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Zdrowych, zdrowych i jeszcze
raz zdrowych Świąt
Narodzenia Pańskiego
i każdego dnia Nowego Roku.
Byśmy odetchnęli z ulgą
po tym co nas spotkało,
spojrzeli z nadzieją na lepsze czasy
i znaleźli radość i dobro
w otaczającym nas świecie.
Przewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice
Agata Mosiądz - Kramorz
wraz z radnymi
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Wójt Gminy Pilchowice
Maciej Gogulla
wraz
z pracownikami Urzędu
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Seniorze! Zostań w domu
Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii
22 505 11 11.
Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób
w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na
rzecz Seniorów, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w
domu i nie są w stanie
np. poprzez wsparcie
rodziny zabezpieczyć
sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Pilchowiczanie
Pilchowiczanom
z Bene Meritus
Bene Meritus – (łac.) dobrze zasłużony – to nagroda corocznie przyznawana
przez Radę Powiatu Gliwickiego osobom,
stowarzyszeniom i instytucjom, które
najlepiej przysłużyły się społeczności naszego powiatu.

W 2020 r. Gmina Pilchowice
udzieliła wsparcia dla szpitali
luty

udzielono dotacji w kwocie 75.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Renowacja
posadzki i wymiana 3 sztuk drzwi w korytarzu głównym oraz wykonanie
robót malarskich w części korytarza głównego.”,
marzec udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 zł na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID
– 19) dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, który został w całości przekształcony w Szpital Zakaźny i świadczy usługi dla mieszkańców całego
Subregionu Zachodniego,
wrzesień udzielono dotacji w kwocie 15.000,00 zł dla szpitala Chorób Płuc im. Św.
Józefa w Pilchowicach na zakup modułowej izolatki z filtracją HEPA, sterylizacją UV-C, systemem oświetlenia oraz sygnalizacji LED z pilotem,
wrzesień udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.,
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań polegających na zakupie materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym zakupu
środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.

Bezpłatna pomoc
psychologiczna oraz
terapeutyczna
Przyjdź po wsparcie, po darmową poradę, jeśli:
* Jesteś osobą uzależnioną od alkoholu
lub substancji psychoaktywnych,
* Jesteś osobą współuzależnioną,
* Doświadczasz przemocy ze strony
bliskich,
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Anna Surdel
- Prezes Strowarzyszenia z nagrodą

Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
a także w uznaniu osób działających na
rzecz Powiatu Gliwickiego, Rada Powiatu Gliwickiego postanawiła przyznać
nagrodę „Bene Meritus”, w kategorii
indywidualnej Małgorzacie Jendrysik,
w kategorii zbiorowej Stowarzyszeniu
Pilchowiczanie Pilchowiczanom oraz
Kołu Gospodyń Wiejskich przy Kółku Rolniczym w Gierałtowicach.
Gratulujemy!

* Przeżywasz konflikty w rodzinie
lub w szkole,
* Jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstw.
ZAPRASZAMY DO PUNKTU
KONSULTACYJNEGO GMINNEJ
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W PILCHOWICACH – KLUB
PSYCHOLOGICZNY „KOMPAS” –
UL. DWORCOWA 8,
44 – 145 PILCHOWICE
INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY PILCHOWICE
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Orkiestra zagra u nas
Podczas styczniowego 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, grupa
biegowa „Zatyrani” wraz z Wójtem Gminy, pobiegła do knurowskiego sztabu.
Miała to być zapowiedź chęci dołączenia się do Orkiestry poprzez utworzenie
sztabu na terenie naszej Gminy.
Publicznie pod sceną ogłosił to wójt
Maciej Gogulla, co przyjęto owacją zgromadzonych tam ludzi. Jak się rzekło, tak
stało. Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach zarejestrował sztab w bazie
WOŚP. 10 stycznia 2021 Orkiestra zagra
u nas. Sztab zlokalizowany będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, czyli w Wilczy.
Nasz sztab otrzymał nr 5902. Utworzyliśmy specjalny profil na facebooku,
gdzie będzie można śledzić wszystkie
inicjatywy i wydarzenia. Z oczywistych
względów 29 Finał będzie inny niż w latach ubiegłych, z uwagi na pandemię
i brak możliwości organizowania zgromadzeń. Ta trudna sytuacja nie zniechęciła
Jurka Owsiaka, który przed wielu laty
oznajmił, że orkiestra będzie grała do

końca świata i jeden dzień dłużej. Nie są
to puste słowa. Wiele akcji przeniesiono
do świata wirtualnego. Jesteśmy pewni, że wszyscy damy radę. Stacjonarne
puszki od 15 grudnia będą wystawione
w wielu miejscach w gminie, o czym będziemy informowali naszymi kanałami.
Wolontariusze są już zgłoszeniu i gotowi
do kwestowania w dniu finału. Zorganizujemy licytacje za pośrednictwem allegro.pl. Będziemy się z Wami łączyć online i relacjonować co się dzieje w terenie,
gdzie możecie dorzucić się do zbiórki.
Zatyrani też pamiętają o WOŚP i pobiegną w 15. Biegu „Policz się z cukrzycą”.
Dochód z biegu WOŚP przekaże na zakup
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Finał z głową – to hasło
przewodnie zbiórki. Tym razem skoncen-

trowano się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy.
Bądźcie z nami, wspólnie możemy
skutecznie pomagać. Zachęcamy do
współpracy. Kontakt ze sztabem poprzez GOK Pilchowice. Tel.: 503978654,
e-mail: gok@pilchowice.pl,
strona sztabu:
www.wilcza-5902.wosp.pl,
na facebooku: facebook.com/sztab5902

Waldemar Pietrzak
Szef Sztabu w Gminie Pilchowice

Serce pełne
nakrętek
Jesteśmy przekonani, że serce wypełni się nakrętkami na rzecz Kajetana i Martynki i będzie to znaczące
wsparcie w ich walce z SMA!
Pilchowiccy przedsiębiorcy czynnie
włączyli się w akcję i ufundowali serce.
Stanęło ono przed Urzędem Gminy, by
każdy mógł wrzucić niepotrzebne nakrętki. Można także przekazać 1% podatku.
Fundatorzy, to:
- Sklep „U Wandzi” Sabina i Daniel
Górnowicz
- PASMANTERIA MARIUSZ I DANUTA
HADASZ
- KWIACIARNIA SYLWIA CZENCZEK
- BOGUSŁAWA I TOMASZ NOCOŃ
- PW. LUMIX
- „Fajne Cafe” Surdel
- PIEKARNIA BOGACKI
- „TO I OWO NA NOWO”
JOANNA KLYSZCZ

-

Kwiaciarnia Bala
„GRATISOWNIA” DOLNIK Gratisownia.pl
KAWIARNIA „KAPRYS” Pilchowice
BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA
SP. Z O.O.

