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NASZA GMINA

Witaj szkoło 
Nowy rok szkolny w gminie Pilchowice rozpoczęło ponad 
1,5 tys. uczniów i przedszkolaków

Wszystkie placówki oświatowe zostały przystosowane 
do nowych warunków związanych z bezpieczeństwem 
sanitarnym. Szkoły i przedszkola wyposażono w niezbęd-
ne środki ochronne jak stojaki do dezynfekcji, przyłbice 
ochronne, mydła antybakteryjne, płyny antybakteryjne, 

maseczki ochronne. Zmiany czekają na dzieci już od pro-
gu. Przed wejściem umieszczono pojemniki ze środkiem 
dezynfekującym, a rodzice mogą wchodzić tylko do wy-
znaczonej strefy. Wdrożono procedury przeciwepidemicz-
ne określające sposób funkcjonowania placówki. W miarę 
możliwości zajęcia odbywają się w tych samych salach lek-
cyjnych. Wprowadzono inne godziny przerw dla klas 1-3 
ograniczając kontakt z pozostałymi klasami.
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666.666,00 zł z Metropolii
Metropolitalny Fundusz Solidarno-
ści 2020 wsparł przebudowę dróg 
gminnych ul. Sportowej i Bażantów 
w Stanicy. 

Dzięki tym środkom położona zosta-
ła nowa nawierzchnia, by zapewnić 
bezpieczeństwo zainstalowano progi 
spowalniające.

WSPÓLNIE Z POWIATEM
Po raz kolejny Gmina Pilchowice ubiegała się o środki w ramach konkursu pn. 
„Powiat Przyjazny Środowisku”. 

Konkurs „Inicjatywa 
sołecka”

W ramach marszałkowskiego kon-
kursu „Inicjatywa sołecka”  sołtysi   
w porozumieniu z radami sołeckimi 
za pośrednictwem Gminy, ubiegali 
się o pomoc finansową. 

W tym roku dofinansowanie w kwo-
cie 15 000 zł otrzymało sołectwo 
Stanica dla zadania pn. „Zagospoda-
rowanie terenu rekreacyjno-sporto-
wego położonego przy ul. Sportowej 
w Stanicy”. Dzięki dofinansowaniu 
wymienione zostaną stare, wysłużo-
ne  sprzęty zabawowe na placu za-
baw przy boisku LKSu.  W ramach za-
dania zakupione zostały dwa duże 
wielofunkcyjne urządzenia, na które 
składać się będzie szereg ślizgów, 
drabinek ścianek wspinaczkowych  
i innych elementów zapewniających 
bobra zabawę. 
Nowy sprzęt - zgodnie z umową z wy-
konawcą - zostanie zamontowany na 
placu zabaw na przełomie września  
i października.  
Wkład własny (16 000 zł) dla przed-
sięwzięcia został zabezpieczony w ra-
mach Funduszu Sołeckiego (zadanie: 
„Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjno-sportowego położonego przy 
ul. Sportowej w Stanicy”).
Wartość zadania: 31 000,00 zł.

W tegorocznej edycji zgłoszone zo-
stały 3 projekty – po jednym z Kuźni 
Nieborowskiej, Stanicy i Żernicy.
Projekt z Kuźni pn. „Chronimy kaszta-
nowce w Kuźni Nieborowskiej” zdo-
był III miejsce i nagrodę w wysokości 
2 250 zł. Została ona przeznaczona 
na zakup pułapek feromonowych na 
szrotówka kasztanowcowiacz-
ka. Dzięki nim możliwa jest 
ochrona alei przed tym szkod-
nikiem.
Z uwagi na fakt, iż termin roz-
strzygnięcia konkursu przez Po-
wiat przypada zawsze  na okres 
letni, zakupione w tym roku pu-
łapki będzie można zawiesić na 
drzewach dopiero w przyszłym 
roku - najprawdopodobniej  
w połowie kwietnia, w momen-
cie pojawienia się wegetacji 
drzewa.

Dwa wyróżnienia w tym samym kon-
kursie powędrowały do Stanicy i Żer-
nicy. Wartość wyróżnień wyniosła po 
1 220 zł. Dzięki nim zakupiono rośliny 
ozdobne, które zostały posadzone 
przy centrum przesiadkowym w Stani-
cy oraz przy Domu Kultury w Żernicy. Podziel 

się 
krwią

18.10.2020 r.
od 9:00 do 13:00

Pilchowice - Targowisko ul. Damrota 5 
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Oświatowe inwestycje
Nowa kuchnia w ZSP Wilcza wartość 
inwestycji 89 539,48 zł, z czego 80 % 
zostało sfinansowane w ramach mo-
dułu 3 wieloletniego rządowego pro-
gramu posiłek w szkole i w domu.

Biuro Podawcze  
w miejscu  
punktu  
kasowego

Tuż po wejściu do Urzędu Gminy  
w Pilchowicach znajduje sie Biuro Po-
dawcze. Można tam załatwić wszelkie 
sprawy urzędowe, złożyć podania i do-
kumenty.

Od 1.08.2020 roku zamknięty został 
Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego  
w Sośnicowicach, mieszczący się w bu-
dynku Urzędu Gminy w Pilchowicach, 
przy ulicy Damrota 6.

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalne profile www.facebook.com /pilchowice

www.facebook.com /gokpilchowice

Dobiega końca inwestycja związana 
z termomodernizacją ZSP Wilcza, 
wartość inwestycji to 392 772,70 zł. 
W ramach prac: wykonano remont 
elewacji, wymiono kaloryfery, poma-
lowano pomieszczenia i docieplono 
strop.

