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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Kolorowe klasy, 
pastelowa elewacja

Jasność na Klonowej

Parking się powiększa

Nowy dach strażnicy 
na jubileusz 

Szkoła w Krzyżowicach przechodzi wakacyjny lifting. 
Trwa malowanie klas i odnowienie elewacji. 

23 punkty świetlne 
zostały zabudowane przy 
ul. Klonowej w Pawłowi-
cach. To droga często wy-
bierana na przejażdżki ro-
werowe i spacery z dziećmi.

Prace związane z budową parkingu przy kościele  
w Warszowicach nabrały rozmachu. Jeszcze kilka tygodni  
i mieszkańcy nie będą już mieć problemów z zaparkowa-
niem swoich samochodów.

W czerwcu i lipcu trwały prace w budynku strażnicy  
w Pielgrzymowicach związane z wymianą pokrycia dacho-
wego o powierzchni 850 m kw.

1 września, uczniowie z Krzyżowic nie poznają swojej szkoły, która 
w ramach wakacyjnego remontu, zostanie odnowiona i odświeżona, 
zarówno z zewnątrz, jak i od środka.    

Prace wykonywane są w ramach naprawy szkód górniczych i przy 
dofinansowaniu Urzędu Gminy w wysokości 38 tys. zł. Polegają na wy-
konaniu elewacji w jasnych, pastelowych kolorach oraz odmalowania 
klas i korytarzy. Tutaj barwy są bardziej intensywne, a na niektórych 
ścianach pojawiają się odcienie granatu i zieleni. 

Wakacyjne remonty wykonują także brygady Gminnego Zespołu 
Komunalnego. Obecnie malowane są  pomieszczenia w przedszkolu  
w Warszowicach oraz w szkole w Golasowicach. W sierpniu odświe-
żone zostaną niektóre klasy w szkole w Warszowicach oraz wyremon-
towany zostanie parkiet w auli w Pielgrzymowicach. Budynek liceum 
jest już po remoncie – polegającym na odnowieniu klas i korytarzy. 
Natomiast w planach jest jeszcze wykonanie elewacji budynku. bs  

27 lipca na ul. Klonowej  
w Pawłowicach zrobiło się ja-
sno. Na kilometrowym od-
cinku drogi zabudowano 23 
lapy oświetlenia ulicznego – są 
to lampy ledowe zużywające 
znacznie mniej energii niż tra-
dycyjne oświetlenie.  bs       

Inwestycja jest już mocno zaawansowana. Na większej części 
pracownicy firmy Arex ułożyli już kostkę betonową. Szczególnie efek-
townie prezentują się kosze gabionowe wypełnione kamieniem, które  
oddzielają teren parkingu od kościoła. Inwestycja ma zakończyć się 
w sierpniu, aby na odpust parafialny mieszkańcy mogli już korzystać 
z nowego parkingu. bs    

- Płyty bitumiczne, którymi pokryty był dach, w wielu miejscach 
były uszkodzone. Przez nieszczelności przedostawała się woda – wyja-
śnia Wojciech Wiatrok, dyrektor Gminnego Zespołu Komunalnego  
w Pawłowicach, który nadzorował prace.   

Płyty zastąpiono blachą trapezową, na którą jest 30-letnia gwa-
rancja. Prace wykonywała firma PROGRESS z Połomi. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 88 tys. zł brutto. Teraz budynek będzie wyglądał 
efektownie na obchodzony w sierpniu jubileusz 120-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej. bs 

Na niebiesko dla 
niepełnosprawnych 

Trudno ich nie zauważyć. Na szarym asfalcie wyróżnia-
ją się intensywnym kolorem. Od lipca wszystkie miejsca dla 
osób niepełnosprawnych muszą być niebieskie. 

Zgodnie z nowymi przepisami miejsca te powinny mieć niebieska 
nawierzchnię i wyraźny piktogram z symbolem osoby niepełnospraw-

nej. Na zlecenie gminy firma  
z Bielska - Białej pomalowała na 
niebiesko siedemnaście takich 
miejsc, m. in. przy urzędzie   
i szkołach. bs
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Etap czwarty zakończony

Zagłosuj na kwietniki 
z Pawłowic

W połowie 
najlepszej setki!

Wizyty wójta w sołectwach

Zakończył się czwarty etap inwestycji budowy chodni-
ka przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach. W trakcie 
realizacji jest etap piąty.

Nasza gmina bierze udział w plebiscycie Terra Flower 
Power. O tytuł najbardziej ukwieconej miejscowości i cenne 
nagrody walczą dziesiątki miast w Polsce.

Gmina Pawłowice zajęła 50. miejsce w kategorii gmin 
wiejskich w rankingu najzamożniejszych samorządów 
przygotowywanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”.

W środę, 26 lipca, wzorem ubiegłego roku, roz-
poczęły się wizyty wójta gminy Pawłowice, Franciszka 
Dziendziela w poszczególnych sołectwach.

Prace były wykonywane na odcinku od ul. Zielonej do ul. Brzozowej. 
Ich zakres obejmował budowę chodnika o długości 360 metrów i szero-
kości 1,5 metra oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie o wartości prawie 
245 tys. zł wykonała firma Bud-Rol z Golasowic. Prace były realizowane 
przez Powiat Pszczyński przy dofinansowaniu Gminy Pawłowice w wy-
sokości prawie 145 tys. zł.

Na tym utrudnienia w tym rejonie Pielgrzymowic się nie kończą, gdyż 
obecnie wykonywany jest etap piąty budowy chodnika. Będzie to już 
ostatni etap prac, który pozwoli na wybudowanie chodnika na odcinku  

o długości ok. 350 me-
trów. Inwestycja potrwa 
do końca września i bę-
dzie kosztowała ponad 
290 tys. zł, przy czym 
wkład gminy wynosi po-
nad 190 tys. zł. bs   

W plebiscycie oceniane są przestrzenie, do których aranżacji wy-
korzystano produkty firmy Terra Group. W Pawłowicach są to dwie 
nowoczesne donice znajdujące się przed budynkiem Urzędu Gminy. 
Na zwycięzców czekają wieże kwiatowe i nagrody finansowe.

Głosowanie internautów trwa od 1 do 21 sierpnia (do godz. 24.00). 
Zapraszamy do oddawania głosów na Pawłowice na stronie konkursu 
plebiscyt.inspirowaninatura.pl. bs

Ranking jest prowadzony od 2001 roku. Nasza gmina wielokrotnie 
zajmowała w nim wysokie miejsca. W 2005 roku uplasowała się na 13. 
miejscu, a w 2012 roku na 14. miejscu wśród gmin wiejskich w kraju. 
Najgorzej w rankingu nasza gmina wypadła w 2015 roku, kiedy to  
w związku ze zwrotem wielomilionowego podatku od tzw. wyro-
bisk górniczych, znacząco spadły dochody na jednego mieszkańca.  
Z dochodami w wysokości 2479,86 zł gmina znalazła się daleko poza 
pierwszą setką – na 1090 miejscu w skali kraju. W 2016 roku finanse 
naszej gminy ustabilizowały się, co przełożyło się również na wzrost 
dochodów do 4207,54 zł na mieszkańca. Taki wynik pozwolił naszej 
gminie powrócić do pierwszej setki i uplasował naszą gminę na 50. 
miejscu pośród 1559 gmin wiejskich w kraju. Ranking od wielu lat 
wygrywa gmina Kleszczów (woj. łódzkie), która może pochwalić się 
dochodem w wysokości ponad 40 tys. zł na jednego mieszkańca! 
Wyżej niż Pawłowice z województwa śląskiego znalazły się tylko: 
Goczałkowice-Zdrój (30. miejsce) oraz Krupski Młyn (34).   

Ranking jest tworzony w oparciu o dochody gminy. Zasadą jest 
dzielenie dochodów jednostki samorządu przez liczbę ludności. Przy 
dochodach pomijane są wpływy z dotacji celowych (jak np. fundusze 
unijne, program 500+). Brane są pod uwagę tylko dochody własne 
(podatki i opłaty) oraz subwencje (pomoc finansowa udzielana przez 
państwo). bs

W Pielgrzymowicach wójt razem z sołtyską Iwoną Baron, radnym 
Henrykiem Opackim, skarbnikiem gminy Agnieszką Kempny oraz 
dyrektorem Gminnego Zespołu Komunalnego Wojciechem Wiatro-
kiem przyjrzał się przede wszystkim drogom. Trasa zaproponowana 
przez panią sołtys obejmowała ulice: Golasowicką,  Zieloną, Podlesie, 
Groblową, Borową, Gruntową, Daszyńskiego, Widokową, Wiśniową, 
Akacjową, Powstańców, Zebrzydowicką i Jasną. W czasie objazdu 
wójt zatrzymał się dłużej przy szkole, przy której planowana jest 
inwestycja dotycząca powiększenia parkingu przy ul. Powstańców 
Śląskich. – Parking jest bardzo ciasny. Ma tylko jeden wąski wjazd, który 
służy równocześnie jako wyjazd – mówi dyrektor szkoły Andrzej Pilis.  
– Nie ma przeszkód ku temu, aby parking rozbudować. Jest na to miejsce. 

