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Przerwa 
technologiczna, 
czyli nie popływamy

„Dziecięca eskorta 
– zabierz dziecko 
na mecz”  
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Przerwa 
technologiczna, 
czyli nie popływamy

Chodniki 
po poprawkach 

Ulica Wyzwolenia 
po remoncie  

Kolejna droga 
zamknięta

Przejazdu nie będzie

Jest ona potrzebna, aby przeprowadzić prace mające na celu 
przegląd urządzeń odpowiedzialnych m.in. za uzdatnianie wody 
i wykonanie niezbędnych napraw. Prace wymuszają zamknięcie 
obiektu. Basen będzie nieczynny do 11 września.

To nieco dłużej niż do tej pory, ale konieczne jest wykonanie nowej 
fugi w niecce basenu. Pływalnia w tym roku świętuje 14. urodziny,  
a przez ten czas nie przechodziła żadnego poważniejszego remontu. 

W czasie przerwy, poza fugowaniem, zaplanowano także: 
malowanie stolarki okiennej oraz wymianę płytek podłogowych  
w toaletach. Po remoncie na mieszkańców będą czekały odświeżone 
pomieszczenia oraz nowa tablica informacyjna znajdująca się przy 
dużym basenie. Inne też będą oznakowania szatni i toalet.      

- Wszystkie prace prowadzone będą po to, żeby nasi klienci w jeszcze 
lepszych warunkach mogli korzystać z pawłowickiej pływalni – mówi 
Bożena Wróbel, dyrektorka Gminnego Ośrodka Sportu. - Za niedo-
godności przepraszamy i zachęcamy do korzystania z obiektu od 12 
września. bs

Jak co roku, pod koniec sierpnia pływalnia w Pawło-
wicach została zamknięta. Powodem jest przerwa techno-
logiczna. 

Powiatowy Zarząd Dróg przystąpił do naprawy chodników.  
Na ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Polną w kierunku dwupasmówki, przełożono nawierzchnię chodnika. 

Z wyremontowanego chodnika mogą korzystać również miesz-
kańcy ul. Boryńskiej w Warszowicach. Nawierzchnię odtworzono na 
krótkim odcinku, bo liczącym ok. 30 m, ale ważnym dla mieszkańców.  
Chodnik prowadzi bowiem od drogi krajowej nr 81 do kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego. bs

Wyremontowano zniszczone odcinki chodników  
w Pawłowicach i Warszowicach.

Ruszają prace związane z przebudową mostu w ciągu ul. Powstań-
ców Śląskich w Pielgrzymowicach. Prace remontowe wykonywane 
są na zlecenie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Inwestycja ma 
kosztować ok. 800 tys. zł i potrwa do połowy listopada.

Na okres trwania przebudowy mostu w Pielgrzymowicach zo-
staną wprowadzone objazdy drogami gminnymi i powiatowymi. 
Remontowany odcinek będzie można ominąć jadąc ul. Jastrzębską 
lub Groblową i Sikorskiego. bs

12 września, zastanie zamknięty most znajdujący się 
na ul. Powstańców Śląskich w Pielgrzymowicach. Obiekt 
wymaga gruntownej przebudowy. Kierowców będą obo-
wiązywać objazdy. 

Prace prowadzone są przez KWK „Pniówek” w ramach likwidacji 
szkód górniczych i będą polegały na wzmocnieniu konstrukcji 
obiektu. Na czas robót ul. Zapłocie będzie zamknięta. Inwestycja 
ma potrwać do 23 grudnia. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych 
objazdów.

29 sierpnia został zamknięty wiadukt kolejowy znaj-
dujący się nad ul. Zapłocie w Pawłowicach. Droga będzie 
nieprzejezdna do grudnia.

W ramach prac, które prowadziła KWK „Pniówek”, wymieniono 425 
m nawierzchni, utwardzono pobocza oraz odtworzono oznakowanie 
poziome przy krawędziach jezdni. Wymienione zostały także barierki 
ochronne na długości 90 metrów. bs 

Zakończył się remont nawierzchni ul. Wyzwolenia 
w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z DK 81 do 
posesji nr 17. 
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Nowoczesny piec  
w stołówce szkolnej 

Komunikacja od 
września. Nowości

Wraz z powrotem dzieci do szkół 
zmieniają się rozkłady jazdy autobu-
sów, które wracają do kursów wyzna-
czonych na czas nauki szkolnej. Są 
też zmiany w kursach spowodowane 
wydłużeniem niektórych linii, aby 
zapewnić dzieciom bezpieczne dojście do szkoły. Od września auto-
bus w Warszowicach dojeżdża do ulic: Stawowej, Cichej i Osińskiej. 
Przystanek dla mieszkańców tych okolic znajduje się przy ul. Cichej. 
Z kolei, w Pniówku została wydłużona linia w kierunku ul. Dąbkowej. 
Autobus gminnej komunikacji pojedzie ul. Orlą w kierunku ul. Kanar-
kowej i Dąbkowej, a do Pawłowic będzie wracał ul. Kruczą.

Z powodu prac remontowych na skrzyżowaniu dwupasmówki z ul. 
Pszczyńską, autobus nie będzie na razie kursował w kierunku Kolonii 
Studzieńskiej, natomiast w Pielgrzymowicach, z uwagi na zamknięcie 
mostu na ul. Powstańców Śląskich, autobus będzie jeździł wahadło-
wo. Czas przejazdu będzie dłuższy, bo zamknięcie mostu wiąże się  
z wydłużenie każdego kursu o 5 kilometrów.

Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy. Można go 
znaleźć na przystankach, u kierowców oraz na stronie internetowej 
gminy. bs

Od 1 września, wydłużone zostały linie w kierunku 
Warszowic i Pniówka. 

Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach 
została wyposażona w piec konwekcyjno-parowy. – Taki piec to pod-
stawowe wyposażenie każdej większej stołówki – podkreślają kucharki.

Dlaczego? Piec konwekcyjno – parowy ma wiele zalet: zastępuje 
kilka tradycyjnych urządzeń kuchennych, ale też podnosi jakość  
i walory smakowe przygotowywanych dań. To oszczędność miejsca 
i czasu. Obróbka potraw możliwa jest gorącym powietrzem i parą 
wodną, dzięki czemu można przygotowywać równocześnie wiele 
potraw, przy minimalnym zużyciu wody i tłuszczu. bs

Dobry piec jest sercem kuchni. Wiedzą o tym nie tylko 
doświadczone kucharki. 

Nowe przystanki  
w Pielgrzymowicach 
i Pniówku

Nowe przeszklone przystanki pojawiły się w Pielgrzymowicach  
i Pniówku. W tym pierwszym sołectwie wiata znajduje się przy drodze 
prowadzącej do szkoły. Wcześniej znajdował się tam słupek przy-
stankowy, a teraz jest zadaszenie, które będzie chroniło dzieci przed 
deszczem. Kolejną wiatę przystankową w tym sołectwie postawiono 
przy ul. Zebrzydowickiej (przystanek Pielgrzymowice 3). W Pniówku 
nowa wiata stanęła w pobliżu ronda i zastąpiła poprzednią betonową.

W planach jest jeszcze montaż czwartej wiaty – znajdzie się ona 
przy ul. Pszczyńskiej w Warszowicach – i zostanie zamontowana zaraz 
po zakończeniu prowadzonego obecnie remontu drogi.   

Wszystkie wiaty zostały wyposażone w boczne gabloty reklamo-
we, tabliczki na rozkład jazdy, znaki przystanku, kosze na śmieci oraz 
ławki dla pasażerów. bs

Zakończył się montaż 3 wiat przystankowych. Zastą-
piły one stare, wysłużone już konstrukcje. 

Mamy korki!

W czwartek, 11 sierpnia została zamknięta droga w kierunku 
Pszczyny. Trwa przebudowa skrzyżowania ze  światłami w Pawło-
wicach (DK 81 z  ul. Pszczyńską). Prace spowodowały konieczność 
zamknięcia drogi w kierunku Pszczyny oraz wyłączenia z ruchu 
poszczególnych pasów drogi krajowej. Z tego powodu na drodze 
krajowej tworzą się zastoje. Najgorzej jest w weekendy, zwłaszcza, 
kiedy dopisuje pogoda. To czas wyjazdów w góry. W godzinach ran-
nych korki tworzą się na pasie od strony Żor, natomiast w godzinach 
popołudniowych od Wisły. Jeżeli nie chcemy utknąć w korku, powin-
niśmy zmienić godzinę powrotu lub objechać newralgiczne miejsce. 

Liczymy na szybką przebudowę skrzyżowania. bs

Na dwupasmówce tworzą się korki. Utrudnienia  
w komunikacji są związane z przebudową skrzyżowania. 

Korki dochodzą nawet 
do kilometra.



4 RACJE GMINNE

zd
j. b

s
Z ŻYCIA GMINY

Świetne wyniki matur!

