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Radosnych Świąt 
Wielkanocnych 
wypełn ionych 
nadzieją budzącej 
się do życia 
w iosny i w iarą 
w sens życia 
i dobroć drug iego 
człow ieka. 
Pogody w sercu 
i radości 
oraz smacznego 
Święconego 
w gronie 
najbliższych osób 
życzą

Agata Mosiądz-Kramorz
PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY PILCHOWICE 
wraz z Radnymi

Maciej Gogulla
WÓJT GMINY
PILCHOWICE  
wraz z Pracownikami Urzędu
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Mieszkanka gminy Pilchowice odebrała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za bohaterską postawę i niezwykłą odwa-
gę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa 
i praw ludzkich. Za swoje działania w czasie wojny pani Dorota Kuc została wcześniej uhonorowana Medalem Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata.

Składając gratulacje Maciej Gogulla – wójt gminy Pilchowice przytoczył słowa Alberta Einsteina 
„Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia obowiązku; to, co 
cenne, rodzi się z miłości i poświęcenia dla innych ludzi”. Powyższe słowa pasują do świadec-
twa, które Pani Dorota Kuc całym swoim pięknym życiem odzwierciedla wśród społeczności 
gminy Pilchowice, co jest dla nas wielkim zaszczytem. To, że Pani Dorota Kuc nie lubi słowa 
„bohaterstwo”, jest najlepszym dowodem na to, że uosabia pokorę i skromność.

Wniosek o odznaczenie Doroty Kuc Krzyżem Komandorskim złożyło Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość  1919 – 1956 im. gen. S. Roweckiego.

DOROTA KUC 
ODZNACZONA KRZYŻEM KOMANDORSKIM  
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Proszę, nie 
nazywajcie mnie 
bohaterką,  
nie lubię tego słowa 
i myślę, że na to 
określenie nie 
zasłużyłam.  
Robiłam to,  
co nakazywało mi 
sumienie i uważam,  
że to co zrobiłam 
było moim 
obowiązkiem.

NASZA GMINA
INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY PILCHOWICE  ISSN 1643-3092
Wydawca: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, Pilchowice.  
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i redagowania otrzymanych tekstów.
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1 marca podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Żywcu, 41 samorządowców, włodarzy 
gmin współtworzących Metropolię Śląsko – Zagłębiowską, wśród nich wójt naszej gminy Maciej Gogulla, 
odebrali z rąk redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” wyróżnienia Samorządo-
wiec Roku 2017. Redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym 
powstała pierwsza w Polsce metropolia. W uzasadnieniu podkreślano, że powstanie metropolii jest ważnym 
krokiem w budowaniu współpracy samorządów terytorialnych, który przyczyni sią do rozwoju gmin i miast, 
stanowi inspirację oraz wzór dla innych jednostek.

Wyróżniona Metropolia

Naszym „Siedmiu Wspaniałym” oraz wszystkim 
Radom Sołeckim składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności oraz niesłabnącego zapału  
w podejmowaniu nowych wyzwań.  
Dziękujemy za to co już i czekamy na więcej.

Marzanna Kuta
Bożena Koprjaniuk
Alfred Wilczek
Józef Nierychło

Krystian Konieczny
Jan Gamoń
Jerzy Kurzal

11 marca ochodziliśmy Ogólnopolski Dzień Sołtysa
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Ruszyły termomodernizacje bu-
dynków oświatowych – Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy 
oraz starej części Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Pilchowicach 
(szkoła podstawowa). 

Budżet obu inwestycji sięga ponad 3 milio-
nów złotych, w tym w 90% dofinansowany 
jest ze środków zewnętrznych. Środki te 
zostały pozyskane z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
oraz z Funduszu Solidarności Górnoślą-
sko – Zagłębiowskiej Metropolii, do której 
należy Gmina Pilchowice. Dla Gminy są 
to pierwsze widoczne efekty członkostwa  
w Metropolii.
Zakres robót w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Stanicy obejmuje m.in. remont 
i docieplenie dachu wraz z wymianą po-
krycia dachowego, docieplenie ścian wraz 
z wykonaniem nowej elewacji, wymianę 
instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników 
oraz wymianą źródła ciepła na kocioł na 
pellet, wymianę opraw oświetleniowych 
na ledowe, montaż nowej stolarki okiennej  
w sali gimnastycznej, wykonanie izolacji 
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, wy-
konanie instalacji fotowoltaicznej, remont 
sali gimnastycznej wraz z renowacją parkie-
tu, roboty towarzyszące m.in. malowanie 
pomieszczeń.
Zakres robót w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Pilchowicach obejmuje m.in. 

docieplenie ścian wraz z wykonaniem no-
wej elewacji, docieplenie stropodachu, 
wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą 
grzejników, remont małej sali gimnastycz-
nej wraz z renowacją parkietu i wymianą 
opraw oświetleniowych, wykonanie in-
stalacji fotowoltaicznej, wymianę opraw 
oświetleniowych na ledowe, roboty towa-
rzyszące m.in. malowanie pomieszczeń.
Wykonawcą robót na obiekcie w Stanicy 
jest firma SEMPER PLUS s.c. z Gliwic, na-
tomiast wykonawcą na obiekcie w Pilcho-

wicach jest Firma Inżynierska „ALOG” z Kę-
dzierzyna – Koźla. 
Zakres robót jest duży, a czasu na jego 
wykonanie dość mało. Dlatego wszystkich 
użytkowników tych budynków, a przede 
wszystkim uczniów i ich rodziców przepra-
szamy za utrudnienia. Cierpliwie pocze-
kajmy na efekty. Obie inwestycje mają na 
celu poprawę efektywności ekologicznej, 
ale przede wszystkim poprawę warunków 
nauki naszych uczniów.       