Całkowita wartość zadania 
391 772,70 zł. Dofinansowanie z Gór-
nośląsko - Zagłębiowskiej Metropo-
lii 338 370,00 zł. Wkład własny gminy 
53 402,70 zł

***
Zakończono inwestycję związaną  
z rozbudową przedszkola przy ulicy 
Górniczej w Żernicy, wartość inwe-
stycji to 1 499 477,66 zł. Dzięki rozbu-
dowie otwarto 3 dodatkowe oddziały 
przedszkolne dla 75 dzieci oraz nową 
kuchnię.



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 4 (76) - wrzesień 20204

114.800 zł na nowy sprzęt komputerowy
W ramach konkursów „Zdalna szko-

ła” i „Zdalna szkoła+” Gmina mogła 
ubiegać się o środki określone limitami. 
Dzięki sprawnemu działaniu, w obu kon-
kursach sięgnęliśmy po 100 % oferowa-
nych pieniędzy. W pierwszym konkursie 
było to 70 tys., a w drugim - 44 800 zł.  

Dzięki tym pieniądzom Gmina za-
kupiła: 44 laptopy, 10 modułów LTE,  
17 zestawów słuchawkowych stereo z 
mikrofonem. 

Cały sprzęt został przekazany do 

szkół, zaś szkoły mogą go wypożyczać 
uczniom i nauczycielom, na potrzeby re-
alizacji nauki zdalnej. 

Działanie jest finansowane ze środ-
ków Europejskiego  Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska  Cyfrowa na lata  2014-
2020.

„CZYSTE POWIETRZE”
Dofinansowanie do wymiany kotłów (i nie tylko) można również uzyskać w ra-
mach programu „Czyste powietrze”. 

Program dedykowany jest dla wła-
ścicieli lub współwłaścicieli jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych, lub 
wydzielonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych z wyodręb-
nioną księgą wieczystą. Zakres wsparcia 
obejmuje dofinansowanie wymiany sta-
rych i nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe na nowoczesne źródła cie-
pła spełniające najwyższe normy, oraz 
przeprowadzenia niezbędnych prac ter-
momodernizacyjnych budynku

Wysokość uzyskanej dotacji może 
wynosić do 30 000 zł dla podstawowego 

poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla 
podwyższonego poziomu dofinansowa-
nia.

Obecnie wniosek o uzyskanie dofi-
nansowania należy złożyć do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
w Katowicach. 

Wójt Gminy Pilchowice planuje 
podpisać z Zarządem Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
w Katowicach porozumienie na pod-
stawie, którego w Urzędzie Gminy  
w Pilchowicach utworzony zostanie 
tzw. Punkt przyjmowania wniosków  

w ramach Programu Czyste Powietrze, 
w którym mieszkańcy będą mogli nie 
tylko złożyć wniosek, ale również 
otrzymają pomoc w jego wypełnie-
niu. Pracownik Referatu Ochrony Śro-
dowiska zostanie odpowiednio w tym 
celu przeszkolony. Punkt będzie się 
mieścił w pomieszczeniu przy Biurze 
Podawczym.

Szczegółowe informacje nt. Progra-
mu można uzyskać pod linkiem: https://
czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinanso-
wanie/

COVID-19

Co tydzień na stronie internetowej www.pilchowice.pl 
prezentujemy dane statystyczne dotyczące zarejestrowa-
nych przypadków koronawirusa w gminie Pilchowice od 
początku zbierania informacji.

Dane pochodzą ze Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Gliwicach.
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#liczysięrolnictwo

Powszechny Spis Rolny
W spisie rolnym pytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy człon-

ków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, 
działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użyt-
ków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt 
gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.
Spis rolny prowadzony jest w gospodarstwach rolnych: 
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
•  jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielić 
informacji o gospodarstwach rolnych przez:
• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
• telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99,

Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne będzie miejsce spisowe, gdzie można 
wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą 
się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo  
w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decy-
zje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki 
spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielko-
ści dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.

Tegoroczne zbiory i praca na polach  
dobiega powoli końca 
Od wielu lat okres ten był okazją, byśmy wszyscy mogli podczas tradycyjnych uro-
czystości i festynów dożynkowych wspólnie radować się z darów, jakimi obdarza 
nas ziemia. 

Niestety, ten rok jest inny. Sytuacja 
epidemiczna zmieniła nie tylko naszą 
codzienność, ale także wpłynęła na zwy-
czaje i obyczaje, które tak pieczołowicie 
od zawsze były pielęgnowane w Gminie 
Pilchowice.  

Względy bezpieczeństwa i troska  
o zdrowie nas wszystkich sprawiły, że 
tegoroczne obchody Święta Plonów nie 
mogły zostać okraszone godną oprawą: 
barwnymi korowodami, pięknie ustro-
jonymi mostkami czy festynami, na któ-
rych wszyscy tak licznie się bawiliśmy. 

W tym roku zabrakło uroczystości 
dożynkowych, które były okazją, by po-
dziękować Rolnikom za ich pracę, dlate-
go pozwolę sobie uczynić to w tym miej-
scu. 

