
      6 grudnia 2010 r. przed Radą Gminy, a
Waszymi przedstawicielami, z przejęciem, ale i
dumą wypowiedziałam święte słowa roty:
„Obejmując urząd wójta Gminy Pilchowice
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a� powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy Pilchowice. Tak mi dopomóż
Bóg!”

Mimo trudności budżetowych, które zastałam, mimo wielu fałszywych plotek, które
krążą i pączkują, siejąc zbędny ferment, mimo, naszej narodowej skłonności do
pesymizmu, słowa przysięgi realizuję każdego dnia mojej pracy z Bożą i dobrych
ludzi pomocą.

Dziękuję Wszystkim, którzy wspierają mnie w działaniach na rzecz poprawy jakości
funkcjonowania Urzędu i rozwoju Gminy.
Zebrania Wiejskie, podczas których wybrano sołtysów, dowiodły, że Mieszkańcy
Gminy Pilchowice tworzą świadome społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję Wam
za�tak liczną obecność, otwartość i�gotowość do wspólnych działań dla dobra naszej
Małej Ojczyzny.

   Szanowni Państwo!
   Drodzy Mieszkańcy!

Swojskie świąteczne wypieki, wędliny,
jajka, kartki świąteczne, konkursy i wystawy
to wszystko oraz wiele innych atrakcji
podczas III Pilchowickiego Jarmarku
Wielkanocego.

W naszej gminie rusza III Pilchowicki
Jarmark Wielkanocny. To już trzecia od-
słona tej cyklicznej imprezy. Organiza-
torem Jarmarku jest Stowarzyszenie Pil-
chowiczanie Pilchowiczanom oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach. Tegoro-
czną imprezę Honorowym Patronatem
objęła Wójt Gminy Pilchowice mgr Joanna
Kołoczek-Wybierek.

Kontekstem Jarmarku są zbliżające się
Święta Wielkanocne, w związku z tym
Jarmark to prezentacja�artystów, rękodziel-
ników oraz przedsiębiorców� prezentują-
cych swoje�wyroby o charakterze świą-
tecznym. Na Jarmarku zostanie zaprezen-
towane to, co „nasze”, czyli lokalne oraz
to co u nas najlepsze.

Tegoroczny III Pilchowicki Jarmark
Wielkanocny odbędzie się 17.04.2011 r. (w
niedzielę) w sali RSP w Pilchowicach, przy
ul. Gliwickiej 3. i będzie trwał od godz.
10.00 do godz. 20.00. Odwiedzający będą
mogli obejrzeć konkursową wystawę
„KROSZONKA 2011”. Podczas imprezy
odbędzie się również „Konkurs na tra-
dycyjne ciasta wielkanocne” oraz konkurs
„Śledź na różne sposoby”. Podczas Jar-
marku „na żywo” odbędzie się pokaz goto-
wania oraz pokaz rękodzieła: jak „szkrobać
wielkanocne jajca”. Wszystkie pokazy zos-
taną zaprezentowane w technologii multi-
medialnej.

Przez cały czas trwania jarmarku zaku-
pić będzie można świąteczne artykuły spo-
żywcze, wypieki, ozdoby i kartki świąteczne
(prace naszych rękodzielników) itp. Na
zmęczonych i�głodnych gości będą czekać
w bufecie: żurek śląski, kawa, herbata,
zimne napoje i�domowe wypieki.

Również na najmłodszych czekają nie
lada atrakcje – dzieci będą mogły malować
pisanki w specjalnie przygotowanym dla
nich kąciku.
Jest to przedsięwzięcie całkowicie prowa-
dzone i organizowane przez lokalną spo-
łeczność. Coroczne Jarmarki zarówno
Wielkanocne jak i Bożonarodzeniowe cie-
szą się bardzo dużym zainteresowaniem

nie tylko mieszkańców naszej gminy ale
również Knurowa, Gliwic oraz Rybnika.
Odwiedza nas blisko 1000 osób! Imprezy
te przyciągają naprawdę bardzo wiele osób
i wpisały się w kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych nie tylko Gminy Pilchowice ale i
okolic.
Jej pomysłodawcom przyświeca dwojaki
cel: integracyjny i poznawczy. Jarmark ma
charakter spotkania i zabawy, ale przede
wszystkim ma na celu przedstawie-
nie�kulturowego potencjału lokalnej twór-
czości i wytwórczości Pilchowic.

Zebrane podczas jarmarku fundusze
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowi-
czanom przeznaczy na III etap prac
modernizacji parku przypałacowego.
W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszamy.

PS. Jarmarki Świąteczne na trwałe wpisały
się w nasze życie. I te przygotowywane
przez stowarzyszenia, i te organizowane
przez koła gospodyń wiejskich we współ-
pracy z placówkami oświatowymi...

III Pilchowicki
Jarmark Wielkanocny.
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Urząd Gminy
w Pilchowicach
 pracuje od 1 lutego 2011r.
w zmienionych godzinach:

Poniedziałek – 7:30 – 15:30
Wtorek – 7:30 – 15:30
Środa – 7:30 – 15:30

Czwartek – 7:30 – 17:30
Piątek – 7:30 – 13:30

Nowe godziny
urzędowania!



Może początek mojego zarządzania
gminą Pilchowice jest oceniany przez
niektórych z Państwa jako mało spekta-
kularny. Może liczyli moi drodzy wyborcy,
że „polecą głowy”, a jakoś cicho i dziwnie
spokojnie? Przez 3 pierwsze miesiące,
porządkowałam wiele spraw gminnych,
przyglądałam się możliwościom i efek-
tywności pracy urzędników i jednostek
podległych gminie. Nikt mi nie zarzuci, że
nie dałam szansy wykazania się ludziom,
którzy na pewno obawiali się zmiany.  Dzie-
lę się z Państwem wnioskami i informa-
cjami:

- Gmina jako organ prowadzący, kont-
rolny i nadzorujący od stycznia nie stwarza
możliwości zatrudnienia urzędnikom w
podległych jednostkach, co było wcześ-
niejszą praktyką;
   - 31 marca nastąpi zmiana regulaminu
organizacyjnego urzędu, powołane zostaną
referaty, będą ogłoszone konkursy na kie-
rowników poszczególnych referatów oraz
stanowisko kontroli, kierownicy zracjo-
nalizują zgodnie z wytycznymi zatrudnienie
w podległych im referatach; niektóre sta-
nowiska ulegną likwidacji, nowy schemat
organizacyjny zostanie przygotowany do
Państwa wiadomości;
  - W grudniu zatrudniłam kancelarię
prawną do obsługi urzędu gminy;
    - Wprowadzono standaryzację utrzyma-
nia obiektów sportowych LKS, co nie
spotkało się, niestety ze zrozumieniem
Prezesów; uważam jednak, że rozpiętość
kosztów zatrudnienia gospodarza obiektu
(dla przykładu od 0 do 800 zł/miesięcznie),
palacza oraz wydatków na opał, wymagała
wprowadzenia logicznego porządku; sys-
tem będzie monitorowany i ewentualnie
usprawniony;
  - Odbyło się spotkanie grupy biznesu
lokalnego, kształtuje się skład 21-osobowej
Rady Biznesu – organu doradczego i opi-
niotwórczego. Zaszwankowała informacja
o spotkaniu, przepraszam, że nie do
Wszystkich z Państwa dotarła, ale kolejne
spotkania przed nami. Ich kalendarium
będzie przedstawione w kolejnym numerze
gazety;
    - Nie wyraziłam zgody na podwyżkę tary-
fy za wodę i ścieki, nakazując weryfikację
(obniżenie) kosztów pod względem celo-
wości ich ponoszenia. Po przeanalizowaniu
wniosku Prezesa Pilchowickiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. uzna-
łam, że przedstawiona podwyżka za wodę
o (4 gr/m3 netto) i ścieki (2 gr/m3 netto)
nie ma uzasadnienia w przypadku braku
załącznika do taryfy w postaci
„Wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych” oraz przedstawionych

kosztów. O 1 % wzrósł niezależnie od nas
podatek VAT. Z kolei radni zaakceptowali
uchwałą większą kwotę dopłat i tym samym
nasi mieszkańcy nie odczuli podwyższenia
VAT-u za wodę i ścieki na własnych kie-
szeniach. Mam takie oczekiwanie, że
mieszkańcy zrozumieją ewentualną pod-
wyżkę w przysłości, która będzie podykto-
wana inwestycjami, modernizacjami na
wodociągu i kanalizacji. Bez wspom-
nianego planu rozwoju i modernizacji
podwyżka jest niczym nieuzasadniona;
   - Nasza woda została przebadana przez
laboratoriach SANEPID oraz gliwickiego
PWiK. Spełnia normy, jest bezpieczna,
smaczna i zdatna do picia.
   - Gazeta „Nasza Gmina” wydawana co
miesiąc od stycznia 2010 r. z przerwą w
grudniu i styczniu w nakładzie 1000 eg-
zemplarzy za 8 stron kosztowała przez cały
rok 2010 – 28 000 zł. Mieszkańcy zgłaszali,
ze przywiązali się do tego lokalnego pisma.
Kontynuujemy więc wydanie z takimi zmia-
nami:
  1. Gazeta ma mieć charakter stricte
informacyjny.
   2. Będzie dwumiesięcznikiem  z nakła-
dem 3000, ma zwiększoną objętość z 8 do
12 stron, dystrybucją zajmie się poczta –
koszt po zmianach 21 000 zł.
   - Odbyły się dwa istotne bardzo spotka-
nia, tzw. grupy G8 (ośmiu włodarzy gmin
Powiatu Gliwickiego) pod przewodnictwem
Starosty M. Nieszporka. Temat dotyczył
ogólnie stanu dróg w obrębie naszego
powiatu. Jak wiele problemów poruszono
nie sposób przedstawić.
   - Wystąpiłam z pismem w sprawie drogi
powiatowej 2916-S (Gliwicka od skrzy-
żowania Wiśniowa do stacji paliw). Trudno
mi prosić Was o cierpliwość, ale mimo
wszystko proszę... Mamy zapewnienie
starostwa, że droga będzie miała niebawem
zupełnie nową nawierzchnię.
   - Uczestniczyłam w dwóch spotkaniach
prezydentów, burmistrzów, wójtów, które
odbyły się w Gliwicach w sprawie:
   1. Kolejki wąskotorowej.
    2. Zasad współpracy, wzajemnych ocze-
kiwań i wspólnych przedsięwzięć. Wystą-
piliśmy do Premiera Rządu RP z apelem o
bezpłatne przejazdy samochodów osobo-
wych i ciężarowych na A4. 29 marca w
naszej siedzibie będziemy omawiać wspól-
nie problemy odprowadzania wód z auto-
strady A4 do urządzeń melioracyjnych
naszych miast i gmin.
  - Przyjęłam ponad 300 mieszkańców.
Wiele spraw udało się już uporządkować.
Chcę Wam dobrze służyć. Nie mam czasu
ani na plotki, ani na bezczynność. W szkole
rządzi dyrektor, a w gminie wójt, każdy ma
swój zakres odpowiedzialności za swoje

decyzje, więc sprawy proszę kierować do
właściwych organów.
  - Ze wspaniałą inicjatywą doradztwa w
zakresie prawa i bezpieczeństwa publicz-
nego dla naszych mieszkańców wyszedł
nadkom. mgr Maciej Kawa – Komendant
Komisariatu Policji w Knurowie. Dyżury w
UG Pilchowice odbędą się  w godzinach
15.30-17.30 w każdy pierwszy czwartek
miesiąca począwszy od miesiąca kwietnia
(przy czym w kwietniu wyjątkowo będzie
to w drugi czwartek miesiąca). Pod nr tel.
322356521 można dokonywać rezerwacji
terminu spotkania.
   - Od kwietnia pilotażowo będą utworzo-
ne w naszych sołectwach Policyjne Punkty
Przyjęć Obywateli, gdzie dyżury pełnić
będzie w sołtysówce – Dzielnicowy..
   - Na trzypoziomowym  nowym  skrzyżo-
waniu dzięki dobrej współpracy z gliwickim
magistratem już mamy oznakowanie na
Żernicę;
    - Postulat mieszkańców zgłoszony  mi na
zebraniu wiejskim, by autobus linii 59 KZK
GOP zatrzymywał się na przystanku Trynek
Auchan (jak linie 710 i 194) udało się dzięki
przychylności Pani Dyrektor Auchan we
współpracy z KZK GOP oraz miastem
Gliwice zrealizować od 1 marca 2011r., co
ważne dla nas bezkosztowo. Trasa wydłu-
żyła się o całą jedną minutę.
Za zmianą przemawiały dwa poważne
argumenty:
  1. nasi mieszkańcy nie mają w swoich
miejscowościach dostępu do tego typu
hipermarketu,
    2. wędrujące po zakupach mamy z dzieć-
mi wzdłuż ul. Rybnickiej, gdzie nie ma
pobocza – to realne zagrożenie bezpie-
czeństwa życia ludzkiego i ruchu drogo-
wego

Życzę Państwu udanych zakupów i
bezpiecznych powrotów do domu i wszyst-
kiego dobrego
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TRZEBA WIEDZIEĆ!
Wójt Gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek informuje
Mieszkańców...