-

ALKOM SP. Z O.O. INTERNET W GMINIE PILCHOWICE
WYKONAWCA: ANDRZEJ FOIT „FAMET”

Pilchowice na FB
Zapraszamy na oficjalne profile www.facebook.com /pilchowice
www.facebook.com /gokpilchowice
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Smog to jeden z tematów, który powraca każdego roku podczas sezonu grzewczego. Nie inaczej jest w roku bieżącym. Gmina
Pilchowice podejmuje szereg zadań w zakresie ochrony powietrza m.in. te, które wynikają z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Jednym z nich są działania informacyjne. Na stronie internetowej www.pilchowice.pl zamieszczone są dane
o aktualnej jakości powietrza opublikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, jak również wskazania chwilowych
odczytów z czujników jakości powietrza zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy.

Wszechobecny niestety SMOG

Szczególną uwagę należy zwrócić na
zapisy uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego tzw. „Uchwały antysmogowej”,
w której to oprócz dopuszczenia stosowania odpowiednich paliw do ogrzewania, określone zostały graniczne terminy
wymiany kotłów na bardziej efektywne.
Stosownie do powyższego dokumentu
wymiana źródła ciepła musi nastąpić:
- do 1 stycznia 2022 w przypadku
kotłów, eksploatowanych powyżej
10 lat od daty ich produkcji,
- do 1 stycznia 2024 roku w przypadku
kotłów, eksploatowanych w okresie
5 do 10 lat od daty ich produkcji,
- do 1 stycznia 2026 roku w przypadku kotłów, eksploatowanych poniżej
5 lat od daty ich produkcji,

-

do 1 stycznia 2028 roku w przypadku
instalacji spełniających wymagania w
zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według
normy PN-EN 303-5:2012.
Aby wspomóc mieszkańców w finansowaniu działań proekologicznych
Gmina Pilchowice, w dalszym ciągu realizuje Program ograniczenie niskiej emisji, w ramach którego mieszkańcy mogą
uzyskać dotację celową w wysokości
do 6 000,00 zł na realizację zadania polegającego na wymianie starego nieefektywnego źródła ciepła na nowe ekologiczne, w tym: kocioł na paliwo stałe
z podajnikiem, kocioł gazowy i olejowy
oraz pompę ciepła. Aby uzyskać pomoc
finansową na inwestycję należy złożyć

do tut. Urzędu wniosek o przyznanie
dotacji, a dopiero po zawarciu stosownej umowy z Gminą Pilchowice można
przystąpić do realizacji zadania.
Wielu mieszkańców gminy Pilchowice skorzystało już z dotacji na wymianę
starego źródła na ekologiczne źródło
ciepła. Najczęściej wybierane są kotły
na ekogroszek lub pelet. Jednak coraz
większą popularność zyskuje ogrzewanie
gazowe.
Szczegółowych informacji na temat
możliwości dofinansowania udziela
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska 32 235 65 69

Pilchowice na FB
Zapraszamy
na oficjalne profile

www.facebook.com/pilchowice
www.facebook.com/gokpilchowice
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„Historia zatrzymana w kadrze”
Już jest trzecia książka z serii „Pilchowice nasze dziedzictwo” - tym razem pod tytułem „Historia zatrzymana w kadrze”. Książka została wydana dzięki dotacji Gminy Pilchowice i współpracy z wieloma mieszkańcami Pilchowic. Album zawiera ponad
170 historycznych zdjęć opisanych przez Agnieszkę Robok i wybranych z bogatych zbiorów prowadzonego przez nią od lat
pilchowickiego Archiwum Społecznego.
W chwili obecnej książka jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Pilchowice, którzy brali udział w jej przygotowaniu oraz dla członków Stowarzyszenia
Pilchowiczanie Pilchowiczanom. W grudniu będzie można ją kupić w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wilczy, gdyż już zlecono dodruk z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców i sympatyków
lokalnej historii. Będzie to wspaniały
pomysł na świąteczny prezent dla najbliższych. Zachęcamy do śledzenia profili
społecznościowych i strony internetowej, aby nie przegapić okazji do zakupu.
Na koniec oddajmy jeszcze głos autorce
albumu – Agnieszce Robok: „Książka,
a właściwie album powstał na podstawie
zdjęć zgromadzonych przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom w ramach Archiwum Społecznego. Dziękuję
serdecznie wszystkim Pilchowiczanom,
którzy udostępnili swoje zbiory - mam
nadzieje, że dzięki temu wydawnictwu
również wasze dziedzictwo, wasze ro-

dzinne historie zostaną utrwalone dla
następnych pokoleń. Nasz album to kolejna „praca zbiorowa” - nie powstał by
bez zaangażowania Anny Surdel, która
pozyskała fundusze i była niezmordowanym korektorem oraz bez współpracy
Karola Hrubesza, który napisał wstęp do
publikacji i wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów. Dziękuję również
za wspaniałą współpracę Krzysztofowi
Krzemińskiemu - za piękną szatę graficzną, profesjonalizm i cierpliwość dla nanoszonych przeze mnie poprawek. Myślę,
że z tej publikacji zadowolona byłaby ś.p.
Aleksandra Czechowska-Gąbka. Wiem,
że bardzo ubolewała, że w jej książce
z powodu ograniczonych środków, reprodukcje zdjęć nie były najlepszej jakości. Zamieszczone w albumie zdjęcia to
tylko wycinek naszego Archiwum. Mam
jednak nadzieję, że przeglądanie tych
starych fotografii - szczególnie teraz,
w długie zimowe wieczory - przywoła
miłe wspomnienia z przeszłości.”

