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Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!
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Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Dziendziel 

Wójt Gminy 
Damian Galusek 
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Kolejna sala w gminie zostanie 
wynajęta prywatnemu podmiotowi. 
Do tej pory wynajęte zostały sale  
w Pniówku i w Krzyżowicach. Lokale 
dobrze prosperują, a sala w Krzyżo-
wicach wypiękniała i ożyła. Gmina 
liczy, że podobnie stanie się w Ja-
rząbkowicach, że prywatny najemca 
będzie lepiej zarządzał obiektem, sala 
będzie częściej wynajmowana przez 
mieszkańców. Istnieje bowiem duże 
zapotrzebowanie na organizację 
imprez rodzinnych (wesel, chrzcin, 
urodzin). Ludzie nie chcą już bowiem 
zajmować się organizacją przyjęcia, 
chcą mieć wszystko gotowe. Sala  
w Jarząbkowicach ma wszelkie wa-
runki ku temu, aby stać się dobrze 
prosperującym lokalem. – Jej atu-

7 października ruszyło wielkie 
mycie lamp oświetlenia ulicznego 
w całej gminie. – Do umycia mamy 
prawie 1,9 tys. lamp. Każdą trzeba 
oczyścić z kurzu, brudu, pajęczyn  
i resztek owadów – tłumaczy Gra-
żyna Olszewska z Urzędu Gminy.        

Od 1 kwietnia za konserwację 
oświetlenia ulicznego odpowiada 
Zakład Instalacji, Pomiarów Elek-
trycznych i Teletechnicznych Da-
miana Kryski z Pawłowic. Przetarg 
obejmuje 3 - letnie utrzymanie 
ulicznego oświetlenia. W ramach 
obowiązków wykonawca ma wy-
mieniać spalone żarówki, usuwać 

Jest to kilometrowej długości odci-
nek, najbardziej pofałdowany i znisz-
czony. Pracownicy firmy Skanska za 
kwotę 640 tys. zł wykonają nową 
nawierzchnię oraz dostosują do jej 
wysokości wjazdy do posesji. 

Na początku listopada prace po-

Droga została naprawiona na 
odcinku o długości ok. 600 metrów 
od DW 938 w kierunku Podlesia. 
Nawierzchnia ul. Cieszyńskiej została 
zniszczona w czasie prac kanaliza-
cyjnych realizowanych w ubiegłym 
roku. Zgodnie z harmonogramem  
i podobnie jak w innych sołectwach, 
najpierw wybudowano kanalizację, 
a w kolejnym etapie naprawiono 

Sieć wisząca na słupach jest bar-
dzo awaryjna. Gdy przejdzie wichura 
często trzeba ją naprawiać. Duża 
ilość kabli przeszkadza w budowa-
niu innej infrastruktury i realizacji 
gminnych inwestycji. Dlatego urzęd-
nicy interweniują w Energetyce, aby 
chowali kable w ziemi. 

Pracownicy firmy Tauron obecnie 
realizują prace projektowe nad wy-
mianą sieci w centrum Pawłowic. 
Sieć prowadzona będzie głównie  
w drogach oraz w części przez pry-
watne posesje. Kable będą umieszcza-
ne na głębokości 70 centymetrów, 
dlatego inwestycja wymaga wy-
konania odpowiednich przekopów 
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na bieżąco wszelkie awarie oraz 
raz w roku wyczyścić właśnie 
wszystkie oprawy. Obecnie prace 
prowadzone są na ul. Zjednoczenia 
w Pawłowicach. Kiedy wszystkie 
oprawy będą już czyste, zostanie 
zorganizowany przegląd lamp 
ulicznych. Wezmą w nim udział 
pracownicy UG, sołtysi i przedsta-
wiciele zakładu Damiana Kryski.
Takie przeglądy odbywają się dwa 
razy w roku i pozwalają zlokalizo-
wać miejsca, gdzie żarówki z lamp 
ulicznych nie świecą lub mrugają, 
co świadczy o ich końcowej żywot-
ności. bs
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tem jest atrakcyjne położenie w ładnej  
i spokojnej okolicy, dobrze wyposażona 
kuchnia, duży parking i znajdujący się  
w pobliżu nowy plac zabaw – wymienia 
sołtys Kazimierz Kiełkowski. - Nie 
trzeba budować zajazdów, inwestować 
ogromnych pieniędzy w lokal, gotowy 
budynek czeka.   

Lokal o łącznej powierzchni 450 m 
kw. zostanie wynajęty na 5 lat. Wy-
woławczy czynsz miesięczny wynosi 
2 zł za m kw. Oprócz czynszu najem-
ca będzie ponosił opłaty za energię 
elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, 
wywóz nieczystości oraz związane  
z bieżącym utrzymaniem. 

Do tej pory obiektem zarządzała 
OSP, ale w lutym 2011 roku strażacy 
zrezygnowali z dalszego wynajmu. 

Mieszkańcy, którzy podpisali umowę 
na organizację imprezy w tym czy 
w przyszłym roku, nie muszą się 
obawiać, że ich termin przepadnie. 
Nowy najemca ma obowiązek udo-
stępnić salę na zaplanowane imprezy 
oraz kilka razy w roku organizacjom 
społecznym – we wskazanych przez 
nie terminach.       

W przetargu, który odbędzie się 
14 listopada, mogą uczestniczyć 
osoby fizyczne oraz prawne, które 
do 13 listopada wpłacą wadium na 
konto Urzędu Gminy. Szczegółowych 
informacji o warunkach przetargu 
udzielają pracownicy Urzędu Gminy: 
Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień, 
tel. 32 47 56 315 oraz Wojciech Wia-
trok, tel. 500 184  717. bs
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winny się skończyć i mieszkańcy 
będą mogli się poruszać po gładkiej  
i równej jezdni. Na czas prac bitu-
micznych, związanych z układaniem 
poszczególnych warstw asfaltu, dro-
ga będzie zamknięta. 

Sabina Bartecka
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i zgody mieszkańców. W tym 
celu energetycy będą odwiedzać 
mieszkańców ul. Zjednoczenia oraz 
przekazywać im pisma do podpisa-
nia w sprawie wyrażenia zgody na 
przebieg  sieci oraz zmianę umowy 
przyłączeniowej. 

Na miejsce pierwszej realizacji wy-
brano ul. Stawową w Pawłowicach. 
Energetycy chowają kable w ziemi, 
a gmina przebudowuje oświetlenie 
uliczne. –  Roboty ziemne związane 
z budową oświetlenia ulicznego oraz 
przebudową sieci energetycznej zostały 
skoordynowane. Takie rozwiązanie jest 
korzystne cenowo i mniej uciążliwe dla 
mieszkańców – podkreśla Krystyna 

Batko z Urzędu Gminy. - Aby nie 
uszkodzić asfaltu, wykonywane są 
przewierty.        

Prace miały potrwać do końca 
listopada, ale z postępu robót moż-
na wnioskować, że zakończą się 
wcześniej. Drogę będzie oświetlać  
15 nowych lamp. 

W planach są już kolejne inwe-
stycje tego typu. W przyszłym roku 
roboty mają być realizowane na 
ul. Świerczewskiego (w 2 etapach),  
a także na ul. Zjednoczenia – w okoli-
cy parku, budynku GOK i mleczarni. 
Został już otwarty projekt, a w trak-
cie są uzgodnienia miejsc przyłączy 
budynków indywidualnych. bs 
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zdewastowaną nawierzchnię. 
- Mieszkańcy cieszą się z zakończenia 

robót, bo łatwiej im teraz dojechać na 
Podlesie – mówi sołtys Iwona Baron. 
- Poza tym dużo osób korzystało z tej 
drogi, udając się do zakładu Mir - Max 
i gospodarstwa agroturystycznego.   

Prace kosztowały 770 tys. zł i były 
realizowane przez firmę Bud – Rol  
z Golasowic. bs
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Nowy system komunikacyjny 
działa w naszej gminie od kilku ty-
godni. To zbyt krótko, aby wszystko 
działało bez zarzutu. Żeby poznać 
oczekiwania pasażerów i usprawnić 
poruszanie się po gminie, wśród użyt-
kowników wszystkich czterech linii 
przeprowadzono ankiety. Zebrane 
uwagi i sugestie mieszkańców zostały 
przeanalizowane przez zespół  powo-
łany w urzędzie gminy, który na ich 
podstawie skorygował istniejące roz-
kłady jazdy. Po nowemu busy jeżdżą 
od 14 października. Zmodyfikowane 
rozkłady jazdy są lepiej dostosowane 
do potrzeb pasażerów. Gmina do tej 
pory nie posiadała własnej komuni-
kacji, a nowy system wymaga czasu 
na jego wdrożenie i wypróbowanie.  
Zmierzenie się z tym trudnym te-
matem, jakim jest komunikacja, na 
pewno było potrzebne i można już 
powiedzieć, że okazało się trafione. 
W wielu miastach temat transportu 
publicznego stanowi ogromny pro-
blem organizacyjny, co powoduje 
likwidację kursów autobusowych 
i kolejowych przejazdów pasażer-
skich. U nas nie tylko kursów jest 
więcej, ale są one również tanie.

Zmiany, które wprowadzono  

14 października, polegają na wy-
dłużeniu linii L - 1 z Pielgrzymo-
wic do KWK „Pniówek”, korekcie 
linii L-3 z Pawłowic do Warszowic 
przez Mizerów – Borki oraz zmianie 
kursu busów L - 4, które teraz jeż-
dżą z Pniówka do Krzyżowic przez 
Pawłowice Centrum i ul. Boryńską 
w Warszowicach. Jedynie jarząbko-
wicka linia L - 2 pozostała bez zmian.

