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Witaj szkoło

2 września 2019 r. przedszkolaki oraz uczniowie z terenu Gminy Pilchowice rozpoczęli nowy rok szkolny 
2019/2020. Gminne uroczystości odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy.

dokończenie na stronie 7
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Zmiany na stanowiskach od 1 sierpnia 2019 r.
Barbara Fojcik została nowym skarbnikiem Gminy
Jest absolwentką Politechniki Śląskiej, Wydziału Organizacji  

i zarządzania, na kierunku: zarządzanie i marketing, specjalność za-
rządzanie przedsiębiorstwem (1997-2001). Posiada Certyfikat księ-
gowy Ministerstwa finansów uprawniający do usługowego prowa-
dzenia ksiąg. Aktualnie przygotowuję się do części ustnej egzaminu 
na doradcę podatkowego. Pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Czerwione-Leszczynach, jako główny księgowy.

Artur Mielczarek objął funkcję dyrektora  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia magisterskie 
w zakresie historii, Akademię Ekonomiczną w Katowicach - studia 

podyplomowe w zakresie informatyka w szkole, Uniwersytet Opol-
ski w Opolu - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarzą-
dzania oświatą (2001)

W latach 1991-2019 nauczyciel i dyrektor w rybnickich placów-
kach oświatowych. W latach 2002-2017 dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku.

Narodowe czytanie w Gminie 
Pilchowice

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania w Gminie Pilchowice 
odbyła się 9 września w sali Damrota 5. Spośród ośmiu polskich 
nowel, zaproponowanych przez Parę Prezydencką do odczytania 
w tegorocznej edycji, wybrano „Katarynkę” Bolesława Prusa. Pra-
cownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach, członkowie 
Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom, władze samorzą-
dowe oraz mieszkańcy gminy dołożyli wszelkich starań, aby czas 
spędzony wspólnie przy dobrej lekturze stał się niezapomnianym 
przeżyciem. Współtworzyliśmy ogólnopolską akcję popularyzują-
cą czytelnictwo, zachwycając się pięknem literatury polskiej. Ser-
decznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które już za rok.

Drogowe inwestycje 
Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Sportowej  
i Bażantów w Stanicy. Inwestycja ta została wsparta do-
finansowaniem w wysokości ponad 1 miliona złotych  
z Funduszu Dróg Samorządowych.

Symboliczny czek potwierdzający tę decyzję odebrał wójt Ma-
ciej Gogulla z rąk Jarosława Wieczorka - Wojewody Śląskiego. Uro-
czystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Wyróżnienia nie tylko dla 
emerytów
Spotkanie członków pilchowickiego Koła Emerytów i Rencistów 

było okazją do wyróżnienia ludzi, dla których słowa „nie da się” nie 
istnieją. 

Dyplomy „Za zasługi dla Związku” odebrały: Gerarda Bujok oraz 
Józefa Margiciok. Natomiast złote odznaki honorowe otrzymali: 
Andrzej Przytuła oraz wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla i dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury Waldemar Pietrzak.
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9...2...1... START  
ROBOTY RUSZAJĄ 

Jeszcze w tym roku ruszą roboty bu-
dowlane związane z przebudową 
drogi wojewódzkiej nr 921 w Pilcho-
wicach. A w roku 2020 powstanie 
pierwszy odcinek tak długo wycze-
kiwanego chodnika na Kuźni Niebo-
rowskiej. 

26 czerwca br. Zarząd Dróg Wojewódz-
kich podpisał umowę z Wykonawcą, na 
podstawie której przebudowany zostanie 
odcinek ul. Gliwickiej od skrzyżowania  
z ul. Rybnicką (DK 78) do ul. Bierawka, tj.  
o długości ponad 2,2 km. 

- „Cieszę się, że najważniejsza inwestycja 
drogowa w gminie Pilchowice, o którą kolej-
ne władze gminy zabiegały od blisko dwóch 
dekad, staje się w końcu rzeczywistością. 
Przebudowa ul. Gliwickiej w Pilchowicach 
rozpocznie się w najbliższych tygodniach. 
Za rok ul. Gliwicka będzie nowoczesną  
i bezpieczną drogą wojewódzką z chodnika-
mi, oświetleniem i odwodnieniem” – mówi 
Maciej Gogulla, wójt Gminy Pilchowice.
Zakres prac jest bardzo duży i obejmuje 
przebudowę całej konstrukcji drogi wraz  
z podbudową, budowę chodników na ca-
łym odcinku, zatok autobusowych i zjaz-
dów do posesji, a także budowę oświetle-
nia i odwodnienia drogi, w tym kanalizacji 
deszczowej. Wybranym w drodze przetargu 
Wykonawcą jest konsorcjum firm Domax 

oraz Technical Solutions i Hucz z Borono-
wa i Kędzierzyna Koźla. Zgodnie z umową 
zakończenie prac przewidziano na listopad 
2020 roku, a wartość inwestycji to blisko  
15 milionów złotych, jej realizacja spo-
woduje czasowe utrudnienia w ruchu 
na przedmiotowym odcinku, dlatego też 
Inwestor prosi mieszkańców o cierpliwość 
i wyrozumiałość. 
Drugi etap przebudowy DW 921, od ul. Bie-
rawka w Pilchowicach do ostatnich zabudo-
wań w Stanicy jest w trakcie projektowania, 
koniec prac projektowych zaplanowano  
w I połowie 2020 roku.
Kolejną ważną inwestycją dotyczącą dro-
gi wojewódzkiej 921 jest budowa chod-
nika w Kuźni Nieborowskiej wzdłuż  
ul. Knurowskiej od skrzyżowania z DK 78 
do skrzyżowania z ul. Wiejską i Kasztano-
wą. Dzięki staraniom władz gminy oraz rad-
nych wojewódzkich, Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego Jakub Chełstowski zapewnił, 
że budowa chodnika przy ul. Knurowskiej 
zostanie wpisana do budżetu województwa 
na 2020 rok.
W starania o tę inwestycję włączył się rad-
ny Sejmiku Śląskiego Bartłomiej Kowalski. 
– „Droga wojewódzka nr 921 na terenie 
Gminy Pilchowice jest bardzo ważnym cią-
giem drogowym naszego województwa. 
Oprócz przebudowy ul. Gliwickiej w Pilcho-
wicach, również w Kuźni Nieborowskiej wy-

budowany zostanie chodnik. Współpraca 
władz samorządowych na szczeblu gminy 
i województwa znacząco zwiększy bez-
pieczeństwo mieszkańców korzystających  
z drogi” – dodaje Bartłomiej Kowalski.
Sołtys Kuźni Nieborowskiej nie kryje zado-
wolenia z chodnika przy DW 921. – „Chodnik 
przy ruchliwej ul. Knurowskiej to inwestycja 
niezwykle oczekiwana przez mieszkańców. 
Mam jednak nadzieję, że budowa chodnika 
od Łużów do ul. Kasztanowej w przyszłym 
roku to dobry początek, że Samorząd Wo-
jewództwa nie zapomni o bezpieczeństwie 
pozostałych kuźniczan i uda mu się wygo-
spodarować w budżecie środki na budowę 
chodnika wzdłuż  drugiej części wsi” – mówi 
sołtys Bożena Koprjaniuk.
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MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZEN-
NEGO GMINY PIL-
CHOWICE