Agnieszka Robok
(rn)

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż,
na całym świecie ruszyły przygotowania, a nasi rodacy za wschodnią
granicą czekają na nasze wsparcie.
Ze zrozumiałych względów nie możemy w tym roku jechać na Kresy z darami świątecznymi, ale nie powinniśmy zrezygnować z pomocy naszym
rodakom.
W ubiegłych latach Fundacja Pomaganie Łączy Ludzi i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu organizowały
zbiórki darów, które zawoziły wspólnym
transportem do dawnego województwa
lwowskiego. Nie mogliśmy narzekać na
brak ofiarodawców, jedynym zmartwieniem zawsze była granica i to czy autobus z kilkoma tonami różności od czekolad i cukierków począwszy, poprzez
oleje, puszki mięsne i ryż, aż do proszków
do prania i mydeł, zostanie przepuszczony. Tegoroczna zbiórka jest inna, możemy zbierać tylko pieniądze, które przekażemy Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej w Mościskach dla osób starszych i najbardziej potrzebujących.
Fundacja Pomaganie Łączy Ludzi
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Przyjmujemy wpłaty pieniężne na ten cel na konto
BANK SPÓŁDZIELCZY W SOŚNICOWICACH:
24 8460 0008 2001 0004 1957 0001 z dopiskiem
„PODARUJ PACZKĘ RODAKOM NA KRESACH”
Wpłaty z zagranicy: POLUP PL PL24846000082001000419570001
Szczegóły na www.pomaganielaczyludzi.pl
www.pilchowice.pl
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Fundusz sołecki
to część budżetu gminy, o rozdysponowaniu której decydują sami
mieszkańcy – to oni wskazują urzędowi gminy, jakie zadania mają zostać
zrealizowane.
Wielkość funduszu sołeckiego – w dużym uproszczeniu - zależy od liczby
mieszkańców danego sołectwa, wysokości dochodów bieżących gminy i od tego,
czy dana gmina zdecyduje się na jego zwiększenie ponad to, co wynika z ustawowych wyliczeń.
W Gminie Pilchowice decyzja o zwiększeniu funduszu funkcjonuje już od 2015
roku, kiedy to Rada Gminy na wniosek Wójta Macieja Gogulli podjęła uchwałę,
zgodnie z którą wielkość funduszu to kwota wyliczona z ustawy razy dwa.
Takie rozwiązanie spowodowało, że w ramach funduszu można nie tylko realizować drobne bieżące zadania, np. związane z pielęgnacją nasadzeń w miejscach
publicznych, ale także mieszkańcy mogą zadecydować o realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych w ich sołectwach.
W tym roku w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 r. do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona łączna kwota
w wysokości 557 055,00 zł, z czego najmniejsze sołectwa Kuźnia i Leboszowice otrzymały środki w wysokości 57 616,36 zł
i 53 513,64 zł, a pozostałe 5 sołectw – po 89 189,40 zł każde.
Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2021 jest imponująca – jest o ponad 75 tys. wyższy niż ten z roku 2020 i aż o blisko
410 tys. wyższy niż fundusz sołecki z 2015 roku.
Na wrześniowych zebraniach wiejskich mieszkańcy poszczególnych sołectw zatwierdzali decyzję o tym, na co przeznaczyć
środki w ramach funduszu sołeckiego.
Choć ustawa o funduszu sołeckim inicjatywę w zakresie przedstawiania propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego
daje sołtysom, radom sołeckim i piętnastoosobowym grupom mieszkańców, w naszej gminie pod obrady zebrań wiejskich zazwyczaj przedkładany jest jeden wspólny wniosek sołtysa i rady sołeckiej. Tak się stało i tym roku.
Zgodnie z wnioskami sołtysów i rad sołeckich, zatwierdzonymi przez mieszkańców w poszczególnych sołectwach w przyszłym roku mają zostać zrealizowane następujące zadania:

Kuźnia Nieborowska

Leboszowice

Nieborowice

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej
w Kuźni Nieborowskiej - budowa
mini teżni solankowej - 41 616,36 zł
2. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na prace związane z utrzymaniem
ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace
remontowe oraz na potrzeby
wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa
Kuźnia Nieborowska - 10 000,00 zł
3. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla
mieszkańców sołectwa Kuźnia
Nieborowska - 6 000,00 zł

1. Remont obiektu rekreacyjnego
„Młynówka” w Leboszowicach
- 10 000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji
projektowych dla inwestycji
drogowych - 30 700,00 zł
3. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na bieżące prace remontowe i
naprawcze, na prace związane
z utrzymaniem ładu, porządku i
estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie
sołectwa Leboszowice - 5 813,64 zł
4. Organizacja spotkań i wydarzeń
społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice
- 7 000,00 zł

1. Zagospodarowanie i doposażenie
terenu rekreacyjnego wokół przedszkola i świetlicy - 70 000,00 zł
2. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na prace związane z utrzymaniem
ładu, porządku i estetyki na terenie
sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia
publicznych obiektów gminnych na
terenie sołectwa Nieborowice
- 9 189,40 zł
3. Organizacja spotkań i wydarzeń
społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice
- 10 000,00 zł

Wartość
przedsięwzięć ogółem:
57 616,36 zł
6

www.pilchowice.pl

Wartość
przedsięwzięć ogółem:
53 513,64 zł
naszagmina@pilchowice.pl

Wartość
przedsięwzięć ogółem:
89 189,40 zł
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towe oraz na potrzeby wyposażenia
publicznych obiektów gminnych na
terenie sołectwa Stanica
- 8 000,00 zł
4. Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych
dla mieszkańców sołectwa
Stanica - 19 189,40 zł