Za zasługi dla Gminy Pawłowice

W ubiegłym tygodniu zakończyły się egzaminy poprawkowe  
i znamy już wyniki tegorocznych matur. Na osiemdziesięciu uczniów 
przystępujących do matury, zarówno z  liceum, jak i  technikum, 
egzaminu nie zdała tylko jedna osoba. Do sierpniowych poprawek 
przystąpiło 10 osób (jedna poprawiała pisemny angielski, trzy  
– ustny, a sześć - ustny język polski). 

Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych są bardzo do-
bre, nie tylko pod względem zdawalności, ale i poziomu wyników  
z poszczególnych przedmiotów. Średni wynik z język polskiego dla 
liceów ogólnokształcących wynosi 71 proc., podczas gdy średnia 
województwa śląskiego to 64 proc. Uczniowie technikum wypadli 
równie dobrze (70 proc.). Tutaj średnia dla województwa jest niższa 
aż o 14 proc.  

Uczniowie liceum i technikum okazali się najlepsi w matematyce! 

Tegoroczne wyniki matur w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach są dużo wyż-
sze niż wynoszą średnie krajowa i wojewódzka. Uczniowie 
i nauczyciele mają powody do zadowolenia. Szczególnie 
dobrze wypadła matematyka. 

Nauczyciele mieli trzy lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawo-
dowego oraz działań, które będą podejmowali w celu doskonalenia 
warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w któ-
rej są zatrudnieni. W tym czasie organizowali wycieczki zagraniczne, 
zdobywali dodatkowe kwalifikacje, uczestniczyli w szkoleniach, ale 
też przygotowywali spektakle i uroczystości szkolne.

– Bardzo cieszę się, że nasza gmina ma coraz lepiej przygotowanych 
i wykształconych nauczycieli, którzy ciągle dostrzegają potrzebę samo-
kształcenia – gratulował nauczycielom wójt Franciszek Dziendziel. 
Uroczystość wręczenia aktów poprzedziło ślubowanie, w czasie 
którego nauczyciele zobowiązywali się do „rzetelnego pełnienia po-
winności nauczyciela i wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążenia 
do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcenia i wycho-
wywania młodego pokolenia w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji 
narodowych, poszanowania konstytucji RP”. 

Obecnie w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie 
naszej gminy, największą grupę stanowią nauczyciele z najwyższym 
stopniem awansu zawodowego. Są to nauczyciele dyplomowani, 
których jest 150. Kolejną grupę tworzą nauczyciele mianowani – 78, 
nauczyciele kontraktowi – 46 i stażyści - 16. 

Na nauczyciela mianowanego awansowali: Aneta Goszyc-Walczak 
(nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkol-
nego w ZSP Pawłowice), Katarzyna Twardzik (anglistka w ZSP Paw-
łowice), Marta Florkiewicz – Borkowska (germanistka w Gimnazjum 
w Pielgrzymowicach), Mirela Polnik – Patas (germanistka w ZSO 
Pawłowice), Weronika Miłoś (nauczycielka biologii w ZSO i Gimnazjum 
nr 2 w Pawłowicach) oraz Agnieszka Dworak (nauczyciel przedmiotów 
zawodowych z ZSO Pawłowice).

Sabina Bartecka

Nauczyciele z awansem 

Komisje egzaminacyjne pracowały 7 i 10 lipca. Wszyscy nauczyciele 
zostali dopuszczeni do postępowania egzaminacyjnego i pomyśl-
nie zdali egzamin. Pawłowickiej oświacie przybyło 6 pedagogów 
mających świetne przygotowanie zawodowe i zmierzających do 
najwyższego stopnia awansu zawodowego. 

Otrzymanie awansu było efektem ciężkiej pracy i zdania egzaminu. 

Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
sześciu nauczycieli odebrało z rąk wójta gminy Franciszka 
Dziendziela akty nadania stopnia awansu zawodowego na 
nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się podczas 
comiesięcznego spotkania wójta z dyrektorami szkół.

Wszyscy zdali egzamin pisemny, przy czym średnia w liceum wynio-
sła 68 proc. (średnia wojewódzka – 60 proc.), a w technikum - ponad 
57 proc. (średnia wojewódzka – 46 proc.). 

- To kolejny bardzo dobry wynik z matematyki. Od kilku lat udaje 
nam się utrzymywać wysoki poziom nauczania tego przedmiotu – pod-
kreśla Andrzej Wowra, dyrektor ZSO w Pawłowicach. - Oczywiście to 
efekt pracowitości uczniów, dobrej współpracy z rodzicami i zaanga-
żowania nauczycieli. Na ten sukces składa się też ilość godzin, która 
jest przeznaczona na realizację materiału, oraz tzw. sprawdziany 
dyrektorskie. Od kilku lat, uczniowie od I klasy, raz w miesiącu 
przystępują do badania przyrostu kompetencji. – Są to sprawdziany 
z zadaniami typowymi dla matury. Uczniowie wszystkich klas piszą 
je wspólnie na jednej sali, aby oswoić się z warunkami zbliżonymi do 
egzaminu – dodaje dyrektor. 

Żeby jednak nie było tak różowo, to musimy podać wyniki z języka 
angielskiego. Niestety egzamin z  języka obcego już nie poszedł 
naszym maturzystom tak dobrze, jak z pozostałych przedmiotów. 
Uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 72 proc., podczas gdy 
w województwie jest on wyższy o 5 proc. Lepiej wypadli uczniowie 
technikum – ich wynik jest identyczny jak na całym Śląsku i wynosi 
64 proc. 

Sabina Bartecka

Od lewej: Agnieszka Dworak, Aneta Goszyc - Walczak, Weronika 
Miłoś, Mirela Polnik - Patas i Katarzyna Twardzik. 

Na zdjęciu brakuje Marty Florkiewicz - Borkowskiej.

Dyżur 
pracownika ZUS

W piątek, 9 września, w godz. 8.00 do 13.00 
w budynku Urzędu Gminy Pawłowice dyżur 
będzie pełnił pracownik Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z Pszczyny. Mieszkańcy będą mo-
gli uzyskać informacje w zakresie ubezpieczeń 
społecznych, składek, emerytur czy innych.

Nagroda przyznawana jest instytucjom, firmom, zespołom artystycznym i twórcom, 
stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom, osobom fizycznym, osobom pośmiertnie, 
które poprzez swoje działanie przyczyniły się do promocji gminy w kraju i za granicą, albo 
do jej rozwoju. Na zgłoszeniu oprócz danych osobowych musi znajdować się również 
opis dokonań przedstawionego kandydata. Pełny regulamin konkursu jest dostępny 
na stronie Urzędu Gminy.

Do 30 września można zgłaszać kandydatów do nagrody „Za zasługi 
dla Gminy Pawłowice”. Zasłużeni zostaną wyróżnieni podczas gminnych 
obchodów Święta Niepodległości.
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Pierwszy dzwonek. 
Szkołę czas zacząć!

Stypendium szkolne 

Przedszkolaki będą 
musiały jeszcze poczekać

Niestety, nie udało się zakończyć przebudowy Przed-
szkola w Modrzewiowym Ogrodzie jeszcze przed 1 września.

Inwestycja, która rozpoczęła się w kwietniu, obejmowała m.in. 
przebudowę dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dobudowanie 
ogrodu zimowego, dwóch sal przedszkolnych oraz wymianę instalacji 
wewnętrznych. Prace miały potrwać do końca lipca, lecz ze względu 
na zwiększony zakres robót termin został wydłużony. Do przedszkola 
dzieci będą mogły wrócić dopiero w drugiej połowie lub pod koniec 
września. Po pozytywnych odbiorach technicznych, rozpocznie się 
przeprowadzka. Trzeba będzie przewieźć całe wyposażenie przedszko-
la, wszystko zagospodarować i posprzątać. Pracy jest sporo.

Pierwsze tygodnie września przedszkolaki spędzą więc w gościn-
nych murach SP nr 2 i  ZSO w Pawłowicach, które zapewniały im lokum 
już od kwietnia do czerwca. W związku z tym dyrekcja przedszkola 
zwraca się do rodziców najmłodszych dzieci, aby jeżeli jest to możliwe 
– do czasu dopuszczenia obiektu do użytkowania - zapewnili swoim 
pociechom opiekę we własnym zakresie. bs

Tegoroczne pierwsze klasy są najmniejszymi w historii. W całej 
gminie mamy tylko 83 pierwszoklasistów. I klasa nie została utworzona  
w Krzyżowicach, natomiast w Warszowicach w ławkach zasiadło jedynie 
10 pierwszoklasistów. W Pielgrzymowicach swój debiut szkolny ma 
za sobą 19 dzieci. Największe klasy zostały utworzone w podstawów-
kach w Pawłowicach. W SP-1 powstała klasa 25-osobowa, natomiast  
w SP-2 dwie klasy liczące łącznie 23 uczniów. Są to klasy integracyjne, 
w których organizowane jest wspólne kształcenie dzieci zdrowych  
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych 
ruchowo, niewidzących, niesłyszących z autyzmem, niedostosowanych 
społecznie, z niepełnosprawnością sprzężoną). W klasie integracyjnej 
pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze 
specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (pedagog specjalny). 
Jak wygląda nauka w klasie integracyjnej? Wszystkie dzieci realizują 
taką samą podstawę programową, ale poziom zadań jest uzależniony 
od możliwości dziecka. 