W połowie bieżącego roku dobiegła 
końca procedura sporządzania nowych 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Pilchowice dla 
wszystkich wchodzących w skład gminy 
sołectw: Pilchowic, Wilczy, Leboszowic, 
Stanicy, Kuźni Nieborowskiej, Żernicy, Nie-
borowic. Wszystkie podjęte przed Radę 

Gminy Pilchowice uchwały dotyczące 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pilchowice pozytyw-
nie przeszły weryfikacje w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Katowicach, czego 
efektem jest wejście w życie ww. uchwał. 
Obecnie gmina Pilchowice niemal w stu 
procentach pokryta jest obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego (stopień pokrycia planami: 
98,5% pow. gminy). Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego to ważny 
dokument, który mówi o tym, jak wygląda 
teraz i jak będzie się kształtowało w kolej-
nych latach nasze otoczenie dlatego warto 
zapoznać się z jego ustaleniami. W tym celu 
prosimy korzystać z Systemu Informacji 
Przestrzennej Gminy Pilchowice, który do-
stępny jest pod adresem: http://sip.gison.
pl/pilchowice. Rejestr obowiązujących do-

kumentów planistycznych dostępny jest  
w biuletynie informacji publicznej gminy 
Pilchowice www.bip.pilchowice.pl w za-
kładce planowanie przestrzenne. Tematem 
planowania przestrzennego w Urzędzie 
Gminy Pilchowice zajmuje się Referat Pla-
nowania Przestrzennego i Gospodarki Nie-
ruchomościami (pok. 10, tel. 32 332 71 67).

Kolonoskopię, czyli badanie profilak-
tyczne w kierunku wczesnego wykrycia 
raka jelita grubego powinna wykonywać 
każda osoba już po 50 roku życia. Do grupy 
osób, u których istnieje podwyższone ryzy-
ko nowotworu, należą osoby, których naj-
bliżsi krewni, czyli rodzice, rodzeństwo lub 
dziadkowie, chorowali na nowotwory, ale 
również ludzie cierpiący od dłuższego czasu 
na nieswoiste zapalenie jelit, mają lub mieli 
wykrytego polipa jelit, bądź też zaobserwo-
wali krew w kale. 

Nowotwór jelita grubego często rozwija 
się przez długi czas nie dając żadnych obja-
wów. Wcześnie zdiagnozowany daje prawie 

100% szans na wyleczenie. Dlatego należy 
się badać. Najlepszą metodą wczesnego 
wykrycia raka jelita jest właśnie kolonosko-
pia.

Na badanie zapraszamy:

- wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, 
bez objawów takich jak: krwawienie 
z przewodu pokarmowego, biegunka 
lub zaparcia które pojawiły się w cią-
gu ostatnich trzech miesięcy, a których 
przyczyna nie jest znana, a także chud-
niecie lub anemia bez znanej przyczyny

- osoby w wieku 40-49 lat, bez objawów 
raka jelita grubego, które miały w ro-

dzinie przynajmniej jednego krewnego 
pierwszego stopnia (rodzice, rodzeń-
stwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Do badania są kwalifikowane osoby, 
które nie miały wykonywanej kolonoskopii 
w ciągu ostatnich 10 lat.

Na kolonoskopię profilaktyczną można 
zapisać się osobiście w :

PRACOWNA ENDOSKOPII POKÓJ  NR 17 
(parter),

ul. Radiowa 2 w Gliwicach

Wszelkie informacje udzielane są tele-
fonicznie pod nr: 32/302 98 42 lub 46

Nie daj się oszustom !
Z uwagi na to, że kupujący dokonują zakupów internetowych nie 
zwracając uwagi u jakiego sprzedającego, a sugerują się np. jedynie 
okazją cenową i pod wpływem impulsu wybierają sprzedającego, 
mogą paść ofiarą oszustów.

Aby zminimalizować ryzyko zwróćmy uwagę, aby:

- dokonywać zakupu w sklepach internetowych, z których 
wcześniej już korzystaliśmy. W przypadku sprzedających, 
u których dokonujemy pierwszy raz zakupu, sprawdźmy 
opinie o sklepie w wyszukiwarce. Oszuści często zakładają 
stronę lub sklep, który funkcjonuje np. przez dwa tygodnie 
i sami sobie w tym okresie wystawiają pozytywne opinie  
i następnie zakładają inne;

- przeczytajmy regulamin sklepu i jeżeli wyda nam się nie-
spójny zrezygnujmy. Sprawdźmy czy sprzedający podaje 
szczegółowe dane adresowe, kontaktowe i nr NIP. Sprawdź-
my czy dane się zgadzają się z CEIDG;

- nasz niepokój mogą wzbudzić nieliczne formy płatności  
i sposobu wysyłki zakupionego towaru. Zwykle sklepy, które 
starają się oszukać klientów – nie oferują przesyłki za po-
braniem;

- gdy otrzymamy paczkę, to sprawdźmy zawartość przy ku-
rierze. Bardzo rzadko, jednakże nadal zdarzają się przypadki 
otrzymania cegły lub pustego opakowania zamiast upra-

gnionego telefonu lub konsoli do gier;

- zrezygnujmy, w przypadku gdy sprzedający wywiera presję 
czasową – np. prosi o dopłatę bo wystąpiły nieprzewidziane 
okoliczności, żąda podania poufnych danych jak nr pesel czy 
dowodu osobistego;

- jeżeli coś nas niepokoi, to kontaktujmy się ze sprzedającym 
zarówno telefonicznie i przez pocztę elektroniczną.

Zawsze ryzyko zakupu w sieci jest większe, niż w sklepie stacjonar-
nym i nie ma stuprocentowej pewności. Istnieje również ryzyko 
uszkodzenia towaru podczas transportu. 

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, złóż zawiadomienie w jednostce 
policji. Pamiętaj, aby w miarę możliwości przynieść dane: nazwę i 
adres sprzedającego, potwierdzenia przelewów, wydruki korespon-
dencji elektronicznej, zrzuty ekranu itp. 

Zapraszamy na BEZPŁATNE badanie jelita grubego (kolonoskopię) 
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Światełko dla Lwowa
Już wkrótce będziemy obcho-
dzić  dzień pamięci o naszych 
zmarłych. W Polsce dzień 
Wszystkich Świętych - 1 listopa-
da  jest szczególnie uroczysty. 
W tym dniu zapalamy znicze na 
grobach nie tylko naszych bli-
skich zmarłych, ale na wszyst-
kich mogiłach zapomnianych, 
opuszczonych i bezimiennych.
Wiele grobów rodaków i bliskich z 

naszych rodzin jest obecnie poza gra-
nicami Polski. Podobnie jak w latach 
ubiegłych  nasza fundacja  „Pomaga-
nie Łączy Ludzi”  rozpoczyna po raz 
kolejny akcję  „Światełko dla Lwowa” 
polegająca na zbieraniu zniczy oraz 
pieniędzy na zakup zniczy i ich trans-
port do Lwowa i Mościsk.

Na wielu nekropoliach poza gra-
nicami Polski zapłoną symboliczne 
lampki. Tam pochowani są wybitni 
poeci, pisarze, artyści, żołnierze i inni 
rodacy. 