Pilchowice
1. Zagospodarowanie terenu przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Pilchowicach - 33 300,00 zł
2. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na bieżące prace remontowe i
naprawcze, na prace związane
z utrzymaniem ładu, porządku i
estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie
sołectwa Pilchowice - 8 389,40 zł
3. Zagospodarowanie terenu parku
przy ul. Damrota w Pilchowicach
- 20 000,00 zł
4. Zmiana aranżacji terenu targowiska - 10 000,00 zł
5. Organizacja spotkań i wydarzeń
społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice
- 17 500,00 zł

Wartość
przedsięwzięć ogółem:
89 189,40 zł

Wartość
przedsięwzięć ogółem:
89 189,40 zł

Wilcza
1. Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych
- 60 000,00 zł
2. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki
na terenie sołectwa, na bieżące
prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych
obiektów gminnych na terenie
sołectwa Wilcza - 4 189,40 zł
3. Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza - 25 000,00 zł

Wartość
przedsięwzięć ogółem:
89 189,40 zł

Żernica
1. Zagospodarowanie terenu
przedszkola przy ul. Górniczej
2M w Żernicy - 10 000,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy boisku
sportowym LKS „Naprzód” Żernica
- 20 000,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu gminnego - nieużytków przy ul. Nieborowskiej w Żernicy - 35 000,00 zł
4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców
sołectwa Żernica - 20 000,00 zł
5. Popularyzacja wiedzy o Żernicy
poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa
tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych,
turystycznych i przyrodniczych, a
także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością - 2 000 zł
6. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki
na terenie sołectwa, na bieżące
prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych
obiektów gminnych na terenie
sołectwa Żernica - 2 189,40 zł

Wartość
przedsięwzięć ogółem:
89 189,40 zł

Stanica
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego
przy ul. Sportowej w Stanicy
- 57 000,00 zł
2. Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji kultury ludowej
w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza
jej granicami - 5 000,00 zł
3. Zakup sprzętu, materiałów i usług
na prace związane z utrzymaniem
ładu, porządku i estetyki na terenie
sołectwa, na bieżące prace remon-

Nasza Gmina - nr 5-6 (77-78) - grudzień 2020		

www.pilchowice.pl

naszagmina@pilchowice.pl

7

W naszych szkołach i przedszkolach
dużo się działo, dzieje i dziać będzie!
Od 24 października uczniowie klas IV-VIII zamiast w szkolnych ławkach uczą się w domach przed monitorami komputerów, a 9 listopada dołączyli do nich najmłodsi uczniowie. Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone
do 3 stycznia 2021 r., a później uczniowie w całym kraju rozpoczynają dwutygodniowe ferie zimowe.

Ważnym krokiem w procesie zdalnego nauczania w Gminie Pilchowice było
wprowadzenie bezpiecznej, funkcjonalnej i co najważniejsze jednolitej platformy we wszystkich naszych szkołach. Takie rozwiązanie ma kluczowe znaczenie
zarówno w procesie transformacji cyfrowej, jak i możliwości analitycznych,
czy też optymalizacji wydatków.
Choć obecna rzeczywistość mocno
ogranicza możliwości działania, nasze
szkoły i przedszkola starają się jednak,
by nauka nie była nudna i monotonna.
Oto przegląd wybranych wydarzeń z życia jednostek oświatowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Żernicy
Żernicka szkoła nie po raz pierwszy
sięga po nowoczesne metody kształcenia. Tym razem postanowiła postawić na tutoring, czyli sposób pracy
z uczniem, który opiera się na odkrywaniu mocnych stron ucznia i wspierania go w rozwoju talentów. W ramach
zajęć z tutoringu rozwojowego założono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

8
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w Żernicy Koło Naukowe „Eksplorator”,
które będzie realizowało cele konkursu Naukowej Szkoły Ignacego V edycji
programu „Być jak Ignacy. Nauka to
przyszłość.
Zamierzeniem
pomysłodawców
konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat myśli naukowej
wśród uczniów szkół podstawowych,
rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego, popularyzacja wiedzy na temat innych polskich
naukowców oraz wynalazków, odkryć
i dokonań, popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej
myśli technicznej, promowanie działań
edukacyjnych opartych na aktywnym
działaniu, obserwowaniu, tworzeniu
sytuacji bliskich naukowym dziedzinom
wiedzy, rozwijanie wśród uczniów innowacyjności, kreatywności i twórczego
działania.
Członkami Koła Naukowego są
uczniowie klas 6-8. Opiekunem koła jest
Grażyna Morga, nauczycielka matematyki i geografii.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wilczy
W piątek 30 października w przedszkolu królował kolor pomarańczowy, a to wszystko za sprawą gwiazdy
tego dnia i królowej warzyw - DYNI.
Z tej okazji zorganizowano wiele zabaw
z dynią w roli głównej. Z kolei uczniowie
klas I-III brali udział w zorganizowanym
przez Samorząd Uczniowski Dniu Piżamy w ramach cyklicznej akcji „Nie samą
nauką żyje szkoła”. Nietypowe stroje i

naszagmina@pilchowice.pl

klimat muzyki relaksacyjnej wprowadziły dzieci w dobry nastrój i zmieniły rzeczywistość szkolną.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Stanicy
W ramach Międzynarodowego
Dnia Postaci z Bajek szkoła zmieniła się
w bajkową krainę. Puste korytarze rozbłysły barwami kolorowych strojów.
Nie zabrakło zabaw tropiących, podczas
których dzieci podążały śladami Pocahontas ukrytymi w najciemniejszych zakamarkach szkoły. Świat baśni uzupełniały utwory z filmów Disneya, czytane
fragmenty bajek oraz zagadki i quizy.
Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą

dotyczącą bajek i ich bohaterów. A swoje ulubione postaci uwiecznili na przepięknych pracach plastycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pilchowicach
22 października 2020 roku uczniowie klas 1-3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach brali udział
w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt.
„Przerwa na czytanie - bicie rekordu
w czytaniu na przerwie.”
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Celem akcji była:
promocja czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży;
pokazanie uczniom, że czytanie jest
ciekawe;
wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
zachęcenie uczniów do sięgania po
książkę w każdej sytuacji i każdym
miejscu.

