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Obowiązek zabezpieczenia wo-
domierza głównego zarówno w 
pomieszczeniach, jak i studzienkach, 
m.in. przed zamarznięciem, spoczywa 
na odbiorcach usług. - Zabezpiecza-
jąc wodomierze, nakładki i instalacje 
wodociągowe przed mrozem, należy 
zwrócić szczególną uwagę na wodomierze 
umieszczone w płytkich studniach, piw-
nicach oraz przy ścianach zewnętrznych. 
Miejsca te bardzo szybko przemarzają, 
może dojść do zamarznięcia instalacji, co  
w konsekwencji może doprowadzić do po-
wstania awarii oraz przerwy w dostawie 
wody – zwraca uwagę Tomasz Herok, 
dyrektor GZWiK w Pawłowicach.

Temperatura w pomieszczeniu 
z zestawem wodomierzowym nie 
powinna być niższa niż + 4 stopnie 
Celsjusza. W przypadku uszkodzenia 
wodomierza spowodowanego niską 
temperaturą, powodującego wyciek 
wody, GZWiK nie będzie uwzględniał 
reklamacji związanych ze stratami 
wody.
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Jak można zabezpieczyć wodo-
mierz? Przede wszystkim należy 
naprawić ściany w pomieszczeniu, 
w którym znajdują się wodomierz, 
nakładka czy przyłącze, wstawić bra-
kujące szyby, uszczelnić drzwi i okna. 
- W przypadku wodomierzy umieszczo-
nych w studzienkach, należy pamiętać 
o tym, by usunąć wodę ze studzienek, 
ocieplić wodomierz i pokrywy włazowe 
materiałami izolacyjnymi, takimi jak: 
wełna mineralna lub zamiennie styro-
pian. W przypadku instalacji, tj. prze-
wodów wodociągowych stosuje się tzw. 
osłonki izolacyjne z pianki zakładane 
bezpośrednio na przewody - podkreśla.

Drzwi do pomieszczenia, w którym 
znajdują się te urządzenia, powinny 
być zamknięte, podobnie jak okienka 
piwniczne, okienka na klatkach scho-
dowych i strychach. 

Pamiętajmy, że lepiej odpowiednio 
zabezpieczyć wodomierz, niż później 
ponosić wydatki związane z jego na-
prawą lub co gorsza, wymianą.  

Właśnie zakończyła się budowa 
ciągu pieszo – rowerowego przy ul. 
Zjednoczenia w Pawłowicach. Roboty 
były prowadzone przez firmę Mar-
bud z Rybnika na odcinku około 450  
m od skrzyżowania z DK 81 do skrzy-
żowania z DW 933 (ul. Pszczyńska). 
Budowa traktu z wydzielonym 
pasem dla pieszych i rowerzystów 
trwała od końca sierpnia do początku 
października.

Dotychczasowy chodnik był  
w bardzo złym stanie. Nierówne 
płytki chodnikowe powodowały po-
tknięcia szczególnie starszych osób.  
Z chodnika tego korzysta bardzo 
dużo osób w różnym wieku. Jest to 
pasaż pieszy, który prowadzi do blo-
ków osiedlowych, szkoły i kościoła.

- Mieszkam w tej okolicy i cieszę się, 
że gmina robi tu jakieś kroki. Miesz-
kańcy często korzystają z tego chodnika  
– przyznał pawłowiczanin. 
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Prace remontowe realizowane 
były wspólnie przez Gminę Pawło-
wice i Powiat Pszczyński. Inwestycja 
kosztowała niecałe 900 tys. zł. Nasza 
gmina sfinansowała 75 proc. kosz-
tów robót (770  tys. zł.). W ramach 
inwestycji, najpierw usunięta została 
cześć drzew, zdjęto starą płytę chod-
nikową, w miejsce której pojawiła 
się nowa nawierzchnia umożliwia-
jąca płynną jazdę rowerzystom. Dla 
umocnienia skarpy zabudowano me-
talowe kosze z kamieniami, a dla po-
prawy estetyki przestrzeni przebudo-
wano oświetlenie. Linię napowietrz-
ną zmieniono na kablową ukrytą  
w ziemi, postawiono nowe słupy, na 
których zamontowano oświetlenie 
typu LED. – To oszczędność energii, 
ale też lepsza widoczność – podkreśla 
Julian Wiśniewski z Urzędu Gminy.

Nowa inwestycja spodobała się 
mieszkańcom. Z nowego trak-

tu korzysta coraz więcej osób. – 
Na liczniku mojego roweru mam już  
6 tys. kilometrów – opowiada z dumą 
mieszkanka pawłowickiego osiedla. 
– Budowa tego traktu to fantastyczny 
pomysł. Jest komfortowo, ładnie, ale 
przede wszystkim bezpiecznie. Niestety 
kierowcy, nas rowerzystów, nie zauwa-
żają. Przekonaliśmy się o tym dosłow-
nie przed chwilą, mało brakowałoby,  
a jakiś pirat drogowy wjechałby  
w mojego męża. Takie ścieżki są potrzeb-
ne i liczę, że kolejne będą sukcesywnie 
powstawać w naszej gminie.

Z pewnością tak będzie, budowa 
chodnika ze ścieżką rowerową, jest 
pierwszym etapem działań, któ-
re mają objąć centrum Pawłowic,  
a w przyszłości także sołectwa. 
Kolejny trakt pieszo – rowerowy 
gmina planuje wybudować przy ul. 
Świerczewskiego.

Sabina Bartecka 
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Trzeba jednak zdawać sobie spra-
wę, że procedura tworzenia planu 
jest długa i skomplikowana, a nowe 
przepisy i wytyczne nie przyspie-
szają zadania. Jako przykład niech 
posłużą Pielgrzymowice. 

Prace nad planem zagospoda-
rowania przestrzennego dla Piel-
grzymowic trwają od 2011 roku. 
Procedura tworzenia tego typu do-
kumentu składa się z wielu etapów, 
dlatego utworzenie nowego planu to 
kwestia 2-3 lat. Niestety, w przy-
padku planu Pielgrzymowic piętrzą 
się trudności administracyjne, nie-
zależne od działania urzędu gminy.  
Przede wszystkim Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgo-
dy na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych kl. III na cele nierolnicze. 
Na tę decyzję czekaliśmy pół roku,  
a dotyczyła ona ponad 19. hektarów 
gruntów rolnych, które w nowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego miały być przeznaczone 
na tereny budowlane. Urząd Gminy 
ponownie zwrócił się do Ministra  
o zmianę tej decyzji, ale bezskutecz-

Plan przestrzenny 
dla cierpliwych
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nie. Minister zgody nie wyraził.    
Dodatkowo, w maju tego roku 

zmieniła się ustawa o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych i wszystkie 
plany, które są w trakcie realizacji, 
muszą być dostosowane do nowych 
przepisów. Jeden z nich mówi  
o tym, że zgoda Ministra Rolnic-
twa jest wymagana w przypadku 
wszystkich  gruntów rolnych kl. 
III, które chce się przeznaczyć na cele 
nierolnicze.  Dotychczas zgoda taka 
była wymagana tylko w przypadku 
obszarów większych niż pół hektara. 
W związku z tym, aby dostosować 
plan Pielgrzymowic do nowej usta-
wy, musieliśmy ponownie złożyć 
wnioski do Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi na grunty o obszarze 
poniżej pół hektara.   

Nowe wytyczne do procedur spo-
rządzania uchwał z zakresu plano-
wania przestrzennego wprowadził 
również wojewoda śląski. Pojawiły 
się nowe zadania, które ze strony 
gminy wymagają przeprowadzenia 
dodatkowych czynności. Należy np. 
wykonać analizę szerokości dróg na 

potrzeby planu.
To wszystko wydłuża cały proces 

powstawania planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Gmina czeka 
również na nowe mapy terenów za-
lewowych od Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 
które uwzględniałyby uregulowanie 
rzeki Pielgrzymówki. Mapy aktual-
nie dostępne obrazują stan sprzed re-
gulacji rzeki. Zaktualizowane mapy 
mają pojawić się  do końca roku.     
Wszystkie te zdarzenia opóźniają 
zakończenie prac i jest prawdopo-
dobne, że nawet do końca 2014 
roku plan zagospodarowania prze-
strzennego dla Pielgrzymowic nie 
powstanie. 

Podobna sytuacja dotyczy 
również planów dla Jarząbkowic  
i Golasowic. W przypadku tych 
miejscowości tworzenie planu rów-
nież zostało wydłużone ze względów 
proceduralnych. bec 

Dwadzieścia paneli słonecznych 
zamontowanych na dachu Gminne-
go Ośrodka Sportu w Pawłowicach 
ogrzewa wodę w basenie rekreacyj-
nym. Jest taniej i bardziej ekologicz-
nie. Instalacja powstała w ramach 
projektu „Helios - promowanie po-
staw proekologicznych w obszarze 
wykorzystania energii słonecznej”, 
dofinansowanego z Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska i budżetu Państwa. Koszt 
inwestycji to 51 tys. zł netto, jednak 
dzięki otrzymaniu  dofinansowana   
w wysokości  95 proc., z budżetu 
gminy pochodzi jedynie 2550 zł. 

Wyprodukowany przez 20 paneli 
prąd jest wykorzystany do zasilania 
grzałek na podbaseniu i ogrzewania 
wody w basenie rekreacyjnym. Moc 
instalacji zamontowanej na dachu 
Gminnego Ośrodka Sportu to 5 kWp 
(czyt. kilowat pik). Kilowat pik to 
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jednostka używana do określania 
mocy szczytowej instalacji.  

Instalacja działa od zeszłego ty-
godnia i już zdążyła wyprodukować 
100 kWh! - Szacujemy, że w ciągu roku 
będzie ona w stanie wyprodukować około 
4700 kWh, co  pozwoli ograniczyć emisję 
CO2 o 5 ton w skali roku – zauważa 
Aleksandra Zachraj, pracownik UG, 
koordynator projektu.

Wybudowana instalacja ma cha-
rakter pilotażowy w celu promowa-
nia działań ekologicznych w naszej 
gminie.

Dzięki specjalnemu systemowi 
Webbox, wyniki instalacji można 
śledzić na bieżąco. Wystarczy wejść 
na stronę www.sunnyportal.com, 
kliknąć na „publicly available plants”, 
a potem w kolumnie „city” wpisać 
Pawlowice. Znajduje się tam opis 
instalacji, jej podstawowe elementy 
oraz wykresy przedstawiające pro-
dukcję energii.