Pamiętając o tych, którzy two-
rzyli kulturę na naszych Kresach  

i tych,którzy walczyli o wolność  Pol-
ski, o uczniach, gimnazjalistach i stu-
dentach, którzy bronili swojego Lwo-
wa, o żołnierzach Wojska Polskiego, 
którzy nie chcieli wpuścić wroga na 
nasze Kresy  prosimy o wsparcie na-
szej akcji. 

Fundacja Pomaganie Łączy Ludzi
ul. Szpitalna 3, Knurów 44-194

tel. 793 401 606
Nr konta: Bank Spółdzielczy  

w Sośnicowicach
24 8460 0008 2001 0004 1957 0001

Wpłaty z zagranicy: POLUPRPL 
PL24846000082001000419570001

Zbieramy również znicze, które 
można dostarczyć do 25 październi-
ka do:

- siedziby fundacji, ul. Szpitalna 3 
w Knurowie, 

- wszystkich szkół, przedszkoli i bi-
bliotek na terenie Gminy Pilcho-
wice,

- Biblioteki Publicznej w Gierałto-
wicach, ul. Ogrodowa 47.

#Kuźnia Pomysłów  
- inicjatywy oddolne w Gminie Pilchowice

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2019. Nasz projekt „#Kuźnia Pomysłów – inicjatywy oddolne w Gminie Pilchowice” składa się z dwóch części. Pierwsza 
część objęła diagnozę społeczności lokalnej, opracowanie wniosków, ogłoszenie 
naboru inicjatyw, a następnie wybór najlepszych pomysłów. Druga część zadania 
obejmuje realizację wspólnie z autorami ich inicjatyw oraz ewaluację zadania, 
która uwzględni wszystkie przeprowadzone inicjatywy. W ramach naboru wy-
łoniono 4 inicjatywy, które zgodne były z regulaminem naboru oraz wnioskami 
zawartymi w raporcie z diagnozy. Wybrane inicjatywy zakładają kultywowanie  
i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa, tradycji i talentów, wyzwalają kultu-
rotwórczy potencjał, integrują lokalną społeczność, a także kładą nacisk na 
wzmacnianie relacji międzypokoleniowych. Projekty skierowane są do wszystkich 
mieszkańców Gminy - dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Pierwsza inicjatywa 
została złożona przez Joannę Ludwik i zakłada realizację międzypokoleniowych 
warsztatów robótek ręcznych pn. „Heklować każdy może”. Drugi projekt, autor-
stwa Sylwestra Ciukaja będzie dążyć do powstania questa śladami wilczańskiej 
historii „Na tropie czarnego wilka”. Kolejny wniosek został napisany przez liderkę 
żernickiego KGW - Genowefę Suchecką. Projekt „Na ludowo ślonsko nuta” skie-
rowany jest do wszystkich, którym bliski jest Śląsk – jego historia, godka, trady-
cje i zwyczaje oraz regionalne pieśni ludowe. Autorem ostatniej inicjatywy jest 
Agnieszka Robok. Jej projekt zakłada powstanie przenośnej wystawy starych fo-
tografii pn. „Zwykłe - niezwykłe. Życie mieszkańców Gminy Pilchowice utrwalone  
w obiektywie” – odbyły się już spotkania, na których wybrano najciekawsze zdję-
cia, które zostały posegregowane wg ważnych kategorii, jak np. codzienność, pra-
ca czy święta i obyczaje. 

Szczegóły na stronie www.gok.pilchowice.pl.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

Monika Kustra-Polak  
koordynator projektu

ŚWIATEŁKO

dla LWOWA

PROSIMY O WSPARCIE        
    

BANK SPÓŁDZIELCZY
 W SOŚNICOWICACH

24 8460 0008 2001 0004 1957 0001 

NASZEJ AKCJI

Zbieramy również znicze, które można dostarczyć od 10 września do 25października do:
-siedziby fundacji, ul. Szpitalna 3 w Knurowie, 
- wszystkich szkół, przedszkoli i bibliotek na terenie Gminy Pilchowice,
-Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, ul. Ogrodowa 47

szczegóły na: www.pomaganielaczyludzi.pl
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Przez życie  
tanecznym krokiem

rozmowa z Darią Leszczyńską 
- strony 6-7

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

Dostępny już jest kolejny, nowy numer „INFORMACJI HISTORYCZNYCH I KULTURALNYCH Z GMINY PILCHOWICE”. Szukaj-
cie go w Urzędzie Gminy, bibliotekach, obiektach GOKu. Najszybciej i z całą pewnością będzie w biurze w Wilczy, ul. Miarki 
123, I piętro lub na www.historiapilchowice.pl. Zapraszamy.

I PROFILAKTYCZNO-SPORTOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

„ZDROWIE - TAK, 
UZALEŻNIENIA - NIE”

Pilchowice na FB  

Zapraszamy  

na oficjalne profile  

www.facebook.
com 

/pilchowice

www.facebook.
com 

/gokpilchowice

16 czerwca br. w hali sportowej w Żer-
nicy odbył się I profilaktyczno – sportowy 
turniej piłki ręcznej pn. „ZDROWIE – TAK, 
UZALEŻNIENIA – NIE”.

Organizatorami turnieju byli Wójt 
Gminy Pilchowice oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Pilchowicach. W turnieju wzięli udział 
młodzi mieszkańcy gminy – drużyny so-
łectw: Wilcza, Stanica oraz dwie drużyny 
z Żernicy. Walka sportowa na boisku od-
bywała się na wysokim poziomie w duchu 

fair play przy dużym dopingu zgromadzonej 
publiczności. 

I miejsce zajęła drużyna Żernica 1,  
II miejsce Żernica 2, III miejsce piłkarze 
ręczni ze Stanicy. 

Na zakończenie imprezy uczestnikom 
turnieju zostały wręczone puchary i meda-
le.

Liczymy na to, że impreza wpisze się  
w kalendarz imprez sportowych w naszej 
gminie.

GKRPA
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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 ce-
lem jest szybkie docieranie do mieszkańców z komunikatami m.in.  
o utrudnieniach na drogach związanych z prowadzonymi w gminie in-
westycjami lub informacjami o wydarzeniach kulturalnych czy sporto-
wych odbywających się na terenie gminy.
Chcesz otrzymywać komunikaty?
Zarejestruj się na stronie internetowej gminy www.pilchowice.pl w zakładce SIS 
Usługa jest całkowicie bezpłatna

Witaj 
szkoło

dokończenie ze strony 1
Nowy rok szkolny w Gminie Pilchowice 

rozpoczęło 521 przedszkolaków oraz 1037 
uczniów szkół podstawowych. Na terenie 
Gminy funkcjonować będą  22 oddziały 
przedszkolne i 55 oddziałów szkolnych.

W bieżącym roku szkolnym mamy dzie-
więć I klas, w których naukę rozpoczęło 152 
uczniów. Uczniów i przedszkolaków z roku 
na rok przybywa, czego wyraźnym sygnałem 
jest to, iż pierwszy raz w historii szkoły w Sta-
nicy zostały utworzone dwie klasy pierwsze. 