Ponad 3 miliony zł na inwestycje

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pilchowicach
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Co to są odpady wielkogabarytowe?
Odpady wielkogabarytowe – to odpady ko-
munalne powstające w naszych domach, któ-
re ze względu na duże rozmiary lub wagę nie 
mieszczą się w standardowych pojemnikach 
na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczmy: 
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki 
dużych rozmiarów, meble ogrodowe, wózki 
dziecięce, lustra, dużych rozmiarów donice 
ogrodowe itp.

Odpady wielkogabarytowe można oddać 
w bezpieczny dla środowiska sposób m.in. 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, który dla Państwa mieści się  
w Knurowie (dzielnica Szczygłowice) ul. Szy-
bowa 44 lub wystawić przed posesję w dniu 
odbioru zgodnie z harmonogramem. Odpady 
do PSZOKa po wypełnieniu oświadczenia zo-
staną przyjęte nieodpłatnie. 

Natomiast sprzed posesji,  jak i do PSZOKa nie 
zostaną przyjęte bezpłatnie odpady pocho-
dzące z działalności gospodarczej. Przedsię-
biorca we własnym zakresie może dostarczyć 
odpady pod ww. adres lub też w razie koniecz-
ności zlecić usługę transportową. Usługi od-
bioru odpadów jaki i transportu są odpłatne.
Do odpadów wielkogabarytowych NIE NA-
LEŻĄ wszelkiego rodzaju części budowlane 
i sanitarne, takie jak deski drewniane, pale-
ty, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, 
szamba, wanny, umywalki, muszle toaletowe 
i spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samo-
chodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, 
odpady remontowe m.in. gruz, papa, przęsła 
ogrodzeniowe, bramy, furtki, bramy garażo-
we, odpady ogrodowe (węże), duże kartony 
np. po sprzęcie AGD, styropian pochodzący 
zarówno ze sprzętu AGD i dociepleń. Jak rów-
nież worki na śmieci lub kartony, do których 
zapakowano drobne odpady, które można 
wrzucić do pojemnika na odpady i wystawić 
w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. 
Skrzynki z tworzywa sztucznego (np. po owo-

cach, na butelki), wiadra/ wiaderka z tworzy-
wa sztucznego, palety i inne.

Odpadem wielkogabarytowym nie jest tak-
że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Zużyty sprzęt  można oddać do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów nieodpłatnie lub 
do sklepu, w którym został zakupiony nowy 
sprzęt, na zasadzie jeden za jeden, przy czym 
sprzęt musi być tego samego rodzaju i kom-
pletny. 

PONE  etap I

24.10.2012r. 
28.10.2013r.

PONE  etap II

17.10.2013r. 
30.06.2014r

PONE etap III

12.08.2014r. 
2.06.2015r.

PONE etap IV

16.09.2015r. 
11.05.2016r.

PONE etap V

17.05.2016r. 
30.06.2017r.

PONE etap VI 
w trakcie realizacji

1.07.2017r. 
30.06.2018r.

Środki WFOŚiGW w Katowi-
cach (pożyczka, umorzenie, 
dotacja)

145 946,76 zł 144 796,96 zł  149 493,38 zł 146 528,39 zł, 288 213,97 zł
63 125,00 zł

370 202,65 zł
59 797,35 zł

200 000,00 zł

Środki własne mieszkańców 156 891,17 zł 166 387,11 zł 175 069,88 zł 160 794,22 zł 381 973,67 zł 630 000,00 zł

Razem 302 837,93 zł 311 184,07 zł 324 563,26 zł 307 322,61 zł 733 312,64 zł 1 260 000,00 zł

zmodernizowano 14 źródeł ciepła 15 źródeł ciepła 15 źródeł ciepła 15 źródeł ciepła 34 źródła ciepła 100 źródeł ciepła

zamontowano 9 instalacji  
solarnych

8 instalacji  
solarnych

8 instalacji  
solarnych

8 instalacji  
solarnych

21 instalacji  
solarnych

4 instalacje 
solarne

Program Ograniczenia Niskiej Emisji  
w Gminie Pilchowice
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Niestety nie w każdym miejscu mamy 
taką możliwość. Ale wiele zależy od nas samych. Po pierwsze musimy nauczyć się jak palić  
w sposób ekologiczny oraz tam gdzie to konieczne wyeliminować - zgodnie z wymogami 
ustawowymi - stare, kopcące piece. 

