodnie  
z Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw, obowiązek wymiany stare-
go źródła ciepła na kocioł klasy 5 nastąpi  
z dniem:

• 1 września 2018 r.  
– dla nowych obiektów bu-
dowlanych,

• 1 stycznia 2022 r.  
– dla instalacji centralnego 
ogrzewania powyżej 10 lat  
od daty produkcji,

• 1 stycznia 2024 r.  
– dla instalacji centralnego 
ogrzewania od 5 do 10 lat  
od daty produkcji,

• 1 stycznia 2026 r.  
– dla instalacji centralnego 
ogrzewania poniżej 5 lat  
od daty produkcji,

• 1 stycznia 2028 r.  
– dla kotłów klasy 3 i 4.

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  

na oficjalny profil 
www.facebook.com/

pilchowice
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Odpady wielkogabarytowe, 
a odpady budowlane i rozbiórkowe  

(poremontowe) 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – to odpady komunalne po-
wstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmia-
ry lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach 
na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, sza-
fy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, wózki dziecięce, 
lustra, dużych rozmiarów donice ogrodowe itp.

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ wszelkiego 
rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewnia-
ne, palety, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, szamba, 
wanny, umywalki, muszle toaletowe i spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety, części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, 
odpady remontowe m.in. gruz, papa, przęsła ogrodzeniowe, 
bramy, furtki, bramy garażowe, odpady ogrodowe (węże), duże 
kartony np. po sprzęcie AGD, styropian pochodzący zarówno 
ze sprzętu AGD i dociepleń. Jak również worki na śmieci lub 
kartony, do których zapakowano drobne odpady, które można 
wrzucić do pojemnika na odpady i wystawić w dniu odbioru 
zgodnie z harmonogramem, skrzynki z tworzywa sztucznego 
(np. po owocach, na butelki), wiadra/ wiaderka z tworzywa 
sztucznego, palety i inne.

Odpadem wielkogabarytowym nie jest także zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 

     

Odpady budowlane i rozbiórkowe (poremontowe) są to od-
pady  powstające podczas prac remontowych ( z wyłączeniem 
odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia 
lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebez-
piecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest), 
przeprowadzanych w naszych domach. Głównym składnikiem 
naszych odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany  
i ceramiczny.

Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poremonto-
wych) objętych systemem odbioru odpadów komunalnych  
w Gminie Pilchowice zaliczamy:

• gruz betonowy, ceglany, ceramiczny

• ceramika łazienkowa np.: wanny, umywalki, muszle toaleto-
we, tapety, płyty gipsowe

• cement, gips, wapno,

• rury,

• wykładziny podłogowe,

• deski drewniane, drzwi

• okna 

   

Pamiętajmy, że w dniu wywozu odpadów rozbiórkowych i bu-
dowlanych (poremontowych) przy jednej posesji będzie moż-
na wystawić maksymalnie 1 m³ odpadów.

1 wywóz  = maks. 1 m³ odpadów rozbiórkowych i budowla-
nych (poremontowych)

Odpady poremontowe np.: drobne odpady typu rurki, gruz, 
wiaderka z resztką farb winny być zgromadzone w workach nie 
przekraczających wagę 30 kg. Odpady pozostawione luzem nie 
zostaną odebrane. Również nie podlegają odpady poremonto-
we zgromadzone w workach typu BIB-BAG.

Systemem odbioru odpadów komunalnych NIE SĄ OBJĘTE 
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac, które 
wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę 
np.: wyroby zawierające azbest, dachówki, papa, gont, blacha 
(wszelkie pokrycia dachowe), krokwie, zbiorniki bezodpływo-
we (oczyszczalnie ścieków). Ponadto systemem odbioru odpa-
dów komunalnych nie jest również objęty styropian z ocieple-
nia budynku oraz nie są objęte okna (w ilości przekraczającej 
2 szt.), a także odpady powstające przy wymianie ogrodzenia: 
podmurówki i przęsła.

Odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiór-
kowe (poremontowe) objęte systemem odbioru odpadów 
komunalnych w Gminie Pilchowice można oddać w bezpiecz-
ny dla środowiska sposób m.in. do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych, który dla Państwa mieści się  
w Knurowie (dzielnica Szczygłowice) ul. Szybowa 44 lub wysta-
wić przed posesję w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. 
Odpady do PSZOKa po wypełnieniu potwierdzenia przekazania 
odpadów zostaną przyjęte nieodpłatnie.
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Kwas foliowy dobry w każdym wieku
Nasz organizm nie potrafi produkować kwasu foliowego tak, jak niektórych wita-
min. Musi być on więc dostarczany z pożywieniem, a w razie potrzeby również w 
postaci suplementów diety. 

Akcja promująca 
zdrowe płuca  
zakończona

Końcówkę lata udało się 
nam zamknąć wspólną akcją 
Urzędu Gminy oraz Szpitala 
Chorób Płuc w Pilchowicach, 
promującą zdrowy tryb życia 
bez papierosa. 

Podczas dożynkowych spotkań mieszkańcy 
Gminy mieli możliwość wysłuchać prelekcji, 
dotyczącej chorób odtytoniowych i wyko-
nać badanie spirometryczne. Przesiewowe 
badanie spirometryczne zostało wykonane 
u 100 osób i przyczyniło się do wykrycia 
POChP (Przewlekłej Obturacyjnej Choroby 
Płuc) u 9 osób, które dotychczas nie były 
badane w tym kierunku i nie miały świado-
mości choroby, pomimo obecności niektó-
rych objawów typowych dla tej choroby. 
Mieszkańcom bardzo dziękujemy za sko-
rzystanie z badania i udział w prelekcjach, 
jednocześnie zapraszamy na spotkania pro-
pagujące zdrowy styl życia, organizowane 
przez Urząd Gminy Pilchowice.

