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Joanna Kożusznik

Od 1 września br. dyrektor Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolnego w Wilczy.
Urodziła się w Stanicy. Jest absol-
wentką Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach - Wydziału Matema-
tyczno-Fizyczno-Chemicznego, kie-
runek matematyka (studia magi-
sterskie), Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach - studia podyplomo-
we „Informatyka w szkole”, Politechniki Częstochowskiej - studia pody-
plomowe „Zarządzanie, przedsiębiorczość i technologia informacyjna  
w systemie oświaty”.
Jest nauczycielem dyplomowanym. 
Sprawuje dodatkowe funkcje:
- eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwali-

fikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
- egzaminatora egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-

-przyrodniczej.
Prowadzone działania:
- prowadzenie kursów komputerowych dla nauczycieli w ramach 

programu „Intel-nauczanie ku przyszłości” 2001 r.
- prowadzenie kursów komputerowych dla osób bezrobotnych 

organizowanego przez Urząd Gminy przy współpracy z holen-
derską organizacją „Polskie dzieci w Nuenen” 2002 r.

- prowadzenie kursu komputerowego dla emerytów Gminy Pil-
chowice organizowanego przez ZNP 2006 r.

- prowadzenie zajęć na terenie gminy Pilchowice w ramach projektów 
unijnych w latach 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015.

Wieloletnia nauczycielka matematyki i informatyki w ZS w Pilchowicach.

Beata Nawrath

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Żernicy.
Urodziła się w Gliwicach. Jest 
absolwentką studiów poloni-
stycznych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim (1995) oraz studiów 
podyplomowych w zakresie dzien- 
nikarstwa (Uniwersytet Śląski, 
1998), zarządzania placówką 

oświatową (Politechnika Śląska, 2006), ewaluacji programów roz-
woju społeczno-gospodarczego (Uniwersytet Warszawski, Cen-
trum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, 2011), kursu 
kwalifikacyjnego w zakresie bibliotekoznawstwa (Instytut Dosko-
nalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach, 2013).
Pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żer-
nicy w latach 2012-2017. Od 1995 roku pracowała jako nauczyciel-
ka języka polskiego, a następnie prowadziła bibliotekę i zajęcia ar-
tystyczne. Była wizytatorem i wieloletnią korektorką książek.
W latach 1994-1995 uczestniczyła w wyprawach naukowo-edu-
kacyjnych z ramienia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Uni-
wersytetu Jagiellońskiego na Ukrainę, połączonych z nauczaniem 
języka polskiego.
Jest laureatką konkursów ogólnopolskich org. m.in. przez Towa-
rzystwo Ekonomistów Polskich, czasopismo „Charaktery”, Zarząd 
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Polski Instytut Sztuki 
Filmowej - Filmotekę Szkolną.
Zdobyła EPP e-Teacher TEST Certificate (ECDL Foundation), certy-
fikat Tutora (Collegium Wratslaviensae).
Została odznaczona w 2011 roku Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju sytemu edukacji 
w województwie śląskim.

Łukasz Kwiotek

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Pilchowicach.
Urodził się 8 lutego 1982 roku. Jest 
absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz 
Akademii Wychowania Fizycznego  
w Katowicach. Nauczyciel wychowa-
nia fizycznego oraz surdopedagog  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Pilchowicach. Swoją pracę nauczycielską rozpoczął w 2005 roku 
w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku. Pełnił również funkcję kierownika 
do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Od roku 2012 pełni 
funkcję dyrektora ZSP w Pilchowicach. Chętnie angażuje się w wie-
le inicjatyw społecznych i charytatywnych. Był inicjatorem zbiórki 
słodyczy w Gminie Pilchowice dla polskich dzieci na Ukrainie. Ko-
ordynował projekty Pilchowickie Przedszkola dla każdego dziecka 
oraz Małe społeczności - wielkie narody. Beneficjentami obu tych 
projektów były dzieci z gminy Pilchowice. Rezultatem pierwszego 
projektu był dodatkowy oddział przedszkolny w pilchowickim przed-
szkolu. Efektem drugiego projektu była dwutygodniowa wymiana  
70 osób z Ukrainy i Polski. Obecnie ZSP w Pilchowicach realizuje kolej-
ny projekt - wymiany polsko - niemieckiej, w której biorą udział dzieci  
z gminy Pilchowice oraz Niederbobritzsch. Łukasz Kwiotek był również 
realizatorem projektu „sieć współpracy szkół w Rybniku” w ramach 
programu 3.5 POKL „Kompleksowe wsparcie szkół w Polsce”. Jest 
członkiem Klubu Sportowego ROW 1964 Rybnik. Wraz z nauczycielami 
oraz pracownikami ZSP w Pilchowicach na co dzień stara się stworzyć 
dzieciom jak najlepsze warunki do nauki. 