Korzystając ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach w gminie Pilchowice udało się zmodernizować blisko 200 kotłów oraz zamontować 
prawie 60 istalacji solarnych. Aktualnie wsparcie środków zewnętrznych wynosi: do 6.000 zł na 
wymianę starych źródeł ciepła, do 13.500 zł na wymianę wraz z zabudową instalacji solarnych i do 
7.500 zł na montaż kolektorów słonecznych.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad na jakich można ubiegać się o dofinan-
sowanie do takich inwestycji można uzyskać w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz na stronie in-
ternetowej www.pilchowice.pl. Dodatkowo w najbliższym czasie każde gospodarstwo domowe  
w Gminie otrzyma zestaw podstawowych informacji, które ułatwią podjęcie działań zmierzają-
cych do wymiany starych pieców. 
Obowiązująca w naszym województwie UCHWAŁA ANTYSMOGOWA zobowiązuje właścicieli 
kotłów pozaklasowych (tzw. KOPCIUCHÓW) do ich wymiany na kotły klasy 5 w terminach:
• do końca 2021r. należy wymienić kotły, których wiek przekracza 10 lat
• do końca 2023r. należy wymienić kotły, których wiek wynosi od 5 do 10 lat
• do końca 2025r. należy wymienić kotły, których wiek nie przekracza 5 lat 
Uchwała antysmogowa zobowiązuje też właścicieli kotłów klasy 3 lub 4 do ich wymiany na kotły 
klasy 5 w terminie do 2027r.
Ponadto właściciele kotłów, których wiek przekracza 10 lat od daty ich produkcji są zobowiązani do 
wymiany kotła na kocioł klasy 5 do końca 2021r.
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Wszystko zaczęło się 20 stycznia o go-
dzinie 4:54 w Katowicach stąd wyruszyli-
śmy pociągiem do Warszawy, na miejscu 
byliśmy o godz.8:30. Po dotarciu na dwo-
rzec centralny udaliśmy się na Lotnisko 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Prze-
lot do Helsinek i 4 godziny przerwy. Część 
ekipy spała, a inni wybrali się na krótki 
spacer po lotnisku i małe zakupy. O 20:20 
zajęliśmy miejsca w samolocie i ruszyliśmy  
w 7 godzinny rejs powietrzny. Podczas lotu 
dostaliśmy obiad (kurczaka, niektórym się 
nie udało i dostali indyjskie danie z ryżem). 
Godzinę przed lądowaniem otrzymaliśmy 
śniadanie. Po lądowaniu odebraliśmy baga-
że i opuściliśmy lotnisko. 

Gdy wyszliśmy na zewnątrz ukazały się 
naszym oczom i uszom Indie!!! Klaksony, 
śmieci dookoła lotniska to było dla nas duże 
zaskoczenie. Pierwszym punktem na trasie 
było Jaipur, więc zaczęliśmy szukać auto-
busu lub taksówki (wiele osób oferowało 
przewóz naszej grupy jednak cena była bar-
dzo wysoka dlatego zdecydowaliśmy się na 
wybór autobusu za 300 rupii). Podróż trwa-
ła 6 godzin w tutejszym autobusie, którego 
część posiadała miejsca leżące, jak i druga 
składała się z miejsc siedzących. Nasze ba-
gaże wycierały podłogę. Była to pierwsza 
szansa na poznanie sposobu podróżowania 
Hindusów. Chociaż autobus był pełny, kie-
rowca pakował ludzi dalej w pewnej chwili 
na 2 miejscach siedziało, aż 5. Nawet grajek 
przyszedł na bębenkach postukać, aby było 
wesoło. Po przybyciu na miejsce 3 osoby 
udały się na poszukiwanie hotelu. Zosta-
wiliśmy bagaże w pokojach i udaliśmy się 
na pierwszą indyjską kolację z dodatkiem 
chilli. 

Kolejny dzień był intensywny w zwie-
dzanie Starego Miasta (Różowego Miasta) 
przy okazji szukaliśmy miejsca na tradycyj-
ne śniadanie czyli thali - zestaw różnych 
dań w małych miseczkach podawane z ry-
żem i chapati ( plackami) i oczywiście tra-
dycyjną indyjską sałatką - pokrojoną cebulą 
z limonką. Rozpoczęliśmy spacerem mię-
dzy uliczkami pełnych tekstyliów, z których 
słynie Jaipur. A pośród nich riksze, słonie, 
wielbłądy i krowy. Gdy dotarliśmy do Hawa 
Mahal czyli Pałacu Wiatrów - 5 piętrowego 
budynku, z którego maharadża miał do-
skonały widok na swoje miasto. Podczas 
oglądania pałacu z zewnątrz zauważyliśmy 
słonia idącego środkiem drogi jak później 
się okazało właściciel przyjechał na słoniu 
zrobić zakupy. Niesamowite, że tak wielkie 
zwierzę jest posłuszne człowiekowi. Właści-
ciel zszedł po tylnej nodze słonia, a później 
po wydaniu komendy pupil położył się aby 
łatwiej było zapakować zakupy. Następny 
był Pałac Miejski, w którym znajdują się  
2 największe srebrne wazy, wpisane na listę 
rekordów Guinnessa. W godzinach popo-
łudniowych udaliśmy się do monumental-

nego Fortu Amber. Gdzie pierwszy raz pod-
czas naszej podróży zobaczyliśmy jakimi 
psotnikami mogą być małpy (biegając po 
uliczce wywróciły motor i oderwały lampę). 
Zwiedzając Fort mogliśmy przez chwilę po-
czuć się jak gwiazdy Hollywood, ponieważ 
każdy chciał zrobić z nami zdjęcie. W dro-
dze powrotnej zaproszono nas na tradycyj-
ną herbatę (Masala Tea) do pokoju o wy-
miarach 2x2. Rozsiedliśmy się na podłodze 
i degustowaliśmy napój (był bardzo słodki  
i wszystkim zasmakował). Podziękowaliśmy 
i wróciliśmy do hotelu, bo przecież następ-
ny dzień to podróż do Agry miejsca gdzie 
stoi cud świata-Taj Mahal. 