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym udało się w Pawłowicach 
otworzyć oddział integracyjny w przedszkolu. Znajduje się on  
w Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach Osiedlu 
i liczy 16 dzieci. Przedszkolaki z orzeczeniami o niepełnosprawności 
mają dodatkowego nauczyciela i specjalne zajęcia.

Ostatni nabór do gimnazjum
W tym roku szkolnym po raz pierwszy przeprowadzono nabór do 

gimnazjum. W efekcie mamy w I klasach prawie 200 gimnazjalistów. 

Za uczniami koniec wakacyjnej laby i pierwsze lekcje. 
W naszej gminie naukę rozpoczęło 2258 uczniów. Do przed-
szkoli publicznych przyjęto 602 dzieci.

Najwięcej jest w Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach. Tam też udało się 
otworzyć klasę sportową kształcącą w dwóch dyscyplinach sportu: 
pływaniu i piłce nożnej. Klasa powstała w porozumieniu z klubami 
sportowymi. Każdy jej uczeń będzie miał 10 godzin szkolenia sporto-
wego w tygodniu.  

W przedszkolach 600 dzieci
Gminne przedszkola pękają w szwach, ale udało się przyjąć wszyst-

kie dzieci powyżej 3 lat obojga pracujących rodziców. Najwięcej, bo 174 
mamy sześciolatków, trochę mniej pięcio- i czterolatków oraz prawie 
setkę dzieci młodszych. Największym przedszkolem w naszej gminie 
jest placówka na osiedlu. Po rozbudowie udało się tam utworzyć dwa 
dodatkowe oddziały. Miejsce tutaj znalazło prawie 180 dzieci. Zostało 
jeszcze kilka miejsc, dlatego ogłoszono dodatkowy nabór. 150 przed-
szkolaków jest w Przedszkolu nr 1, a 100 w Pielgrzymowicach.    

Nie ma zwolnień
– Udało nam się zapewnić pracę wszystkim nauczycielom – podkre-

śla Jan Figura, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. – Nikt nie został 
zwolniony, mimo zmian w szkolnictwie. Mało to przyjęliśmy nowych pra-
cowników w związku z wakatami oraz nowymi oddziałami w przedszkolu.

Wyremontowane placówki
Po wakacjach uczniowie powrócili do wyremontowanych placówek. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach, w ramach termomoder-
nizacji budynku, wymieniono okna w sali gimnastycznej, aktualnie 
ocieplana jest elewacja. Wokół budynku wykonano drenaż, a w szkolnej 
kuchni przebudowano instalację elektryczną. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Pielgrzymowicach w nowym roku szkolnym mogą ćwiczyć  
w wyremontowanej sali gimnastycznej. Szkoły w Warszowicach i Go-
lasowicach wzbogaciły się o nowe pracownie komputerowe. W każdej 
są 24 komputery. Uroczystego otwarcia pracowni w Warszowicach 
dokonał wójt gminy Franciszek Dziendziel podczas inauguracji roku 
szkolnego.         

Sabina Bartecka

Pomoc materialna 
dla uczniów

Należą do nich:
• Program stypendialny SZANSA – przeznaczony dla studentów  

i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - wnioski do 30 paździer-
nika dochód do 1387,50 zł na osobę 

• Program stypendialny MOTYWACJA – przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, uczniów i absolwentów szkół 
ponadgimanzjalnych  - wnioski do 15 września

• Program stypendialny WARTO SIĘ UCZYĆ – przeznaczony dla 
absolwentów gimnazjum - wnioski  do 15 września  

• Wyprawka szkolna – przeznaczona dla uczniów  klasy VI szkoły 
podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
- wnioski do 16 września. Druki wniosków można odebrać w szkole, 
do której uczęszcza uczeń. 

Dodatkowe informacje w GZO Pawłowice, tel. 32 47 22 757 oraz na 
stronie www.oswiata.pawlowice.pl.

Gmina Pawłowice w roku szkolnym 2016 / 2017 będzie 
realizowała cztery programy wspierające materialnie uczniów. 

W terminie od 1 do 15 września w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pawłowicach można składać wnioski na stypendium szkolne na rok 
szkolny 2016/2017.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, których 
rodziny osiągają dochód do 514 zł miesięcznie na osobę.
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Na dzień spółdzielczości
Pawłowice - perła wśród 
wsi śląskich

Zawitałem tam po południu. Ledwie wysiadłem na stacji, doszedł 
do moich nozdrzy zapach kwiecia. Ruszyłem ku wsi i... zacząłem do-
wierzać zasłyszanym opowiadaniom. Po obu stronach szosy ciągnęły 
się liczne, schludnie utrzymane domki rolników. Ani jeden nie grze-
szy brudem, każdy czyściutko pomalowany przynajmniej wapnem. 
Wszystkie okalające gospodarstwa płoty są w należytym stanie; nie 
zauważyłem ani jednej złamanej sztachety czy deski. Wprawiło mnie 
to w nielada podziw.

- Niech będzie pochwalony! — zatrzymuję jednego z gospodarzy.
- Na wieki wieków.
- Słuchajcie, gospodarzu, co to znaczy, że w waszej wsi jest tak jakoś 

inaczej, niż w innych?
- Tak, panoczku, tak już niejeden przyjezdny pytał. - My tutaj inaczej 

gospodarujemy. Przede wszystkim mamy to do zawdzięczenia szeroko 
rozwiniętej Spółdzielczości. Widzi pan ten budynek? To spółdzielnia 
mleczarska, gdzie mieści się również spółdzielcza kasa oszczędności  
i pożyczek. Dzięki właśnie tym dwu spółdzielniom kwitnie u nas dobrobyt. 
Najlepiej będzie, jak pan tam pójdzie, to dowie się wszystkiego bardziej 

szczegółowo.
Posłuchałem rady. Gdy 

przyszedłem do zarządu  
i przedstawiłem się, przyjęto 
mnie z radością.

- Nareszcie przyszedł ktoś  
z prasy zupełnie samorzutnie, 
- przywitano mnie - a do tego 
właśnie z „Siedmiu Groszy“! My 
tylko tę gazetę w Pawłowicach 
czytamy.

Prezes zarządu oprowa-

Tym razem w naszym cyklu „Ocalić od zapomnienia” 
przedstawiamy dokument ze zbiorów Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej, omawiany na spotkaniu Klubu Historyka. Tekst 
został wyszukany przez Agnieszkę Kieloch, pasjonatkę 
historii z Pielgrzymowic.

Nr. 160— 12. ‚6.1938 R 1*„SIEDEM GROSZY’’

Niemało nasłuchałem się o wyjątkowym położeniu 
gospodarczym Pawłowic, o  panującym tam dobrobycie, 
o schludności i czystości tej wsi itd. Takie pochwały przyj-
mowałem zawsze z pewną rezerwą, znając nieco stosunki 
na wsi w ogóle. To też wybrałem się do tych wychwalanych 
Pawłowic, pragnąc sprawdzić wszystko naocznie. 

dził mnie po halach spółdzielni. Rozbrzmiewa w nich turkot wirówek, 
urządzeń do pasteryzacji mleka i maszyn do robienia masła. Wszędzie 
uderza wyjątkowa czystość.

- Przez naszą spółdzielnię przechodzi obecnie 15.000 litrów mleka 
dziennie, - wyjaśnia prezes - z tego mniej więcej 7.5 tys. przypada na 
pasteryzację mleka zbieraczy, z pozostałego mleka część idzie do Katowic, 
a resztę przerabia się na sery, masło i kwaśne mleko. Ale może przejdziemy 
do spółdzielczej kasy pożyczkowej.

Kasa, jak mnie prezes informuje, udziela pożyczek tylko miejsco-
wym obywatelom. Pomimo kryzysu i mimo zamrożenia przeszło 
150.000 zł przez ustawy oddłużeniowe w rolnictwie, kasa rozwija się 
w dalszym ciągu i w ubiegłym roku udzieliła miejscowym rolnikom 
z górą 50.000 zł pożyczek.