Publiczne Przedszkole
z Oddziałem Integracyjnym
w Nieborowicach
Od października br. prowadzone są
w przedszkolu działania innowacyjne
pn. „Kreatywne piątki”, które skierowane są dla 5-6 latków. Jest to dzień bez
zabawek. Wszystkie zabawki „wyjeżdżają na wakacje”, a sala zamienia się w jedną wielką „halę produkcyjną”. Dzieciaki
przynoszą w ten dzień do przedszkola
materiały przeznaczone do recyklingu,
z których później powstają przeróżne,
niejednokrotnie zaskakujące nas wytwory. Nauczyciele niczego nie narzucają, ponieważ potrzeby i zainteresowania
dzieci są najważniejsze. Czuwają jedynie
nad bezpieczeństwem oraz służą ewentualną pomocą, ale raczej w formie motywatorów i obserwatorów, dając tym
samym przedszkolakom przestrzeń do
aktywnego, kreatywnego działania.

40 LAT POROZUMIENIA
JASTRZĘBSKIEGO
Górnicy z jastrzębskich kopalń 40 lat temu
wywalczyli Porozumienie
Jastrzębskie. Było to wydarzenie, które zmieniło
życie obywateli całego
kraju, bo pozwoliło na
marsz do wolnej i niepodległej Ojczyzny. Tradycja i
historia to filary górniczego etosu, dlatego Fundacja
JSW przygotowała kampanię społeczno-edukacyjną
„Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego”.
Wśród wielu postulatów
był także ten dotyczący
wolnych sobót, czym możemy się cieszyć do dzisiaj.
Zarząd JSW zdecydował o stworzeniu organizacji, aby wzmocnić
wizerunek Grupy Kapitałowej JSW, jako firmy odpowiedzialnej społecznie i
zaangażowanej
dobroczynnie. Fundacja ma za
zadanie m.in. wspieranie
samorządów, zwłaszcza
tych, na terenie których działalność prowadzi Jastrzębska Spółka
Węglowa. Nasza gmina
znalazła się w obszarze
działania Fundacji, dzięki czemu udało się m.in.
pozyskać środki na organizację wypoczynku
letniego dzieci, zakup
luster dla młodych tancerzy w Domu Kultury
w Wilczy, nagłośnienia
i oświetlenia scenicz-
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nego do Domu Kultury w
Żernicy, czy oczyszczaczy
powietrza do gminnych
przedszkoli.
W ramach obchodów
40-lecia
Porozumienia
Jastrzębskiego, Fundacja
JSW przypomina tamte
wydarzenia, które mają
znaczenie dla wszystkich
po czasy współczesne.
Postanowiliśmy dołączyć
do tej kampanii. 11 listopada rozbłysła „40-tka”
na budynku Domu Kultury w Wilczy, a nasi mieszkańcy wykonali zdjęcia z
pamiątkową ramką instagramową. Więcej o kampanii można znaleźć na
stronie www.porozumieniejastrzebskie.pl, a o działalności i możliwościach
dofinansowania przez Fundację JSW na stronie www.
fundacjajsw.pl.
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Inwestycje wod-kan
Budowa oczyszczalni ścieków
Pilchowice
Lokalizacja: ul. Barbórki, Osiedle Piaski, Pilchowice
Planowany termin zakończenia: marzec 2021
Inwestycja jest w trakcie realizacji
i ma na celu zastąpienie przestarzałej
i mało sprawnej oczyszczalni ścieków
o przepustowości 50 m3/d i RLM 245 nowoczesnym obiektem o zdolności oczyszczania 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 aglomeracji ściekowej Pilchowice – Wilcza.
Wartość inwestycji: 7.257.000,00 zł
dofinansowanie EFRR 3.603.906,00 zł
Na budowanej oczyszczalni ścieków w Pilchowicach przy ul. Barbórki
(Osiedle Piaski) do tej pory powstały już
zbiorniki technologiczne m.in. reaktor
biologiczny, zbiornik osadu nadmiernego, pompownia ścieków itp. Pozostałe
elementy m.in. budynek technologiczny, infrastruktura towarzysząca itp. są
w trakcie realizacji. W dalszym etapie (w
miejscu starej oczyszczalni) zabudowane
zostaną: nowy punkt zlewny oraz biofiltr
(urządzenie neutralizujące nieprzyjemny
zapach).

Budowa kanalizacji Pilchowice
Lokalizacja - ulice: Barbórki, Gwarków, Skarbnika, Leboszowska, Górnicza,
Szkolna, Dworcowa, Damrota.
Planowany termin zakończenia: marzec 2021
Zadanie na tym etapie obejmuje budowę 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 sanitarnej na części ulic zostanie zbudowana
kanalizacja deszczowa, a następnie na
trasie budowanej kanalizacji zostaną odtworzone drogi. Budowana sieć kanalizacji sanitarnej ma dostarczać ścieki z likwidowanych oczyszczalni na ul. Dworcowej
i Szkolnej do nowego obiektu na Osiedlu
Piaski.
Wartość inwestycji: 5 774 407,93 zł
pożyczka NGFOŚiGW: 3.365.874,00 zł.

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach są bardzo zaawansowane
i prowadzone obecnie w wielu
punktach:
-

wykonane i odebrane są kolektory
w ulicach Barbórki i Gwarków,
w trakcie budowy są kolektory
w ul. Górniczej, Szkolnej, Damrota,
Dworcowej,
wykonano szereg przewiertów, m.in.
pod drogą 921 w rejonie Urzędu Gminy oraz pod potokiem na ul. Szkolnej,
osadzono zbiorniki pompowni ścieków na ul. Dworcowej (ta pompownia ma zastąpić oczyszczalnię w tym
miejscu) oraz na ul. Szkolnej. W grudniu planowany jest montaż urządzeń
pompowni.