Najlepsze źródła tego składnika to ciem-
nozielone warzywa liściaste, nasiona roślin 
strączkowych, pełne ziarna zbóż, a także 
wątroba i drożdże. Jeżeli nie jest zapewnio-
na odpowiednia podaż kwasu foliowego  
z pożywieniem przez dłuższy czas, to do-
chodzi do jego niedoborów w organizmie. 
Niedobory kwasu foliowego mogą prowa-
dzić do wielu schorzeń ogólnoustrojowych, 
takich jak miażdżyca, i związanych z nimi 
dolegliwości. Szczególnie niebezpieczny 
jest niedobór kwasu foliowego u kobiet  

w ciąży, ze względu na większe ryzyko uro-
dzenia dziecka z wadą cewy nerwowej. 
Jak ważne jest przyjmowanie kwasu folio-
wego mogli się przekonać mieszkańcy Pil-
chowic biorący udział w spotkaniu z Panią 
Krystyną Gilner  17. września 2018 r. na 
spotkaniu Stowarzyszenia Pilchowiczanie 
Pilchowiczanom. Kolejne spotkanie odbę-
dzie się 17 października br. (środa) o godz. 
17:00 w Domu Kultury w Żernicy.
Serdecznie zapraszamy nie tylko kobiety  
w ciąży. 

Gmina promuje  
badania  
przesiewowe

W lokalnych ośrodkach zdrowia bez 
dodatkowego zlecenia można po-
prosić o wykonanie badania ciśnie-
nia oraz poziomu cukru we krwi.

Jesienią ponownie wracamy do spotkań 
kierowanych do mieszkańców promujących 
badania profilaktyczne na których będzie 
można dowiedzieć się więcej o zmianach  
w jelicie grubym, chorobach płuc oraz 
wpływu kwasu foliowego na organizm czło-
wieka. Wszystkie spotkania mają charakter 
otwarty dlatego 
serdecznie na 
nie zaprasza-
my. Zachęcamy 
również do od-
wiedzenia stro-
ny internetowej 
Gminy Pilchowi-
ce, gdzie w za-
kładce Ochrona 
Zdrowia, programy profilaktyczne, progra-
my profilaktyczne prowadzone przez NFZ 
w 2018r., można znaleźć aktualne progra-
my badań przesiewowych organizowanych 
przez NFZ wraz ze wskazaniem palcówek,  
w których można je wykonać.

Program zdrowotne w przedszkolach
Aby wzbogacić opiekę zdrowotną w przedszkolach od ponad 15 lat realizowany 
jest program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym finansowa-
ny z budżetu Gminy Pilchowice, a wykonywany przez Med-Profil  Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żernicy. 

W ramach tegorocznych działań od lutego bieżącego roku odbyły się spotkania dotyczące 
profilaktyki wszawicy, poznawania podstawowych zasad higieny ciała i włosów, nazywanie 
i rozpoznawanie różnych stanów emo-
cjonowanych, zmniejszenie napięcia 
i stresu. Od września do końca roku 
zostaną zorganizowane spotkania po-
święcone prawidłowemu szczotkowa-
niu zębów, zapobieganiu otyłości ze 
szczególnym naciskiem na wczesną 
profilaktykę zapobiegania cukrzycy  
i prawidłowe żywienie. Dzieci wezmą 
również udział w zajęciach dotyczą-
cych technik radzenia sobie ze stre-
sem oraz aktywnego spędzania wol-
nego czasu wraz z rodzicami. 

Szczepienia
Od 2011 r. realizowany jest w naszej gminie program szczepień przeciwko menin-
gokokom. Szczepionka jest w 100 % finansowana z budżetu gminy. 

Program skierowany jest do siedmiolatków, które rozpoczynają naukę w szkole podstawo-
wej. Inwazyjna choroba meningokokowa może przebiegać 
pod postacią posocznicy (sepsy), zapalenia opon mózgowo 
rdzeniowych ale i również jako połączenie dwóch ww. Jest 
bardzo ciężką chorobą, o piorunującym przebiegu, która 
może się kończyć zgonem. Tylko swoista profilaktyka w po-
staci szczepień ochronnych, izolowanie  osób chorych oraz 
obejmowanie osób z kontaktu chemioprofilaktyką mogą 
poprawić sytuację epidemiologiczną tej groźnej choroby, 
dlatego zachęcamy rodziców do skorzystania ze szczepień. 
Szczepienia są wykonywane w tym roku do 15 listopada  
w lokalnych ośrodkach zdrowia.
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Kuźnia Nieborowska

Pilchowice

Leboszowice

Dożynki w Wilczy kończyły obchody Święta 
Plonów w Gminie Pilchowice. Przez trzy week-
endy sierpnia i września mieszkańcy wszystkich 
siedmiu sołectw mogli uczestniczyć w uroczy-
stościach dożynkowych i bawić się na towarzy-
szących im festynach. Różnorodność atrakcji, 
dbałość o folklorystyczne akcenty, dobrze do-
brany repertuar, a także niezawodni jak zawsze 
Mieszkańcy gminy Pilchowice, którzy dopisali 
nawet wtedy, gdy pogoda kaprysiła, sprawiły, 
że zabawa była wspaniała. Ciężar organizacji 
wszystkich siedmiu uroczystości po raz kolej-
ny wzięły na swe barki rady sołeckie i sołtysi. 
Wspierały je koła gospodyń wiejskich, rolnicy, 
szkoły i przedszkola, strażacy, lokalne organi-
zacje i miłośnicy tradycji a także wielu darczyń-
ców. Dzięki nim dożynki w Gminie Pilchowice 
oceniamy na szóstkę z plusem, a wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w ich organi-
zację serdecznie dziękujemy. 
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Żernica

