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Wójt Gminy
Damian Galusek

Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Dziendziel
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Prezent dla czytelników

kalendarz 

na 2014 rok!
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Wprowadzona we wrześniu ko-
munikacja lokalna gminy Pawłowice 
funkcjonuje coraz lepiej, a świadczą 
o tym opinie mieszkańców oraz 
dane dotyczące liczby pasażerów.  
W grudniu sprzedaż biletów wzrosła 
aż o 70 proc. 

W kolejnych miesiącach powinno 
być jeszcze lepiej, bo wejdą w życie 
proponowane przez mieszkańców 
zmiany dotyczące godzin i tras po-
szczególnych linii. Nowe rozkłady 
jazdy będą obowiązywać od 16 
grudnia.

Przede wszystkim wydłużony 
zostanie poranny kurs L1 do KWK 
Pniówek. Autobus tej linii kursował 
przez Golasowice do Pielgrzymowic, 
teraz w godzinach porannych będzie 
przejeżdżał także przez Jarząbkowice. 
Ułatwi to mieszkańcom tego sołectwa 
dostanie się na kopalnię oraz do Urzę-
du Gminy. Z kolei poranny kurs L4 
(do Krzyżowic) zostanie dopasowany 
do kursu linii 114, a ostatni kurs 

Kursy gminnych autobusów 
dopasowane do potrzeb

będzie wydłużony do przystanku 
Pniówek Wieś.

W przypadku linii L2 zostanie  
o 5 minut przyśpieszony kurs  
o godz. 14.30. Zmiana umożliwi pa-
sażerom przesiadkę z autobusu linii 
L2 do L1 na przystanku Golasowice 
Skrzyżowanie, a następnie dojazd do 
przystanku Golasowice Pętla (dojazd 
do Ośrodka Zdrowia w Golasowicach 
na popołudniową zmianę przyjęć 
pacjentów). Natomiast niedzielny 
kurs linii L3 o godz. 9.25 zostanie 
zlikwidowany całkowicie, bo okazało 
się, że autobus jeździł pusty.

Pozostałe zmiany dotyczą kore-
lacji z innymi linami lub mają na 
celu dostosowanie do rzeczywistych 
potrzeb mieszkańców udających się 
do szkoły, przychodni czy kościoła.

Z nowymi rozkładami jazdy 
można zapoznać się w autobusach 
oraz na stronie internetowej www.
pawlowice.pl. 

Sabina Bartecka             
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Jeszcze trochę i doczekamy się. 
Po kilkumiesięcznych pracach zwią-
zanych z zabezpieczeniem niestabil-
nego gruntu, robotnicy zajmujący 
się budową centrum kultury, przy-
stąpili do właściwej budowy. Prace 
realizowane są w części piwnicznej 
przewidzianej na parking, pomiesz-
czenia gospodarcze i wymienni-
kownię ciepła. – Wszystkie stropy są 
już wylane – informuje pracownik 
Urzędu Gminy. – Zabetonowano  

Stropy centrum 
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i zazbrojono ściany, słupy i belki. Część 
podziemna jest w surowym stanie.

Nadal trwają prace zbrojenio-
we na poziomie parteru. Jeszcze 
przed świętami zostaną wykonane 
ściany na poziomie stropu wraz ze 
zjazdem do podziemnego parkingu.  
W styczniu zobaczymy pierwsze 
mury parteru.  

Nowe centrum kultury będzie 
miało trzy kondygnacje, w tym 
podziemny parking dla 24 samo-

chodów. Sala widowiskowa znajdzie 
się na parterze i pomieści 300 wi-
dzów.  Dla grup teatralnych przy-
gotowano przestronne zaplecze,  
a dla grup artystycznych, teatral-
nych i chórów osobne pracownie.

Prace realizuje firma Dombud 
z Katowic. Jeśli inwestycja będzie 
przebiegać bez żadnych przeszkód, 
prace budowlane zakończą się koń-
cem 2014 roku. 

Sabina Bartecka

Przy Urzędzie Gminy świeci już 
choinka, która została przyozdobiona 
nowymi bombkami. 6 grudnia, świa-
tełka na okazałym drzewku włączył 
sam Święty Mikołaj. 

W Pawłowicach, oprócz choinki 
udekorowane są główne ulice, rondo 
i park, którego wejście zdobi świetlna 
brama. Nowością jest dekoracja na 
budynku targu i centrum przesiad-
kowym. Elewację budynku upięk-
szają migoczące sople, a kupujących 
i podróżnych wita napis „Wesołych 
Świąt”.

- Do połowy grudnia wszystkie ele-

Lampki 
>�@�*�Q��
+��,#��
za pasem

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

menty iluminacji zaświecą się, także  
w sołectwach – zapewnia Krystyna 
Batko z Urzędu Gminy.

Gmina postawiła w tym roku na 
oszczędzanie, dlatego ozdób świątecz-
nych nie przybędzie. – Nie ma takiej 
potrzeby. Mamy sporo ozdób z poprzed-
nich lat i chcemy wykorzystać to, co 
udało nam się zgromadzić – podkreśla 
Krystyna Batko. – Przeprowadziliśmy 
jednie naprawy uszkodzonych elemen-
tów dekoracji, wymieniliśmy żarówki  
i wszystko jest gotowe, aby zdobić ulice 
naszej gminy i budować nastrój świąt. 

Sabina Bartecka
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Brak numeru porządkowego 
posesji może skutkować nie tylko 
pozostawieniem śmieci. Niedopeł-
nienie tego obowiązku może mieć 
również poważniejsze konsekwencje, 
związane z koniecznością udzielenia 
pomocy w nagłym przypadku przez 
pogotowie ratunkowe lub niedostar-
czenie pilnej przesyłki. 

Właściciel musi jednak nie tylko 
umieścić tabliczkę, ale również do-
pilnować jej stanu. - Trzeba zadbać 
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o stan tabliczki oraz zwrócić uwagę 
na to, czy nie została ona zasłonięta 
np. przez drzewa czy krzewy rosnące 
na działce. Sposób oznaczenia nieru-
chomości oraz kolorystyka są dowolne 
– podkreśla Tyberiusz Zawadzki  
z Urzędu Gminy. 

Za niedopełnienie obowiązku 
grozi kara grzywny w wysokości 
do 250 złotych, wg art. 64 ustawy 
z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wy-
kroczeń. bs

Zmiany 
w rozkładach jazdy

Linia L1: Pniówek KWK – Pielgrzymowice – 
Pniówek KWK
* Wydłużenie trasy pierwszego kursu w dni 
robocze i soboty z przystanku KWK Pniówek.
* Wydłużenie trasy trzeciego kursu w dni 
robocze z przystanku KWK Pniówek.
* Odjazdy pierwszego kursu w kierunku 
Pielgrzymowic przyspieszono o 10 minut.
* Zmiana trasy pierwszego kursu, autobus 
w drodze powrotnej pojedzie przez Jarząb-
kowice.
* Opóźnienie o 11 minut kursu w soboty 
z godziny 17.08 na godzinę 17.19.
Linia L2: Pawłowice – Jarząbkowice – Paw-
łowice
* Przyśpieszenie o 5 minut kursu w dni 
robocze z 14.30 na 14.25.
Linia L3: Pawłowice – Warszowice – Paw-
łowice
* Likwidacja kursu niedzielnego o godzinie 
9.25.
Linia L4: Pniówek Wieś – Krzyżowice Kościół 
– Pniówek Wieś
* Przyśpieszenie o 6 minut pierwszego kursu 
do przystanku Krzyżowice Kościół z godz. 
6.10 na 6.04 (godzina powrotu bez zmian).
* Wydłużenie ostatniego kursu w dni robocze 
do przystanku Pniówek Wieś.
MZK nr 114
* Przyśpieszenie o 6 minut przyjazdu pierw-
szego kursu autobusu MZK na przystanek 
Krzyżowice Kościół z godz. 6.30 na 6.24.