Praca na roli nie zna kompromisów 
i wymaga pełnego zaangażowania, 
dlatego dziękuję wszystkim Rolnikom,  
że codziennie, niestrudzenie i z wielkim 
poświęceniem wykonują swoje obo-
wiązki. Życzę, by rzucone w ziemię ziar-
na przyniosły w przyszłym roku wielkie 
żniwo.

Dziękuję też Sołtysom i Radom So-
łeckim, którzy dni Święta Plonów uczcili 
drobnymi akcentami będącymi nie-
odzowną częścią naszej tradycji. 

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY PILCHOWICE
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W ostatnich tygodniach mieszkańcy Wilczy zwrócili się do wójta Macieja Gogulli z prośbą o interwencję w sprawie czasowe-
go zamknięcia ośrodka zdrowia w Wilczy. Wokół sprawy narosło wiele niejasności i wątpliwości. Na wniosek wójta Komisja 
Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej spotkała się z prezesem Med-Profil NZOZ 
Mirosławem Klementowiczem, aby sprawę wyjaśnić. Poniżej prezentujemy pismo Zarządu, które tłumaczy problemy w funk-
cjonowaniu ośrodka w Wilczy.

FUNKCJONOWANIE 
OŚRODKÓW ZDROWIA  

NA TERENIE GMINY  
W CZASIE PANDEMII

Wraz z nastaniem pandemii wszy-
scy musieliśmy się odnaleźć i pracować  
w nowej rzeczywistości. COVID-19, za-
burzył funkcjonowanie nie tylko ochrony 
zdrowia, ale wszystkich dziedzin życia 
oraz gospodarki.

W wyniku zaistniałej sytuacji, zgodnie 
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz 
Sanepidu zostaliśmy zmuszeni do reorga-
nizacji pracy naszych Ośrodków Zdrowia 
w Żernicy, Pilchowicach i Wilczy. Wsku-
tek zaleceń, Ośrodki zostały pozbawione 
możliwości współpracy z personelem 
medycznym zatrudnionym w innych pla-
cówkach medycznych oraz w szpitalach. 
Niektórzy pracownicy sami zrezygnowali 
z pracy, w obawie przed COVID 19. Wy-
nikiem zaistniałej sytuacji jest czasowe 
zawieszenie funkcjonowania POZ w Wil-
czy, z wyłączeniem  gabinetu stomatolo-
gicznego który przyjmuje pacjentów po 
wcześniejszej rejestracji telefonicznej.. 
Pragniemy uspokoić mieszkańców Wil-
czy, że zawieszenie działalności Poradni 
Lekarza Rodzinnego Ośrodka jest czaso-
we. Jeżeli zaistnieją warunki sanitarne 
oraz kadrowe, niezwłocznie wznowimy 
jego działalność.

Należy podkreślić, że zarówno w 
Żernicy jak i w Pilchowicach  POZ dla 
dzieci i dorosłych oraz poradnie specja-

listyczne(chirurg, ginekolog, laryngolog, 
neurolog), działają zgodnie z zalecenia-
mi Ministerstwa Zdrowia – świadczenia 
medyczne udzielane są w formie telepo-
rad, ale też tradycyjnych wizyt lekarskich  
– o tym decyduje lekarz. Dotyczy to tak-
że pacjentów zamieszkałych w Wilczy.

Wprowadzone wymogi i zaostrze-
nia tzn. wywiad telefoniczny, pomiar 
temperatury, dezynfekcja, wyznaczone 
konkretne godziny wizyt, są  niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa wszyst-
kich pacjentów, personelu oraz ciągłości 
funkcjonowania Ośrodków.

Po wcześniejszej rejestracji telefo-
nicznej oraz wywiadzie epidemiologicz-
nym udzielane są świadczenia medyczne 
w gabinetach stomatologicznych, fizjote-
rapii oraz Rehabilitacji Leczniczej.

Pobór materiałów do badań labo-
ratoryjnych odbywa się od poniedział-
ku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00  
w laboratorium w Żernicy.

Aby jak najlepiej usprawnić funkcjo-
nowanie Ośrodków oraz zapewnić stały 
i łatwy kontakt dla pacjentów zostały 
uruchomione dodatkowe numery tele-
foniczne:

- ŻERNICA  32 239 79 83,  
kom. 690 156 277,   
32 239 75 10 – administracja 

- PILCHOWICE 32 235 66 16,  
32 235 61 40, kom. 571 351 876

oraz możliwości kontaktu elektro-
nicznego poprzez e-mail:  
zernica@medprofil.pl;  
pilchowice@medprofil.
pl; wilcza@medprofil.pl 

na które można przesyłać skierowa-
nia, dokumenty medyczne oraz zaświad-
czenia.

Wszelkie bieżące informacje zamiesz-
czane są na naszej stronie internetowej 
www.medprofil.pl oraz na Facebooku.

Apelujemy do naszych pacjentów, 
aby w sprawach porady lekarskiej, dzwo-
nić się w godzinach od 8:00 do 12:00. 

W sprawach recept, zaświadczeń 
oraz wszelkiej dokumentacji medycznej  
prosimy aby dzwonić po godzinie 13:00. 
Usprawni to kontakt z naszym persone-
lem. 

Każdemu pacjentowi, który zwraca 
się do nas z prośbą o poradę medycz-
ną,  udzielana jest pomoc i na bieżąco 
usprawniamy funkcjonowanie naszych 
poradni.

Obecna sytuacja w zakresie ochrony 
zdrowia nie dotyczy tylko naszej Gminy, 
ale całego kraju.