Do wykonania pozostaje kolektor
w miejscu połączenia ulic Rynek i Dworcowa (rejon piekarni), na łączniku między ul. Rynek a szkołą, w rejonie Urzędu
Gminy oraz pomniejsze połączenia boczne. Ponadto trwają prace na końcówce
ul. Górniczej, gdzie wykonawcy natrafili na sieć gazową ułożoną inaczej niż na
mapach, co wymagało przeprojektowania, oraz na bardzo trudne warunki wodno - gruntowe, które w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie prac.

Zdrowych spokojnych
i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
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Spotkanie z Jubilatami w przyszłym roku
Tegoroczna sytacja epidemiczna niestety nie pozwoliła na zorganizowanie tradycyjnych spotkań z jubilatami, którzy świętowali
wieloletnie pożycie małżeńskie. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku będzie już normalnie i nic nie stanie na przeszkodzie,
by pary małżeńskie mogły odebrać należne im medale, gratulacje i życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu.
Wszystkim Jubilatom, składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje za dotrzymanie złożonej przysięgi małżeńskiej i życzymy długich lat życia w zdrowiu, zadowoleniu oraz doczekania kolejnych pięknych Jubileuszy.
Złote Gody 50 lat po ślubie
obchodzili i Medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę uhonorowani zostali państwo:
Janina i Brunon Wymysło
Maria i Edward Matysik
Danuta i Piotr Murłowscy
Gizela i Alfred Kulik
Irena i Erwin Cyroń
Maria i Teodor Zientek
Wanda i Bolesław Wolny
Renata i Andrzej Bujakowscy

Danuta i Jerzy Polywka
Agnieszka i Krzysztof Kurpińscy
Marta i Jan Fedelińscy
Bogumiła i Edmund Jarosz
Maria i Paweł Szweter
Aleksandra i Józef Krupa
Ewa i Andrzej Kołdras
Urszula i Jan Wieczorke
Alojzja i Werner Grzelak
Wiesława i Jerzy Pacia

Szmaragdowe Gody
55 lat po ślubie obchodzili:
Magdalena i Ginter Adamscy
Janina i Alojzy Żemła
Zofia i Roman Witkoś
Anna i Michał Kowol
Cecylia i Józef † Joniec
Anna i Józef Serafin
Hildegarda i Walter Konopka
Adelajda i Rudolf Mynarek
Lilianna i Norbert Wójcik
Małgorzata i Leon Miera
Wanda i Józef Piersa
Jadwiga i Alfred Paszek
Brygida i Józef Hajduk

Diamentowe Gody
60 lat po ślubie obchodzili:
Teresa i Zygmunt Jersz
Helga i Leonard Dymek
Maria i Henryk Stępor
Kunegunda i Henryk Kowol
Maria i Teodor Kupka
Lidia i Alfons Sorowka
Łucja i Józef Kotula
Magdalena i Tadeusz Sikora
Żelazne Gody
65 lat po ślubie obchodzili:
Dorota i Antoni Czempiel

Jubilaci z 2015 roku

Nadchodząca Wigilia to nie tylko
okres radości, ale również zadumy
nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.
Dużo zdrowia, optymizmu
oraz energii do dalszych działań
i wiary w pogodne jutro,
a także pomyślności i wielu sukcesów
w Nowym 2021 Roku
życzą:
Bożena Koprjaniuk - sołtys Kuźni Nieborowskiej
Alfred Wilczek - sołtys Leboszowic
Marzanna Kuta - sołtys Nieborowic
Mariola Bryłka - sołtys Stanicy
Józef Nierychło - sołtys Pilchowic
Jan Gamoń - sołtys Wilczy
Jerzy Kurzal - sołtys Żernicy
oraz
członkowie wszystkich Rad Sołeckich
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Ponad 10 milionów złotych
pozyskanych środków
W tym roku gmina Pilchowice realizowała lub realizuje ponad 20 projektów, dla których pracownicy urzędu pozyskali dofinansowanie z 10 różnych funduszy i programów na łączną kwotę ponad 10,5 miliona złotych. Średni procent dofinansowania
dla pojedynczego projektu to ok 80% jego wartości.
Do najważniejszych źródeł finansowania należą Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(RPO WSL), Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), budżet Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), Program Operacyjny Cyfrowa Polska (PO CP) czy środki Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF).
Zdecydowana większość tych projektów to projekty inwestycyjne, wiązane z budową dróg i termomodernizacją budynków.
Część z nich to zadania jednoroczne, które w całości udaje się zrealizować w jednym roku, ale są też takie, których czas realizacji
rozciąga się na dwa, a nawet trzy lata. Oto przegląd niektórych z nich:

BUDOWA CENTRÓW PRZESIADKOWYCH
W GMINIE PILCHOWICE
W ramach projektu wybudowane zostały 3 centra
przesiadkowe – w Stanicy, w Żernicy i w Wilczy
całkowita wartość projektu 4.412.053,14 zł
wysokość dofinansowania 3.971.104,03 zł
Projekt dofinansowany: z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 RPO WSL 20142020 (3.703.669,03 zł) oraz
z Programu działań na
rzecz ograniczenia niskiej
emisji utworzonego przez
GZM (267.435,00 zł)

całkowita wartość projektu 1.400.467,57 zł
wysokość dofinansowania 685.781,28 zł
Projekt dofinansowany ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. WYSOKIEJ W WILCZY
Projekt dotyczy
kompleksowej przebudowy
1km i 241mb drogi.
całkowita wartość projektu

1.114.605,62 zł
wysokość dofinansowania

1.100.269,21 zł
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA BOISKA PIŁKARSKIEGO
KLUBU LKS „WILKI” W WILCZY
Projekt dotyczy
rozbudowy istniejącego
budynku zaplecza klubu
sportowego LKS „Wilki”
w Wilczy o pomieszczenia
zaplecza szatniowego
oraz termomodernizacja przedmiotowego budynku.
całkowita wartość projektu 2.823.817,33 zł
wysokość dofinansowania 911.841,54 zł
Projekt dofinansowany: przez Ministra Sportu ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) - program
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej – edycja 2019” (694.100,00 zł oraz ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (217.741,54 zł)