Z okazji rozpoczynającego się nowe-
go roku szkolnego 2019/2020 składamy 
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom 
placówek oświatowych najserdeczniej-
sze życzenia spokojnej i satysfakcjonują-
cej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. 
Niech nowy rok szkolny będzie bogaty  
w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.

Wszystkim Uczniom życzymy, 
aby  zdobyta wiedza umożliwiała osiąga-
nie kolejnych sukcesów, a szkoła była dla 
was miejscem, do którego z chęcią bę-
dziecie przychodzić.

Wszystkim Rodzicom naszych 
uczniów, życzymy cierpliwości i konse-
kwencji w wychowywaniu oraz licznych, 
miłych przeżyć związanych z osiągnięcia-
mi Waszych dzieci.

Wakacyjne wspomnienia ze Stanicy
Trud organizacyjny zapewnienia dzieciom wypoczynku podczas wakacji wzięło na siebie Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich  

w Stanicy. Pomysłów było mnóstwo, od spotkań ze strażakami, policjantami po warszataty zdrowego odżywiania. Po prostu nie było czasu 
na nudę.
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Relacja  
z wakacji 
2019

Tegoroczne wakacje z GOKiem, jak zwykle 
cieszyły się ogromną popularnością, wzięło w 
nich udział prawie 100 dzieci z terenu naszej 
Gminy. Odbyły się cztery turnusy – w Pilcho-
wicach, w Wilczy i dwa w Żernicy. Stacjonar-
ny był jedynie pierwszy dzień, we wszystkie 
pozostałe dni miały miejsce ciekawe wyjazdy 
i wycieczki. Uczestnicy wzięli udział w warsz-
tatach detektywistycznych, podczas których 
poszukiwali zaginionej walizki. Samodzielnie 
eksperymentowali z różnymi substancjami, 
używając pipet, próbówek, sprawdzając różne siły fizyczne,  
a także magiczne czary mary. Młodzi zwiedzili olszański park 
miniatur, gliwicki aeroklub, szaleli w parku linowym, trampoli-
nach i na basenie, czy puszczali latawce. Ostatni dzień półkolonii 
spędzili na boisku w Kuźni Nieborowskiej, gdzie odwiedziły nas  
z pogadanką - służby, takie jak policja i straż pożarna. Nie zabra-
kło gier, zabaw, balonowej bitwy, laserowego paintballa. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom za dobry humor i pozytywne nasta-
wienie, a rodzicom za zaufanie i dobrą współpracę.
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Kalendarium inwestycyjne
Kuźnia Nieborowska - nowe elementy na placu zabaw

Park Damrota w Pilchowicach zmienił się nie do poznania 

Monitoring już działa
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Wilcza - oświetlenie  
ul. Polnej

Stanica - na boisku trawa już rośnie

Nieborowice - ul. Polna

Pilchowice - ul. Rolników

Pilchowice - nowe oświetlenie boiska już wkrótce

Pilchowice - ul. Sadowa w trakcie prac

Stanica - zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego

Żernica - nowe przedszkole już zadaszone i okna wstawione

Leboszowice - ul. Leśników
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Żernica - ul. Wrzosowa

Żernica - skrzyżowanie ul. Olcho-
wej, Szafranka i Gliwickiej (inwe-
stycja powiatowa współfinanso-
wana przez Gminę Pilchowice)

Żernica - ul. Kamienna

Wilcza - ul. Nieborowicka

Pilchowice - ul. Leboszowska

Nieborowice - ul. Zalesie

inwestycje powiatowe współfinansowane przez 
Gminę Pilchowice
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Lepsza komunikacja publiczna w Gminie Pilchowice
Dzięki wielomiesięcznym staraniom i osobistemu zaangażowaniu Wójta Gminy Pilchowice Macieja Gogulli od 2 wrze-
śnia br. na obszarze Gminy Pilchowice uruchomiona została nowa linia autobusowa nr 60 relacji Stanica – Pilchowice 
– Wilcza „Górka” – Nieborowice „Mysia Góra” – Gliwice Centrum – Gliwice Żerniki.

Linia ta jest w stu procentach finansowana ze środków budże-
tu Gminy Pilchowice oraz Miasta Gliwice, gdyż przepisy prawne 
wykluczają możliwość dofinansowania połączeń realizowanych 
w ramach związku metropolitalnego (do którego należy 41 gmin 
województwa śląskiego, w tym gminy Gliwice i Pilchowice) ze 
środków rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej.
- „Cieszę się, że współpraca samorządów Miasta Gliwice i Gmi-
ny Pilchowice zaowocowała decyzją o uruchomieniu nowego 
połączenia autobusowego. Mamy świadomość jak ważna jest 
nowa linia dla mieszkańców gminy Pilchowice. Jej uruchomie-
nie sprzyja także integracji obu gmin w ramach Metropolii” – 
mówi Marek Pszonak, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice,  
a jednocześnie sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Linia ta kursuje od poniedziałku do piątku. Autobus linii 60 wy-
konuje 16 par kursów w ciągu dnia, odjazdy autobusów odby-
wają się co godzinę. Rozkład jazdy autobusu linii 60 dostępny 
jest na stronach internetowych Zarządu Transportu Metropoli-
talnego (https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/) oraz Gminy Pil-
chowice (www.pilchowice.pl).
- „Zachęcam mieszkańców do korzystania z przejazdów autobu-
sami linii 60. To wygodny, bezpieczny i ekologiczny sposób do-
jazdu do pracy czy szkoły w Gliwicach” – podkreśla wójt Maciej 
Gogulla.
Jednocześnie przypominamy, że na obszarze Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropoli dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku 
życia mieszkające na terenie miast i gmin należących Metropolii 
uprawnione są do bezpłatnego przejazdu autobusami komuni-
kacji miejskiej i podmiejskiej (tj. m.in. autobusami linii 60, 236, 
59 i 159). Z uprawnienia można korzystać wyłącznie na podsta-
wie ulgi zakodowanej na karcie ŚKUP.

Jak zapłacić za przejazd autobusem komunikacji 
miejskiej?

Pasażerowie za przejazd autobusem komunikacji miejskiej (czyli 
np. za przejazd autobusem linii: 60, 235, 59 i 159) mogą zapłacić 
następującymi rodzajami biletów:

1) BILETEM PAPIEROWYM
2) BILETEM EKEKTRONICZNYM (karta ŚKUP) – tutaj 

mieszczą się też tzw. bilety miesięczne
3) BILETEM PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY
4) METROBILETEM 

Bilet papierowy
Bilety jednorazowe strefowo-czasowe w wersji papierowej 
można kupić: w punktach sprzedaży (kioskach), w automatach 
biletowych oraz u kierujących pojazdami (wyłącznie bilet na 3  
i więcej stref lub 90 minut).
Bilet 24-godzinny papierowy można kupić w automatach bi-
letowych oraz u kierującego pojazdami (uwaga – wyłącznie na 
liniach ekspresowych na lotnisko, w pozostałych pojazdach tych 
biletów kierowcy nie sprzedają).