Szczegółowy przebieg tras po-
szczególnych linii można zobaczyć 
na stronie www.pawlowice.pl. Nato-
miast nowe rozkłady jazdy, bardziej 
dopasowane do autobusów prywat-
nych przewoźników, dostępne są 
w centrum przesiadkowym i oraz  
w wersji elektronicznej na stronie 
www.pawlowice.pl.
Wszystkie autobusy jadą do 

centrum przesiadkowego
Wprowadzone zmiany dotyczą 

także kursów autobusów MZK. 
W Pielgrzymowicach zostały uru-
chomione dwa dodatkowe kursy linii 
122, a w Krzyżowicach została przy-
wrócona linia 114. Kolejna nowość 
dotyczy centrum przesiadkowego 
przy ul. Zjednoczenia. Od 14 paź-
dziernika zajeżdżają tutaj wszystkie 
autobusy poruszające się po naszej 

gminie, zarówno gminnej komuni-
kacji, jak i MZK, prywatnych prze-
woźników i dalekobieżne. W związku  
z tym zlikwidowane zostały przy-
stanki w centrum: Pawłowice Mle-
czarnia, Pawłowice Urząd Gminy, 
Pawłowice Polna. Pasażerowie mogą 
przesiadać się do linii konkretnego 
przewoźnika korzystając z zajezdni 
przy targowisku. Natomiast wiaty 
przystankowe zostały przeniesione 
w inne miejsca, gdzie były potrzebne 
i będą dobrze służyć pasażerom.

Wi-fi już działa!
Od 7 październi-

ka w centrum prze-
siadkowym działa już 
strefa bezprzewodo-

wego internetu. Oczekując na auto-
bus, możemy, po zaakceptowaniu 
regulaminu, przejrzeć korzystając  
z laptopa czy telefonu komórkowego 
pocztę internetową czy zajrzeć na 
wybraną stronę on – line, na przy-
kład Urzędu Gminy.  - Korzystam 
z wi-fi, kiedy muszę dłużej czekać 
na autobus - mówi Maciej Kuriata  
z Pielgrzymowic. 

Opisane zmiany z pewnością uła-
twią mieszkańcom podróżowanie po 
gminie. bs

Pani Hildegarda jest najstarszą 
mieszkanką Pielgrzymowic i jedną  
z najstarszych mieszkanek naszej 
gminy. Wychowała się w Pielgrzy-
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mowicach, w domu, w którym 
obecnie mieszka z siostrzeńcem i jego 
rodziną. 

W 1939 roku, krótko przed wy-

buchem wojny, wyszła za mąż 
za Alfreda Gumolę, nauczyciela  
w pobliskiej szkole. Razem przeżyli 
prawie 68 lat. To były szczęśliwe 
lata, chociaż nie ominęła ich wojen-
na zawierucha. Najpierw ewakuacja 
na Wschód i ucieczka przed Niem-
cami, później powrót na Zachód  
i ucieczka przed Rosjanami. Niewiele 
brakowało, a zostaliby aresztowa-
ni i przetransportowani do łagru.  
– W ostatniej chwili babcia przekupiła 
żołnierza zaczynem do chleba, który 
wzięła ze sobą na czarną godzinę – opo-
wiada Jerzy Lebioda, który opiekuje 
się jubilatką.   

Od 2007 roku pani Hildegarda 
jest wdową, ale cieszy się gromadą 
wnucząt i prawnucząt. – Jak się ma 
koło siebie takie małe skarby, to chce 
się żyć – mówi jubilatka, spoglądając  
z błyskiem w oku na rocznego wnu-
ka Mikołaja. – Przy takich pociechach 
człowiek się nie starzeje.

Mamy na to dowód. Pani Hil-
degarda, sama nie może uwierzyć  
w swój imponujący wiek. Wciąż po-
wtarza, że ma 90 lat! – Nie babciu, to 
już 95 – tłumaczy wtedy pan Jerzy. 
Babcia ze zdziwieniem pyta: – 95? To 
niemożliwe – zawsze odpowiada.

Jej sposób na długowieczność?  
– Trudno powiedzieć. To chyba nie geny, 

bo jej ojciec zmarł zaraz po wojnie, 
a mama w wieku 72 lat. Babcia jest 
najstarsza w rodzinie, przeżyła wszyst-
kich – opowiada pan Jerzy. – Zawsze 
była jednak pogodna, towarzyska, pro-
wadziła otwarty dom. Do dziś bardzo 
się cieszy z każdych odwiedzin i jest 
wdzięczna za pamięć. 

Każdy poranek jubilatka zaczy-
na od kawy - parzonej, z mlekiem  
i cukrem. Później siada przy oknie  
i obserwuje podwórze. Słucha radia, 

modli się, patrzy na wnuki. Nie 
lubi być sama. – Miałam szczęście do 
dobrych ludzi – uśmiecha się. – Żeby 
wszyscy mieli na starość taką opiekę.                 

Z okazji urodzin rodzina i sąsiedzi 
uczestniczyli w mszy odprawionej 
w domu solenizantki przez probosz-
cza pielgrzymowickiej parafii ks. 
Henryka Krawczyka. Pani Hildegar-
dzie z okazji pięknej rocznicy urodzin, 
życzymy dużo zdrowia i pogody 
ducha. bs
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9 października na corocznym 
zebraniu mieszkańcy Osiedla spo-
tkali się z wójtem gminy Damianem 
Galuskiem i przewodniczącym Rady 
Osiedlowej Samorządu Mieszkań-
ców Szczepanem Martynowskim. 
W zebraniu wzięło udział 25 miesz-
kańców.

Zebranie rozpoczęło się od złożenia 
sprawozdania z działalności Rady 
Osiedlowej Samorządu Mieszkańców 
za okres od 10 października 2012 r. 
do 9 października 2013 r. Rada jest 
organem 15-osobowym działającym 
pod przewodnictwem Szczepana 
Martynowskiego. Oprócz niego  
w skład zarządu wchodzą: Bogusława 
Pietrek, Andrzej Tyszko, Janusz Mize-
ra i Marian Zych. W okresie sprawoz-
dawczym ROSM wystąpiła do Rady 
Gminy z 19 wnioskami przeznaczo-
nymi do realizacji. Dotyczyły one 
przede wszystkim inwestycji: prze-
budowy dróg, parkingów, a także 
przejęcia od Fundacji Jastrzębski In-
kubator Przedsiębiorczości nierucho-
mości gruntowej z przeznaczeniem 
na cele rekreacyjne – budowę parku. 
Zwrócono się również o utrzymanie 
pieszych patroli policji i pracowni-
ków ochrony oraz kontynuowanie 
bezpłatnych badań profilaktycznych 
dla mieszkańców gminy. Rada Gminy 
zatwierdziła do realizacji w roku 2013 
następujące zadania: przebudowę 
parkingu przy ul. Szkolnej oraz drogi 

Krótko i na temat

bocznej ul. Polnej wraz z budową par-
kingu i chodnika, a także wykonanie 
projektu przebudowy przepompowni 
osiedlowych i budowę oświetlenia na 
ul. Poligonowej. 

W okresie sprawozdawczym Rada 
Osiedlowa Samorządu Mieszkańców 
odbyła 4 posiedzenia. – Wnioski miesz-
kańców dotyczyły przede wszystkim 
poprawy bezpieczeństwa na terenie 
osiedla – mówi Szczepan Martynow-
ski. – Dwa razy w roku przeprowadzono 
przegląd stanu dróg, chodników, oświe-
tlenia, studzienek kanalizacyjnych. 

W czasie zebrania mieszkańcy po-
ruszyli sprawę budowy sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świer-
czewskiego i Górniczej, wnioskowali 
o wydłużenie kursów gminnych au-
tobusów z osiedla w kierunku starego 
posterunku policji oraz podziękowali 
za nową wiatę przystankową przy 
szkole. Z wielką radością przyjęto in-
formację, że w przyszłym roku znie-
siony zostanie podatek od posiadania 
psa i mieszkańcy nie będą ponosić 
opłat za swoje czworonożne pupile. 

Zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Aleksander Szymura zapoznał 
obecnych z koncepcją zagospodaro-
wania terenu tzw. Głowicy Wschod-
niej. Zachęcał do analizy projektów, 
zgromadzonych na wystawie, którą 
można oglądać w Osiedlowym Domu 
Kultury.                 

Sabina Bartecka
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4 Racje Gminne

Zarządzeniem Wójta Gmi-
ny Pawłowice, nadany zostanie 
medal „Zasłużony dla edukacji  
w Gminie Pawłowice”. Wyróżnienie 
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może zostać przyznane: osobom 
fizycznym, osobom pośmiertnie 
oraz jednostkom organizacyjnym 
wyróżniającym się działalnością 

na rzecz gminy, w szczególności 
w sferze społecznej, naukowej  
i edukacyjnej.

Medale z okolicznościowym 
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Gimnazjum Nr 1 w Paw-
łowicach gwarantuje dobry 
poziom nauczania. Wysokie 
wyniki z egzaminów gim-
nazjalnych (powyżej śred-
niej krajowej, wojewódzkiej 
i powiatowej) umożliwiają 
absolwentom kontynuowanie 
nauki w wybranych przez 
siebie szkołach. W gimna-
zjum szczególny nacisk kła-
dzie się na naukę języków 
obcych. - Poza językiem an-
gielskim nasi uczniowie uczą 
się również języka francuskiego 
lub niemieckiego – mówi Irena 
Grabowska, dyrektor gim-
nazjum. - W ubiegłym roku po 
raz pierwszy kilkoro naszych 
uczniów zdecydowało się na 
egzamin z języka niemieckie-
go, a w tym roku niemiecki 
wybrało już 12 osób. Test 
napisali bardzo dobrze, osią-
gając średnią na poziomie 68 
proc. To o 10 proc. więcej niż 
wynosi średnia ogólnopolska.

Dlatego szkoła zamierza 
pójść krok dalej i utwo-
rzyć klasy dwujęzyczne. 
- Uczniowie mają w nich  
2 dodatkowe godziny języka 
angielskiego w tygodniu,  

Gimnazjum, które rozwija pasje

a lekcje z dwóch przedmiotów w 50 
proc. prowadzone są w języku obcym. 
Nasi nauczyciele już zdobywają certy-
fikaty niezbędne do prowadzenia zajęć  
w klasach dwujęzycznych i w przyszłym 
roku szkolnym planujemy ogłosić nabór 
uczniów - dodaje.