Pod koniec lipca została podpisana umowa na opracowanie pro-
jektu przebudowy parkingu wraz ze zmianą organizacji ruchu. Wjazd 
do parkingu ma znajdować się od strony wejścia do szkoły, a wyjazd 
w rejonie bramy przy sali gimnastycznej. Rodzice i pracownicy szkoły 
zyskają dwukrotnie większą przestrzeń do parkowania, ale przede 
wszystkim łatwiejszy dojazd do placówki oświatowej.

Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Jest to  
o tyle ważne, że wraz z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów, 
w pielgrzymowickiej szkole zajdą duże zmiany. Pomieszczenia 

gimnazjalne zostaną zaadaptowane na klasy dla najmłodszych 
dzieci – wejście główne do szkoły znajdować się będzie od strony 
przebudowywanego parkingu. Dzięki takiemu rozwiązaniu najmłodsi 
uczniowie będą mieć wszystkie najważniejsze pomieszczenia na jed-
nym poziomie – salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę i bibliotekę.       

Na zakończeniu objazdu wójt spotkał się z radą sołecką. Zapoznał 
obecnych z inwestycjami, które są aktualnie wykonywane lub będą 
w najbliższym czasie realizowane w sołectwie. Objazdy sołectw mają 
odbywać się w kolejne środy sierpnia. 2 sierpnia planowana jest 
wizyta wójta w Warszowicach i Krzyżowicach, 9 sierpnia – w Jarząb-
kowicach i Golasowicach, 16 sierpnia – w Pniówku i Pawłowicach 
Osiedlu, a 23 sierpnia – w Pawłowicach.      

Letnie objazdy sołectw są alternatywą dla comiesięcznych 
spotkań z sołtysami w urzędzie, kiedy to przedstawiane są wójtowi 
sprawy zgłaszane przez mieszkańców. Wizyty w sołectwach pozwa-
lają z innej perspektywy ocenić stan gminnej infrastruktury i ustalić 
zakres przyszłych robót i doraźnych interwencji. Rezultatem wizyt  
w sołectwach ma być harmonogram napraw i remontów uwzględ-
niający aktualny stan poszczególnych dróg. bs
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AKTUALNOŚCI

Kronika Policyjna
Półtoraroczny chłopczyk trafił 

do szpitala
33-latek z Rybnika spowodował swoim jaguarem kraksę na 

dwupasmówce w Warszowicach. W zdarzeniu uczestniczyły 
cztery samochody, dwie osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło 3 lipca kwadrans po godz. 16.00. Męż-
czyzna jadąc w kierunku Katowic, uderzył w tył fiata bravo, 
którym kierował 30-latek z Zabrza. W wyniku odrzutu fiat uderzył  
w poprzedzającą go toyotę. Samochód prowadzony przez 
24-latkę uderzył z kolei w renaulta, który prowadził 29 – latek 
z Rybnika. Do szpitala, w celu przeprowadzenia badań, został 
zabrany półtoraroczny chłopczyk - syn kierującego renault oraz 
24 – latka prowadząca toyotę. 

Kradzież w sklepie
19 lipca, ok. godz. 17.00, na terenie sklepu, nieustalony spraw-

ca skradł z damskiej torebki portfel wraz z dowodem osobistym 
oraz gotówką. Do kradzieży doszło przy ul. Prostej (dawna  
22 Lipca) w Pawłowicach.

Tragedia na dwupasmówce
18 lipca okazał się 

tragicznym dniem 
dla motocyklistów 
w naszej gminie. 
Na dwupasmówce  
w Warszowicach 
zginął młody miesz-
kaniec Żor, a miesz-
k aniec  Pszcz yny  

z ogólnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
Do śmiertelnego wypadku doszło w Warszowicach, ok. 

godz. 18.20, na prostym odcinku drogi, ok. 100 metrów przed 
zajazdem „Wesołe koniki”. 26-latek z Łaz, zderzył się swoim 
seatem z motocyklem marki Honda. Obydwa pojazdy poru-
szały się lewym pasem ruchu. Kierujący motocyklem 27-letni 
mieszkaniec Żor, poniósł śmieć na miejscu. Obecny na miejscu 
Prokurator z PR w Jastrzębiu Zdroju zarządził przeprowadzenie 
sekcji zwłok. Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie prosi 
o kontakt świadków zdarzenia (osoba kontaktowa: asp. szt. 
Andrzej Uliasz – tel. 32 4493296).   

Stało się to zaledwie trzy godziny po wypadku z udziałem 
motocyklisty na dwupasmówce w Pawłowicach. 61-letni 
mężczyzna zderzył się swoim jeepem z motocyklem suzuki. 
34-letni motocyklista z Pszczyny z ogólnymi obrażeniami ciała 
został zabrany do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. 

Skradzioną kartą płacił za alkohol
Policjanci z Pawłowic zatrzymali 26-latka, który sześciokrot-

nie płacił w sklepach skradzioną kartą i tyle samo razy wypłacał 
pieniądze w bankomatach. W ten sposób w ciągu kilku godzin 
opróżnił konto swojego wujka. Mundurowym zatrzymany 
tłumaczył, że płacił głównie za alkohol i teraz bardzo tego 
żałuje. Mężczyzna postanowił sam zgłosić się na policję i do 
wszystkiego się przyznać. Młodzieniec obiecał zwrócić całą 
skradzioną kwotę wujkowi tuż po pierwszej wypłacie w nowej 
pracy. Wyjaśniał przy tym, że skorzystał po prostu z okazji. 
Wiedział bowiem, gdzie wujek zwykł zostawiać swój portfel,  
a dodatkowo, znalazł w nim, zapisany na karteczce, numer PIN. 

 Oprac. na podstawie KPP Pszczyna

Rolnicy liczą straty
Rolnicy z Jarząbkowic, którzy ucierpieli w czasie bu-

rzy z gradobiciem, czekają na pomoc. Członkowie komisji 
oszacowali już straty – w niektórych przypadkach sięgają 
one 100 proc.

– Straty są ogromne, szczególnie w uprawach kukurydzy, a także  
w rzepaku, pszenicy i ziemniakach. Niektórzy rolnicy stracili całe zbiory 
– mówi Sabina Kordiak z Urzędu Gminy, członkini powołanej przez 
wójta gminy komisji szacowania szkód.

Burza, która przeszła w piątek, 7 lipca, przez powiat pszczyński, 
zniszczyła wiele upraw w okolicy. Największe straty ponieśli miesz-
kańcy Jarząbkowic, najmniejszego sołectwa naszej gminy, ale też  
w dużej mierze utrzymującego się z pracy na roli. - Czegoś takiego 
jeszcze nie widziałem – mówi Kazimierz Kiełkowski. - Nagle pojawił się 
potężny wir, który łamał gałęzie drzew – relacjonuje.  -  Najgorszy był 
jednak grad. Potężne kule wielkości kurzych jaj spadały na uprawy, nisz-
cząc łodygi i kwiaty roślin. Jeszcze na drugi dzień, mimo 30-stopniowego 
upału, przy drogach można było zobaczyć sporej wielkości kopce z lodem.  

Do Urzędu Gminy wpłynęło 11 wniosków rolników o odszkodo-
wanie zbiorów. Większość pochodzi z Jarząbkowic, dwa są z Golaso-
wic. - Straty, które powstały po nawałnicy sięgają obszaru o długości  
4 kilometrów i szerokości 1,5 kilometra – mówią rolnicy. - Newralgiczny 
obszar rozciąga się od drogi wojewódzkiej nr 938 w Golasowicach aż 

do Pruchnej.     
Mimo że od nawałnicy upłynęły już dwa tygodnie, nadal widać 

jej skutki. Ogromne straty odnotowali producenci rzepaku, którzy 
niebawem mieli rozpocząć żniwa. W tej chwili na wielu plantacjach 
rzepak dosłownie leży. Leżą także zboża. Na polach, nad którymi 
przeszły burze i gradobicia, doszło do złamań roślin, osypały się ziarna 
z kłosów. Ucierpiały także ziemniaki – łodygi zostały połamane, a na 
wielu polach widać tylko suche badyle. Tragiczny widok przedstawiają 
plantacje kukurydzy. - Rośliny mają zbite liście i łodygi. Potrzebują około 
miesiąca, aby się odrodzić. Już wiadomo, że zabraknie tych kilku tygodni  
potrzebnych do wytworzenia kolby – tłumaczy rolnik.

Straty liczą również sadownicy. Deszcz, grad i silny wiatr spowo-
dowały, że maliny, morele czy wiśnie albo opadły na ziemię, albo 
zostały mocno uszkodzone. – Piętnaście minut zaważyło o naszej 
pracy – mówią rolnicy.