Roman Pinoczek 

Od 1 września br. dyrektor Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego  
w Stanicy.
Nauczyciel dyplomowany, ab-
solwent Akademii Wychowania 
Fizycznego (wychowanie fizycz-
ne), Politechniki Częstochowskiej 
(edukacja informatyczna) i Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Czę-

stochowie (zarządzanie). Pracę rozpoczynał 30 lat temu w Spor-
towej Szkole Podstawowej w Radlinie, gdzie również przez kilka 
lat pełnił funkcję wicedyrektora ds. sportowych. Przez wiele lat 
był związany z rybnicką oświatą - był dyrektorem szkoły pod-
stawowej, a następnie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8. 
Był inicjatorem i koordynatorem wielu projektów oświatowych 
w kraju i za granicą wyrównujących szanse edukacyjne dzieci  
i młodzieży. Szkoły którymi zarządzał zdobywały certyfikaty jako-
ści (np. „Szkoła z klasą”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”), 
a jego uczniowie wyjeżdżali na wymiany zagraniczne i zdobywali 
czołowe miejsca w konkursach, festiwalach i zawodach zarówno  
w województwie jak i na arenie ogólnopolskiej. Za sukcesy i pracę 
na rzecz rozwoju oświaty wyróżniony odznaczeniami państwowy-
mi - Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Krzyżem Za-
sługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Wzorową Służbę. Pasją 
dyrektora jest siatkówka i narciarstwo (jest założycielem i preze-
sem drugoligowego klubu siatkarskiego TS Volley Rybnik). Bardzo 
lubi podróżować i posłuchać dobrej muzyki, również tej ostrej, ty-
powo rockowej.

Dyrektorzy szkół
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Prace nad nową siecią szkół na terenie Gminy Pilchowice trwały 
od marca do kwietnia 2017r. Przypomnę, że nową sieć szkół two-
rzą 4 zespoły szkolno - przedszkolne tj.: w Pilchowicach, w Stanicy, 
w Wilczy i w Żernicy. Natomiast w Pilchowicach oraz w Żernicy 
przez dwa kolejne lata szkolne będą jeszcze uczyły się klasy gim-
nazjalne, aż do ich całkowitego wygaśnięcia.
W maju i czerwcu pracowano nad projektami budowlanymi wyma-
gającymi uzgodnień z Sanepidem i Strażą Pożarną. Kolejne nowe 
wytyczne Sanepidu były wprowadzane do dokumentacji i dopie-
ro po uzyskaniu pozytywnej opinii ogłoszono przetarg na roboty 
budowlane w ZSP Wilcza i w ZSP Stanica, a było to 3 lipca 2017r. 
Otwarcie ofert odbyło się 19 lipca 2017r. i wtedy dowiedzieliśmy 
się że na wykonanie robót w ZSP Wilcza zgłosiła się jedna firma,  
z którą niezwłocznie podpisano umowę. Prace rozpoczęły się za-
raz na następny dzień, aby zdążyć przed 1 września. Prace w ZSP 
Stanica stały pod dużym znakiem zapytania. Ze względu na brak 
firm budowlanych, prace musieliśmy podzielić na te niezbędne, 
które należało wykonać przed pierwszym dzwonkiem i te które 
mogą być wykonane w trakcie roku szkolnego. Prace niezbędne 
zlecono firmie 10 sierpnia, a na pozostałe roboty ogłoszono drugi 
przetarg. Wszystko działo się pod wielką presją czasu. 
Miesiąc sierpień był miesiącem wzmożonych prac budowlanych. 
Firmy pracowały w weekendy, a nawet w święto 15 sierpnia. Za-
kres prac w ZSP Wilcza obejmował głównie utworzenie sali lek-
cyjnej w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, aranżacji pomieszczeń 
na II piętrze na nową bibliotekę szkolną, wymianę wykładzin pod-
łogowych w 6 salach lekcyjnych, utworzenia nowego gabinetu 
pielęgniarki. W ZSP Stanica zakres prac obejmował: wydzielenie 
z biblioteki szkolnej nowej sali lekcyjnej, wykonanie nowej aran-
żacji biblioteki, utworzenie nowego gabinetu pedagoga szkolne-
go oraz utworzenie dwóch sal lekcyjnych na III piętrze budynku.  
W tzw. między czasie dowożono do szkół wyposażenie do pracow-
ni, a były to meble - głównie ławki i krzesła, biurka, szafy i stojaki, 
a także pomoce dydaktyczne do zajęć z biologii, geografii, fizyki, 
chemii.  
Najważniejsze jednak, że 4 września 2017 r. rok szkolny w Gmi-
nie Pilchowice rozpoczął się według planu. Chociaż prace w bi-
bliotece w Wilczy zakończyły się pod koniec września 2017 r., 
dzieci i młodzież mają zapewnione bezpieczne warunki do nauki.  
W obydwu szkołach w ZSP Stanica jak i w ZSP Wilcza od 1 września 
2017 r. zmieniali się dyrektorzy. W tym miejscu dziękuję nowym 
dyrektorom szkół, którzy kończyli prowadzenie prac budowlanych  
i porządkowych, jak i dyrektorom ustępującym, którzy w miesią-
cach wakacyjnych byli na budowie prawie każdego dnia. Dziękuję 
również każdemu pracownikowi administracji i obsługi za zrozu-
mienie i pomoc w „ogarnięciu szkoły” po ekipach budowlanych 
oraz każdemu nauczycielowi, który poświęcił swój czas urlopowy 
na przygotowanie pracowni przedmiotowych i zakup wyposażenia.
Prace w wakacje trwały również w ZSP Żernica. Zakres prac to 
głównie prace w bibliotece szkolnej, wbudowanie windy dla nie-
pełnosprawnych, zagospodarowanie atrium oraz wykonanie 
zabezpieczeń p.poż. na klatkach schodowych. Dziękuję Pani Dy-
rektor oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi oraz 
nauczycielom tej placówki za wytrwałość, ponieważ prace budo-
walne na tym obiekcie trwają już od 5 lat. 
Reforma oświaty w naszych szkołach została wprowadzona. Suk-
cesem jest to, iż nie ma w szkołach zmianowości. Plany lekcji zo-