Kolejna podróż autobusem, w trakcie 
podróży można było zobaczyć krowy od-
poczywające na środku ulicy, jak ludzie 
żyją oraz zostać bez łokcia (jeżeli wychy-
liło się za mocno przez okno można było 
naprawdę ucierpieć, wszystkie ciężarówki 
mijały autobus na ,,lusterka”). Agra, każ-
dy słyszał o tym miejscu przecież jest tam 
jeden z Siedmiu Cudów Świata. Jednak do 
najczystszych miast ono nie należy może 
dlatego, że jest to duże przemysłowe mia-
sto. W drodze do Taj Mahal odwiedziliśmy 
państwową szkołę. Dzieci w różnym wieku 
uczyły się w jednym pomieszczeniu z dziurą 
w dachu. Do ogrzewania służył kosz gdzie 
palił się ogień. Dzieci przywitały nas z rado-
ścią, otrzymały od nas cukierki i ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Przed wejściem do mau-
zoleum przeszliśmy dokładną kontrolę, nie 
można wnosić napojów, jedzenia, a także 
flag ekspedycyjnych. W środku było bardzo 
czysto, przekroczyliśmy bramę i naszym 
oczom ukazał się niesamowity Taj Mahal 
- wyglądał dokładnie tak jak na zdjęciach. 
Krótka sesja zdjęciowa i udaliśmy się zoba-

czyć od środka marmurowe mauzoleum. 
Było niesamowicie, każdy zapamięta ten 
dzień do końca życia. Pierwsza rodzina od 
której otrzymaliśmy zaproszenie mieszka  
w Ambali, był to najdłuższy odcinek do po-
konania, bo aż 500 km jednego dnia. Pomi-
mo późnej pory cała rodzina czekała na nas  
z kolacją. Wszyscy cieszyli się z naszego 
przybycia nawet sąsiedzi. 

Następny dzień to Święto Republiki 
wzięliśmy w nim udział i podziwialiśmy wy-
stępy lokalnych tancerzy. Oczywiście jednej 
rzeczy mogliśmy się spodziewać po zakoń-
czeniu, niekończąca się sesja zdjęciowa  
z widzami i artystami. Sobota to dzień nie-
kończących się odwiedzin u różnych rodzin, 
u każdej dostaliśmy posiłek a także oglą-
daliśmy albumy ślubne. Na końcu każdej 
wizyty robiliśmy zdjęcie pamiątkowe przed 
domem, ponieważ jeżeli ktoś ma dom to 
znaczy że coś w życiu osiągnął.  Niedziela to 
wyjątkowy dzień dla damskiej części grupy, 
ponieważ od samego rana trwały przygo-
towania na wesele. Przyjechał nawet sklep 
pod drzwi, aby dziewczyny mogły się ustroić 
w tradycyjne hinduskie bransoletki. Kolej-
ny etap: makijaż,kolorowe suknie, tatuaże 
z henny. Oczywiście nasi mężczyźni także 
dostali tradycyjne stroje (przypominające 
tunikę z getrami). W trakcie wesela nasz go-
spodarz zabrał nas do tutejszej  pani sołtys, 
jedna z niewielu kobiet z której  zdaniem 
liczą się  mężczyźni. Zobaczyliśmy świątynie 
Sikhów, w której trzeba zdjąć buty a także 
zakryć włosy. Wesele na, którym zrobiliśmy 
zdjęcia z młodą parą, potańczyliśmy, za-
śpiewaliśmy ,,sto lat” dobiegło końca o 16, 
ponieważ o 17 pani młoda jest odprowa-
dzana do domu swojego męża. Gospodarz 
zabrał nas na swoje pola uprawne jadąc na 

6 lutego o godzinie 23:51 XIV Szkolna Ekspedycja Pilchowice-Indie przez Knurów została zakończona. Niesamowitą przygodę 
przeżyła 12-stka uczniów i 2 opiekunów. Emilia Masłoń, Nikola Rduch, Magdalena Twardowska, Kacper Imiołek, Agnieszka 
Żaba, Amelia Golec, Maja Poszwa, Kinga Dajka i Oliwia Wladarz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach) oraz Nikola 
Pieczka, Milena Błędzińska i Oliwia Chłodnicka (Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie), Małgorzata Surdel (opiekun 
grupy) i Adam Ziaja (kierownik wyprawy). Organizatorem wyprawy było Stowarzyszenie Carpe Diem z Gliwic.

Z Pilchowic do Indii



Nasza Gmina - nr 2 (63) - marzec 2018   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 7

byk Safari oraz traktor safari. Wieczorem 
zajęliśmy kuchnię, przygotowaliśmy: żurek, 
pierogi ruskie, kluski śląskie, a na deser 
trójwarstwową galaretkę. Jednak zdaniem 
mieszkańców najlepszy był żurek i deser. 
Ostatnie godziny w Ambali spędziliśmy na 
odwiedzinach w prywatnej szkole Ambala 
Cannt. Do szkoły dotarliśmy autobusem 
wraz z innymi uczniami, ku naszemu zdzi-
wieniu wszyscy uczniowie czekali na nas 
na zewnątrz, aby razem z nami odmówić 
poranną modlitwę. Zostaliśmy przywitani 
przez wszystkich i zaczęliśmy oglądać jak 
wygląda nauka w Indiach w szkole prywat-
nej. Wszystkie lekcje odbywają się tutaj w 
języku angielskim, jedynym wyjątkiem jest 
tutejszy język Hindi. Widać wyraźną różni-
cę między nasza szkoła, a ich. Tutaj dzieci 
w wieku 5 lat operują płynnie językiem 
angielskim, a także uczą się tabliczki mno-
żenia. Nauka w takiej szkole nie jest tania, 
kosztuje 50 dolarów miesięcznie. Na koniec 
naszej wizyty każdy otrzymał pamiątkowe 
zdjęcie, a także kubek z mądra sentencja. 
Ku naszemu zdziwieniu powstała w 30 mi-
nut wystawa zdjęciowa z nami. 