W nawałnicy ucierpiały także budynki gospodarcze, w tym za-
bytkowy budynek z końcówki XIX wieku w gospodarstwie Jerzego 
Hławiczki. Grad uszkodził dachówkę, która znajdowała się na bu-
dynku jałownika. Obiekt znajduje się pod nadzorem konserwatora 
zabytków i jego naprawa będzie trudna. Pod naporem wiatru na 
terenie gospodarstwa złamała się również topola. Ale to nie koniec 
pogodowych zawirowań. Synoptycy przewidują kolejne silne burze 

i nawałnice. 
Protokoły z szacowania strat gmi-

na komisja przekazał już do Urzędu 
Wojewódzkiego. Jej członkowie 
są gotowi do działania i czekają 
tylko na wytyczne, dotyczące do-
kumentów, które będą potrzebne 
do uzyskania wsparcia. Rolnicy 
bardzo liczą na pomoc, niektórzy nie 
ubezpieczyli swoich zbiorów i stracili 
niemal całe swoje plony.

 Sabina Bartecka
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NA KARTACH HISTORII

Piękno utracone – drewniany kościół w Warszowicach

Warszowice, maleńka wioska w powiecie pszczyńskim, leży  
w malowniczej okolicy. Wioska to bardzo stara i ma jeszcze wiele śla-
dów starej śląskiej kultury ludowej. Do najcelniejszych z tych śladów 
należy tamtejszy kościółek.

Kościółek w Warszowicach jest jednym z najstarszych na Śląsku 
i istnieje podobno już pięćset lat. Wybudowany został całkowicie  
z drzewa i już na zewnątrz przedstawia się bardzo ciekawie. Przednią 
jego część stanowi wieża, która, jakkolwiek już od dołu się wyodręb-
nia, gdyż jest aż do samego spodu przykryta gontowym dachem, 
jednak stanowi jedną całość z resztą kościółka. Czworobocznem 
rozszerzeniem wieży u góry jest dzwonnica, gdzie się mieszczą dwa 
nowe dzwony. U samej góry znajduje się złota kula, a jeszcze wyżej 
krzyż z dwiema poprzecznymi belkami, gdyż to ma być właściwy stary 
krzyż łaciński. Reszta to właściwy kościół o 4- ech okienkach z prawej 
strony. Na dachu w środku mieści się mała wieżyczka – sygnatura  
z niewielkim dzwonem, używanym podczas podniesienia i błogosła-
wieństwa. Dookoła kościoła prowadzi mały ganek, również przykryty 
gontowym dachem; są to tzw. „szędzioły”, a służą do chronienia się 
przed deszczem. Obok kościoła jest cmentarz ze staremi napisami na 
pomnikach, ogrodzony charakterystycznym płotem. Na cmentarzu 
i poza nim rośnie wiele różnych drzew, a jest między niemi dąb, 
podobno tysiąc lat liczący. Połowa tego dębu już dawno odpadła,  
a reszta jeszcze ma liście i rodzi owoce. 

Niemniej piękne jest wnętrze tego starego kościółka, pięknie   
i dobrze utrzymane. Naprzeciw głównego wejścia znajduje się ołtarz 
główny. Tylna jego część jest z drzewa, a przednia, nowsza, z marmuru. 
Na tej nowej części odprawia się właśnie mszę św., dlatego też na 
niej znajduje się wiele pozłacanych świeczników. Nawę główną od 
prezbiterium oddziela balustrada z różnokształtnego żelaza. Przed 
balustradą po prawej stronie stoi konfesjonał, a po lewej znajduje się 
ambona z twardego drzewa, pięknie różnemi rzeźbami ozdobiona. 
W środku kościoła po obu bokach znajdują się dwa boczne ołtarze, 
prawy św. Józefa, lewy św. Anny. W prawym ołtarzu jest obraz, przed-
stawiający św. Józefa w natchnieniu, a pod nim mieści się obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej z kilkoma wotami. W lewym ołtarzu jest zno-
wu obraz przedstawiający Pannę Marję, która przyprowadziła Dziecię 
Jezus do św. Anny, a Ona daje Jezusowi jabłko. Obok prawego ołtarza 
stoi chrzcielnica z drzewa, przykryta złoconem wiekiem. Przed temi 
bocznemi ołtarzami stoją ławki w 2-ch rzędach, po 12-cie w każdym.  
W tych ławkach, w których siedzą mężczyźni, znajdują się stare  
i wielkie książki do nabożeństwa, bo mężczyznom nie chce się ich do 
domu zabierać. Na tylnej ścianie po prawej i lewej stronie wiszą po 
dwie tablice z nazwiskami wszystkich poległych bohaterów wojny 
światowej. W tylnej części na chórze znajdują się organy starego sys-
temu ze starym miechem. Obok głównego ołtarza jest zakrystja. Na 
ścianie wisi krzyż z roku 1650 z ukrzyżowanym Jezusem. Na dzwon-
nicy znajdują się dwa obrazy, które poprzednio były umieszczone 
w głównym ołtarzu, jeden z nich to obraz św. Mikołaja, gdyż kościół 
jest poświęcony czci tego świętego. Jest też tam ciekawa skrzynia, 
zrobiona z jednego bloku drzewnego, teraz już nie używana. 

      Na szlaku architektury drewnianej Śląska znajdujemy wiele 
cennych obiektów, które są świadkami dawnych czasów. Szczególnie 
drewniane kościółki tradycją, osobliwym urokiem i nastrojem zachę-
cają do kontemplacji. Niestety, jest ich coraz mniej. „Tak szybko nikną 
z naszego pejzażu, gdyż tak płoną i płoną rok w rok” – pisał Stanisław 
Wyspiański. W latach 1902-1973 tylko w naszym regionie ogień strawił 
drewniane świątynie w 5 miejscowościach. Bojszowy – kościół pw. Jana 
Chrzciciela (1902 r.), Pszczyna – kościół pw. św. Jadwigi (wrzesień 1939 
r.), Bzie Zameckie – kościół pw. Piotra i Pawła (1942 r.), Warszowice  

– kościół pw. św. Mikołaja (marzec 1945 r.), Golasowice – kościół pw. 
Narodzenia NMP (1973 r.).

W Warszowicach zbudowano grotę z ołtarzem w miejscu, gdzie 
stał drewniany kościół, aby pamięć o nim nie zginęła. Poniższy opis 
i zdjęcia wyszukane w dawnej prasie śląskiej pomogą, być może,  
w odtworzenia piękna utraconego w Warszowicach.

Oprac. Agnieszka Kieloch
Klub Miłośników Historii w Pawłowicach 

Źródła: „Gość Niedzielny” 1930 nr 17, „Młody Krajoznawca Śląski” 1932 nr 2

OPIS KOŚCIÓŁKA W WARSZOWICACH
autor - Alfred Strużyna, kl. VIIIa. Artykuł z: Młody Krajoznawca Śląski Nr 2 / czerwiec 1934 r.
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AKTUALNOŚCI

Na obóz do Pielgrzymowic? 
Dlaczego nie

Wakacje z Muszkieterami 

Przez dziesięć dni, osoby niepełnosprawne z gminy 
Kluczbork, przebywały na obozie w Pielgrzymowicach. Bazę 
noclegową zapewniła im szkoła podstawowa.  

Troje dzieci z Pawłowic spędzi bezpłatne wakacje  
w górach dzięki II edycji „Wakacji z Muszkieterami”. 26 lipca, 
autokar m.in. z trójką uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  
w Pawłowicach, wyjechał do Dźwirzyna. 

Wyjazd został zorganizowany przez Kluczborskie Towarzystwo 
Pomocy Sprawnym Inaczej MUMINKI, działające od 25 lat na rzecz 
osób niepełnosprawnych z Kluczborka i okolic. Stowarzyszenie 
integruje osoby niepełnosprawne, organizuje wspólne spotkania, 
imprezy i wyjazdy dla podopiecznych i wolontariuszy, a jego celem 
jest przynoszenie radości i uśmiechu osobom, które ze względu na 
swoją niepełnosprawność zostały odsunięte od życia społecznego. 
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi działal-
ności gospodarczej. Ludzie, którzy pracują dla stowarzyszenia, robią 
to społecznie, z poczuciem misji. „Muminki” w tym roku świętują 
ćwierćwiecze działalności, a uroczyste obchody jubileuszu odbyły 
się właśnie podczas obozu. Zaproszono na nie osoby związane ze 
stowarzyszeniem od początku jego istnienia. 

W obozie w Pielgrzymowicach uczestniczyło prawie sto osób. 
Oprócz osób niepełnosprawnych w wieku od 9 do 56 lat, obecni byli 
liczni opiekunowie, ksiądz, klerycy, ale też kucharki, które codziennie 
w pielgrzymowickiej kuchni przygotowywały dla wszystkich smaczne 
posiłki. – Szkoła w Pielgrzymowicach to idealne miejsce na obóz – mówi 
Joanna Bednarek, kierownik obozu. – Klasy są duże i przestronne, 
kuchnia jest dobrze wyposażona, a najważniejsze pomieszczenia są 
na jednym poziomie – to ważne zwłaszcza dla osób na wózkach. Sama 
okolica jest ładna i zachęca do spacerów.