Zakończyła się budowa wodociągu 
i kanalizacji przy ulicy Pszczyńskiej  
i drogach bocznych w Warszowicach. 
Prace wykonała firma P.H.U. Tech-
nika Grzewcza i Sanitarna Andrzej 
Duda z Gołkowic. 

Inwestycja była realizowana na 
zlecenie Gminnego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji  i kosztowała 
ponad 370 tys. zł. Na samą kanali-
zację przeznaczono 146 tys. zł, a na 
wodociąg 228 tys. zł. Dzięki inwe-
stycji nowo powstające domy przy 
ul. Pszczyńskiej w Warszowicach 
uzyskały przyłączenie do gminnej 
sieci. Dalszy etap budowy kanalizacji 
i wodociągu został przewidziany na 
wiosnę 2014 r.

Sabina Bartecka

=��������	���	'����������	�	%������

���-	����	����	�������		�����������	

zdj. archiw
um

zd
j. 

bs
zdj. bs



��*�!�&>�""! 3

	L��	P����

W konferencji uczestniczyli wło-
darze gmin naszego rejonu (m.in. 
Włodzimierz Cybulski – zastępca bur-
mistrza Strumienia, Czesław Smusz 
– zastępca wójta Suszca, Andrzej 
Kondziołka – wójt Zebrzydowic, An-
drzej Brychcy - przewodniczący Rady 
Gminy Marklowice oraz Bogusław 
Taranowski – wójt Miedźnej),  a także 
przedsiębiorcy i osoby zainteresowane 
poszerzeniem swojej wiedzy w zakre-
sie wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii. – Mam nadzieję, że 
zdobyta wiedza znajdzie zastosowanie 
w samorządach – powiedział wójt 
Damian Galusek, który przywitał 
zgromadzonych gości.

Jako pierwszy głos zabrał prof. 
Jan Popczyk, pracownik naukowy 
Politechniki Śląskiej, członek Pol-
skiej Akademii Nauk, propagator 
energii rozproszonej. Jego zdaniem 
bardzo ważna jest współpraca gmin  
z  mieszkańcami w zakresie pozyski-
wania energii z odnawialnych źródeł. 
Zaznaczył, że w ten sposób można 
stworzyć odrębny system produkcji 
energii będący jednocześnie opozycją 
w stosunku do dużych korporacji.  – 
Energetyka to miejsce, w którym obecnie 
odbywa się walka o miejsce w świecie 
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– podkreślał. – Inwestycje w energetyce 
szacowane są na ponad bilion euro,  
a mogą nawet być trzykrotnie wyższe, 
podczas gdy budżety zbrojeniowe wyno-
szą ok. 1 bilion euro. Na świecie doko-
nała się już specjalizacja w energetyce, 
niestety Polska przespała ten okres, ale 
może wykazać się jeszcze w niszowych 
programach. 

Tak nie wygląda 
nowoczesna gospodarka
Jak mówił: - Przeraża mnie obecna 

struktura gospodarki w naszym kraju. 
W pierwszej dziesiątce największych 
firm w naszym kraju jest aż 5 firm ener-
getycznych. Tak nie wygląda nowoczesna 
gospodarka. Taką strukturę ma tylko Ro-
sja. To jest struktura charakterystyczna 
dla epoki przemysłowej, ale w żadnym 
wypadku ta struktura nie jest właściwa 
dla społeczeństwa wiedzy. 20 lat temu 
byliśmy znaczącym eksporterem węgla, 
a teraz mamy narastający import tego 
surowca.

Podkreślił, że konieczna jest prze-
budowa energetyki. Przemiany idą 
z dołu, z gmin. Przede wszystkim 
trzeba zmienić swoje postrzeganie 
energii (to także ciepło czy paliwo). 
Zachęcał, aby gminy przygoto-
wały bilans energetyczny i na jego 

podstawie budowały nowe modele 
energetyczne. Jako przykład podał 
wioski w Niemczech, które przy 
wykorzystaniu różnych zasobów, 
przechodzą na model samodzielności 
energetycznej. – Kończy się czas, kiedy 
energię elektryczna dostarczają nam 
tylko elektrownie – podkreślił.    

Kolejnym zaproszonym prele-
gentem był Piotr Kukla z Fundacji 
na rzecz Efektywnego Wykorzysta-
nia Energii. W swoim wystąpieniu 
przedstawił możliwości pozyskania 
energii ze źródeł odnawialnych. 
Jednak pomysł to nie wszystko. 
Potrzebne są jeszcze środki. Przed-
stawiciele Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Urzędu Mar-
szałkowskiego omówili projekty, na 
realizację których można otrzymać 
dofinansowanie. 

Ostatnim zaproszonym gościem 
był Piotr Targański, przedstawiciel 
firmy Opeus, która kilka tygodni 
temu wykonała instalację fotowol-
taiczną na dachu Gminnego Ośrodka 
Sportu w Pawłowicach. W swoim 
wystąpieniu omówił  zasady działa-
nia systemów produkujących prąd  
z energii słonecznej.

Sabina Bartecka

Ksiądz Aleksander Czembor pocho-
dził z Kobielic. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1975 roku. Swoją posługę 
kapłańską rozpoczął w parafii w Cho-
rzowie, później pracował w parafiach 
w Katowicach Podlesiu, Boguszowi-
cach. W Katowicach Kostuchnie został 
budowniczym kościoła. Był wikariu-
szem w parafii w Kobiórze. W 1994 
roku został proboszczem parafii św. 
Mikołaja w Warszowicach.

Wierni wspominają go jako wy-
jątkowego człowieka i duchownego. 
– Był bardzo dobrym gospodarzem – 
wspomina sołtys Andrzej Szaweł. 
– Dbał o kościół i jego obejście. Zależało 
mu zawsze, aby nasza świątynia pięknie 
wyglądała. Organizował świąteczne 
koncerty, na które przychodziły tłumy. 
Osobiście bardzo go lubiłem.

Parafia wiele mu zawdzięcza. To, 
jak prezentuje się dziś świątynia, jest 
jego zasługą. W czasie jego posługi 
proboszczowskiej przeprowadzono 
generalną naprawę olbrzymiej połaci 
dachu, odnowiono wnętrze kościoła, 
wyremontowano dzwonnicę, orga-
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ks. Aleksander 
Czembor

ny, salki katechetyczne. W świątyni 
pojawiły się stacje drogi krzyżowej, 
obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej  
i Jana Pawła II. Ważną inwestycją 
były prace remontowe w krypcie, 
która w okresie zimowym służy pa-
rafianom jako miejsce do odprawiania 
mszy świętych.      

- Odszedł wyjątkowy człowiek. Dla 
mnie autorytet – powiedział nam Piotr 
Paszyna ze Studzionki. – Należał do 
koła łowieckiego i spotykaliśmy się na 
polowaniach. Często prosiliśmy go, aby 
odprawił msze święte dla członków na-
szego koła. Do dziś pamiętam jego kaza-
nie i wskazówki, jak należy postępować. 

Jak wspomina sołtys: - Zawsze 
był dla innych, nie odmówił pomocy. 
Na gwarkach górniczych w ubiegłym 
roku siedział z nami, opowiadał kawały, 
śmiał się. 