Pierwsze ogniwa fotowoltaiczne zbudowano w latach 50. w Stanach Zjedno-
czonych. Już wtedy świat interesował się wykorzystaniem energii słonecznej do 
produkcji prądu. Pierwsze ogniwa  wykorzystywano w satelitach kosmicznych, 
ale ich wydajność, czyli zdolność do produkcji energii elektrycznej, była niska. 
Dziś sprawność paneli kształtuje się na poziomie 8 -18 procent.
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Podatek od nieruchomości 
Stawki podatku od nieruchomości 

ulegają corocznie zmianie w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie pierwszego półrocza da-
nego roku. - Zgodnie z komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego wskaźnik ten w I półroczu 2013 r. 
wynosił 0,9 proc. – informowała 
Karina Staroń, kierownik Referatu 
Podatków i Opłat. 

Większość stawek została pod-
wyższona o wskaźnik inflacji, po-
wyżej tego wskaźnika są grunty 
sklasyfikowane jako drogi (10 groszy 
za m kw.) oraz pozostałe grunty (28 
groszy za m kw.). – Oznacza to, że 
właściciel średniej wielkości mieszkania 
zapłaci w skali roku podatek wyższy  
o kilkanaście złotych  – mówiła dalej. 
– Właściciele domów jednorodzinnych, 
w zależności od wielkości działki, będą 
musieli zapłacić od 30 do 80 zł więcej 
niż do tej pory.      

Nie wszystkie tereny są opodat-
kowane. Radni postanowili zwolnić 
z podatku te nieruchomości, które są 
wykorzystywane na cele związane 
z ochroną przeciwpożarową oraz 
na potrzeby działalności kulturalnej 
i sportowej. Przedmiotem zwolnienia 
są również grunty zajęte na cmenta-
rze oraz budynki i budowle wyko-
rzystywane na potrzeby zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

Podatek od środków 
transportowych 

Stawki tego podatku nie były 
zmieniane w naszej gminie od 2 lat. 
W tym czasie jednak stopa inflacji 
wzrosła, dlatego radni postanowili 
podwyższyć stawki podatku od środ-
ków transportu, który płacą właści-
ciele pojazdów o masie powyżej 3,5 t. 
Minimalne i maksymalne stawki tego 
podatku określa corocznie Minister 
Finansów. Granice górnych stawek 
są podwyższane o wskaźnik inflacji. 
I tak przykładowo właściciel samo-
chodu ciężarowego o masie od 5,5 
do 9 ton zapłaci 810 zł, a właściciel 
pojazdu do 12 ton – 1080 zł.       

Opłata targowa: 
30 lub 10 zł 

Na prośbę handlujących radni po-
stanowili zróżnicować stawki opłaty 
targowej w zależności od zajmowanej 
powierzchni oraz miejsca handlu. 
Dzienna stawka za każdy metr kw. 
powierzchni zajętej pod handel wy-
nosi 30 zł, ale jeżeli handlować bę-
dziemy w niedzielę i święta w obrębie 
20 m od kościołów, to zapłacimy je-
dynie 10 zł. Obniżona dzienna staw-
ka opłaty targowej obowiązuje także 
na miejscu wydzielonym na osiedlu 

Podatki 
na 2014 rok
Sesja Rady Gminy 
– 22 października 
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pomiędzy ulicami Górnicza i Pu-
kowca. Z opłaty targowej zwolniona 
jest sprzedaż dokonywana w czasie 
trwania imprez organizowanych 
na Rynku w Pawłowicach. Opłaty 
pobierane są przez wyznaczonych 
inkasentów. 

Za psa już nie zapłacisz  
W 2014 roku nie będziemy musieli 

płacić już za naszego czworonożnego 
pupila. Opłata od posiadania psów 
została zniesiona. – Przedstawiliśmy 
taki pomysł radnym z uwagi na mar-
ginalne znaczenie przedmiotowej opłaty 
dla budżetu gminy, relatywnie wysokie 
koszty postępowań podatkowych i eg-
zekucyjnych oraz brak obligatoryjnej 
ewidencji posiadaczy psów – tłumaczy 
Karina Staroń. Uchwała wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2014 roku. 

Zmiany w stypendium dla 
sportowców 

Stypendium dla najlepszych spor-
towców jest przyznawane w naszej 
gminie od 2008 roku. Do tej pory 
na nagrodę pieniężną mogli liczyć 
uczniowie, którzy zajęli od 1 do  
5 miejsca na mistrzostwach Polski, 
Europy lub Świata organizowanych 
przez związek danej dyscypliny 
sportowej. W praktyce okazało się 
jednak, że w niektórych dyscyplinach 
sportu indywidualnego rywalizacja 
odbywa się jedynie pomiędzy kilko-
ma zawodnikami. W takiej sytuacji 
każdy z zawodników kwalifiku-
je się do otrzymania stypendium 
sportowego. Dlatego wprowadzono 
zapis mówiący o tym, że zawodnik 
może otrzymać stypendium, jeżeli  
w zawodach brało udział co najmniej  
8 osób w danej konkurencji, a w kon-
kurencjach zespołowych co najmniej 
8 drużyn.

Organizacje pozarządowe 
mają pole do działania 

Uchwalono „Program współpra-
cy Gminy Pawłowice na rok 2014 
z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami w rozumieniu 
przepisów ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie”. Jest to podstawowy dokument, 
który opisuje zasady współpracy 
pomiędzy władzami samorządowy-
mi a działającymi na danym terenie 
organizacjami pozarządowymi.  
W programie zawarte są cele, zasady 
oraz formy współpracy. Program 
ma zapewnić możliwie pełne wy-
korzystanie potencjału organizacji 
pozarządowych oraz zwiększenie 
skuteczności i efektywności działań 
związanych z realizacją zadań pu-
blicznych. 

Sabina Bartecka

UCHWAŁA NR XXXI/383/2013
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie zwolnień w podatku 

od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
95, poz. 613 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy 
Pawłowice uchwala
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty oraz budynki lub ich części wy-

korzystywane wyłącznie na potrzeby 
związane z ochroną przeciwpożarową, 
za wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

2) grunty oraz budynki lub ich części wy-
korzystywane wyłącznie na prowadzenie 
działalności kulturalnej, za wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej, 

3) grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle wykorzystywane na potrzeby 
zbiorowego odprowadzania ścieków re-
alizowanego na podstawie ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 
123, poz. 858 ze zm.), 

4) grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle wykorzystywane wyłącznie na 
prowadzenie działalności sportowej, za 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej innej niż opisana  
w PKD w klasie 93.11.Z, 

5) grunty zajęte na cmentarze.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Pawłowice, który jej treść 
poda do publicznej  wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy  
i w prasie lokalnej „Racje Gminne”. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły traci moc Uchwała Nr XI/132/2011 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie zwolnień  
w podatku od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/382/2013
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek

 podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 
Rada Gminy Pawłowice uchwala: 

§ 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące 
na terenie Gminy Pawłowice: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 
zł od 1 m kw. powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku pu-
blicznego – 0,28 zł od 1 m kw. powierzchni, za wyjątkiem gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem 
„dr” innych niż określonych w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – 0,10 zł od 
1 m kw. powierzchni,

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 21,98 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m kw. 
powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 5,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, 
który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajo-
wo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 
XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 
r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz Uchwała Nr XXII/273/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 
listopada 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/260/2012 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Wojewódz-
twa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. pozostałe uchwały na str. 10

To kolejne wyróżnienie dla naszej 
gminie w tym prestiżowym rankingu. 
Uroczysta gala, podczas której wrę-
czone zostaną pamiątkowe dyplomy, 
odbędzie się 4 listopada w Warszawie. 
Nagrodę odbierze wójt gminy Damian 
Galusek.

Ranking Zrównoważonego Roz-
woju jest wyznacznikiem rozwoju 

����������
�����#�H����&���H�$���

%��
��
�"�������
�
�"
���������������������������+!����������$
�-
��+��*�!����
&���+��$�������D���������E
��������3������
���+��=@A5#

wszystkich jednostek samorządowych 
w kraju z podziałem na cztery kate-
gorie: gminy wiejskie, gminy miejsko 
- wiejskie, gminy miejskie, miasta na 
prawach powiatu. Ranking opiera się 
na analizie kilkunastu wskaźników 
GUS obejmujących trzy zasadnicze 
obszary funkcjonowania wszystkich 
jednostek samorządowych: gospodar-

czy, społeczny oraz ochronę środowi-
ska. Opracowywany jest co roku przez 
Wydział Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej, 
przy współudziale Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego, która również 
wspiera promocję najlepszych polskich 
samorządów, wyłaniając Laureatów 
Konkursu „Teraz Polska” dla gmin. 

Kwesta „Zapalmy płomyk na-
dziei” to największa zbiórka pieniężna 
prowadzona przez Stowarzyszenie. 
Co roku uczestniczy w niej ponad 
100 wolontariuszy, którzy ubrani 
w specjalne kamizelki i identyfika-
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tory zbierają datki na Hospicjum im. 
Jana Pawła II. – Do akcji włączają 
się zarówno młodzi ludzie – uczniowie 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
ale także całe rodziny gotowe poświęcić 
swój wolny czas i w ten sposób pozyskać 

fundusze na opiekę nad naszymi pacjen-
tami – mówią organizatorzy kwesty.

W naszej gminie działalność Ho-
spicjum im. Jana Pawła II będzie 
można wesprzeć przy cmentarzach 
w Golasowicach i Pawłowicach.
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152  g imnaz ja l i s tów  
w 7 oddziałach, 10 laure-
atów konkursów przedmio-
towych, 8 finalistów tych 
konkursów wielu znakomi-
tych absolwentów , a wśród 
muzycy, sportowcy, arty-
ści, nauczyciele, szefowie 
i dyrektorzy różnych pla-
cówek – tak przedstawiają 
się dane liczbowe dotyczące 
Publicznego Gimnazjum nr 
2 w Pawłowicach. Szkoła to 
jednak nie tylko liczby! Na 
opinię o niej składa się wiele 
czynników: poziom na-
uczania, wyposażenie klas, 
ale też liczba i różnorodność 
kółek zainteresowań oraz 
to jacy są nauczyciele: czy 
chętnie pomagają, są życz-
liwi, czy uczniowie mogą 
na nich liczyć. Po latach  
z rozrzewnieniem zazwy-
czaj wspomina się właśnie 
najczęściej kolegów z kla-
sy, nauczycieli oraz waż-
ne uroczystości szkolne,  
w których brało się udział. 
Gimnazjum nr 2 spełnia te 
wszystkie oczekiwania. To 
dobrze wyposażona szko-
ła, bezpieczna, pozwalają-
ca odnieść sukces każdemu 
uczniowi, na miarę jego 

możliwości. 
Publiczne Gimnazjum nr 2 ma 

swoje sztandarowe imprezy. Jedną 
z nich są otrzęsiny, zwyczajowo 
organizowane w Dniu Edukacji Na-
rodowej. Zgodnie ze szkolną tradycją, 
14 października, na najmłodszych 
gimnazjalistów czekały liczne kon-
kurencje sprawnościowe i logicz-
ne. Uczniowie musieli przedstawić  
w formie muzycznej wiersze Juliana 
Tuwima, namalować portret swojego 
wychowawcy oraz zaprezentować 
wymyśloną przez siebie etiudę te-
atralną. Egzamin wszyscy przeszli na 
szóstkę, mogło więc nastąpić uroczy-
ste ślubowanie. Trud nauczycielskiej 
pracy nagradzany jest przez uczniów 
Gimstarami.