Obecność gości odbiła się szerokich echem wśród mieszkańców 
Pielgrzymowic. W dużej mierze to efekt udziału w niedzielnej mszy 
świętej z udziałem kleryków i ministrantów z Kluczborka, ale też 
zaproszenia na mecz piłkarski, które podczas nabożeństwa wystoso-

„Wakacje z Muszkieterami” to druga edycja charytatywnej akcji 
organizowanej przez Fundację Muszkieterów, dzięki której dzieci  
z niezamożnych rodzin mają szansę wyjechać na letni wypoczynek. 
W tym roku również dzieci z Pawłowic będą miały szansę spędzić 
wakacje poza domem. Kolonie dla nich sfinansował właściciel In-
termarche Pawłowice Mariusz Byblewski. – Każde dziecko zasługuje 
na niezapomniane wspomnienia z wakacji oraz odpoczynek po roku 
szkolnym – mówi.

Wyjazdy wspiera medalistka olimpijska Sylwia Gruchała, a hono-
rowy patronat objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Akcja 
obejmie blisko 1000 dzieci z całej Polski w wieku od 8 do 14 lat i potrwa 
do połowy sierpnia. Łącznie odbędzie się 9 kolonijnych turnusów  
w dwóch górskich miejscowościach: Murzasichle i Sierockie oraz nad 
morzem w Dźwirzynie. Wyjazdy są finansowane przez właścicieli 
sklepów Intermarchè i Bricomarchè. bs

wano. Rozgrywki z udziałem czterech drużyn złożonych z gospodarzy 
i gości przyciągnęły liczne grono mieszkańców i stały się okazją do 
lepszego poznania się i integracji. – Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci 
przez mieszkańców – mówi Joanna Bednarek. – Nie spodziewaliśmy się 
tak ciepłej i życzliwej reakcji na nasz pobyt. Dziękujemy.

 Sabina Bartecka 
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Awatarki z Pielgrzymowic 
cieszą dzieci z Etiopii  

Po śląsku śpiewa 
najpiękniej

Filcowe zabawki, zwane awatarkami, wykonane przez 
absolwentki Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowi-
cach trafiły do dzieci z dwóch etiopskich plemion. 

Katarzyna Piwko z Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymo-
wicach zdobyła I miejsce w konkursie Śląskie Śpiewanie”  
w kategorii soliści. 

Przesyłkę z Pielgrzymowic na miejsce dostarczyła Małgorzata 
Rabenda, dyrektorka szkoły w Lubsku, pasjonatka podróży i orga-
nizatorka akcji humanitarnych. – To był spontaniczna akcja – opo-
wiada Marta Florkiewicz – Borkowska, nauczycielka w Gimnazjum  
w Pielgrzymowicach. – Kiedy dowiedziałam się o jej wyjeździe do Afryki, 
zaproponowałam nasze awatarki jako przytulanki . Afrykańskie dzieci 
nie znają takich zabawek. 

Awatarki trafiły do rąk dzieci z dwóch bardzo małych etiopskich 
plemion: Dassanech zamieszkującego deltę rzeki Omo oraz Kara, 
żyjącego w dolinie Omo, zagrożonego wyginięciem. - Dzieci najpierw 
bardzo nieufnie patrzyły na te dziwne, kolorowe stworzenia, dotykały  

Regionalny Przegląd 
Pieśni "Śląskie Śpiewa-
nie" im. prof. Adolfa 
Dygacza w Koszęcinie 
to jeden z najbardziej 
prestiżowych i popu-
larnych w regionie kon-
kursów śpiewaczych 
kultywujących śląskie 
tradycje. Jury, oprócz 
walorów wokalnych, 
zwraca uwagę na do-
bór repertuaru i za-
chowanie cech gwa-
rowych.

Konkurs składa się  
z dwóch etapów: regio-
nalnego i finałowego. 
Kasia zakwalifikowała 
się do finału podczas 

eliminacji w Suszcu. Do konkursu przygotowywała się pod kie-
runkiem Izabeli Pilis. Przed jury konkursu zaśpiewała dwa utwory: 
„Miałach, jo gołąbka” oraz „O jezioro, jezioro”. Akompaniowały jej: 
Kamila Czyż na klarnecie, Kornelia Kloczkowska na altówce oraz 

i uciekały, wracały i ponownie testowały, czy to coś nie zrobi im krzyw-
dy – relacjonuje podróżniczka. - Trzeba było pokazać im, że stworka 
można przytulić i pogłaskać, jak jagnię, czy też malutką kózkę, które to 
najczęściej służą jako przytulanki.

Po krótkiej chwili nieufność została przełamana, i dzieci zaczęły 
czule obejmować kolorowe i milusie stworki. Prezenty z Pielgrzy-
mowic bardzo im się spodobały i wywołały na ich twarzach szeroki 
uśmiech. To już kolejna akcja humanitarna gimnazjalistek z Piel-
grzymowic. Kilka tygodni wcześniej dziewczęta uszyły kilkadziesiąt 
poduszek tzw. „Pożeraczy smutków”, które podarowały dzieciom  
z oddziałów onkologicznych w Katowicach, Zabrzu i Chorzowie.

Zarówno awatarki, jak i „Pożeracze smutków” powstały podczas 
zajęć technicznych. Od kilku lat szkoła prowadzi awatarkową współ-
pracę międzyszkolną. Polega to na tym, że dziewczyny w ramach zajęć 
między innymi szyją filcowe „stworkopotworki” inspirowane awatar-
kami z platformy Class DoJo (aplikacji łączącej funkcję edziennika  
i blogu), a spersonalizowane awatarki wysyłają pocztą do dzieciaków 
lub przekazują im je osobiście. 

Jak widać, gimnazjalistki są nie tylko bardzo utalentowane, ale 
także wrażliwe na krzywdę i cierpienie innych.

 Sabina Bartecka 

Marlena Król – na skrzypcach. 
W „Śląskim Śpiewaniu” Kasia startowała po raz trzeci. Dwa lata 

temu zdobyła drugie miejsce a nagrodą były wtedy zaproszenia na 
tygodniowe warsztaty wokalne w Koszęcinie oraz Europejski Konkurs 
„Rozśpiewany Śląsk”. Kasia została również poproszona o występy 
podczas festiwalu w Chorzowie i koncercie galowym w Siemianowi-
cach Śląskich. W ubiegłym roku Kasia zdobyła wyróżnienie, a w tym 
roku sięgnęła po najwyższe laury w kategorii solistów. 

Śpiewanie jest jej największą pasją. Dobrze czuje się zarówno  
w muzyce klasycznej, jak i rozrywkowej. – Słucham przeważnie jazzu 
i klasyki – mówi Kasia. – Najbardziej lubię śpiewać piosenki polskich 
wykonawców. Uwielbiam utwory Anny German.    

Kasia uczy się w Szkole Muzycznej II Stopnia w Cieszynie. Jest 
w klasie fortepianu. We wrześniu rozpocznie naukę w LO w Cieszy-
nie. Lekcje śpiewu pobiera u Gabrieli Gąsior w Orzeszu – artystka 
prowadzi warsztaty muzyki gospel oraz współpracuje z chórami 
gospel w Polsce i Europie. Jako trener wokalny prowadziła drużynę 
Łukasza i Pawła Golców w telewizyjnym show muzycznym TVP 2 
„Bitwa na głosy”.

Kasia pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. – Śpiewanie mam 
we krwi – mówi, śmiejąc się. – W naszym domu śpiewają wszyscy: 
rodzice, dziadkowie. Mój tata jest z wykształcenia muzykiem - kształcił 
się w zakresie chórmistrzostwa, obecnie jest organistą, przez wiele lat 
pracował jako nauczyciel muzyki. 

Jak mówi utalentowana wokalistka: - Śpiewanie to mój plan „B”. 
Plan „A” to medycyna. Moim marzeniem są studia medyczne. Kasia 
od września rozpocznie naukę w LO w Cieszynie w klasie o profilu 
biologiczno-chemiczno-fizycznym. We wrześniu czeka ją jeszcze 
Europejski Konkurs „Rozśpiewany Śląsk”, na który została zaproszona 
jako zwyciężczyni „Śląskiego Śpiewania”.

Życzymy jej powodzenia w konkursie oraz w realizacji życiowych 
planów.

 Sabina Bartecka    
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Kurtyna na żar z nieba
Urządzenie, które w upalne dni ma dawać ochłodę 

mieszkańcom, stanęło przy deptaku w Pawłowicach Osiedlu. 
Deszczownica tworzy rodzaj kurtyny wodnej, rozpylając wodę 

jak prysznic. – Świetna sprawa, zwłaszcza dla dzieciaków – mówi 
mieszkanka osiedla. – Dzieci przebiegają pod deszczownicą, a niektórzy 
przejeżdżają na rowerach.   

Deszczownica została zainstalowana przez pracowników Gminne-
go Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wcześniej sprawdziła się już na 
placu przy urzędzie gminy.

Obok deszczownicy znajduje się poidełko, z którego mieszkańcy 
mogą w gorące dni ugasić pragnienie wodą ze studni głębinowej  
w Warszowicach. bs   

Z Pawłowic 
na Jasną Górę 

Nasi pielgrzymi są już w domu! Cali, zdrowi, i bardzo 
szczęśliwi. Przeżycia pozostaną w ich pamięci na bardzo 
długo!