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
UL. SPORTOWEJ
I UL. BAŻANTÓW
W STANICY
Projekt polegał na
kompleksowej przebudowie
738 mb drogi
12
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Projekt dofinansowany: ze
środków Funduszu Dróg
Samorządowych (835.954,21
zł) oraz z Rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych (274.315,00 zł)

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
DRÓG GMINNYCH
UL. SZKOLNA,
UL. GÓRNICZA, UL. SKARBNIKA,
UL. BARBÓRKI, UL. GWARKÓW
W PILCHOWICACH
Projekt dotyczy odbudowy
dróg w ciągu, których
realizowane były prace
związane z budową
kanalizacji sanitarnej
całkowita wartość projektu 2.049.109,97 zł
wysokość dofinansowania 1.825.538,96 zł
Projekt dofinansowany z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO W WILCZY – ETAP I
Projekt obejmował działania termomodernizacyjne
na części przedszkolnej, w tym wymianę instalacji

naszagmina@pilchowice.pl
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c.o. docieplenie stropodachu i stropu nad piwnicą,
a także czyszczenie i odnowienie elewacji
całkowita wartość projektu 384.392,70 zł
wysokość dofinansowania 338.370,00 zł
Projekt dofinansowany z
Programu działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji
utworzonego przez GZM

ZDALNA SZKOŁA ORAZ ZDALNA SZKOŁA +
Dwa bliźniacze projekty, w ramach których
został zakupiony i przekazany do szkół sprzęt
komputerowy mający wspomóc edukację zdalną
całkowita wartość projektu 107.233,52 zł
wysokość dofinansowania 107.233,52 zł
Projekty są w całości finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

wysokość dofinansowania 155.304,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4

ROZWIJANIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI
UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY
Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa
lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach
których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci
i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli
całkowita wartość projektu 258.668,75 zł
wysokość dofinansowania 232.801,87 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Projekt polegał na doposażeniu i remoncie stołówki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy
całkowita wartość projektu 92.820,85 zł
wysokość dofinansowania 74.256,68 zł
Projekt dofinansowany
w ramach rządowego
programu „Posiłek w
szkole i w domu na lata
2019-2023 – moduł 3”

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Projekt realizowany w przedszkolu w Żernicy,
związany z utworzeniem jednego nowego
oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci
całkowita wartość projektu 333.121,28 zł
wysokość dofinansowania 283.153,08 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.3

KOLEJNY KROK DO PRZODU W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PILCHOWICACH
Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa
lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach
których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci
i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli
całkowita wartość projektu 237.015,00 zł
wysokość dofinansowania 213.313,50 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4

AKADEMIA KOMPETENCJI W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WILCZY
Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa
lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach
których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci
i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli
całkowita wartość projektu 172.560,00 zł
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„Teens
for
teens”
- finisz młodzieżowych działań projektowych
Celem programu „Równać Szanse”, w ramach którego zrealizowaliśmy projekt „Teens for teens”, jest wyrównanie szans
młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Dlatego udział
naszej młodzieży w realizowanych projektach jest bezcenny, zarówno dla nich samych, jak i dla naszej społeczności. Możemy
być dumni z tych młodych ludzi, którym się chce działać w realnym świecie, a nie tylko w wirtualnym.
Projekt „Teens for teens” miał trwać
od stycznia do czerwca 2020 r. Na początku roku młodzi szkolili się pod okiem
profesjonalistów m.in. z zakresu publicznych wystąpień, bezalkoholowych drinków, fotografii portetowej. W czerwcu
miała odbyć się młodzieżowa impreza
z wyrzutem kolorów, fotobudką, drinkami bubble tea, i wieloma innymi atrakcjami, niestety covid pokrzyżował plany
projektu. Młodzi nie poddali się jednak,
postanowili poszukać innej koncepcji, by
projekt mógł finiszować. Wpadli 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 przedstawiliśmy w jaki sposób
pandemia SARS-COV-2 wpłynęła na nasze życie. Grantodawca dał nam zielone
światło, więc młodzi sami wybrali filmy,
przygotowali wcześniej tabliczki kierunkowe, które stanęły w pilchowickim parku, zajęli się wyznaczeniem terenu, rozłożeniem i złożeniem leżaków, masztów,
banerów, itp. Z zachowaniem wszystkich
zasad bhp - wpuszczali uczestników na
teren kina plenerowego.
W przedostatni sierpniowy weekend
odbyło się letnie kino plenerowe. W sobotę spotkaliśmy się na placu za Domem
Kultury w Żernicy, a w niedzielę w parku w Pilchowicach, wtedy też odbyła
się premiera naszego własnego filmu
„W czasach pandemii”. Młodzież wraz
z koordynatorem odpowiedziała w nim
na kilka ważnych pytań, na które odpowiedź możecie znaleźć na stronie www.
gok.pilchowice.pl/mlodziezowy-projekt-teens-for-teens/ oraz na naszym kanale na YouTube www.youtube.com/
watch?v=vgKegon-dW8.
Projekt nie zakończył się jednak na
realizacji kina plenerowego. Uczestnicy
finiszowali „samodzielnym działaniem”,
na które zaplanowano 1000 zł. Młodzież
sama miała zadecydować – jak może
przysłużyć się lokalnej społeczności
i w jaki sposób zagospodarować środki
14

www.pilchowice.pl

finansowe. Z kilku pomysłów – wybraliśmy ten, który cieszył się największą
popularnością, czyli samodzielne wykonanie ławek, stołu i donic z kwiatami dla
pilchowickiej wiaty przy Sali Damrota 5.