W związku z zakończeniem w dniu
31.01.2011 r. budowy trzeciego etapu
kanalizacji sanitarnej
w Żernicy na odcinku obejmującym ul.
Olchową i Podgórną przypominamy, iż
zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Pilchowice z dnia 22 czerwca 2006r. § 11,
pkt. 2 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r. Nr 93,
poz. 2578) oraz z ustawą z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008 – tekst jednolity z późn. zm.)
właściciele nieruchomości mają obo-mają obo-mają obo-mają obo-mają obo-
wiązwiązwiązwiązwiązek prek prek prek prek przy łączzy łączzy łączzy łączzy łączenia s ię  do s iec ienia s ię  do s iec ienia s ię  do s iec ienia s ię  do s iec ienia s ię  do s iec i
kkkkkanalizacyanalizacyanalizacyanalizacyanalizacyjnejnejnejnejnej w ciągu 6 miesięcy odj w ciągu 6 miesięcy odj w ciągu 6 miesięcy odj w ciągu 6 miesięcy odj w ciągu 6 miesięcy od
momentu jemomentu jemomentu jemomentu jemomentu jej wybudowj wybudowj wybudowj wybudowj wybudowaniaaniaaniaaniaania. Po upływie
6 miesięcznego okresu karencji zostaną
przeprowadzone   szczegółowe   kontrole

Przyłącz się



Radni Gminy Pilchowice kadencji 2010 –
2014 (kolejność alfabetyczna):

1. Maria Bernacisko
   (wiceprzewodnicząca)
2. Piotr Ciupke
3. Rajnard Dyrszka
4. Ingrida Foit
5. Maria Kaszek
6. Walter Kowol
7. Jerzy Kurzal
8. Piotr Madeja
9. Józefa Margiciok
    (wiceprzewodnicząca)
10. Andrzej Ogórek (przewodniczący)
11. Jerzy Skrzypiec
12. Kornelia Sosna
13. Krzysztof Waniczek
14. Krzysztof Żyła

Przedstawiamy pierwszych pięciu
Radnych:
11111. Maria Ber. Maria Ber. Maria Ber. Maria Ber. Maria Bernacisnacisnacisnacisnaciskkkkkooooo

Pracuję jako
nauczyciel
języka nie-
mieckiego i
nauczania
zintegrowa-
nego od 25
lat. Moim
s u k c e s e m
zawodowym
są rzesze
młodzieży,
w której po-
kładam og-

romną nadzieję i z którą mam wspaniały
kontakt. Prywatnie wychowuję dziesięcio-
letniego Alexandra. Swój wolny czas
spędzam na pisaniu wierszy i czytaniu
rozpraw filozoficznych.

2. Pio2. Pio2. Pio2. Pio2. Piotr Ciupktr Ciupktr Ciupktr Ciupktr Ciupkeeeee
Mam 38 lat, wspólnie z żoną Aleksandrą,
wychowujemy dwie córki, Dominikę i
Oliwię. Mieszkam w Pilchowicach od
urodzenia. Od 20 lat prowadzę własną
firmę. Czu-
jąc się od-
powiedzialny
za los na-
szej gminy
wielokrotnie
wspomagali-
śmy finans-
owo lokal-
ne instytu-
cje, a także
b r a l i ś m y
c z y n n y
udział w or-
ganizowaniu wielu imprez i festynów.
3. Rajnar3. Rajnar3. Rajnar3. Rajnar3. Rajnard Dyrd Dyrd Dyrd Dyrd Dyrszkszkszkszkszkaaaaa
Mam 53 lata, żonaty, dwóch dorosłych

synów. By -
ły pracow-
nik KWK
Szczygłowi-
ce. Całe ży-
cie jestem
związany ze
s p o r t e m .
P ro w a d z ę
dwie dru-
żyny tenisa
stołowego.
Bardzo mi
zależy na

rozwoju naszego młodego pokolenia i zdro-
wego stylu życia. Jestem inicjatorem wielu
rozgrywek sportowych na terenie naszej
Gminy.

Rada Gminy Pilchowice

do kanalizacji
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Po przyłączeniu się do kanalizacji
sanitarnej szambo należy opróżnić i
wydezynfekować, jednocześnie w myśl
art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. Urz. z 2006r. Nr 123, poz. 858 –
tekst jednolity z późn. zm.), realizację
budowy przyłącza do sieci zapewnia na
własny koszt osoba ubiegająca się o
przyłączenie nieruchomości do sieci.

W terminie 14 dni przed dniem wy-
konania przyłącza kanalizacyjnego
należy bezwzględnie zgłosić zamiar jego
wykonania w Pilchowickim Przedsię-
biorstwie Komunalnym ul. Gliwicka 3

(tel. 032�332 71 58) w celu uzyskania
niezbędnych warunków oraz ustalenia
terminu zawarcia umowy na odprowa-
dzenie ścieków do zbiorczej sieci kana-
lizacyjnej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie
z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, kto
bez uprzedniego zawarcia umowy wpro-
wadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 10�000 zł.

SSSSStttttanowisanowisanowisanowisanowiskkkkkooooo
 ds. ochr ds. ochr ds. ochr ds. ochr ds. ochrononononony śry śry śry śry środowisodowisodowisodowisodowiskkkkkaaaaa
p.o. Klaudia Grabowp.o. Klaudia Grabowp.o. Klaudia Grabowp.o. Klaudia Grabowp.o. Klaudia Grabowssssskkkkkaaaaa

4.Ingrida F4.Ingrida F4.Ingrida F4.Ingrida F4.Ingrida Foitoitoitoitoit
Mam 54 lat, od urodzenia mieszkam w
Nieborowicach. Mam średnie wykształce-
nie – tech-
nik budow-
lany. Jes-
tem mężat-
ką, mam
czterech do-
rosłych sy-
nów. Przez
8 lat byłam
członkiem
Rady Sołec-
kiej w Nie-
borowicach.
Od 2008r.
jestem ławnikiem Sądu Okręgowego w
Gliwicach.
5. Maria K5. Maria K5. Maria K5. Maria K5. Maria Kaszaszaszaszaszekekekekek
Emerytowany nauczyciel. Interesuję się

Internetem.
Priorytety w
działaniach:
bezpieczeńst-
wo na dro-
gach pop-
rzez remont,
b u d o w ę
dróg i chod-
ników, kom-
p l e k s o w e
rozwiązanie
komunika-
cji, co przy-

czyni się do rozwoju gminy, gimnazjaliści
będą rozpoczynali zajęcia o godzinie 8:00.

DyżurDyżurDyżurDyżurDyżury Radny Radny Radny Radny Radnyyyyych Gminch Gminch Gminch Gminch Gminy Pilchowicey Pilchowicey Pilchowicey Pilchowicey Pilchowice
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Uchwałą Rady Gminy Pilchowice,    nr
IV/32/11 z dnia 3 lutego 2011r., na
terenie gminy Pilchowice zostały
uchwalone stawki taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków. Będą one obo-
wiązywać od dnia 1 marca 2011r. do
dnia 29 lutego 2012r.
11111. T. T. T. T. Tarararararyfyfyfyfyfa za dosa za dosa za dosa za dosa za dostttttaaaaawę wwę wwę wwę wwę wodyodyodyodyody.....
1) Cena dla gospodarstw domowych
za 1 m3
  - 4,23 zł + VAT 8 % - brutto 4,5 4,5 4,5 4,5 4,57 zł7 zł7 zł7 zł7 zł
2) Opłata abonamentowa (miesięcz-

nie) *tabela na str. 4

2. T2. T2. T2. T2. Tarararararyfyfyfyfyfa za odpra za odpra za odpra za odpra za odprooooowwwwwadzanie śadzanie śadzanie śadzanie śadzanie ście-cie-cie-cie-cie-

kkkkkóóóóówwwww

1) Cena dla gospodarstw domowych

za 1 m3

 - 5,94 zł + VAT 8 % - brutto 6,42 zł 6,42 zł 6,42 zł 6,42 zł 6,42 zł

2) Opłata abonamentowa (miesięcz-

nie) **tabela na str. 4

OGŁOSZENIE



W dniach 28 – 29 października 2010r.
przeprowadziliśmy w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wilczy akcję organizo-
waną i koordynowaną przez Fundację
Ekologiczną „Silesia”
w Katowicach.

Po rozpatrzeniu
wniosku w edycji jesie-
nnej przyznano naszej
szkole dotację w wyso-
kości 2 400 zł na zakup
120 sadzonek drzew i
krzewów. Zakupiliśmy
tuje i jałowce w róż-
nych odmianach, ber-
berysy, tawuły, krze-
wuszki, różaneczniki,
klony, śliwę, irgi i bzy.
Nasadzenia sfinan-
sowane są ze środków
Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Wcześniej przepro-
wadziliśmy prace przy-
gotowawcze, doko-
naliśmy  usunięcia zie-
mi, kamieni i różnych
materiałów pozostałych po pracach bru-
karskich, zakupiliśmy ziemię i rozplan-
towaliśmy ją. Prace te zostały przep-
rowadzone przez rodziców i pana woźnego.
Następnie przystąpiliśmy do sadzenia
roślin. Kolejnym etapem prac było
wyłożenie miejsc wokół roślin włókniną i
wyściółkowanie korą. Do akcji zaanga-
żowali się pracownicy obsługi szkoły,
przedszkola, nauczyciel przyrody i ucz-
niowie klasy czwartej. Wszystkie pozostałe
koszty poniesione w związku z przep-
rowadzeniem akcji pokryto z funduszu

Rady Rodziców ZSP w Wilczy.
Teren, na którym posadziliśmy drzewa

i krzewy jest pasem biegnącym wzdłuż
parkingu i drogi wjazdowej do szkoły, od-

dziela teren szkoły od
sąsiednich posesji.
Otoczenie szkoły zie-
lenią uczą kształtowa-
nia szacunku do przy-
rody, dbania i odpo-
wiedzialności za jej
stan. Jest także uzu-
pełnieniem bogatej
kolekcji różnorodnych
gatunków drzew i krze-
wów, które znajdują
się wokół naszej pla-
cówki.

W akcji „Posadź
swoje drzewko” bra-
liśmy udział pierw-
szy raz. W 2007r.
w ramach konkursu
Sołectwa przyjazne
środowisku zreali-
zowaliśmy  projekt
„Cztery  pory roku –
ciekawostki przy -
rodnicze”, dokonaliś-

my wówczas nasadzeń krzewów, drzew,
wrzosów i roślin cebulowych wokół sali
gimnastycznej i wejścia do szkoły. Już po
zakończeniu akcji planujemy kolejne dzia-
łania. W związku z powstaniem placu zabaw
dla dzieci, miejsce to wymaga kolejnych
uzupełnień, nasadzeń i oddzielenia placu
zabaw od ulicy. To są nasze plany, które
będziemy chcieli zrealizować w przyszłym
roku szkolnym.