Nieborowice

Stanica

Wilcza
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Podsumowanie XV Szkolnej Ekspedycji do Malezji
Po południu, dnia 12 września 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach na tamtejszej hali, odbyło się 
podsumowanie XV Szkolnej Ekspedycji Pilchowice - Malezja przez Knurów. Młodzi podróżnicy mogli poopowiadać o swojej 
ekscytującej wyprawie na drugi koniec świata, a zaproszeni goście posłuchać wykładu i również pooglądać zdjęcia na wysta-
wie oraz projekcji.   

Pomysłodawcą projektu Szkolna Ekspedy-
cja jak i kierownikiem wszystkich wypraw 
jest Adam Ziaja, który wraz z Pauliną Skocz 
(opiekun), pokazał następującym podróż-
nikom skrawek Azji, byli to: Kacper Imiołek 
(młodzieżowy kierownik wyprawy), Marta 
Werwińska, Katarzyna Serafin, Magdalena 
Twardowska, Sara Sommer, Weronika Ście-
ranka, Jakub Dzida, Amelia Golec, Agniesz-
ka Żaba, Magdalena Hrynyszyn (absolwen-
ta ZSP w Pilchowicach), Milena Błędzińska 
i Nikola Pieczka (uczennice knurowskiego 
technikum). Niektórzy po raz pierwszy byli 
w Azji, poznając ją „od kuchni”. Wydarzenie 
prowadziła uczennica Technikum Obsługi 
Turystycznej im.  Ignacego Jana Paderew-
skiego w Knurowie – Annika Geitz, która 
również miała okazję być na kilku z ekspe-
dycji. 
Cała impreza zaczęła się od przywitania 
wszystkich gości, w tym również przedsta-
wienia uczestników wyprawy. Następnie 

wszyscy ze skupieniem oglądali zdjęcia  
i słuchali młodych podróżników. A mieli, 
co opowiadać: o urokliwej Melace z pięk-
nymi budynkami na Placu Holenderskim, 
nowoczesnym Singapurze z ogromnymi 
wieżowcami, malowniczych polach herbaty 

w Cameron Highlands, 
gdzie chcieli zdobyć cel 
ekspedycji, ale Kwiaty 
Raflezji miały wobec 
nich inne (niestety złe) 
plany,  rajskiej wyspie 
Pangkor, stolicę Malezji 
– tętniące życiem, nie 
tylko w dzień, ale także 
w nocy Kuala Lumpur, 
a na sam koniec (po 
drodze do Polski) je-
den z 7 Cudów Świata, 
czyli Mur Chiński, jesz-
cze oczywiście wiele 
innych, wspaniałych 
miejsc, na przykład 
Jaskinie Batu z wielo-
ma buddyjskimi posążkami oraz basen na 
34 piętrze w centrum stolicy Malezji, skąd 
można było oglądać panoramę tego nie-
zwykłego miasta.

Uczestnicy sprawiali 
wrażenie, że słuchacze 
mogli poczuć się, jakby 
byli tam z nimi i przeży-
wali razem te wszystkie 
przygody. Tłumaczyli 
gościom jak szukali noc-
legów,  poznawali nowe 
osoby, a także dodawali 
różne śmieszne, ale cie-
kawe anegdoty związane 
z wyprawą. Przewod-
nikami byli oni sami, 
posługując się różnymi 
książkami, czy Interne-
tem. Ciekawym punktem 
programu Podsumowa-
nia Szkolnej Ekspedycji, 

stały się poczęstunki, przygotowane przez 
młodzież (dania, które można było skoszto-
wać to między innymi Pisang Goreng, Nasi 
Goreng Pataya oraz napój na zimno - Milo). 
Dzięki temu goście mogli zasmakować ma-
lezyjskiej kuchni, co także zbliżyło ich do 

opowiedzianych przez podróżników wspo-
mnień.
Podsumowując, Szkolna Ekspedycja to nie-
zwykle spędzone chwile dla młodzieży z Pil-
chowic i Knurowa, które będą wspominane 
do końca życia. Takie podróże to lekcja geo-
grafii, historii, jeżyka, czy przyrody w prak-
tyce, więc powiedzenie „podróże kształcą” 
jest jak najbardziej prawidłowe, a nasza 
młodzież z Pilchowic to najlepszy przykład. 
Nauczyli się również dysponować budże-
tem, ale najważniejszą lekcją było zrozu-
mienie, tego że nie docenia się tego, cze-
go mamy u siebie. Nastoletni podróżnicy 
mówią także, że bez wzajemnego wsparcia 
oraz pomocy, nie daliby sobie rady, dlatego 
tak bardzo ważna jest praca w grupie i ak-
ceptacja ludzi wokół nas. Taka wyprawa nie 
odbyła by się, dzięki pomocy finansowej, 
medialnej, a co najważniejsze mentalnej 
sponsorów oraz bliskich osób uczestników. 
Na sam koniec mojego artykułu, przytoczę 
motto projektu Szkolna Ekspedycja, które 
podczas wypraw, jest zawsze z nami, czy-
li „Carpe Diem!”, co oczywiście oznacza 
„Chwytaj dzień!”.