Gimnazjum Nr 1 jest postrzegane 
jako szkoła, która rozwija zdolności 
matematyczno – przyrodnicze. Dla 
„ścisłowców” w tym roku została 
utworzona klasa z dodatkowymi 
godzinami z matematyki i fizyki.  
- Zainteresowanie nauką w tej klasie było 
bardzo duże. Mieliśmy ponad 50 podań 
– wyjaśnia pani dyrektor.

Gimnazjum jako pierwsze w naszej 
gminie zaczęło realizować indywi-
dualny program nauki dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych matema-
tycznie. - W tym roku szkolnym taki 
program realizuje aż 4 uczniów. Są to 
uczniowie wybitni, którzy już w drugiej 
klasie realizują program z klasy trzeciej  
i potrafią rozwiązywać zadania o du-
żym stopniu trudności – mówi pani 
dyrektor. - W poprzednich latach mie-
liśmy 5 uczniów, którzy w ten sposób 
uczyli się matematyki. Wszyscy zostali 
laureatami wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Wiele wskazuje na 
to, że w przyszłym roku indywidualny 
program będzie realizować jeszcze więcej 

uczniów. 
Osiągnięcia uczniów są powodem 

do dumy i przynoszą chlubę, ale 
też świadczą o wysokim poziomie 
nauczania. - Nasi absolwenci osiągają 
sukcesy, dostają się na dobre kierunki 
studiów. Jeden z nich jest obecnie na 
stażu w Dolinie Krzemowej w Stanach 
Zjednoczonych, światowym centrum 
innowacji – mówi.

Dwie uczennice tej szkoły zakwa-
lifikowały się do „Szkoły pod Żagla-
mi” i wyruszyły w rejs z kapitanem 
Krzysztofem Baranowskim legendar-
ną Pogorią.      

Szkoła posiada przestronne sale 
lekcyjne, w których znajduje się  
7 tablic interaktywnych. Żeby jeszcze 
bardziej zoptymalizować korzystanie 
z zasobów internetu, w całej szkole 
zakładana jest sieć internetowa. Jest 
ona potrzebna również do tego, aby 
od drugiego semestru w szkole wpro-
wadzić dziennik elektroniczny.   

Uczniowie mogą rozwijać zainte-
resowania, uczestnicząc w kółkach 
artystycznych (plastycznych, wokal-
nych, teatralnych i filmowych) oraz 
sportowych. Gimnazjaliści w ramach 
wychowania fizycznego mają zajęcia 
z pływania, łyżwiarstwa i tenisa. 
Swoje umiejętności sportowe rozwi-
jają także na SKS – ach. bs

Co o szkole sądzą uczniowie?

zdj. bs

Oliwia Płaczek z Pawłowic: - Lubię naszą szkołę za fajny klimat, sym-
patycznych nauczycieli, którzy co prawda sporo od nas wymagają, ale nie są 
surowi, i podchodzą do nas z dużą życzliwością.

Hanna Bielas z Pawłowic: - Nauczyciele poświęcają nam wiele uwagi, zostają 
po lekcjach, aby przygotować nas do olimpiad i egzaminu. Lubimy tutaj spędzać 
czas, a dowodem jest to, że  na kółka, które w niektóre dni zaczynają się już  
o godz. 7.00, przychodzi wielu chętnych.

Martyna Gizler z Żor. - Do pawłowickiego gimnazjum przeniosłam się po 
rocznej nauce w szkole w Żorach. Ta szkoła podoba mi się bardziej, bo mam tutaj 
zapewnione lepsze warunki do uprawiania sportu. Szkoła jest lepiej wyposażona, 
nauczyciele bardziej interesują się sprawami uczniów.

Tomasz Wowra z Warszowic: - Podoba mi się w szkole, bo mogę tutaj 
rozwijać swoje zainteresowania twórcze. Szczególnie lubię origami modułowe 
oraz tworzenie dekoracji. Chodzę na kółko „Papier – plastyka”. Mamy dużo tablic 
interaktywnych, a nauczyciele są sympatyczni.

grawerem i symbolem pomnika, 
który stanął w miejscu pierwszej 
szkoły w Pawłowicach, zostaną 
wręczone podczas obchodów Święta 
Niepodległości.  

Kandydatów do nagrody mogą 
zgłaszać:

- Wójt Gminy Pawłowice,
- Rada Gminy Pawłowice,
- rady sołeckie,
- dyrektorzy szkół i przedszkoli,
- rady pedagogiczne i rady rodzi-

ców szkół i przedszkoli,
- grupy mieszkańców powyżej 

10 osób.
Wyróżnienie przyznaje komisja 

powołana przez wójta gminy.
Wnioski należy składać lub 

przesłać pocztą do 25 październi-
ka w zaklejonej kopercie na adres 
Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjed-
noczenia 60, 43-250 Pawłowice  
z dopiskiem na kopercie „Zasłużony 
dla edukacji w Gminie Pawłowice”. 
Wzór wniosku można otrzymać  
w Urzędzie Gminy lub można 
go pobrać ze strony internetowej 
www.pawlowice.pl. 
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- Od niedawna jest Pan nowym 
dyrektorem kopalni „Pniówek”. Jakie 
są priorytety pańskiego zarządzania?

- Powierzenie mi stanowiska dyrekto-
ra KWK „Pniówek” to dla mnie zaszczyt, 
ogromne wyzwanie, ale i odpowiedzial-
ność. W swojej pracy dążę do tego, aby 
pawłowicka kopalnia, tak jak do tej pory, 
była znaczącym i liczącym się przedsię-
biorstwem w regionie. Wszyscy mamy 
świadomość „ciężkich czasów”, które nie 
omijają również górnictwa podziemnego. 
Borykamy się z wieloma problemami. 
Jednak podejmowane działania na rzecz 
pozyskiwania nowych złóż perspekty-
wicznych pozwalają z optymizmem 
patrzeć w przyszłość.

- Czym kopalnia „Pniówek” wy-
różnia się spośród innych kopalń 
węgla kamiennego?

- „Pniówek” jest bardzo dobrą kopal-
nią, która pomimo trudnych warunków 
geologicznych, doskonale radzi sobie  
w każdej sytuacji ekonomicznej. Dowo-
dem na to jest uzyskiwana wielkości 
sprzedaży oraz osiągane zyski. Szczegól-
nie warta podkreślenia jest bardzo dobra 
współpraca z lokalnym samorządem, 
którą będę podtrzymywał i rozwijał.  

- Plany modernizacyjne przedsię-
biorstwa na najbliższe lata?

- Najważniejsze plany związane 
są z udostępnieniem złoża „Pawłowice 
1”. Ta ogromna inwestycja, wiąże się  
z koniecznością wykonania wielu ki-
lometrów wyrobisk dołowych, budo-
wą szybu oraz infrastruktury po-
wierzchniowej. Nasze najbliższe plany  
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związane są z rozbudową 
sytemu klimatyzacji. Obni-
żenie temperatury panującej 
w wyrobiskach górniczych 
wpływa na poprawę kom-
fortu i  bezpieczeństwa, ale 
także pozwala na bardziej 
efektywne wykorzystanie 
czasu pracy, ponieważ zgod-
nie z przepisami górnicy 
w temperaturze powyżej  
28 stopni Celsjusza nie mogą 
pracować dłużej niż 6 godzin. 
Dużą wagę kładę również 
na modernizację  systemu 
odmetanowania, układów 
transportowych oraz syste-
mów związanych z bezpie-
czeństwem pracowników.  

- Obecnie udostępniony 
został mieszkańcom Plan 

Ruchu kopalni na najbliższe lata. To 
ważny dokument, który jest analizo-
wany przez radnych. 

- Opracowywany  co 3 lata Plan Ru-
chu, stanowi dla kopalni podstawowy 
dokument, regulujący warunki prowa-
dzenia wydobycia, w tym również zagad-
nienia związane z ochroną powierzchni 
i środowiska. Dokument ten, przed jego 
zatwierdzeniem przez Dyrektora Okrę-
gowego Urzędu Górniczego, opiniuje 
samorząd, który poprzez to ma realny 
wpływ na jego treść.   

- Ochrona środowiska - to bardzo 
ważny aspekt działalności wszystkich 
kopalń.

- Działalność górnicza, nierozerwalnie 
wiąże się z ingerencją w środowisko na-
turalne. Równolegle z prowadzeniem wy-
dobycia podejmowane  są stale działania 
zmierzające do zminimalizowania jego 
wpływów na tereny poeksploatacyjne. 
Chrzest bojowy w tym zakresie przesze-
dłem już na wstępie. Jak tylko objąłem 
funkcję dyrektora, w Pawłowicach miała 
miejsce powódź. Pod wodą znalazło się 
wiele terenów. Koniczne były natychmia-
stowe działania i szybkie decyzje.    

- Plany na przyszłość... Przez ile 
jeszcze lat kopalnia „Pniówek” będzie 
wydobywała węgiel?

- Przez najbliższe 2 lata eksploatacja 
prowadzona będzie wyłącznie na polu 
macierzystym. W 2015 roku zamie-
rzamy rozpocząć wydobycie z nowego 
złoża „Pawłowice 1” i od tego momentu 
eksploatacja będzie prowadzona na 
dwóch obszarach równolegle. Takie roz-

wiązanie pozwoli na znaczne wydłużenie 
żywotności kopalni oraz przyczyni się, 
poprzez rozłożenie eksploatacji na więk-
szy obszar, do obniżenia intensywności 
oddziaływania na powierzchnię.

- Kieruje pan zakładem od czerwca. 
W kopalni „Pniówek” pracuje Pan od 
2011 roku. Jak wyglądała Pana ścież-
ka zawodowa?