                                        Jus                                        Jus                                        Jus                                        Jus                                        Justttttyna Diakyna Diakyna Diakyna Diakyna Diak

                              – k                              – k                              – k                              – k                              – koorooroorooroordynatdynatdynatdynatdynator akor akor akor akor akcccccji.ji.ji.ji.ji.

Akcja „Posadź swoje drzewko” w Wilczy. Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

przy Urzędzie Gminy Pilchowice

Zaprasza

mieszkańców naszej gminy do udziału

w konkursie na logo Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

RRRRRegulamin kegulamin kegulamin kegulamin kegulamin konkonkonkonkonkururururursu na logosu na logosu na logosu na logosu na logo

OrOrOrOrOrganizatganizatganizatganizatganizatororororor:::::

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Cel kCel kCel kCel kCel konkonkonkonkonkururururursu:su:su:su:su:

wybranie znaku wizualizacji graficznej

(logo), który będzie najlepiej

identyfikował się z   działaniami

Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych ,będzie

rozpoznawalny i niepowtarzalny.

UczUczUczUczUczesesesesestnicy ktnicy ktnicy ktnicy ktnicy konkonkonkonkonkururururursu:su:su:su:su:

konkurs ma charakter otwarty i mogą

do niego przystąpić wszyscy

zainteresowani mieszkańcy z terenu

gminy Pilchowice.

UwUwUwUwUwagi szczagi szczagi szczagi szczagi szczegółoegółoegółoegółoegółowwwwwe:e:e:e:e:

1. Prace mogą być wykonane

 w dowolnej technice rysunkowej,

malarskiej i graficznej

Istnieje możliwość wykorzystania

elementów techniki komputerowej

2. Wymagany format prac A4

3. Praca powinna zawierać metryczkę

umieszczoną na odwrocie ,

zawierającą:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania,

numer telefonu

4. Prace należy złożyć do 15.04.2011

(godz.15) w sekretariacie Urzędu

Gminy

5. Prace oceni siedmioosobowa

komisja konkursowa w składzie:

p. Wójt , Przewodniczący Rady Gminy,

członkowie GKRPA

6. Wystawa prac i wręczenie nagrody

laureatowi konkursu nastąpi na

majowej Sesji Rady Gminy

7. Fundatorem nagrody jest Gminna

Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

ORORORORORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZATTTTTORZYORZYORZYORZYORZY

Cena za 1 m3 dostarczonej wody i 1m3

odprowadzonych ścieków uwzględnia

dopłatę z�budżetu gminy Pilchowice,

na podstawie Uchwał Rady Gminy

Pilchowice nr V/34/11 oraz V/35/11 z

dnia 23 lutego 2011r.

  Pr  Pr  Pr  Pr  Prezezezezezes Zares Zares Zares Zares Zarząduząduząduząduządu

KrKrKrKrKrzyzyzyzyzysztsztsztsztsztof Szwof Szwof Szwof Szwof Szwandaandaandaandaanda

Opłata abonamentowa za wodomierz główny
cena za każdy wodomierz

Opłata stała za dodatkowy wodomierz
do obliczania wody bezpowrotnie zużytej

Opłata stała dla osób rozliczanych
wg norm zużycia

Opłata stała dla osób rozliczanych
wg norm zużycia

Opłata stała za dodatkowy wodomierz
zabudowany na własnym ujęciu wody,
służący do obliczenia ścieków wprowadzonych
do sieci kanalizacji sanitarnej

*tabela (c.d. ze str. 3, p.1.2)

**tabela (c.d. ze str. 3, p. 2.2)



Już po raz piąty młodzież gminy
Pilchowice mogła zaprezentować swoje
umiejętności narciarskie podczas� Zawo-
dów w Narciarstwie Alpejskim o Puchar
Wójta Gminy Pilchowice.
Młodzi adepci tego pięknego sportu dwa
dni doskonalili swoje umiejętności na
stokach Białki Tatrzańskiej, zaś trzeciego
dnia w miejscowości Murzasichle (nieda-
leko Zakopanego) spróbowali swych sił
podczas zawodów narciarskich.

Na 12 miejsc medalowych 9 przypadło
narciarzom z ZSP w Żernicy, zaś pozostałe
3 wywalczyli Pilchowiczanie.
Zawody odbyły się w dwóch kategoriach
wiekowych: szkoła podstawowa i gim-
nazjum.

W kategorii SP wśród dziewcząt
puchar i wszystkie medale zdobyły uczen-
nice z Żernicy: 1. miejsce Karolina Rusin-
kl VI, 2. miejce- Agata Kolka kl. V oraz 3.
miejsce Urszula Krywalska kl.VI.

5 marca 2011r. w sobotę odbył się
I Charytatywny Bal, który był wspólną
inicjatywą Wójta Gminy Pilchowice, rad-
nych i ludzi biznesu. Wszystkim przyświe-
cał wspólny cel – zebranie środków finan-
sowych umożliwiających zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci w naszej
gminie. Zaproszeni goście bawili się w rytm
muzyki zespołu DUO FENIX.

W trakcie balu przeprowadzono licy-
tację pasteli miejscowej artystki Pani
Elżbiety Chudaś. Organizatorzy pragną
podziękować wszystkim, którzy wsparli
finansowo inicjatywę „Podzielmy się
sercem”, jednocześnie mamy nadzieję, że
bal ten stanie się naszą tradycją. Dzię-
kujemy Państwu za szczodrość, wspania-
łomyślność, otwartość serca oraz wspólną
zabawę.

Bal
Charytatywny

 Or Or Or Or Organizatganizatganizatganizatganizatorororororzyzyzyzyzy

W kategorii SP wśród chłopców pu-
char wywalczył zawodnik z Żernicy- Piotr
Dabiński z kl. VI, drugie miejsce zajął także
Żerniczanin - Wojciech Kokot, zaś trzecie
Karol Reginek z SP w Pilchowicach.

W Gimnazjum w kategorii dziewcząt
bezkonkurencyjna okazała się zawodniczka
z Pilchowic- Justyna Reginek z kl.II, zaś
drugie i trzecie miejsca przypadły zawod-
niczkom z Żernicy w kolejności: Paulinie
Wolny z kl. II�oraz Dorocie Krywalskiej z
kl. III.

W kategorii chłopców piękny puchar
i złoty medal wywalczył zawodnik z Żernicy
Filip Wajszczyk z kl.II, drugie miejsce
przypadło Adrianowi Szymura z II klasy w

Gimnazjum w Pilchowicach, zaś miejsce
trzecie zajął Michał Rusin - uczeń klasy I
gimnazjum.

Urząd Gminy Pilchowice dofinan-
sował nie tylko nagrody w postaci pu-
charów, medali i �słodkich niespodzianek,
ale także dołożył się do przejazdu uczes-
tników autokarem.

Pani Wójt Joanna Kołoczek- Wybierek
osobiście kibicowała młodym zawodnikom,
a po zawodach dokonała dekoracji i pogra-
tulowała wszystkim uczniom gminnych
szkół sportowej walki i pięknej rywalizacji.
��������������������

NNNNNauczyauczyauczyauczyauczyciel wyciel wyciel wyciel wyciel wychowchowchowchowchowania fania fania fania fania fizyizyizyizyizycznegocznegocznegocznegocznego
ZSP ŻerZSP ŻerZSP ŻerZSP ŻerZSP Żernicanicanicanicanica

Sabina KSabina KSabina KSabina KSabina Kooooottttt

Zawody narciarskie

28 grudnia 2010r. z funkcji członka (przewodniczącego) Rady
Nadzorczej zrezygnował Pan Aleksander Jakubek – Skarbnik
Gminy Pilchowice.

Od 1 stycznia 2011r. Rada Nadzorcza Pilchowickiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. pracuje w następującym
składzie:
       1. Przewodniczący – Marek Bieniek
       2. Zastępca przewodniczącego – Andrzej Kuchta
       3. Sekretarz – Krzysztof Grzelak
                                                                                         r r r r red.ed.ed.ed.ed.

Zmiany w Radzie Nadzorczej
PilchowickiegoPrzedsiębiorstwa
Komunalnego sp. z o.o.

Postulat mieszkańców Żernicy zgłoszony wójtowi na
zebraniu wiejskim, by autobus linii 59 KZK GOP za-
trzymywał się na przystanku Trynek Auchan udało się dzięki
przychylności Pani Dyrektor Auchan we współpracy z KZK
GOP zrealizować od 1 marca 2011r. Trasa wydłużyła się o
całą jedną minutę.

Za zmianą przemawiały dwa poważne argumenty:
      1) żerniczanie i nieborowiczanie nie mają w swojej
miejscowości dostępu do tego typu hipermarketu,
      2) względy bezpieczeństwa – wędrujące mamy w
dziećmi wzdłuż ul. Rybnickiej, gdzie nie ma pobocza
stwarzały zagrożenie.

Udanych zakupów i bezpiecznych powrotów do domu
życzy

Postulat mieszkańców Żernicy

                           W  W  W  W  Wasza Wasza Wasza Wasza Wasza Wójójójójójttttt



Ferie zimowe 2011 w Gminie
Pilchowice dobiegły końca. Wspólnie spę-
dzone dwa tygodnie wpisują się już we
wspomnienia. Cele, jakie zakładał program
ferii zostały w pełni zrealizowane. Podopie-
czni wzbogacili się o cenne wartości, a czas
spędzony w świetlicy przyniósł niezapom-
niane wrażenia. Z pewnością integracja
dzieci i młodzieży z Gminy Pilchowice oraz
z  Gminy Rudziniec  przyniosła zacieśnienie
kontaktów i przełamanie istniejących ba-
rier, szcze-
gólnie pod-
czas zabawy
karnawało-
wej, która
odbyła się
na Wilczej.
Dzieci  ucze-
stniczyły w
różnorodnych
zajęciach ro-
zwijających
twórcze myś-
lenie, krea-
tywność, zainteresowania, sprawności
manualne oraz sprawność ruchową, które
przyczyniły się do pożytecznego, bezpie-
cznego i atrakcyjnego spędzania wolnego
czasu. Atmosfera panująca na zajęciach
świetlicowych oraz podczas wspólnych
wycieczek wywołała dużo pozytywnych
emocji i wrażeń wśród uczestników.

Młodzi mieszkańcy gminy
Pilchowice mieli, spory wybór atrakcji,
proponowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Pilchowicach. W zaję-
ciach wzięło udział około  60 dzieci i
młodzieży z gminy Pilchowice. W
pierwszym tygodniu Ferii młodzi miesz-
kańcy  Gminy  uczestniczyli  w warszta-
tach  rękodzielniczych pod nazwą:
„Wyczarowane z makaronu” i “cuda z
cekinów”  prowadzonych przez Pana
Piotra Wojcieszek i Panią Aleksandrę
Czechowską-Gąbkę oraz w  strategicznej
grze bitewnej o rozległym tle fabularnym -
Warhammer.  Dzieci i młodzież wzięli rów-
nież udział w  zabawie karnawałowej, pod-
czas której uczestnicy z Gminy Pilchowice
i Rudziniec, w przepięknych przebraniach
karnawałowych, wspólnie bawili się i inte-
growali. Odbyła się również wycieczka
do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze.

W planie wycieczki  był  spacer  po  Parku
z przewodnikiem, warsztaty prowadzone
przez skrzata, seans w kinie 5D, obiad oraz
grupowe zdjęcia z Mikołajem, które każdy
uczestnik wycieczki otrzymał w drodze
powrotnej.