Bilet elektroniczny (karta ŚKUP)
Bilety okresowe (7-, 30- i 90-dniowe) dostępne są wyłącznie  

w wersji elektronicznej na kartę ŚKUP. Bilety można kupować 
w punktach stacjonarnych (kioski oznaczone logo ŚKUP), au-
tomatach biletowych, punktach obsługi pasażera oraz przez 
internet.
Na kartę ŚKUP można również kupić wszystkie rodzaje biletów 
jednorazowych strefowo-czasowych oraz bilet 24-godzinny.
Bilety odległościowe – opłatę wnosi się bezpośrednio z portmo-
netki na karcie ŚKUP. Po przyłożeniu karty do kasownika, sys-
tem automatycznie ściąga kwotę odpowiadającą cenie biletu 
do końca trasy, po ponownym przyłożeniu (przy wysiadaniu) 
jest zwracana różnica między kwotą za przejechaną odległość, 
a kwotą jaka została pobrana.

Bilet przez telefon komórkowy

Aplikacje mobilne umożliwiające zakup biletów poprzez tele-
fon komórkowy. 

 
Informujemy, że kupując bilet za pomocą aplikacji mobilnych 
należy wybrać środek komunikacji miejskiej (autobus, trolejbus 
lub tramwaj) oraz numer linii, w której rozpoczyna się podróż.
Tak zakupiony bilet:
* jest ważny w wybranym pojeździe przez tyle minut lub tyle 

miast (gmin), ile określono na bilecie
* zachowuje ważność po przesiadce na inny środek komunikacji 

miejskiej, o ile czas ważności biletu nie został przekroczony.
Przykładowo, kupując bilet na 40 minut lub 2 miasta na autobus 

nr 1 pasażer może:
* jechać przez 40 minut przez więcej niż 2 miasta, z możliwo-

ścią przesiadek
* jechać tym pojazdem przez 2 miasta ponad 40 minut.

Metrobilet
Metrobilet to nowa oferta dla pasażerów korzystających z ko-
munikacji miejskiej ZTM oraz pociągów Kolei Śląskich. Na jed-
nym bilecie można podróżować wszystkimi środkami transportu 
na terenie Metropolii.
Więcej informacji na stornie https://www.metropoliaztm.pl/
pl/s/metrobilet 

Gdzie znajdują się punkty sprzedaży biletów na te-
renie Gminy Pilchowice?

Na terenie Gminy Pilchowice bilety papierowe (tradycyjne) na 
przejazd autobusem komunikacji miejskiej można kupić: 
	w Urzędzie Pocztowy w Pilchowicach (Pilchowice, ul. Dwor-

cowa 8)
	w Sklepie RAFBOL w Żernicy (Żernica, ul. Gliwicka 1)
Natomiast bilety elektroniczne (czyli tzw. doładowania kart 
ŚKUP) są dostępne:
	w Sklepie Wielobranżowym Roland Boehm w Pilchowicach 

(Pilchowice ul. Rynek 4)

https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/
http://www.pilchowice.pl
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/metrobilet
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/metrobilet
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Gdzie znajdują się automaty biletowe ?

Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znajduje się 
ponad 120 automatów biletowych. 
Najbliżej względem Gminy Pilchowice są zlokalizowane automa-
ty biletowe w Gliwicach i Knurowie:

L.p. Gmina Nazwa przystanku Opis lokalizacji

1 GLIWICE
Gliwice  
Górnych Wałów

przystanek autobusowy,  
kier. Sikornik, ul. Jana Pawła II

2 GLIWICE Sikornik Osiedle przystanek autobusowy, ul. Czapli

3 GLIWICE Sośnica
skrzyżowanie ul. Reymonta/Be-
skidzka

4 GLIWICE Gliwice Nowy Świat
przystanek autobusowy,  
kier. Centrum, ul. Nowy Świat

5 GLIWICE Gliwice Plac Piastów
przystanek autobusowy,  
kier. Łabędy, Pl. Piastów

6 GLIWICE
Gliwice  
Dąbrowskiego

przystanek autobusowy,  
kier. Centrum, ul. Dąbrowskiego

7 GLIWICE Gliwice Rybnicka
przystanek autobusowy,  
kier. Centrum, ul. Rybnicka

8 GLIWICE Gliwice Wrocławska
przystanek autobusowy,  
kier. Centrum, ul. Wrocławska

9 GLIWICE Gliwice Dworcowa
przystanek autobusowy,  
kier. Sikornik, ul. Dworcowa

10 GLIWICE
Osiedle Wojska Pol-
skiego Kozielska

przystanek autobusowy, kier. 
Centrum, ul. Kozielska

11 KNURÓW
Knurów  
Szpitalna

przystanek autobusowy,  
ul. Szpitalna

12 KNURÓW
Knurów  
Wojska Polskiego

przystanek autobusowy,  
ul. Witosa

Pełna lista lokalizacji automatów biletowych dostępna jest na 
stronie internetowej https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/automa-
ty-biletowe 

Jak wyrobić kartę ŚKUP?

Osoba zainteresowana korzystaniem z tzw. biletu miesięczne-
go musi wyrobić kartę ŚKUP.
Kartę ŚKUP można wyrobić:

	osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK)
	przez Internet

Odbierz kartę w wybranym Punkcie Obsługi Klienta.
Przy odbiorze należy mieć przy sobie dowód osobisty. Tylko 
na tej podstawie pracownik wyda kartę imienną. Za wydanie 
pierwszej spersonalizowanej karty ŚKUP nic nie zapłacisz.
UWAGA! Jeśli karta była składana osobiście przez użytkownika 
karty (lub przez Portal Klienta), a odbierać ją będzie w imieniu 
użytkownika osoba trzecia, należy przynieść ze sobą własno-
ręcznie podpisane przez użytkownika karty pełnomocnictwo. 
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
Karty.
Kartę można doładować gotówką lub kupić i zakodować na niej 
bilet okresowy.

Można również zakodować na niej prawo do ulg - na podstawie 
odpowiedniego dokumentu, np. legitymacji szkolnej, studenc-
kiej lub emeryta/rencisty itd.

Dodatkowe formalności związane z wydaniem imiennej karty 
zrównoważone będą korzyściami. Dane identyfikacyjne umiesz-
czone w pamięci karty pozwolą na sprawniejszą obsługę klien-
tów w instytucjach publicznych. Planuje się między innymi 
możliwość automatycznego wypełniania elektronicznych for-
mularzy. Dzięki zakodowaniu uprawnień do ulg podczas kontroli 
biletowej nie będzie trzeba posiadać przy sobie dokumentów 
potwierdzających prawo do zniżki. Co ważne, wydanie oraz 
wymiana (z przyczyn nieleżących po stronie użytkownika - np. 
zakończenie terminu ważności) imiennej karty będą bezpłat-
ne. Jedynie przy wydawaniu duplikatu zgubionej lub zniszczonej 
karty pobierana będzie kaucja.