- Zacznijmy od tego, że obecnie jestem 
mieszkańcem Puńcowa koło Cieszyna, ale 
pochodzę z Nowej Rudy. Z górnictwem 
jestem związany od 24 lat. Pracowa-
łem w PRG Wałbrzych, kopalniach 
„Morcinek” w Kaczycach, „Krupiński” 
w Suszcu, „Zofiówce”, a w 2011 roku 
zostałem naczelnym inżynierem Ruchu 
Borynia. Można powiedzieć, że przesze-
dłem wszystkie szczebla kariery. Byłem 
stażystą, zmianowym, oddziałowym, 
nadsztygarem, kierownikiem robót górni-
czych, a w „Pniówku” od listopada 2011 
roku sprawowałem funkcję dyrektora 
technicznego. Zaczynając tutaj pracę, 
musiałem poznać specyfikę kopalni i się 
jej nauczyć. Podobnie jest z gwarą śląską. 
Coraz lepiej jednak sobie radzę.

- Górnicy lubią tu pracować. Ile jest 
podań o pracę?

-- O tak, bardzo dużo. Przyjęcia są, 
ale nie zwiększamy kadry. W tym roku 
zatrudniliśmy 86 nowych pracowników, 
ale dzieje się to raczej na zasadzie zastę-
powania pracowników przechodzących 
na emeryturę nowymi, młodymi osoba-
mi. Kopalnia cieszy się dużą renomą, co 
widać czytając podania o pracę.  Ludzie 
chcą tu pracować, a nasza kopalnia 
postrzegana jest jako zakład pracy  
z perspektywami o ustabilizowanej 
pozycji. Ilość podań cały czas oscyluje 
około 2 - 3 tys. 

- Proszę opowiedzieć o sobie i swojej 
rodzinie.

 - Mam dwoje dzieci: córkę i syna. 
Córka właśnie rozpoczęła naukę w szkole 
podstawowej, natomiast syn studiuje 
dziennikarstwo. Stres związany z pracą 
odreagowuję na meczach piłki nożnej. Je-
stem wielkim kibicem „Pniówka”. Jeżdżę 
na wszystkie mecze tej drużyny, także 
wyjazdowe. Dużo radości daje mi rów-
nież czas spędzony z córką – wspólne gry  
i rozmowy. Mój dzień pracy zaczyna się 
o 5.30, i właściwie nigdy nie kończy. Za-
rządzanie tak dużym przedsiębiorstwem 
to ogrom pracy i duża odpowiedzialność.   

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Sabina Bartecka

Bufet został otwarty w poniedzia-
łek, 7 października. Przetarg na pro-
wadzenie lokalu wygrał Przemysław 
Kurzeja, mieszkaniec Jastrzębia – 
Zdroju. Ma doświadczenie w branży. 
Jest właścicielem pizzerii „Malibu”  
w Pawłowicach. 

- W ofercie mamy przede wszystkim 
dania barowe, a więc flaczki, bogracz, 
bigos, fasolkę po bretońsku, ale też hot 
– dogi serwowane w placku, kebaby,  
a także placki ziemniaczane, szaszłyki, 
polędwiczki – wylicza.

Można tu kupić ciepłe i zimne 
napoje. Latem będzie funkcjonował 

Bufet w centrum 
����������

ogródek letni, a od stycznia sprzeda-
wane będzie piwo. Obiekt jest ładny 
i przytulny. W pomieszczeniu jest 
zamontowany ekran telewizyjny, 
są krzesełka i stoliki.

Czynny jest od godz. 10.00 do 
22.00. Z bistro mogą również ko-
rzystać osoby wybierające się na 
zakupy na targ, który cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem, 
zarówno wśród sprzedawców, jak 
i kupujących. Oprócz stoisk z wa-
rzywami i owocami pojawiły się 
punkty sprzedaży wędlin, firan czy 
obuwia. bs

Osoby dojeżdżające na rowerze 
mogą tam zostawić swój pojazd, aby 
udać się w dalszą podróż autobusem 
lub zrobić zakupy na targu. Gmina 
planuje również uruchomić przecho-
walnię dla rowerów, aby rowerzyści 
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mogli pozostawić swoje pojazdy  
w bezpiecznym miejscu, nie oba-
wiając się kradzieży. Być może taka 
przechowalnia powstania jeszcze  
w tym roku. 

Sabina Bartecka
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W tym roku rozpocznie się pro-
jektowanie nowej sieci ciepłowniczej  
w Pawłowicach.  Projekt obejmie 
obszar ulic:  Miarki, Ogrodowej, 
Astrów, Wesołej oraz części ulic: 
Świerczewskiego, 22 Lipca, Szkolnej, 
Mickiewicza, Poprzecznej. Rozpoczęcie 
projektowania poprzedzone będzie 
przeprowadzeniem ankiet wśród 
mieszkańców tego rejonu. Badanie an-
kietowe będzie dotyczyło m. in. wieku 
budynku, jego kubatury, rodzaju 
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używanego ogrzewania oraz zainte-
resowania podłączeniem do sieci. An-
kiety będzie przeprowadzał pracownik 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. oraz Urzędu Gminy Pawłowice 
na przełomie października i listopada.  
    Zakończenie projektowania sieci 
planowane jest w połowie przyszłego 
roku, a po uzyskaniu pozwoleń na 
budowę, najprawdopodobniej w 2015 
roku, rozpocznie się  budowa sieci. 
Wtedy też zainteresowani mieszkańcy 

będą mogli przyłączyć do sieci swoje 
budynki.

Więcej informacji na temat roz-
budowy i ewentualnych przyłączy 
budynków udzielają pracownicy dzia-
łu Promocji, Rozwoju i Marketingu 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. tel. 32 4756210, 32 4756211 
w godzinach 7.00 do 15.00 lub  
w siedzibie PEC przy ul. Wrocławskiej 
2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Na podst. PEC S.A.
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W każdą środę, począwszy od 9 
października, Przychodnia Zdrowia 
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 
12 i Przychodnia Zdrowia w Krzy-


�\9*=���9���<*=�$"�
�����"�=���"�

?���	�����
����	���"
��"�!�"��"
�����
���	�'�"
�����
	����&�"����'���)��	
����	����"�
���������"#

żowicach przy ul. Ligonia 48 będą 
czynne o półtorej godziny dłużej, czyli 
do godz. 16.30.

Sabina Bartecka
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Racje Gminne

W Igrzyskach wzięło udział po-
nad 400 dzieci z 12 krajów m.in.  
z Azerbejdzanu, Turcji czy Niemiec. 
Podopieczni Iskierki spróbowali swo-
ich sił między innymi w pływaniu, 
bieganiu, piłce nożnej czy tenisie 
stołowym. Pawłowicki gimnazjalista 
zdobył aż trzy medale: dwa złote  
w bieganiu i piłce nożnej oraz srebrny 
w tenisie stołowym. Dostał dyplomy 
i piękny puchar dla króla strzelców.   

- Tak naprawdę to każde z tych dzieci 

Gimnazjalista 
na Igrzyskach w Moskwie

powinno dostać platynowy medal za 
to, że parę lat temu podjęło walkę na 
najdłuższym dystansie: o swoje życie, 
pragnienia i marzenia - podkreślała 
po ubiegłorocznej edycji Prezes Fun-
dacji ISKIERKA - Jolanta Czernicka 
- Siwecka.

Mateusz Polok pochodzi z War-
szowic. Dwa lata temu wykryto 
u niego złośliwego guza. Przeszedł 
trzy chemioterapie. Guz jednak 
nie zmniejszał się. Zaczęto szukać 

przyczyny. Przeprowadzono szereg 
badań, w końcu, szczęśliwie dla 
chłopaka i jego rodziny, okazało się, 
że diagnoza była błędna i guz nie jest 
złośliwy. 

Dziś Mateusz cieszy się dobrym 
zdrowiem. Jest sympatycznym 
i skromnym chłopcem. Nie chce 
wspominać czasu choroby. Wiele 
przeszedł. Życzymy mu zatem wiele 
zdrowia i optymizmu. 

Sabina Bartecka
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- Jest to bieg dziękczynny za ponty-
fikat błogosławionego Jana Pawła II. 
Nad realizacją tego projektu myślałem 
wiele lat i na mecie ubiegłorocznych „42 
maratonów w 42 dni” stwierdziłem, że 
już jestem przygotowany na podjęcie 
tak wyjątkowego wyzwania – mówi 
August Jakubik. 

Kiedy niemożliwe staje się możliwe…
Honorowy Profesor 
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samotnie pokonuje 1590 km
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Kim jest August Jakubik?
August Jakubik jest medalistą Mistrzostw Polski w biegu 24 - godzinnym oraz 10 - krotnym reprezentantem 

Polski na Mistrzostwach Europy i Świata w biegu 24 - godzinnym. Do niego należy rekord Polski w biegu 
48 - godzinnym (370 km 381 m). W swojej karierze przebiegł 134 maratony. Co roku organizuje w Rudzie 
Śląskiej Międzynarodowy Bieg 12 - godzinny, na który przyjeżdżają najlepsi biegacze z kraju i z zagranicy. 
W 2012 roku wraz z Mariuszem Szostakiem zrealizował projekt „42 maratony w 42 dni”.

W latach 1993, 1998 i 2003 prowadził Pokojowe Sztafety Biegowe do Watykanu, zakończone spotkaniami 
z Janem Pawłem II.  Po śmierci Jana Pawła II August Jakubik zainicjował sztafetę „Śladami Błogosławionego 
Jana Pawła II”, która co roku 16 października pokonywała trasę z Rudy Śląskiej do Wadowic, po drodze 
przybiegając do miejsc, które mają związek z Ojcem Świętym.

- Jesteśmy dumni z naszego profesora i mocno mu kibicujemy – podkreślają zawodnicy. 

W grupie biegaczy towarzyszą-
cych maratończykowi, na siedmio-
kilometrowym odcinku aż do granic 
miasta, oprócz przedstawicieli władz 
z prezydent Rudy Śląskiej Grażyną 
Dziedzic, gości, młodzieży rudzkich 
gimnazjów, była również czte-
roosobowa drużyna Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach, 
zaproszona przez Augusta Jakubika. 