 Drugi tydzień ferii zimowych minął
równie szybko. Dzieci i młodzież uczes-
tniczyli w zajęciach prowadzonych przez
swych wychowawców, tj.: turnieje warca-
bowe, bilardowe oraz turnieje tenisa sto-
łowego. Ponadto uczestnicy brali czynny
udział w warsztatach plastycznych.  Nie
zabrakło również spacerów, a także gier i
zabaw na świeżym powietrzu.  Został zor-
ganizowany także wyjazd do Parku
Wodnego „WODNIK”w  Paniówkach,
gdzie podczas 2-godzinnego pobytu w
obiekcie uczestnicy mogli korzystać ze
wszystkich dostępnych atrakcji – jacuzzi,
sztucznej fali oraz basenów i brodzików.
Jednak największe zainteresowanie wzbu-
dziła ogromna wodna zjeżdżalnia.  Na
zakończenie akcji „Ferie w gminie
Pilchowice” odbyła się dyskoteka, podczas
której rozdano wszystkim uczestnikom
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Nie zabrakło również podziękowań dla
wychowawców oraz Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury - Pani Marii Karoliny
Kaszek, która również prowadziła zajęcia.

Mamy nadzieję, że w wakacje letnie
znów się spotkamy w tym samym, bądź
większym gronie i po raz  kolejny będziemy
mieć szansę rozwijać, spełniać marzenia,
okazać serdeczność i życzliwość dzieciom
oraz  młodzieży.

W ramach dofinansowania działal-
ności sportowej w roku bieżącym w bud-
żecie gminy radni przeznaczyli kwotę
150�000,00zł. Pieniądze te zostały podzie-
lone pomiędzy cztery Ludowe Kluby Spor-
towe zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady
Gminy. W ramach przedmiotowego dofina-
nsowania Pani Wójt podpisała umowy z:
LKS „LKS „LKS „LKS „LKS „VVVVVictictictictictoria” Pilchowiceoria” Pilchowiceoria” Pilchowiceoria” Pilchowiceoria” Pilchowice na utrzymanie
obiektu – 21.162,50zł, a na działalność
sportową 22.250,00zł.
LKS „LKS „LKS „LKS „LKS „WWWWWilki” Wilki” Wilki” Wilki” Wilki” Wilczailczailczailczailcza na utrzymanie obiektu
– 14.312,50zł, a na działalność sportową
24.2507,00zł.
LKS „NLKS „NLKS „NLKS „NLKS „Naprapraprapraprzód” Żerzód” Żerzód” Żerzód” Żerzód” Żernicanicanicanicanica na utrzymanie
obiektu – 10.662,50zł, a na działalność
sportową 22.250,00zł.
LKS „OrLKS „OrLKS „OrLKS „OrLKS „Orzzzzzeł” Seł” Seł” Seł” Seł” Stttttanicaanicaanicaanicaanica na utrzymanie
obiektu – 13.862,50zł, a na działalność
sportową 21.250,00zł.
Podane powyżej kwoty zostały podzielone
zgodnie z przyjęta przez Panią Wójt i rad-
nych standaryzacją wydatków ponoszo-
nych przez Kluby.
Ponadto zostały ogłoszone konkursy w ra-
mach ustawy o pożytku publicznym i o wo-
lontariacie na zadania związane ze szkole-
niem dzieci w piłce nożnej i tenisie stoło-
wym. Na te zadania w budżecie gminy na
cztery lokalne wyżej wymienione kluby
sportowe zostanie podzielona kwota
19.000,00zł. Dodatkowo dzięki zaanga-
żowaniu naszych lokalnych klubów w sze-
rzenie kultury fizycznej na terenie naszej
gminy zostaną dofinansowane zadania
związane z organizacją:
MisMisMisMisMistrtrtrtrtrzzzzzososososostw Gmintw Gmintw Gmintw Gmintw Gminy w Fy w Fy w Fy w Fy w Futsaluutsaluutsaluutsaluutsalu – 1.000,00zł
MisMisMisMisMistrtrtrtrtrzzzzzososososostw Gmintw Gmintw Gmintw Gmintw Gminy w Piłce Ręczney w Piłce Ręczney w Piłce Ręczney w Piłce Ręczney w Piłce Ręcznejjjjj  -
1.500,00zł
MisMisMisMisMist rt rt rt rt rzzzzzo so so so so stw Gmintw Gmintw Gmintw Gmintw Gminy w Pływy w Pływy w Pływy w Pływy w Pływaniu aniu  aniu  aniu  aniu  –
3.000,00zł
DofDofDofDofDofinansowinansowinansowinansowinansowanie obozu sanie obozu sanie obozu sanie obozu sanie obozu sporporporporportttttowowowowowegoegoegoegoego –
5.000,00zł
Od początku roku dzięki wyżej wspom-
nianym klubom sportowym i wsparciu fi-
nansowym Gminy udało się zorganizować
zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii
zimowych oraz Mistrzostwa Gminy w Nar-
ciarstwie Alpejskim. Wsparcie finansowe
Gminy w tym zakresie wyniosło 5.500,00zł.

Ferie Zimowe 2011w Gminie Pilchowice

WWWWWarararararsztsztsztsztsztatatatataty ry ry ry ry rękękękękękodzielniczodzielniczodzielniczodzielniczodzielniczeeeee

WWWWWarararararsztsztsztsztsztatatatataty plasy plasy plasy plasy plastttttyyyyyczneczneczneczneczne
–  pos–  pos–  pos–  pos–  postttttacie z bajekacie z bajekacie z bajekacie z bajekacie z bajek

  W imieniu or  W imieniu or  W imieniu or  W imieniu or  W imieniu organizatganizatganizatganizatganizatorororororóóóóówwwww
– Sabina R– Sabina R– Sabina R– Sabina R– Sabina Rogońogońogońogońogoń

Foto: GOK Pilchowice

Informacja
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Organizatorem Konkursu Fotografi-
cznego  - „W  poszukiwaniu  pierwszych
oznak  wiosny”  jest  Gminny   Ośrodek
Kultury  w Pilchowicach.  Konkurs  trwa
od dnia 21 marca 2011 roku do dnia 31
marca 2011 roku  (decyduje  data wpły-
wu prac do siedziby  Gminnego  Ośrod-
ka  Kultury  w  Pilchowicach).

 „Wiosna w naszej gminie Pilchowice”
Regulamin   konkursu  jest  dostępny  na
stronie  internetowej GOK-u,  pod  adre-
sem: wwwwwwwwwwwwwww.gok.gok.gok.gok.gok.pilchowice.pl.pilchowice.pl.pilchowice.pl.pilchowice.pl.pilchowice.pl

Szczegółowe informacje o Konkursie
można  uzyskać  również   za  pośrednict-
wem poczty elektronicznej:

kkkkkaszaszaszaszaszekm@gmail.com.ekm@gmail.com.ekm@gmail.com.ekm@gmail.com.ekm@gmail.com.

Od 1 kwietnia 2011r. w godzinach pracy
sołtysówek swój dyżur w każdej miejsco-
wości będzie miała Policja w ramach  Pi-
lotażowego Programu Przyjęć Obywate-
li.

Dzielnicowy

bliżej mieszkańców!

    Zapraszamy!



1. Jan Gamoń – Wilcza
2. Gerard Garcorz – Nieborowice
3. Krzysztof Kotysz – Stanica
4. Jerzy Kurzal – Żernica
5. Józef Nierychło – Pilchowice
6. Bożena Stanik – Kuźnia Nieborowska
7. Alfred Wilczek – Leboszowice

W naszych przedszkolach od paździer-
nika 2010r. odbywają się zajęcia dodat-
kowe – plastyczne, umuzykalniające, logo-
pedyczne, z języka obcego itp. finanso-
wane ze środków Unii Europejskiej. Projekt
pn. „Razem raźniej – europejskie przed-
szkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice”
realizujemy w partnerstwie z Gminą
Sośnicowice. W ramach projektu przed-
szkolaki mogą skorzystać również z bez-
płatnych wycieczek. W grudniu 2010r. po-
jechali do kina na film pt. „Żółwik Sammy

Sołtysi
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Ma 49 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Pracuje
w fabryce Opla w Gliwicach, sołtys od 2009 roku.
Interesuje się motoryzacją oraz turystyką. Dla
Stanicy oddany duszą, chętnie pomaga jej miesz-
kańcom, od niedawna prezes OSP w Stanicy. Naj-
ważniejsze są dla niego sprawy popowodziowe.
Godziny urzędowania: środa 10.00 – 15.00 (II
środa miesiąca)

GerarGerarGerarGerarGerard Gard Gard Gard Gard Garcorcorcorcorcorz – sołtz – sołtz – sołtz – sołtz – sołtyyyyys ws ws ws ws wsi Nieborsi Nieborsi Nieborsi Nieborsi Nieborowiceowiceowiceowiceowice

Ma 46 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Były
pracownik KWK Knurów. Obecnie jako sołtys
zajmuje się problemami wsi. Lubi wycieczki piesze
oraz wędrówki górskimi szlakami.
Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 10.00,
czwartek 16.00 – 18.00

                                                                      r      r      r      r      red.ed.ed.ed.ed.

w 50 lat dookoła świata”, w marcu pojadą
do teatru na spektakl pt. „Jaś i Małgosia”.

Jan Gamoń – sołtJan Gamoń – sołtJan Gamoń – sołtJan Gamoń – sołtJan Gamoń – sołtyyyyys ws ws ws ws wsi Wsi Wsi Wsi Wsi Wilczailczailczailczailcza

Od urodzenia mieszkaniec Wilczy, ma 57 lat.
Ukończył szkoły górnicze w Knurowie oraz w
Rybniku. Pracował w KWK Knurów, dzisiaj emeryt.
Żonaty, ojciec dwóch synów oraz dziadek dwóch
wnuków. Funkcję sołtysa pełni drugą kadencję.
Zawsze znajduje czas by porozmawiać z miesz-
kańcami o ich problemach i pomóc im w miarę
posiadanych możliwości. Ma duże plany i nowe
pomysły.
Godziny urzędowania: poniedziałek 9.00 – 11.00,
czwartek 17.00 – 19.00

Nowo wybrani sołtysi (alfabetycznie):

Natomiast rodziców już dziś zapraszamy na
warsztaty pn.„Jak bawić się z dzieckiem?”
prowadzone przez animatorkę KLANZY.
Na warsztaty zapraszamy rodziców razem
ze swoimi pociechami, zaś szczególnie
serdecznie zapraszamy „tatusiów”. Warsz-
taty będą niesamowitą zabawą zarówno dla
maluchów jak i dla dorosłych. Informacje
na temat warsztatów oraz terminów można
uzyskać w każdym z pięciu przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Pilchowice.
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Szanowni Mieszkańcy informujemy
i serdecznie zachęcamy do udziału w ko-
lejnej edycji organizowanego przez Zarząd
Województwa Śląskiego dorocznego kon-
kursu „N„N„N„N„Najlepsza Prajlepsza Prajlepsza Prajlepsza Prajlepsza Przzzzzesesesesestrtrtrtrtrzzzzzeń Publicznaeń Publicznaeń Publicznaeń Publicznaeń Publiczna
WWWWWooooojejejejejewwwwwództwództwództwództwództwa Śląsa Śląsa Śląsa Śląsa Śląskiego 20kiego 20kiego 20kiego 20kiego 20111111”1”1”1”1”.
Konkurs ma na celu nagrodzenie realizacji
urbanistycznych i architektonicznych
kształtujących przestrzenie publiczne w
naszym regionie. Szczegółowe informacje
o konkursie, w tym warunki konkursu oraz
kartę zgłoszeniową można uzyskać na
stronie internetowej Województwa Śląs-
kiego pod adresem
http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.slas.slas.slas.slas.slaskie.pl/nkie.pl/nkie.pl/nkie.pl/nkie.pl/npp pp pp pp pp .
Zgłoszeń do konkursu można dokonywać
do dnia 31 maja br.