Następny przystanek to Chandigarh. 
Jest to miasto utrzymujące porządek total-
ne - przeciwieństwo reszty Indii. Wszystkie 
ulice są do siebie równolegle. Odwiedzili-
śmy skalny ogród, który powstał z elemen-
tów 50 zniszczonych wiosek. Posiada on 
piękne wodospady, rzeźby, tysiące koryta-
rzy jednak największą atrakcją były huśtaw-
ki linowe zawieszone na łukach skalnych. 
Następnie udaliśmy się na mały odpoczy-
nek nad jezioro popijając przy okazji orzeź-
wiającego kokosa królewskiego. Po odpo-
czynku udaliśmy się do hotelu. 

Kolejnym punktem podróży jest miasto 
leżące w pobliżu przepięknych Himalajów - 
Haridwar. Miasto, w którym rozpoczęliśmy 
nagrywanie naszego materiału o świętych 
krowach. Celem podróży jest odpowie-
dzieć na pytanie ,,dlaczego święte krowy 

są święte?”. Udając się na ghaty (schody 
prowadzące do Gangesu) z nadzieję, że 
zobaczymy rytuał palenia zwłok. Niestety 
były palone tylko zioła, które miały przy-
nieść hołd zmarłym. Aby podejść do pale-
niska musieliśmy rozebrać buty, po krótkim 
spacerze po mokrym i brudnym marmurze, 
skarpetki były do wyrzucenia. Wracając do 
hotelu mijaliśmy stragany pełne pamiątek 
i kiczu. Wieczorem świętowaliśmy 16 uro-
dziny Amelii, każdy otrzymał zielone ciastko 
(biszkopt z zielonym kremem z kokosem), 
było pyszne. Na dodatek otrzymaliśmy  
2 opakowania żelków, które po 13 dniach 
diety były dla każdego zbawieniem. 

1 lutego, dzień medytacji i jazdy w 14 
osób vikramem. Gdy dojechaliśmy na miej-
sce w powietrzu unosił się zapach kadzideł. 
Stragany przyciągające niskimi cenami sku-
siły cała ekipę na zakup spodni jak później 
się okazało przydatne, ponieważ udaliśmy 
się do świątyni Mansa Dewi, w której trze-
ba było mieć zakryte kolana. Przed świąty-
nią udaliśmy się na wiszący most na któ-
rym siedziały małpki. W plecaku mieliśmy 
trochę fistaszków więc postanowiliśmy się 
podzielić z małpkami. W uroczy sposób po-
zbierały orzechy po czym udały się na bok  
i zaczęły chrupać. Ten dzień można zaliczyć 
do dnia pełnego wrażeń małpy skaczące po 
moście, każdy pilnował swoich okularów, 
bo są z nich nieźłe rabusie. Napady krów na 
koleżanki z grupy i na koniec wyjazd kolej-
ka linowa, która wyglądała na mało stabil-
na wyjechaliśmy na szczyt świątyni bogini 
spełniającej życzenia. 

Każdy zdał sobie sprawę, że wyjazd 
powoli dobiega końca gdy nazajutrz o go-
dzinie 6:22 mieliśmy pociąg do Delhi. Było 
trochę biegania po dworcu w minutę przed 
odjazdem. Na tablicy odjazdów platforma 
A1. Pociąg nie nadjeżdża, zaczynamy pytać 
ludzi skąd nasz pociąg odjeżdża okazało się 
że peron 4 no to plecaki w dłoń i biegiem. 
Niektórzy po dotarciu do pociągu byli zdy-

szani i stwierdzili, że takich biegów nigdy 
więcej. Wchodząc do pociągu pachniało 
Indiami mówić prościej nie za przyjemnie. 
Zajęliśmy nasze miejsca i poszliśmy spać. 
Po dojeździe na miejsce udaliśmy się do 
metra, po trzech przesiadkach jesteśmy 
na właściwej stacji metra. Teraz ta gorsza 
część gorąc, nieprzyjemny zapach i ciężkie 
plecaki droga do rodziny Mileny. Niektórzy 
uczestnicy z bolącą nogą, obdartymi pleca-
mi chcieli się poddać po 3 km pieszej wę-
drówki, dzięki uprzejmości lokalnej rodziny 
mogliśmy się skontaktować z Sandeep. Po 
20 minutach nasz gospodarz przyjechał po 
nas, jak później się okazało mieszka po dru-
giej stronie parku czyli jakieś 7 km od na-
szego aktualnego położenia. Podróż autem 
Sandeepa miała charakter rajdu z przeszko-
dami. Po przekroczeniu progu mieszkania 
doznaliśmy szoku ,,jaki oni mają piękny  
i zadbany dom, lepiej niż w hotelu” - słowa 
uczestnika. 