stały dostosowane do możliwości 
uczniów i do czasu dla dojeżdżających 
nauczycieli, ponieważ z racji nowych 
przedmiotów jakich jak: fizyka, che-
mia, geografia, biologia, do Wilczy i do Stanicy dojeżdżają nauczy-
ciele z innych szkół. Wprowadzenie reformy oświaty kosztowało 
Gminę Pilchowice ok. 1 mln złotych, w tym ok. 650 tys. zł to koszt 
robót budowlanych oraz zakupu wyposażenia. 
Kolejne pracowite wakacje za nami. Przypomnę, że podczas po-
przednich wprowadzaliśmy reformę sześciolatków w przedszko-
lach. Natomiast kolejne wakacje w 2018 roku to przeprowadzenie 
termomodernizacji budynku ZSP Stanica oraz starej części ZSP Pil-
chowice. 

Aleksandra Skwara 
Zastępca Wójta Gminy Pilchowice

Szkoły po reformie
4 września w dniu rozpoczęciu roku szkolnego, po ponad 18 latach istnienia gimnazjów, w szko-
łach podstawowych znowu pojawiły się VII klasy. Gmina Pilchowice miała niespełna 2 miesiące 
wakacyjne (lipiec-sierpień), aby dostosować szkoły do nowej reformy oświaty.
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Żernica   9.11.2017  
15.00 - msza święta 
16.00 - Dom Kultury
Stanica  14.11.2017 
16.00 - msza święta
17.00 - Szkoła 

Nieborowice   15.11.2017 
15.00 - msza święta
15.30 - Sala przy Przedszkolu 
Pilchowice   17.11.2017 
16.00 - Szkoła
Kuźnia Nieborowska 21.11.2017 
15.00 - Dom Pomocy Społecznej

Wilcza  22.11.2017 
16.00 Dom Kultury
Leboszowice 30.11.2017 
16.00 - Młynówka
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Na wrześniowych zebraniach wiej-
skich mieszkańcy zadecydowali, na 
jakie cele chcą wydatkować w przy-
szłym roku środki z funduszu sołec-
kiego.

Sprawa była poważna, bo i środki na ten cel 
niemałe. Do dyspozycji mieszkańców w ra-
mach funduszu sołeckiego przekazano prawie 
420 tys. zł, to o 60 tys. więcej niż w zeszłym 
roku. Mieszkańcy odpowiedzialnie i gospo-
darnie zaplanowali swoje fundusze sołeckie, 
a zaproponowane przedsięwzięcia dotyczą 
tych działań, których realizacja będzie dla 
nich odczuwalna niemal na co dzień. Zdecy-
dowaną większość środków sołectwa posta-
nowiły przeznaczyć na działania inwestycyjne 
(74% środków). Zakupy związane z bieżącymi 
remontami i naprawami oraz wyposażeniem 
obiektów publicznych oddanych w użytkowa-
nie sołectw stanowić będą 12% funduszy, na 
działania integracyjno - kulturalne w sołec-
twach przeznaczone zostanie 11% funduszu 
sołeckiego, zaś wydatki promocyjne (tablice 
informacyjne) to niespełna 3% budżetów so-

łeckich. 
Szczegółowe zestawienia zadań przewi-
dzianych do realizacji z funduszu sołeckie-
go w 2018 roku

Kuźnia Nieborowska 
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborow-
skiej   14 500,00 zł

2. Zakup materiałów i usług na bieżące 
prace remontowe i naprawcze, na prace 
związane z utrzymaniem ładu, porządku 
i estetyki na terenie sołectwa Kuźnia 
Nieborowska   16 032,30 zł

3. Organizacja spotkań społeczno-kultural-
nych (w tym połączonych z zabawami 
tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa 
Kuźnia Nieborowska 3 000,00 zł

4. Popularyzacja wiedzy o Kuźni Nieborow-
skiej poprzez wykonanie monumentu 
z herbem sołectwa oraz opracowanie, 
wykonanie i montaż na terenie sołectwa 
tablic pamiątkowych nt. walorów kulturo-
wych, historycznych, turystycznych i przy-
rodniczych, a także postaci i wydarzeń 
związanych z miejscowością  7 000,00 zł

5. Zakup wyposażenia na potrzeby organi-
zacji spotkań społeczno-kulturalnych (w 
tym połączonych z zabawami tanecznymi) 
dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Niebo-
rowska  2 300,00 zł 

Wartość przedsięwzięć ogółem: 
42 832,30 zł

Leboszowice 
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyj-

nego „Młynówka” w Leboszowicach 
16 900,00 zł

2. Remont dróg dojazdowych wewnętrz-
nych oraz ciągów pieszo-jezdnych 
stanowiących własność Gminy Pilchowi-
ce znajdujących się na terenie sołectwa 
Leboszowice   14 600,00 zł 

3. Zakup materiałów i usług na bieżące 
prace remontowe, na prace związane 
z utrzymaniem ładu i porządku oraz 
wyposażenie publicznych obiektów 
gminnych na terenie sołectwa Leboszo-
wice 3 500,00 zł

4. Organizacja spotkań społeczno-kultural-
nych (w tym połączonych z zabawami 
tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa 
Leboszowice 5 218,12 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:  
40 218,12 zł