Katarzyna Serafin 
uczestniczka wyprawy 
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KADENCJA 2014-2018

skrzyżowanie w Wilczy

przedszkole w Nieborowicach

wóz strażacki dla OSP Żernica

Szanowni Państwo
Mijają cztery lata odkąd wspólnie zarządzamy 
gminą Pilchowice. Okres ten upłynął przede 
wszystkim pod znakiem dużych inwestycji drogo-
wych oraz oświatowych.
W tym czasie przebudowanych i wyremontowa-
nych zostało ponad 21 kilometrów dróg gmin-
nych, 
co stanowi 33 % ogółu. We współpracy z Powia-
tem Gliwickim przebudowano na naszym tere-
nie kolejne odcinki dróg powiatowych. Wartość 
wszystkich inwestycji drogowych w tym czasie 
osiągnęła sumę ponad 21 milionów złotych. Kon-
tynuujemy termomodernizację szkół i przedszkoli 
tak, aby nasze dzieci pobierały naukę w komfor-
towych warunkach. Przeznaczyliśmy dotąd na ten 
cel kwotę prawie 14 milionów złotych.

Gmina Pilchowice jest również bardzo aktywna w obszarze pozyskiwania środków ze-
wnętrznych. Na termomodernizację budynków, przebudowę dróg, rozbudowę kanaliza-
cji i inne cele, pozyskaliśmy w ciągu minionych czterech lat ponad 21 milionów złotych. 
O bogatą ofertę kulturalną dbają liczne działające na naszym terenie koła i stowarzysze-
nia, a także Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Jednocześnie nasza gmina pozostaje w coraz lepszej kondycji finansowej. Zwiększają się 
jej dochody własne, a zmniejsza jej zadłużenie. To wszystko pozwala nam na realizację 
kolejnych inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
Szanowni Państwo. Tradycyjnie już podkreślę, że osiągnięcie tych celów nie byłoby moż-
liwe bez zaangażowania wielu osób i instytucji. Dziękuję zatem pracownikom urzędu, 
dyrektorom i pracownikom naszych jednostek organizacyjnych, oświatowych, pilcho-
wickiego przedsiębiorstwa komunalnego, radnym, sołtysom, radom sołeckim, lokalnym 
kołom i stowarzyszeniom, środowiskom biznesu i wszystkim Państwu, którzy na co dzień 
angażują się w rozwój naszej gminy. Szczególne słowa podziękowań kieruję również do 
samorządowców szczebla powiatowego.

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY PILCHOWICE

Drodzy mieszkańcy, mijają 4 lata kadencji Rady Gmi-
ny Pilchowice. Te lata był to czas wytężonej pracy, 
wielu spotkań na różnym szczeblu mających jeden 
wspólny cel a mianowicie- wypracowanie takich 
stanowisk, które umożliwiłyby realizację projektów 
i złożeń we wszystkich sołectwach naszej gminy.  Nie 
byłoby to możliwe gdyby nie wzajemna współpraca 
zarówno na szczeblu samorządowym jak 
i lokalnym reprezentowanym przez aktywnie 
działające stowarzyszenia na naszym terenie, 
których wsparcie jest w wielu sytuacjach nieoce-
nione. Wiemy, że nie wszystko udało się zrealizo-
wać ale dzięki temu zapał do pracy i do działania 
cały czas nas nie opuszcza bo jesteśmy świado-
mi, że jeszcze wiele trudnych zadań przed nami. 
Dziękuję Wam za cenne i merytoryczne uwagi, 
które nam zgłaszaliście oraz za cierpliwość i wy-
rozumiałość przy uciążliwościach powstałych w trakcie realizacji różnych inwestycji. Mamy 
nadzieję, że postrzegają Państwo te lata  jako lata w których nastąpiły pozytywne zmiany  
w naszych sołectwach a wraz z nimi poprawił się komfort życia mieszkańców. Pragniemy do-
łożyć wszelkich starań aby kolejne lata przyniosły dalszy rozwój i pozytywnie wpłynęły na 
postrzeganie Naszej Gminy w regionie. 

Agata Mosiądz-Kramorz 
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY PILCHOWICE

budynek przy uk. Damrota 5 w Pilchowicach

ul. Dworcowa w Stanicy
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ul. Kasztanowa w Kuźni Nieborowskiej

Przedszkole w Pilchowicach

domek gospodarczy na boisku w Kuźni Nieborowskiej

przed inwestycją
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skwer przed kościołem w Stanicy

adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 - widok po remoncie

adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach - widok po remoncie

adaptacja budynku  
przy ul. Damrota 5  
- widok przed remontem

adaptacja budynku  
przy ul. Damrota 5  
- widok przed remontem



INWESTYCJE 2014-201812

ul. Trześniówka w Pilchowicach

przed inwestycją

 ul. Stawowa w Wilczy 

przed przed

po po
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Przedszkole w Nieborowicach

ul. Dolna Wieś w Pilchowicach
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Szkoła w Pilchowicach

ul. Cystersów, Powstańców, Lipowa w Stanicy
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Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy

ul. Nieborowska w Żernicy
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Młynówka w Leboszowicach

ul. Gajowa w Leboszowicach ul. św. Huberta w Leboszowicach

Łącznik pomiędzy ul. K. Miarki i ul. Grzonki  
wraz z parkingiem w Wilczy

PO

PRZED
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siłownia plenerowa w Stanicy