Organizowany jest również konkurs
„„„„„ArArArArArchitchitchitchitchitektura Rektura Rektura Rektura Rektura Rokokokokoku” u” u” u” u” organizowany przez
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Katowice pod honorowym patro-
natem Marszałka Województwa Śląskiego.
Informacje o konkursie można znaleźć pod
adresem:
http://khttp://khttp://khttp://khttp://katatatatatowice.sarowice.sarowice.sarowice.sarowice.sarp.plp.plp.plp.plp.pl .
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Ogłoszenie

o konkursie

W dniach 23 – 24 lutego 2011r

odbyły się w „mammobusie” obok

Urzędu Gminy, bezpłatne badania

mammograficzne  wykonywane w ra-

mach programu NFZ skierowane do

pań w wieku 50-69 lat.

W dniu pierwszym dniu badaniu pod-

dało się 113 pań, natomiast w drugim

dniu przebadało się 121 kobiet.

 Wszystkim Paniom dziękujemy za

skorzystanie z badań!



Budżet jednostki samorządu teryto-
rialnego (gminy, powiatu, województwa)
jest rocznym planem dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów. Podstawo-
wą zasadą budżetową jest zasada równo-
wagi budżetowej. Gdyby chcieć wyrazić
przedmiotową zasadę za pomocą wzoru
matematycznego musiałby on przybrać
następującą postać:

dochody + przychody = wydatki + rozchody

Różnica między dochodami a wydatkami
budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę
budżetu (+) albo deficyt budżetu (-). Deficyt
budżetu może być sfinansowany przycho-
dami pochodzącymi z: kredytów, pożyczek,
sprzedaży papierów wartościowych wyemi-
towanych przez j.s.t., prywatyzacji majątku
j.s.t., nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
wolnych środków. Deficyt budżetu może
wystąpić bądź na poziomie planu (deficyt
planowany) bądź na poziomie wykonania
(deficyt przejściowy).
Dla przykładu uchwała budżetowa Gminy
Pilchowice na 2010 rok, zakładała różnicę
pomiędzy dochodami a wydatkami w wy-
sokości: (-) 3.832.080 zł. Był to deficyt
planowany, którego pokrycie miały stano-
wić przychody z tytułu pożyczki i kredytów.
W toku wykonywania budżetu okazało się,
że wydatki realizowane są zgodnie z pla-
nem, natomiast gromadzenie dochodów
odbiega od przyjętych założeń, w skutek
czego pojawił się przejściowy deficyt. In-
nymi słowy na rachunku bankowym budże-
tu zabrakło pieniędzy. Aby  lepiej zrozumieć
istotę przejściowego deficytu należy wyo-
brazić sobie, że rachunek bankowy, na któ-
rym gromadzone są dochody budżetu, i z
którego dokonywane są wydatki budżetu to
przysłowiowy worek. By wydatek mógł być
poniesiony w naszym umownym worku
muszą być pieniądze. Więc jeśli zakła-
daliśmy, że w worku będzie powiedzmy 100
zł, których w danej chwili nie ma, to nie
będzie możliwym  poniesienie planowa-
nego wydatku w wysokości 100 zł. Chyba,
że ktoś nam owe 100 zł “na chwilę” poży-
czy. Zasadą bowiem jest, że kredyt bądź
pożyczka niezbędne do sfinansowania
przejściowego deficytu muszą być spłacone
w tym samym roku budżetowym, w którym
zostały zaciągnięte. Jeśli jednak trudności
w gromadzeniu dochodów będą miały
charakter trwały, w związku z czym okreś-
lone źródła dochodów nie zostaną zreali-
zowane lub zostaną zrealizowane w wyso-
kości niższej od zakładanej,a jednocześnie
wszystkie zaplanowane wydatki muszą
zostać poniesione bądź już zostały ponie-
sione, to wtedy koniecznym jest stworzenie,

poprzez stosowne zmiany w uchwale budże-
towej, przez organ stanowiący gminy defi-
cytu...planowanego. Opisana powyżej sytu-
acja zaistniała w praktyce wykonywania
budżetu Gminy Pilchowice w 2010 r. 30
listopada Rada Gminy zmuszona była za-
ciągnąć kredyt długoterminowy w wyso-
kości 1.500.000 zł. Po raz pierwszy w histori
nasza gmina zaciągneła kredyt na pokrycie
wydatków bieżacych. Paradoks całej sytua-
cji polega na ty, że był to przysłowiowy “rzut
na taśmę”. Od 1 stycznia 2011 roku obo-
wiązuje ustawowy zakaz dla organu stano-
wiącego gminy uchwalania budżetu, w
którym planowane wydatki bieżące są wyż-
sze niż  planowane dochody bieżące. W
związku z powyższym gminy pozbawione
zostały prawnej możliwości zaciągania
kredytów lub pożyczek na sfinansowanie
wydatków bieżących. Ma to związek z prostą
zależnością: jeśli dochody bieżące mają być
większe bądź równe wydatkom bieżącym
to mamy do czynienia z nadwyżką bądź
równowagą budżetową, a nie z deficytem,
którego istnienie jest warunkiem niezbęd-
nym do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.
Zadłużenie Gminy Pilchowice na koniec
2010 roku wyniosło 5.151.275,24 zł. Spłata
przedmiotowego zadłużenia jest prioryte-

towym celem budżetu na 2011 rok, który
jest budżetem nadwyżkowym. Planowana
nadwyżka w wysokości 1.097.260 zł w
całości przeznaczona jest na spłatę zaciąg-
niętych w latach poprzednich kredytów
i pożyczek. Suma budżetowa wynosi
25.923.857 zł. Dochody bieżące są większe
od wydatków bieżących o kwotę 230.123
zł.  Powyższa różnica (230.123 zł)  po-
większona o kwotę dochodu ze sprzedaży
mienia (2.300.000 zł) i pomniejszona o
wspomnianą powyżej spłatę zaciągniętych
w latach poprzednich pożyczek i kredytów
(1.097.260 zł) stanowi prawne i realne
możliwości Gminy Pilchowice ponoszenia
wydatków majątkowych, w tym wydatków
na inwestycje. Realizacja zadań inwes-
tycyjnych o wartości wyższej niż 1.432.863
zł (230.123 zł + 2.300.000 zł – 1.097.260
zł) determinowałaby konieczność zaciąg-
nięcia kolejnych kredytów bądź pożyczek.
Podobnie jak niezrealizowanie określonych
źródeł dochodów. Pomni wysokości aktual-
nego zadłużenia naszej Gminy życzmy
sobie, aby nie było takiej konieczności.

SkSkSkSkSkarararararbnik Gminbnik Gminbnik Gminbnik Gminbnik Gminy Pilchowicey Pilchowicey Pilchowicey Pilchowicey Pilchowice
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15 lutego 2011r. w Domu Kultury w
Żernicy odbyło się pierwsze spotkanie
Wójta Gminy Pilchowice z przedsta-
wicielami lokalnego biznesu z terenu Gminy
Pilchowice. Na spotkaniu poruszano spra-
wy m.in. nieruchomości przeznaczonych
do zbycia z terenu gminy, opłat lokalnych,
przetargów, promocji gminy, dostępnych

Rada Biznesu

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego

funduszy unijnych dla przedsiębiorców, a
przede wszystkim współpracy samorządu
z lokalnymi przedsiębiorcami.  Głównym
punktem spotkania było wyłonienie przed-
stawicieli do Rady Biznesu – organu kon-
sultacyjnego oraz doradczego działającego
przy Wójcie Gminy.

Wójt Gminy Pilchowice dziękuje
wszystkim obecnym za obecność i cenne
spostrzeżenia.

                                                  r                     r                     r                     r                     red.ed.ed.ed.ed.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami
dokumentem ustalającym przeznaczenie
terenów oraz określającym sposób ich za-
gospodarowania i zabudowy jest miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzen-
nego.

Obowiązujące w Gminie Pilchowice
plany zagospodarowania przestrzennego
zostały opracowane w�oparciu o ustalenia
zawarte w zatwierdzonym w dniu 26�wrześ-
nia 2002�r. Studium uwarunkowań i�kie-
runków zagospodarowania Gminy
Pilchowice.

Aktualnie w celu dokonania zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie-
rolnicze (np. pod zabudowę mieszkaniową,
usługową, komercyjną, produkcyjną etc.)
niezbędne i konieczne jest uchwalenie
nowego studium, w którym zostaną wyzna-
czone nowe kierunki rozwoju przestrze-
nnego Gminy Pilchowice. Do przedmio-
towej procedury planujemy (jako Gmina)
przystąpić w bieżącym roku. Dopiero

uchwalenie nowego studium umożliwi
podjęcie dalszych działań efektem, których
będzie zmiana obecnych planów miejs-
cowych i wyznaczenie pod zabudowę no-
wych terenów.

Wobec powyższego jeżeli jesteście
Państwo zainteresowani zmianą przez-
naczenia posiadanych gruntów, zachęcam
do składania w siedzibie Urzędu Gminy
Pilchowice wnioswnioswnioswnioswnioskkkkkóóóóów o zmianę prw o zmianę prw o zmianę prw o zmianę prw o zmianę przzzzzez-ez-ez-ez-ez-
nacznacznacznacznaczenia tenia tenia tenia tenia terererererenuenuenuenuenu (wzór wniosku zamiesz-
czony jest w niniejszej gazetce jak również
dostępny jest na stronie internetowej
wwwwwwwwwwwwwww.bip.pilchowice.pl.bip.pilchowice.pl.bip.pilchowice.pl.bip.pilchowice.pl.bip.pilchowice.pl bądź w siedzibie
Urzędu w pok. nr 10). Więcej informacji
można uzyskać pod numerem telefonu
(32) 235 65 69.
Polskie prawo nie reguluje kwestii doty-
czącej terminu złożenia przedmiotowego
wniosku, nie mniej z uwagi na fakt, iż
procedura zmian dokumentów planistycz-
nych jest długotrwała i kosztowna proszę
o składanie wniosków o zmianę studium
uwarunkowań i�kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Pilchowice,
a następnie planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pilchowice w
terminie do dnia 30�kwietnia 2011 roku.

W związku z licznymi niepokojami
mieszkańców sołectwa Żernica głoszący-
mi, że Urząd Poczty w Żernicy ulega likwi-
dacji Urząd Gminy Pilchowice wystąpił do
Dyrektora Centrum Poczty Oddział Rejo-
nowy Zabrze prosząc o wyjaśnienie sprawy
likwidacji poczty.

W odpowiedzi na w/w prośbę tut.
Urząd uzyskał informację, że ze względu
na konieczność poprawy kondycji finan-
sowej Poczty Polskiej S.A dokonywane są
przekształcenia nierentownych placówek
pocztowych na terenach wiejskich w agen-
cje pocztowe. Tak więc, nie dokonuje się
likwidacji Filii Urzędu Pocztowego Pilcho-
wice przy ul. Powstańców Śląskich 2 w
Żernicy, a jedynie przekształca się w Agen-
cję Pocztową  przy ul. Szafranka 6 w
Żernicy czynną od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00do 15.00.

Jednocześnie zapewniając, że oma-
wiane działania nie wpłyną negatywnie na
zapewnienie dostępności do powszech-
nych usług pocztowych. W zakresie usług
niepowszechnych zakres czynności pod-
lega indywidualnym uzgodnieniom z kon-
trahentem. Jednak agencje pocztowe tej
jednostki standardowo realizują powszech-
ne usługi pocztowe polegające na:
11111. pr. pr. pr. pr. przyzyzyzyzyjmowjmowjmowjmowjmowaniu:aniu:aniu:aniu:aniu:
  - przesyłek listowych do 2.000 g, w tym
przesyłek poleconych i przesyłek z zade-
klarowaną wartością,
  - paczek pocztowych do 10.000 g, w tym
z zadeklarowaną wartością,
  - przesyłek dla ociemniałych
  - przekazów pocztowych
2. wyda2. wyda2. wyda2. wyda2. wydawwwwwaniu:aniu:aniu:aniu:aniu:
  - przesyłek listowych do 2.000 g, w tym
przesyłek poleconych z zadeklarowaną
wartością,
  - paczek pocztowych do 10.000 g, w tym
z zadeklarowaną wartością,
  - kwot przekazów pocztowych.