Nieborowice 
1. Organizacja 
spotkań społeczno-
-kulturalnych (w tym 
połączonych z zaba-
wami tanecznymi) 
dla mieszkańców 
sołectwa Nieborowi-
ce 10 000,00 zł
2. Zakup materiałów 
i usług na bieżące 
prace remontowe 
i naprawcze, zakup 
materiałów i usług 

związanych z utrzymaniem ładu i po-
rządku oraz wyposażenie publicznych 
obiektów gminnych na terenie sołectwa 
Nieborowice 12 030,20 zł

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjne-
go położonego przy Świetlicy Wiejskiej 
w Nieborowicach wraz z modernizacją 
pomieszczenia przeznaczonego na sołty-
sówkę i jego doposażenie 45 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 
67 030,20 zł

Pilchowice
1. Remont ciągu pieszo-jezdnego  

- ul. Szkolnej w Pilchowicach  15 000,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu wokół i na 

terenie parku przy ul. Damrota w Pilcho-
wicach  41 800,00 zł

3. Zakup materiałów i usług na bieżące 
prace remontowe i naprawcze, na prace 
związane z utrzymaniem ładu i porządku 
oraz wyposażenie publicznych obiektów 
gminnych na terenie sołectwa Pilchowi-
ce 2 430,20 zł

4. Organizacja spotkań społeczno-kultural-
nych (w tym połączonych z zabawami 
tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa 
Pilchowice 6 000,00 zł

5. Popularyzacja wiedzy o Pilchowicach po-
przez opracowanie, wykonanie i montaż 
na terenie sołectwa tablic pamiątkowych 
nt. walorów kulturowych, historycznych, 

turystycznych i przyrodniczych, a także 
postaci i wydarzeń związanych z miejsco-
wością  1 800,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:  
67 030,20 zł

Stanica
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-

-sportowego położonego przy ul. Sporto-
wej w Stanicy 29 500,00 zł

2. Zagospodarowanie skweru rekreacyjne-
go w centrum Stanicy 20 000,00 zł

3. Zakup materiałów i usług na bieżące 
prace remontowe i naprawcze, na prace 
związane z utrzymaniem ładu i porządku 
oraz wyposażenie publicznych obiektów 
gminnych na terenie sołectwa Stanica  
6 030,20 zł

4. Organizacja spotkań społeczno-kultural-
nych (w tym połączonych z zabawami 
tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa 
Stanica  11 500,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 
67 030,20 zł

Wilcza 
1. Organizacja spotkań społeczno-kultural-

nych (w tym połączonych z zabawami 
tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa 
Wilcza. 5 000,00 zł

2. Zakup materiałów na bieżące prace 
remontowe oraz na prace związane 
z utrzymaniem ładu i porządku na tere-
nie sołectwa Wilcza  1 000,00 zł

3. Zakup ław i stołów biesiadnych (wraz  
z ich transportem) na potrzeby miesz-
kańców sołectwa Wilcza 4 000,00 zł

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
-sportowego położonego przy ul. Grzon-
ki w Wilczy  57 030,20 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:
67 030,20 zł

Żernica 
1. Przebudowa ciągów pieszego pomię-

dzy ul. Szafranka a ul. L. Miki w Żernicy  
18 000,00 zł

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
przy Domu Kultury w Żernicy  37 000,00 zł

3. Zakup materiałów i usług na bieżące prace 
remontowe, na prace związane z utrzyma-
niem ładu i porządku oraz wyposażenie 
publicznych obiektów gminnych na terenie 
sołectwa Żernica  3 030,20 zł

4. Organizacja spotkań społeczno-kultural-
nych (w tym połączonych z zabawami 
tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa 
Żernica  7 000,00 zł

5. Popularyzacja wiedzy o Żernicy poprzez 
opracowanie, wykonanie i montaż na te-
renie sołectwa tablic pamiątkowych nt. 
walorów kulturowych, historycznych, tury-
stycznych i przyrodniczych, a także postaci 
i wydarzeń związanych z miejscowością  
2 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:  
67 030,20 zł.

Fundusz sołecki na 2018 podzielony
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Przyjacielska 
wizyta

Przedstawiciele miasta partnerskiego Bobritzsch - Hil-
bersdorf gościli w Pilchowicach. 

Wizyta ta przypadła na bogaty w wydarzenia czas. Burmistrz 
Volker Haupt wraz ze współpracownikami mieli okazję uczest-
niczyć w dożynkach w Wilczy i Nieborowicach. Spotkali się 
także w niedawno przywróconym do świetności budynku przy 
ul. Damrota 5 z władzami gminy. Tematem przewodnim tego 
spotkania była wizyta młodzieży z Niemiec w Pilchowicach.  
15 osób pozna gminę oraz okolice, zawiąże przyjaźnie z towa-
rzyszącymi im koleżankami i kolegami, zobaczy: Muzeum Ślą-
skim, Radiostację i gliwicką Starówkę oraz Kraków. 
Ciepłe przyjęcie zrobiło wielkie wrażenie na gościach z Nie-
miec. Świadczy o tym zaproszenie do złożenia wizyty w mieście partnerskim nieopodal Drezna skierowane do młodzieży z gminy Pilchowi-
ce. Do wyjazdu ma dojść już w przyszłym roku.

W ślad za wizytą oficjalnej delegacji z Niemiec, która gościła w Gminie Pilchowice, przy-
była młodzież w ramach wymiany partnerskiej.