- Obecnie tworzymy jeszcze trzecią spółdzielnię, - wyjaśnia mi dalej 
sympatyczny prezes - spożywczo - rolniczą. Rolnik będzie w niej mógł 
otrzymać wszelkie towary nie tylko z dziedziny spożywczej, ale i wszystko, 
co mu będzie potrzebne do prowadzenia gospodarstwa. Wówczas bę-
dzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób: Rolnik będzie kupował 
w spółdzielni spożywczo - rolniczej towary na kredyt, do mleczarni 
będzie dostarczał mleko, a kasy pożyczkowa i oszczędnościowa będą 
przeprowadzały rozliczenia. W całej miejscowości, liczącej około 
1.700 mieszkańców, nie ma ani jednego Żyda, żaden by się też tam 
nie ostał, gdyż nie wytrzymałby konkurencji spółdzielni. Rzadkością 
jest tu również, czego nie bywa w żadnej innej wsi, że w Pawłowicach 
utrzymać się może fryzjer. Coś naprawdę niesłychanego!

Przy okazji odwiedziłem również miejscowego księdza probosz-
cza Jana Niedzielę, który dzięki swej energii potrafił przy pomocy 
ofiarnych parafian doprowadzić do należytego wyglądu tereny 
kościelne. 350-letni kościół wygląda prawie jak nowy. Gdy chodziło 
o wymalowanie wnętrza kościoła, w ciągu jednego dnia znalazły się 
na ten cel pieniądze. 

To samo można powie-
dzieć o zbiórce na odno-
wienie stacyj Męki Pańskiej. 
Pawłowice mają również  
i swoich rzeźbiarzy. Wyjąt-
kową sławą cieszą się Jan 
Janota i  Alojzy Ździebło, 
którzy już niejedne rzeźby  
i ołtarze wykonali dla ślą-
skich kościołów. Obaj rzeź-
biarze mają obecnie wyko-
nać kilka prac do Gdańska.

Przy tym wszystkim jednak nie wszystko i nie wszyscy są w zupeł-
nym porządku. Najwięcej utyskiwań sypie się pod adresem Urzędu 
Skarbowego. Za ubiegły rok Urząd Skarbowy w Pszczynie wymierzył 
Spółdzielni Mleczarskiej z górą 23.644.62 zł tytułem podatku docho-
dowego, jakkolwiek faktycznie nie było ku temu żadnej uzasadnionej 
podstawy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Urząd Skarbowy wliczył do 
dochodu bonifikatę długu w Państwowym Banku Rolnym w kwocie 
50.000 zł, której skreślenie otrzymała spółdzielnia na wysanowanie 
przedsiębiorstwa, to w zupełności przyznamy rację rolnikom, których 
wysiłkiem spółdzielnia stanęła. Poza tym doliczono do dochodu 
koszta amortyzacji w wysokości prawie 4.000 zł, podczas gdy nawet 
przy obliczeniu 20 proc. amortyzacji wynosi to dopiero około 1.5 
tys. zł. A wiemy przecież z doświadczenia, że amortyzację oblicza się  
w 5 proc. stosunku do wartości inwentarza.

Takie postępowanie na pewno nie przyczyni się do popularyzacji 
spółdzielczości. Gdy o takich faktach dowiedzą się ludzie, pragnący 
stworzyć jakąkolwiek spółdzielnię, będą  woleli raczej odstąpić od 
planu... 

Lech Całka

Do artykułu zostały dołączone zdjęcia 
udostępnione przez GBP Pawłowice.
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Wśród najlepszych w Polsce

SPONSORZY BIEGU PAWŁOWICKIEGO

DZIĘKUJEMY

W rankingu zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz 
redakcję „Biznes Trendy”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pawłowice” 
otrzymała tytuł laureata oraz została wyróżniona Godłem Perły 
Polskiej Spółdzielczości. Nagrodę przyznano za trud włożony  
w rozwój spółdzielni mieszkaniowej, dbałość o dobro mieszkań-

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice znalazła się  
w gronie najlepszych spółdzielni w Polsce, które od lat 
reprezentują wysokie standardy zarządzania.

Na zdjęciu: Andrzej Tyszko (przewodniczący Rady Nadzorczej), Janina Różańska, Marzena Duda, Elżbieta Pawlak, Sylwia Martynowska, Anna Nowak, 
Bożena Klimek, Janina Krakowska, Michał Gryt (redaktor Rzeczpospolitej), Mirosław Rajca (członek RN), Bogusława Pietrek (sekretarz RN),

Anna Dąbrowska (prezes zarządu SMP), Grażyna Kuszkowska i Beata Obracaj.

ców i reprezentowanie wysokich standardów w administrowaniu.
Nagrodę podczas posiedzenia Rady Nadzorczej odebrała pre-

zes zarządu Anna Dąbrowska. - Jestem bardzo dumna, że w skali 
kraju stawia się naszą spółdzielnię za przykład – podkreśla. - Takie 
nagrody stanowią pewnego rodzaju pamiątkę dobrze wykonanej 
pracy wielu ludzi, przede wszystkim pracowników Spółdzielni, 
członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.

Sabina Bartecka

Zmiana godzin
Dział świadczeń rodzinnych i alimenta-

cyjnych informuje, że od 1 września do 30 
listopada, zmieniają się godziny wydawania 
i przyjmowania wniosków w sprawie świad-
czeń rodzinnych.

Poniżej nowe godziny
poniedziałek: od 7.30 do 15.30
wtorek: od 7.30 do do 17.00
środa: od 7.30 do 15.30
czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek – prace wewnętrzne (biurowe)

Wnioski na nowy okres zasiłkowy
Od 1 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzin-

nego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017. Od 1 listopada 
2016 r. do 31 października 2017 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie będzie 
wynosiło 674 zł, a na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne 764 zł.

Kwoty zasiłku rodzinnego oraz dodatków, od 1 listopada 2016 r. do 31 października 
2017 r. będą wynosić: zasiłek rodzinny na dziecko do 5. roku życia – 95 zł, w wieku od 5 do 
18 lat - 124 zł, od 18 do 24 roku życia - 135 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka - 193 zł miesięcznie, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej - 95 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 
90 zł (do 5. roku życia), 110 zł (od 5 do 24 lat), dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (113 zł na zamieszkiwanie, 69 zł na dojazdy).

Świadczenia rodzinne

zd
j. b

s
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Pawłowice biegają. I to jak!

W niedzielę, 28 sierpnia, w parku w centrum Pawłowic odbył się Bieg 
Pawłowicki. To impreza, organizowana przez Urząd Gminy Pawłowice, której 
celem jest promowanie biegów. – Chcemy by w takich imprezach brały udział 
całe rodziny. Dlatego oferta jest szeroka. Są biegi dla maluchów i młodzieży, jest 
bieg główny dla bardziej zaawansowanych, jest także sztafeta dla samorządowców  
i przedstawicieli firm – mówi wójt gminy Franciszek Dziendziel. - Każdy może 
wybrać coś dla siebie, od najmłodszego do najstarszego.

Najpierw dzieci i młodzież
I rzeczywiście w niedzielę w parku można było zaobserwować całe rodziny. 

Nie zawsze w komplecie udawały się na linię startu. Zdarzało się, że kończyło się 
na dopingowaniu syna, bądź mamy. W pierwszej kolejności do zmagań przystą-
piły dzieci. Najmłodsze miały nieco ponad rok. Na trasie pomagali im rodzice, 
trzymając za rączkę dzielne maluchy. W przypadku młodzieży, bieg miał już 
charakter wyścigu, a osiągane wyniki mogły budzić podziw, także wytrawnych  
i doświadczonych biegaczy. Dodajmy, że chętnych było więcej niż zaplanowano. 
Organizator biegu oraz sponsor medali i koszulek Carbo Asecura SA przygo-
tował 200 medali, w tym 20 dodatkowych, jednak chętnych było znacznie 
więcej. Młodzi zawodnicy nie rezygnowali ze współzawodnictwa, mimo braku 
pakietów startowych. W nagrodę na wszystkich uczestników czekały pączki 
ufundowane przez piekarnię TAD Tadeusza Pisarka z Pawłowic oraz kosze  
z owocami ufundowanymi przez Sklep Rolno -Spożywczy Małgorzaty Werner 
- Szymanel z Pawłowic. Restauracja SMAK REGIONU dla ochłody przywiozła 
lody śmietankowe.

5 kilometrów w 16 minut!
Punktualnie o godz. 13.00 rozpoczął się bieg główny na dystansie 5 kilo-

metrów. Do walki w pełnym słońcu przystąpiło 227 osób, w tym aż 100 kobiet. 
Najszybszy biegacz przekroczył linię mety już po 16 minutach i 22 sekundach. 
Okazał się nim Szymon Ostrowski, mieszkaniec Pielgrzymowic, zawodnik LKS 
Pszczyna. Dodajmy, że jego mama, Małgorzata Ogierman, osiągnęła równie 
imponujący wynik, 23 minut i 45 sekund, i była najlepsza wśród kobiet powy-
żej 50 lat. Najszybszą kobietą zawodów okazała się Aneta Suwaj z Jastrzębia 
– Zdroju z wynikiem 18:12. Strażacy zbudowali kurtynę wodną schładzającą 
rozgrzanych upałem zawodników. Z wodą i zraszaczami pojawili się również 
mieszkańcy okolicznych domów. Na mecie zawodników witały dziewczyny  
z Klubu Sportowego ACTIVE, a medale wręczali: wójt gminy Pawłowice Franci-
szek Dziendziel, dyrektorka Gminnego Ośrodka Sportu Bożena Wróbel oraz gość 
specjalny - Jarosław Domin – prezes firmy JAS -FBG SA, która była sponsorem 
strategicznym biegu. 