Trzy dni, 65 kilometrów, tysiące kroków! 22 lipca, tuż po porannej 
mszy świętej wyruszyła kolejna pielgrzymka z Pawłowic na Jasną 
Górę. Pielgrzymi dotarli autokarami do Zdowa, skąd ruszyli na szlak 
pielgrzymkowy. – Nasze pielgrzymki odbywają się od 10 lat i każda jest 
wspaniała – mówi ks. proboszcz Eugeniusz Paruzel. – W tym roku padł 
rekord frekwencji: w pielgrzymce uczestniczyło 150 osób.

W tej licznej grupie były kilkuletnie dzieci, młodzież, ale i osoby  
w podeszłym wieku. Wszyscy dziarsko i z uśmiechem na ustach po-
konywali kolejne kilometry. A tych nie było mało: w sumie pielgrzymi 
przeszli 65 kilometrów! – Czas nie ma znaczenia. Idziemy, modląc się  
i śpiewając, i nie martwimy się o resztę – mówi Grażyna Mołdrzyk  
z Pawłowic, dla której była to czwarta pielgrzymka. – Atmosfera piel-
grzymek jest wspaniała i wcale nie czuje się zmęczenia. 

– To był impuls i potrzeba modlitwy – mówi Bernadeta Temich za-
pytana o powód pielgrzymowania. – Pogoda była wspaniała i pogoda 
ducha również. Nasza pielgrzymka przebiegała bardzo malowniczą 
trasą Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Wszyscy śpiewali, byli radośni 
i uśmiechnięci. Pielgrzymka była też świetnie zorganizowana. O nasze 
noclegi zadbali Krzysztof i Andrzej - niezawodni kwatermistrzowie,  
a o poczęstunek – państwo Seretowie i piekarnie „Tad” oraz „Jo-Mar”.   

We wtorek, 25 lipca, na Jasną Górę dojechały jeszcze dwa autokary 
z pielgrzymami z Pawłowic. Wszyscy wspólnie uczestniczyli we mszy 
świętej w kaplicy Cudownego Obrazu, Drodze Krzyżowej na wałach 
oraz udali się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wieczorem zado-
woleni pielgrzymi powrócili do Pawłowic. bs

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o usta-
lenia prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500 +.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy 
okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń wychowawczych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik nastąpi do 31 października. Jeżeli 
wniosek ostanie złożony  w okresie od 1 września do 31 październi-
ka, wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do  
30 listopada.

Skąd wziąć wniosek: ze strony: www.ops.pawlowice.pl, w wersji 
papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach.

Wnioski można składać: osobiście, za pośrednictwem Poczty 
Polskiej, przez internet - za pomocą bankowości elektronicznej, 
platformy ZUS, portalu ePUAP, portalu Emp@tia.

Wnioski powinny być podpisane elektronicznym certyfikatem lub 
profilem zaufanym.

Miejsce składania wniosków: Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Pawłowicach, ul. Górnicza 26; poniedziałek od 7.30 do 15.30, wtorek 
od 7.30 do 17.00, środa od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 15.30. 
Dodatkowo w każdą środę sierpnia:

Dom Ludowy w Jarząbkowicach - od godz. 9.00 do 10.00
Strażnica OSP w Golasowicach - od 10.30 do 11.30
Strażnica OSP w Pielgrzymowicach - od 9.00 do 10.00
NZOZ „Zdrowie” w Krzyżowicach - od 10.00 do 11.00.
UWAGA!
W sołectwach Jarząbkowice, Golasowice, Pielgrzymowice i Krzyżo-

wice pracownik socjalny będzie przyjmował tylko i wyłącznie wnioski 
na drugie i kolejne dziecko, czyli na świadczenie nieuzależnione od 
kryterium dochodowego.

Wniosek na świadczenie 
wychowawcze 500 +
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WYDARZENIA

Biegiem z Pawłowic 
do Wadowic

16 lipca, grupa biegowa Runteam Pawłowice zorga-
nizowała sztafetę  na trasie prowadzącej z Pawłowic do 
Wadowic. 

Sztafeta wyruszyła punktualnie o godz. 8.00 sprzed Gminnego 
Ośrodka Sportu w Pawłowicach, aby  po ośmiu godzinach biegu 
dotrzeć na rynek w Wadowicach. W biegu uczestniczyło 21 osób. 
Biegano w trzyosobowych grupach po 5 kilometrów. Na mecie na 
naszych biegaczy czekał wójt gminy Franciszek Dziendziel. Wszyscy 
wspólnie złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. 

- Organizując sztafetę chcieliśmy zachęcić do biegania, ale też 
zintegrować członków drużyny Runteam – mówi Damian Foks  
z Warszowic, organizator biegu. 

W przygotowaniach do sztafety, które trwały kilka miesięcy, 
nieoceniona okazała się pomoc samych uczestników, jak i licznego 
grona sponsorów.  Nad zdrowiem i komfortowym samopoczuciem 
biegaczy czuwali ratownicy medyczni firmy MEDIC DAR z Żor. 
Uczestnicy mogli również liczyć na pomoc służb technicznych za-
bezpieczających bieg. Fachowe wsparcie okazały także Komendy 
Powiatowe Policji z Pszczyny, Oświęcimia i Wadowic. Cała impreza 
sztafety biegowej została uwieczniona na zdjęciach przez  fotore-
portera Runteam Pawłowice.

- To była pierwsza sztafeta, którą organizowaliśmy. Dzięki zaanga-
żowaniu naszych członków, ale również pomocy sponsorów i wymie-
nionych instytucji wszystko udało się dopiąć na przysłowiowy ostatni 
guzik – dodaje Damian Foks. - Nabraliśmy nowych doświadczeń, 
które na pewno zaowocują podczas organizowania kolejnych imprez 
biegowych na terenie naszej gminy. 

Po powrocie z Wadowic uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale 
i dyplomy. Najbardziej cenne okazały się jednak emocje towarzyszą-
ce biegowi oraz radosna atmosfera, która nie opuszczała naszych 
biegaczy podczas wielogodzinnego trudu pokonywania dystansu 
prawie 60 kilometrów. Brawo za inicjatywę i pomysł!

 Sabina Bartecka

20-LECIE ZSO IM. JANA PAWŁA II 
W PAWŁOWICACH

Zapraszamy absolwentów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II do wzięcia udziału  
w uroczystości jubileuszu 20-lecia szkoły 
oraz uczestnictwa w zjeździe absolwen-
tów w dniu 29 września 2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie inter-
netowej szkoły www.zso.pawlowice.edu.pl 
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Zajęcia artystyczne  
– trwają zapisy!

Poznaj sztukę przez zabawę, rozwijaj swoje talenty pla-
styczne, teatralne, muzyczne i językowe. Ruszyły zapisy na za-
jęcia dodatkowe organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Pawłowicach. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Już od września w Centrum Kultury w Pawłowicach oraz w Domu 
Kultury w Pawłowicach Osiedlu startują zajęcia artystyczne. Dla 
najmłodszych, dzieci od trzeciego roku życia, przygotowano kolejną 
edycję warsztatów twórczych „Najmłodsi odkrywają świat”. Dla dzieci  
w wieku 4-6 lat są zajęcia języka angielskiego „Playing English”. Dzieci  
i młodzież zapraszamy również na zajęcia szachowe „Hetman”, warszta-
ty wokalne „Fantazja” (4-13 lat) i do grupy tanecznej „Black Milk Crew”.  
W ofercie GOK znajdują się również cieszące się ogromną popularno-
ścią zajęcia plastyczne odbywające się w trzech grupach wiekowych 

(od 6 do 26 lat), warsztaty teatralne: „Magiczny 
świat teatru” (5-6 lat), „Mała Fanaberia” oraz Teatr 
Ruchu i Animacji „TRiA”. Zajęcia odbywają się na 
profesjonalnych salach treningowych i bogato 
wyposażonych pracowniach pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów.   

Opłata za roczny cykl warsztatów wynosi 180 
zł i jest płatna w dwóch ratach. W przypadku 
jednorazowej wpłaty dokonanej w terminie do  
13 października opłata wynosi 160 zł. Warto 
sprawdzić, czy naszemu dziecku zajęcia przy-
padną do gustu, zwłaszcza że do 13 października 
dziecko może uczestniczyć w zajęciach bezpłat-
nie. GOK przygotował zniżkę dla rodzeństw, 
uczęszczających na te same warsztaty – za 
drugie i kolejne dziecko zapłacimy tylko połowę 
wymaganej kwoty.

Równie bogato przedstawia się oferta dla 
osób dorosłych. W ramach Edukacji Seniorów 
osoby w wieku 45 lat i starsze mogą uczestniczyć  
w kursach komputerowych, językowych (angielski  
i niemiecki) oraz warsztatach plastycznych. 
Nauka języków odbywa się raz lub dwa razy  
w tygodniu i trwa 1,5 godziny. Zajęcia prowa-
dzone są na różnych poziomach zaawansowania.

Koszt uczestnictwa wynosi 130 zł za semestr 
(1,5 godziny w tygodniu) lub 260 zł (3 godziny 
w tygodniu). W przypadku jednorazowej wpłaty 
do 13 października za cały rok zajęć zapłacimy 
odpowiednio 240 zł lub 480 zł.    