Goście z Bobritzsch-Hilbersdorf zostali także podjęci przez władze gminy.
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Dożynki w Gminie Pilchowice, to coroczna okazja do złożenia 
podziękowań za zebrane plony. W tym roku w sołectwach prze-
szły kolorowe korowody, nie zabrakło niezwykle pomysłowo 
przystrojonych domostw i rozbawionych uczestników. Trady-
cyjnie odbywały się także uroczyste msze święte, a starostowie 
dożynek godnie pełnili swoje role, by dla wszyst-
kich nie zabrakło dożynkowego chleba. Święto 
plonów było także okazją do doskonałej zabawy. 

Na podkreślenie zasługuje zapał i ener-
gia osób zaangażowanych w organizację 
tych ważnych dla społeczności lokalnej wy-
darzeń. Z roku na rok przybywa stowarzy-
szeń i mieszkańców, którzy nie szczędzą cza-
su, by  święto plonów miało godną oprawę.  
A uczestników nie odstrasza nawet niesprzyja-
jąca aura, która czasami stara się pokrzyżować 
okazję do świętowania.
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Od 1 września na terenie wojewódz-
twa śląskiego obowiązuje zakaz pale-
nia mułami, flotami, mokrym drewnem  
i węglem brunatnym 

7 kwietnia tego roku Sejmik Województwa Ślą-
skiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa ślą-
skiego ograniczeń w zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje spalanie paliw zwaną 
potocznie uchwałą antysmogową. 
Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od  

1 września tego roku na terenie całego woje-
wództwa śląskiego. 
Zgodnie z nimi od tej daty w domowych pie-
cach nie można spalać:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych pro-

dukowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• mułów i flotokoncentratów węglowych 

oraz mieszanek produkowanych z ich wy-
korzystaniem,

• paliw w których udział masowy węgla ka-
miennego o uziarnieniu poniżej 3mm wy-
nosi więcej niż 15%,

• biomasy stałej (np.: pelet, drewno, słoma, 
itp.), której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

Ponadto każdy kto buduje nowy dom i zamie-
rza ogrzewać go kotłem grzewczym na paliwo 
stałe, musi zadbać aby był to kocioł klasy 5.
Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, 
którzy po 1 września 2017r. planują wymianę 
pieców c.o. Wedle przyjętych zapisów piec c.o. 
będzie musiał zostać wymieniony na kocioł kla-
sy 5. Oczywiście dopuszczalne będzie również 
przejście na inne bardziej ekologiczne źródła 
ciepła jak na przykład ogrzewanie gazowe, 
elektryczne, olejowe, pompa ciepła i inne.

Istotne jest także to, że Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego narzucił również do kiedy 
można eksploatować istniejące już w bu-
dynkach kotły grzewcze.

Wprowadzona regulacja Termin wejścia w życie

Kotły klasy 5

• Od 1 września 2017r. dla nowych obiektów budowlanych (jeśli eksploatacja kotła 
nastąpi po 1 września 2017r.)

• Od 1 stycznia 2022r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat 
od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

• Od 1 stycznia 2024r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat 
od daty ich produkcji,

• Od 1 stycznia 2026r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat 
od daty ich produkcji,

• Od 1 stycznia 2028r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emi-
sji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

Wymagania ekoprojektu (spełnienie mini-
malnych poziomów efektywności energe-
tycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla 
sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na 
paliwo stałe)

• Każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania 
ekoprojektu

• Od 1 września 2023 r. w przypadku kominków, które nie spełniają wymagań ekopro-
jektu

SMOG STOP

Masz psa - 
przeczytaj

W związku z licznymi sygnałami zgła-
szanymi przez mieszkańców naszej 
Gminy dotyczącymi wypuszczania 
luzem psów w terenach publicznie 
dostępnych (takich jak drogi, parki, 
place, skwery itp.) pragniemy przy-
pomnieć wszystkim właścicielom 
psów, że właściwy nadzór nad swoim 
pupilem to obowiązek wynikający  
z przepisów prawa. 

Dlatego też zarówno świadome prowadze-
nie psa bez smyczy i kagańca, jak też nie do-
pilnowanie by pies samowolnie nie opuścił 

posesji podlega karze grzywny w wysokości 
250,00 zł nakładanej w trybie przepisów 
art. 77 Kodeksu wykroczeń. 
Właściciele nie mogą też wprowadzać 
psów (nawet na smyczy i w kagańcu) na 
place zabaw. 
Każdy właściciel ma obowiązek sprząta-
nia odchodów pozostawionych przez jego 
pupila, co wynika z art. 145 Kodeksu wy-
kroczeń (kto nie stosuje się do tego prze-
pisu grozi mu kara grzywny w wysokości do 
500,00 zł).
Istotne jest również to, że właściciel psa 
pozostawionego bez należytego nadzoru 
(np. biegającego luzem) musi się liczyć się 
z dodatkowymi sankcjami karnymi odszko-
dawczymi w przypadku gdy ich pies zaata-
kuje (np. pogryzie) inne osoby poruszające 
się po publicznie dostępnych terenach. 
Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń jeżeli 

pies spowoduje niebezpieczeństwo lub sta-
nowić będzie utrudnienie w ruchu drogo-
wym to właścicielowi zwierzęcia grozi kara 
grzywny w wysokości do 1 500,00 zł.