Pierwsze zawody za nimi
Dla wielu osób Bieg Pawłowicki był pierwszym startem w zawodach. - Bie-

gam od 2 miesięcy – przyznaje Grzegorz Porwisz. - Dzisiaj udało mi się pokonać  
5 kilometrów bez problemów i w znacznie lepszym czasie niż na treningach. Jestem 
bardzo zadowolony. Zacząłem biegać, żeby poprawić kondycję, bo mam pracę biu-
rową. Inny pawłowiczanin, Kamil Walczak też zaczął biegać niedawno. - Ważna 
jest systematyczność. Dlatego staram się trenować trzy razy w tygodniu od 5 do 
10 kilometrów – mówi. - Dzisiaj bardzo chciałem złamać 25 minut i udało się! 

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała policja, o zdrowie biegaczy 
zadbali ratownicy medyczni z firmy AZYMUT, a w zabezpieczaniu trasy pomagali 
harcerze z 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej.  

Sztafety dały z siebie wszystko     
Ostatnim punktem w biegowym programie była Sztafeta Samorządowców 

i Przedsiębiorców. Na starcie pojawiło się 14 drużyn, które walczyły w kate-
gorii męskiej i mieszanej. Najlepsze okazały się reprezentacje żorskiej firmy 
OLOMOTO oraz sekcji Runteam z Pawłowic. Uczestnikami sztafety oprócz do-
świadczonych już biegaczy były także osoby, które na co dzień nie biegają. - Ze 
względu na obowiązki zawodowe, każdy z nas trenował indywidualnie – mówi 
Eugeniusz Piechoczek, prezes delegatury RIG w Pawłowicach, który wraz  
z sołtysem Pawłowic Grzegorzem Cyrulikiem, dyrektorem WORD w Katowicach 
Romanem Bańczykiem i Tomaszem Nogłym wystartowali w sztafecie. - Żadnego 
stresu, fajna zabawa, może za rok spróbuję wystartować w biegu głównym – mówi 
sołtys Pawłowic Grzegorz Cyrulik. 

Wśród uczestników biegu rozlosowano mnóstwo nagród i bonów. Klub 
Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. przybył z gadżetami promocyjnymi i gigan-
tyczną „żywą” maskotką. Impreza miała charakter piknikowy, dlatego wzięli  
w niej udział nie tylko zawodnicy i kibice, ale również mieszkańcy i goście. 

Sabina Bartecka

Niesamowita atmosfera, żar z nieba i wspaniały doping kibiców. Druga edycja Biegu Pawłowickiego przeszła do historii. 

Medale zawodnikom wręczali: wójt Franciszek Dziendziel, dyrek-
torka GOS Bożena Wróbel i prezes JAS-FBG SA Jarosław Domin.Dla dzieci były pączki, 

owoce i lody.

W biegu głównym wystartowało aż 100 kobiet! 
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Pawłowice biegają. I to jak!
Niesamowita atmosfera, żar z nieba i wspaniały doping kibiców. Druga edycja Biegu Pawłowickiego przeszła do historii. 

W organizację imprezy włączyli się członkowie 
grupy biegowej Runteam z Pawłowic.

Kopalnia Formy z Jastrzębia – Zdroju udostępniła 
trampoliny,na których do woli mogli skakać wszyscy. 

Stoiska promocyjne w parku przygotowali sponsorzy. Każdy mógł 
skorzystać z masażu i zbadać poziom tkanki tłuszczowej.

Szymon Ostrowski, młody biegacz z 
Pielgrzymowic, był najlepszy!

Wystartowało 14 sztafet.

Medale zawodnikom wręczali: wójt Franciszek Dziendziel, dyrek-
torka GOS Bożena Wróbel i prezes JAS-FBG SA Jarosław Domin.

W biegu głównym wystartowało aż 100 kobiet! 
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Maluszkowe kino
7 września, godz. 17.00, 
Centrum Kultury Pawłowice

7 września na dzieci czeka nie lada grat-
ka! Przedpremierowy pokaz filmu z nowej 

serii „Kuba i Śruba”. Warto chodzić do „Maluszkowego kina” 
regularnie. W tym sezonie nowością będzie nagroda dla 
wytrwałych widzów. Dzieci, które obejrzą wszystkie filmy od 
września do czerwca, pojadą do kina w Rybniku na bajkowy 
hit sezonu. Bilety kosztują: 6 zł - normalny, 5 zł - ulgowy. 

Filmowe środy
7 września, godz. 19.00, 
„Bernadetta. Cud w Lourdes”
Centrum Kultury Pawłowice

Od września, zapraszamy ponownie na 
filmy na wielkim ekranie. Pierwszy seans już 

7 września. Zobaczymy poruszającą opowieść o cudownych 
objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi.

Bilety w cenie 10 zł i 8 zł do nabycia przed seansem.

Teatralny wrzesień
Na rozpoczęcie sezonu wszystkich 

miłośników teatru, małych i dużych, zapraszamy na 
spektakle w sali widowiskowej Centrum Kultury.

W piątek, 16 września, 
o 17.00 pierwsze przed-
stawienie z cyklu WESOŁE 
BAJECZKI dla najmłod-
szych. Teatr Żelazny z Ka-
towic zaprezentuje „Pchłę 

Szachrajkę”. Sceniczna adaptacja tekstu Jana 
Brzechwy rozbawi nie tylko dzieci.

W sobotę, 17 września, o godz. 18.00 widzom doro-
słym proponujemy sztukę Piotra Adamczyka pt: „Powrót 
do Edenu” - historię opowiedzianą z przymrużeniem 
oka, jednocześnie absurdalną, 
groteskową i nie pozbawioną 
refleksji. Uwaga - w jednej z ról 
występuje instruktorka teatral-
na Gminnego Ośrodka Kultury 
w Pawłowicach Ewa Sikora! 

Bilety do nabycia przed spektaklami oraz 
w przedsprzedaży na stronie: www.gokpawlowice.pl.

W następny weekend scenę oddamy młodym wykonaw-
com z grupy musicalowej „eM”. 25 września, w niedzielę, 
przedstawienie pt: „Upiorny teatr”, w którym warstwę muzycz-
ną tworzą piosenki z niezapomnianego Kabaretu Starszych 
Panów. Zapraszamy dorosłych i młodzież o godz. 18.00.

Wrzesień to nie tylko miesiąc rozpoczęcia szkoły  
i przedszkola, ale także czas wyboru zajęć pozalekcyjnych. 
Gminny Ośrodek Kultury przygotował na ten sezon kilka 
nowości m.in. zajęcia dla rodzin.   

W ofercie dla dzieciaków znajdują się zajęcia plastyczne, teatral-
ne, wokalne, szachowe, języka angielskiego oraz dla maluszków 
wraz z rodzicami. Nowością są zajęcia dla rodzin, podczas których 
dziecko wraz z mamą lub tatą będzie miło spędzać czas na twórczej 
zabawie. Zajęcia będą odbywać się w cyklu miesięcznym, raz w 
tygodniu. Przez 2 do 3 godzin rodziny będą tworzyć artystyczne 
przedmioty użytkowe. Każdy cykl będzie składał się z 4 spotkań, 
podczas których dziecko wraz z rodzicem będzie mogło wspólnie 
stworzyć coś niezwykłego, co ozdobi mieszkanie lub będzie nie-

zwykłym prezentem. Pierwszy cykl „Twór-
czej rodziny” będzie miał nazwę: LAMP-art, 
czyli warsztaty tworzenia oryginalnych 
lamp.   Warsztaty będzie prowadziła Aneta 
Płaczek, absolwentka Wydziału Artystycz-
nego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Dzieci i młodzież mogą także zapisać 
się do grup i zespołów funkcjonujących 
przy GOK. Działają grupy teatralna i musi-
calowa, są zespoły pieśni i tańca ludowego.

Osoby dorosłe mają do wyboru zespoły folklorystyczne  
w sołectwach oraz chór kameralny. Warto podkreślić, że udział 
w grupach i zespołach jest bezpłatny. Z kolei, w ramach Edukacji 
Seniorów mogą uczestniczyć w kursach: plastycznym, języka nie-
mieckiego, języka angielskiego i komputerowym. Kontynuowane 
będą również spotkania w ramach Klubu Seniora oraz dyskoteki 
dla dojrzałych. 

Zapisy trwają do 30 września. Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy oraz instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury,  
tel. 32 47 22 570. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą 
na stronie internetowej!