Zapisy na zajęcia przyjmowane będą do 
6 października w Gminnym Ośrodku Kultury,  
ul. Zjednoczenia 67 (tel. 32 47 22 570) oraz  
w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu, ul. Woj-
ska Polskiego 11 (tel. 32 47 21 036). bs
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B. A. Paris  

„Za zamkniętymi drzwiami”
Debiut autorki, światowy bestseller, 

który wywołał sensację na międzynaro-
dowym rynku wydawniczym.

Małżeństwo, na pozór szczęśliwe, 
idealne, ale po drugiej stronie drzwi,  
w domu, do którego nikt nie ma dostępu, 
dzieje się tragedia.

Książka porusza bardzo trudny i za-
razem delikatny problem przemocy psy-
chicznej, gdzie jedna strona ma przewagę 

nad drugą, pomimo braku przyzwolenia. Po tej lekturze zaczniecie 
inaczej patrzeć na swoich przyjaciół i sąsiadów.

Robert Hugh Benson   
„Władca świata”

Napisany w 1907 r. futurystyczny thriller 
apokaliptyczny. 

Europa tworzy jeden organizm poli-
tyczny, rządzony przez parlament euro-
pejski i prezydenta zjednoczonego kon-
tynentu. Miasta są bez wyrazu, wyciszone, 
a kiedy zdarzy się wypadek natychmiast 
pojawia się ,,służba eutanazji", by ludzie 
nie cierpieli i mogli zakończyć swoje życie 
kiedy będą chcieli.

Islam zagraża Staremu Kontynentowi 
a katolicy stają się zanikającą mniejszo-
ścią. Wykluwa się Nowy Porządek Świata. 
„Władcę świata” poleca Papież Franciszek, 
uważa powieść za proroctwo.

Książki dostępne są w Bibliotece Centralnej!

Mali odkrywcy 
w bibliotece

Za nami kilka dni warsztatów organizowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach, w ramach akcji 
,,Wakacje w Bibliotece". 

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem zajęć manualnych. Dzieci 
poznały mało znaną technikę kolorowania różnobarwnym piaskiem 
i w ten sposób przygotowały kolorowe, wakacyjne pejzaże, które 
później zabrały ze sobą do domu. Sprzyjająca aura pozwoliła również 
na krótką zabawę z chustą animacyjną w parku. Po małej przerwie  
i smacznej przekąsce dzieci przygotowały własne drzewka szczęścia, 
wykorzystując do tego m.in. ozdobne druciki i kolorowe koraliki.

Następnego dnia zajęcia poprowadził podróżnik, Piotr Mojżyszek, 
prowadzący warsztaty  „Opowiadamy o świecie". Dzieci poznały histo-
rię pisma i jego nośników - od m.in. kamienia, woskowych tabliczek, 
papirusu, aż po papier. Dowiedziały się także, że istnieją inne, ekolo-
giczne sposoby pozyskiwania papieru. Prawdziwą gratką okazała się 
dla nich możliwość własnoręcznego zrobienia papieru czerpanego,  
a później ozdobienia go barwnikami czy też suszonymi roślinami, m.in. 
kwiatem ślazu, który w Tajlandii używany jest powszechnie do barwie-
nia ryżu na niebiesko. Mali odkrywcy zabrali gotowe prace do domu.

W środę dzieci odbyły niezwykłą, „herbacianą podróż dookoła 
świata” przy tradycyjnej muzyce. Dowiedziały się m.in. skąd pochodzi 
ten aromatyczny trunek, jak i kiedy pojawił się w Europie, obejrzały 
także z jakich naczyń herbatę spożywają mieszkańcy poszczególnych 
krajów. Dzieci poznały tajniki plantacji herbaty oraz jej rodzajów  
– czarnej, białej, zielonej czy czerwonej. Doskonałą zabawą okazało 
się być tworzenie swoich kompozycji smakowych, z wykorzysta-
niem różnych dodatków m.in. dzikiej róży, cynamonu, imbiru, trawy 
cytrynowej. Zwieńczeniem zajęć była degustacja przygotowanych 
wcześniej naparów. 

W ostatnim dniu nasi mali odkrywcy mieli okazję posłuchać, zo-
baczyć, a przede wszystkim samodzielnie wykonać doświadczenia 
chemiczne i fizyczne. Do „Magicznego Laboratorium” zabrała je Sabina 
Kordiak. Nauczyły się co to kwas i zasada. Dowiedziały się dlaczego 
ciasto rośnie i wykonały swój pierwszy filtr do uzdatniania zanieczysz-
czonej wody. Była tęczowa kapusta i świetna zabawa. Aż miło było 
popatrzeć z jaką chęcią i radością dzieci zgłębiają tajemnice świata. bs
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Joga dla dzieci? 
Dlaczego nie

Joga dla dzieci to przede wszystkim zabawa i przy-
goda. Zajęcia pozwalają się im wyszaleć, spędzić wesoło 
czas, poruszać się i dobrze się bawić. Zapraszamy dzieci na 
bezpłatne zajęcia, które odbędą się 10 sierpnia w Gminnym 
Ośrodku Sportu.

Szkoła Jogi Padma przygotowała dwie bezpłatne lekcje dla dzieci. 
Pierwsza z udziałem kilkunastu dzieci odbyła się 17 lipca. - Najbardziej 
podobała mi się świeca – mówi Kinga Obetkon, 9-latka z Pawłowic.  
W gronie kilkunastu dziewcząt znalazł się także jeden rodzynek.  
– Lubię jogę. Zajęcia są ciekawe i czasami chodzę na nie razem z mamą 
– mówi Paweł Pawlas z Golasowic. 

Dlaczego joga?  - Jej praktyka niesie ze sobą wiele korzyści: uczy pra-
widłowej postawy, poprawia zręczność i stabilność, rozwija wyobraźnię. 
A przy okazji jest dobrą zabawą – mówi Zuzanna Karetta, nauczycielka 
Szkoły Jogi Padma. - Dzieci są naturalnymi joginami. Gibkość i giętkość 
zawdzięczają elastycznym stawom i ciągłemu ruchowi. Joga wykorzy-
stuję tą naturalną plastyczność.     

Atmosfera zajęć dla dzieci jest swobodna i wesoła. Joga jest eks-
presyjna, dlatego bardzo przemawia do dzieci. - Wykonujemy pozycje, 
które naśladują różne zwierzęta, figury geometryczne i przedmioty, 
które są im znane.  Dzieci wydają też dźwięki: ryczą jak lew, syczą jak 
wąż, miauczą jak kot. Bardzo im się to podoba – dodaje instruktorka. 

Warto skorzystać z okazji i zapisać dzieci na zajęcia, bo taka okazja 
będzie tylko w wakacje. Zajęcia są bezpłatne. Ze względu na ograni-
czoną ilość miejsc obowiązują zapisy, tel. 603-858-880. 

Szkoła Jogi „Padma” organizuje również zajęcia dla dorosłych. 
Odbywają się one także w wakacje. Zajęcia cieszą się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców naszej gminy – zwłaszcza tych, którzy 
przez wiele godzin siedzą za biurkiem i w związku z wykonywaną 
pracą cierpią na bóle kręgosłupa. - Dzięki ćwiczeniom rozciągającym  
i wzmacniającym uciążliwości te znikają. Z tygodnia na tydzień  
ćwiczący czują się coraz lepiej, mają więcej energii i zapału do życia  
– przekonuje instruktorka.

Jogę można ćwiczyć w każdym wieku i niezależnie od kondycji 
fizycznej. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki. bs

Amazonka z Warszowic
Aleksandra Ryt, instruktorka Stajni w Warszowicach, 

wywalczyła dwukrotnie srebro podczas Regionalnych Za-
wodów w Skokach przez Przeszkody Pless Cup 2017.  

Zawody odbyły s ię  
w niedzielę, 16 lipca, w par-
ku w Pszczynie. Nasza ama-
zonka startowała w konkur-
sach o Puchar Burmistrza 
Pszczyny oraz w konkursie 
z jokerem. W pierwszym 
konkursie musiała poko-
nać m.in. przeszkodę usta-
wioną na wysokości 120 
centymetrów. O miejscu na 
podium miała zdecydować 
dogrywka. Polegała ona na 
przeskoczeniu 6 przeszkód 
w jak najkrótszym czasie. 
Nasza zawodniczka zajęła 
drugie miejsce, przegry-
wając zaledwie o sekundę! 

W kolejnym konkursie 
musiała zmierzyć się z ośmioma przeszkodami. W skoku z jokerem to 
zawodnik sam wybiera sobie ostatnią przeszkodę. Ola wybrała trud-
niejszą i zdobyła komplet punktów. Tylko o pół sekundy była gorsza 
niż zwyciężczyni. 

Utalentowana amazonka trenuje skoki przez przeszkody od 9 lat. 
Od samego początku jest związana ze Stajnią w Warszowicach. Stąd też 
pochodzi koń Caro, na którym startuje w zawodach. – Jest spokojny, ale 
nie boi się wyzwań, i lubi skakać – mówi zawodniczka. 