W AW AW AW AW Agencgencgencgencgencjach tjach tjach tjach tjach t yyyyych rch rch rch rch rea l izea l izea l izea l izea l izowowowowowane sąane sąane sąane sąane są
rrrrróóóóównieżwnieżwnieżwnieżwnież:::::

11111.U.U.U.U.Umowne usługi pocztmowne usługi pocztmowne usługi pocztmowne usługi pocztmowne usługi pocztowowowowowe polegającee polegającee polegającee polegającee polegające
na prna prna prna prna przyzyzyzyzyjmowjmowjmowjmowjmowaniu:aniu:aniu:aniu:aniu:
  - paczek pocztowych Plus, w tym na-
danych na poste restante, ekonomicznych
i priorytetowych w obrocie krajowym i za-
granicznym wraz z usługami komplemen-
tarnymi ,

STUDIUM
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Filia Urzędu
Pocztowego
Pilchowice
w Żernicy

c.d. na stronie 11



Referat Podatków i Opłat Lokalnych

informuje, że decyzje ustalające wysokość

podatku od nieruchomości, rolnego i leśne-

go dla osób fizycznych zostały wydane soł-

tysom celem doręczenia ich podatnikom

mającym miejsce zamieszkania na terenie

Gminy Pilchowice bądź zostały wysłane

pocztą dla podatników zamieszkałych poza

terenem naszej Gminy. Ww decyzje są

podstawą do zapłaty podatków. Podatek

można wpłacać w ratach w�terminach: I ratI ratI ratI ratI rataaaaa

do 1do 1do 1do 1do 15 mar5 mar5 mar5 mar5 marca, II ratca, II ratca, II ratca, II ratca, II rata do 1a do 1a do 1a do 1a do 15 maja, III rat5 maja, III rat5 maja, III rat5 maja, III rat5 maja, III rataaaaa

do 1do 1do 1do 1do 15 wr5 wr5 wr5 wr5 wrzzzzześnia, i IV rateśnia, i IV rateśnia, i IV rateśnia, i IV rateśnia, i IV rata do 1a do 1a do 1a do 1a do 15 lis5 lis5 lis5 lis5 listttttopadaopadaopadaopadaopada

lub podatlub podatlub podatlub podatlub podatek można wpłacić jednorazek można wpłacić jednorazek można wpłacić jednorazek można wpłacić jednorazek można wpłacić jednorazowowowowowooooo

do dnia 1do dnia 1do dnia 1do dnia 1do dnia 15 mar5 mar5 mar5 mar5 marca 20ca 20ca 20ca 20ca 20111111 r1 r1 r1 r1 r. Numer rachunku

bankowego podany jest w decyzji ustalającej

wysokość podatków lokalnych.

Przypominamy również, że opłatę rocz-

ną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

należy uiścić w terminie do dnia 3 3 3 3 31 mar1 mar1 mar1 mar1 marcacacacaca

2020202020111111 r1 r1 r1 r1 r. na rachunek bankowy: 000004 84 84 84 84 8454545454577777

0008 2000008 2000008 2000008 2000008 2004 0034 0034 0034 0034 0031 11 11 11 11 1630 0022630 0022630 0022630 0022630 0022.

Bez dodatkowych opłat podatek oraz

ww. opłatę  można wpłacić w Banku Spół-

dzielczym Gliwice Filia Pilchowice z siedzibą

w Urzędzie Gminy.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa

corocznie wysokość stawek podatku od nie-

ruchomości, z tym że stawki nie mogą prze-

kroczyć górnych granic stawek kwotowych

określonych przez Ministra Finansów. Staw-

ki obowiązujące w 2011 r. na terenie naszej

Gminy są stawkami maksymalnymi okreś-

lonymi przez Ministra Finansów na rok

2010, z wyjątkiem stawki dla budynków

gospodarczych, która jest niższa niż maksy-

malna w 2010 r.

Wysokość podatku od nieruchomości

w 2011r. na terenie Gminy Pilchowice

kształtuje się następująco:

   - od 1m     powierzchni gruntów związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w

ewidencji gruntów i budynków - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,77 zł7 zł7 zł7 zł7 zł,

  - od 1 ha powierzchni gruntów pod jezio-

rami, zajętych na zbiorniki wodne retencyj-

ne lub elektrowni wodnych – 4,04,04,04,04,04 zł4 zł4 zł4 zł4 zł,

  - od 1m   powierzchni gruntów pozosta-

łych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku publicz-

nego  przez organizacje pożytku publicz-

nego – 0,39 zł0,39 zł0,39 zł0,39 zł0,39 zł

  - od 1 m    powierzchni użytkowej budyn--

ków mieszkalnych lub ich części – 0,65 zł0,65 zł0,65 zł0,65 zł0,65 zł,

  - od 1 m   powierzchni użytkowej budyn-

ków lub ich części związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej oraz od bu-

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej

– 20,520,520,520,520,51 zł1 zł1 zł1 zł1 zł,

  - od 1 m   powierzchni użytkowej budyn-

ków lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obro-

tu kwalifikowanym materiałem siewnym –

9,59,59,59,59,57 zł7 zł7 zł7 zł7 zł,

  - od 1 m   powierzchni użytkowej budyn-

ków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej w zak-

resie udzielania świadczeń zdrowotnych,

zajętych przez podmioty udzielające tych

świadczeń – 4,4,4,4,4,111116 zł6 zł6 zł6 zł6 zł,

  - od 1m   powierzchni użytkowej budyn-

ków gospodarczych i stodół – 5,65 zł 5,65 zł 5,65 zł 5,65 zł 5,65 zł,

  - od 1 m    powierzchni użytkowej pozosta-

łych budynków, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego – 6,88 zł6,88 zł6,88 zł6,88 zł6,88 zł,

  - od budowli -  2 %2 %2 %2 %2 % ich wartości określonej

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-

7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o

podatkach i opłatach lokalnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.�613

z�późn.�zm.).

Dla porównania w poniższej tabeli

przedstawiono stawki maksymalne oraz

stawki podatków dla gmin powiatu gliwic-

kiego od 1 m   :  gruntów pozostałych,

gruntów związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej, budynków mie-

szkalnych lub ich części oraz budynków lub

ich części związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej:

Podatek rolny w 2011 r. wynosi:

  - 999994,4,4,4,4,111110 zł0 zł0 zł0 zł0 zł od 1 ha przeliczeniowego

gruntów dla gospodarstw rolnych,

   - 1111188,20 zł88,20 zł88,20 zł88,20 zł88,20 zł od 1 ha fizycznego gruntów

dla nieruchomości rolnych.

Podatek leśny w 2011 r. wynosi 3 3 3 3 34,0234,0234,0234,0234,023

zł zł zł zł zł od 1 ha fizycznego lasów.

Rada Gminy Pilchowice Uchwałą Nr

XLVI/336/10 z dnia 23 września 2010 r.

zwolniła z�podatku od nieruchomości w

2011 r.  m. in. grunty sklasyfikowane w ewi-

dencji gruntów i�budynków jako drogi, za

wyjątkiem związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej. Oznacza to, że

za drogi nie będzie naliczany podatek od

nieruchomości zgodnie z obowiązującą sta-

wką 0,39 zł za 1 m  , lecz będą to grunty

zwolnione z podatku. Osobom fizycznym

posiadającym grunty sklasyfikowane w

ewidencji gruntów i budynków jako drogi

(oznaczone symbolem „dr”) w decyzji usta-

lającej wysokość podatku na 2011 r. przed-

miotowe grunty zostały ujęte jako zwolnio-

ne z podatku bez konieczności składania

dodatkowych dokumentów czy wniosków.

Wszelkie informacje odnośnie podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego moż-

na uzyskać pod�numerem telefonu: (32)

332 71 60 lub w pokoju nr 6 Urzędu Gminy

Pilchowice w godzinach pracy Urzędu.

INFORMACJE W SPRAWIE PODATKÓW

22222

22222

22222

22222

22222

22222

22222

22222

22222

22222

Rolnicy mogą składać w terminie od

1 marca do 31 marca 2011 r. wnioski o

zwrot podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywa-

nego do produkcji rolnej. Do�wniosku na-

leży dołączyć faktury VAT dokumentujące

zakup  oleju  napędowego   w �okresie  od�

1�września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie

internetowej www.bip.pilchowice.pl lub w

Referacie Podatków i Opłat Lokalnych –

pokój nr 6 Urzędu Gminy Pilchowice.

Limit zwrotu podatku w 2011 r. wynosi

73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.

Decyzje ustalające wysokość zwrotu po-

datku akcyzowego zostaną wydane w�ter-

minie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a

wypłata kwoty zwrotu producentom

rolnym nastąpi w terminie od 2 maja do

31 maja 2011 r.

W drugim terminie wnioski można

będzie składać od 1 września do 30

września 2011�r. wraz z fakturami VAT

dokumentującymi zakup oleju napędo-

wego za okres od 1 marca do�31�sierpnia

2011 r.

Informacje odnośnie zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego można uzyskać u Pani Teresy

Więcław pod numerem telefonu (32) 332

71 60 lub w pokoju nr 6 Urzędu Gminy

Pilchowice w godzinach: w poniedziałki,

wtorki i środy w�go-dzinach od 7.30 do

15.30, w czwartki od 7.30 do 17.30 i w

piątki od 7.30 do 13.30.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

KierKierKierKierKierownik Rownik Rownik Rownik Rownik Refefefefeferatueratueratueratueratu
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   - przesyłek pocztowych nada-
wanych na warunkach szcze-
gólnych, w tym nadanych w po-
ste restante, ekonomicznych i
priorytetowych w obrocie krajo-
wym i zagranicznym wraz z us-
ługami komplementarnymi ,
  - przesyłek pobraniowych, w
tym nadanych w poste restante,
ekonomicznych i prioryteto-
wych w obrocie krajowym wraz
z usługami komplementarnymi,
   - wpłat na rachunki bankowe,
  - wpłat z tytułu abonamentu
RTV,
  - przedpłat na prenumeratę
pocztową.

2. Obsługa obr2. Obsługa obr2. Obsługa obr2. Obsługa obr2. Obsługa obroooootu oszczęd-tu oszczęd-tu oszczęd-tu oszczęd-tu oszczęd-
nośnośnośnośnościowciowciowciowciowo – czo – czo – czo – czo – czekekekekekowowowowowego ban-ego ban-ego ban-ego ban-ego ban-
kkkkkóóóóówwwww, z którymi zleceniodawca
zawarł umowy.

3. Spr3. Spr3. Spr3. Spr3. Sprzzzzzedażedażedażedażedaż:::::
  - znaczków pocztowych i kar-
tek pocztowych, kopert, kart
magnetycznych, kart telefonicz-
nych, kartek korespondencyj-
nych oraz okolicznościowych,
  - towarów i materiałów hand-
lowych znajdujących się w ofer-
cie sprzedażowej urzędu macie-
rzystego.

4. W4. W4. W4. W4. Wydaydaydaydaydawwwwwanie pranie pranie pranie pranie przzzzzesyłek umo-esyłek umo-esyłek umo-esyłek umo-esyłek umo-
wnwnwnwnwnyyyyych rch rch rch rch reeeeejesjesjesjesjestrtrtrtrtrowowowowowanananananyyyyych.ch.ch.ch.ch.

Poczta Polska S.A ponosi pełną
odpowiedzialność za prowa-
dzoną działalność pocztową
przez agentów.

O dokładnym terminie przek-
ształcenia, lokalizacji nowo po-
wstałej placówki w Żernicy i jej
godzinach urzędowania poin-
formujemy państwa w kolejnym
wydaniu lokalnej prasy, ponie-
waż do dnia dzisiejszego tut.
Urząd nie otrzymał w tym zakre-
sie żadnej informacji.