WYKAZ PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA (POK)
Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znajduje się 
42 Punkty Obsługi Klienta. 
Najbliżej względem Gminy Pilchowice są zlokalizowane automa-
ty biletowe w Gliwicach i Knurowie:

L.p. Gmina adres punktu
godziny otwar-
cia

1 GLIWICE ul. Czapli 24
Pn.-Pt. od 8 do 18;  
Sob. od 9 do 15

2 GLIWICE ul. Pod Murami 4
Pn.-Pt. od 8 do 18;  
Sob. od 9 do 15

3 GLIWICE ul. Zwycięstwa 4
Pn.-Pt. od 8 do 18;  
Sob. od 9 do 

4 KNURÓW
ul. Kosmonau-
tów 18

Pn.-Pt. od 8 do 18;  
Sob. od 9 do 15

Pełna lista lokalizacji automatów 
biletowych dostępna jest na stronie 
internetowej  
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/
punkty-obslugi-klienta 

https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/automaty-biletowe
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/automaty-biletowe
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/punkty-obslugi-klienta
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/punkty-obslugi-klienta
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Segregacja - to jest proste
6 września bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta zobo-
wiązuje mieszkańców nieruchomości zamieszkałych jak i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do segregacji odpadów  
„u źródła” tj. na terenie posesji. Mimo, ze na terenie Gminy Pilchowice segregacja odpadów prowadzona jest od lat pra-
gniemy przypomnieć podstawowe zasady sortowania odpadów.

TWORYZWA SZTUCZNE, METALE  
oraz OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

! WRZUCAMY
4	odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napo-

jach
4	plastikowe nakrętki/zakrętki
4	plastikowe opakowania po produktach spożywczych
4	opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku  

i sokach)
4	opakowania po chemii gospodarczej (np. proszkach do 

prania)
4	opakowania po kosmetykach (np. szamponach, paście 

do zębów)
4	plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
4	aluminiowe puszki po napojach i sokach
4	puszki po konserwach
4	folię aluminiową
4	złom żelazny i metale kolorowe
4	kapsle i zakrętki od słoików
4	plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
4	puszki z blach stalowej po żywności (konserwy)

PAPIER I MAKULATURA 

! WRZUCAMY
4	opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą)
4	katalogi, ulotki, prospekty
4	gazety i czasopisma
4	papier szkolny i biurowy,  

zadrukowane kartki
4	zeszyty i książki
4	papier pakowy
4	torby i worki papierowe

! NIE WRZUCAMY
4	butelek i pojemników z zawartością
4	plastikowych zabawek
4	opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych (strzykawek, 
wenflonów itp.)

4zużytego sprzętu elektronicznego  
i AGD

4puszek i pojemników po farbach  
i lakierach

4opakowań po olejach silnikowych
4części samochodowych
4zużytych baterii i akumulatorów
4pieluch jednorazowych/pampersów
4podpasek i podkładów jednorazo-

wych
4odpadów budowlanych i rozbiórko-

wych
4innych odpadów komunalnych  

(w tym niebezpiecznych)

! NIE WRZUCAMY
4	kartonów po mleku i napojach
4	papieru lakierowanego i powleczonego folią
4	papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
4	ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicz-

nych
4	zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru  

i naczyń jednorazowych
4	pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
4	ubrań
4	tapet
4	worków po nawozach, cemencie i innych materiałach  

budowlanych
4	innych odpady komunalnych (w tym niebezpiecznych).
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ZMIESZANE
! WRZUCAMY
4	pozostałe odpady, których w żaden sposób 

nie da się wysegregować oraz dostarczyć do 
PSZOKa

! NIE WRZUCAMY
4	odpadów niebezpiecznych
4	odpadów selektywnie zbieranych

SZKŁO
! WRZUCAMY
4	butelki i słoiki po napojach  

i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych  
i olejach roślinnych)

4	szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączo-
nych kilku surowców)

 

BIO
! WRZUCAMY
4	odpadki warzywne i owocowe
4	niezaimpregnowane drewno
4	skoszoną trawę, liście, kwiaty
4	gałęzie drzew i krzewów
4	trociny i korę drzew
4	resztki jedzenia  

! NIE WRZUCAMY
4	kości zwierząt
4	oleju jadalnego
4	odchody zwierząt
4	mięsa i padliny zwierząt
4	popiołu z węgla kamiennego
4	leków
4	drewna impregnowanego
4	płyt wiórowych i pilśniowych MDF
4	ziemi, darni i kamieni
4	odpadów z kompostownika
4	innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych)

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE
! WYSTAWIAMY przed posesję w dniu odbioru 
odpadów lub dostarczamy do PSZOKa
4	stoły, krzesła, fotele
4	tapczany
4	dywany
4	materace
4	rowery
4	zabawki dużych rozmiarów
4	meble ogrodowe
4	wózki dziecięce
4	lustra

! NIE WSTAWIAMY
4	części budowlanych (np. deski drewniane, 

belki, palety, ramy okienne, drzwi)
4	motorowery, kosiarki spalinowe
4	odpadów remontowych  

(np. gruz, papa, rynny)
4	bram garażowych, ogrodzeń, szamb
4	kartonów

! NIE WRZUCAMY
4	szkło okularowego
4	szkła żaroodpornego
4	zniczy z zawartością wosku
4	żarówek i świetlówek
4	reflektorów
4	ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
4	nieopróżnionych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,  

olejach silnikowych
4	luster i witraży 
4	szyb okiennych, zbrojonych i samochodowych 
4monitorów i lamp telewizyjnych
4termometrów i strzykawek
4inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
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BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA  
ORAZ TERAPEUTYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW  

GMINY PILCHOWICE
Przyjdź po wsparcie, po darmową poradę, jeśli:

• Jesteś osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji  
psychoaktywnych,

• Jesteś osobą współuzależnioną,

• Doświadczasz przemocy ze strony bliskich,

• 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 

(BUDYNEK POCZTY POLSKIEJ, I PIĘTRO)
Więcej informacji na stronie internetowej www.krpa.info 

PILCHOWICKI KOŚCIÓŁ ODZYSKUJE 
SWÓJ BLASK

Kościół pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach to jeden z ważniejszych zabytków architektury znajdujących się na 
terenie Pilchowic. Świątynia zbudowana została w latach 1779 - 1780 z fundacji właściciela Pilchowic hrabiego Antoniego 
Wengierskiego. 

Wnętrze tego późnobarokowego zabytku kształtowało się przez 
ponad 230 lat. 

Choć upływający czas próbuje odcisnąć piętno na wyglądzie 
świątyni, pilchowicka parafialna społeczność nie szczędzi sił i środ-
ków, by Kościół budził zachwyt i był godnym miejscem modlitwy. 

W tym roku przeprowadzane są gruntowne prace moderniza-
cyjne. Swym zakresem obejmują one m.in.: polichromię przedsta-
wiającą sceny z życia Św. Jana Chrzciciela, 14 malowideł, na których 
uwiecznione zostały wszystkie Stacje Drogi Krzyżowej czy pocho-
dzącą z 1780 r. drewnianą ambonę, którą zdobią reliefy czterech 
Ewangelistów, a także wymianę posadzki i malowanie ścian we-
wnętrznych. 

Od czerwca prace weszły w etap, który uniemożliwia korzysta-
nie z Kościoła, dlatego też msze święte i nabożeństwa odbywają się 
aktualnie w Kaplicy przy Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach oraz 
na Młynówce w Leboszowicach. 

Choć wyłączenie pilchowickiej świątyni z życia parafialnego ro-
dzi pewne uciążliwości, nikt nie ma wątpliwości, że ta inwestycja 
jest niezwykle ważna. 