W sierpniu Olę czekają Mistrzostwa Śląska w Żywcu, a później Mi-
strzostwa Polski Południowej. Życzymy powodzenia.

 Sabina Bartecka    

Ministranci na boisku 19 lipca, grupa 20 chłopców z Pielgrzymowic i Golaso-
wic odwiedziła Stadion Śląski w Chorzowie. 

Jak co roku Stadion Śląski organizuje podczas wakacji akcję „Lato 
Otwartych Boisk". W jej ramach stadionowe obiekty udostępniane są 
dzieciom, które mogą korzystać bezpłatnie z wszystkich atrakcji pod 
okiem doświadczonych instruktorów.

Z tej okazji po raz drugi skorzystali ministranci z Golasowic  
i Pielgrzymowic. Wyjazd dla nich zorganizowała Parafia pw. św. Kata-
rzyny w Pielgrzymowicach. Młodzi sportowcy uczestniczyli w grach  
i zabawach sportowych, ale największa frajdę sprawiła im sama gra 
w piłkę nożną na Stadionie Śląskim. Obiekt jest w trakcie remonotu, 
a młodzież została zaproszona na jego otwarcie we wrześniu. bs   
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Młodzi piłkarze chcą 
grać w Hiszpanii

Zachodnie kluby coraz intensywniej przyglądają się 
młodym polskim zawodnikom – od 24 do 28 lipca w Paw-
łowicach trwały testy piłkarskie. Zawodników obserwowali 
goście z Hiszpanii.

Młodzi piłkarze marzą o międzynarodowej karierze. – Chciałbym 
zagrać w Lidze Mistrzów – mówi Łukasz Groszkiewicz, bramkarz KS 
Semp Warszawa. Daniel Zielonka z Żor, nie wyobraża sobie świata 
poza piłką nożną. – Nie wiem, co innego mógłbym robić w życiu  
– mówi zawodnik grający w GKS „Krupiński” Suszec. Jego atutem jest 
szybkość. Daniel wygrał test szybkości – dystans 30 metrów przebiegł  
w czasie 3,98 s. Takiego rezultatu jeszcze nikt nigdy nie osiągnął  
w czasie testów. Najbardziej aktywnym piłkarzem okazał się Sebastian 
Zając, zawodnik TS 1946 Nida Pińczów. - Chcę być coraz lepszy i grać  
w coraz lepszych klubach – mówi piłkarz. 

W testach organizowanych przez Show – Skill.net, Active 

Już ponad 480 osób zapisało się na Bieg Pawło-
wicki, który odbędzie się w Pawłowicach w ostatnią 
niedzielę sierpnia. Do limitu 500 osób zostało już tylko 
kilkanaście miejsc.   

Od 1 sierpnia wpisowe wynosi 30 zł, natomiast młodzież do 18. 
roku życia przez cały czas trwania zawodów płaci 10 zł. Każdy zawod-
nik otrzyma wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju medal z kamienia 
wapiennego, na rzemieniu oraz koszulkę techniczną. Na pokrzepie-
nie: makarony oraz wodę i talon na posiłek regeneracyjny w postaci 
zdrowej i smacznej sałatki.

Dzięki hojności sponsorów, będzie o co powalczyć. Zwycięzcy 
otrzymają statuetki - również z kamienia oraz nagrody w postaci 
talonów na zakupy w sklepie sportowym. Ostateczna wartość nagród 
jeszcze ciągle jest ustalana, ale na pewno będzie ona wyższa niż  
w ubiegłym roku. A dodatkowo- każdy kto weźmie udział w biegu na 
5 km będzie miał szansę na wylosowanie nagród specjalnych: marko-
wych okularów słonecznych i profesjonalnych zegarków sportowych.

Nie inaczej będzie w Biegu Dzieci i Młodzieży. W swoich pakietach 
startowych 300 pierwszych osób otrzyma koszulki, medale, soczki, 
czekoladki, a do degustacji w parku – pączki, lody i owoce. Oprócz 
nagród rzeczowych dla zwycięzców w postaci sprzętu sportowego, 
gier planszowych i książek, do rozlosowania wśród wszystkich uczest-
ników Biegu Dzieci i Młodzieży będzie rower!

Organizatorzy i sponsorzy nie zapomnieli również o zawodni-
kach sztafety, którzy po wyścigu będą zbierać siły przy kiełbasce  
z grilla, a zwycięzcy otrzymają medale i akcesoria kosmetyczne do 
samochodów.

W dniu zawodów w parku będzie wiele dodatkowych atrakcji, 
przygotowanych szczególnie z myślą o dzieciach. Będzie namiot dla 
mam karmiących i przewijaki dla najmłodszych, malowanie buziek, 
kącik czytelniczy, zaplatanie warkoczyków. Odpłatnie będzie można 
skorzystać z dmuchańców.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i treningów. Już w najbliższą 
niedzielę, 6 sierpnia, odbędą się przedostatnie prowokacje biegowe  
z Runteam Pawłowice. Zbiórka o godz. 9.30 przy OSP Pielgrzymowice.

World oraz Soccer León Academy 
wzięło udział 25 piłkarzy, w tym 
trzech Hiszpanów i Tunezyjczyk. 
Zawodnicy prezentowali swoje 
umiejętności w czasie treningów 
i meczów, a ich poczynania na 
boisku oceniali m.in. trener repre-
zentacji Polski Marek Dragosz oraz 
goście z Hiszpanii.    

Już wiadomo, że pawłowickie 
testy dla kilku piłkarzy okazały się 

przepustką do wielkiego świata. Uzgadniane są szczegóły transferu 
z Krzysztofem Konopackim, piłkarzem z Jastrzębia – Zdroju. – Moim 
marzeniem jest gra w zagranicznym klubie – mówi zawodnik. – Byłem 
już na testach w Hiszpanii i tam chwalono mnie za celne podania. Po 
cichu liczyłem na transfer.

Hiszpańscy obserwatorzy wypatrzyli jeszcze innych zawodników. 
– Są zainteresowani współpracą z kilkoma piłkarzami – mówi Łukasz 
Wróbel z Show – Skill.net. – Docenili też organizację testów i świetną in-
frastrukturę Pawłowic. To dla nas sygnał, że warto takie testy organizować. 

Rusza runda jesienna
Przed nami kolejne sportowe emocje. Po wakacyjnej przerwie 

rozpoczynają się rozgrywki w sezonie 2017/2018. 5 sierpnia o godz. 
17.00, GKS Pniówek’74 Pawłowice spotka się na wyjeździe z Gwar-
kiem z Tarnowskich Gór. Pierwszy mecz u siebie „Pniówek” rozegra 
12 sierpnia o godz. 17.00. Rywalem naszych piłkarzy będzie Piast 
Żmigród. 5 sierpnia swoje rozgrywki w klasie ,,A" rozpoczyna „Stra-
żak” Pielgrzymowice. Tydzień później, po kilkuletniej nieobecności 
na boisku zobaczymy drugą drużynę „Pniówka”, która rozpocznie 
grę w klasie „B”.  Do nowego sezonu w klasie „B” szykują się także 
Warszowice i Golasowice.  bs
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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

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

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

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

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

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

Gospodarka odpadami 
w Gminie Pawłowice

Zbiórka odpadów zielonych
Zmienia się sposób zbiórki odpadów biodegradowalnych na te-

renie naszej gminy. Ma to związek z określeniem przez Ministerstwo 
Środowiska wymogów dotyczących zbiórki odpadów.

Od najbliższej zbiórki odpady zielone należy wystawiać w wor-
kach koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”. Podobnie jak 
poprzednio, w worki na odpady biodegradowalne właściciele nie-
ruchomości zaopatrują się we własnym zakresie. Dobrym sposobem 

Ogłoszenia Urzędowe
Do sprzedania nieruchomość 

w Golasowicach i Jarząbkowicch
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
na terenie Golasowic i Jarząbkowic przy ul. Kraszewskiego, nr działki 484/15  
o powierzchni 2183 m kw. w Golasowicach, nr działki 133/3 o powierzchni 
690 m kw. w Jarząbkowicach za cenę wywoławczą 65.000 zł. Wcześniejsze 
przetargi odbyły się 27.10.2015r., 24.05.2016r., 30.09.2016r. oraz 28.03.2017r. 
i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość położona jest przy publicznej drodze powiatowej ul. Kra-
szewskiego, lecz nie ma bezpośredniego urządzonego zjazdu.W najbliższym 
sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa.

Przeznaczenie według miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego: działka 484/15 Golasowice – symbol planu 4U - tereny usługowe; 
działka 133/3 Jarząbkowice - symbol planu 4ZE - tereny ciągów ekologicznych.

Przetarg odbędzie się 26 września 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice – ul. Zjednoczenia 60. 

Na aptekę albo gabinet kosmetyczny?
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  
w Krzyżowicach przy ul. Ligonia, nr działki 68/31 o powierzchni 1207 m kw. za 
cenę wywoławczą 60.000 zł. Wcześniejsze przetargi odbyły się 18 października 
2016r. oraz 28 marca 2017r. 