Pierwszego dnia w Delhi zwiedziliśmy 
Czerwony Fort, a także przeszliśmy się 
uliczkami starego Delhi przy okazji robiąc 
porządne zakupy na Main Bazar. Po dniu 
pełnym wrażeń wróciliśmy do domu na 
kolację, ryż z curry i pakhora. Jak wcześniej  
u Gursharana tej rodzinie także wręczyli-
śmy prezenty z Polski. Dzieci otrzymały za-
bawki, a dorośli album o Polsce, natomiast 
babcia Mileny album ze zdjęciami rodzin-
nymi. Wszyscy byli szczęśliwi oczywiście 
tradycji stała się zadość trzeba było pooglą-
dać album ślubny przy okazji zobaczyliśmy 
album z pierwszych urodzin jednego z sy-
nów. Niedziela pobudka o 7 i wyjście o 8. 
Zwiedzanie zaczęliśmy od Aksardham (bo-
skiej i wiecznej siedziby Boga najwyższego), 
niestety nie można było wnosić aparatów 
dlatego wspomnienia i 20 000 pięknych 
rzeźb, które zobaczyliśmy w środku zostaną 
w naszej pamięci na zawsze. Kolejna świą-
tynia już bardziej znana to Świątynia Loto-
su zbudowana została z 27 marmurowych 
płatków. Aby wejść do środka musieliśmy 
stać w długiej kolejce jednak ku nasze-
mu zdziwieniu ruch odbywał się płynnie.  
W środku była cisza doskonała, ochrona 
pilnowała aby odwiedzający turyści nie za-
kłócali bożego spokoju. Jednak środek nie 
wygląda tak imponująco jak na zewnątrz. 
Przedostatnim punktem zwiedzania w In-
diach był pomnik Mahatmy Ghandiego. 
Zobaczyliśmy muzeum, w którym było opi-
sane całe jego życie, a także ostatnie jego 
kroki wykonane z betonu prowadzące do 
miejsca zabójstwa. Ostatni punkt myślę że 
nieodłączny element to Brama Indii - Gate 
of India. I tak oto cali i zdrowi z drobnymi 
problemami podczas naszej wyprawy wró-
ciliśmy do domu.

Nikola Pieczka
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Gminny Turniej Gier 
Komputerowych
I miejsce - Mateusz Nizar (ZSP Pilchowice), II miejsce - Filip Szombierski (ZSP Żernica),  
III miejsce - Adrian Makowicz (ZSP Wilcza). To finaliści, którzy znaleźli się na podium 
spośród 22 zawodników wyłonionych w szkolnych eliminacjach.
Organizatorami turnieju, który odbył się 3 marca 2018 r. były samorządy szkol-
ne oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Zwycięzca otrzymał puchar, zdobyw-
cy miejsc 1 - 3 otrzymali nagrody w postaci kart podarunkowych. Nagro-
dy ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna, a przedstawiciele samorządu 
szkolnego w towarzystwie dyrektor Biblioteki dokonali uroczystego wręcze-
nia. Wszystko odbyło się przy niesamowitej atmosferze. Emocje jak na praw-
dziwym stadionie.
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Tegoroczne ferie z GOK-iem przy-
ciągnęły nie tylko dzieci, ale i całe 
rodziny.

Półkolonie odbywały się w pierwszym 
tygodniu ferii w trzech lokalizacjach jed-
nocześnie:  Dom Kultury w Wilczy, Dom 
Kultury w Żernicy i sala Damrota 5 w Pil-
chowicach.  
Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsz-
tatach pierwszej pomocy, warsztatach 
dziennikarskich, kulinarnych i artystycz-
nych. Wybrały się też w podróż po świe-
cie – by poznać instrumenty z różnych 
zakątków dzięki Stowarzyszeniu Gadzio-
karnia w Żorach. 

Ostatniego dnia wszystkie trzy grupy 
spotkały się w Małym Muzeum – Kla-
mory u Erwina w Wilczy. W muzeum 
czekało na nas nie tylko zwiedzanie, ale 
także warsztaty decoupage i nowe za-
bawy.
W drugim tygodniu ferii odbyły się dwie 
rodzinne wycieczki: „Rodzinne zwiedza-
nie Muzeum Śląskiego w  Katowicach” 
oraz „Rodzinne zjeżdżanie na stoku 
Cieńków  w Wiśle”. 
Radość i uśmiech najmłodszych są 
najlepszą oceną, jaką mogli otrzymać 
Organizatorzy. Bardzo dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i już teraz za-
praszamy na wakacje z GOK-iem. 

Popularny Sobek, triumfator 
8 edycji YOU CAN DANCE - PO 
PROSTU TAŃCZ! poprowadził 
autorskie warsztaty w Domu 
Kultury w Żernicy. 

W pierwszej części wzięli udział tance-
rze z grup hip-hopowych prowadzo-
nych w GOKu przez Darię Leszczyńską. 
W drugiej części otwartej, dołączyły 
osoby kochające taniec. To były bar-
dzo intensywne godziny. Nie tylko 
sam warsztat Sobka budzi podziw, ale 
także podejście 
do uczestników  
i przekazywane 
wartości. Bar-
dzo pożyteczne 
i energetyczne 
spotkanie. Za ja-
kiś czas znów się 
widzimy.

U NAS ZAWSZE JEST  
CIEKAWIE

Pracownia Działań Twórczych - zajęcia dla dzieci w wieku 4-7 lat. Rozwijamy nasze talenty i kreatywne myślenie.

Wielu chętnie skorzystało z naszej 
oferty nauki jazdy, którą prowadzili 
Mieczysław Glinka i Paulina Kance-
lista. Już wiemy, że to nie był ostat-
ni raz. 