Zapisujemy się 
na zajęcia!

Przyjdź na drzwi otwarte, aby wybrać najlepsze zajęcia 
dla twojego dziecka. Zabierz swoją pociechę, porozmawiaj  
z instruktorami, na pewno razem dokonacie dobrego wyboru,  
a dziecko będzie chodziło na zajęcia z radością i entuzja-
zmem. 

9  września, o godz. 17.00, swoje podwoje otwiera Cen-
trum Kultury Pawłowice. 12 września, o godz. 16.00 drzwi 
otwarte organizuje Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu. 
Tego dnia swoją ofertę dla dzieci i dorosłych przedstawi 
nowo otwarty Club Tańca „i”. W programie m.in. disco dance, 
zumba, balet, jazz, trening funkcjonalny i grupa taneczna 
„Mamuśki”. Więcej na FB.  

Dzień Otwarty
w GOK Pawłowice: 9 i 12 

września
19 września, rusza nowy sezon 

zajęć artystycznych 
organizowanych 

przez GOK Pawłowice.
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CENTRUM KULTURY 
PAWŁOWICE

BILETY: 45zł

Tak bawiła się 
młodzież!

Impreza organizowana jest na zakończenie wakacji przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Pawłowicach. Gwiazdą tegorocznego festiwalu był 
skład Buka, który przyjechał do nas aż z Gdańska. Podczas koncertu, 
który odbył się 26 sierpnia w sali widowiskowej Centrum Kultury, 
młodzież mogła usłyszeć utwory ze wszystkich dotychczas wydanych 
płyt gdańskiego rapera. Nie zabrakło najnowszych singli jak: „Zamknij 
oczy”, „Biały Królik” czy też starszych utworów: „Pierwsza miłość”  
i „Achtung”. Supporterzy nie mieli prostego zadania, musieli rozru-
szać bowiem publiczność, która zajęła dogodne, siedzące miejsca. 
I udało im się to w kilka minut. Gdański skład rozbujał pawłowicką 
publiczność w ekspresowym tempie. Już po kilku minutach wszy-
scy znaleźli się pod sceną,  
z rękami w górze, śpiewając 
wraz z raperem. Po udanym 
koncercie przyszedł czas 
na autografy i pamiątko-
we zdjęcia. Jako support 
przed Buką wystąpił muzyk 
z Jastrzębia – Zdroju, który 
sam zgłosił się do organi-
zatorów. W jego wykona-
niu usłyszeliśmy hip-hop  
w dobrym bicie.   

Już po raz siódmy odbyły się Młodzieżowe Dni Kultury 
– dwa dni spotkań z muzyką na żywo, zakończone dyskoteką 
z didżejem.

Sobota upłynęła pod znakiem dyskoteki na świeżym powietrzu  
w pawłowickim parku. Za konsolą zasiedli pawłowiccy didżeje: Mate-
usz Puzoń i Daniel Skrzypczyński. Prezenterzy przygotowali najwięk-
sze dyskotekowe hity. Młodzież mogła potańczyć, ale też posłuchać 
rapera z Pawłowic. Bartosz Franc (ksywa FRANCU GRN), rapuje od kilku 
lat. Na co dzień Bartosz pracuje w firmie budowlanej, a w wolnych 
chwilach układa liryki o tym, co widzi dookoła. Pawłowiczanin ma za 
sobą kilka występów, w tym drugi w naszej gminie. bs

Podziel się książką
Podaruj swoim książkom drugie życie i wymień je na inne. 

Rusza czwarta edycji akcji organizowanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach.

W dniach od 12 do 16 września, w czytelni biblioteki, 
będzie można zostawić przeczytane i niepotrzebne już 
książki, w zamian zabierając inne. Przyjmowana jest tylko 
beletrystyka dla młodzieży i dorosłych.  

Mateusz Puzoń 
i Daniel Skrzypczyński 
- didżeje z Pawłowic.

Bartosz Franc - raper z Pawłowic.

Grupa Buka w czasie 
koncertu.
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„Dziecięca eskorta 
– zabierz dziecko 
na mecz”  

Było to spotkanie wyjątkowe, bo do Pawłowic przyjechał aktualny 
lider III ligi, a z tej okazji na stadionie GKS Pniówek ’74 rozpoczęto nową 

W sobotę, 27 sierpnia w Pawłowicach, rozegrano 
spotkanie szóstej kolejki III Ligi 3 grupy. Na boisku GOS 
zmierzyli się GKS Pniówek ’74 Pawłowice oraz BTS Rekord 
Bielsko - Biała. 

akcję promującą aktywny tryb życia wśród najmłodszych. Akcja nosi 
nazwę „Dziecięca eskorta – zabierz dziecko na mecz” i została zorgani-
zowana prze władze GKS Pniówek ’74 wraz z portalem internetowym 
www.gkspniowek74.pl.

Ma ona na celu promowanie piłki nożnej wśród najmłodszych, 
a także jest okazją do zaprezentowania się pozostałych drużyn 
piłkarskich z naszej gminy. 27 sierpnia na mecz zostały zaproszone 
zawodniczki i zawodnicy UKS Warszowice, którzy w asyście prezesa 
Roberta Stajera, całymi rodzinami przybyli do Pawłowic, aby wraz 
z innymi dziećmi z gminy Pawłowice „eskortować” przy wyjściu na 
murawę boiska zawodników obydwu drużyn oraz obsadę sędziowską 
spotkania.

Podczas wyprowadzania piłkarzy miała miejsce fantastyczna scena, 
gdyż obie drużyny na wyjście nie miały chyba nigdy tylu fotografów, 
co w opisywanym spotkaniu. I to nie piłkarze byli głównym obiektem 
fotografowania, ale kibicujące im dzieci. Na pamiątkę spotkania każde 
dziecko otrzymało upominek ufundowany przez sponsorów: Dział 
Górniczy KWK „Pniówek” oraz piekarnię Jo-Mar Pawłowice.

Samo spotkanie miało dramatyczny przebieg. Drużyna „Pniów-
ka” objęła prowadzenie już w 12. minucie po strzale Karola Goika. 
Strzelec bramkę dedykował swojemu chrześniakowi, Szymonowi 
Wodzińskiemu, który również brał udział w „eskorcie” i wyprowadził 
wujka na mecz. W drugiej połowie drużyna z Bielska doprowadziła  
w 52. minucie do wyrównania po golu Hałata. Ostatnie słowo nale-
żało jednak do gospodarzy, którzy przesądzili losy spotkania w 75. 
minucie po golu zdobytym przez Majsnera. Naszym piłkarzom należą 
się duże gratulacje ze zwycięstwa, gdyż prawie przez 30 minut grali  
w osłabieniu po czerwonej kartce, którą otrzymał Kukla.

Akcja „Dziecięca eskorta” będzie kontynuowana. Zapraszamy wło-
darzy klubów piłkarskich z naszej gminy i wszystkich zainteresowa-
nych do kontaktu za pośrednictwem portalu www.gkspniowek74.pl.

SP

W miejscowościach Hrčava, Istebna i Čierne zbiegają się granice 
trzech państw – Czech, Polski i Słowacji. W korycie przepływającego 
potoku, znajduje się punkt styczny ich granic, stanowiący środek 
okręgu wpisanego w trójkąt. Wierzchołki tego trójkąta oznaczone 
są wysokimi słupami z granitu.

To wszystko mogli zobaczyć zawodnicy Młodzieżowego Klubu 
Sportowego „Promyk” Golasowice. 20 sierpnia, władze klubu zorga-
nizowały dla nich wycieczkę. Młodzież podczas niej mogła nie tylko 

Mecz na trójstyku trzech granic
Piłkarze z Golasowic mogli przebywać w trzech państwach jednocześnie. Jak to możliwe?

podziwiać malownicze tereny Jaworzynki i okolic, ale także rozegrała 
mecz z drużyną młodzików z Istebnej.

W wyjeździe uczestniczyli: Michał Wożgin, Tomasz Bolek, Dagmara 
Szatkowska, Szymon Pisarek, Dawid Kułacz, Szymon Kajsztura, Kamil 
Krzempek, Szymon Kurasiewicz, Kacper Matuszczyk, Kamil Chmiel, 
Bartosz Ukweja, Andrzej Pindel, Błażej Folwarczny, Dawid Kątny oraz 
kierownik drużyny Wojciech Pisarek, trener Adrian Maksymiuk i prezes 
Antoni Trzaskalik.
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Gminny Ośrodek Sportu
ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice   

tel/fax: 32-47-24-215
NIP 638-15-90-058 
e-mail: gos@pawlowice.pl
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Nasi najmłodsi
Bartosz Płonka z Pielgrzymowic, syn Oliwii i Dawida, ur. 18 czerwca

Miłosz Cepiel z Pielgrzymowic, syn Beaty i Łukasza, ur. 22 czerwca

Radosław Małek z Pawłowic, syn Pauliny i Dawida, ur. 4 lipca

Dominik Niebisz z Pawłowic, syn Izabelli i Marcina, ur. 7 lipca

Maksymilian Pisarek z Pawłowic, syn Angeliki i Grzegorza, ur. 25 lipca

Wojciech Ziarno z Warszowic, syn Beaty i Przemysława, ur. 29 lipca

Gratulujemy! 