Zespół w składzie: Nikolas Sądej, 
Krzysztof Czerwiński, Grzegorz 
Dankiewicz i Patryk Dawid godnie 
reprezentował swoją szkołę oraz Gmi-
nę Pawłowice. Wszyscy jednogłośnie 
stwierdzili, że z dumą przemierzali 
kolejne kilometry w towarzystwie 
takiej znakomitości, jaką jest August 
Jakubik. – To dla nas ogromna radość, 
że mogliśmy osobiście poznać człowieka, 
który w 2012 roku został Honorowym 
Profesorem naszej szkoły - mówią. - Pa-
miątką będą dla nas koszulki specjalnie 
przygotowane na tę okazję oraz wspólne 
zdjęcie z ultramaratończykiem.   

Trasa biegu prowadzi z Polski 

przez Słowację, Austrię i Włochy do 
Watykanu, a nasz ultramaratoń-
czyk, każdego dnia będzie pokonywał 
dystans ok. 75 km. Sam zawodnik  
w rozmowie przed biegiem powie-
dział, że najtrudniejsze będą odcinki 
górskie w Alpach i Apeninach, dodając 
jednocześnie, że tegoroczne przygoto-
wania w polskich górach przebiegały 
zgodnie z założonym planem i o wy-
trzymałość jest spokojny.

Sabina Bartecka

Trasa sztafety zaczynała się w 
Kietrzu. Stamtąd biegacze kierowali 
się do Raciborza, Jastrzębia i Paw-
łowic, następnie przez Pszczynę, 
Wadowice podążali aż do Krakowa. 
W naszej gminie można było ich 
spotkać na ul. Świerczewskiego i 
Pszczyńskiej. Zatrzymali się na kilka 
chwil przed urzędem, aby wręczyć 
specjalny medal – wykonany na 
35-lecie pontyfikatu – wójtowi gminy 
Damianowi Galuskowi, za wspieranie  
i dopingowanie w realizacji tej cieka-
wej inicjatywy.

Inicjatorem i pomysłodawcą szta-
fety ku czci Jana Pawła II jest wice-
prezes Kietrzańskiego Stowarzyszenia 
Kulturalno - Sportowego „Gryf”, 
Andrzej Wójtowicz. - Biegniemy ku 

Sztafeta Papieska 
�9�"��#�$�J�
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czci Jana Pawła II, prócz tego każdy 
z nas w sercu niesie osobistą intencję – 
przyznaje.

Prócz niego w biegu wziął udział 
burmistrz Józef Matela oraz jego za-
stępca, Jacek Karpina. - Na ten dzień 
ja i inni biegnący urzędnicy wzięliśmy 
urlop – dodają. 

Już na miejscu biegacze uczestni-
czyć będą w IX pieszej pielgrzymce 
„Śladami Karola Wojtyły robotnika” 
z Dębnik do Łagiewnik. Właśnie 
w Łagiewnikach odbędzie się msza 
święta wieńcząca całe przedsięwzię-
cie. Tam prałatowi wręczą specjalny, 
przygotowany na tę okoliczność 
medal, podziękowanie oraz pałeczkę 
sztafetową. 

Sabina Bartecka
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Szkoły w Golasowiach i Ropicy 
wspólnie realizują projekt „Helios 
– promowanie postaw proekolo-
gicznych w obszarze wykorzystania 
energii słonecznej”. W jego ramach, 
15 - osobowe zespoły uczniów prze-
prowadzały badania ankietowe wśród 
mieszkańców swoich miejscowości. 
Pytania dotyczyły  znajomości źródeł 
energii odnawialnej i nieodnawialnej 
oraz sposobów ich oszczędzania.

Podczas spotkania w Czechach 
uczniowie zaprezentowali wykonane 

'"�$*+�,�!+�/��9����
transgraniczna  

przez siebie plakaty przedstawiające 
sposoby pozyskiwania energii oraz 
domowych audytów energetycznych 
oraz wzięli udział w warsztatach 
zapoznawczo – integracyjnych. Na-
tomiast ich opiekunowie wysłuchali 
wykładu dotyczącego instalacji baterii 
słonecznych w gminie Pawłowice.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty plastyczne. Ulepione 
z gliny słoneczka pozostaną miłą 
pamiątką spotkania. 

Sabina Bartecka
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Czekały stoliki, plansze do wy-
boru i gracze chętni do rywalizacji 
(przybyły 24 osoby). Planszówki 
stają się coraz bardziej modne. Mło-
dzi ludzie grają w nie w domach, 
kawiarniach i pubach. 

- To fajny sposób spędzania wol-
nego czasu ze znajomymi. W dodatku 
rynek gier cały czas się rozwija. Wciąż 
pojawiają się nowe gry, są coraz lepiej 
wykonane i bardziej kolorowe – wy-
jaśnia Tomasz Sroka, organizator 
i pomysłodawca spotkania. - Do 
dobrej gry można wracać wielokrotnie, 
za każdym razem rozgrywka toczy się 
innym torem, a i umiejętności graczy 
stale rosną.

Na stołach w domu kultury 
na graczy czekały m. in.  „Osada”  
- w tej grze wygrywa ten, kto pierw-
szy rozbuduje swoją osadę, tworząc 
silne i bogate miasto, „Magia i miecz” 
- gra planszowa fantasy, „Obcy” 
- gra oparta na motywach filmu 
Jamesa Camerona, a także „Avatar”, 
„Hobbit” i szalona gra towarzyska 
„Jungle Speed”.
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- Trudno wybrać faworyta – mówi 
pan Tomasz, zapytany o ulubioną  
grę. - Zależy z kim i pod jakim pretek-
stem gram. Moi aktualni faworyci to: 
„Talizman”, „Pandemia” i „Hobbit”. 

Miłośnicy gier planszowych przy-
znają, że nad jedną rozgrywką 
można siedzieć i po kilka godzin. 
Planszówki budzą wielkie emocje  

i wciągają. - Są gry polegające na pla-
nowaniu i liczeniu, ale też na refleksie. 
Te drugie sprawdzają się na imprezach 
– mówi Diana Sikora.

- Cieszę się z tego spotkania, bo 
dobrze się bawiłem – dodaje Mikołaj 
Krypczyk. 

 Miłośnicy gier planszowych 
proszą o kolejne takie spotkania. bs
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„Mieszkam w Warszowicach 
przy ul. Pszczyńskiej 33. Od maja 
opiekuję małymi kotami. Jest ich 
5, każdy innej barwy. Przebywają 
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na podwórzu, ale boję się o nie, 
jak nadejdzie zima. Są jeszcze dwie 
matki, ale one dają sobie radę. Kotki 
są zdrowe.”     

Dzieci spędzają w szkolnych ławkach 
wiele godzin. Ergonomiczne krzesła za-
pewniają im odpowiednie ułożenie ciała. 
Dzięki temu uchronią się w przyszłości od 
poważnych problemów z kręgosłupem.

Szkoła w Pielgrzymowicach postano-
wiła zadbać o kondycję najmłodszych, 
dokonując odpowiednich zakupów. Do 
dwóch klas trafiły ergonomiczne krzesła 
w kolorach żółtym i czerwonym. Dzieciaki 
są zachwycone. – Mają mięciutkie oparcie – 
powiedział nam Dawid Barchański. – Są 
bardzo wygodne i nie bolą mnie plecki – dodała 
Dominika Zamojska.

Zakupów dokonano w ramach budżetu 
szkoły. Dyrektor ma nadzieję, że budżet 
pozwoli mu w przyszłym roku wyposażyć 
w nowe krzesła także klasę drugą. bs        
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KULTURA
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Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Seniora. Tym razem te-
matem przewodnim spotkania będzie „Jak nie dać się zmanipulować”. 
Zagrożenia ze strony rożnego rodzaju akwizytorów i telekonsultantów 
to dziś prawdziwa plaga. Jak sobie z nią radzić powie Sylwia Walkowicz 

- specjalistka zarządzania innowacyjnego, wykładowca Uniwersytetu III Wieku 
w Pszczynie. Wstęp wolny!      
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Zapraszamy najmłodszych miłośników teatru na spektakl 
„Dokąd pędzisz, koniku?” w wykonaniu Teatru Ptak z Bielska  
– Białej. Przedstawienie będzie wyjątkowe, gdyż dzieci będą miały 
możliwość wcielenia się w role aktorów towarzyszących głównym 

bohaterom i wystąpienia na scenie! Dzieci wstęp wolny, a dorośli płacą 10 zł. 
                                   

 Turniej Ligi Szachowej
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W Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu odbędzie się kolejny turniej 
ligi szachowej Grand Prix Pawłowice 2013. Aby wziąć udział w turnieju, 
należy zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek. Informacji 
Marek Kobiela, tel. 787 152 536, chessmarko@interia.pl.  
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Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu gościć będziemy laureatów kon-
kursu „Zielonym do góry”, którego organizatorem jest Gmina Pawłowice  
i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pawłowice”. Wręczenie nagród nastąpi pod-
czas biesiady, którą poprowadzi Andrzej Potępa i Inga Papkala.

Melpomania 2013
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Lubicie teatr, stworzyliście wyjątkowe, piękne, zabawne lub wzruszające 
przedstawienie, chcecie poznać innych zafascynowanych teatrem ludzi, 
nauczyć się czegoś nowego na warsztatach teatralnych? Zapraszamy Was 

więc do udziału w „Melpomanii”! 

Spektakl muzyczny 
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców na niezwykły spektakl 
muzyczny „Uwierzyłam miłości milordzie” w wykonaniu Katarzyny 
Dendys – Koseckiej. Spektakl jest intymnym spotkaniem z wielką 
legendą francuskiej piosenki Edith Piaf. Widzowie staną się świadka-
mi okrutnych gier losu, który doświadcza bohaterkę nieszczęściami, 

obdarzając ją jednocześnie najgorętszą miłością i namiętnością.  