SekrSekrSekrSekrSekreeeeetttttarararararz Gminz Gminz Gminz Gminz Gminy Pilchowicey Pilchowicey Pilchowicey Pilchowicey Pilchowice
Dagmara DzidaDagmara DzidaDagmara DzidaDagmara DzidaDagmara Dzida
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Filia Urzędu
Pocztowego
Pilchowice
w Żernicy

CHARAKTERYSTYKA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pilchowice,
ul. Wielopole,
ul. Dębowa, ul. Leśna.
Wymiana linii
napowietrznej nN.

Pilchowice,
ul. Górnicza, ul. Majowa
i boczne – Przebudowa
linii napowietrznej nN.

Żernica, ul. Ogrodowa.
Budowa stacji
transformatorowej
21/0,4 kV.

Przeizolowanie linii
110kV uczestniczących
w przesyłce energii –
Linia 110 kV
Wielopole - Przyszowice

W dniu 7 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy Pilchowice wizytę złożyli przedstawiciele Firmy
VATTENFALL przedstawiając wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na lata 2011 –
2013. W�zakresie projektowania i realizacji:

Rybnik
Czerwionka-
Leszczyny
Pilchowice
Knurów

Pilchowice

Pilchowice

Pilchowice

GMINA                    2011                     2012                    2013

projektowanie

projektowanie

realizacja

realizacja

SekrSekrSekrSekrSekreeeeetttttarararararz Gminz Gminz Gminz Gminz Gminy Pilchoy Pilchoy Pilchoy Pilchoy Pilchowicewicewicewicewice
DagmarDagmarDagmarDagmarDagmara Dzidaa Dzidaa Dzidaa Dzidaa Dzida

realizacja



Czy prawdziwy humor zagościł w naszej
gminie? Autorzy plotek „atakują” władze.
Co na to nowa Pani Wójt i Radni?

WWWWWójtójtójtójtójt: L: L: L: L: Lubię się pośmiać. Jeżubię się pośmiać. Jeżubię się pośmiać. Jeżubię się pośmiać. Jeżubię się pośmiać. Jeżeli jakiśeli jakiśeli jakiśeli jakiśeli jakiś
humor na mój thumor na mój thumor na mój thumor na mój thumor na mój temat remat remat remat remat rozwozwozwozwozweseli keseli keseli keseli keseli kogoś,ogoś,ogoś,ogoś,ogoś,
ttttto w poro w poro w poro w poro w porządkządkządkządkządku. Uwu. Uwu. Uwu. Uwu. Uważam, żażam, żażam, żażam, żażam, że te te te te ty leyleyleyleyle
tragedii wtragedii wtragedii wtragedii wtragedii wokokokokokół nas, … Tół nas, … Tół nas, … Tół nas, … Tół nas, … Tsunami wsunami wsunami wsunami wsunami w
Japonii… TJaponii… TJaponii… TJaponii… TJaponii… Trrrrrzzzzzeba umieć cenić poczucieeba umieć cenić poczucieeba umieć cenić poczucieeba umieć cenić poczucieeba umieć cenić poczucie
humorhumorhumorhumorhumoru. Jeżu. Jeżu. Jeżu. Jeżu. Jeżeli inteli inteli inteli inteli intencencencencencją ploją ploją ploją ploją plotktktktktkarararararza jesza jesza jesza jesza jesttttt
zniesłazniesłazniesłazniesłazniesławić, mącić, siać niezgodę –wić, mącić, siać niezgodę –wić, mącić, siać niezgodę –wić, mącić, siać niezgodę –wić, mącić, siać niezgodę –
mómómómómówię kwię kwię kwię kwię katatatatategoregoregoregoregoryyyyycznie – NIE!  Zacznie – NIE!  Zacznie – NIE!  Zacznie – NIE!  Zacznie – NIE!  Zawwwwwszszszszszeeeee
z szacunkiem mamz szacunkiem mamz szacunkiem mamz szacunkiem mamz szacunkiem mamy odnosić się do:y odnosić się do:y odnosić się do:y odnosić się do:y odnosić się do:
rrrrrodzicodzicodzicodzicodzicóóóóówwwww, s, s, s, s, stttttarararararszyszyszyszyszych, nauczych, nauczych, nauczych, nauczych, nauczycieli, szcieli, szcieli, szcieli, szcieli, szefa,efa,efa,efa,efa,
władzywładzywładzywładzywładzy, sut, sut, sut, sut, sutannannannannannyyyyy, habitu, mundur, habitu, mundur, habitu, mundur, habitu, mundur, habitu, munduru iu iu iu iu i
siebie nasiebie nasiebie nasiebie nasiebie nawzajem – twzajem – twzajem – twzajem – twzajem – takakakakaką nauką nauką nauką nauką naukę wynio-ę wynio-ę wynio-ę wynio-ę wynio-
słam z domu. Nie plosłam z domu. Nie plosłam z domu. Nie plosłam z domu. Nie plosłam z domu. Nie plotktktktktkuuuuujjjjję, ale lubięę, ale lubięę, ale lubięę, ale lubięę, ale lubię
dobrdobrdobrdobrdobre żare żare żare żare żarttttty! Ky! Ky! Ky! Ky! Każdy mądrażdy mądrażdy mądrażdy mądrażdy mądry człowieky człowieky człowieky człowieky człowiek
popopopopotraftraftraftraftrafi ocenić czy ploi ocenić czy ploi ocenić czy ploi ocenić czy ploi ocenić czy plotktktktktka ka ka ka ka komuś ubli-omuś ubli-omuś ubli-omuś ubli-omuś ubli-
ża? A prża? A prża? A prża? A prża? A przzzzzecież nie wątpię, żecież nie wątpię, żecież nie wątpię, żecież nie wątpię, żecież nie wątpię, że mame mame mame mame mamyyyyy
wyłącznie mądrwyłącznie mądrwyłącznie mądrwyłącznie mądrwyłącznie mądryyyyych mieszkch mieszkch mieszkch mieszkch mieszkańcańcańcańcańcóóóóów! Tw! Tw! Tw! Tw! Tooooo
tttttak w kak w kak w kak w kak w kontontontontontekśekśekśekśekście okrcie okrcie okrcie okrcie okresu Wesu Wesu Wesu Wesu Wielkiegoielkiegoielkiegoielkiegoielkiego
PPPPPososososostu, kttu, kttu, kttu, kttu, któróróróróry pry pry pry pry przzzzzeżyweżyweżyweżyweżywamamamamamy… Moży… Moży… Moży… Moży… Możeeeee
wwwwwarara ra ra rttttto  s ię  zaso s ię  zaso s ię  zaso s ię  zaso s ię  zastttttanowić nad tanowić nad tanowić nad tanowić nad tanowić nad tymymymymym
ploploploploplotktktktktkowowowowowaniem?aniem?aniem?aniem?aniem?
   Plotkarz: Szkoła w Stanicy będzie
zamknięta!
WWWWWójtójtójtójtójt: T: T: T: T: To piero piero piero piero pierwwwwwsza plosza plosza plosza plosza plotktktktktka, kta, kta, kta, kta, która doóra doóra doóra doóra do
mnie domnie domnie domnie domnie dotttttarła. Farła. Farła. Farła. Farła. Fałsz! Niepraałsz! Niepraałsz! Niepraałsz! Niepraałsz! Nieprawda! Niewda! Niewda! Niewda! Niewda! Nie

bbbbbyło nayło nayło nayło nayło nawwwwweeeeet tt tt tt tt takiego pomakiego pomakiego pomakiego pomakiego pomyyyyysłu. W mosłu. W mosłu. W mosłu. W mosłu. W mojejejejejejjjjj
opinii szkopinii szkopinii szkopinii szkopinii szkoła soła soła soła soła stttttanickanickanickanickanicka pełni nie ta pełni nie ta pełni nie ta pełni nie ta pełni nie tylkylkylkylkylkooooo
funkfunkfunkfunkfunkccccc jjjjj ę  dość dobrę dość dobrę dość dobrę dość dobrę dość dobrzzzzze  zare  zare  zare  zare  zarządzaneządzaneządzaneządzaneządzanejjjjj
placplacplacplacplacóóóóówki ośwki ośwki ośwki ośwki oświatwiatwiatwiatwiatowowowowoweeeeej, ale i centrj, ale i centrj, ale i centrj, ale i centrj, ale i centrumumumumum
kkkkkulturulturulturulturultury z bibl ioy z bibl ioy z bibl ioy z bibl ioy z bibl iotttttekekekekeką dla wą dla wą dla wą dla wą dla wszyszyszyszyszysssss tkichtkichtkichtkichtkich
mieszkmieszkmieszkmieszkmieszkańcańcańcańcańcóóóóówwwww. W S. W S. W S. W S. W Stttttanicy planuanicy planuanicy planuanicy planuanicy planujemjemjemjemjemyyyyy
rrrrremont semont semont semont semont strażnicytrażnicytrażnicytrażnicytrażnicy, a w paździer, a w paździer, a w paździer, a w paździer, a w październikniknikniknikuuuuu
rrrrrealizacealizacealizacealizacealizacjjjjję zadania kę zadania kę zadania kę zadania kę zadania komunikomunikomunikomunikomunikacyacyacyacyacyjnego.jnego.jnego.jnego.jnego.
PS. Mącicielowi prPS. Mącicielowi prPS. Mącicielowi prPS. Mącicielowi prPS. Mącicielowi przyznajzyznajzyznajzyznajzyznaję srę srę srę srę srebrebrebrebrebrnąnąnąnąną
szpilkszpilkszpilkszpilkszpilkę!ę!ę!ę!ę!
   Plotkarz: A Pani Wójt to ma samochód
służbowy, a poprzedni Wójt nie miał.
WWWWWójtójtójtójtójt: Nie mam samochodu służbow: Nie mam samochodu służbow: Nie mam samochodu służbow: Nie mam samochodu służbow: Nie mam samochodu służbowego.ego.ego.ego.ego.
JesJesJesJesJestttttem właśem właśem właśem właśem właścicielem autcicielem autcicielem autcicielem autcicielem auta VW Pa VW Pa VW Pa VW Pa VW Polo Clas-olo Clas-olo Clas-olo Clas-olo Clas-
sic z 200sic z 200sic z 200sic z 200sic z 2001 r1 r1 r1 r1 r. w k. w k. w k. w k. w kolorolorolorolorolorzzzzze cze cze cze cze czerererererwwwwwonononononym, ktym, ktym, ktym, ktym, któróróróróreeeee
po prpo prpo prpo prpo pro so so so so stu uwie lbiam oraz wtu uwie lbiam oraz wtu uwie lbiam oraz wtu uwie lbiam oraz wtu uwie lbiam oraz wssssspół -pół -pół -pół -pół -
właśwłaśwłaśwłaśwłaścicielem Fiatcicielem Fiatcicielem Fiatcicielem Fiatcicielem Fiata Sedici z 20a Sedici z 20a Sedici z 20a Sedici z 20a Sedici z 20111110 r0 r0 r0 r0 r.....
zakzakzakzakzakupionego prupionego prupionego prupionego prupionego przzzzzed obed obed obed obed objjjjjęciem funkęciem funkęciem funkęciem funkęciem funkcccccjij ij ij ij i
wwwwwójtójtójtójtójta. Ka. Ka. Ka. Ka. Korororororzyzyzyzyzyssssstttttam z pram z pram z pram z pram z prywywywywywatnego autatnego autatnego autatnego autatnego auta wa wa wa wa w
celach służbowycelach służbowycelach służbowycelach służbowycelach służbowych. Ale czytch. Ale czytch. Ale czytch. Ale czytch. Ale czytałam, żałam, żałam, żałam, żałam, że Pe Pe Pe Pe Panianianianiani
WWWWWójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminy Nędza zaky Nędza zaky Nędza zaky Nędza zaky Nędza zakupiła samochódupiła samochódupiła samochódupiła samochódupiła samochód
służbowy dla ursłużbowy dla ursłużbowy dla ursłużbowy dla ursłużbowy dla urzędu, możzędu, możzędu, możzędu, możzędu, może te te te te to o nieo o nieo o nieo o nieo o niejjjjj
wwwwwssssspomniał nasz plopomniał nasz plopomniał nasz plopomniał nasz plopomniał nasz plotktktktktkarararararz?.z?.z?.z?.z?.
PS. JesPS. JesPS. JesPS. JesPS. Jestttttem peem peem peem peem pewna, żwna, żwna, żwna, żwna, że mieszke mieszke mieszke mieszke mieszkańcomańcomańcomańcomańcom
gmingmingmingmingminy zależy na wizy zależy na wizy zależy na wizy zależy na wizy zależy na wizerererererunkunkunkunkunku swu swu swu swu swooooojegojegojegojegojego
włodarwłodarwłodarwłodarwłodarza, ktza, ktza, ktza, ktza, którórórórórym mnie wybrali. Sym mnie wybrali. Sym mnie wybrali. Sym mnie wybrali. Sym mnie wybrali. Stttttaramaramaramaramaram
się, bsię, bsię, bsię, bsię, byyyyyśśśśście bcie bcie bcie bcie byli zyli zyli zyli zyli ze mnie dumni. Mame mnie dumni. Mame mnie dumni. Mame mnie dumni. Mame mnie dumni. Mam
prapraprapraprawwwwwo jazdyo jazdyo jazdyo jazdyo jazdy, lubię pr, lubię pr, lubię pr, lubię pr, lubię prowowowowowadzić samochódadzić samochódadzić samochódadzić samochódadzić samochód
i  nie  p lanui  nie  p lanui  nie  p lanui  nie  p lanui  nie  p lanujjjjj ę  zakę zakę zakę zakę zakupu s łużbowupu s łużbowupu s łużbowupu s łużbowupu s łużbowegoegoegoegoego