Zarząd Med-Profil NZOZ 
Mirosław Klementowicz

Ewa Koterba-Włodyka
Ilona Urbańczyk 

Aktualny widok placu budowy ośrodka zdrowia  
w Pilchowicach
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NA FRONTACH 
WIELKIEJ WOJNY
NASI PRADZIADKOWIE 
W OKOPACH, 
W POWIETRZU 
I NA MORZU
STRONA 7-16
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Przez życie  
tanecznym krokiem

rozmowa z Darią Leszczyńską 
- strony 6-7

wewnątrz 
kalendarz 

na 2018 
rok
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ŚWIATŁEM 
OPOWIEDZIANE 
ROZMOWA 
Z WACŁAWEM CZARNECKIM
STRONY 12-14

Pilchowice na FB  
Zapraszamy  na oficjalne profile  

www.facebook.com 
/pilchowice

www.facebook.com /gokpilchowice
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Program Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Pilchowice

Zakres modernizacji

Wartość maksymalna dofinanso-
wania na realizację inwestycji w 
budynku jednorodzinnym miesz-
kalnym oraz w wydzielonym lokalu 
mieszkalnym w budynku wieloro-
dzinnym w zł

Wymiana starych źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewa-
nia pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na 
potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) na nowe źródła ciepła węglowe, opalane 
biomasą retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe lub pompę ciepła

6 000,00

Wymiana starych źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewa-
nia pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na po-
trzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) na nowe źródła ciepła węglowe lub opalane 
biomasą retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe wraz z zabudową instalacji solarnych

13 500,00

Montaż kolektorów słonecznych do istniejących kotłów ekologicznych 7 500,00

Zakres modernizacji

Wartość maksymalna dofinan-
sowania w zł przypadająca na 
lokal mieszkalny w budynku wie-
lorodzinnym wyposażonym we 
wspólną instalację wytwarzania 
ciepła

Wymiana starych źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania 
pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrze-
by c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) na nowe źródła ciepła węglowe, opalane biomasą 
retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe lub pompę ciepła

4 000,00

Wymiana starych źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania 
pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na po-
trzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) na nowe źródła ciepła węglowe lub opalane 
biomasą retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe wraz z zabudową instalacji solarnych

9.000,00

Montaż kolektorów słonecznych do istniejących kotłów ekologicznych 5.000,00

ZASADY
Przez pojęcie „nowe źródło ciepła”  należy rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Pro-

gramie oraz w Uchwale Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – kocioł węglowy lub opalany 
biomasą spełniający minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-
-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu 
akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), kocioł gazowy, kocioł olejowy lub pompę ciepła spełniającą wymogi określone w 
Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy 
ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Od lat realizujemy Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Pilcho-
wice stwarzając dobre warunki do pozyskiwania dostępnych środków. Na 
przestrzeni lat udało się pozyskać środki i zainstalować 58 instalacji solarnych,  
a do końca czerwca 2021 roku zmodernizowanych zostanie 671 źródeł ciepła.

Łączne nakłady wynoszą 9.164.276,44 zł i są to środki obejmujące dotacje, 
pożyczki i wartoś umorzeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskaki 
Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki własne mieszkańców oraz Gminy.

Do końca roku podpisana zostanie umowa z WFOŚiGW w Katowicach, 
na mocy której utworzony zostanie w Urzędzie Gminy punkt przyjmowania 
wsniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, w którym mieszkańcy będą 
mogli nie tylko złożyć wniosek, ale również otrzymają pomoc w jego wypeł-
nieniu.
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Warunki:
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku,
2. Inwestorzy, którzy złożyli wniosek wpisywani są na listę rankin-

gową (nabór wniosków ciągły od 2012 roku)
3. Lista rankingowa sporządzona jest według daty złożenia wnio-

sku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu de-
cyduje kolejność wpływu do Urzędu Gminy

4. Przystępując do programu Inwestor zaświadcza, że:
a) posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na nieru-

chomości
b) nie zalega z podatkami i wpłatami wobec gminy
c) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa bu-

dowlanego
d) posiada zainstalowane i pracujące w budynku Stare źródło 

ciepła na paliwo stałe (dla wariantów z wymianą źródeł cie-
pła)

e) posiada zainstalowany i pracujący w budynku istniejący 
kocioł ekologiczny gazowy, olejowy lub na paliwo stałe (dla 
wariantu z montażem samego układu solarnego)

f) nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca ga-
zowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka z płasz-
czem wodnym

5. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed 
datą podpisania umowy z Gminą Pilchowice (realizacja inwesty-
cji może nastąpić po zawarciu umowy z Gminą)

6. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane ponie-
sione w ramach podpisanej umowy z Gmina Pilchowice,

7. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:
a) dla kotłów c.o.:

• demontaż starego źródła ciepła

• zakup i montaż nowego źródła ciepła
• zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa 

wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu 
instalacji c.o., zawór trój-/czwór- drożny, zawory prze-
lotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, 
montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do za-
instalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – 
tylko w przypadku kotłów gazowych.

b) dla instalacji układu solarnego:
• zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub 

płaskiego
• zakup i montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłącze-

niowy, podgrzewacz pojemnościowy, czynnik grzewczy, 
zestaw mocujący do dachów skośnych/ konstrukcja wol-
nostojąca do mocowania, sterownik, pompa wymagana 
do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o. 
/ c.w.u., naczynie zbiorcze, zespół rurowy, izolacja ruro-
ciągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania układu so-
larnego.

8. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami obo-
wiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:
• Przy montażu kotła gazowego – uzyskanie prawomocnej de-

cyzji o pozwoleniu na budowę, bądź przebudowę wewnętrz-
nej instalacji gazowej wydanej przez Starostę Gliwickiego.

9. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do 
budynku osobom sprawującym  nadzór nad realizacją Progra-
mu, w szczególności przedstawicielom Gminy i WFOŚiGW w Ka-
towicach celem przeprowadzenia kontroli.

Łączne kwoty wydatkowanych pieniędzy na poprawę powietrza  
w Pilchowicach w poszczególnych okresach
- środki z WFOŚiGW w Katowicach (dotacje, pożyczki i umorzenia)
- środki własne mieszkańców
- środki Gminy

PONE  etap I
Rzeczywisty 
okres realizacji 
zadania:   
24.10.2012r.  
– 28.10.2013r.

PONE etap II
Rzeczywisty 
okres realizacji 
zadania:   
17.10.2013r.  
– 30.06.2014r.

PONE etap III
Rzeczywisty 
okres realizacji 
zadania:   
12.08.2014r.  
– 2.06.2015r.

PONE etap IV
Rzeczywisty 
okres realizacji 
zadania:   
16.09.2015r.  
– 11.05.2016r.

PONE etap V
Rzeczywisty 
okres realizacji 
zadania:  
17.05.2016r.  
– 30.06.2017r.

PONE etap VI 
Rzeczywisty 
okres realizacji 
zadania: 
1.07.2017r.  
– 20.06.2018r.

PONE etap VII 
Rzeczywisty  
okres realizacji 
zadania:  
1.07.2018r.  
– 30.06.2019r.

PONE etap VIII 
Okres realizacji 
zadania:  
1.07.2019r.  
– 30.10.2020r.

PONE etap IX  
– w trakcie 
realizacji
Okres realizacji 
zadania:  
od września 2020 
– do 30.06.2021r. 
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Inwestycje te organizują od nowa 
gospodarkę ściekową dla aglomeracji Pil-
chowice - Wilcza, opartej o oczyszczalnię 
ścieków Piaski w Pilchowicach i główny 
kolektor, zwany roboczo „kręgosłupem”. 
Jest to największa inwestycja realizowa-
na do tej pory przez Pilchowickie Przed-
siębiorstwo Komunalne sp. z o.o. - infor-
muje prezes Adam Ciekański.

Budowa oczyszczalni ścieków 
Pilchowice

Inwestycja jest w trakcie realizacji  
i ma na celu zastąpienie przestarzałej  
i mało sprawnej oczyszczalni ścieków  
o przepustowości 50 m3/d i RLM 245 no-
woczesnym obiektem o zdolności oczysz-
czania na I etapie na poziomie 2500 RLM 
i przepustowości 220m3/d z możliwością 
rozbudowy do 6000 RLM. Obiekt ten ma 
służyć oczyszczaniu ścieków z całej aglo-

meracji ściekowej Pilchowice – Wilcza
Wartość inwestycji: 
7.257.000,00 zł 
dofinansowanie EFRR 
3.603.906,00 zł
Lokalizacja: ul. Barbórki, Osiedle Piaski, 
Pilchowice.
Planowany termin zakończenia: marzec 
2021.

Budowa kanalizacji Pilchowice:

Zadanie na tym etapie obejmuje bu-
dowę kanalizacji sanitarnej o długości 
3,1 km, rurociągów tłocznych o łącznej 
długości 509 m oraz 2 szt. pompowni 
ścieków.  

Inwestycja jest w trakcie realizacji  
i obejmuje wymienione ulice częściowo, 
wzdłuż trasy projektowanego kanału. Po 
zakończeniu budowy kanalizacji sanitar-
nej na części ulic zostanie zbudowana 

kanalizacja deszczowa, a następnie na 
trasie budowanej kanalizacji zostaną od-
tworzone drogi. Budowana sieć kanaliza-
cji sanitarnej ma dostarczać ścieki z likwi-
dowanych oczyszczalni na ul. Dworcowej 
i Szkolnej do nowego obiektu na Osiedlu 
Piaski. 

Lokalizacja: ulice: Barbórki, Gwar-
ków, Skarbnika, Leboszowska, Górnicza, 
Szkolna, Dworcowa, Damrota. 
Planowany termin zakończenia:  
marzec 2021.
Wartość inwestycji: 
5 774 407,93 zł 
pożyczka NGFOŚiGW: 
3.365.874,00 zł 

Wartość tych inwestycji to 13 031 407, 
93 zł. Środki na realizację pochodzą  
z dofinansowania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 
3 603 906,00 zł, pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej  w kwocie 3 365 874,00 
zł  oraz dokapitalizowania Przedsiębior-
stwa przez Gminę Pilchowice. Dodatko-
wo Gmina w ramach środków własnych 
zbuduje kanalizację deszczową oraz od-
buduje w całości nawierzchnię drogową  
w śladzie budowanej kanalizacji sani-
tarnej za kwotę 1 436 753,71 zł. Spółka 
aplikuje także o kolejne środki z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
które w najbliższym czasie pozwolą na 
poszerzenie zakresu inwestycji o kolej-
ne ulice, tj. Majową, Szkolną i Piaskową. 
Wartość tej inwestycji to razem z odbu-
dową dróg 2 177 213,77 zł - informuje 
wiceprezes Joanna Sosna.