Realizacja takiego przedsięwzięcia to olbrzymie wyzwanie, 
ponieważ obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i objęty jest 
ochroną konserwatorską, co powoduje, że każde nawet niewiel-
kie prace remontowe czy modernizacyjne muszą być uzgadnianie  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów w Katowicach i prowa-
dzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do 
prac przy zabytkach. 

„Dzięki wsparciu merytorycznemu ludzi dobrej woli, udało się 
Parafii pozyskać dofinansowanie na realizację prac m.in. z Gminy 
Pilchowice na odrestaurowanie 14 Stacji Drogi Krzyżowej, a także  
z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Śląskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkow-
skiego i Powiatu Gliwickiego na bardzo specjalistyczne prace przy 
zabytkowej ambonie. Remont zaś posadzki i malowanie Kościoła 
dokonuje się w całości dzięki ogromnemu wsparciu materialnemu 
i fizycznemu ze strony parafian - za co wielkie i szczere podziękowa-
nia” dodaje ks. Dariusz Gołek. 

Jedną z osób, które były mocno zaangażowane w działania 
związane z pozyskiwaniem funduszy był mieszkający w Pilchowi-
cach poseł na Sejm RP Jarosław Gonciarz. 

Nasz parlamentarzysta bardzo krótko i skromnie komentuje 
swój wkład w działania na rzecz pilchowickiej parafii: „Cieszę się, 
że mogłem pomóc”. 

A my cieszymy się, że wnętrze Kościoła pw. Ścięcia Św. Jana 
Chrzciciela odzyska swój blask, którym będziemy mogli się zachwy-
cać jeszcze w tym roku, ponieważ termin zakończenia prac w świą-
tyni przewidziany jest na koniec października.
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EMILIA:

Jak to… Dostałam się?! XVII Szkolna Eks-
pedycja do Wietnamu.

Podróże kształcą… To prawda, szczegól-
nie gdy jedzie się na ekspedycje do takiego 
kraju jakim jest Wietnam. Zaczęło się od 
niewinnego marcowego popołudnia, kiedy 
to rodzice otrzymali smsa, że mają otwo-
rzyć wiadomość na poczcie. Oczekiwanie 
na informację, gdzie następna ekspedycja  
i czy w ogóle się dostałam. Nagle wiado-
mość od rodziców…  Emila tym razem Wiet-
nam. Chcesz jechać?  Takiej oferty się nie 
odrzuca.

I tak zaczęła się moja pierwsza wypra-
wa ze Szkolną Ekspedycją.  Po pierwsze 
kupowanie wszystkich potrzebnych rzeczy 
i ubrań. Oczywiście stres przed próbą spa-
kowania tego wszystkiego do plecaka. No 
bo jak tu upchnąć tyle rzeczy w na pozór 
wielkim plecaku? Tak naprawdę nie docho-
dziło do mnie jeszcze w czym biorę udział  
i jak daleko jadę. Zrozumiałam to dopiero  
w dzień wyprawy.

KAMIL:

W dniach od 12.06.2019 r. do 
28.06.2019r. jedenastu uczniów Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowi-
cach oraz jedna uczennica  Zespołu Szkół  
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie wzięło 
udział w wyprawie do Wietnamu w ramach 
projektu „Szkolna Ekspedycja”. 

Nasz skład: Weronika Ścieranka, Julia 
Kołodziej, Emilia Szynkowska, Anna Pio-
trowska, Ewa Pęcikiewicz, Zofia Góra, Mag-
dalena Twardowska, Milena Błędzińska, Ka-
mil Kucharz, Cezary Nowak, Kacper Imiołek 
i Jakub Dzida oraz nasi opiekunowie Paulina 
Skocz i Adam Ziaja 

EMILIA:

12 czerwca wczesna pobudka. Już  
o 6:05 mieliśmy pociąg z Katowic. Na dwor-
cu spotkaliśmy się wszyscy: 12 uczestników 
i 2 opiekunów. Ostatnie pożegnanie z rodzi-
cami i ruszamy. Teraz tylko 4 godziny i już 
w Warszawie, skąd już nie daleka droga na 
lotnisko. 

Nie był to mój pierwszy lot samolotem, 
ale zrobił na mnie (na pewno nie tylko na 
mnie) ogromne wrażenie. Dlaczego? Ponie-
waż lecieliśmy najlepszymi liniami świata 
czyli Emirates. Czekała nas 4 godzinna prze-

rwa przesiadkowa w Dubaju i już za kilka 
godzin byliśmy w Hanoi stolicy Wietnamu. 

Pierwsze uczucie na miejscu: przeraźli-
wy żar i duchota w jednym. Nasz opiekun 
pan Ziaja, bardzo szybko znalazł nam trans-
port do centrum stolicy. 

I moja myśl co dalej ? Pan razem  
z 3 osobami poszedł szukać nam noclegu.  
A my razem z panią Pauliną (drugim opieku-
nem) czekaliśmy i wzbudzaliśmy zaintere-
sowanie Wietnamczyków.  Nocleg trafił się 
nam wspaniały, zaraz koło ulicy handlowej, 
dlatego wieczorem szybko dotarliśmy na 
kolacje. Następnego dnia zaczęło się zwie-
dzanie. 

KAMIL:

Wybraliśmy się w stronę  jeziora za-
chodniego, największego w stolicy zbiorni-
ka z wodą słodką. Zwiedzaliśmy tam rów-
nież  Pagoda Tran Quoc, najstarszą 

w mieście oraz jedną z czterech najważ-
niejszych świątyń w kraju oraz Mauzoleum 
Ho Chi Minha. Niestety w piątki było za-
mknięte. Swoim  kształtem przypominało 
kwiat lotosu i ubolewamy, iż  nie udało nam 
się zobaczyć na własne oczy zabalsamo-
wanego ciała komunistycznego przywódcy 
oraz rewolucjonisty  Ho Chi Minha, które 
spoczywa w centralnej sali budynku i przy 
którego wartę pełni straż honorowa. Ciało 
przywódcy leży w szklanym sarkofagu i jest 
wystawione na widok publiczny od 50 lat, 
bowiem Ho Chi Minh zmarł w 1969 roku. 

Towarzyszył nam upał. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy więzienie Hoa Lo, nazwa-
ne również „Hanojskim Hiltonem”. Warto 
wspomnieć jeszcze o fascynującym Mu-
zeum Historii Wojskowości Wietnamskiej. 
Było ono czynne i pełne eksponatów tj. po-
ciski, czołgi i samoloty.

EMILIA:

Wróciliśmy zmęczeni i zlani potem. 
Nie przez długą trasę, tylko przez okropny 
ukrop tam panujący. Kolejnego dnia poje-
chaliśmy na wycieczkę do malowniczej za-
toki Ha Long Bay, która wpisana jest na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNE-
SCO. Żadne zdjęcia nie oddają jej uroku, 
dlatego wszystkim polecam ją odwiedzić. 

KAMIL:

Był to dzień na swój sposób wyjątkowy, 
gdyż zobaczyliśmy jedno z najpiękniejszych 
miejsc w Wietnamie. Mowa o Zatoce Ha 
Long. Całą zatokę przepłynęliśmy statkiem. 
Odwiedziliśmy jaskinię na jednej z wysp 
oraz natknęliśmy się na wioski, które pły-
wały po zatoce. Łącznie w takich wioskach 
żyje 600 osób w tym 100 dzieci. W zatoce 
znajduje się około 2000 wysp oraz mniej-
szych wysepek. Istnieje legenda, że zatokę 
odwiedził wielki smok, który zanurza się  
i wypływa z zatoki tworząc wysepki. Było to 
jedno z najpiękniejszych miejsc jakie zoba-
czyliśmy!