Podsumowując do obowiązków właściciela 
psa należy m.in.:

• zabezpieczenia posesji w taki sposób, aby 
pies nie opuścił jej samowolnie,

• wyprowadzanie psa na smyczy i w kagańcu,

• sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych 
przez psa w terenach ogólnodostępnych,

• szczepienie psa przeciw wściekliźnie.
Przypadki niewłaściwego nadzoru nad 
psem, w szczególności te stanowiące zagro-
żenie dla zdrowia i życia innych ludzi można 
zgłaszać funkcjonariuszom Policji, którzy 
posiadają uprawnienia do ukarania właści-
ciela psa mandatem karnym.

Ogólny numer alarmowy: 112
Policja: 997
Straż pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992

Komisariat Policji w Knurowie
ul. Dworcowa 1a, 44-190 Knurów
ogólny numer alarmowy: 112
tel. 32 337-25-00/fax. 337-25-14
e-mail: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl
Kontakt z dzielnicowymi:
Pilchowice, Stanica, Wilcza 
sierż. sztab. Bartłomiej Ulma,  
tel. 32 337 25 01, kom. 723 652 267,  

bartlomiej.ulma@gliwice.ka.policja.gov.pl
Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska, 
Leboszowice 
sierż. Jacek Zapała,  
tel. 32 337 25 02, kom. 723 652 271,  
jacek.zapala@gliwice.ka.policja.gov.pl

Zarządzanie kryzysowe - kontakt:
tel. 663 028 977

T E L E F O N Y   A L A R M O W E
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RADY 
SOŁECKIE

Wilcza
Skład rady Sołeckiej (od lewej):

Józef Ryś
Maria Wymysło

Krzysztof Kurtycz
Cecylia Czenczek
Bogumiła Jarosz  

radna Rady Gminy Pilchowice
Jan Gamoń (sołtys)

Gabriela Sapik
Tomasz Danel

Bogdan Zawadzki  
- radny Rady Gminy Pilchowice
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Sprzątanie świata
Za nami wrzesień – miesiąc, który przede wszystkim kojarzy się z nadejściem 
jesieni, końcem wakacyjnej beztroski i początkiem roku szkolnego. Nie są to jed-
nak jedyne skojarzenia z tymże miesiącem, gdyż dla coraz większej części spo-
łeczeństwa wrzesień oznacza czas, w którym wielu z nas aktywnie angażuje się  
w działania podejmowane w ramach ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”, 
celem której jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkań-
ców Ziemi oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne

Tegoroczna polska edycja „Sprzątania 
Świata” odbyła się w dniach od 15 do 17 
września.  W Gminie Pilchowice miała ona 
swoją kulminację w piątek 15 września. 
Tradycyjnie najaktywniejszymi uczestnika-
mi kampanii okazały się dzieci i młodzież 
z placówek oświatowych, działających na 
terenie naszej Gminy. 
Efektem pracy uczestników tej swoistej 
ekologicznej kampanii wrześniowej było ze-
branie około 660 kg odpadów, które dzięki 
P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o. trafiły do Regio-
nalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów  
w Knurowie.
Tegoroczne „Sprzątanie Świata” dobiegło 
końca, jednakże nie „usypiajmy” swojej 
wrażliwości na otaczające nas środo-
wisko naturalne. Dbajmy o nie każdego 
dnia, nie unikajmy działań przyjaznych 
mu. Zwróćmy uwagę w szczególności na: 

zrównoważony rozwój, poszanowanie za-
sobów naturalnych (w szczególności wody, 
surowców naturalnych i lasów) oraz racjo-
nalną gospodarkę odpadami, rozumianą 
jako łańcuch działań począwszy od unika-
nia tworzenia odpadów, przez selektywną 
zbiórkę po recykling.
Ze strony organizatorów przedmiotowej 
akcji w Gminie Pilchowice pragniemy bar-
dzo serdecznie podziękować: przedszko-
lakom, uczniom, wychowawcom, nauczy-
cielom i wszystkim pracownikom naszych 
jednostek oświatowych, a także Zarządo-
wi oraz pracownikom P.P.H.U. KOMART  
Sp. z o.o. w Knurowie oraz wszystkim tym, 
którzy włączyli się do akcji „Sprzątanie 
Świata - Polska 2017” - Wasza postawa po-
zwala z optymizmem patrzeć w przyszłość 
Zielonej Planety i wierzyć, że jej piękno 
przetrwa tysiąclecia.

Żern ica
Skład rady Sołeckiej (od lewej):

Jerzy Kurzal (sołtys) 
Waldemar Wybierek

Edward Michalski
Teresa Morawska

Henryk Czuga
Stanisław Szymański

Arkadiusz Hayduk
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XIII Szkolna Ekspedycja  
Pilchowice - Finlandia przez Knurów 
Zespół w składzie: Katarzyna Serafin, Marta Wer-
wińska, Emilia Masłoń, Marta Garcorz, Zofia Młot-
kowska, Liwia Szafruga, Karolina Markiewicz, Julia 
Masłoń, Magdalena Hrynyszyn, Kacper Imiołek, 
Jakub Werwiński, Marcin Markiewicz (Zespół Szkół 
w Pilchowicach), Karolina Imiołek (absolwentka Ze-
społu Szkół w Pilchowicach) oraz Oliwia Chłodnicka 
i Annika Geitz (Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego 
w Knurowie). Opiekun: nauczyciel pilchowickiego 
gimnazjum Małgorzata Surdel, kierownik wyprawy 
Adam Ziaja. 