Wystawa fotograficzna
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Zapraszamy na wystawę fotograficzną Krzysztofa Wobika, mieszkańca Paw-
łowic. Wystawa zatytułowana „Moje fascynacje” otwarta zostanie 8 listopada.
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Już po raz dwunasty mieszkańcy naszej gminy zmierzą się z tekstem najeżo-
nym ortograficznymi pułapkami podczas gminnego dyktanda. Gminne Dyktando 
im. Heleny Brzozowskiej o Tytuł Mistrza Ortografii Gminy Pawłowice odbędzie 
się 9 listopada. Zapisy przyjmowane są do 7 listopada w DKO od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 – 19.00.
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KGW Pniówek zaprasza na biesiadę z zespołem Eden. Gości będzie bawił Zbi-

gniew Cieślik. Bilety w cenie 45 zł od osoby do nabycia u Reginy Budzińskiej, tel. 
509 329 827 i Heleny Matery, tel. 500 317 536. Organizatorzy zapewniają miłe 
spędzenie czasu i świetną zabawę.                  

To nazwa konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i mło-
dzież w wieku od 7 do 18 lat, mieszkańcy naszej 
gminy. Tematem pracy jest wykonanie anioła w 
dowolnej przestrzennej technice plastycznej za 
pomocą różnych środków i materiałów. Prace 
będą oceniane pod kątem pomysłowości i jakości 
wykonania. Należy je dostarczyć do biura GOK 
(ul. Zjednoczenia 12, Pawłowice) do 22 listopada.    
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Żeby porozmawiać, musiałam cze-
kać do przerwy. – Mają werwę – śmieje 
się pani sołtys Iwona Baron.

- Druga młodość też może być pięk-
na, tylko trzeba umieć z niej korzystać  
– dodaje Marian Kiełkowski, szef koła 
emerytów w Pielgrzymowicach.

Koło zrzesza około 200 członków. 
Organizuje wycieczki, spotkania  
i bardzo popularne wieczorki ta-
neczne. Ostatni  taki wieczorek od-
był  się 9 października, aby uczcić 
Dzień Seniora. Bawiło się na nim 
130 osób. – Dotąd nie opuściłem ani 
jednego spotkania, a jestem w kole już 
15 lat! – chwali się Ernest  Szczotka 
z Moszczenicy. – Moja żona pochodzi 
z Pielgrzymowic i chętnie tutaj wraca. 
Lubimy tańczyć, a na tych wieczorkach 
zawsze jest dobra zabawa.        

Koło od lat tętni aktywnym ży-
ciem. Stało się oazą życia towarzy-
skiego dla ludzi starszych i samot-
nych. Na seniorów czeka zawsze 
filiżanka gorącej kawy czy herbaty. 

Jest ciasto i kolacja.- Zachęcamy ren-
cistów i emerytów do wyjścia z domu  
i czekamy na nich – mówi pan Marian. 
– Nasze spotkania to okazja do rozmowy 
z osobami, które mają podobne problemy, 
jak i potrzeby.

- Każdemu należy się odpoczynek 

i rozrywka w gronie osób, które wza-
jemnie się rozumieją – uważa Elżbieta 
Kroczek. – Fajnie jest.

Emeryci z Pielgrzymowic bawili 
się od 15.00 do 22.00. Tańczyli bez 
wytchnienia, parkiet do końca nie 
pustoszał. bs
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Mam fioła 
na punkcie 

anioła

22 października o godz. 17.00 w czytelni GBP  
w Pawłowicach odbędzie się spotkanie z o. Leonem 

Knabitem. Wszystkich chętnych zapraszamy.

zdj. bs
zdj. bs
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SPORT

TABELE LIGOWE

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Nadwiślan Góra 10 26 23-5
2.  Rekord Bielsko-Biała 10 22 19-8
3.  BKS Stal Bielsko-Biała 10 18 14-10
4.  LKS Czaniec 10 17 14-8
5.  LZS Leśnica 10 16 12-11
6.  Pniówek Pawłowice Śląskie 10 13 11-11
7.  Polonia Głubczyce 10 11 11-18
8.  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 10 10 17-15
9.  Przyszłość Rogów 10 10 10-12
10. Czarni Otmuchów 10 10 9-16
11. Górnik II Zabrze 10 8 8-14
12. Odra Wodzisław Śląski 10 2 3-23

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Strażak Pielgrzymowice 10 22 27-12
2.  Błyskawica Kończyce Wielkie 9 22 25-16
3.  Piast Cieszyn 9 21 25-11
4.  Olimpia Goleszów 9 19 19-12
5.  Błyskawica Drogomyśl 8 15 36-14
6.  LKS Pogórze 9 12 11-19
7.  Wisła Strumień 9 12 17-10
8.  Spójnia Zebrzydowice 9 11 18-17
9.  Olza Pogwizdów 9 9 11-28
10. Trójwieś Istebna 10 8 13-22
11. LKS Kończyce Małe 8 7 7-11
12. Victoria Hażlach 10 7 10-29
13. Beskid Brenna 9 6 12-30

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  LKS Łąka (k. Pszczyny) 8 24 34-3
2.  Znicz Jankowice 8 22 22-6
3.  Fortuna Wyry 8 21 21-8
4.  LKS Studzienice 8 17 23-13
5.  LKS Wisła Wielka 8 15 19-12
6.  ZET Tychy 8 13 31-14
7.  LKS Goczałkowice Zdrój 8 11 11-17
8.  LKS Rudołtowice-Ćwiklice 8 9 11-15
9.  LKS Gardawice 8 9 11-18
10. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 8 7 9-19
11. Czapla Kryry 8 5 9-14
12. Leśnik Kobiór 8 3 7-23
13. LKS Czarków 8 3 7-26
14. Pniówek II Pawłowice Śląskie 8 0 4-31

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 

1.  Josieniec Radostowice 7 14 20-9

2.  Krupiński II Suszec 7 14 15-14

3.  Siódemka Tychy 7 14 16-9

4.  LKS Wisła Mała 6 10 14-12

5.  Czarni Piasek 7 9 8-7

6.  Stal Chełm Śląski 5 8 4-6

7.  LKS Frydek 7 7 15-18

8.  Polonia Międzyrzecze 7 5 6-11

9.  ZET II Tychy 7 4 9-17

10. LKS Krzyżowice 6 4 8-12

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA KLASA A, GRUPA SKOCZÓW KLASA A, GRUPA TYCHY KLASA B, GRUPA TYCHY
 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 

1.  Orzeł Zabłocie 8 21 23-13

2.  LKS Ochaby 96 8 18 29-9

3.  Iskra Iskrzyczyn 7 17 23-9

4.  Zryw Bąków 7 15 30-18

5.  Tempo II Puńców 7 13 24-23

6.  KS Nierodzim (Ustroń) 8 10 18-22

7.  Strażak Dębowiec 7 8 13-12

8.  Błękitni Pierściec 7 4 17-23

9.  LKS Rudnik (k. Skoczowa) 7 4 13-24

10. Promyk Golasowice 7 3 9-20

11. Olimpia II Goleszów 7 1 7-33

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

Halowy Puchar Polski 
8J�����	
��
��(�)��	#�:#,,�D�
�+#,,(�������$��!�"��"
��

To będzie święto futsalu.  
W Pawłowicach zostanie roze-
grany Halowy Puchar Polski. 
Organizatorem rozgrywek jest 
GKS Futsal Pawłowice. O naj-
wyższe trofeum walczyć będą 
cztery drużyny: Kamionka Mi-
kołów, GTW – Hyde Park News 
Gliwice, Silesia Chorzów oraz 
mistrz Pawłowickiej Ligi Futsalu 
– NORMAL. Zawody rozpoczną 
się o godz. 9.00. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków piłki 
nożnej w halowym wydaniu. 
Nasi zawodnicy liczą na gorący 
doping kibiców! 

W niedzielę, 15 września  odbył 
się kolejny turniej Pszczyńskiej Ligi 
Maluchów. W ramach ligi rywalizuje 
14 drużyn naszego regionu, m.in.  
z Bielska – Białej, Pszczyny, Łazisk 
i Żor. Co tydzień mali piłkarze spo-
tykają się na meczach w kolejnych 
miejscowościach startujących w lidze. 
Tym razem wszystkie drużyny przy-
jechały do Pawłowic. Mecze toczyły 
się na czterech boiskach równocze-
śnie. Prawie 130 chłopców, dopin-
gowanych przez rodziców, walczyło  
o zwycięstwo w turnieju. Emocje 
sięgały zenitu, a mali piłkarze impo-
nowali zaangażowaniem i umiejętno-
ściami radzenia sobie z piłką.  

- Dla mnie najważniejsze jest to, że 
wszyscy dobrze się bawili – podkreśla 
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Robert Piekarski, trener drużyny 
maluchów. – Szczególnie dziękuję 
jednak rodzicom, którzy upiekli ciasta 
i zadbali o bufet. Dzięki tym staraniom 
liga maluchów ma coraz więcej kibiców, 
ale też i sponsorów. 

Szkółka piłkarska GKS Pniówek 
Pawłowice to świetny sposób na 
to, żeby dziecięce marzenia o karie-
rze futbolowej stały się choć nieco 
bardziej realne. Poprzez ćwiczenia  
w grupie maluchy wyrabiają zdol-
ności motoryczne, gibkość oraz 
poprawiają koordynację. Na koniec 
zajęć rozgrywany jest kilkuminu-
towy  mecz, ale nie rywalizacja jest 
tu najważniejsza, bo maluszki nie 
do końca rozumieją jej ideę. - Liczy 
się przede wszystkim technika, bez niej 

nawet największy talent piłkarski nie 
rozwinie się - mówi trener. 

Podczas sierpniowego i wrześnio-
wego naboru zapisało się ponad 20 
osób. Jest wśród nich dziewczynka, 
6 - latka z Jastrzębia - Zdroju. – To 
córka wymyśliła zajęcia piłkarskie.  
W czasie wakacji graliśmy trochę wspól-
nie i chyba załapała bakcyla. Szukałem 
dla niej szkółki piłkarskiej, ale w Ja-
strzębiu nie chcieli przyjąć dziewczynki, 
a tutaj nie było z tym problemu – opo-
wiada ojciec zawodniczki. – Córka 
uwielbia te zajęcia. 

Treningi odbywają się dwa razy 
w tygodniu na boisku treningowym 
GOS. Więcej informacji o szkółce  
i treningach na www.gkspniowek-
-maluchy.futbolowo.pl. bs
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W turnieju, który trwał od 4 do 6 
października, uczestniczyło aż osiem 
koszykarskich ekip, które przyjechały 
m.in. z Bydgoszczy, Rudy Śląskiej, 
Żyrardowa oraz z Czech.  