W trakcie wyjazdu do Cieńkowa 
był również czas na wizytę  

w muzeum. Tutaj patron ulicy 
przy której znajduje się nasz Dom 

Kultury w Żernicy.
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www.pilchowice.pl/sis

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

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

1.02.2018 - Wilcza

Zakończyła się XI Edycja Pucharu Sołtysa w Skacie
Rozegrano 20 turniejów na przełomie 2017/2018, rozgrywki wygrali:
1. Jan Młoczek (Rybnik)
2. Bernard Musiolik (Wilcza)
3. Tomasz Danel (Wilcza)
Grand Ouverta miał Jan Chwolka (Gliwice)

Eliminacje gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
odbył się 21 lutego 2018 r. w Żernicy.
W I grupie uczniów szkół podstawowych z młodszych klas najlepsze 
miejsca uzyskali:
• Łukasz Beer – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
• Aleksandra Szmit – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy
• Malwina Drabik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
• Dominik Czempiel – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
• Amelia Kaim – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Żernicy
W II grupie uczniów szkół podsta-
wowych ze starszych klas i klas 
gimnazjalnych najlepsze miejsca 
zdobyli:
• Michał Zientek – Szkolno-

-Przedszkolny w Stanicy
• Natalia Szmit – Szkolno-Przed-

szkolny w Wilczy
• Ewelina Aniśko – Szkolno-

-Przedszkolny w Pilchowicach
• Dawid Hollon – Szkolno-Przed-

szkolny w Pilchowicach
• Aleksander Rusin – Szkolno-

-Przedszkolny w Żernicy
Laureatom trzech pierwszych 
miejsc w każdej kategorii nagrody 

w imieniu Wójta Gminy Pilchowice wręczyły: Dagmara Dzida, se-
kretarz Gminy Pilchowice oraz Beata Nawrath, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Nagrody w postaci elektronicz-
nego sprzętu sportowego zostały ufundowane przez Urząd Gminy 
w Pilchowicach.
W konkursie uczestniczyli z ramienia Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP Czesław Kozak oraz Komendant Gminny ZOSP RP Artur 
Lebda.



Nasza Gmina - nr 2 (63) - marzec 2018   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 11

Komunikacyjna rewolucja w Metropolii trwa 

Od kwietnia wspólne bilety okresowe
Wspólny cennik dla biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Przed nami kolejny etap komunikacyjnej 
rewolucji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Ale warto już teraz przygo-
tować się na wejście ich w życie, zwłaszcza planując zakup kolejnych biletów okresowych.

- Po wprowadzeniu wspólnych biletów 
jednorazowych, przed nami ciąg dalszy 
komunikacyjnej rewolucji, sprawiającej, 
że podróżowanie komunikacją miejską 
po Metropolii będzie jeszcze prostsze. Od 
1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe, 
wspólne bilety okresowe – zapowiada Ka-
zimierz Karolczak, przewodniczący zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Ujednolicenie taryf jest możliwe dzięki po-
rozumieniu, które w połowie grudnia zosta-
ło zawarte pomiędzy Metropolią a trzema 
organizatorami transportu publicznego – 
KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie 
Góry.
To komunikacyjna rewolucja, bo pasaże-
rowie, którzy regularnie z niej korzystają, 
nie muszą się już martwić czy posiadają 
odpowiedni bilet, by pojechać autobusem, 
tramwajem lub trolejbusem danego orga-
nizatora.

Jakie czekają nas zmiany? 
O tym trzeba pamiętać!

1. Wspólne bilety okresowe trafią do 
przedsprzedaży w połowie marca. Już 
wtedy będzie można doładować nimi 
swoją kartę ŚKUP, ale trzeba pamię-
tać, że tak kupiony bilet będzie można 
aktywować najwcześniej 1 kwietnia. 
Wtedy też rozpocznie się jego waż-
ność.  Papierowe odpowiedniki tych 
biletów (dotyczy to pasażerów MZK 
Tychy) trafią do sprzedaży pod koniec 
marca. 

2. Nowa taryfa oznacza nowe cenny. 
Większość pasażerów odczuje te zmia-
ny w swojej kieszeni, bo ich bilety 
stanieją. Dla przykładu bilet na jedno 
miasto (autobusy, tramwaje, trolejbu-
sy) będzie kosztował 93 zł (w KZK GOP 
bilet autobusowo-tramwajowy na jed-
no miast kosztuje w tej chwili 122 zł,  
w MZK – 93 zł); bilet na całą sieć (na 
dwie i więcej gmin; na autobusy, tram-
waje, trolejbusy) według nowego, 
ujednoliconego cennika będzie koszto-
wał 138 zł (jego aktualna cena w KZK 
GOP to 144 zł). W niektórych przypad-
kach bilety nieco zdrożeją, ale w za-
mian pasażerowie zyskają możliwość 
podróżowania (bez limitu przejazdów) 
po znacznie większym obszarze niż do-
tychczas. Dla przykładu bilet miesięcz-
ny w MZK Tychy na dwie i więcej gmin 
(autobusy i trolejbusy) będzie koszto-
wał 126 zł, a według starego cennika 
kosztował – 120 zł. 

3. W sprzedaży nie będą już dostępne 
bilety KZK GOP z limitem przejazdów. 
Dlaczego? Celem jest uproszczenie 

taryfy oraz jej maksymalna integra-
cja pomiędzy trzema organizatorami 
transportu w Metropolii. Pasażerowie 
kupując dany bilet okresowy zyskają za 
to nielimitowaną możliwość podróżo-
wania autobusami, tramwajami i tro-
lejbusami. 