Samorządy mają głos
Szkoła w tym roku przyłączy-

ła się do ogólnopolskiego projektu 
organizowanego przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej pt. „Samo-
rządy mają głos”, którego celem było 
propagowanie postaw obywatelskich 
ze szczególnym uwzględnieniem 
świadomego udziału w wyborach. 
Po dwutygodniowej kampanii wy-
borczej, 25 września uczniowie gim-
nazjum wybrali Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę 
program przedstawiany w czasie 
debat szkolnych. Wygrało ugrupo-
wanie Razem Ponad Sprawiedliwość.

Klasa z Klasą
Przez cały rok szkolny w gimna-

zjum trwa wieloetapowy konkurs 
„Klasa z Klasą”. Rywalizują zespoły 
klasowe w różnych konkurencjach 
np. recytatorskim, czytelniczym, 
matematyczno - przyrodniczym, 
sportowym, kulinarnym itp. Nagro-
dą jest wysokie dofinansowanie do 
wycieczki klasowej.

Bez sportu ani rusz
W maju, w szkole organizowa-

ny jest Mityng Lekkoatletyczny,  
w którym uczestniczą reprezentacje 
wszystkich klas. Podczas uroczysto-
ści otwarcia płoną „koła olimpijskie”, 
na maszt wciągana jest olimpijska fla-
ga. Uczniowie rywalizują w biegach, 
pchnięciu kulą i sztafecie. 

W szkole funkcjonują klasy spor-
towe. Ich liczba zależy od chętnych. 
Obecnie jest to jedna klasa o profilu 
piłki koszykowej, działająca we 
współpracy z GUKS „Gwarek”. Jej 
uczniowie mają zajęcia na basenie, 
hali sportowej i w sali gimnastycznej 
(10 godzin wychowania fizycznego 
tygodniowo). 

W październiku uczniowie gim-
nazjum towarzyszyli znanemu 
biegaczowi  Augustowi Jakubiko-
wi w biegu z Rudy Śląskiej w do 
Watykanu. Honorowy Profesor 
Publicznego Gimnazjum nr 2 dy-
stans 1600 kilometrów pokonał  
w 24 dni, aby w ten sposób uczcić 
35. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła 
II.  Na siedmiokilometrowym odcinku 
biegaczowi towarzyszyli pawłowiccy 
gimnazjaliści: Nikolas Sądej, Krzysz-
tof Czerwiński, Grzegorz Dankiewicz 
i Patryk Dawid.

August Jakubik jest jednym z 26 
Honorowych Profesorów tej szkoły. 
Uroczyste nadanie tytułu osobom 
znanym z telewizji i gazet odbywa 
się co roku podczas wigilii szkolnej, 
począwszy od 1999 roku. Togę i biret 
do tej pory założyli m.in. Kamil Dur-
czok, Stanisław Soyka i śp. Krystyna 
Bochenek.

Harcerze w szkole
Gimnazjum ma nawet swoją 

drużynę harcerską – to 14 Drużyna 
Ratownicza im. Krysi Niżyńskiej.  

W ramach współpracy z ZHP or-
ganizowane są pokazy udzielania 
pierwszej pomocy. Jej członkowie 
uczestniczą w grach terenowych, 
grają w paintball, wyjeżdżają na rajdy  
i letnie obozy, ale też uświetniają swo-
ją obecnością ważne szkolne uroczy-
stości. Misją ZHP jest wspieranie we 
wszechstronnym rozwoju i kształto-
waniu charakterów młodzieży. 

- W naszej szkole cały czas coś się 
dzieje, organizowane są konkursy, tur-
nieje. Uczniowie mogą rozwijać swoje 
zainteresowania, wyrównywać braki, 
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. 
Poznają techniki fotografii, uczą się 

dziennikarskiego fachu i języka rosyj-
skiego oraz rozwijają zainteresowania 
twórcze. Z pewnością każdy coś dla siebie 
znajdzie - podsumowuje Aleksandra 
Żeromska, dyrektor gimnazjum.

Ostatnim pomysłem zmierzają-
cym do podniesienia jakości pracy 
szkoły jest prowadzenie lekcji języka 
anielskiego z udziałem native speakera 
zaproszonego w ramach współpracy 
z żorską szkołą językową. - Liczy-
my na dobre rezultaty i zadowolenie 
uczniów, gdyż mottem naszej szkoły 
jest przekonanie, że „ Warto się uczyć” 
- dodaje pani dyrektor.

Sabina Bartecka

• Karolina Szymańska: - Fajne są szkolne imprezy. W Walentynki wszy-
scy przyszliśmy ubrani na czerwono, a w Dzień Sportu rywalizowaliśmy  
w różnych konkurencjach sportowych. Lubię szkolną wigilię, bo przyjeżdżają 
do nas ciekawe osoby.

• Nastazja Zajączkowska: - Najbardziej lubię zajęcia artystyczne, podczas 
których poznajemy batik i uczymy się sztuki ozdabiania przedmiotów metodą 
decoupage. Zajęcia organizuje pani ze świetlicy. Nasi nauczyciele są bardzo mili.

• Kasia Lenik: - Zajęcia pozalekcyjne są bardzo ciekawe: uczestniczę w kółku 
kulinarnym oraz biologicznym. Ostatnio robiliśmy tosty, a na kółku z biologii 
przeprowadzaliśmy eksperymenty. 

• Szymon Ochnio: - Mamy dużo ciekawych imprez. Organizowane są dyskoteki, 
ale też słodkie dni, podczas których wystawiane są kramy z łakociami. Dochód 
ze sprzedaży przeznaczany jest na cele charytatywne.

• Wojciech Przybyła: - Jestem w klasie sportowej i codziennie trenuję. Uwielbiam 
sport, a szkoła zapewnia mi warunki do jego uprawiania. 

Gimnazjum okiem uczniów:

9���
�����"
�����
"������)������������
��
���������+������������
���������)�
�����!���������
�
�������
��������
��������!���"���������
�������������
#��

Dwutygodniowa kampania wybor-
�����������	
������	����������

�������������������������

�������	��������������	���������������������������������

zdj. archiw
um

zdj. archiw
um

zdj. archiw
um



������@"���� 5

	A��	B��E�

Spotkanie odbyło się w niezwykle 
podniosłej i sympatycznej atmosferze. 
Składała się z trzech odsłon. Pierw-
sza odsłona to część artystyczna,  
w której zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2, którzy 
przygotowali program pod okiem 
Iwony Duszy i Barbary Baron. Były 

Nagrody dla nauczycieli w 
[��,��&,9�������#�&����

wiersze i nastrojowe piosenki, stano-
wiące podziękowanie  dla nauczycieli. 
Muzycznie spotkanie uświetnił zespół 
2+3 z Pielgrzymowic, który prowa-
dzi Izabela Pilis. 

Druga odsłona to część oficjalna, 
w której głos zabrali: wójt gminy 
Damian Galusek oraz przewodniczący 

Rady Gminy Franciszek Dziendziel. 
Składając wszystkim nauczycielom  
i pracownikom placówek oświa-
towych życzenia, wójt wyraził 
wdzięczność za trud nauczania  
i wychowania, który owocuje wielo-
ma sukcesami zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli. – Każdy z nas na drodze 
edukacji spotkał wyjątkowych nauczy-
cieli, którzy potrafili być dla młodych 
osób wsparciem i autorytetem – pod-
kreślił. - Edukacja nie może opierać się 
wyłącznie na opanowaniu przez uczniów 
książkowej wiedzy.

W dalszej części swojego wystą-
pienia wójt mówił o sytuacji oświaty  
w naszym kraju – W województwie 
śląskim, z powodu niżu demograficzne-
go, w 2012 r. zwolniono 1300 nauczy-
cieli. W naszej gminie taka sytuacja nie 
będzie miała miejsca, bo liczba uczniów 
utrzymuje się na tym samym poziomie 
- zapewnił.

Przewodniczący Rady Gminy 

Nagrody Wójta Gminy otrzymali:
 Urszula Sikora (SP nr 1 w Pawłowicach), Barbara Bazgier – Woź-

ny (SP w Pielgrzymowicach), Barbara Bodio (SP w Warszowicach), 
Agnieszka Merta (Gimnazjum nr 1), Adam Kopeć (Gimnazjum nr 1), 
Elżbieta Modrzejewska (Gimnazjum nr 2), Tomasz Sroka (Gimnazjum 
w Pielgrzymowicach), Jadwiga Fizek (ZSP nr 2 w Pawłowicach), Joan-
na Krosny (ZSP nr 2 w Pawłowicach), Zdzisława Szczygieł (ZSP nr 2  
w Pawłowicach), Krystyna Góralska (ZSP w Krzyżowicach), Mariola 
Kocur (ZSP w Golasowicach), Anna Haraś (ZSO w Pawłowicach), Joanna 
Lala (dyrektor Przedszkola w Warszowicach), Andrzej Zonenberg (dyrek-
tor ZSP w Krzyżowicach), Irena Grabowska (dyrektor Gimnazjum nr 1  
w Pawłowicach), Andrzej Wowra (zastępca dyrektora ZSO w Pawłowi-
cach), Zbigniew Dusza (ZSP nr 2 w Pawłowicach) oraz Justyna Rutkow-
ska (dyrektor Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach).