W pierwszym dniu turnieju  
i w pierwszym meczu nasi koszyka-
rze trafili na faworytów zawodów 
– drużynę WKK Wrocław. Mecz za-
kończył się naszą przegraną 42:61. 
W drugim meczu nasi koszykarze 
pewnie rozprawili się z czeskim ze-

{
*���|�=9�#$�!��+P9*!$"�

$"�>*�*�+>$�&�

*��'���F���B?���C�!�"��"
���"	
������	
���"��
�
���%���	����
���
�������	������
��"�$����"
��?
���������
�#�3�������	��
����'�-
��
�!����
����	�7	����"���	������!������!��	����F���B$�
��
��	��C#

Organizatorem rozgrywek,  
w których startowały siatkarskie 
zespoły naszego regionu, był KRS 
TKKF „Rozwój” Pawłowice. Mecze 
były rozgrywane do dwóch setów,  
a 15 punkt kończył zmagania. 

W meczu o 3 miejsce Pawłowice 
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pokonały KS Volley 2:1. Natomiast 
w finale zmierzyły się drużyny Jas 
Mos i VRF Klimatyzacja. W tej kon-
frontacji lepsza okazała się pierwsza  
z wymienionym ekip. Wynik spo-
tkania 2:0. 

Sabina Bartecka

Wtedy to bowiem ruszają przygo-
towania do otwarcia lodowiska. Jeżeli 
temperatury będą wystarczająco ni-
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skie, to pierwszy raz w tym sezonie 
będziemy mogli pojeździć na łyżwach 
już 10 listopada. bs

W II Ogólnopolskim Turnieju 
Koszykówki rywalizowały cztery 
drużyny chłopięce z Rybnika, Go-
czałkowic i Tychów. Gospodarzem 
zawodów był GUKS „Gwarek” 
Pawłowice. Nasz klub okazał się 
bardzo „gościnny”. Nie udało się 

Koszykarskie potyczki w hali 

wygrać, ale to nie szkodzi, bo 
bardziej niż o punkty, w turnieju 
chodziło o okazję do sportowej ry-
walizacji w serdecznej atmosferze. 
Dla formalności uzupełnimy, że na 
najwyższym miejscu na podium 
stanęła drużyna MKKS Rybnik, 
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drugie miejsce zdobyli koszykarze 
z Tychów, a trzecie gracze z Go-
czałkowic. 

Zespołom wręczono pamiątko-
we puchary, najlepszym zawodni-
kom statuetki, a wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe koszulki. 

społem BK Krnov 76:32. Kolejny dzień 
zawodów to gładkie zwycięstwo nad 
Trójką z Żyrardowa 68:39 i w fazie 
pucharowej spotkanie z gospodarza-
mi turnieju. Pawłowiccy zawodnicy 
zdołali zachować zimną krew i uzy-
skali kilkupunktową przewagę nad 
zespołem Olimpijczyka (44:39). 

Ostatni dzień turnieju to kolejne 
spotkanie z Wrocławiem, tym razem 
jednak ranga meczu była znacznie 
wyższa, bo walczono o to, który 

z tych zespołów odniesie triumf 
w całych zawodach. Koszykarze  
z Wrocławia nie dali szans naszym 
zawodnikom. Mecz zakończył się 
porażką pawłowiczan 29:75. 

Turniej wygrała drużyna z Wro-
cławia. Nasi zawodnicy zdobyli sre-
bro, a podium uzupełnili gospodarze. 
Do piątki „ALL Stars” turnieju został 
wybrany Łukasz Januszewicz, nato-
miast najlepszym zawodnikiem został 
Piotr Palczewski. Gratulujemy! bs

1.„Aktywna Mama” – zajęcia dla 
wszystkich kobiet, chcących 
zadbać o dobrą kondycję;

2.„Mama i Ja” – zajęcia dla mam 
z dziećmi.
Treningi odbywają się w każdy 

wtorek i czwartek o godz. 16.00, 
17.00, 18.00 w GOS Pawłowice.
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Głównym celem zajęć jest pro-
pagowanie zdrowego trybu życia 
wśród mieszkanek Gminy Paw-
łowice.

Więcej informacji: 503-012-
564, www.gos-pawlowice.pl, (32) 
4724-215.

Koszt jednorazowych zajęć: 8 zł.

Maraton odbędzie się z 2 na 3 listo-
pada. Rozgrywki potrwają dwanaście 
godzin, od 8 wieczorem do 8 rano. 
Szachownice rozstawione zostaną  
w hali sportowej GOS Pawłowice. 

Zapraszamy do udziału. Przewi-
dziano bardzo dużo nagród rzeczo-
wych i upominków, w tym osiem 
nagród dla mieszkańców gminy 
Pawłowice. Zgłoszenia na miejscu, 
przed rozpoczęciem rozgrywek.    

Nocny 
maraton 

szachowy
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu 

w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

�	����	��
Zatrudnię stolarza, Zakład Stolarski Jan Staniek

tel. 509 168 160.

Odpady będą zbierane w następujących termi-
nach:
• 23 października – rejon Warszowice,
• 24października – rejon Krzyżowic i Pniówka.

Będą odbierane tylko następujące rodzaje od-
padów: meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: 
okna, drzwi, umywalki, wanny, rury PCV, wiader-
ka, styropian, itp.
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Nie będą odbierane: eternit, papa, inne 
odpady niebezpieczne, drobne śmieci, odpady 
nadające się do segregacji.

Odpady należy wystawić do godz. 6.00 
przed posesje tak, aby były one widoczne dla 
pracowników firmy zajmującej się zbiórką.

Gdyby odpady nie zostały odebrane, pro-
simy o powiadomienie Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa - tel. 32 4756 357.

Wobec mieszkańców, którzy nie wpłacili na-
leżnej sumy na konto Urzędu Gminy, wszczęte 
zostaną postępowania mające na celu wyeg-
zekwowanie należnej kwoty wraz z kosztami 
postępowania. 

W związku z powyższym, prosimy o pilne 
uregulowanie zobowiązania. Opłatę, w wysokości 
zgodnej ze składaną wcześniej deklaracją (5 zł 
od osoby segregującej śmieci, 10 zł od osoby nie 
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segregującej), powinno się wpłacić na konto 
Urzędu Gminy nr 49 8447 0005 0000 0013 
2000 0001 z dopiskiem „Opłata za odbiór 
odpadów III kwartał 2013 r.”. 

W przypadku pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu 
Gminy, telefonicznie lub e-mailowo: Krzysz-
tof Grzybek, tel. 32 47-56-357, e-mail: 
k.grzybek@pawlowice.pl

Zderzyła się 
z motorowerzystą 

W niedzielne popołudnie (29 września) 
w Golasowicach doszło do wypadku,  
w którym ranni zostali 16-letni motoro-
werzysta i 17-letni pasażer jednośladu. 

Do zdarzenia doszło około godziny 
16.30. Kierująca fiatem pandą, 63-let-
nia mieszkanka Golasowic, wyjeżdżając  
z prywatnej posesji na ulicę Reja w Gola-
sowicach, zderzyła się z motorowerem, 
który prowadził 16-latek z Jastrzębia 
Zdroju. Chłopak oraz jego kolega zostali 
przewiezieni do szpitala.

Trzy kradzieże 
jednego wieczora

3 października na parkingu na ul. 
Zjednoczenia w Pawłowicach grasował 
złodziej. Włamał się do trzech samocho-
dów, a jego łupem padły nawigacje i radio-
odtwarzacze o łącznej wartości 1,6 tys. zł. 
Kradzieże miały miejsce ok. godz. 21.00.

Złodziej działał w podobny sposób – 
najpierw wybijał szybę w drzwiach, po 
czym otwierał auto i zabierał to, co znalazł 
w środku: nawigację, radioodtwarzacz  
i radio CB. Włamał się do opla vectry, seata 
leona i vw transportera.  

Porysował szyby
3 października ok. godz. 23.00 policja  

w swoich kartotekach odnotowała akt 
wandalizmu. Na ul. Kruczej w Pawłowi-
cach, nieznany sprawca ostrym narzę-
dziem porysował szyby w drzwiach forda 
coquara. Straty właściciela oszacowano na 
około 1 tys. złotych.

Przyczepę i motorower 
porzucił

Narzędzia do ogrodu i warsztatu, 
motorower oraz przyczepa ogrodnicza 
padły łupem złodzieja, który 3 paździer-
nika o godz. 2.00 w nocy włamał się do 
garażu znajdującego się przy ul. Łąkowej 
w Warszowicach. Po  drodze sprawca się 
rozmyślił i pozostawił motorower oraz 
przyczepę.  

Z udziałem rowerzystów 
Wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej 

nie udzieliła pierwszeństwa - taki zapis 

dwukrotnie odnotowali pszczyńscy policjan-
ci, którzy pracowali przy usuwaniu skutków 
wypadków drogowych w Pielgrzymowicach 
i w Pawłowicach. W Pielgrzymowicach na 
ul. Golasowickiej doszło do kolizji roweru 
z samochodem. 38-letnia mieszkanka tej 
miejscowości wyjeżdżając na główną dro-
gę nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu, 
skręcającej w lewo, 14 - letniej rowerzystce. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał. Skończyło się 
jedynie na uszkodzonej karoserii samochodu, 
zniszczonym błotniku dwukołowca i man-
dacie karnym.

Do drugiego wypadku mundurowi byli 
wzywani 24 września. W Pawłowicach na 
ulicy Świerczewskiego 29 - latka z Jastrzębia 
Zdroju, kierując samochodem marki Renault 
Clio, potrąciła 55 - letniego rowerzystę z Paw-
łowic. Stało się to, kiedy kobieta wyjeżdżała 
z ulicy podporządkowanej, tj. z ul. Kruczej 
na ul. Świerczewskiego. Z urazem barku, do 
szpitala skierowano właściciela jednośladu. 
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Teraz policjanci będą ustalać jaki był do-
kładny przebieg tych zdarzeń.