W najbliższym sąsiedztwie usytuowany jest budynek, w którym mieści się 
ośrodek zdrowia i zakład opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnej opieki 
długoterminowej. Nieruchomość położona jest na terenach usług zdrowia 
- symbol planu „UZ” z dopuszczeniem zabudowy usługowej użyteczności 
publicznej. 

Przetarg odbędzie się 26 września 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice – ul. Zjednoczenia 60 - salka nr 0.14.

Szczegółowe warunki przetargowe – regulamin, można odebrać w Refera-
cie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Pawłowice. Oso-
ba uprawniona do udzielania informacji: Tyberiusz Zawadzki – tel. 324756319.

OPTYK Karolina zaprasza „na salony”!
18 lipca w obecności wielu znakomitych Gości oficjalnie otwarto już szósty salon sieci 
optycznej OPTYK Karolina! Od teraz – prócz do Pszczyny, Brzeszcz, Łazisk i Tychów  
– OPTYK Karolina zaprasza także do Pawłowic!

OPTYK Karolina – Twój świat okularów
Przygotowana i dopięta na ostatni guzik uroczystość otwarcia w nowoczesnych i kom-
fortowych wnętrzach salonu – ku ogromnej dumie załogi OPTYK Karolina - zachwy-
ciła wszystkich odwiedzających! Podczas tego wydarzenia nie zabrakło znamienitych 
osobistości, którzy uświetnili swą obecnością tę uroczystość. Zaszczytem było dla nas 
gościć w progach salonu Gospodarza gminy Pawłowice – Wójta Pana Franciszka Dzien-
dziela, Starostę Powiatu Pszczyńskiego Pana Pawła Sadzę, Burmistrza Pszczyny Pana 
Dariusza Skrobola, przedstawicieli Rady Powiatu i Rady Gminy, Dyrektorów Firm Part-
nerskich oraz wszystkich Gości, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie! 
Teraz mamy nadzieję, iż oddając to wyjątkowe miejsce naszym Klientom stanie się ono 
właśnie ich nowym „światem okularów! A więc zapraszamy „na salony”!

OPTYK KAROLINA – nasz salon wpadnie Ci w oko!
W nowoczesnym salonie znajdującym się pod adresem Rynek Mały 6 w Pawłowicach o na-
szych Klientów zadba fachowa obsługa optometrystów, którzy dokonawszy profesjonalnych 
pomiarów oka, pomogą dobrać najlepsze okulary. Wychodząc naprzeciw lokalnym oczeki-
waniom dużym atutem salonu wydaje się być także świadczona przez naszych lekarzy okuli-
stów opieka medyczna! Prócz tego gwarantujemy szeroki dostęp do wysokiej jakości soczewek 
okularowych, soczewek kontaktowych i opraw z najnowszych kolekcji światowych marek.  
Tym samym otwierając się na nowe rynki oraz oferując Klientom indywidualne podejście,  
a także najwyższej jakości usługi OPTYK Karolina od lat buduje zaufanie i daje gwarancje,  
że wybrane produkty, będą najlepszą decyzją naszych Klientów!

OPTYK Karolina
ul. Mały Rynek 6
Pawłowice
Tel. 695 000 699

pon, wt, pt: 9:00-17:00
śr, czw: 11:00-19:00
sob: 9:00-13:00

www.optykkarolina.pl

na zmniejszenie ilość odpadów organicznych jest ich kompostowanie. 
Dodatkowo uzyskujemy wartościowy nawóz do ogródka.  

Uwaga!
Worki z odpadami należy wystawiać w dniu zbiórki lub dzień przed 

wyznaczonym dniem. Niedopuszczalne jest wystawianie worków 
z trawą przed ogrodzeniem zaraz po jej skoszeniu. Takie odpady 
„oczekujące” na zbiórkę nawet kilka dni nie wyglądają estetycznie  
i zaśmiecają naszą gminę.  
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REKLAMY I INFORMACJE

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

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

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

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

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

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

WAKACYJNA 
PROMOCJA 
OGŁOSZEŃ 

REKLAMOWYCH
Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej 

promocji ogłoszeń reklamowych w czasopi-
śmie ,,Racje Gminne" w wyjątkowo atrakcyj-
nych cenach. Można zaoszczędzić nawet do 
51� kosztów reklamy.

Regulamin zamieszczania ogłoszeń, cen-
nik oraz ofertę promocyjną można znaleźć 
na www.gokpawlowice.pl. Informacje pod 
numerem telefonu: 32 47 22 570. 

Zachęcamy do skorzystania z naszych 
usług. Reklama prasowa żyje dłużej.

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS

Dyżur odbędzie się 04.08.2017 r.  
w godzinach 8.00-13.00  

w sali obsługi klienta (parter)

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca,  

w godz. 9.00 do 11.00
• porady i informacje w zakresie pro-

dukcji rolnej, funduszy unijnych i środków  
pomocowych, ewidencji zwierząt 

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 

13.00 do 14.00 
(najbliższy termin 01.08)

• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” 
udziela informacji na temat odszkodowań  
z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. 

Kontakt do Działu Szkód Górniczych KWK 
„Pniówek”: 32/7562 362; 32/7562 83.

POMOC PRAWNA ZA DARMO
Punkt nieodpłatnych porad prawnych 

w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu
poniedziałek: godz. 9.00 do 13.00, wtorek: godz. 15.00 do 19.00,

środa: godz. 9.00 do 13.00, czwartek: godz. 9.00 do 13.00,
piątek: godz. 15.00 do 19.00
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Plener malarski 
w Pielgrzymowicach

Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Społeczno – Kul-
turalne Karola Miarki zorganizowało wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży połączony z nauką malarstwa.   

Stowarzyszenie co roku organizuje plener malarski, podczas któ-
rego stali bywalcy mogą doskonalić swoje umiejętności plastyczne, 
a ci, którzy po raz pierwszy uczestniczą w tej formie wypoczynku 
– odkrywają swoje talenty i pod fachowym okiem Tatiany Czech  
– instruktorki pleneru – przekonują się, że chęci i uważne podążanie za 
wskazówkami przynoszą zaskakujące efekty, trzeba tylko być otwar-
tym na uwagi i w skupieniu pracować cierpliwie nad pracą plastyczną. 
Plener malarski odbył się w dniach 10 - 14 lipca w gospodarstwie 
„AgroPenkala” w Pielgrzymowicach. Kierownikiem wypoczynku była 
Izabela Pilis, a funkcje opiekunów pełniły: Barbara Bazgier – Woźny 
i Celina Piwko. 

Choć w tym roku pogoda zaskakiwała swoją różnorodnością, nie 
było czasu na nudę. Oprócz codziennego czasu przed sztalugami 
uczestniczki pleneru mogły korzystać z licznych atrakcji, jakie za-
pewnia gospodarstwo agroturystyczne: rowerki wodne, plac zabaw, 
boiska sportowe. Na zakończenie zorganizowana została wystawa 
poplenerowa, podczas której podziwiać można było efekty pracy 
młodych artystów – obrazy o różnej tematyce: pejzaże, martwa natura, 
motyw zwierzęcy...

Uczestniczki pleneru wyraziły swoją wdzięczność organizato-
rom i opiekunom podkreślając przede wszystkim, że był to czas 
niezwykle cenny i dający ogromne satysfakcje. Poprosiły również  
o możliwość wzięcia w nim udziału znów za rok – to znak dla zarzą-
du stowarzyszenia, że tradycję organizowania plenerów malarskich  
w Pielgrzymowicach warto kontynuować, szczególnie dla tych, którzy 
rzeczywiście rozumieją istotę tej formy spędzenia wakacyjnego czasu. 

WYCIECZKA NA MAZURY
Zarząd KGW Golasowice zaprasza chętnych na Mazury. 

Zwiedzimy m.in. Ostródę, Kętrzyn - Wilczy Szaniec, 
Reszel i Świętą Lipkę. Mamy w planie rejs statkiem 

po jeziorach wokół Ostródy. 
Wyjazd odbędzie się w dniach 14-17 września. 

Noclegi w Ostródzie . Zapisy przyjmuje (do 20 sierpnia) 
i informacji udziela Małgorzata Fusik, nr tel. 503 301 304.

120 LAT 
OSP PIELGRZYMOWICE

20 sierpnia, Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymowicach będzie 
świętować 120-lecie istnienia. Z tej okazji odbędzie się uroczystość, 
która rozpocznie się o godz. 11.00 mszą świętą. Po nabożeństwie 
strażacy wraz z pocztami sztandarowymi i gośćmi przejdą pod 
remizę, gdzie odbędzie się część oficjalna z przemówieniami gości  
i wręczeniem odznaczeń. W części artystycznej zaplanowano występ 
zespołu Double w składzie: Monika Stuchlik i Joanna Foltyn oraz kapeli 
góralskiej Sikorki. Gwiazdą wieczoru będzie Paweł Gołecki. Jubileusz 
zakończy się potańcówką z zespołem Master. Zapraszamy!  

zd
j. b

s

zd
j. b

s
zd

j. b
s

zd
j. b

s