PLOTKI I PLOTECZKI
Z GMINNEJ PÓŁECZKI

samochodu (w tsamochodu (w tsamochodu (w tsamochodu (w tsamochodu (w teeeeej kj kj kj kj kadencadencadencadencadencji ;-) Moji ;-) Moji ;-) Moji ;-) Moji ;-) Mojejejejeje
zarzarzarzarzarobki, sobki, sobki, sobki, sobki, stttttan majątkan majątkan majątkan majątkan majątkowyowyowyowyowy, jak i pop-, jak i pop-, jak i pop-, jak i pop-, jak i pop-
rrrrrzzzzzednikednikednikednikednika oraz radna oraz radna oraz radna oraz radna oraz radnyyyyych są ogólniech są ogólniech są ogólniech są ogólniech są ogólnie
dosdosdosdosdostttttęp-ne do węp-ne do węp-ne do węp-ne do węp-ne do wglądu mieszkglądu mieszkglądu mieszkglądu mieszkglądu mieszkańcańcańcańcańcóóóóów ww ww ww ww w
opub-l ikopub-l ikopub-l ikopub-l ikopub-l ikowowowowowanananananyyyyych ośch ośch ośch ośch oświadczwiadczwiadczwiadczwiadczeniacheniacheniacheniacheniach
majątkmajątkmajątkmajątkmajątko-wyo-wyo-wyo-wyo-wych.ch.ch.ch.ch.
   Plotkarz: A przewodniczący Rady
Ogórek i… oczywiście wójt będą budować
osiedle dla 200 rodzin cygańskich!
PrPrPrPrPrzzzzzeeeeewwwwwodniczący Radyodniczący Radyodniczący Radyodniczący Radyodniczący Rady: A t: A t: A t: A t: A to dopiero dopiero dopiero dopiero dopierooooo
ploploploploplotktktktktka. Fa. Fa. Fa. Fa. Fałsz. Ale tałsz. Ale tałsz. Ale tałsz. Ale tałsz. Ale tak się uśmiałem, żak się uśmiałem, żak się uśmiałem, żak się uśmiałem, żak się uśmiałem, żeeeee
dziękdziękdziękdziękdziękuuuuujjjjję autę autę autę autę autorororororowi. Skowi. Skowi. Skowi. Skowi. Skąd bąd bąd bąd bąd byyyyyśmśmśmśmśmy wzięliy wzięliy wzięliy wzięliy wzięli
200 R200 R200 R200 R200 Romóomóomóomóomów?w?w?w?w?
WWWWWójtójtój tój tój t:  P: P: P: P: Poooootwiertwiertwiertwiertwierdzam. Fdzam. Fdzam. Fdzam. Fdzam. Fałsz! Ale zaałsz! Ale zaałsz! Ale zaałsz! Ale zaałsz! Ale za
humor i polohumor i polohumor i polohumor i polohumor i polot prt prt prt prt przyznajemzyznajemzyznajemzyznajemzyznajemy ploy ploy ploy ploy plotktktktktkarararararzzzzzowiowiowiowiowi
złozłozłozłozłotttttą szpilką szpilką szpilką szpilką szpilkę!ę!ę!ę!ę!
   Plotkarz: Pani wójt kazała zakręcić
wodę korzystającym z sal gimnastycz-
nych.
WWWWWójtójtójtójtójt: N: N: N: N: Na pea pea pea pea pewno nie wwno nie wwno nie wwno nie wwno nie wójt! Chociażójt! Chociażójt! Chociażójt! Chociażójt! Chociaż
okokokokokazało się, żazało się, żazało się, żazało się, żazało się, że niekte niekte niekte niekte niektórórórórórzy dyrzy dyrzy dyrzy dyrzy dyrektektektektektorororororzyzyzyzyzy
naszynaszynaszynaszynaszych szkch szkch szkch szkch szkół publicznół publicznół publicznół publicznół publicznyyyyych mają tch mają tch mają tch mają tch mają takakakakakąąąąą
wiz jwiz jwiz jwiz jwiz ję  zarę  zarę  zarę  zarę  zarządzania majątk iem. Aządzania majątk iem. Aządzania majątk iem. Aządzania majątk iem. Aządzania majątk iem. A
ponieponieponieponieponiewwwwważ śraż śraż śraż śraż środki za wynajem wpływodki za wynajem wpływodki za wynajem wpływodki za wynajem wpływodki za wynajem wpływająająająająają
na rachunki  własne placna rachunki  własne placna rachunki  własne placna rachunki  własne placna rachunki  własne placóóóóówwwwwekekekekek ,,,,,
sssssprapraprapraprawdzimwdzimwdzimwdzimwdzimy czy pokry czy pokry czy pokry czy pokry czy pokrywywywywywają kają kają kają kają kosztosztosztosztosztyyyyy
mediómediómediómediómediówwwww. Dyr. Dyr. Dyr. Dyr. Dyrektektektektektor odpowiada za swor odpowiada za swor odpowiada za swor odpowiada za swor odpowiada za swooooojejejejeje
decyzje.decyzje.decyzje.decyzje.decyzje.
Plotkarz: A radni to sobie i naszym
sołtysom podwyższyli diety i teraz mają
dwa razy więcej!
Radni: NiepraRadni: NiepraRadni: NiepraRadni: NiepraRadni: Nieprawda. Ani o jeden grwda. Ani o jeden grwda. Ani o jeden grwda. Ani o jeden grwda. Ani o jeden groszoszoszoszosz
nie wzrnie wzrnie wzrnie wzrnie wzrosła dieosła dieosła dieosła dieosła diettttta radnego.a radnego.a radnego.a radnego.a radnego.

                                                                                                                                                                                                                                  R.R.      R.R.      R.R.      R.R.      R.R.

1%1%1%1%1%
 podatkpodatkpodatkpodatkpodatkuuuuu

Jeżeli chciałbyś wspomóc Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie
naszej Gminy poprzez oddanie 1% z podatku lub przekazać darowiznę podajemy
poniżej stosowne dane.
LLLLLudowy Klub Sporudowy Klub Sporudowy Klub Sporudowy Klub Sporudowy Klub Sportttttowy „owy „owy „owy „owy „VVVVVictictictictictoria” Pilchowice,oria” Pilchowice,oria” Pilchowice,oria” Pilchowice,oria” Pilchowice,
KRS 0000002588; nr konta 74 8457 0008 2004 0050 6225 0003
SSSSStttttowowowowowarararararzyzyzyzyzyszszszszszenie na Rzenie na Rzenie na Rzenie na Rzenie na Rzecz Osób z Uecz Osób z Uecz Osób z Uecz Osób z Uecz Osób z Upośledzpośledzpośledzpośledzpośledzeniem Ueniem Ueniem Ueniem Ueniem Ummmmmyyyyysłowym i Chorsłowym i Chorsłowym i Chorsłowym i Chorsłowym i Choryyyyychchchchch
PsyPsyPsyPsyPsychicznie „POMOSchicznie „POMOSchicznie „POMOSchicznie „POMOSchicznie „POMOST”,T”,T”,T”,T”,
KRS 0000211563, nr konta 55 1560 1081 0000 9210 0008 1746
Dom PDom PDom PDom PDom Pomocy Społeczneomocy Społeczneomocy Społeczneomocy Społeczneomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Prj Dla Dzieci i Młodzieży Prj Dla Dzieci i Młodzieży Prj Dla Dzieci i Młodzieży Prj Dla Dzieci i Młodzieży Prowowowowowadzadzadzadzadzononononony pry pry pry pry przzzzzez Zakez Zakez Zakez Zakez Zakononononon
OjcOjcOjcOjcOjcóóóóów Kw Kw Kw Kw Kamilianóamilianóamilianóamilianóamilianówwwww,,,,,
KRS 0000310929; nr konta 80 1050 1285 1000 0023 2949 6893
DarDarDarDarDarowizną z podatkowizną z podatkowizną z podatkowizną z podatkowizną z podatku możu możu możu możu możesz podzielić się tesz podzielić się tesz podzielić się tesz podzielić się tesz podzielić się takżakżakżakżakże z place z place z place z place z placóóóóówkwkwkwkwkami działającymiami działającymiami działającymiami działającymiami działającymi
na tna tna tna tna terererererenie naszenie naszenie naszenie naszenie naszeeeeej Gminj Gminj Gminj Gminj Gminy wpisuy wpisuy wpisuy wpisuy wpisując w odpowiednim miejąc w odpowiednim miejąc w odpowiednim miejąc w odpowiednim miejąc w odpowiednim miejscu w sjscu w sjscu w sjscu w sjscu w składankładankładankładankładanymymymymym
zzzzzeznaniu podatkeznaniu podatkeznaniu podatkeznaniu podatkeznaniu podatkowym:owym:owym:owym:owym:
1% dla Publicznego Przedszkola w Nieborowicach 132000220112;
nr KRS 0000031762
1% dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy 500000040298;
nr KRS 0000031762
1% dla Publicznego Przedszkola w Pilchowicach 500000040291;
nr KRS 0000031762

SSSSStttttanowisanowisanowisanowisanowiskkkkko ds. Wso ds. Wso ds. Wso ds. Wso ds. Współpracypółpracypółpracypółpracypółpracy
z Orz Orz Orz Orz Organizacganizacganizacganizacganizacjami Pjami Pjami Pjami Pjami Pozarozarozarozarozarządowymiządowymiządowymiządowymiządowymi

Joanna KrJoanna KrJoanna KrJoanna KrJoanna Kruczyńsuczyńsuczyńsuczyńsuczyńskkkkkaaaaa

W dniu 20 marca w Domu Kultury w
Żernicy odbyło się Wiosenne Spotkanie
z Historią - “Historia Żernicy w Pigułce”.
Organizatorami byli Genowefa Suchecka
oraz Ingemar Klos. Więcej w następnym

numerze gazety.

HISHISHISHISHISTTTTTORIAORIAORIAORIAORIA...............