naszagmina@pilchowice.pl

Młodzi, pod okiem Dyrektora GOKu,
który hobbystycznie zajmuje się stolarką, pocięli deski, wyheblowali je, zbili donice, poskręcali ławki i stół. Dziewczyny
zajęły się ich zaimpregnowaniem, pomalowaniem i zasadzeniem wrzosów. Prace
z drewnem, pilarką i wiertarko-wkrętarką bardzo spodobały się młodzieży. Pojawił się nawet pomysł na kolejny projekt.
„Teens for teens” to trzeci projekt
realizowany w ramach regionalnego
programu „Równać Szanse”. Łącznie na
młodzieżowe działania pozyskaliśmy
27 500 zł. W przyszłym roku planujemy
wziąć udział w ogólnopolskim konkursie grantowym, gdzie dotacja wynosi aż
40 000zł, a działania nie trwają 6 miesięcy, ale aż 15. Z racji tego, że pomysłów
i chętnych nam nie brakuje, liczymy na
pozytywne rozstrzygniecie konkursu.
Monika Kustra-Polak
GOK Pilchowice
koordynator projektu
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Inwestycje w Gminie
Od miesięcy pandemia ogranicza wiele
gałęzi gospodarczych, zmieniając system pracy, szkolnictwa i zdrowia, wprowadzając spowolnienie gospodarki,
a w tym spowolnienie inwestycji.
W Gminie Pilchowice realizowane są
wszystkie zaplanowane inwestycje,
które w tym roku są rekordowe. Umożliwiają to w głównej mierze środki zewnętrzne jakie pozyskano na realizację
poszczególnych zadań. Poza budową
dróg i innych obiektów opracowano
kilka projektów budowlanych. Jednym
z nich jest kompletna dokumentacja dla
budowy chodnika i przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 921 od skrzyżowania
z ul. Bierawka do końca zabudowań
w Stanicy. To największy z dotychczas
realizowanych projektów.
A oto przegląd niektórych realizacji.

Pilchowice - budowa chodnika
przy ul. Leboszowskiej
(inwestycja Powiatu Gliwickiego
z dofinansowaniem gminy)

Pilchowice - przebudowa DW 921 od skrzyżowania
z ul. Rybnicką (DK 78) do ul. Bierawka.
Inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie
projektu sfinansowanego przez Gminę Pilchowice

Pilchowice - remont drogi gminnej
- boczna ul. Trześniówka

KOMUNIKACJA

Leboszowice - budowa kanalizacji deszczowej dla przyszłego chodnika na
ul. Smolnickiej. Inwestycja Powiatu Gliwickiego z dofinansowaniem Gminy
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KOMUNIKACJA

Żernica - remont ul. Słonecznej

Żernica - centrum przesiadkowe

Wilcza - ul. Wysoka, przebudowa drogi gminnej

Stanica - centrum przesiadkowe

Wilcza - centrum przesiadkowe

16
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KOMUNIKACJA

Żernica - budowa parkingu przy szkole - etap II
Stanica - ul. Sportowa i ul. Bażantów
- przebudowa dróg gminnych

Stanica - budowa drogi pożarowej
przy budynku ZSP Stanica

SPORT i REKREACJA

Pilchowice - nowe wiaty dla zawodników na boisku LKS „Victoria”

Wilcza - wymiana bramek
na boisku LKS „Wilki”

Kuźnia Nieborowska - nowe
urządzenia zabawowe na placu
zabaw,zagospodarowanie
trenu rekreacyjnego

Nasza Gmina - nr 5-6 (77-78) - grudzień 2019		

www.pilchowice.pl

Wilcza - monitoring wizyjny na
terenie rekreacyjno-sportowym,
przy boisku LKS „Wilki”

Pilchowice - monitoring wizyjny
na terenie boiska LKS „Victoria”
naszagmina@pilchowice.pl

17

SPORT i REKREACJA

Żernica - nowe urządzenia zabawowe za Domem Kultury

Stanica - nowe urządzenia zabawowe

Leboszowice - nowe urządzenia
zabawowe przy Młynówce

Żernica - remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego

OBIEKTY

Pilchowice - budowa Ośrodka Zdrowia

Wilcza - rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki”
18
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OBIEKTY

Wilcza - remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Wilcza - remont toalety i instalacji
elektrycznej w budynku OSP

Wilcza - termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Żernica - rozbudowa przedszkola
Nasza Gmina - nr 5-6 (77-78) - grudzień 2019		
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POLOWANIE
NA BRAMKI
Obiekt LKSu Victoria Pilchowice pięknieje z każdym miesiącem. Każdy, kto mija boisko przy ul. Szkolnej, może zauważyć
pozytywne zmiany. Zarząd klubu nie traci czasu i szuka każdej
sposobności, aby zdobyć fundusze na rozwój.
Gdy pojawiła się szansa na darowiznę z Fundacji JSW, od razu
złożono wniosek na zakup nowych bramek meczowych wraz z siatkami. Infrastruktura sportowa wymaga ciągłej konserwacji, ale
w pewnym momencie także wymiany. Stare, żeliwne bramki zastąpiono lekkimi i nowoczesnymi. Przyznane środki finansowe przez Fundację JSW bardzo ucieszyły wszystkich w
klubie. Jak podkreśla członek Zarządu Sebastian Garcorz:
„żal nie skorzystać z możliwości”, zwłaszcza że proces
ubiegania się o darowiznę nie jest skomplikowany, a pracownicy Fundacji pomagają na każdym etapie.
Drużyna ma nadzieję, że piłki będą wpadały tylko do
bramki rywali. Nie jest to tylko pobożne życzenie, ale
rzeczywistość. Victoria Pilchowice po rundzie jesiennej
zabrzańskiej B klasy, zajmuje 3 miejsce, tracąc do lidera tylko 3 punkty. Odnieśli 9 zwycięstw, raz zremisowali i tylko dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. Bilans
bramkowy to 47 bramek strzelonych oraz 18 straconych.
Trzymamy więc kciuki za awans na koniec sezonu.
(WP)

Chcesz mieć informacje z pierwszej ręki ?
Zarejestruj się w gminnym systemie informacji SIS!
Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego celem jest szybkie docieranie do mieszkańców z komunikatami m.in.
o utrudnieniach na drogach związanych z prowadzonymi w gminie inwestycjami lub informacjami o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych odbywających się na terenie gminy.
Chcesz otrzymywać komunikaty?
Zarejestruj się na stronie internetowej gminy www.pilchowice.pl w zakładce SIS
Usługa jest całkowicie bezpłatna

www.pilchowice.pl/sis

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