Wodne inwestycje
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Inwestycja związana z budową chodnika 
oraz przebudową DW921 na odcinku ul. Gli-
wickiej od skrzyżowania z ul. Rybnicką (DK 78) 
do ul. Bierawka w Pilchowicach zbliża się ku 
końcowi. Odcinek posiada już warstwę ście-
ralną betonu asfaltowego. Zgodnie z umową 
zakończenie prac przewidziano na listopad 
bieżącego roku.

Na drugi etap przebudowy DW 921,  
od ul. Bierawka w Pilchowicach do ostatnich 
zabudowań w Stanicy zostało wszczęte postę-
powanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Zgodnie z umową przekazanie pro-
jektu wraz z decyzją ZRID przypada na koniec 
listopada bieżącego roku.

Informacje  
z placu  
budowy drogi 
wojewódzkiej 
921

Chodnik w Kuźni 
Nieborowskiej  
coraz bliżej

Wojewoda wszczął postępowanie 
administracyjne w sprawie udzielenia 
pozwolenia na budowę chodnika w cią-
gu ulicy wojewódzkiej nr 921. 

Otwiera to możliwość realizacji tej 
długo oczekiwanej inwestycji już w przy-

szłym roku. Zgodnie z deklaracjami Urzę-
du Marszłąkowskiego Województwa Ślą-
skiego zrealizowany zostanie odcinek od 
skrzyżowania na Łużach do ulicy Kaszta-
nowej.
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Dobra passa w pilchowickim GOKu
Czasami los okazuje się łaska-

wy i sprzyja w odpowiednim czasie.  
W dobie pandemii udało się pozyskać 
kilka ważnych dotacji i grantów, któ-
rych realizacja znacząco wpłynie na 
jakość wyposażenia naszych obiek-
tów. Wszystko zaczęło się od dotacji 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu Infra-
struktura domów kultury. 

Przez pięć lat staraliśmy się zdobyć 
środki z tego programu, zawsze brako-
wało nam kilku punktów na liście ran-
kingowej, ale wreszcie się udało i to 
z jakim efektem. Warto podkreślić, że 
nasz wniosek pn. „Zakup wyposaże-
nia na potrzeby prowadzenia eduka-
cji kulturalnej w Gminie Pilchowice” 
został oceniony bardzo wysoko, zajął 
5 miejsce na ponad 750 wniosków  
z całego kraju. Otrzymaliśmy w dro-
dze dotacji 47.000 zł, dzięki czemu 
mogliśmy zakupić nowe nagłośnie-
nie do sali głównej w Domu Kultury  
w Wilczy, aparat cyfrowy, obiektyw, 
laptop do obróbki fotograficznej  
i filmowej, a także nowe meble do 

naszych pracowni oraz korytarzy. 
Uzupełniliśmy wyposażenie pracow-
ni animacyjno-plastycznej, nabyliśmy 
wreszcie wysokiej klasy keyboard, 
zestaw instrumentów do zajęć umu-
zykalniających oraz gabloty informa-
cyjne.

Wraz z zakupem nowego sprzętu 
zrodził się pomysł na zmianę wnętrz 
w naszej siedzibie w Wilczy. W czasie 
największych obostrzeń pracownicy 
chwycili za pędzle oraz wałki i poma-
lowali sale i korytarze, nadając prze-
strzeni bardziej przytulnego klimatu. 
Gmina Pilchowice dodatkowo zleciła 
odświeżenie elewacji budynku Domu 
Kultury w Wilczy oraz modernizację 
instalacji elektrycznej w Domu Kultu-
ry w Żernicy. 

Tuż przed wakacjami nadeszły 
kolejne dobre wieści, tym razem  
z Fundacji JSW, która przyznała nam 
aż 43.000 zł na organizację półkolonii 
letnich, z czego sporą część mogli-
śmy przekazać na zakup wyposażenia 
sportowego, animacyjnego oraz na 
leżaki. Dzięki darowiźnie mogliśmy 

nie tylko zaproponować rodzicom 
niższą opłatę, ale także zakupiliśmy 
wyposażenie, które posłuży nam  
w kolejnym latach.

W czerwcu rozstrzygnięto także 
konkurs w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Dzięki członkostwu w Lokalnej Gru-
pie Działania „Leśna Kraina”, mogli-
śmy ubiegać się o duże środki na za-
kup wyposażenia. Długo czekaliśmy, 
ale opłacało się. Przyznano nam do-
finansowanie w wysokości 50.243 zł. 
W ramach projektu zakupimy m.in. 
wyposażenie do pracowni plastycz-

nych, elementy nagłośnienia i oświe-
tlenia scenicznego do Domu Kultury 
w Żernicy oraz elektryczne pianina na 
potrzeby zajęć wokalnych i teatral-
nych w naszych obiektach. 

Całość tych działań zabezpieczy 
infrastrukturalnie pracę Gminnego 
Ośrodka Kultury na wiele lat. W wie-
lu obszarach pozwoli nam to na sa-
mowystarczalność oraz podniesienie 
jakości oferty. Teraz pozostaje nam 
tylko działać w ramach nałożonych 
reżimów sanitarnych, a więc z ogra-
niczeniami. Mamy jednak nadzieję, 
że już przyszłym roku będziemy mo-
gli zaprezentować mieszkańcom cały 
nasz potencjał.  