Medal dla przewodniczącego 
Franciszek Dziendziel - przewodniczący 

Rady Gminy Pawłowice otrzymał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej przyznawany 
przez ministra edukacji w dowód osiągnięć 
w dziedzinie edukacji. Uroczystość odbyła 
się 15 października w sali koncertowej szko-
ły muzycznej w Bielsku – Białej. Franciszek 
Dziendziel przewodniczy Radzie Oświato-
wej w gminie Pawłowice i jest pomysłodaw-
cą i inicjatorem wielu przedsięwzięć  edu-
kacyjnych, m.in. ustanowienia gminnych 
stypendiów dla zdolnych uczniów. Medal 
odebrał z rąk kuratora Stanisława Fabera. 
Gratulacje przewodniczącemu złożyli m.in. 
obecni na uroczystości posłanka Mirosława 
Nykiel i poseł Sławomir Kowalski.

zwrócił uwagę, że największą na-
grodą dla nauczyciela są osiągnięcia 
uczniów. - Nauczyciel to niezwykły 
zawód, którego sukcesy mierzy się suk-
cesami uczniów – mówił Franciszek 
Dziendziel.  

Nawiązując do odnoszonych suk-
cesów, wyróżniającym się nauczy-
cielom wręczono Nagrody Wójta 
Gminy, przyznawane z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Nagrody finan-
sowe otrzymało 19 osób.

Święto oświaty, popularnie zwane 
Dniem Nauczyciela było również oka-
zją do podziękowania za wieloletnią 
pracę Justynie Rutkowskiej – dyrek-

torce Przedszkola w Modrzewiowym 
Ogrodzie, która w sierpniu odeszła 
na emeryturę. – W emeryturze nie ma 
nic złego pod warunkiem, że nie prze-
szkadza nam w pracy – cytując słowa 
Benjamina Franklina pani Justyna 
podziękowała za pamięć i nagrodę.

Ostatnia część uroczystości, spo-
tkanie przy kawie i słodkim poczę-
stunku, stała się okazją do rozmów 
w świątecznej atmosferze, szczególnie 
że wśród zaproszonych gości znaleźli 
się zarówno czynni zawodowo, jak  
i emerytowani pracownicy gminnych 
placówek oświatowych.

Sabina Bartecka
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Jak pokazują doświadczenia  
z innych krajów np. skandynawskich, 
efektywna nauka języka obcego od 
wczesnych lat przynosi wymierne 

mach Racji Gminnych zachęcający 
do nauki języka angielskiego od naj-
młodszych lat.  Będzie to zbiór porad 
i praktycznych wskazówek dla  dzieci  
i ich rodziców.  

Współcześnie w nauczaniu języków 
obcych dużą rolę odgrywają nowocze-
sne technologie (m.in. aplikacje inter-
netowe), dzięki którym nauka języka 
jest bardziej efektywna i przyjemna. 
Nauczyciele ze szkół podstawowych 
są świadomi, że dzięki takim apli-
kacjom uczniowie mogą oswajać się  
z obcymi dźwiękami, melodią języka, 
mogą rozwijać swoje słownictwo  itd. 
Dlatego postanowili  w tym kierunku 
się dokształcać. Pierwsze szkolenie 
z wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii i narzędzi multimedialnych 
w nauczaniu języków obcych odbyło 
się 15 października w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Pawłowicach.  
Warsztaty prowadziła Marta Flor-
kiewicz-Borkowska - nauczycielka 
języka niemieckiego w Publicznym 
Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach, 
trener w programie  - nauczyciel „Cy-
frowej Szkoły. W listopadzie zostały 
zaplanowane kolejne warsztaty. 

Zachęcamy do odwiedzenia bloga 
dotyczącego warsztatów (http://an-
globelfrzy-pawlowice.blogspot.com/).
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efekty w życiu dorosłym. Kilka mie-
sięcy temu grupa nauczycieli języka 
angielskiego ze szkół podstawowych 
naszej gminy postanowiła wymie-

nić się doświadczeniami i dobrymi 
praktykami w nauczaniu języków 
obcych wśród najmłodszych. Zda-
niem nauczycieli wspólne działanie  

i dzielenie się pomysłami przynosi 
wiele korzyści. 

Efektem kilku spotkań jest m.in. 
plan wspólnych działań na najbliższy 
rok  szkolny: nauczyciele wezmą 
udział w warsztatach z nowoczesnych 
technologii i aplikacji internetowych, 
uczniowie wezmą udział w zajęciach  
z native speakerem, a ponadto zostanie 
zorganizowany Festiwal Twórczo-
ści Dziecięcej w języku angielskim. 
Celem wszystkich działań jest pod-
niesienie poziomu znajomości języka 
angielskiego wśród uczniów szkół 
podstawowych. Uczniowie w przy-
szłości mają posługiwać się językiem 
angielskim jak ich rówieśnicy z krajów 
skandynawskich, Beneluksu, Niemiec 
czy Austrii.

W najbliższych tygodniach dla 
uczniów klas VI będą organizowane 
lekcje języka angielskiego z native 
speakerem, czyli osobą, dla której 
angielski jest językiem ojczystym. 
Takie lekcje mają odbywać się raz lub 
dwa razy w miesiącu do końca roku 
szkolnego. Nauczyciele chcą także 
organizować od 2014 roku Festiwal 
Twórczości Dziecięcej, gdzie najmłodsi 
uczniowie będą prezentować m.in. 
skecze, piosenki, scenki, sytuacje  
w języku angielskim

Dzięki  pomysłom anglistów  
w grudniu ukaże się artykuł na ła-
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 Szkoła w Krzyżowicach już od 
kilku lat utrzymuje bliskie kontakty 
ze słowacką Tepliczką. Do kolejnej 
wizyty doszło 19 października, kiedy 
to słowaccy goście z Centrum Wolne-
go Czasu przybyli do przygranicznej 
miejscowości Zwardoń. Na szczycie 
góry powitali ich koledzy i koleżanki 
z Krzyżowic. W plenerze każdy wy-
brał dla siebie miejsce, rozłożył swój 
„sprzęt” do malowania, by wziąć 
udział w Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym na najładniejszy 
pejzaż górski wykonany wybraną 
techniką. Przy pogodnym niebie,  
w malowniczym otoczeniu gór Beski-
du Żywieckiego i pogodnych nastro-
jach powstały piękne prace malarskie. 

Był jeszcze obiad, towarzyski mecz 
piłki nożnej oraz nagrody dla uczest-
ników konkursu. To, co miłe upływa 

Spotkanie 
na szczycie
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szybko. Tak było i tym razem. Ze 
spotkania dzieci przywiozły pamiątki 
oraz upominki ufundowane przez 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych  
i ZSP Krzyżowice oraz prace plastycz-
ne, którymi się wymieniły i które 
zaprezentują na wystawie w swoich 
szkołach.

Ostatni w tym roku rajd miał 
wyjątkowy charakter i to z kilku 
powodów. Po pierwsze ze względu na 
porę, odbył się wieczorem, po drugie  
z uwagi na wspomnieniowy charakter 
i udział wójta Damiana Galuska, któ-
ry pochwalił inicjatywę utworzenia  
w naszej gminie Gminnego Koła 
PTTK i gratulował uczestnikom wy-
cieczek znakomitej formy. Po oficjal-
nych powitaniach przyszedł czas na 
wspomnienia. Z wielką ciekawością 
przeglądano zdjęcia z działalności 
wcześniejszych kół PTTK w Pawło-
wicach, a były to „Pstrósie”, „Pniaki” 
i szkolne koło PTTK prowadzone przez 
Grzegorza Witoszę. 

�����9�J�������
sezonu 
turystycznego

Korzystając z obecności tak wie-
lu członków, już snuto plany na 
przyszły sezon. Na majowy rajd 
rowerowy wybrano Dolinę Baryczy. 
Zwieńczeniem wieczoru był pokaz 
slajdów z działalności koła, m.in.  
z rajdu rowerowego wokół Balatonu 
i wyjazdu w austriackie Alpy. 

Na żądnych wrażeń turystów 
czekał jeszcze nocny spacer na naj-
wyższy szczyt Beskidu Małego – 
Czupel  933m n.p.m. Po tak aktyw-
nie spędzonym wieczorze wszyscy 
udali się na zasłużony odpoczynek, 
a w niedzielę przy pięknej słonecznej 
pogodzie, uczestnicy rajdu powrócili 
do Pawłowic.

Przedstawiciele gminy, 16 paź-
dziernika, pojechali do Tepliczki na 
zaproszenie burmistrza Viliama 
Mrazika. W gronie zaproszonych 
znaleźli  się również przedstawiciele 
miejscowości Szurany, która również 
jest zaprzyjaźniona z Tepliczką.

Celem wizyty było zapoznanie 
gości z ważnymi inwestycjami i in-
stytucjami, które niedawno zaczęły 
funkcjonować u naszych południo-
wych sąsiadów. Największym zakła-
dem pracy jest fabryka KIA MOTORS. 
To pierwsza pozakoreańska fabryka 
koncernu Hyundai?KIA. Jej budowa 
kosztowała 1,5 mld euro. Zakład, 
który powstał w małej, słowackiej 
miejscowości daje zatrudnienie aż 
czterem tysiącom osób. Co minutę 
taśmę montażową opuszcza jedno 
auto tej marki. W zakładzie w Te-
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pliczce wyprodukowano w ubiegłym 
roku aż 292 tys. samochodów. Goście 
mogli zwiedzić linię produkcyjną  
i przekonać się jak zautomatyzowa-
ny charakter ma system produkcji 
samochodów.

W Tepliczce duży nacisk kładzie 
się nie tylko na inwestycje, ale tak-
że na edukację i rozwój społeczny. 
Trafionym pomysłem okazało się 
uruchomienie sali zabaw dla dzieci. To 
rodzaj świetlicy, w której, pod okiem 
dorosłych, dzieci mogą bezpiecznie 
spędzać czas wolny na zabawie. Co 
warte podkreślenia,  opiekę nad dzieć-
mi sprawują rodzice, którzy akurat 
dysponują wolnym czasem.    

Miłym akcentem wizyty było spo-
tkanie z najmłodszymi mieszkańcami 
Tepliczki. W ładnym przedszkolu 
słowackie dzieci zaprezentowały 
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Poniżej wyniki 
konkursu:

Kategoria od 6 do 9 lat:
• Gretka Beliancinovâ 

i Daniel Kościelny
• Julka Hodonovâ i Natalia Kubica
• Bianka Halamovâ

Kategoria od 10do 12 lat:
• Karolina Chmeliarovâ 

i Aleksandra Goraus
• Martin Bolcek i Emilia Kubica
• Palko Kysela i Damian Brzana

>
>

>

swoje umiejętności wokalne, taneczne 
i artystyczne, wręczając na koniec 
wójtowi Damianowi Galuskowi wła-
snoręcznie przygotowane upominki.  