Cztery miesiące temu zasłabł. Trafił 
do szpitala. Nie odzyskał już zdrowia. 
Ostatnie dni życia spędził u rodziny  
w Bielsku – Białej. Liturgia pogrzebo-
wa odbyła się 5 grudnia. Mszy św. 
przewodniczył abp Damian Zimoń. 
Wraz z arcybiskupem seniorem eu-
charystię koncelebrowało kilkudzie-
sięciu kapłanów. Niezwykle piękne 
kazanie podczas mszy pogrzebowej 
wygłosił jezuita, ojciec Longin, przy-
jaciel zmarłego proboszcza. Opowie-
dział o życiu i studiach księdza Alek-
sandra, a swoją wzruszającą mowę 
wzbogacił piękną grą na gitarze. 

W Eucharystii wzięło udział kil-
kudziesięciu księży, którzy na swojej 
drodze spotkali śp. księdza Alek-
sandra, siostry zakonne, pogrążona 
w smutku rodzina, przedstawiciele 
władz samorządowych, strażacy, 
dzieci szkolne i grupy parafialne. Po 
nabożeństwie kondukt żałobny  
z ciałem śp. księdza Aleksandra udał 
się na cmentarz parafialny Parafii 
MB Szkaplerznej w Brzeźcach, gdzie 
zgodnie z ostatnią wolą, proboszcz 
został pochowany.

Sabina Bartecka
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W urzędzie gminy odbyło się 
ostatnie w tym roku spotkanie wójta 
gminy i jego zastępcy z sołtysami 
poszczególnych sołectw. Spotkania 
organizowane cyklicznie pozwalają 
sołtysom na bieżąco informować 
wójta, kierowników referatów i dy-
rektorów jednostek o potrzebach 
i uwagach mieszkańców. Zgłoszone 
wnioski dotyczyły m.in. utwardzenia 
wjazdów na ul. Tuwima, oświetlenia 
ul. Tęczowej w Golasowicach oraz 
naprawy mrugających lamp w Krzy-

Spotkanie 
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żowicach. Wśród zgłoszonych spraw 
pojawiła się także prośba o remont 
ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach  
i oświetlenie przystanku znajdującego 
się przy dwupasmówce w Warszowi-
cach. Mówiono o potrzebie zamon-
towania lustra przy wyjeździe z ul. 
Krzyżowej w Pielgrzymowicach oraz 
o konieczności ponownego montażu 
słupków odblaskowych przy drodze 
powiatowej ul. Orlej (Pniówek/Krzy-
żowice), które już jakiś czas temu 
zostały zniszczone przez nieznanego 

kierowcę. Poruszono temat opłaty 
targowej pobieranej przez sołtysów 
od sprzedających w czasie odpustów. 
Zastanawiano się, czy opłaty tej nie 
znieść. Kolejne wnioski dotyczyły 
budowy przejścia dla pieszych na ul. 
Polnej w Pawłowicach i przeprowa-
dzenia wycinki nad Młynką.    

Sołtysi, w imieniu mieszkańców, 
podziękowali również za tegoroczne 
inwestycje i współpracę oraz złożyli 
świąteczne życzenia. 

Sabina Bartecka
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W 2013 roku gmina Pawło-
wice świętowała 500 lat istnienia 
szkolnictwa na swoim terenie.  
Z tej okazji, odbyły się konkursy 
i imprezy promujące edukację, 
uchwalono nowe stypendia i przy-
znano nagrody wyróżniającym 
się nauczycielom. Wydarzenia 
zaplanowano na cały rok. Dla re-
dakcji naszej gazety była to okazja 
do prezentacji dorobku Pawłowic  
w dziedzinie oświaty oraz przyj-
rzenia się placówkom szkolnym 
znajdującym się na terenie naszej 
gminy. W 2013 roku złożyliśmy 
wizyty wszystkim przedszkolom, 
szkołom podstawowym, gimna-
zjom i szkołom ponadgimnazjal-
nym naszej gminy. Przeprowadzi-
liśmy rozmowy z ich dyrektorami, 
nauczycielami i uczniami.  

500 lat oświaty
Pięćsetne urodziny są bardzo 

szczególnym jubileuszem, nie mo-
gły więc przejść bez echa. To nie-
powtarzalna okazja do prezen-
tacji sukcesów i osiągnięć każdej 
placówki. A że takie sukcesy są, 
przekonaliśmy się odwiedzając 
poszczególne placówki. W każ-
dej szkole są uczniowie wybitnie 
zdolni, zdobywający laury nawet  
w międzynarodowych konkursach 
i przeglądach.   

Mamy się czym chwalić. Nasze 
szkoły są wyremontowane i dobrze 
wyposażone, mają nowoczesne bo-
iska, place zabaw. Nauczyciele sta-
rają się iść z duchem czasu i nie boją 
się nowoczesnych metod kształce-
nia. Trzy szkoły mają już dzienniki 
elektroniczne, a kolejne przymierza-
ją się do ich wprowadzenia. Coraz 
częściej w szkołach można zauwa-
żyć tablice interaktywne, uczniowie 
znają już te urządzenia i lubią z nich 
korzystać. Na lekcjach kręcą filmiki, 
tworzą blogi, są otwarci na świat  
i nie boją się wyzwań. To ogromny 
postęp w stosunku do tego, co było 
jeszcze kilka lat temu! 

[�\��?�������!?#�;��"�[

To nam zazdroszczą
Uczniowie mniejszych szkół już 

nie czują się gorsi niż ich rówieśnicy  
z dużych miast polskich czy zagra-
nicznych. Jest wprost przeciwnie. 
Dzięki projektom międzynarodo-
wym, ich poczucie wartości wzrosło. 
Przekonali się, goszcząc młodzież 
z różnych zakątków Europy, że 
nie mają się czego wstydzić, że to 
im raczej zazdrości się tak ładnych 
i dobrze wyposażonych placówek 
oświatowych. 

Uczniowie w szkole nie tylko 
zdobywają wiedzę, uczestnicząc  
w rozmaitych kółkach zainteresowań 
(w każdej szkole jest kilka lub nawet 
kilkanaście kółek do wyboru), roz-
wijają swoje zdolności twórcze, spor-
towe, językowe itp. Od I klasy mają 
lekcje wychowania fizycznego na ba-
senie, mogą też jeździć na łyżwach na 
gminnym lodowisku. To wszystko 
sprawia, że do szkoły chodzą chętnie. 
Uczniowie, z którymi rozmawiałam 
wielokrotnie podkreślali, że mają 
dobrych nauczycieli, którzy chętnie 
pomagają im, gdy mają kłopot z opa-
nowaniem materiału, wysłuchają też, 
gdy chcą porozmawiać na tematy, 
które nie są związane z nauką.

Minusy też się znajdą
Nie wszystko jest idealne. Na 

pewno cały czas trzeba pracować nad 
podniesieniem poziomu kształcenia. 
Szkoły muszą szukać rozwiązań, 
które spowodują, że umiejętności 

uczniów będą na coraz wyższym 
poziomie. Uczniowie odnoszą sukcesy 
indywidualnie, ale biorąc pod uwagę 
wyniki sprawdzianów szóstoklasi-
stów i egzaminów gimnazjalistów, 
okazuje się już, że jest nad czym 
pracować. Kolejną bolączka polskiego,  
a także pawłowickiego kształcenia jest 
nauczanie języków obcych. Trzeba 
szukać takich rozwiązań, aby nauka 
odbywała się w sposób płynny od 
przedszkola do liceum. Aby dziecko 
pierwsze umiejętności językowe zdo-
bywało już w placówce przedszkolnej, 
a na kolejnych etapach kształcenia, 
rozwijało je i doskonaliło. 