Kolejna kapitalna wy-
prawa. Tym razem 
kierunek Finlandia. 
Zanim jednak uczest-
nicy dotarli do celu, 
mieli okazję zoba-
czyć: stolicę Litwy - 
Wilno, Estonii - Tallin, 
Finlandii - Helsinki. 
Dalej było Tampere, 
gdzie pierwszy raz 
udało się rozłożyć na-
mioty i odpocząć po 
48-godzinnej podróży. Kolejne etapt podróży, 
to: wioska Naantali, gdzie mieszkają Muminki, 
Turku z przepięknym zamkiem i dalej do Ro-
vaniemi spotkać się ze świętym Mikołajem. 
Skoro koło podbiegunowe zostało zaliczone, 
można było skierować się do domu. Po dro-
dze uczestnicy zaliczyli jeszcze Lahti i wspa-
niałą skocznię narciarską. A dalej już było  
„z górki”. 
Z wyprawy pozostały już wspomnienia, 
wrażenia i zapewne ciekawość kolejnych 
podróży.

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego
Urząd Gminy Pilchowice przypomina, że w roku bieżącym tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 
r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nie-
oznaczonym terminem ważności. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy (Urzędzie Gminy/Miasta) na terenie 
kraju. Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne, a wniosek wraz z aktualną fotografią należy złożyć najpóźniej 30 dni 
przed upływem terminu jego ważności. Osoby posiadające profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowa-
nym certyfikatem mogą starać się również o wymianę dowodu osobistego przez internet.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, pokój nr 1, tel. 32 235 65 85.

Chcesz mieć informację z pierwszej ręki ?
Wystarczy prosta i całkowicie bezpieczna rejestracja  
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, ostrzeżeniami meteorolo-
gicznymi lub informacjami o ciekawych wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.
Usługa jest całkowicie bezpłatna.

www.pilchowice.pl/sis
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Półkolonie letnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach cieszyły 
się jak zawsze wielkim powodzeniem. Zorganizowaliśmy dla Was tego 
lata, cztery turnusy pełne uśmiechu, wspaniałej zabawy i cudownej 
przygody. W półkoloniach wzięło udział 89 uczestników. Swoje „bazy” 
mieliśmy w Domu Kultury w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy oraz od-
nowionym budynku na Damrota 5 w Pilchowicach. Pierwszy turnus 
zgrupował osoby kochające ruch i taniec. Podczas kolejnych zorgan-
izowaliśmy wycieczki do Legendii w Chorzowie, Sztolni Królowa Luiza 

w Zabrzu oraz korzystaliśmy ze słońca na basenach w Rudach i Knurow-
ie. Choć nie sposób wymienić wszystkich przygotowanych atrakcji, to 
nie możemy nie wspomnieć o warsztatach cyrkowych, odkrywających 
kosmos, krawieckich, lalkarskich i plastycznych. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, opiekunom, organizatorom. To jak zawsze wielka 
przyjemność dla nas robić coś dla najmłodszych mieszkańców Gminy 
Pilchowice. Do zobaczenia w ferie zimowe! A teraz jeszcze parę ujęć  
z naszej wspaniałej zabawy 

Wszystkie odcinki cyklu TAKA HIS-
TORIA można znaleźć na kanale 
GOK Pilchowice w serwisie youtube.
com, ale także stronie internetowej  
w w w . g o k . p i l c h o w i c e . p l  
w zakładce TAKA HISTORIA.  
Gorąco polecamy!

Spośród wielu projektów i zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach w ostatnim kwartale musimy wyróżnić półkol-
onie letnie i projekt „Kręcimy, ale filmy!” realizowany w ramach Programu RÓWNAĆ SZANSE 2016. To był naprawdę gorący czas.

W piątkowy wieczór 25 sierpnia pod-
sumowaliśmy projekt „Kręcimy, ale 
filmy!” podczas Kina Plenerowego 
pod Gwiazdami. Liczna publiczność, 
wśród której byli m.in. rodzice naszych 
młodych filmowców, mogła podzi-
wiać efekt wytężonej pracy ostatnich 
miesięcy. Powstało 8 odcinków cyklu 
TAKA HISTORIA, łącznie blisko 2 godz-
iny materiału! Dodatkowym sukce-
sem projektu jest współpraca i kontakt  
z dorosłymi mieszkańcami, którzy stanę-
li przed kamerą i podzielili się swoimi 
wspomnieniami i wiedzą o lokalnej 
historii. Podziękowania dla GKRPA  
i Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach, 
którzy od lat wspierają to wydarzenie.