Gminny Ośrodek Sportu 
oraz Szkoła Jogi Padma 

zapraszają do udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jogi, 
które poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. 

Pierwszy trening 5 września.

Duże emocje i mecz 
przerwany przez ulewę

Już po raz czwarty Młodzieżowy Klub Sportowy „Promyk” Golaso-
wice wspólnie z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną z Golasowic  
i Jarząbkowic zorganizowali Turniej Piłkarski im. Marka Stawniczego. 
W rozgrywkach startowali młodzi piłkarze oraz strażacy – pasjonaci 
piłki nożnej. 

Jako pierwsi na murawę weszli zawodnicy rocznika 2006 i młodsi, 
reprezentujący sołectwa Golasowice i Jarząbkowice. Lepsi okazali 
się zawodnicy z Jarząbkowic, którzy zdecydowania rozprawili się ze 
swoimi przeciwnikami. 

Jednak najwięcej emocji, i to nie tylko piłkarskich, towarzyszyło 
spotkaniu młodzieży reprezentujących gospodarzy. Mecz musiał 
zostać przerwany z powodu ulewy. 

Kiedy deszcz ustał, do zmagań przystąpili strażacy z Golasowic 
i Jarząbkowic. Mecz towarzyszki drużyn seniorów zakończył się 
wygraną Golasowic. 

Jak podkreśla Antoni Trzaskalik, prezes MKS „Promyk” Golasowice: 
- Nie o wynik tu chodzi, ale o popularyzację sportu wśród mieszkańców 
i o zachęcenie zarówno dzieci, jak i dorosłych do aktywności fizycznej  
i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Turniej został zorganizowany przy wsparciu Urzędu Gminy Pawło-
wice. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy kubek. bs

14 sierpnia, na boisku w Golasowicach odbył się turniej 
piłkarski. W zawodach nie zabrakło emocji ani niespodzie-
wanych rozstrzygnięć. 

Treningi karate
Klub Sportowy „Pawłowice” zaprasza na 

treningi karate kyokushin. Pierwsze zajęcia 
we wtorek, 6 września. Treningi odbywają 
się we wtorki i czwartki w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Pawłowicach: dla dzieci i młodzieży do 
14. roku życia od godz. 17.00 do 18.00, 
natomiast zajęcia dla starszej młodzieży 

i dorosłych od godz. 18.00 do 19.00. Zapisy trwają ciągle, 
w  każdej chwili można dołączyć do grupy. Szczegółowe 
informacje pod numerem telefonu: 500 262 996. 

Hala pod namiotem znowu czynna
Od 5 września do 21 października, 

czynna będzie hala wielofunkcyjna 
pod namiotem. Obiekt znajduje się 
na terenie osiedla.  Z hali można 
korzystać od poniedziałku do piątku 
od godz. 14.00 do 21.00. W week-
endy obiekt jest zamknięty. W spra-

wach wynajmu należy kontaktować się z GOS Pawłowice,  
tel. 32/ 472 42 15.  

O złotówkę więcej
Po 5 latach zmienia się cennik na 

pawłowickim basenie. Od 12 wrze-
śnia bilety będą droższe o złotówkę. 
Za bilet normalny zapłacimy 11 zł 
(wcześniej było to 10 zł), a za bilet 
ulgowy i dla seniorów 8 zł (7 zł). Po 

przekroczeniu 90 minut musimy liczyć się z dopłatą, która 
będzie wynosiła 20 i 15 groszy za każdą kolejną minutę, którą 
spędzimy na pływalni (drożej o 5 groszy). 

Salsation, nowość w GOS w Pawłowicach
Od 1 września w każdy czwartek, 

o godz. 18.30, w Gminnym Ośrodku 
Sportu w Pawłowicach odbywać się 
będą zajęcia salsation, łączące taniec 
z treningiem funkcjonalnym. Jeżeli 
kochasz taniec, chcesz dobrze się ba-

wić, jednocześnie spalając kalorie i poprawiając sprawność 
fizyczną, to musisz koniecznie sprawdzić, czym jest salsation. 
Kontakt: 500 121 992 (Iwona) oraz 724 863 789 (Monika).

KS Active Pawłowice – nabór!
Zapraszamy wszystkie dzieci  

w wieku od 4 lat, kochające 
taniec i akrobatykę, na zajęcia  
w Klubie Sportowym KS „Active” 
Pawłowice. Zajęcia prowadzone są  
w trzech grupach: najmłodszej (od 
4 do 6 lat), średniej (od 7 do 8 lat) 

i najstarszej. Grupa młodsza będzie trenować we wtorki, 
natomiast dwie pozostałe w poniedziałki, środy i piątki. 
Zajęcia odbywają się w salce fitness w Gminnym Ośrodku 
Sportu w Pawłowicach.

Prowadzi je instruktor i choreograf Bernadeta Mikołajec. 
Szczegóły pod numerem telefonu: 503 012 564. 

Start 5 września.
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Ogłoszenia Urzędowe

Więcej informacji: Tyberiusz Zawadzki, 
Robert Stępień, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego: 
Tom - Elektro I, tel. 32/ 47 107 
66, 66 07 58 774, 60 411 00 73 

lub Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych: 
- Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292 

(w godz. od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 
396 250, 509 922 931 (w pozostałych 
godzinach).

Gospodarka odpadami 
w Gminie Pawłowice

Dzikie wysypiska: śmieci w lasach
Temat dzikich wysypisk wciąż jest aktu-

alny. W lasach i rowach można znaleźć okna, 
opony i wiadra z resztkami farb.  

Już ponad 3 lata funkcjonuje w całej 
Polsce system gospodarowania odpadami, 
w ramach którego odbierane są praktycznie 

wszystkie odpady powstające w domach mieszkalnych. Mimo 
to wciąż w lasach odnajdujemy porzucone odpady, głównie 
takie jak: opony czy odpady budowlane. Bardzo często śmie-
ci te są przywożone przez mieszkańców ościennych gmin.  
- Koszty ich usunięcia są pokrywane z budżetu przewidzianego 
na gospodarowanie odpadami, który w całości pochodzi z opłat 
wnoszonych przez naszych mieszkańców – wyjaśnia pracownik 
Urzędu Gminy. - Dlatego prosimy o zwracanie uwagi na osoby 
mogące podrzucać odpady w miejsca niedozwolone i zgłaszanie 
takich przypadków policji.

Nawet 5000 zł  kary za ognisko w ogrodzie
Na terenie ogródków działkowych, ani  

w ogródkach prywatnych domów nie można 
palić odpadów zielonych. 

Co więcej - osobom, które w ten sposób 
pozbywają się traw, liści czy gałęzi grożą 
mandaty. - Ich wysokość to nawet 5000 zł,  

a dodatkowo sąsiad może skierować sprawę do sądu -  tłumaczy 
pracownik Urzędu Gminy.

W ostatnim czasie coraz więcej osób zaczęło spalać liście 
i gałęzie na terenie swoich posesji. Jest to działanie, które nie 
tylko stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, 
ale jest także bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Nikt nie chce 
mieć przecież na swoim podwórku czy w domu kłębów dymu. 
Dlatego przypominamy, że odpady zielone należy składować 
na kompostownikach albo wyrzucać w specjalnych, brązo-
wych workach, które otrzymują wszyscy właściciele nierucho-
mości. Przez cały rok śmieci organiczne można także zawozić 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
znajduje się na terenie GZK Pawłowice. 

Wielkogabaryty: 6 i 8 września 
Zbliża się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon 
samochodów osobowych i wielkogabarytowych odpadów 
budowlanych (np. okien, drzwi).

W pierwszej kolejności zbiórka zostanie przeprowadzona 
na terenie Jarząbkowic (6 września) oraz Pielgrzymowic  
(8 września).

Przypominamy, że nie będą odbierane: wiadra po farbach, 
tekstylia, kołdry, części samochodowe, drobne śmieci oraz 
odpady z działalności gospodarczej. 

W przypadku wątpliwości, przed wystawieniem odpadów 
zachęcamy do kontaktu z pracownikiem urzędu gminy pod  
nr tel. 32 4756357. 

O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco. bs

Lokale do wynajęcia w ZSO Pawłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  

w Pawłowicach podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali 
przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę będących 
w administrowaniu ZSO w Pawłowicach od 01.09.2016 r. do 
31.08.2017 r. Do wynajęcia są m.in. sale lekcyjne, sala gim-
nastyczna i miejsce na automat do wydawania produktów 
spożywczych. Więcej informacji: tel. 32/ 47 22 149.