Szkoły, szczególnie w dzisiej-
szych czasach, muszą być elastyczne  
i powinny szybko reagować na aktu-
alne potrzeby. Ich rolą jest nie tylko 
przekazywanie wiedzy. Współczesna 
szkoła powinna stwarzać uczniom 
warunki do podążania drogą pasji, 
odkrywania talentów, skupiania się 
na tym, co przydatne. Uczeń po-
winien mieć szansę specjalizowania 
się w określonych zagadnieniach, 
ćwiczeniu się w zaradności, odpo-
wiedzialności, przewidywaniu konse-
kwencji, planowaniu… Dlaczego jest 
to tak ważne? Otóż, człowiek ciekawy 
świata, otwarty na różne możliwości, 
nie będzie bał się wyzwań, będzie miał 
odwagę do próbowania swoich sił  
w różnych przedsięwzięciach. I takich 
szkół sobie i wszystkim życzę.  

Sabina Bartecka

Do akcji przyłączyli się nie tyl-
ko mieszkańcy indywidualnie, 
zbiórkę przeprowadziły też szkoły.  
W Krzyżowicach, w bibliotece szkolnej,  
w ciągu tygodnia, uzbierano po-
nad 70 książek. Na potrzeby akcji  
w szkole utworzony został nawet 
specjalny kącik. 

L?�QE���#��;��$�
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Patronat Honorowy nad akcją, 
dzięki której bajki otrzymają chore 
dzieci przebywające w szpitalach i ho-
spicjach, objęła Małżonka Prezydenta 
RP Pani Anna Komorowska. 

Gminna Biblioteka Publiczna dzię-
kuje za wszystkie przekazane książki. 

Sabina Bartecka

Pod fachowym okiem pani Tatiany 
Czech, która była instruktorką pla-
styczną podczas wakacyjnego pleneru 
malarskiego, organizowanego co 
roku przez Stowarzyszenie Kultural-
no – Społeczne Karola Miarki, młodzi 
artyści – malarze wykonywali swoje 
prace plastyczne. Zajęcia trwały przez 
całą noc! Powstały piękne obrazy 
malowane farbami akrylowymi, pani 
Tatiana pokazała też jak wykonywać 
świąteczne miniobrazki, które można 
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wykorzystać do wykonywania kar-
tek okolicznościowych oraz bombek 
choinkowych. Efekty nocnych zajęć 
można podziwiać na wystawie,  
a piękne, ręcznie malowane bombki 
ozdobią szkolną choinkę.

Organizatorką spotkania była pani 
Izabela Pilis, która obiecała wszystkim 
uczestnikom, że wkrótce zajęcia odbę-
dą się znowu. Okazuje się, że można 
nie tylko przetańczyć, ale również 
„przemalować” całą noc.
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Od spotkania pod figurką św. 
Barbary na placu przy kopalni i prze-
marszu Orszaku Górniczego ulicami 
Pawłowic, górnicy KWK „Pniówek” 
rozpoczęli świętowanie Barbórki.  
W tradycyjnym pochodzie z orkie-
strą uczestniczyły władze kopalni, 
pracownicy zakładu i zaproszeni 
goście. W kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego odbyła się msza św. 
barbórkowa dla wszystkich górników  

Barbórka 
���������*�*/

z naszej gminy.
Uroczystym akcentem Barbórki 

była akademia z przemówieniami, 
podziękowaniami i wręczaniem 
medali. Podczas niej zwyczajowo dy-
rektor KWK „Pniówek” podsumował 
kończący się rok oraz omówił plany 
zakładu dotyczące kolejnego okresu 
działalności. W 2013 roku kopal-
nia prowadziła eksploatację na 11 
ścianach, wydobyła ok. 2,7 mln ton 

węgla. Wykonano 15,5 km wyrobisk 
korytarzowych. - W listopadzie rozpo-
częta została eksploatacja ściany B – 6, 
która wyposażona jest w nowoczesny 
kompleks strugowy przeznaczony do 
wybierania niskich pokładów – mówił 
dyrektor KWK „Pniówek” Krzysztof 
Zabój. – Ściana ta stanowi dla naszych 
górników swoisty poligon doświadczalny 
przed rozpoczęciem eksploatacji nowego 
złoża „Pawłowice 1”. 

W obrębie złoża „Pawłowice 1” za-
legają 54 mln ton węgla koksowego. 
Na poziomie „1000” prowadzone są 
roboty górnicze, które pozwolą już 
za półtora roku uruchomić pierwszą 
ścianę w nowym obszarze górni-
czym.

Co jeszcze czeka kopalnię w 2014 
roku? – Będziemy kontynuować re-
alizację niezwykle ważnych zadań 
związanych z modernizacją układów 
transportowych – mówił dalej dyrek-
tor. – Rozbudowa systemów opartych na 
podwieszanych kolejkach spalinowych, 
wprowadzenie monitoringu transportu, 
a także przystosowanie szybu III do 
transportu elementów wielkogabary-
towych znacznie usprawnią logistykę 
materiałów.
Pniówek pionierem wierceń 

kierunkowych 
W 2014 roku do kopalni trafi 

urządzenie, jakiego nie ma żadna 
inna kopalnia w Polsce, a w Europie 
na etapie wdrażania są tylko dwie 
kopalnie w Rosji i na Ukrainie.  Cho-
dzi o modułowy system do wierceń 
kierunkowych, który za około 6 mie-
sięcy przypłynie z Australii do portu 
w Gdyni. Dlaczego urządzenie jest tak 

Nadano stopnie górnicze:
• Generalnego Dyrektora Górni-
czego II stopnia – Krzysztofowi 
Zabójowi
• Generalnego Dyrektora Gór-
niczego III stopnia – Adamowi 
Wałachowi
• Dyrektora Górniczego I stopnia 
Markowi Barchańskiemu
• Dyrektora Górniczego III stopnia: 
Andrzejowi Niebiszowi, Januszowi 
Sojce, Damianowi Kokotowi i Prze-
mysławowi Dworakowi

Zasłużeni 
dla Górnictwa RP

• Marek Chybiorz, Adam Gardyan, 
Adam Gruszczyk, Józef Hanslik, 
Maksymilian Jasiński, Wiesław 
Jojko, Roman Kapek, Krzysztof 
Kłosek, Roman Michalik, Bogumiła 
Oberska i Robert Stawiarz. 

Medale 
za długoletnią służbę 

• Złoty Medal (50 lat pracy) otrzy-
mali: Eugeniusz Baron, Marian 
Czaicki, Zdzisław Grudzień, Mi-
rosław Kozieł, Zdzisław Piechota, 
Henryk Salamon, Józef Siuda.
• Srebrny Medal odebrali: Dariusz 
Duda, Jadwiga Gruszka, Janusz 
Mertens, Andrzej Niebisz, Rafał 
Pietyra, Dariusz Poreda, Ireneusz 
Wojaczek. 
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unikatowe dla polskiego górnictwa? 
Wyjaśnił nam Maksymilian Jasiński, 
nadsztygar wentylacji ds. klimatyza-
cji, który odpowiada za zakup tego 
urządzenia. – Nowoczesne urządzenie 
pozwoli nam na prowadzenie wierceń  
o długości 1 km, w różnych kierunkach, 
nie tylko na wprost – mówi. – Zasto-
sowanie tej technologii wpłynie przede 
wszystkim na efektywność odmetano-
wania. 

Kierunek wiercenia zostanie naj-
pierw zaprojektowany na kompu-
terze, na którym też będzie można 
śledzić postęp wiercenia. Już w maju 
powinny rozpocząć się pierwsze 
odwierty. Maksymilian Jasiński, 
za prace nad systemem wierceń  
i centralną klimatyzacją, w czasie 
akademii, odznaczony został odzna-
ką „Zasłużony dla górnictwa RP”. 
Złoty medal za długoletnią służbę 
odebrało 7 górników, w tym Marian 
Czaicki, inspektor w dziale wentyla-
cji. – Zajmuję się sprawami związanymi  
z zagrożeniem pyłowym – opowiada  
o swojej pracy. – Pył węglowy jest bar-
dzo niebezpieczny. Jest nie tylko szkodli-
wy dla zdrowia, jego nadmierne stężenie 
może doprowadzić do wybuchu. Wybuch 
pyłu węglowego jest znacznie bardziej 
niebezpieczny niż wybuch metanu. 