GO(K)RĄCY SIERPIEŃ
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Mini Szkółka Piłkarska „Orła Stanica”
Od 2013 roku na terenie sołectwa Stanica funkcjonuje mini szkółka piłkarska. 
Głównym celem jej działania jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych , zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, propa-
gowanie sportu.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest 
oferta organizatora związana z możliwo-
ściami rozwoju psychofizycznego, społecz-
nego oraz promocja zdrowego stylu życia.
Pomysłodawcą oraz realizatorem wdraża-
jącym w czyn powyższe aspekty jest wie-
loletni działacz klubu LKS „Orzeł” Stanica, 
nauczyciel, trener - Daniel Czempiel. Praca 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pil-
chowicach oraz w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Stanicy zaowocowała stwo-
rzeniem Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej.  
W chwili obecnej w klubie funkcjonują 
dwie grupy piłkarzy z roczników 2004-
2005 i młodszych oraz z 2007 i młodszych 
regularnie trenujących oraz biorących 
udział w rozgrywkach na szczeblu Po-
dokręgu Zabrze. W trakcie tworzenia jest 
grupa rocznika 2009 i młodszych.
W okresie wiosenno - letnim trenin-
gi odbywają się na boisku trawiastym, 
natomiast w porze jesienno - zimowej - 
dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrekto-
rami szkół - w hali ZSP Pilchowice i sali ZSP  
w Stanicy.
Istotnym elementem dobrego funkcjono-
wania szkółki jest wzorowa współpraca  
z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą  
w procesie treningowym, pomagają w or-
ganizacji wyjazdów, zajmują się oprawą 
fotograficzną meczów.
Słowa podziękowania należą się także 
sponsorom za wszelkie gesty wsparcia. 
Nieodzownym elementem działalności 
jest również dobra współpraca z zarządem 
klubu oraz z sołtysem sołectwa Stanica. 
Dzięki niej zorganizowano festyn, z które-
go dochód przeznaczono na potrzeby mło-
dych piłkarzy. Cennym przedsięwzięciem 
była również akcja zbierania złomu alum-

iniowego. Środki uzyskane z jej realizacji 
przeznaczono na zakup piłek.
W okresie ferii zimowych chętni piłkarze 
wyjechali na obóz sportowy do Bukowna. 
Młodzi adepci piłki nożnej oprócz zajęć 
treningowych, poznawali okolice, uczest-
niczyli w grach i zabawach. Każdy uczest-
nik obozu otrzymał medal, koszulkę oraz 
nagrody za udział w konkursach. Wszyscy 
wrócili pozytywnie zmęczeni.
Od zarania działalności dąży się do podno-
szenia jakości oferty skierowanej do mło-
dych sportowców i ich opiekunów poprzez 
poprawę warunków funkcjonowania oraz 
podnoszenia kwalifikacji przez trenera. 
Jest to istotne w kontekście utworzenia 
w najbliższym okresie piłkarskiego przed-
szkola. Wszelkich informacji na ten i inne 
tematy związane z działalnością „Mini 

Szkółki Piłkarskiej” udziela Trener - Daniel 
Czempiel. Zapewniamy, iż oferta nasza nie 
odbiega jakościowo od ofert przedstawia-
nych przez inne szeroko rozreklamowane 
podmioty. 

PRZYJDŹ - ZOBACZ - ZAGRAJ, 
A NIE POŻAŁUJESZ!!!

Daniel Czempiel

Nasz strażak w Los Angeles
Historycznym wydarzeniem w ostatnim czasie był udział jednego z mieszkańców naszej gminy  
w World Police and Fire Games- Mistrzostwach Świata Policjantów i Strażaków. Takie mistrzostwa 
odbywają się co dwa lata. I są jedną z największych imprez sportowych na świecie, zaraz po Olimpia-
dzie i Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Około 9 tysięcy policjantów i strażaków z kilkudziesięciu 
krajów zmaga się w różnych dyscyplinach. Nasz strażak Roger Klos mieszkaniec sołectwa Żernica, 
absolwent Szkoły Aspirantów w Krakowie, na co dzień pracuje w gliwickiej jednostce ratowniczo-ga-
śniczej, jednocześnie jest druhem w OSP Żernica, reprezentantem województwa śląskiego w spor-
tach pożarniczych i oprócz tego jest zawodnikiem lekkoatletycznego klubu Olimpia Zabrze, gdzie 
trenuje biegi krótkie. Jego koronnym dystansem jest bieg na 400m i to na tym dystansie wystąpił na 
zawodach w Los Angeles. Sportowcy mówią, że 4 miejsce to najgorsze z możliwych, dlatego, że zaraz 
za podium, ale 4 miejsce Rogera to ogromny sukces. Warto dodać, że jako Europejczyk był pierwszy. 
Nie za długi czas aklimatyzacji, pierwszy raz w tak wielkiej imprezie sportowej, ledwie co wyleczona 
kontuzja i jeszcze kilka innych czynników nie sprzyjały Rogerowi, ale doping rodziny, trenera pana 
Wojciecha Kmiecia, strażaków, przyjaciół i znajomych oraz nielicznych, ale wspaniałych sponsorów 
dodawało naszemu zawodnikowi skrzydeł. Do dopingu tak wielu osób trzeba dodać przylot z Salt 
Lake City na finałowy bieg jego krewnej, byłej mieszkanki naszej gminy Kariny Arrambide-Nierychlo z córką Adrianą. Tak 4 miejsce to sukces  
i jesteśmy z tego wszyscy dumni, bo to przeca nasz Karlus. Za rok mistrzostwa Europy Strażaków i Policjantów, a za dwa lata Mistrzostwa Świata 
Strażaków i Policjantów, pomiędzy tymi mistrzostwami wiele zawodów lekkoatletycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Życzymy Ro-
gerowi samych mistrzowskich biegów. Niestety nasi reprezentanci jako nieliczni wyjeżdżają na te mistrzostwa na swój koszt, dlatego w imieniu 
Rogera składamy ogromne podziękowania darczyńcom którzy wsparli jego wyjazd do Los Angeles, szczególne podziękowania składamy Grzego-
rzowi Dolnikowi i jego firmie „Gratisownia” z Pilchowic. Za wsparcie finansowe oraz przygotowanie koszulek, w których nasz zawodnik wystąpił 
na ceremonii otwarcia oraz podczas biegów.