EMILIA:

I największe zaskoczenie tego wyjazdu 

XVII Szkolna Ekspedycja 
Pilchowice – Wietnam  
przez Knurów

(Relacja z podróży życia Emilii Szynkowskiej i Kamila Kucharza)
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czyli autobusy sypialniane, w których się 
podróżuje leżąc na „łóżkach”. I tym oto spo-
sobem przybyliśmy do Hue dawnej stolicy 
Wietnamu. Jest to urocze miasto z piękną 
architekturą. 

KAMIL:

O poranku dotarliśmy do Hue. Jednym 
z najgorszych przeciwników, z którymi mie-
liśmy się mierzyć był wszędzie panujący 
upał. Temperatury wahały się na poziomie 
40oC. Warto nadmienić, że mieszkańcy 
Wietnamu uważają Hue jako stalicę kultu-
rową kraju. Mieliśmy okazję  zobaczyć  tam 
Cytadelę Cesarską, która jest wpisana na 
listę  UNESCO.

EMILIA:

Następny punkt naszej wycieczki to 
Hoi An miasto lampionów i krawców. Nocą 
zachwycało kolorem lampionów, za dnia 
ubraniami i butami robionymi na miarę. My 
nie próżnowaliśmy i pełni energii zwiedzali-
śmy zabytki Wietnamu. Widzieliśmy mnó-
stwo świątyń, dom ludzi, których potom-
kowie mieszkają tam już od 300 lat i most 
z X wieku łączący dwie dzielnice chińską  
i japońską.  

KAMIL:

W Hoi An to miasto z wyraźnie polskim 
akcentem. Wszystko za sprawą Kazimierza 
Kwiatkowskiego, polskiego architekta, któ-
ry od 1981 aż do swojej śmierci pracował 
jako konserwator zabytków w Wietnamie. 
Przyczynił się do odrestaurowania starówki 
Hoi An. Dzięki temu jest to obecnie jedno 
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w ca-
łej Azji południowo-wschodniej. W tej ma-
lowniczej mieścinie codziennie po godzinie 
20.00 możemy ujrzeć niesamowite lampio-
ny, które są puszczane po rzece Thu Bon ku 
pamięci zmarłych. Przez ten fakt Hoi An jest 
piękny w dzień i w noc.

EMILIA:

W drugim dniu pobytu w Hoi An po-
jechaliśmy na wycieczkę do świątyń w My 
Son. 

KAMIL:

Był to Park Archeologiczny My Son, czyli 
największy kompleks świątyń hinduistycz-
nych. Spacerowaliśmy tam po wielu świą-
tyniach. Kompleks jest starszy od kambo-
dżańskiego Angkor Wat. Na pierwszy rzut 
oka widać było zniszczenia po wojnach  in-
dochińskich.

EMILIA:

3 dniowy pobyt nie skończył się jednak 
tylko na tym. W miejscu naszego noclegu 
wypełniliśmy cel wyprawy czyli naukę goto-
wania. Jakby inaczej pokazano nam jak ro-
bić sajgonki, omlet z krewetkami i mięsem 
czy makaron z warzywami. 

KAMIL:

To co wyraźnie wyróżnia Wietnam na 
tle innych państw to kuchnia. Zdecydowa-
nie jest ona inna od europejskiej. W Hoi An  
mieliśmy okazję przygotować sajgonki jed-
nocześnie spełniając  cel naszej wyprawy, 
którym był kurs gotowania. Oprócz tego 
mogliśmy zakosztować wielu innych po-
traw. Większość z nas zakochała się po uszy 
w wietnamskiej kuchni.

EMILIA:

Kolejny raz nocny autobus i jesteśmy 
w najbardziej wyczekiwanym miejscu czyli 
na plaży. Ciepła woda i czysta plaża. Znów 
upał, ale jakoś dało się go jakoś znieść  
w takim miejscu. 

KAMIL:

Kilka dni cudownego odpoczynku  
w resorcie backpakerskim w Mui Ne, gdzie 
wśród bambusowych ścian i bliskości Mo-
rza Południowochińskiego mieliśmy okazję  
naładować nasze akumulatory i spędzić 
czas na graniu, czytaniu, pływaniu i leni-
stwie. 

EMILIA:

Wszystko co dobre szybko się kończy  
i po trzech dniach lenistwa, sypialnym auto-
busem, tym razem w dzień,  pojechaliśmy 
do Ho Chi Minh City czyli dawnego Sajgonu.  

KAMIL:

Ostatnim miejscem naszej wyprawy 
było miasto Ho Chi Minh gdzie po licznych 
godzinach wędrówki zobaczyliśmy jeszcze 
pocztę główną w Sajgonie zaprojektowaną 
przez Gustawa Eiffela oraz kościół wzoro-
wany na paryskim Notre Dame zbudowane 
za czasów gdy Wietnam był francuską ko-
lonią. Trójkolorowi budowali takie katedry 
aby podkreślić panowanie francuzów na 
terenach Indochin.

EMILIA:

Ostatni dzień, smutek i rozgoryczenie, 
że to wszystko się kończy. Spakowani na lot-
nisku. Ostatnie chwile w Wietnamie. Znów 
lot i Polska. Cała ekspedycja minęła mi tak 
szybko, że nawet nie dochodziło do mnie, 
że to już koniec.  Jestem bardzo zadowolo-
na z przygody, którą przeżyłam. Wietnam 
to wspaniały kraj , który na prawdę warto 
zobaczyć, szczególnie z taką ekipą jak nasza.

KAMIL:

17 dniowa ekspedycja była czymś  fa-
scynującym, nauczyła nas samodzielności, 
odpowiedzialności i zaraziła nas czymś nie-
samowitym, chęcią do zwiedzenia całego 
świata zaczynając od Wietnamu a kończąc 
na afrykańskiej Etiopii.

Podsumowując, chcielibyśmy podzięko-
wać Partnerom wyprawy, Rodzicom uczest-
ników i wszystkim, którzy przyczynili się do 
jej organizacji. Dziękujemy.

Autorzy:  
Emilia Szynkowska i Kamil Kucharz
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Święto plonów każdego roku w Gminie Pilchowice 
obchodzone jest niezykle uroczyście. To okazja, by po-
dziękować nielicznym już rolnikom za ich codzienną 
pracę i włożony trud. Jest to także okazja, by zapre-
zentować się podczas barwnych korowodów i miło 
spędzić czas podczas dożynkowych festynów.

Słowa podziękowań należą się od organizatorów, 
czyli wszystkich sołtysów i rad sołeckich dla sponso-
rów i darczyńców, którzy wspierali dożynki sołeckie  
w tym roku.

***

Podczas uroczystego 
spotkania z rolnikami wrę-
czone zostały przez Macieja 
Gogullę honorowe odznaki 
„Zasłużony dla rolnictwa”. 
Otrzymali je: Sabina Urba-
nik, Aniela Szulc, Feliks 
Krzon i Marcin Widuch. 
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