Pan Marian rozpoczął pracę  
w KWK „Pniówek” po ukończeniu 
technikum – a w tym roku świętuje 
35-lecie pracy w tym zakładzie.

Barbórka jest okazją, aby podzię-
kować właśnie takim górnikom za 
zaangażowanie i wieloletnią pracę. 
– Dziękuję wszystkim górnikom za 
codzienną, ciężką i odpowiedzialną 

Każde urodziny są ważnym wyda-
rzeniem i powodem do radości, jednak 
40 – lecie, to wyjątkowy jubileusz 
godny szczególnej uwagi. Orkie-
stra dęta KWK „Pniówek” powstała  
1 kwietnia 1973 roku, a więc rok 
przed rozpoczęciem wydobycia na 
kopalni. Inicjatorami utworzenia 
orkiestry byli pierwszy dyrektor ko-
palni Karol Kowol, dyrektor ds. pracy 
Paweł Jakubiec oraz Rada Zakłado-
wa. Orkiestra miała swoim występ 
uświetnić otwarcie zakładu.  

W orkiestrze gra około 25 muzy-
ków, w bardzo zróżnicowanym wie-
ku. Od lat kilkunastu do kilkudziesię-
ciu. Niektórzy są od samego począt-
ku, mimo że już dawno zakończyli 
pracę zawodową. Takim weteranem 
orkiestry jest Jan Namysło – klarne-
cista, równie imponującym stażem 
może pochwalić się Henryk Dec (gi-
tara, instrumenty perkusyjne). Obaj 
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już dawno przeszli na emeryturę, ale  
rozstać się z orkiestrą nie potrafią. 

Orkiestra przez lata koncertowała 
dla załogi kopalni, rodzin górniczych 
oraz dla mieszkańców gminy. Pierw-
szym jej dyrygentem był Henryk 
Carbogno – Barnabe, po nim orkiestrą 
kierowali: Janusz Śmietana i Adam 
Penkala. Od 2000 roku orkiestrę 
prowadzi Józef Klimurczyk, który  
w 1991 r. dołączył do niej jako pu-
zonista z doświadczeniem orkiestro-
wym. Wcześniej grał w Reprezenta-
cyjnej Orkiestrze Wojsk Pogranicza. 
Na dyrygenta wybrali go członkowie 
zespołu. 

Kiedy przejął ster, od razu wpro-
wadził zmiany. – Przede wszystkim 
zmieniłem repertuar – opowiada. – Do-
tąd orkiestra kojarzyła się z poleczkami 
i walczykami, a my zaczęliśmy grać 
muzykę rozrywkową. Ludzie byli zasko-
czeni, ale chcieli nas słuchać. 

Żeby unowocześnić brzmienie 
i przyciągnąć słuchaczy, orkiestra 
utworzyła big band i zaczęła wy-
stępować z solistami. Najpierw była  
to Joasia Dec, a obecnie Martyna 
Matera i Mariusz Wrzyszcz. Młoda 
mieszkanka Pniówka śpiewa rów-
nież w zespole „Na Obcasach” i może 
pochwalić się solową płytą. Z kolei, 
Mariusz, pracuje na kopalni jako elek-
tryk, ma za sobą występ w „Szansie 
na sukces”. 

Większość członków orkiestry 
tworzą pracownicy kopalni, głównie 
zatrudnieni na dole. Są to elektrycy, 
ślusarze. Warto wyjaśnić, że panie 
występujące z orkiestrą, nie należą do 
stałego składu, grają okazjonalnie, na 
potrzeby ważnych występów.            

Orkiestra od samego początku 
uczestniczyła i wciąż uczestniczy we 
wszystkich ważniejszych uroczysto-
ściach państwowych, kościelnych, 

górniczych. Nie może jej zabraknąć 
na Barbórce, czy podczas Dożynek 
Gminnych, Święcie Gminy, świątecz-
nych jarmarkach. Maszeruje w Świę-
to Niepodległości, gra na górniczych 
pogrzebach. W sumie w ciągu roku 
daje ponad 100 występów z różnych 
okazji.

-  W latach 90. szukano oszczęd-
ności i zaczęto likwidować orkiestry. 
Szybko okazało się jednak, że orkiestra 
na kopalni musi być – mówi dyrygent. 
– Przez te lata różnie na nas patrzono, 
ale prawda jest taka: ludzie wiedzieli, 
że śląski górnik nie tylko umie dobrze 
pracować, ale i się poweselić.  Zawsze tak 
było, że górnicy po szychcie, spotykali się, 
grali i śpiewali.

Dziś wszechstronność muzy-
ków pozwala im sięgać nie tylko 
po utwory pisane na instrumenty 
dęte, ale także z sukcesem mierzyć 
się z Frankiem Sinatrą i muzyką fil-
mową. Muzycy orkiestry górniczej 
KWK „Pniówek” mają za sobą wiele 
koncertów zagranicznych w Austrii, 
Czechach, Chorwacji, Francji, wystę-
powali na Węgrzech, we Włoszech  
i w Niemczech. Zdobywali nagrody 

na przeglądach i konkursach, mogą 
pochwalić się wyróżnieniem w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Złota Lira 
w Rybniku. Jednak największym 
przeżyciem dla członków orkiestry 
był występ podczas mszy świętej 
w Skoczowie w 1995 roku podczas 
pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II 
oraz udział w Jubileuszowym Kon-
cercie w 2003 roku, z okazji 25-lecia 
pontyfikatu Ojca Świętego. 

Orkiestra nagrała trzy płyty:  
w 2003 r., w 2008 r. i, z okazji 
40-lecia, w 2013 roku. Najnowszy 
krążek został nagrany we wrześniu 
w Studiu Polskiego Radia Katowice. 
Znajduje się na nim 19 utworów, 
w tym Hymn Górniczy oraz „40 lat 
minęło” i „Cha – cha”.    

40. urodziny to powód do radości 
muzyków, którzy pod batutą Józe-
fa Klimurczyka ćwiczą, koncertują  
i uświetniają uroczystości patriotycz-
ne i okolicznościowe. Orkiestra dęta 
KWK „Pniówek”, która choć z nazwy 
i strojów kojarzą się z kopalnią, tak 
naprawdę jest przecież wizytówką 
Gminy Pawłowice, i to taką, jaką 
chciałoby mieć wiele miast i gmin. bs

pracę  – mówił wójt Damian Galusek. 
– Praca górnika to niebezpieczeństwo, 
wyrzeczenia i ogromne ryzyko.

Poniżej wykaz nagrodzonych 
górników.

Sabina Bartecka
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W grudniu Klub Seniora zaprasza na spotkanie pt. „Śląskie tradycje 
świąteczne”. W bożonarodzeniowym klimacie seniorzy będą słuchać ko-
lęd w wykonaniu zespołu Talizman oraz delektować się świątecznymi, 
domowymi wypiekami. To będzie wyjątkowe spotkanie, którego gościem 
specjalnym będzie ks. Florian Ludziarczyk. Zapraszamy. Wstęp wolny.

Teatrzyk dla dzieci
B+	�������	�����	GD�++�	#��	$������	�	'��"�����-	������

Zapraszamy najmłodszych widzów na spektakl w wykonaniu Teatru 
„Bajkowe Skarbki Śląska” pt. „Opowieści z zimowej doliny”. Jest to 
autorska bajka, która opowiada o losach pięknej księżniczki i wyho-
dowanym przez nią kwiecie dobrego serca. W przedstawieniu zostają 
poruszone takie wartości, jak szczerość i troskliwość w stosunku do 
innych ludzi. Dzieci mają wstęp wolny, rodzice płacą 10 zł. 