ścieżka rowerowa w Pilchowicach

skwer przy parkingu w Stanicy

siłownia plenerowa w Wilczy

siłownia plenerowa w Żernicy

skwer przy Rynku w Pilchowicach
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scena plenerowa w Nieborowicach

wjazd na cmentarz w Pilchowicach remont ul. Bierawka w Pilchowicach

parking przy ul. Powstańców w Pilchowicach

ul. Cicha w Nieborowicach
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ul. Wysoka w Wilczy 

termomodernizacja szkoły w Stanicy

Zesoół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy 

ul. Krótka w Wilczy
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ul. Dworcowa w Stanicy

ul. Krywałdzka w Nieborowicach

ul. Wiejska w Leboszowicach

ul. Spokojna w Pilchowicach

zagospodarowanie terenu w Żernicy
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chodnik w parku Moritza w Pilchowicach

ul. Wojtowa w Stanicy

rzeźba kowala z herbem Kuźni Nieborowskiej

przebudowa „odnogi” ul. Gliwickiej w Pilchowicach utwardzenie ścieżki obok Urzędu Gminy

ul. Leśna w Pilchowicach
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parking przy cmentarzu w Wilczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowicach

chodnik pomiędzy ul. L.Miki a ul. Szafranka w Żernicy ul. Górnicza w Żernicy
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ul. Gliwicka w Pilchowicach

ul. 1go Maja i ul. Powstańców Śląskich w Żernicy

ul. Stawowa w Wilczy
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chodnik przy ul. K. Miarki w Wilczy

ul. Rynek w Pilchowicach

uk. Górnicza w Żernicyparking przy boisku w Wilczy

ul. Polna w Wilczy
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WilczaStanica

Nowe oddziały przedszkolne

ŻernicaŻernica

Pilchowice
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Cztery lata pełnienia funkcji zastępcy wójta to z jednej stro-
ny wiele pracy, ale również satysfakcja z wielu dobrze wyko-
nanych inwestycji. Motywuje mnie do działania nowo wy-
remontowana droga czy odnowione przedszkole. By Gmina 
mogła rozwijać się w tak szybkim tempie, ważne jest, aby 
środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych było jak naj-
więcej. Wtedy jesteśmy w stanie wykonać inwestycje, które 
nigdy bez udziału środków zewnętrznych nie byłyby wyko-
nane, a na pewno nie z takim rozmachem. 
Jakość inwestycji w naszej gminie to nie tylko kwestia dobrze 
wydanych środków na ich realizację. By przedsięwzięcia od-
powiadały oczekiwaniom mieszkańców, ważne jest aby znać 
ich potrzeby. Dlatego też każde planowane zadanie konsul-
tujemy z przedstawicielami sołectw. Stała współpraca z rad-
nymi, sołtysami, radami sołeckimi, dyrektorami i kierowni-
kami jednostek podległych oraz organizacjami działającymi 
na naszym terenie przynosi efekty. Dzięki temu inwestycje 
w poszczególnych sołectwach są przemyślane i uwzględniają 
oczekiwania mieszkańców. 
Liczę, że kolejne lata naszej współpracy zaowocują kolejnymi 
udanymi inwestycjami, które poprawią jakość życia naszych 
mieszkańców.

Aleksandra Skwara 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PILCHOWICE

Niebawem minie 20 lat od utworzenia (na nowo) Powiatu Gliwickiego. Dobiega końca kolejna czteroletnia kadencja pracy samo-
rządu – zarówno powiatowego, jak i gminnego. Ostatnie cztery lata to czas wytężonej pracy i wielu przedsięwzięć, mających dobrze 
służyć naszym mieszkańcom. 

Zawsze bliska była mi jakość dróg powiatowych, po których na co dzień wszyscy się poruszamy. Cieszę się, że w kilku ostatnich la-
tach  infrastruktura drogowa na naszym terenie znacząco się poprawiła. W 2015 r. zakończyliśmy trzy największe w historii powiatu 
inwestycje drogowe – przebudowę mostów w Pławniowicach i w Leboszowicach oraz kolejnego odcinka tzw. Szlaku Europejskiego. 
Prace nad tymi zadaniami rozpoczął Zarząd Powiatu Gliwickiego jeszcze w poprzedniej kadencji. Ogólna wartość tych inwestycji 
wyniosła ponad 25,5 mln zł, z czego blisko 21,5 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. 

Przedsięwzięciem na mniejszą skalę, ale bardzo ważnym dla mieszkańców gminy Pilchowice, była zakończona w 2016 r. przebudo-
wa ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, na co powiat pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa i gminy Pilchowice. Z kolei katowicki 
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonał sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu w Wilczy, o co zabiegaliśmy 
od dawna. I wreszcie się to udało! Dbamy także o modernizację Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, aby 
mieszkającym tam panom żyło się tam wygodnie i bezpiecznie. Wykonano 
także remont nawierzchni ul. Karola Miarki w Wilczy.

Wspólnie z naszymi gminami wyremontowaliśmy szereg dróg i wybudo-
waliśmy wiele kilometrów chodników.  Gminy to wypróbowani partnerzy 
powiatu także w wielu innych przedsięwzięciach. Regularnie spotykam się  
z włodarzami gmin na tzw. G8, by omawiać sprawy najważniejsze dla miesz-
kańców. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować włodarzom gmin po-
wiatu gliwickiego za czteroletnią, bardzo owocną i konkretną współpracę 
z Samorządem Powiatu Gliwickiego. To dzięki niej udało się doposażyć  
w sprzęt szpitale w Knurowie i w Pyskowicach, wyremontować wspomnia-
ne już drogi i chodniki oraz dokonać wielu innych ważnych przedsięwzięć 
umożliwiających podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu gli-
wickiego. Bez pomocy finansowej gmin nie udałoby się tyle osiągnąć. Ra-
zem mogliśmy dużo więcej. Dlatego ogromnie doceniam decyzje i przychyl-
ność prezydenta Knurowa, burmistrzów Pyskowic, Sośnicowic i Toszka oraz 
wójtów gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś. Szczególnie 
cieszę się, że współpraca z Maciejem Gogullą, wójtem Pilchowic bardzo do-
brze nam się układa.