Waldemar Pietrzak 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Pilchowicach
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LETNIE PÓŁKOLONIE Z GMINĄ PILCHOWICE

Na sportowo i wesoło 
Zorganizowanie półkolonii w do-

bie pandemii było wyzwaniem, jednak 
podjęliśmy się tego i chyba możemy po-
chwalić się sukcesem! W tym roku półko-
lonie miały miejsce zarówno w lipcu, jak  
i w sierpniu. Odbyło się osiem turnu-
sów, w czterech terminach, za każdym 
razem w dwóch miejscach w Sali Dam-
rota 5 w Pilchowicach i w Domu Kultury 
w Żernicy. Letnim wypoczynkiem zostało 
objętych prawie 100 młodych mieszkań-
ców naszej Gminy. Koszt półkolonii wy-
niósł zaledwie 150 zł, a uczestnicy wzięli 
udział w kilku warsztatach, byli na dwóch 
wycieczkach, a ostatni dzień spędzili  
w plenerze w hawajskich klimatach.

Program półkolonii był tak skonstru-
owany, że każdy mógł znaleźć dla siebie 
coś interesującego. Młodzi ludzie mogli 
wziąć udział w warsztatach:
- integracyjnych, gdzie poznali się bli-

żej, mogli odkryć swoje pasje i mocne 
strony, wzmocnić kreatywne myśle-
nie;

- krawieckich, gdzie wykonały prze-
cudne kokoszki, nadając im imiona  
i tworząc ich historię;

- mydełkowych, gdzie stworzyli wła-
sne, pachnące mydełka;

- artystycznych, tworząc żelowe 
świeczki, wypełnione kolorowymi 
ozdóbkami;

- kamyczkowych, dołączając do akcji 
#kamyczki na fb;

- hawajskich – przygotowywali hawaj-
skie drinki, wzięli udział w konkuren-
cjach sportowych z kokosem i wodą 
w tle, w pokazie mody hawajskiej  
z elementami recyclingu oraz w di-
sco.
Nie zabrakło oczywiście gier i zabaw 

sportowych. Były podchody, turniej 
badmintona, dwa ognie, kolorowe bań-
ki mydlane, itp. Jak zwykle – ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się – wyjaz-
dowe wycieczki. Bielski, drewniany „Park  
w Dechę” okazał się świetnym miejscem, 
niemal dla każdego uczestnika. Tam wę-
drowali po parku linowym, o rożnych 
poziomach trudności, szaleli na tram-
polinach, wielkich zjeżdżalniach, łańcu-
chowych huśtawkach. Dzielnie przebyli 
trasę na szczyt Dębowiec, gdzie czekały 
ich zjazdy na torze saneczkowym i prze-
pyszne pierogi. Niektórym półkoloni-
stom pogoda pokrzyżowała plany i za-
miast do Bielska, pojechali do Aquaparku  
w Tarnowskich Górach, gdzie wodna moc 

atrakcji zapewniona, więc nikomu nie 
było przykro z powodu chłodniejszego 
dnia. Bo trzeba dodać, że pogoda dopi-
sywała nam niemal cały czas. Najbardziej 
cieszyła nas w piątki, kiedy to obie pół-
kolonie spotykały się na boisku w Kuźni 
Nieborowskiej czy w Młynówce w Lebo-
szowicach. W ostatni dzień – uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i meda-
le, a grom i zabawom nie było końca.

Dzięki wsparciu finansowemu w wy-
sokości 43 000 zł, jakie pozyskaliśmy  
z Fundacji JSW – mogliśmy zakupić sprzęt 
sportowo-animacyjny, m.in: chusty klan-
zy, tunele, piłki, mobilne bramki, siatkę 
do badmintona wraz z paletkami, siatkę 
do piłki plażowej, gry, rzutki, piłki, leżaki 
i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.  
Z otrzymanej darowizny sfinansowaliśmy 
także koszt wyżywienia, warsztatów, 
transportu, biletów wstępu.

Bardzo dziękujemy:
- wspaniałym Wychowawcom i Kie-

rownikom za ciepło, cierpliwość, 
energię, poczucie bezpieczeństwa 
oraz za twórcze podejście do pracy,

- Rodzicom za zaufanie, jakim nas ob-
darzyliście, powierzając nam swoje 
pociechy,

- naszym mega radosnym Uczestni-
kom, którzy zarażali nas śmiechem, 
swoimi kreatywnymi pomysłami i po-
zwolili nam znów poczuć się dziećmi .

- Referatowi Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Gminy oraz Pil-
chowickiemu Przedsiębiorstwu Ko-
munalnemu, którzy wspierali nas 
przy załatwianiu formalności zwią-
zanych z bezpieczeństwem podczas 
półkolonii,

- szczególne podziękowania kierujemy 
do Fundacji JSW za ogromne wspar-
cie finansowe, dzięki któremu – nasze 
półkolonie były tak mega atrakcyjne!

Monika Kustra-Polak
GOK Pilchowice
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FILMOWY FINISZ MŁODZIEŻOWEGO PROJEKTU „TEENS FOR TEENS”

Weekend z kinem plenerowym w Żernicy i Pilchowicach
W czerwcu miała odbyć się młodzieżowa impreza z wyrzutem kolorów, fotobudką, drinkami bubble tea, i wieloma innymi 
atrakcjami, niestety covid pokrzyżował plany projektu. Nie poddaliśmy się jednak, postanowiliśmy poszukać innej koncep-
cji, by projekt mógł finiszować. Wpadliśmy na pomysł realizacji kina plenerowego z dwoma filmami - jednym dla dzieci, 
drugim dla młodzieży i dorosłych. Mało tego - postanowiliśmy także nakręcić własny film, w którym przedstawimy w jaki 
sposób pandemia SARS-COV-2 wpłynęła na nasze życie. 