Koncert na rynku
BB	�������	�����	GE�++�	�����	'��"����

Zbliża się Jarmark Bożonarodzeniowy! Świąteczne specjały i dekora-
cje do domu będzie można zakupić od 20 do 23 grudnia. W niedzielę, 
22 grudnia zakupy umilą Państwu występy zespołów Talizman i Na 
Obcasach, dzieci z Ogniska Muzycznego, grupy wokalnej „Fantazja”, 
orkiestry górniczej „KWK Pniówek”. Będzie można zaśpiewać kolędy  
i skorzystać z atrakcji dla całych rodzin.   

Ferie z Domem Kultury
B+	@	B*	��������	8�$	'��"����N	B/	@	JG	��������	#$�

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach przyjmuje zapisy chętnych 
dzieci do udziału w akcji zimowej. W pierwszym tygodniu ferii zajęcia 
będą odbywać się w wilii Reitzensteinów w Pawłowicach, natomiast  
w drugim tygodniu zapraszamy do Domu Kultury w Pawłowicach Osie-
dlu. W programie: konkursy i zabawy, wyjazd do teatru „Banialuka”  
w Bielsku – Białej, bajkowe warsztaty artystyczne oraz kulig w Pielgrzy-
mowicach. Dzieci będą bawić się w figlolandii oraz uczestniczyć w zajęciach 
artystycznych. Odpłatność wynosi 65 zł od osoby (zniżki dla rodzeństw 
- 50 proc.). Zapisy przyjmowane są w biurze GOK, tel. 32/ 4722 570.        

 

Anioły, aniołki i aniołeczki – kilka-
set figurek tych miłych postaci wpły-
nęło na konkurs ogłoszony przez 
GOK Pawłowice. Ekspozycja, którą 
mogliśmy podziwiać, zachwyciła 
nas bogactwem kolorów, ale przede 
wszystkim kunsztem wykonania. 
Powstały wspaniałe, kolorowe, mie-
niące się brokatowym blaskiem po-
stacie aniołów wykonanych różnymi 
technikami. 

- Mojego aniołka wykonałam z pa-
pieru. Kolorowe kartki ręcznie skręcałam 
wokół patyczków do szaszłyków – opo-

	"���$����
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Poniżej wyniki konkursu:
• kategoria 7 - 9 lat: 1) Andrzej Myrczek – SP Warszowice, 2) Nadia Drożdż 
– SP nr 1 Pawłowice, Julia Sobieska – SP nr 1 Pawłowice, Zuzanna Wala – SP 
Krzyżowice, 3) Karolina Rutka – SP nr 1 Pawłowice, Bartosz Lipus – SP nr 1 
Pawłowice. Wyróżnienia: Oliwia Folek, Robert Lazar, Patrycja Rapiejko, Ewe-
lina Wiśniewska. Nagroda specjalna: Weronika Musioł – SP nr 1 Pawłowice.
• kategoria 10 -14 lat: 1) Alicja Firlej – Gimnazjum nr 2 Pawłowice, 2) Magda 
Waleczek, Jakub Dąbski – SP Warszowice, 3) Aleksandra Gworys – Gimna-
zjum nr 1 Pawłowice), 3) Sajmon Organ – SP nr 2 Pawłowice. Wyróżnienia: 
Kasia Lenik, Dawid Gajda, Kacper Gierszewski, Patrycja Herman.

Dzięki karczmie górniczej, organi-
zowanej po raz drugi przez Gminny 
Ośrodek Kultury, zakosztować tej 
tradycji mogły także osoby, nie 
związane z górnictwem. Spróbować 
chciało wielu, na karczmę przyszło 
90 osób.

Czas na gwarki 

sokiego Prezydium w Sprawach 
Piwnych Nigdy Nieomylnego objął 
Bogusław Musiolik. W prezydium 
zasiedli jeszcze wójt Damian Galusek, 
przewodniczący Rady Gminy Franci-
szek Dziendziel, Franciszek Niezgoda 
i Marian Bęben. 

Sygnałem do zabawy było wejście 
między długie rzędy stołów piwole-
jów z pełnymi dzbanami złocistego 
trunku. Kiedy zimne piwo lało się  
z dzbanów, uczestnicy karczmy 
zaczęli śpiewać, bujając się raz  
w lewo, raz w prawo. Repertuaru 
nie zabrakło, bo każdy gwarek zo-
stał zaopatrzony w śpiewnik. Śpiew 
przeplatały jędrne żarty, zakuwanie 
w dyby i konkursy. O zwycięstwie 
lewej lub prawej ławy bezapelacyjnie 
przesądzało nieomylne prezydium. 

Biesiadnicy zjedli tradycyjną go-
lonkę, chleb z fetem, zagryzamy ki-
szonymi ogórkami. Kufle szły w górę. 
Był czas na wspomnienia, opowiada-
nie historyjek, ale przede wszystkim 
nieskrępowaną zabawę. bs

Zgodnie z wieloletnią trady-
cją, uczestnicy spotkania zasiedli  
w dwóch rywalizujących ze sobą 
ławach zwanych „ława lewa”  
i „ława prawa”. Na czele każdej ławy 
stał mianowany przez prezydium 
kontrapunkt. Godność prezesa Wy-

wiada Weronika Musioł z Rybnika, 
laureatka nagrody specjalnej  przy-
znanej przez publiczność. 

Część prac zgłoszonych na 
konkurs będzie można podziwiać  
i zakupić w niedzielę, 22 grudnia,  
w czasie jarmarku na rynku w Paw-
łowicach. Licytację aniołków przepro-
wadzi również Szkoła Podstawowa nr  
1. Środki ze sprzedaży zostaną prze-
znaczone na cele dobroczynne. bs      
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24 grudnia, godz. 23.30
Harmonia 

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Krzyżowicach

29 grudnia, godz. 15.00
Universe, Viola, dzieci ZSP Golasowice

Kościół pw. NMP w Golasowicach

5 stycznia, godz. 15.00
Animato, zespół instrumentalny 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach

5 stycznia, godz. 15.00
Niezapominajki, zespół 2+3, 
uczniowie SP Pielgrzymowice, 

Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna
Kościół. pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach

6 stycznia, godz. 18.00
Margo, Talizman, Viola, 

chór SP nr 2 w Pawłowicach
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Pawłowicach Osiedlu
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Pokaz ogni sztucznych 

Do wygrania 
cenne nagrody!

Sylwester

Inga PapkalaTwist & Team

31 grudnia, godz. 22.00, Rynek w Pawłowicach

zespół
prowadzenie
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SPORT

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.

Mistrzowie z Golasowic

W klasyfikacji ogólnej najlepszy 
okazał się Mateusz Olencki. Wśród 
szachowych mistrzów znaleźli się 
również: Paweł Sobala, Mateusz Foj-
cik. Finałową piątkę uzupełnili Konrad 
Kufjeta i Piotr Boruta. 