4. Ze względu na to, że w taryfie nie bę-
dzie już biletów okresowych z limitem 
przejazdów, nie będzie potrzeby reje-
strowania swojego wejścia i wyjścia  
z autobusu. A co za tym idzie – znie-
siona zostanie promocja dla pasaże-
rów (rabat podczas zakupu kolejnego 
biletu), którzy „odbijali” w ten sposób 
swoje karty.  

5. Docelowo od 1 lipca znikną ze sprze-
daży papierowe wersje biletów okre-
sowych. Dotyczy to pasażerów MZK 
Tychy, gdzie takie bilety są dotychczas  
w dystrybucji. Przypomnijmy, że ponad 
rok temu papierowe bilety okresowe 
w KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry 
zostały stopniowo wycofane ze sprze-
daży. Podobnie będzie teraz w MZK 
Tychy. Oznacza to, że od 1 kwietnia nie 
będzie można już kupić papierowego 
biletu kwartalnego, a od 1 czerwca – 
papierowego biletu miesięcznego. Za-
chęcamy, aby już teraz wyrobić sobie 
kartę ŚKUP.

6. Co w sytuacji, gdy nasz bilet miesięcz-
ny lub kwartalny straci ważność dopie-
ro po 1 kwietnia? Czy będzie można na 
jego podstawie podróżować również 
pojazdami wszystkich trzech organi-
zatorów? Oczywiście, że tak! Trzeba 
jednak pamiętać, że w KZK GOP do-
tyczy to elektronicznych biletów bez 

limitu przejazdów. Powodem jest brak 
odpowiednich czytników karty ŚKUP  
w pojazdach MZK Tychy, dzięki którym 
będzie można zarejestrować swoje 
wejście i – tym samym - „skasować bi-
let”. Pracujemy nad tym, aby pierwsze 
kasowniki ŚKUP w MZK Tychy zostały 
zainstalowane jeszcze w tym roku.

7. Pasażerowie rozpoczynający swoją po-
dróż w pojazdach MZK Tychy, muszą 
pamiętać aby kupić bilet ważny „od 
daty”, a nie „od pierwszego skasowa-
nia”. Powodem jest brak kasowników 
ŚKUP, które są konieczne, by aktywo-
wać bilet „od pierwszego skasowania”. 

8. Należy pamiętać, że każdy bilet ku-
piony przez Portal Klienta (strona in-
ternetowa) – również ten „od daty” 
– musi zostać przyłożony do czytnika 
ŚKUP, żeby bilet z systemu centralne-
go (gdzie zapisuje się podczas zakupu), 
zakodował się bezpośrednio na karcie 
ŚKUP. Mówiąc obrazowo – chodzi o to, 
aby bilet z „chmury” został „uziemio-
ny” w karcie ŚKUP. Powstaje aplikacja 
dla kontrolerów MZK Tychy, aby mogli 
to zrobić zdalnie podczas kontroli bile-
tów w autobusie.

9. Dzieci i młodzież do 16 lat jeżdżą bez-
płatnie. Przypominamy o wyrobieniu 
karty ŚKUP, ponieważ to na niej kodo-
wana jest ta ulga. Okres przejściowy,  
w czasie którego uprawnienie to jest 
honorowane na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej, trwa do końca 
marca.



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 2 (63) - marzec 201812

 
 

 

 

 

POSTAW NA ROZWÓJ 
 

Przyjdź do nas po dofinansowanie  
na usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo) 

 
Trwa nabór do Projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” 
 

Fundusz Górnośląski S.A. jest Operatorem Podmiotowego Systemu 
Finansowania w województwie śląskim – rekrutujemy i udzielamy dotacji 

na usługi rozwojowe! 
 
 
 
 

50% - 80% poziom dofinansowania 
  

7.500 zł średnia kwota dofinansowania na pracownika 
  

15.000 zł maks. kwota dofinansowania na jedną usługę 
  

100.000 zł maks. kwota dofinasowania na przedsiębiorstwo 
  

180 mln zł budżet Projektu Funduszu Górnośląskiego S.A. 
  

2017-2023 okres realizacji Projektu 

 
 
 To Ty wybierasz konkretne usługi!  
 To Ty wskazujesz kto skorzysta z tych usług! 
 To Ty decydujesz, czy wykorzystasz szansę na rozwój! 
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Fundusz Górnośląski S.A. jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finanso-
wania w województwie śląskim – rekrutujemy i udzielamy dotacji na usługi 
rozwojowe!

50% - 80% poziom dofinansowania

7.500 zł  średnia kwota dofinansowania na pracownika 

15.000 zł maks. kwota dofinansowania na jedną usługę 

100.000 zł maks. kwota dofinasowania na przedsiębiorstwo

DLA KOGO? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym także jednoosobo-
we działalności gospodarcze, z województwa śląskiego.

NA CO? Szkolenia i doradztwo (tzw. usługi rozwojowe) wybrane wyłącznie 
spośród oferty Bazy Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W USŁUCHACH? Pracownicy MŚP zatrudnieni na 
podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, kadra zarządzająca, 
wspólnicy i partnerzy.

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

32/72 85 700 (infolinia) bur@oddzial.fgsa.pl

www.bur.fgsa.pl facebook.com/burfgsapl