22 sierpnia od godz. 16.00 zaprosili-
śmy wszystkich na plac za Domem Kul-
tury w Żernicy.  Na początek dzieci zoba-
czyły pełen przygód film animowany pt. 
„Strażnicy marzeń”. Można było w nim 
spotkać wiele znanych postaci takich jak 
Święty Mikołaj, Wróżka Zębuszka, Pia-
skowy Dziadek, czy Zając Wielkanocny.

Tuż po filmie dla dzieci - rozpoczął się 
czas dla nieco starszych odbiorców - emi-
towaliśmy komedię pt. „Mamuśki mają 
wychodne”. Wieczorne wyjście czterech 
matek zamienia się w przygodę ich życia. 
Film, pełen humoru i zabawnych zwro-
tów akcji, dostarczył oglądającym dużą 
dawkę śmiechu.

Kolejnego dnia zorganizowaliśmy 
kino plenerowe w parku w Pilchowicach. 
Projekcję zaczęliśmy od własnego filmu 
„W czasach pandemii”. Młodzież wraz  
z koordynatorem odpowiedziała w nim 
na kilka ważnych pytań – „Czy covid 
pokrzyżował nasze plany?”, „Czy czas 
pandemii i izolacji miał dla nas jakieś po-
zytywne strony?”, „Czego nam bardziej 
brakowało w tym dziwnym dla wszyst-
kich czasie?” i „Jak naszym zdaniem bę-
dzie wyglądało życie po pandemii? Czy 
będzie tak, jak kiedyś?”

Odpowiedzi na te pytania znajdzie-
cie w zakładce https://gok.pilchowice.pl/
mlodziezowy-projekt-teens-for-teens/ 
oraz na naszym kanale na YouTube ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=vg-
Kegon-dW8.

Po naszym filmie zo-
stała wyemitowana baj-
ka - morska przygoda  
z „Rybkami z ferajny”. 
Dzieci zobaczyły - jak małe 
kłamstwo może zmienić się 
w ogromne zamieszanie.

Na zakończenie, doro-
sła część publiczności zo-
baczyła dramat pt. „Biały, 
biały dzień” i mogła prze-
nieść się na północ, po-
znać Islandczyka, którego 
całym światem jest uko-
chana wnuczka. Opowieść 
o trudnym czasie żałoby 
i psychicznym załamaniu 
po stracie.

Mimo nie do końca wymarzonych 
warunków atmosferycznych, weekend 
uważamy za bardzo udany. Młodzież, dla 
której między innymi dedykowany był 
ten weekend miała kolejną szansę aby 
się zintegrować i wymienić poglądy do-
tyczące zabawnych, a czasem trudnych 
momentów w życiu.

Weekendowe kino plenerowe zosta-
ło zorganizowane m.in. dzięki wsparciu 
finansowemu z Programu Równać Szan-
se 2019, w którym działa już trzeci rok 
nasza młodzież. Z ich funduszy oraz da-
rowizny Fundacji JSW zakupiliśmy leżaki, 
dzięki którym można było poczuć praw-
dziwy klimat kina na świeżym powietrzu.

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice
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Z A T Y R A N I
Czas wypoczynku i wakacji dobie-
gl końca. Wielu z naszych biega-
czy wykorzystało go na regene-
rację, nie zabrakło jednak takich, 
którzy wypoczywali na trasach 
biegowych.
Początek września pokazał jednak 

ze ZATYRANI z ogromną pełni energi 
i werwy zamierzają w 100% wyko-
rzystać ostatnie cztery miesiące tego 
roku. Początek września owocował w 
różne wydarzenia sportowe. Jednym 
z nich był Bieg na otwarcie obwod-

nicy, gdzie licznie reprezentowalismy 
nasze barwy. Po drodze kilka biegów 
wirtualnych w których chętnie bra-
liśmy udział, szczególnie ze względu 
na ich charytatywny wymiar. Nie-
zwykłym przedsięwzięciem była piel-
grzymka biegowo-rowerowa z okazji 
100-lecia urodzin Jana Pawła II, gdzie  
mogliśmy dołożyć cegiełkę w postaci 
przebiegniętych kilometrów.

Trzymajcie za nas kciuki i do zo-
baczenia na szlaku biegowym a chęt-
nych SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
NAS

Arkadiusz Losza
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Zapraszamy na gminny kort 
w Nieborowicach 
najtaniej w okolicy
Kontakt:
Andrzej: 600-891-915
Robert: 607-282-681

XIX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI DZ 

„FATRY Z BAJTLAMI/EMANUEL” w czołówce
Gminne barwy dumnie reprezentowane - Robert Polak, Jagoda Polak, Andrzej Baranowski, Agnieszka Baranowska, Krzysztof 

Dubec, Karolina Dubec, Józef Burda, Mateusz Burda, Grzegorz Serafin, Tomasz Bywalec, Agnieszka Bywalec, Mateusz Bywalec 
- to załoga, która zajęła 4 miejsce w XIX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski rozegranych w połowie sierpnia na Mazurach.

W regatach wystratowało 19 załóg.
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