Wszedł do budynku
Nieustalony sprawca pod nieobecność 

domowników, po uprzednim wyłamaniu 
zamka w drzwiach wejściowych, wszedł do 
budynku skąd skradł pieniądze i biżuterię. 
Straty wyniosły około 1 tys. złotych. Do 
zdarzenia doszło 15 września o godz. 7.50 
przy ul. Podlesie w Pielgrzymowicach. 

Ukradziono kosiarkę 
13 września o godz. 15.00, nieustalony 

sprawca po uprzednim wyłamaniu zamka  
w drzwiach wszedł do budynku gospodarcze-
go przy ul. Polnej w Pawłowicach. Skradł ko-
siarkę marki Craftsman, nożyce elektryczne  
i przedłużacz elektryczny. Straty oszacowano 
na około 5 tys. złotych. 

Wybrał pieniądze 
z konta

Nieznany sprawca posługując się kartą 
bankomatową wybrał pieniądze z konta 56 
– letniego mieszkańca Pawłowic. Mężczyzna 
pobrał pieniądze z bankomatu. Miało to miej-
sce 17 września o godz. 19.06 na ul. Górniczej 
w Pawłowicach.

Sprzedaż na nowym targowisku w Pawłowicach         
- naturalne przyprawy 
- domowe peklowanie 
- naturalne wędzenie 
- niepowtarzalny smak 

W każdy czwartek zapraszamy na darmową degustację!

Orzechy włoskie

łuskane, 

kupię,

 tel. 608 390 951

Do wynajęcia na lokal gastronomiczny 
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczonego 

w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, na czas określony 
do 5 lat, o łącznej powierzchni 450,07 m kw., położonego w Jarząb-
kowicach, ul. Rolnicza 1, z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu 
gastronomicznego.

Przetarg odbędzie się 14 listopada o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice. Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i wa-
runkach przetargu udzielają: pracownik Urzędu Gminy Pawłowice, 
Robert  Stępień, tel. 32 47-56-315 oraz pracownik Gminnego Zespołu 
Komunalnego, Wojciech Wiatrok, tel. 500184717.

Do sprzedania krzesła i stół kreślarski 
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na sprzedaż majątku ruchomego (krzeseł i stołu 
kreślarskiego) stanowiącego własność Gminy Pawłowice.

Przetarg odbędzie się 23 października o godz. 9.00 w sali narad nr 
2.2 (II piętro) Urzędu Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60.

Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotami przeznaczo-
nymi do sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem 
Urzędu Gminy Mariettą Kiełkowską  w godzinach 8.00 – 15.00, 
tel. 32/4756-323. Regulamin przetargu dostępny jest w Urzędzie 
Gminy Pawłowice oraz na stronie internetowej www.pawlowice.pl.
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Zapraszamy na bezpłatne profilaktyczne badania  w celu wykrycia osteoporozy u miesz-
kańców naszej gminy w wieku powyżej 55 lat. Badania odbywają się w NWZOZ „MEDICUS 
99” w Jastrzębiu -  Zdroju przy ul. Dworcowej 1 D w: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, 
soboty, w godzinach dopołudniowych i popołudniowo – wieczornych.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu: (32) 4318810, 4348811 (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.30, w soboty od 8.00 do 13.00).

Ilość miejsc ograniczona!
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TRADYCYJNE W�DLINY
MIECIA
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MAMY RÓWNIEŻ W SWOJEJ OFERCIE 
NOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

DLA MŁODZIEŻY I JUNIORÓW
na atrakcyjnych warunkach

WSTĄP I PORÓWNAJ Z INNYMI
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Adwokat Czesław Błażyca i adwokat Krzysztof Smętek

uprzejmie informują o rozpoczęciu działalności 

w zakresie świadczenia usług prawnych

w filii Kancelarii w Pawłowicach, 

przy ul. Mickiewicza 18/10 (Galeria Kolor)   

W PLACÓWKACH 
ALIOR BANKU 
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE 
RACHUNKI BEZ OPŁAT!

Zapraszamy: 
PAWŁOWICE, UL. MICKIEWICZA 18/5 
(GALERIA KOLOR) 

  32 211 21 68
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Nadia Helis z Warszowic, córka Kamili i Grzegorza, ur. 25 lipca

 Oliwier Kosut z Warszowic, syn Joanny i Krzysztofa, ur. 2 sierpnia

Agata Piwowarska z Pielgrzymowic, córka Ewy i Marka, ur. 3 sierpnia 

 Zuzanna Gaża z Pawłowic, córka Zofii i Tomasza, ur. 6 sierpnia

Nikodem Orczykowski z Pawłowic, syn Kamili i Adama, ur. 9 sierpnia

 Emilia Kupczak z Pawłowic, córka Katarzyny i Jarosława, ur. 9 sierpnia

Karolina Rajwa z Pawłowic, córka Patrycji i Szymona, ur. 19 sierpnia

 Sebastian Kuliński z Pawłowic, syn Anny i Krzysztofa, ur. 21 sierpnia

Jan Zakrzewski z Pawłowic, syn Patrycji i Jakuba, ur. 27 sierpnia 

 Aron Cielanga z Pielgrzymowic, syn Barbary i Wojciecha, ur. 31 sierpnia    

28 września, w gospodarstwie agro-
turystycznym u Barbary i Bogusława 
Wacławików w Pielgrzymowicach, gru-
pa młodych wędkarzy – uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum – wzięła udział  
w szkolnych zawodach.

Wędkarze rywalizowali w trzech ka-
tegoriach. Pierwszą stanowili najmłodsi 
adepci sztuki wędkarstwa, dla których 
zawody miały być przede wszystkim 
zabawą. W tej kategorii nie zapisywano 
nawet wyników, a każdy z uczestników 
dostał słodki upominek oraz miał szansę 
wylosować dodatkową nagrodę rzeczową. 
Do drugiej kategorii zakwalifikowano 
uczniów szkoły podstawowej, którzy 
potrafią już samodzielnie wędkować. 
Zdecydowanie największą skutecznością 
wykazał się drugoklasista Łukasz Zomer-
lik. Złowił on 9 ryb o łącznej wadze 18,326 
kg. To był najlepszy wynik nie tylko w tej 
kategorii, ale wśród wszystkich uczestni-
ków. Drugie miejsce zajęła Alina Grodoń 
(7 ryb – 12,730 kg) a trzecie Emilia Till  
(2 ryby – 3,140 kg). Trzecią kategorię 
stanowili uczniowie gimnazjum. - Obser-
wowaliśmy tutaj zaciekłą rywalizację. Zwy-
cięstwo ważyło się do samego końca pomiędzy 
trzema zawodnikami: Łukaszem Białkiem, 
Pawłem Myrczkiem i Damianem Krzempkiem 
– opowiada Zbigniew Kiełkowski, pomy-
słodawca i organizator zawodów. 
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1 �����	�������� 9 18.326

2 ���������� 7 12.730

3 ����������� 2 3.140
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GIMNAZJUM

Znany piłkarz został zaproszony 
przez MKS „Promyk” Golasowice. Tre-
ner drużyny Jan Strządała współpra-
cował z nim na treningach drużyny 
trampkarzy i juniorów Piasta Cieszyn 
w latach 1992 – 1995.
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Ireneusz Jeleń – piłkarz reprezentacji Polski, 
występujący na pozycji napastnika. Wychowanek 
Piasta Cieszyn. Jako gracz Wisły Płock zadebiutował  
w polskiej ekstraklasie. Przez pięć lat grał we fran-
cuskim zespole AJ Auxerre, a następnie przez rok w 
Lille OSC. Po powrocie do kraju przez dwa miesiące 
był zawodnikiem Podbeskidzia Bielsko – Biała.              

Ireneusz Jeleń na boisku w Go-
lasowicach przebywał 1,5 godziny, 
rozdając liczne autografy oraz pozując 
do wielu zdjęć z zawodnikami i kibica-
mi. Na pamiątkę przekazał zarządowi 
klubu swoją koszulkę wraz z dedy-

kacją. - Dla młodych piłkarzy spotkanie 
z zawodnikiem reprezentacji Polski było 
dużym przeżyciem. Myślę, że będę je pa-
miętać przez całe życie – mówi Antoni 
Trzaskalik, prezes klubu. 

Sabina Bartecka
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Ostatecznie zwycięstwo przypadło 
Łukaszowi. Gimnazjalista złowił 13 ryb  
o łącznej wadze 17,647 kg. Wędkar-
stwem zajął się 5 lat temu. Ma już kartę 
wędkarską. – W wolnym czasie jeździmy 
nad Wisłę. Udało mi się złowić leszcza, 
który ważył 2,5 kg - opowiada. – W cza-
sie zawodów łowiłem na skórkę od chleba. 
Miałem szczęście, bo wylosowałem najlepsze 
stanowisko.   

Największą rybą zawodów okazał się 
karp o wadze 2,981 kg, którego prze-
chytrzył Paweł Myrczek. Gimnazjalista 
łowi ryby od 3 lat. – Pod choinkę dostałem 
wędkę. Wtedy zaczęły się wyjazdy z wujkiem 
do Goczałkowic. Spodobało mi się – opo-
wiada wędkarz. Największą rybę, którą 
złowił do tej pory, był karp o długości 38 
cm. Zanętę przygotowuje sam z ziaren, 
przyprawy do piernika oraz kukurydzy.   

W czasie gdy komisja sędziowska 
skrupulatnie liczyła wyniki, zawodnicy 
wraz ze swoimi opiekunami zostali za-
proszeni na kiełbaski z ogniska. Pobyt nad 
wodą wzmaga apetyt, toteż kiełbaski zni-
kały w oczach. Wreszcie nadszedł ocze-
kiwany moment ogłoszenia wyników. 
Nagrody ufundowała rada rodziców, 
a organizacją zawodów zajęli się: Piotr 
Zamojski, Grzegorz Reclik, Ferdynand 
Kiełkowski, Marta Kiełkowska oraz Jo-
anna Kiełkowska. bs
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