Nasz powiat jest piękny, doceniają to mieszkańcy, ale także turyści, którzy 
przybywają do nas na popołudniowy albo weekendowy wypoczynek. Dla-
tego warto nadal godnie żyć i pracować dla naszych samorządów. Mam 
nadzieję, że wyborcy obdarzą nas po raz kolejny zaufaniem, byśmy mogli 
dokończyć rozpoczęte sprawy oraz dalej pracować dla naszych mieszkań-
ców – gminy Pilchowice i Powiatu Gliwickiego.

Waldemar Dombek  
STAROSTA GLIWICKI
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www.pilchowice.pl/sis

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?
Zarejestruj się w gminnym systemie informacji SIS!
Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego celem jest szybkie docieranie do 
mieszkańców z komunikatami m.in. o utrudnieniach na drogach związanych z prowadzonymi w gmi-
nie inwestycjami lub informacjami o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych 
odbywających się na terenie gminy.

Chcesz otrzymywać komunikaty?
Zarejestruj się na stronie internetowej gminy  
www.pilchowice.pl w zakładce SIS  
(znajdującej się w dolnej części strony startowej).
Usługa jest całkowicie bezpłatna

Chcieć to znaczy móc
19 września br. w Katowicach odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu „Mr Disabled”, którego organizatorem jest 
stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz. 

Ideą konkursu jest uhonorowanie mężczyzn z niepełnosprawno-
ścią, którzy wykazują wielką determinację i aktywność w życiu spo-
łecznym, zawodowym, sportowym i kulturalnym.
W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 16 panów z całej Polski, 
którzy swoją postawą dają przykład innym i pokazują, że niepełno-

sprawność nie musi 
być przeszkodą nie do 
pokonania. 
Wśród nich znalazły 
się aż 2 osoby z gminy 
Pilchowice. 
Pan Jan Dusza z Żer-
nicy, na co dzień szef 
żernickiej mniejszości 
niemieckiej, został 
uhonorowany spe-
cjalnym wyróżnie-
niem za zaangażowanie w życie społeczne, a w szczególności za 
działania związane z kultywowaniem pamięci o ofiarach Tragedii 
Górnośląskiej.  
W kategorii „sport” nagrodę otrzymał p. Marcin Polak z Pilchowic. 
Pan Marcin w wyniku wypadku stracił nogę, lecz nie powstrzymało 
go to, by realizować swoje pasje. Jest zawodnikiem bielskiej druży-
ny „Kuloodporni” oraz kierownikiem drużyny „Victoria” Pilchowice 
w dyscyplinie amp futbol (piłka nożna osób po amputacji). 
Serdecznie gratulujemy nagród, a przede wszystkim hartu ducha  
i determinacji.

Zaproszenie na Dni Seniora
- 13 listopada - Kuźnia Nieborowska, godz. 15.00, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

- 14 listopada - Leboszowice, godz. 15.00, „Młynówka”

- 15 listopada - Żernica, godz. 15.00 msza św. potem Dom Kultury w Żernicy

- 16 listopada - Pilchowice, godz. 16.00, szkoła w Pilchowicach

- 20 listopada - Wilcza, godz. 16.00, Dom Kultury w Wilczy

- 21 listopada - Nieborowice, msza św. godz. 15.00 potem Klub w Nieborowicach

- 22 listopada - Stanica, godz. 16.00, szkoła w Stanicy
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Dotychczas z programem ze-
tknęli się rodzice nowo na-
rodzonych dzieci, którzy na 
oddziałach położniczych otrzy-
mywali wyprawki. W 2018 roku 
kampania została rozszerzona  
i objęła swym zasięgiem trzy-
latków. Każdy trzylatek, któ-
ry wraz z rodzicami odwiedzi 
bibliotekę i zostanie do niej 
zapisany, otrzyma w prezen-
cie Wyprawkę Czytelniczą,  
a w niej: książkę „Pierwsze 
wiersze dla…” oraz Kartę Ma-
łego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece zakoń-
czoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę,  
a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowa-
nia. W Wyprawce znajdą coś 
dla siebie także rodzice. „Książ-
ką połączeni, czyli o roli czyta-
nia w życiu dziecka” to broszura 
informacyjna,  przypominająca 
o korzyściach wynikających  

z czytania dzieciom oraz pod-
powiadająca, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. 
Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliote-
kę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalne-
go.

Trzylatki w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach włą-
czyła się do ogólnopolskiej akcji prowadzonej 
przez Instytut Książki „Mała książka – wielki 
człowiek”. 
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Zmagania ratowników górniczych w Wilczy
21 września br. w Wilczy na boisku LKS „Wilki” Wilcza odbyły się zawody ratownictwa górniczego. W zawodach rywalizowali 
ratownicy górniczy z wszystkich kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Uroczyste otwarcie Kliniki Nieborowice
28 września 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie Kliniki Nieborowice. Podczas wydarzenia miało miejsce poświęcenie pla-
cówki przez metropolitę opolskiego, arcybiskupa Andrzeja Czaję.  