W klasyfikacji chłopców w klasach 

W zawodach uczestniczyło 
65 zawodników reprezentują-
cych pięć zespołów piłkarskich: 
GKS Pniówek I, GKS Pniówek II, 
Gwarek Ornontowice, Drzewiarz 
Jasienica, AKS Mikołów. Tur-
niej rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. Każdy mecz trwał 
aż 28 minut, co jest rzadkością  
w turniejach halowych. Piłkarze 
spędzili wiele minut na pawłowic-

Trampkarze walczyli 
o Puchar Prezesa

Klasyfikacja końcowa:
1.GKS Pniówek I 
2.Drzewiarz Jasienica
3.AKS Mikołów
4.Gwarek Ornontowice
5.GKS Pniówek II Pawłowice
Najlepszy strzelec: 
Karol Szymala – Drzewiarz Jasienica
Najlepszy bramkarz : 
Piotr Bialucha – Gwarek Ornontowice
Najlepsi zawodnicy:
Gwarek Ornontowice -  Piotr Waszak
GKS Pniówek I -  Radosław Babisz 
GKS Pniówek II -  Kacper Szadkowski
AKS Mikołów – Adrian Plasan
Drzewiarz Jasienica - Szymon Ma-
chalica

Basen, grota, hala sportowa
24 grudnia – nieczynne 
25 grudnia – nieczynne

26 grudnia 
czynne od 9.00 do 22.00

31 grudnia 
czynne od 7.00 do 15.00

1 stycznia 
czynne od 15.00 do 22.00

Lodowisko
24 grudnia 

czynne od 9.30 do 15.00
25 grudnia – nieczynne

26 – 30 grudnia 
czynne od 9.30 do 21.00

31 grudnia 
czynne od 9.30 do 15.00

1 stycznia 
czynne od 14.00 do 21.00

Zapraszamy! 

��������
to tu, 
to tam…

Co prawda nie pływał (a szko-
da) i nie jeździł na łyżwach (też 
szkoda), ale za to miał worek pełen 
łakoci. – Pierwszy raz jeździłem  
z Mikołajem – przyznał 4-letni 
Maciek Orlik z Pawłowic. – Mikołaj 
dał mi cukierki i pomógł jeździć na 
łyżwach. Wcześniej był w przedszko-
lu. Przyniósł prezenty.

Święty Mikołaj towarzyszył 
miłośnikom pływania i jazdy na 
łyżwach od popołudnia aż do wie-
czora. – Z Mikołajem jest bardziej 
klimatycznie, czuć atmosferę świąt – 
mówiła Klaudia Gilas z Pawłowic.

W tym szczególnym dniu obo-
wiązywały promocyjne ceny bile-
tów wstępu, a na każdego klienta 
czekał słodki poczęstunek. bs

Najpierw o Puchar Prezesa GKS Pniówek’74 rywalizowali 
zawodnicy rocznika 2003 i młodsi. W turnieju wzięło udział 
5 drużyn z Pszczyny, Czechowic – Dziedzic, Mikołowa  
i dwie drużyny gospodarzy. Puchar wywalczyli piłkarze 
z Pszczyny z najlepszym strzelcem Michałem Orzogiem. 
Wśród naszych zawodników wyróżniono Jakuba Antczaka 
i Filipa Olszewskiego. 

Tydzień później na boisko wkroczyli trampkarze młodsi 
z Gliwic, Pszczyny, Pniówka i Żor. Najlepszym poziomem 
gry wykazali się zawodnicy Piasta Gliwice przed piłkarzami 
z Pszczyny i pierwszą drużyną gospodarzy. Wśród naszych 
piłkarzy za najlepszych zawodników uznano Piotra Zbyla 
(Pniówek 1) i Jakuba Błaszkiewicza (Pniówek 2). bs
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od  I do III, triumfował Konrad Kufjeta 
przed Piotrem Borutą, Damianem 
Garboczem, Tymoteuszem Bortlikiem 
i Tobiaszem Przewoźnikiem. Wśród 
dziewcząt, na podium znalazły się: 
Julia Bortlik, Katarzyna Klimosz, 
Olga Stachowicz i Anna Matuszek.  

Wszystkie dzieci uczestniczące 
w turnieju otrzymały upominki, 
dyplomy, słodycze, a najlepsi w po-
szczególnych klasyfikacjach nagrody 
ufundowane przez radę rodziców ZSP 
w Golasowicach oraz Stowarzyszenie 
Szachowe Gminy Pawłowice. bs

kim parkiecie, zdobywając kolejne 
cenne doświadczenie, które będzie 
procentować w przyszłości. 

Najlepszym zespołem turnieju 
okazała się drużyna gospodarzy 
– GKS Pniówek I Pawłowice, która 
na koncie zgromadziła 9 punktów  
i lepszym stosunkiem bramek wy-
przedziła ekipy z Jasienicy i Miko-
łowa. Turniej odbył się w ramach 
dotacji zUrzędu Gminy Pawłowice.

W dniach  19 – 22 grudnia na torze curlingowym w Pawłowicach 
odbędą się Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 
2014. Naszą gminę będą reprezentowały dwa zespoły chłopięce 
i jeden dziewczęcy.
Przyjadą do nas drużyny z Sopotu, Łodzi, Warszawy i Gliwic, by 
walczyć o cztery miejsca wśród dziewcząt i chłopców na finały 
Mistrzostw, które odbędą się w lutym 2014 roku w Gliwicach. 
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Święta na sportowo – zobacz 
kiedy czynne są obiekty GOS
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  
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POUCZENIE:
• zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywa się w systemie workowym, worki zakupuje wła-

ściciel nieruchomości;
• pojemniki, worki oraz odpady gabarytowe należy wystawiać przed posesję, w widocznym miejscu 

do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego;
• niezależnie od powyższych harmonogramów, odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, 

pobudowlane, baterie, świetlówki, lekarstwa, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, szkło, 
papier, plastik i metal można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego, ul. Mickiewicza 28a w Pawłowicach, w godzinach 
pracy GZK: od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, we wtorki w godz. 7-17;

• odpady zmieszane odbierane są wyłącznie w kubłach. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
do zapewnienia odpowiedniej ilości kubłów, uniemożliwiając ich przepełnianie się;

• kontenery na gruz zostaną udostępnione w maju, ich lokalizacje zostaną podane w późniejszym 
terminie na poniższej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. 

Więcej informacji na www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl
tel. 32 47 56 357, e-mail: k.grzybek@pawlowice.pl

Terminy wnoszenia opłat za śmieci: do 15 kwietnia, do 15 lipca, 
do 15 października, do 15 grudnia. 

* Posesje, dla których, ze względu na utrudniony dojazd, obowiązuje dostępny poniżej indywidualny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych (dotyczy tylko wskazanych posesji).



KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu 

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

Kradzież w sklepie
Nieznany sprawca ze sklepu wielobranżowego przy ul. Górniczej w Pawłowicach skradł 

pudełka wypełnione pieniędzmi. Złodziej wybił okienko w drzwiach prowadzących na za-
plecze. Trwa szacowanie strat. Kradzież miała miejsce 29 listopada o godz. 22.00.

Z dwunastu wagonów
27 listopada, pracownik PKP zauważył kradzież 15 sprzęgów śrubowych. Okazało się, 

że złodziej okradł dwanaście wagonów towarowych znajdujących się przy ul. Skowronków 
w Pawłowicach. Jego łup oszacowano na ponad 1 tys. złotych. 

Wypadek na dwupasmówce
Do groźnego wypadku doszło 6 grudnia na dwupasmówce w Pawłowicach. Zderzyły 

się opel astra i skoda octawia. Ok. godz. 22.30, mieszkaniec Jastrzębia - Zdroju, wyjeżdża-
jąc oplem z drogi podporządkowanej, zderzył się  z pojazdem, którym kierował 29 - letni 
mieszkaniec Łąki.

Ukradli audi 
Audi A4 o wartości 23 tys. zł padło łupem złodzieja, 4 grudnia o godz. 23.10 na ul. 

Polnej w Pawłowicach. Samochód stał na parkingu przy bloku. 