Nieruchomości do sprzedania
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został sporządzony 

i wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 wykaz nieruchomości z tere-
nu Golasowic (dotyczy 4 działek położonych przy ul. Reja), 
stanowiących własność Gminy Pawłowice, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz został wywieszony na okres od dnia 26.08.2016r. 
do dnia 16.09.2016r.

Dla rolników w Pielgrzymowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości będących własnością 
Gminy Pawłowice, obręb Pielgrzymowice, na okres 6 lat, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Powierzchnia terenu 
dzierżawy wynosi 3,0950 ha.

Wywoławczy czynsz dzierżawny: 450,00 zł rocznie za całość 
nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa 
zwolniona od podatku VAT). 

Przetarg odbędzie się 26 września o godz. 14.00 w Urzędzie 
Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60.  

…w Warszowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości będących własnością 
Gminy Pawłowice, obręb Warszowice, na okres 6 lat, z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności rolniczej. Powierzchnia terenu 
dzierżawy wynosi 1,3191 ha.

Wywoławczy czynsz dzierżawny: 100,00 zł rocznie za całość 
nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa 
zwolniona od podatku VAT). 

Przetarg odbędzie się 26 września o godz. 11.00 w Urzędzie 
Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60.  

… i w Jarząbkowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 692/115, mapa 3, obręb Jarząbkowice, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Powierzchnia terenu 
dzierżawy wynosi 1,6451 ha.

Wywoławczy czynsz dzierżawny: 250,00 zł rocznie za całość 
nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa 
zwolniona od podatku VAT). 

Przetarg odbędzie się 26 września o godz. 12.00 w Urzędzie 
Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60.  
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Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi 
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w 
dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30 
należy dzwonić do Urzędu Gminy, tel. 

32/ 47 56 330, w pozostałych godzinach oraz 
w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane 
są przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

• Urząd Gminy w Pawłowicach – 32/ 47 56 300
• Starostwo Powiatowe w Pszczynie – 32/ 449 23 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 32/ 210 47 20
• Urząd Skarbowy w Pszczynie – 32/ 449 22 00
• Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47
• Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej - 33/ 822 18 35
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

Reprezentatywny przykład dla Klienta naszego banku: kwota kredytu 5.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, oprocentowa-
nie stałe w stosunku rocznym 4,99�, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,74�, prowizja od przyznanego kredytu 2�, opłata 
przygotowawcza 0zł, koszt zabezpieczeń 71zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 264,40zł, całkowita kwota kredytu wynosi 
5.000,00zł, całkowity koszt kredytu wynosi 435,40zł, całkowita kwota do zapłaty 5.435,40zł, kredyt zostaje spłacony w równych ratach 
miesięcznych (annunitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 219,00zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku, tel.32 472 23 20, www.bspawlowice.pl

Bank Spółdzielczy 
w Pawłowicach
Oferuje tylko do końca 
września 2016 
promocyjny

oprocentowanie

4,99%
np: rata tylko 219,00zł 

miesięcznie przez 2 lata 
przy kwocie kredytu 5000,00zł 

KREDYT  
LATO  2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice 
w Pawłowicach ogłasza przetarg na mieszkanie:

kat. M-4 o powierzchni użytkowej 55,26 m kw. 
w Pawłowicach przy ul. Górniczej l E/9

Lokal usytuowany jest na IV piętrze, obejmuje pomieszczenia: trzy pokoje, kuchnię, 
łazienkę i przedpokój. Cena wywoławcza wynosi 99.600,00 zł.

W dniu 14.09.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. LWP 19, odbędzie się  
I przetarg ograniczony dla członków SM Pawłowice i ich dzieci wspólnie z nimi zamieszkujących. 
II przetarg nieograniczony, w przypadku braku chętnych członków Spółdzielni, odbędzie się  
w dniu 15.09.2016r. o godz. 11.00 dla wszystkich osób zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł przelewem 
na konto ING Bank Śląski nr rachunku 56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.

Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy dostarczyć do siedziby Paw-
łowice na dzień przed przetargiem. Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić 
najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty. Wystawione 
do przetargu mieszkanie można oglądać w dniu 12.09.2016r. (poniedziałek) w godzinach od 
10.00 do 11.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Jej właścicielem jest Krzysztof Goraus, mieszkaniec Warszowic, doskonały zawod-
nik i ujeżdżacz koni. - Konie w naszej rodzinie były od zawsze – opowiada. - Miłość do 
tych zwierząt zaszczepił mi dziadek, Alojzy Śleziona. Konie służyły mu do pracy na roli, 
ale udało mu się wyhodować konia, który trafił do stada ogierów w Klikowej.

Na poważnie zajął się jeździectwem jako młody chłopak. Pierwsze szlify zdoby-
wał w stadninie w Ochabach. W 1974 roku stał się posiadaczem pierwszego konia 
sportowego w Polsce. Był to źrebak rasy angloarabskiej, którego sam wyszkolił.  
- Na Argonie trzykrotnie startowałem w Mistrzostwach Polski seniorów – opowiada.

Koń trafił do Austrii. Zresztą podobnie jak pan Krzysztof, który przez 35 lat, zaj-
mował się w Austrii szkoleniem zawodników w skokach przez przeszkody. Miał na 
tym polu spore sukcesy. Wyszkolił mistrzynię Wiednia, Dolnej Austrii i uczestników 
Mistrzostw Europy. Skoki przez przeszkody o wysokości 1,80 m nie stanowią dla niego 
problemu. - To nie jest sport dla każdego – mówi. - Trzeba mieć do tego smykałkę. Lata 
treningów też robią swoje.  

Jak powtarza w pracy z końmi należy dbać o zaufanie, szacunek i porozumienie 
ze zwierzęciem. - Każdy koń jest inny – podkreśla Krzysztof Goraus. - Z każdym inaczej 
się pracuje, ale największe sukcesy odnoszą konie, o których mówi się, że są trudne. One 
chcą zrobić jak najwięcej i jak najszybciej.

Konie przeżywają zawody. - Mają fotograficzną pamięć. Jeżeli dziś widzą coś na 
pastwisku, to jutro też spodziewają się to tam zastać - opowiada Aleksandra Ryt, która 

Stajnia w Warszowicach: 
z miłości do koni

Miłośnicy jeździectwa mają swoje miejsce w naszej gminie. Przy 
strażnicy w Warszowicach znajduje się stajnia z profesjonalnym parkurem.

w stajni w Warszowicach zajmuje się przygotowa-
niem koni do zawodów. - Dlatego konie sportowe 
trzeba oswajać z atmosferą zawodów, przygotowywać 
je do wyjazdów i startów. A i tak mogą zdarzyć się 
niespodziewane sytuacje. Tak było podczas jednych  
z ostatnich zawodów, kiedy moja klacz nie chciała galo-
pować, widząc pana w białej czapeczce z daszkiem. Na 
szczęście domyśliłam się powodu jej nieposłuszeństwa. 
Wystarczyło, że pan się oddalił, a już wszystko było  
w porządku – dodaje.

Zawodniczka ma wiele sukcesów na swoim kon-
cie, w tym mistrzostwo w Halowym Pucharze Polski. 
Obecnie przygotowuje się do udziału w Mistrzo-
stwach Polski w Olszy.

W stajni w Warszowicach jest obecnie 7 koni spor-
towych oraz kucyk dla dzieci. Większość z nich już od 
przyszłego roku zacznie startować w ogólnopolskich 
zawodach. Stajnia oferuje naukę jeździectwa i skoków 
przez przeszkody dla dzieci i dorosłych.

Sabina Bartecka

Wybierz się na Słowację

Wycieczka do Zielonej Góry
Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety na rzecz rozwoju wsi” w Krzy-

żowicach zaprasza mieszkańców gminy Pawłowice na wycieczkę na 
Słowację, która odbędzie się w sobotę, 10 września.

W programie: Terchova – Pomnik Janosika, Vratna Dolina, Stab-
nicka Osada, Namestovo. Koszt 45 zł od osoby. Za dodatkową opłatą 
przejazd kolejką gondolową i rejs statkiem po Jeziorze Orawskim. 

Zapisy przyjmują: Beata Wala (tel. 608 246 554), Mariola Zonenberg 
(32/ 47 23 635). 

KGW Golasowice zaprasza do udziału w wycieczce do Zielonej Góry 
i okolic. W programie m.in. Międzyrzecki Rejon Umocniony. Wyjazd 
odbędzie się w dniach 30.09 - 02.10. Koszt wynosi 300 zł od osoby. 
Cena obejmuje: przewodnika, noclegi ,wyżywienie, ubezpieczenie. 
Zapisy i informacje: Małgorzata Fusik, tel. 503 301 304 .

Ale skok! Krzysztof Goraus 
w znakomitej formie.

Aleksandra Ryt ze stajni 
w Warszowicach  

w czasie zawodów.

Stajnia oferuje naukę jeź-
dziectwa i skoków przez 

przeszkody.  