Goście z dumą zaprezentowali 
również nową instytucję, która za-
częła funkcjonować w ich miejsco-
wości. To dom dziennego i stałego 
pobytu dla osób starszych, w którym 
aktualnie przebywa 21 osób na stałe, 
a 10 osób korzysta z opieki dziennej. 
Na jego potrzeby zaadaptowano już 
istniejący budynek.  Do korzystania 
z usług tego miejsca jest lista chęt-
nych, którzy oczekują na swoją kolej.  

Podczas spotkania rozmawiano 
o możliwości poszerzenia współpracy 
polsko – słowackiej także w zakresie 
spotkań dzieci i młodzieży oraz se-
niorów. 

Sabina Bartecka
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W tym roku spotkanie miało 
szczególny charakter, bo KWK „Pnió-
wek” w 2014 roku będzie świętować  
40 lat istnienia. Z tej okazji dyrek-
torów obecnych 11 października na 
spotkaniu integracyjnym poproszono 
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o włączenie się w tworzenie kroniki 
minionego czterdziestolecia. Wspo-
mnienia, pamiątki, zdjęcia zgroma-
dzone w domowych archiwach ujrzą 
światło dzienne i będą ciekawym 
uzupełnieniem już znanych faktów 

z okresu funkcjonowania kopalni.  
Kolejne spotkanie kadry kierowniczej, 
już w bardziej roboczym charakterze, 
odbędzie się w styczniu, a ostatniego 
dnia maja przed kopalnią na festynie 
spotka się cała załoga. bec
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Tradycją szkoły są uroczyste 
akademie, podczas których prezen-
towana jest sylwetka i twórczość 
Karola Miarki. - Kiedy polskość nie 
była ważna, on o nią walczył. Dzięki 
niemu mówimy dziś po śląsku – mówił 
do uczniów Andrzej Pilis, dyrektor 
szkoły.

Karol Miarka był nie tylko dzia-
łaczem społecznym i obrońcą pol-
skości. Bogata  jest jego twórczość 
literacka składająca się z powieści, 
reportaży oraz dramatów. Jeden  
z nich „Kulturnik” stał się podstawą 
do napisania przez nauczycielkę Celi-
nę Piwko współczesnej wersji sztuki. 
Podczas akademii zaprezentowali 
ją uczniowie klasy VI, zdobywa-
jąc uznanie widzów. Na spotkanie 
zaproszono także uczniów zaprzy-
jaźnionego  LO im. Karola Miarki  
w Mikołowie oraz delegację z Kar-
winy.    

Od 5 lat w czasie uroczystości 
organizowanej z okazji urodzin 


�#������+�
urodzin Karola Miarki

Statuetka Żubra 
Pszczyńskiego 
dla Zyty Kapel

patrona przyznawana jest Nagroda 
„Karol”.  Statuetkę otrzymuje uczeń 
wyróżniający się w kontaktach  
z rówieśnikami, pracowity i wszech-
stronny, które swoje codzienne obo-
wiązki wykonuje z radością, szanuje 
język polski i wie, co to patriotyzm. 
Do nagrody nominowanych było  
ośmioro uczniów: Martyna Bana-
siak, Kamila Czyż, Natalia Herman, 
Agata Lebioda, Konrad Pawliczek, 
Katarzyna Piwko, Rozalia Woźny  
i Amelia Tucka. Nagrodę „Karol 
2012” w tym roku otrzymała Amelia 
Tucka, uczennica I klasy gimnazjum. 

Tradycją obchodów Dnia Patrona 
jest przemarsz wszystkich uczniów 
i nauczycieli pod pamiątkową ta-
blicę, która znajduje się w miejscu 
domu rodzinnego Karola Miarki. Po 
odśpiewaniu roty zapalono znicze,  
a delegacje przedszkolaków, uczniów, 
nauczycieli, rodziców i organizacji 
społecznych złożyły wiązanki kwia-
tów. bs
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Szczególnie miłym akcentem 
uroczystości było wręczenie Sta-
tuetki Żubra Pszczyńskiego Zycie 
Kapel, mieszkance Pielgrzymowic. 
Nagroda została przyznana za 
wybitne osiągnięcia w długoletniej 
pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej na rzecz mieszkańców powia-
tu pszczyńskiego. To pierwsza 
Statuetka Żubra przyznana in-
dywidualnie mieszkańcowi naszej 
gminy. – Jestem bardzo wzruszona. 
Nie spodziewałam się nagrody. Nie 
było żadnych przecieków, nikt mi 
nic nie powiedział. Wszystko było 
utrzymane w tajemnicy do samego 
końca. Bardzo dziękuję – mówiła.
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Cebulki żonkili, trafiły na rabatę 
przy placu zabaw w Jarząbkowicach, 
aby przypominać o ludziach cierpią-
cych, nieuleczalnie chorych i dzieciach 
przebywających w hospicjum. To 
piąta w naszej gminie edycja kampa-
nii „Pola Nadziei”.

Trzysta żonkilowych cebulek na 
rabacie o falistych brzegach posadzili 

uczniowie ze szkół w Golasowicach  
i Bąkowie, wolontariusze, przedsta-
wiciele Domu Pomocy Społecznej, 
gminnych organizacji, a także wójt 
gminy Damian Galusek, który po-
wiedział: - Nadzieja jest potrzebna 
każdemu, nie wolno jej odbierać.

Żonkil nie jest tu przypadkowy, 
to bowiem znany na całym świecie 
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znak nadziei. Akcja rozpoczyna się 
jesienią, a jej finał planowany jest na 
wiosnę, kiedy z cebulek wyrosną żółte 
kwiaty. – „Pola Nadziei” to coroczna 
kampania na rzecz osób nieuleczalnie 
chorych, które potrzebują stałej opieki 
medycznej – mówi Krystyna Batko, 
inicjatorka akcji na terenie naszej gmi-
ny. - Jej celem jest podkreślenie jedności 
z umierającymi pacjentami, zwrócenie 
uwagi na ich potrzeby.

Idea programu narodziła się 
w Wielkiej Brytanii, a od 16 lat To-

warzystwo Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum im. św. Łazarza” w Krakowie 
zbiera w ten sposób fundusze na rzecz 
opieki dla ludzi terminalnie chorych. 
Od 2003 roku w akcję włączają się 
inne miasta i hospicja, aby szerzyć 
ideę pomocy ludziom cierpiącym, a od 
pięciu lat również w naszej gminie 
kontynuujemy tę akcję. Poletka pełne 
żonkili w przyszłym roku zakwitną 
w Pawłowicach, Krzyżowicach, Go-
lasowicach, Pniówku i w Jarząbko-
wicach.  bs

4��������������	�P.���!�3A,3Q����6���������	�=��������5�!����������	�������������
	�2���������+�!����"�'���!����(�#���	���
&�������)�����!���8�����)�.���!��H�	�)�.������+��!�����)�<���!���1�?�	)�2��!���7����)�2�����4������)�.�����	���+�����

@���������*���
	�+�������������5�!�������������������������	��	���	�����	�������	�����������������2���	�1����
	)�
2���������.�!������	�������&����	�*��������1	��������������������
���9����)��!�������������������������������	�����9���!���

zdj. bs

zd
j. 

bs
zdj. bs

zd
j. 

bs
zdj. bs



������@"����8

KULTURA

��������	
���������
�����
�����������
��
����������������� ���������!"�#$�����%��������&�'��

����("�)*�""�+*,�

�����b��������f��/H�����b���\#�b�����
P������
�
��+���#�AP#@@��9���,����������
�"���
�)�O������
W ramach cyklu „Nasze Pasje” zaprezentowane zostaną prace miesz-

kańca Pawłowic Krzysztofa Wobika, który patrzy na otaczający świat 
nieszablonowo. Na wystawie „Moje fantazje” będzie można obejrzeć 
jego kolorowe wizje, wyobrażenia sennych marzeń, fantastyczny świat 
przetworzony komputerowo. 
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W Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu odbędzie się ostatni  

w tym roku Turniej Ligi Szachowej - Grand Prix - Pawłowice 2013. Aby 
wziąć udział w imprezie, należy zgłosić się 15 min przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Informacji udziela  Marek Kobiela, tel. 787 152 536 email: 
chessmarko@interia.pl. Zapraszamy wszystkich szachistów z terenu 
naszej gminy.  
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Rada Sołecka i GOK Pawłowice zapraszają na tradycyjna biesiadę dla 
rolników. O dobrą zabawę podczas imprezy zadba kabareciarz Janusz 
Benesz. W programie występ zespołu „Na Obcasach” oraz zabawa 
taneczna.

Gminne dyktando 
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców na 12. już święto języka pol-

skiego w naszej gminie: XII Gminne Dyktando im. Heleny Brzozowskiej  
o Tytuł Mistrza Ortografii. Aby wziąć udział w dyktandzie, należy zgło-
sić swój udział telefonicznie (32 4721036) lub osobiście w Domu Kultury 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 19.00 do 7 listopada włącznie. 
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KGW Pniówek zaprasza na biesiadę z zespołem Eden. Gości będzie 
bawił Zbigniew Cieślik. Bilety w cenie 45 zł od osoby do nabycia u Re-
giny Budzińskiej, tel. 509 329 827 i Heleny Matery, tel. 500 317 536. 
Organizatorzy zapewniają miłe spędzenie czasu i świetną zabawę.

Teatrzyk dla dzieci
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Zapraszamy najmłodszych miłośników teatru na spektakl „Pszczół-

ka Maja” w wykonaniu Teatru Fabryka Kultury ze Świętochłowic. 
Bajka opowiada historię pszczółki, która uciekła ze swojego ogrodu  
w poszukiwaniu przygód. Spektakl wzbogacony jest barwną dekoracją, 
piosenkami i tańcem. Dzieci mają wstęp wolny, a dorośli płacą 10 zł.
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KGW w Jarząbkowicach zaprasza wszystkich mieszkańców na 
biesiadę z udziałem Janusza Benesza i zespołu Prima. Organizatorzy 
zapewniają smaczne dania i dobrą zabawę. Zapisy przyjmują: Jadwiga 
Kiełkowska (32/ 47 23 312, 507 262 768) oraz Joanna Foltyn (32/ 47 
23 315). Cena biletu: 65 zł od osoby.   
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Jak zapakować prezent, aby wyglądał ładnie i oryginalnie? Wiele 

osób ma z tym problem. Opakowanie ma ogromne znaczenie.  Dla 
wszystkich, którzy nie korzystają z dobrodziejstw sieciówek w postaci 
„proszę zapakować prezent”, przygotowaliśmy zestawienie najcie-
kawszych pomysłów. Pakować będziemy również wspomnienia, więc 
prosimy o przyniesienie zdjęć lub widokówek, które możemy ciekawie 
zaprezentować w swoim pokoju lub dać w prezencie.

18 urodziny „Animato”
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W uroczystość św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki, chór kameralny 
„Animato” obchodzić będzie 18-lecie istnienia. Świętowanie rozpocznie 
msza św. odprawiona w intencji wszystkich chórów i zespołów śpiewa-
czych w kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Później zaproszeni 
goście,  rodziny obecnych i byłych członków chóru wysłuchają koncertu 
jubilatów w auli „Przylądek talentów” w Pawłowicach. Po występie 
przyjdzie czas na poczęstunek i wspólną zabawę. 
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Doroczne spotkanie wszystkich zespołów śpiewaczych i wokalnych 

z terenu gminy Pawłowice rozpocznie się mszą św. w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Pawłowicach Osiedlu. Msza odprawiona 
zostanie w intencji chórzystów i ich rodzin. Następnie zespoły udadzą 
się do Domu Kultury na biesiadę, która będzie także podsumowaniem 
roku muzycznego.  
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Stowarzyszenie KGW Pielgrzymowice oraz GOK Pawłowice zapra-
szają na VIII Biesiadę Andrzejkową. Organizatorzy zapewniają bogatą 
kuchnię, a do tańca przygrywał będzie DUET KARO.

- Ideą „Melpomanii” jest spotkanie 
i integracja młodych twórców teatral-
nych. Chcemy pokazać dorobek teatrów 
dziecięcych i młodzieżowych działa-
jących w różnych małych ośrodkach  
w Polsce – mówi Ewa Sikora, która jest 
organizatorką i pomysłodawczynią 
przeglądu. – Przegląd nie ma charakteru 
konkursu. Dozwolona jest każda forma 
wyrazu artystycznego. 

Podczas tegorocznego przeglądu 
swoje spektakle zaprezentowały trzy 
pawłowickie grupy. Teatr Ruchu  
i Animacji „TRiA” przedstawił swój 
najnowszy spektakl „Pokój z zabaw-
kami”, grupa teatralna „Mała Fana-
beria” wystąpiła z etiudą „Tajemniczy 
prezent”, a grupa teatralna „Te -Be” 
wystawiła  „Burzę w Teatrze Gogo”. 

W czasie Dni Teatru dla Mło-
dzieży spektakle wystawiane były 
w Pielgrzymowicach. Widzowie 
obejrzeli wzruszające monodramy  
w wykonaniu Agaty Rudzińskiej, 
Kai Marszałek i Macieja Nowobil-
skiego. Teatr Fizyczny Pantomimy 
„Epidemia” z Bieruńskiego Ośrodka 

Wszak teatr to magia

Kultury wystawił dwa spektakle  
o dużym ładunku emocjonalnym  
i w znakomitym wykonaniu. Gościn-
nie wystąpiła rówież grupa teatralna 
„Trio z Łąki” ze spektaklem „Tylko 
jeden dzień”.

Dni Teatru dla Dzieci odbywały 
się z kolei w auli „Przylądek Talen-
tów”. Uczniowie pawłowickich szkół 
obejrzeli spektakl grupy „Dzieciaki ze 
Zgranej Paki”, działającej przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Buczkowi-
cach oraz spektakle grup działających 
przy GOK Pawłowice. 

„Melpomania” to nie tylko przed-
stawienia, ale także warsztaty dla 
dzieci i młodzieży. Podczas różno-
rodnych zajęć młodzi twórcy pod-
nosili umiejętności aktorskie, ale też 
dyskutowali o teatrze i uczestniczyli  
w zabawach integracyjnych. - Chcemy 
zachęcić młodych ludzi do twórczego 
działania i rozwijania swoich pasji. 
Melpomania to przede wszystkim dobra 
zabawa, dni wypełnione miłością do 
teatru oraz możliwość obejrzenia cieka-
wych spektakli.  Wszak teatr, to magia 
– podkreśla Ewa Sikora. bs
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Katarzyna Dendys – Kosecka, 
wcielając się w rolę Edith Piaf, prze-
niosła widzów zgromadzonych  
w auli „Przylądek talentów” w świat 
wielkiej miłości, pełnej słodyczy, ale 
też smutku i nieszczęścia. Wokalistka, 
śpiewając kolejne utwory, zadawała 
podstawowe pytania o wymiar szczę-
ścia, wielkość nieszczęścia i trwałość 

ludzkiej duszy. Artystce towarzyszył 
przy pianinie autor aranżacji wszyst-
kich piosenek Tomasz Pala. Publicz-
ność z łatwością dała się uwieść 
francuskiej piosenkarce i uwierzyć 
miłości…

Na spektakl zrealizowany w Te-
atrze Polskim w Bielsku - Białej za-
prosił GOK Pawłowice. bs.
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SPORT

TABELE LIGOWE

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Nadwiślan Góra 13 32 27-9
2. Rekord Bielsko-Biała 13 25 23-13
3. BKS Stal Bielsko-Biała 13 24 20-14
4. LKS Czaniec 13 21 16-11
5. LZS Leśnica 13 19 14-14
6. Pniówek Pawłowice Śląskie 13 17 15-16
7. Górnik II Zabrze 13 17 15-15
8. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 13 16 23-17
9. Polonia Głubczyce 13 13 13-22
10. Przyszłość Rogów 13 11 13-18
11. Czarni Otmuchów 13 11 9-19
12. Odra Wodzisław Śląski 13 8 7-27

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Piast Cieszyn 12 30 36-13
2. Olimpia Goleszów 12 27 30-17
3. Błyskawica Kończyce Wielkie 12 23 26-19
4. Strażak Pielgrzymowice 12 22 28-17
5. Błyskawica Drogomyśl 11 21 47-17
6. LKS Pogórze 12 18 17-24
7. Wisła Strumień 12 17 29-18
8. Spójnia Zebrzydowice 12 16 24-19
9. LKS Kończyce Małe 11 12 11-14
10. Olza Pogwizdów 12 10 13-35
11. Victoria Hażlach 12 10 13-34
12. Beskid Brenna 12 9 15-38
13. Trójwieś Istebna 12 8 16-40

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. LKS Łąka (k. Pszczyny) 11 33 44-6
2. Znicz Jankowice 11 31 31-9
3. Fortuna Wyry 11 24 25-14
4. LKS Wisła Wielka 11 19 26-18
5. ZET Tychy 11 19 35-19
6. LKS Studzienice 11 18 25-20
7. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 11 15 18-19
8. LKS Goczałkowice Zdrój 11 14 21-23
9. LKS Gardawice 11 12 14-22
10. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 11 10 13-22
11. LKS Czarków 11 9 13-32
12. Czapla Kryry 11 9 15-20
13. Leśnik Kobiór 11 7 12-28
14. Pniówek II Pawłowice Śląskie 11 0 7-47

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 

1. Krupiński II Suszec 9 20 20-16

2. Josieniec Radostowice 9 18 23-9

3. Siódemka Tychy 9 17 21-14

4. Stal Chełm Śląski 8 14 12-9

5. LKS Wisła Mała 8 13 17-15

6. LKS Frydek 9 10 24-22

7. Czarni Piasek 9 9 9-11

8. Polonia Międzyrzecze 9 9 10-14

9. ZET II Tychy 9 7 12-21

10. LKS Krzyżowice 9 4 9-26

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

1. Orzeł Zabłocie 10 27 28-13

2. Iskra Iskrzyczyn 10 23 30-13

3. Zryw Bąków 10 21 44-24

4. LKS Ochaby 96 10 21 36-15

5. Strażak Dębowiec 10 14 21-17

6. Tempo II Puńców 10 13 26-32

7. KS Nierodzim (Ustroń) 10 13 23-28

8. LKS Rudnik (k. Skoczowa) 10 10 21-32

9. Błękitni Pierściec 10 7 22-31

10. Olimpia II Goleszów 10 5 12-39

11. Promyk Golasowice 10 4 14-33

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice organizuje turniej piłki 
nożnej  halowej z okazji Święta Niepodległości. Turniej 
odbędzie się 11 listopada o godz. 9.30 w hali Gminnego 
Ośrodka Sportu w Pawłowicach. Zapisy przyjmowane są 
do 4 listopada pod numerami telefonów 605 291 549 oraz 
32 4728 401. Wpisowe wynosi 80 zł od drużyny.

Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach zaprasza 
dzieci w wieku od 3 do 8 lat do sekcji sportowej 

„Active Kids Studio” Pawłowice.
Forma zajęć, którą proponujemy, łączy w sobie elementy: 

zumby, gier i zabaw grupowych, treningu akrobatycznego, ani-
macji czasu wolnego, sportów drużynowych oraz lekcji JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO! 

Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki 
w 3 grupach wiekowych: 

I – 16:00 – 16:45 (wiek 3-4 lata)
II – 17:00 – 17:45 (wiek 4-5 lat)
III – 18:00 – 18:45 (wiek 6-8 lat)

Koszt zajęć: 30 zł/miesiąc
Zajęcia uczą dzieci koordynacji ruchowej, pracy nad ciałem, 

współpracy w zespole z innymi dziećmi, a także pomagają pozbyć 
się negatywnej energii i dają dzieciom dużo radości. Więcej infor-
macji: 503-012-564.

Uczniowie, którzy mieszkają na terenie gminy Pawłowice, ale uczęsz-
czają do szkół podstawowych i gimnazjalnych w innych miejscowo-
ściach, mogą raz w tygodniu korzystać z pawłowickiego basenu za dar-
mo. Mają do swojej dyspozycji 60 minut w każdy poniedziałek pomiędzy 
godz. 14.00 a 21.00. Oferta dotyczy roku szkolnego 2013/2014. Warto 
wykorzystać ten czas, aby udoskonalić swoje umiejętności pływackie.                                                                           

Godzina na basenie 
za darmo

Zawodnicy trenowani przez 
Beatę Sypniewską pokazali się  
z bardzo dobrej strony, zarów-
no pod względem umiejętności 
technicznych, jak i kondycji oraz 
psychiki. Złote medale uzyskały aż 
trzy zawodniczki: Wiktoria Bandu-
ra (kat. 52 kg), Jagoda Tąta (38 kg) 
i Emilia Sypniewska (25 kg). Srebro 
wywalczył Maksymilian Bandura 
(kat. 35 kg), a brązowy medal Julia 
Smogorzewska (51 kg).

�#�/�#��/������*
Nasi judocy pięć razy stawali na podium. 

- To były dobre walki – mówi tre-
nerka. – Wiktorii udało się pokonać 
bardzo dobrą zawodniczkę z Cieszy-
na. Emilia bardzo ładnie walczyła  
w parterze, Jagoda – siłowo i technicz-
nie. Dobrze spisali się także Maksymi-
lian i Julia. 

Jak podkreśla: - Wszyscy mają 
spore możliwości, jeżeli będą dalej 
ciężko pracować, będą zwyciężać.

Potwierdzeniem tych słów były 
międzynarodowe zawody w War-

szawie, które odbyły się pod koniec 
września. Warsaw Judo Open to 
turniej, który prowadzony jest na 
9 matach równocześnie w najwięk-
szej hali widowiskowo – sportowej 
w Warszawie. W tym prestiżo-
wym turnieju Jagoda Tąta zdobyła  
5 miejsce, wygrywając trzy walki 
i będąc bardzo blisko zdobycia brą-
zowego medalu. Wiktoria Bandura 
uplasowała się na 9 miejscu. 

Gratulujemy. bs

4 października odbyły się pierwsze 
zawody z cyklu Ligi Klubów Śląskich 
rocznika 2003. Pływacy UKS aQuatica 
po zdobyciu trzech medali w sztafe-
tach uplasowali się w klasyfikacji dru-
żynowej na I miejscu. Złoto zdobyły 
sztafety 8 x 50 m stylem dowolnym 
mix oraz 4 x 50 m stylem zmiennym 
kobiet, a brąz sztafeta stylem zmien-

Medale dla 
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nym chłopców. Indywidualnie było 
troszkę gorzej (bez medalu), niemniej 
spora grupa zawodników znalazła się 
w pierwszej dziesiątce zawodów. 

Kilka dni później do rywalizacji  
w ramach Ligi Klubów Śląskich przy-
stąpili pływacy w wieku 9 lat (rocznik 
2004). Indywidualnie nasi zawodnicy 
zdobyli 5 medali. Na podium stanęli: 

Balbina Sikora (złoty medal, 50 m sty-
lem dowolnym oraz brązowy medal, 
50 m w stylu klasycznym), Weronika 
Janecka (srebrny medal, 50 m stylem 
klasycznym), Hubert Blobel (srebrny 
medal 50 m stylem klasycznym) 
oraz Bartłomiej Dudkowiak (brązowy 
medal 50 m stylem klasycznym). Pły-
wacy zajęli drugie miejsce w sztafecie 
mieszanej 8 x 50 m stylem dowolnym, 
co dało im pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej ex aequo z drużyną 
SIKRET Gliwice. Pozostali zawodnicy 
spisali się również bardzo dobrze, bijąc 
własne rekordy życiowe. Gratulujemy 
zawodnikom i trenerowi.

Pierwszy sukces 
"��&/�?�H���?�H�'�

Zawodnicy działającego od 
1 października Stowarzyszenia 
Szachowego Gminy Pawłowice  
wzięli udział pierwszym turnieju. 
Drużyna w składzie: Dominik 
Szmidt (l. 11), Mateusz Fojcik (l. 
12), Paweł Sobala (l. 12), Domi-
nika Wiewióra (l. 9) zdobyła III 
miejsce podczas Młodzieżowej 
Euroligi Szachowej w Jastrzębiu 
– Zdroju. Nasi szachiści pozosta-
wili za sobą drużyny z Rybnika, 
Wodzisławia i Jastrzębia. 

 Opiekunem drużyny i pre-
zesem stowarzyszenia jest Jan 
Milanowski, który zaprasza 
wszystkie dzieci na zajęcia. Tre-
ningi są prowadzone w salce GOS 
Pawłowice w każdy wtorek od 
godz. 15.00.
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- Jeżeli temperatura spadnie do kilku stopni Celsjusza, rozpocznie się mrożenie 
tafli lodowiska. Jeśli nie wystąpią żadne problemy, otwarcie nastąpi 10 listopada - 
mówi Bożena Wróbel.

Obok lodowiska będzie czynna nowa wypożyczalnia łyżew, której prowa-
dzenie przejął Gminny Ośrodek Sportu. A jeśli ktoś ma własne łyżwy, będzie 
mógł skorzystać z punktu ich ostrzenia.

Cennik i godziny wstępu pozostają bez zmian. W tygodniu lodowisko będzie 
czynne od 14.00 do 21.00, a w weekendy od 9.30 do 21.00. bs 

Otwarcie 
lodowiska 
,��;�F������
od pogody 
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Turniej w Święto Niepodległości 
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Męczą Cię szkody górnicze – przyjdź do urzędu  
Mury twojego domu pękają z powodu szkód górniczych, twoje plony 

są coraz mniejsze, a ty nie wiesz, gdzie szukać pomocy? Przyjdź do Urzę-
du Gminy. W każdy wtorek w godz. 13.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy 
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, w sali obsługi klienta (parter) 
dyżuruje pracownik KWK „Pniówek” z działu szkód górniczych. Możesz 
zapytać go o warunki i wysokość odszkodowania oraz pobrać odpowiednie 
druki, potrzebne do złożenia wniosku na kopalni.   

Ostatni miesiąc zbiórki odpadów zielonych!
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie naszej gmi-

ny, w listopadzie przeprowadzona zostanie ostatnia zbiórka odpadów 
biodegradowalnych (trawy, liści).

Odpady będą odbierane w następujących terminach:

SEKTOR I:
Pielgrzymowice: 5 i 19 listopada
Jarząbkowice: 7 i 21 listopada
Golasowice i Pawłowice (ul. Wspól-
na i Rolników): 12 i 26 listopada

SEKTOR II
Pawłowice (z wyjątkiem ul. Wspól-
nej i Rolników): 14 i 28 listopada

SEKTOR III
Warszowice, Krzyżowice, Pniówek: 
16 i 30 listopada

PODZIĘKOWANIE 
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Operator numeru alarmowego 
112 identyfikuje rodzaj zgłosze-
nia i w zależności od charakteru 
zagrożenia, przekierowuje je do 
dyspozytorów Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Policji czy Pogotowia 
Ratunkowego. Przypominamy, 
że „Europejski Numer Alarmowy 
112” to numer do wykorzystania 
wtedy, gdy nie potrafimy zidenty-
fikować zagrożenia w wymiarze 3 
numerów ratunkowych zaczyna-
jących się od „9” lub kiedy wyma-
gana jest interwencja wszystkich 
służb równocześnie. W dalszym 
ciągu funkcjonują dotychczasowe 
numery alarmowe, czyli:

- Policja - 997,
- Straż Pożarna - 998,
- Pogotowie Ratunkowe - 999,

z których należy korzystać sto-
sownie do zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że 
używanie telefonów alarmowych 
w sposób nieuzasadniony będzie 
skutkowało przewidzianymi pra-
wem sankcjami karnymi. Identy-
fikacja numeru telefonu rozmów-
cy, nagrywanie i rejestrowanie 
prowadzonych rozmów, mogą 
zostać wykorzystane do ustalenia 
zasadności wezwania służby ra-
towniczej, a także danych osoby 
wywołującej fałszywy alarm. 
(na podst. KP PSP Pszczyna) 

112
- numer

alarmowy
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UCHWAŁA NR XXXI/384/2013
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 22 października 2013 r.w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej  Rada 
Gminy Pawłowice uchwala: 
§ 1. Określić następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących 

na terenie Gminy Pawłowice: 
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 490,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 810,00 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 080,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa �����
�� (w 
tonach) stawka podatku (w ��������

nie mniej �
# mniej �
# 

�� jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
�������#�� 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych

dwie osie
12 15 1 130,00 1 190,00
15 1 190,00 1 500,00

trzy osie
12 19 1 080,00 1 190,00
19 23 1 400,00 1 620,00
23 1 620,00 1 900,00

cztery osie i �
����
12 27 1 520,00 1 620,00
27 29 1 620,00 1 900,00
29 1 900,00 2 760,00

liczba osi i dopuszczalna masa �����
�� ������ pojazdów: �
�$�
� 
�
�	��� + naczepa; �
�$�
� balastowy + przyczepa (w tonach) stawka podatku (w ��������

nie mniej �
# mniej �
# 

�� jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym 
za �������#�� 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych

dwie osie
12 31 1 080,00 1 620,00
31 1 640,00 2 150,00

trzy osie i �
����
12 40 1 620,00 1 980,00
40 1 980,00 2 790,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 860,00 zł, 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 370,00 zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (naczepa/przyczepa 
+ pojazd silnikowy) i rodzaju zawieszenia: 

liczba osi i dopuszczalna masa �����
�� ������ pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach)
stawka podatku (w ��������

nie mniej �
# mniej �
# 

�� jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
�������#�� 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych

jedna ��
12 25 320,00 460,00
25 460,00 730,00

dwie osie
12 28 340,00 450,00
28 33 780,00 1 030,00
33 38 1 030,00 1 520,00
38 1 350,00 1 940,00

trzy osie i �
����
12 38 840,00 1 130,00
38 1 200,00 1 500,00

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 970,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 620,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść 
poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy 
i w prasie lokalnej „Racje Gminne” . 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/134/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę 
opłaty targowej obowiązującą na 
terenie Gminy Pawłowice w wyso-
kości 30,00 zł za każdy rozpoczęty 
1 m kw. powierzchni zajętej na 
sprzedaż, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dzienna stawka opłaty targo-
wej w obrębie 20 m od kościołów  
w niedzielę i święta wynosi 10,00 
zł za każdy rozpoczęty 1 m kw. 
powierzchni zajętej na sprzedaż. 

3. Dzienna stawka opłaty targowej 
na części działki 579/54 pomiędzy 
ulicami Górnicza i Pukowca w Paw-
łowicach wynosi 10,00 zł za każdy 
rozpoczęty 1 m kw. powierzchni 
zajętej na sprzedaż. 

4. Dzienna stawka opłaty targowej 
nie może przekroczyć maksymalnej 
stawki obowiązującej w danym 
roku na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. 
a) ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

UCHWAŁA NR XXXI/385/2013 RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 22 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt. 1 lit. a), pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala: 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej 
sprzedaż dokonywaną w czasie 
trwania imprez organizowanych 
na Rynku w Pawłowicach. 

§ 3. Terminem płatności opłaty tar-
gowej jest dzień, w którym doko-
nywana jest sprzedaż. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty 
targowej w drodze inkasa. 

2. Poboru opłaty targowej dokonu-
ją inkasenci określeni w odrębnej 
uchwale Rady Gminy. 

3. Ustala się wynagrodzenie inka-
senta, o którym mowa w ust. 2, 
za pobór opłaty targowej w wyso-
kości 10 % pobranych i terminowo 
odprowadzanych kwot. 

4. Inkasent pobierający opłatę targo-
wą odprowadza ją, za okresy mie-
sięczne, w terminie do 5 dnia każ-
dego miesiąca za miesiąc poprzedni 
na rachunek Gminy Pawłowice. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Pawłowice, jej 
treść poda do publicznej wiadomo-
ści w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie gminy i w prasie lokalnej 
„Racje Gminne”. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniej-
szej uchwały, traci moc Uchwała Nr 
XXXVIII/407/2010 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 19 października 
2010 r. w sprawie opłaty targowej 
oraz Uchwała Nr VIII/107/2011 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 
lipca 2011 r. w sprawie zmiany w 
Uchwale Nr XXXVIII/407/2010 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 
października 2010 r. w sprawie 
opłaty targowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2014 r.
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To jest miejsce 
na twoją reklamę

Cennik na stronie 

www.gokpawlowice.hg.pl.

W sprawie reklam należy 

kontaktować się 

z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, 

tel. 32/ 4722570.

Telefon dla 
ofiar i sprawców przemocy 

w OPS Pawłowice: 

32/ 47 21 741
wew. 139 

(czynny od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 7.30 – 15.30). 

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.

   Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład Instalacji, 
Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych Da-
miana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 999 905 lub 
Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, 
tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych - Gminny 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 
72 41 292, 32/ 72 41 272, 601 439 119 
(w godz. od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 

396 250, 509 922 931 (w pozostałych godzinach).

Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy 
itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać 
pod następującymi numerami: 500 184 717 (Woj-
ciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian Brud-
ny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 

32/449 34 34.

Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład Instalacji, 
Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych Da-
miana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 999 905 lub 
Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, 
tel. 32/ 47 56 335.

Ogólnopolskie 
pogotowie 
dla ofiar 

przemocy w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

W PLACÓWKACH 
ALIOR BANKU 
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE 
RACHUNKI BEZ OPŁAT!

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

  32 211 21 68

Orzechy włoskie łuskane, 

kupię,

 tel. 608 390 951

Okazja!
Sprzedam budynek w Zebrzydowicach, 

220 m kw., parter (w tym 110 m kw. 
mieszkanie po kapitalnym remoncie, ogrze-
wanie gazowe). 

Druga część parteru 110 m kw., po-
wierzchnia może być przeznaczona na 
warsztat (licznik przystosowany pod 
działalność), wejście do mieszkania osobno.

Magazyn, drzwi z rampą od tyłu  
+ drugie od ulicy (3 m x 3 m). 

Piętro hala 220 m kw.

Cena 85 tys. zł.

Tel. 503 97 49 40  

KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu 

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

Wybił szybę w kawiarni 
Nieznany  sprawca włamał się do ka-

wiarni znajdującej się przy ul. Golasowic-
kiej w Pielgrzymowicach. Złodziej wybił 
szybę w drzwiach tarasowych lokalu oraz 
uszkodził dwa stoliki. Straty w toku usta-
lania. Do zdarzenia doszło 19 października 
o godz. 22.00. 

Ogień wybuchł w stodole
19 października o godz. 4.00 w nocy 

wybuchł pożar. Ogień częściowo strawił 
drewnianą stodołę znajdującą się przy ul. 
Słonecznej w Pielgrzymowicach. Straty 
właściciele oszacowali na około 30 000 
złotych. Na razie nie są znane przyczyny 
pożaru.

Okazja czyni złodzieja
Samochód był otwarty, a złodziej tylko 

na to czekał. Mówi się, że okazja czyni 
złodzieja. Tak z pewnością było 12 paź-
dziernika o 12.30 na ul. Kraszewskiego 
w Golasowicach. Nieustalony sprawca  
z otwartego samochodu, toyoty yaris, 
skradł dowód osobisty, prawo jazdy, kartę 
bankomatową i pieniądze.

Wypadek na dwupasmówce
Kierowca vw golfa, 19-letni mieszkaniec 

Jastrzębia Zdroju, jadąc dwupasmówką w Paw-
łowicach w kierunku Katowic, podczas skrętu  
w drogę DW-938, uderzył w skodę felicję. Kierow-
ca skody, 37-letni mieszkaniec Cieszyna, jechał 
trasą DK-81 w kierunku Wisły, miał pierwszeń-
stwo. W zdarzeniu ucierpiał kierowca skody. 
Ze złamanym nadgarstkiem trafił do szpitala. 
Do wypadku doszło 12 października o 19.52  
w Pawłowicach. 

Pociągi nie mogły kursować
27 października o godz. 16.10, nieznany 

sprawca skradł 10 metrów kabla sterującego 
trakcją na ul. Kolejowej w Warszowicach. Swoim 
czynem zakłócił działanie linii kolejowej na szlaku 
Warszowice - Żory.

Nie zostawiajmy portfela 
w widocznym miejscu!

Przekonała się o tym 48-letnia mieszkanka 
Cieszyna, która na stacji paliw przy ul. Świer-
czewskiego w Pawłowicach pozostawiła portfel  
w toalecie. W portfelu znajdowało się 320 zło-
tych. Kradzież miała miejsce 24 października ok. 
godz. 13.00.

Jeżeli masz w domu stare kalendarze lub kartki 
świąteczne (niezależnie od kształtu, formatu czy 
koloru, jednoplanszowe i wieloplanszowe) to 
przynieś je do biblioteki (Pawłowice, Zjednoczenia 
65). Twoje pamiątki zostaną zaprezentowane 
na wystawie w czytelni GBP w okresie świątecz-
nym, gdzie czytelnicy będą mogli je podziwiać. 
Wszystkie materiały po skończonej wystawie 
zostaną zwrócone właścicielom.

 Serdecznie dziękujemy.

��#�&/�F/������
czyli czar starych 

kalendarzy i nie tylko
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Przez kilka miesięcy w roku ciężko 
pracują, aby ich ogródki zachwyca-
ły różnorodnością zieleni i pięknem 
kwiatów. - Efekty ich pracy są zachwy-
cające – przyznaje Anna Dąbrowska, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pawłowice”. – Dzięki takim osobom 
nasze osiedle pięknieje.

Od osiemnastu lat, Urząd Gminy 
Pawłowice, Rada Nadzorcza Spółdziel-
ni Mieszkaniowej oraz Rada Osiedlowa 
Samorządu Mieszkańców organizują 
konkurs na najpiękniejsze ogródki 
przyblokowe i nagradzają właścicieli 
najbardziej urokliwych „zakątków”. 
Podsumowanie konkursu połączone 
z wręczeniem nagród odbyło się 22 
października w Osiedlowym Domu 
Kultury. Nagrody (bony pieniężne  
i czapeczki z logo spółdzielni) wręczali 
przewodniczący Rady Gminy Fran-
ciszek Dziendziel oraz wójt Damian 
Galusek. 

Jak, co roku, postarano się, aby 
nagrodzić jak najwięcej osób, którzy 
dbają o otoczenie bloków i wkładają 
wiele pracy w to, aby wejście do kla-
tek było estetyczne i cieszyło oczy. 
Przyznano 45 pierwszych miejsc, 25 
– drugich oraz 14 – trzecich. Dodaj-
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Laureaci I miejsca:
Magdalena Kowalska, Joanna i Piotr Janoszkowie, Mariusz Ko-

walski, Józef Wasiak, Jerzy Szczepkowski, Marek Kerlin, Jadwiga  
i Kazimierz Zochorkowie, Bożena Gregorczyk, Mirosława Kornatow-
ska, Zenon Kaczmarek, Jadwiga Brachaczek, Halina Baranowska, 
Ilona Harasimowicz, Marek Rus, Elżbieta Worek, Danuta Rus, Urszula 
Konieczna, Maciej Przekwas, Joanna i Krystian Sachs, Małgorzata  
i Daniel Bednarscy, Janusz Pietrek, Dariusz Goszcz, Jolanta i Janusz 
Załęscy, Grzegorz Friske, Danuta i Tadeusz Wróblowie, Małgorzata 
Sachs, Helena Martynowska, Aniela Zochorek, Stanisława i Zbigniew 
Bodziony, Zofia i Bogdan Stopkowie, Jadwiga Nawrocka, Helena Le-
woniuk, Janina Lukasek, Danuta Friske, Zdzisław Szczotka, Grażyna 
i Justyna Makuch, Danuta Kaczmarek, Jolanta Wieleba, Krzysztof 
Knicz, Bernadeta Lubska, Maria Kulesza, Maria Paszyna, Sylwia 
Martynowska, Jolanta Czerniej, Krystyna i Stanisław Gąskowie, 
Szczepan Martynowski, Maria i Grzegorz Majcherowie, Zofia i Ta-
deusz Lenartowie. 

my, że aż 30 osób, zdobywa nagrody 
każdego roku. Dla nich były specjalne 
medale. Wśród nagrodzonych zna-
lazła się Danuta Rus, która opiekuje 
się ogródkiem przy ul. Górniczej 12.  
– W moim ogródku jest dużo kwiatów, 
kwitną od wiosny do jesieni – opowia-
da. – W pracach pomaga mi mąż. Zrobił 
z drewna wiatraczek i studnię. Praca  
w ogródku to nasze hobby.

Dla pani Mirosławy Kornatowskiej 
dbanie o ogród jest chwilą wytchnie-
nia od szarej rzeczywistości. – Praca  
w ogródku sprawia mi wiele radości, nie 
robię tego dla nagród i poklasku, chociaż 
miłe słowa na pewno sprawiają mi przy-
jemność  – mówi. – Ludzie dziwią się, że 
tak ładnie może być przed blokiem. Nie-
którzy robią zdjęcia. Jedno powędrowało 
nawet do Ameryki.

W ogródku pani Mirosławy zain-
teresowanie wzbudza oczko wodne, 
które wykonał jej mąż z tysiąca 
butelek plastikowych wypełnionych 
wodą!           

W tabelce zdobywcy pierwszego 
miejsca, a w galerii poniżej przedsta-
wiamy zdjęcia wybranych  ogródków 
przydomowych. 

Sabina Bartecka
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