Na szlaku kolejowym
Nieznany sprawca na szlaku kolejowym KWK Pniówek- Pawłowice skradł 60 metrów 

kabla sterującego, powodując uszkodzenia w infrastrukturze  linii kolejowej. Do kradzieży 
doszło 4 grudnia o godz. 12.00 przy ul. Kruczej w Pniówku.
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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 In-
stalacji, Pomiarów Elektrycznych i Teletech-
nicznych Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 
45, 781 999 905 lub Referat Infrastruktury 
Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 
335.

Awarie sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych - Gminny Zakład Wodo-

ciągów 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 (przystan-
ków, koszy itp.) w dniach wolnych od 
pracy należy zgłaszać pod następującymi 
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wia-
trok), tel. 500 184 713 (Florian Brudny). 
W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, 
tel. 32/449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w dni 
powszednie od godz. 7.30 do 15.30 nale-
ży dzwonić do Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 
56 330, w pozostałych godzinach oraz w 
dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane są 
przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie 
Gminy Pawłowice realizują niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej, które czynne 
są od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 - 18.00. 

maksymalna kwota kredytu    30.000,00zł
maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy
bez opłat za rozpatrzenie wniosku
bez opłat za wcześniejszą spłatę kredytu
niezwykle korzystne oprocentowanie 
już od 7,7% w stos.rocznym
promocja do końca marca możesz zyskać podwójnie

poleca
Kredyt SUPER-OKAZJA Przy kwocie kredytu 6000,00zł 

na okres 24 miesięcy 
rata wynosi tylko 273,28zł

Serdecznie zapraszamy 
do placówek naszego Banku

adres Centrali 43-250 Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 62B

tel. 32 47 21 924,  32 47 22 320
www.bspawlowice.pl

Reprezentatywny przykład dla klienta naszego Banku: kwota kredytu 6.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, opro-
centowanie zmienne w stosunku rocznym 8,7%, rzeczywista stopa procentowa 11,26%, prowizja od przyznanego kredytu 
2%, opłata przygotowawcza 0zł, koszt zabezpieczeń 0zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 558,73zł, całkowita 
kwota kredytu wynosi 6.000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 6.678,73zł, wysokość rat kapitałowo-odsetkowych 273,28zł

W piątki OPS krócej

Z dniem 2 stycznia 2014 r. ulegają 

zmianie godziny pracy Ośrodka Pomocy 

Społecznej. W piątki OPS będzie praco-

wał od godz. 7.30 do 14.00. 

Godziny pracy w pozostałe dni - pozo-

stają bez zmian, czyli od 7.30 do 15.30, 

we wtorki od. 7.30 do 17.00.

Kto zapomniał, powinien jak najszybciej dokonać wpłaty. Przypominamy, iż wpłat należy 
dokonywać na konto Urzędu Gminy nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001. 

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wpłacili należnej opłaty, wszczęte zostaną 
postępowania mające na celu wyegzekwowanie opłaty, do której doliczone zostaną koszty 
postępowania. Prosimy o pilne uregulowanie zobowiązania.

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

Opłata za śmieci – jest już po terminie!
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Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 04.12.2013r. 
podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Pawłowice, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do 
oddania w najem. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy dwóch lokali użytkowych 
położonych w Pawłowicach przy ul. Górniczej 14 A. Lokale 

znajdują się w piwnicach budynku przychodni zdro-
wia. Powierzchnia lokali: 27,13 m kw. i 27,79 m kw.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń na okres 21 dni. Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tybe-
riusz Zawadzki i Robert Stępień, w godz. 7.30 - 15.30, 
tel. (32) 47-56-314.

Lokale do oddania w najem
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Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach in-
formuje, że prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego 
z działek gminnych w ilościach dostępnych na maga-
zynie. Sprzedaż określona jest w m sześc.  i prowadzo-
na jest w oparciu o ustaloną cenę, zależną od rodzaju 
drewna. Obowiązują następujące ceny drewna:

Sprzedaż drewna 
a) drewno opałowe z topoli – 60,48 zł
b) drewno  iglaste – 77,76 zł 
c) drewno liściaste twarde – 116,64 zł
Powyższe ceny zawierają podatek VAT.
Bliższych informacji udziela pracownik GZK Florian 

Brudny, tel. 32 449 34 34.

Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach ogła-
sza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji  
na sprzedaż materiałów uzyskanych z demontażu na 
budynku gminnym.

Przetarg odbędzie się 10 stycznia o godz. 10.00 w 
Gminnym Zespole Komunalnym w Pawłowicach ul. 
Mickiewicza 28a.

Cena wywoławcza: drzwi antywłamaniowe, 
wygłuszane z futryną i wkładkami: 90x200 cm 

Licytacja drzwi
prawe, 80x200 cm prawe, 80x200 cm lewe - 190,00 
zł brutto/szt.

Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem tech-
nicznym materiałów w dniach 7 – 9 stycznia, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Gminnego 
Zespołu Komunalnego– Arkadiuszem Skuzą, tel. (032) 
449 34 34.

Regulamin przetargu można uzyskać w GZK w 
sekretariacie lub na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Nabór do przedszkola
Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach zatrudni od 3.02.2014 r. na za-

stępstwo:nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela. 
Oferty należy składać w przedszkolu, ul. Karola Miarki 8, tel. 32 47 23 141 w terminie od 

2 do 17 stycznia 2014 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Orzechy włoskie 

łuskane, kupię,

 tel. 608 390 951
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Oczekiwanie na Zacnego Gościa 
umiliły wszystkim dzieciom i ich 
rodzicom występy artystyczne. 
Uczestnicy Ogniska Muzycznego 
wystąpili w świątecznym repertu-
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był występ grupy wokalnej „Fan-
tazja”. Wreszcie rozległ się dźwięk 
dzwonków i nadszedł ON… - Już 
jest – szeptały między sobą dzieci. – 
Ma prezenty… bs

Mikołaj przybył do Pawłowic z 
grupą małych pomocników: dziew-
cząt z grupy cheerleaderek i dzieci, 
które chciały uczestniczyć w tym wy-
darzeniu. Mikołaj okazał się szczodry. 
Za pomoc odwdzięczył się prezentami: 

koszulkami, odblaskami i innymi ga-
dżetami z logo gminy.     

W ten sympatyczny sposób trady-
cyjnie już rozpoczęliśmy przygotowa-
nia do świąt w naszej gminie. 

Sabina Bartecka

arze. Zuzia Król zagrała na pianinie, 
a Leon Śwircz i Hania Laskowska – na 
gitarze. Uczestnicy I i II roku zajęć 
wspólnie śpiewali piosenki o tematyce 
zimowej. Kolejną muzyczną atrakcją 
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Oryginalne ozdoby świąteczne

Ręcznie wykonane ozdoby
Choinki cięte i w doniczkach 

Pyszne ciasta i ciasteczka
Domowy chleb

Swojskie wędliny „Miecia”
Stoiska kół gospodyń wiejskich z Golasowic i Pniówka

Codziennie darmowy poczęstunek: barszcz czerwony z krokietem i ciasto. 
Po raz pierwszy świeże ryby morskie: dorsz, flądra, śledź, łosoś bałtycki  

- w niedzielę (od 14.00 do 17.00) i w poniedziałek (od 10.00 do 12.00).
Uroczyste otwarcie 

22 grudnia (niedziela) o godz. 15.00

 Wystąpią: orkiestra dęta, Talizman, Na Obcasach, grupa wokalna Fantazja, 
uczniowie Ogniska Muzycznego, podopieczne Domu Pomocy Społecznej w 
Pielgrzymowicach. 

Ponadto: warsztaty plastyczne dla chętnych, wspólne kolędowanie, Mikołaj. 

VI Jarmark Bożonarodzeniowy
Rynek w Pawłowicach  

20 – 23 grudnia, 
godz. 10.00 – 17.00

Do zobaczenia na jarmarku!
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