W wydarzeniu wzięło udział około 150 zaproszonych gości, a wśród nich Wójt Gminy Pilchowice oraz sołtysi wszystkich siedmiu sołectw. 
Klinika to ośrodek ukierunkowany na nowoczesną ortopedię. Obszar działań medycznych w zakresie poradni ortopedycznej jak i leczenia 
szpitalnego to schorzenia narządu ruchu:
- choroby stawów, w tym choroba zwyrodnieniowa, choroby chrząstki
- problemy niestabilności stawów
- przeszczepy hodowli komórkowych
- medycyna sportowa
- leczenie schorzeń kręgosłupa
- leczenie złamań
- leczenie technikami biologicznymi, w tym również wykorzystanie komórek macierzystych.

W oficjalnym rozpoczęciu uczestniczył To-
masz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW 
ds. technicznych. – To jest jeden z etapów 
waszego szkolenia. Dzisiaj to zabawa, sport 
i rywalizacja, ale bardzo ważne jest, abyście 
się poznawali, ponieważ niejednokrotnie 
spotykacie się na dole podczas akcji i mu-
sicie się znać, musicie na sobie polegać 
– przywitał zawodników prezes, życząc 
równocześnie sukcesów podczas zawodów  
i zaciętej rywalizacji. 
Ratownicy górniczy rozpoczęli zmagania na 
torze sprawnościowym. Podczas rywalizacji 
na czas m.in. ewakuowali poszkodowane-
go, udzielali pierwszej pomocy przedme-
dycznej, transportowali poszkodowanego, 
pokonywali stalową siatkę, a wszystko to 
dynamicznie i na czas – pod czujnym okiem 
sędziów. 
Jak podkreślał Marcin Świerczek z Central-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego i sędzia 
główny tego typu zawody to nie tylko dobra 
zabawa i integracja, to przede wszystkim 
niepowtarzalna okazja, by zgrać zespoły ra-
townicze i wyprać metody współpracy tak 
ważne w akcjach ratowniczych. 

Zawody takie jak te służą doskonaleniu 
umiejętności, wymianie doświadczeń oraz 
rozpowszechnianiu jak najbardziej skutecz-
nych technik prowadzenia akcji ratowni-

czych, dla mieszkańców Gminy Pilchowice 
było to nie lada wydarzenie. 

fot. Mateusz Paszek



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 4 (65) - październik 201830

Światełko dla Lwowa
W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania niepodle-
głości. Również sto lat temu młodzi mieszkańcy Lwowa sta-
nęli do nierównej walki w obronie swojego miasta.

Organizujemy kolejną akcję by zebrać środki 
na kupno zniczy, które zapłoną na mogiłach 
Obrońców Lwowa i na polskich grobach na 
cmentarzach: Łyczakowskim, Janowskim i 
cmentarzu żołnierzy polskich w Mościskach 
w dniach 1 i 11 listopada. 
Biało-czerwonymi wstęgami będziemy 
chcieli przyozdobić  groby naszych patrio-
tów, obrońców i zmarłych tam Polaków.  
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc 
pamięć, tracą życie.”
Nasi rodacy którzy tam pozostali strzegą tej 
pamięci, a my jesteśmy obowiązani im w 
tym pomóc.

Prosimy o wpłaty pieniężne z dopiskiem 
„Światełko dla Lwowa”. na nr konta:

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach  
24 8460 0008 2001 0004 1957 0001

Wpłaty z zagranicy na konto  
POLU PL PR PL 24 8460 0008 2001 0004 
1957 0001
Fundacja „Pomaganie Łączy Ludzi”  od mo-
mentu powstania stara się pomagać na-
szym rodakom zamieszkałym za obecnymi 
wschodnimi granicami Polski. Prowadzimy 

od dwóch lat akcję „Światełko dla Lwowa” 
polegającą na zbiórce funduszy na zakup 
i transport zniczy dla cmentarza  Orląt 
Lwowskich i innych Polskich cmentarzy w 
tym mieście. 
W 2017 r. zebraliśmy ponad 2 tony ksią-
żek, zabawek i gier komputerowych, które 
przekazaliśmy polskiej szkole im. Szymona 
Konarskiego w Wilnie. W tej akcji pomogli 
nam Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowi-

cach i Gminna Biblioteka Publiczna w Pil-
chowicach.
Dzięki projektowi „Małe społeczności – 
wielkie narody” realizowanemu w 2016 
roku przez naszą fundację  prawie 40 pol-
skich dzieci z Mościsk i okolicy spędziło ty-
dzień  w Polsce.

Wiesław Nowakowski  
skarbnik Fundacji
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Fundusz sołecki na 2019 
Zebrania wiejskie we wszystkich 7 sołectwach odbyły się w II połowie września, głównym tematem zebrań był wybór zadań, które  
w przyszłym roku będą realizowane z funduszu sołeckiego w danym sołectwie.
Fundusz sołecki to wyodrębniona część budżetu gminy, o której decydują mieszkańcy, tzn. mieszkańcy wskazują wójtowi, na co ma prze-
znaczyć środki z funduszu sołeckiego, ogólna pula funduszu sołeckiego na przyszły rok to 442 630,28 zł (łącznie dla wszystkich sołectw). 
Na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach mieszkańcy podjęli uchwały, zgodnie z którymi z funduszu soleckiego w przy-
szłym roku mają być wykonane następujące zadania: 

KUŹNIA NIEBOROWSKA 
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej 

w Kuźni Nieborowskiej  35 399,80 zł
2.  Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i na-

prawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku  
i estetyki na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska   4 000,00 zł

3. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączo-
nych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Kuź-
nia Nieborowska 6 000,00 zł

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM: 45 399,80 ZŁ

LEBOSZOWICE 
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Le-

boszowicach 10 989,48 zł
2. Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-

-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdują-
cych się na terenie sołectwa Leboszowice   11 000,00 zł 

3. Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe, na pra-
ce związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie 
publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszo-
wice 8 000,00 zł

4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączo-
nych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Le-
boszowice 12 000,00 zł

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM: 41 989,48 ZŁ

NIEBOROWICE 
1. Zagospodarowanie, modernizacja i doposażenie pomieszczeń 

sołeckich w Nieborowicach oraz terenu rekreacyjnego zlokali-
zowanego przy Świetlicy Wiejskiej 40 000,00 zł

2.  Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i na-
prawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem 
ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gmin-
nych na terenie sołectwa Nieborowice 8 048,20 zł

3.  Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Krywałdzkiej 
8 000,00 zł

4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączo-
nych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Nie-
borowice 15 000,00 zł

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM: 71 048,20 ZŁ

PILCHOWICE 
1. Wykonanie nagrobka ks. K. Damrota wraz z zagospodarowa-

niem terenu cmentarza w Pilchowicach 27 000,00 zł
2. Zagospodarowanie obiektu sportowego położonego przy  

ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach 27 048,20 zł
3. Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i na-

prawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku  
i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych 
na terenie sołectwa Pilchowice 5 000,00 zł 

4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączo-
nych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pil-
chowice 12 000,00 zł

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM: 71 048,20 ZŁ

STANICA 
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położone-

go przy ul. Sportowej w Stanicy 33 000,00 zł
2. Zagospodarowanie skweru przy ul Górniczej Stanicy 9 500,00 zł
3. Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i na-

prawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku  
i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych 
na terenie sołectwa Stanica 13 548,20 zł

4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączo-
nych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Sta-
nica. 15 000,00 zł

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM:  
71 048,20 ZŁ

WILCZA 
1. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączo-

nych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Wil-
cza 10 500,00 zł

2. Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji kultury ludowej 
w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza jej 
granicami 6 000,00 zł

3. Wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie Wil-
cza 50 000,00 zł

4. Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace 
związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa 
Wilcza 4 548,20 zł

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM:
71 048,20 ZŁ

ŻERNICA 
1. Budowa parkingu pomiędzy ul. Olchową a L. Miki w Żernicy 

53 548,20 zł
2. Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzy-

maniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na 
bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia 
publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica  
1 500,00 zł

3. Organizacja spotkań 
społeczno-kulturalnych 
(w tym połączonych 
z zabawami tanecznymi) 
dla mieszkańców sołec-
twa Żernica 16 000,00 zł

WARTOŚĆ PRZED-
SIĘWZIĘĆ OGÓŁEM: 
71 048,20 ZŁ
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WEŹ DOWÓD I IDŹ NA WYBORY
W niedzielę, 21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe. Lokale wyborcze będą czynne od 
godz. 7.00 do godz. 21.00. Będziemy decydować o tym, kto przez najbliższe 5 lat będzie nas reprezento-
wać w gminie, powiecie i województwie. 

Dla mieszkańców to chyba najważniejsze wybory, gdyż to właśnie podczas wyborów samorządowych wybieramy ludzi, 
którzy mają realny wpływ na to, jak wyglądają i jak się zmieniają miejscowości, w których mieszkamy, pracujemy i od-
poczywamy. I nie chodzi tu tylko o włodarzy gmin, czyli wójta i radnych gminnych, choć to ich spotykamy najczęściej i to 
do nich najczęściej zwracamy się ze sprawami, które są dla nas ważne. Podczas wyborów samorządowych wybieramy 
też radnych powiatowych i radnych Sejmiku Województwa. 

Wybór, kto będzie reprezentował mieszkańców w powiecie i województwie musi być równie dobrze przemyślany, gdyż 
na tych szczeblach administracji zapada wiele decyzji, które mają bezpośredni wpływ na otaczającą nas rzeczywistość 
(wśród tych najbardziej namacalnych wymienić można chociażby decyzje związane z inwestycjami w infrastrukturę 
drogową).  

A zatem drodzy Mieszkańcy Gminy Pilchowice, zachęcamy Was gorąco: idźcie na wybory, weźcie udział w głosowaniu. 

Wykaz lokali wyborczych:

Lokale wyborcze obwodów oznaczonych symbolem są dostosowane dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych.

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziby obwodowych komisji wyborczej

1. Sołectwo Nieborowice Świetlica Wiejska w Nieborowicach
ul. Główna 48a, 44-144 Żernica

2. Sołectwo Leboszowice „Młynówka” w Leboszowicach
ul. Smolnicka 6A, 44-145 Pilchowice

3. Sołectwo Pilchowice Sala w budynku przy ulicy Damrota 5
w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice

4. Sołectwo Stanica Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy 
ul. Gliwicka 18, 44-145 Pilchowice

5. Sołectwo Wilcza Świetlica Wiejska w Wilczy
ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza 

6. Sołectwo Żernica Dom Kultury w Żernicy
ul. Szafranka  9, 44-144 Żernica

7. Sołectwo Kuźnia Nieborowska DPS „Zameczek” w Kuźni  Nieborowskiej
ul. Knurowska 13, 44-144 Żernica

8. Szpital Chorób Płuc
w  Pilchowicach

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice


