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Mieszkańcy 
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„Talizman, co szczęście przyniósł nam…”
Śpiewały członkinie pawłowickiego zespołu „Talizman” podczas uroczystej gali kończącej Ogólnopolski Przegląd 

Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”. Piąta edycja konkursu była wyjątkowa, bo zbiegła się z 30-leciem zespołu.    strony 8-9
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Zmian w organizacji 
ruchu ciąg dalszy 

Po moście 
już nie pojedziemy

Żeby parking był większy

Zadaszona 
wiata na spotkania
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Jak już informowaliśmy, wyłączenie drogi z ruchu jest spowodowane 

przebudową mostu znajdującego się nad Pielgrzymówką. Trzeba roze-

brać istniejący most, gdyż w wyniku wieloletniej eksploatacji powstały 

liczne uszkodzenia w jego konstrukcji, a w jego miejsce zbudować 

nowy. Wykonawca musi też umocnić skarpy i dno rzeki oraz wymienić 

nawierzchnię asfaltową na remontowanym obiekcie.

Prace mają potrwać do końca listopada i będą kosztować 480 tys. 

zł. W czasie prowadzenia robót droga będzie nieprzejezdna. Inwestycję 

prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. bs

15 września, została zamknięta ul. Nałkowskiej w Go-

lasowicach. Objazd prowadzi ul. Kraszewskiego oraz drogą 

wojewódzką nr 938. 

Mieszkańcy Warszowic zamierzają wspólnie z Urzędem 

Gminy wybudować zadaszoną wiatę na spotkania i imprezy.

Wiata ma powstać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na miejsce 

jej usytuowania wybrano rejon za boiskiem, od strony ul. Kościelnej. 

Trwają formalności prawne, ale jak tylko się zakończą, prace ruszą.  

– Chcemy utwardzić teren, wyłożyć go kostką betonową, a później zadbać 

o jego koszenie i utrzymanie w należytym stanie – wylicza sołtys Andrzej 

Szaweł. – Wkład gminy ma polegać na wybudowaniu wiaty.   

Mieszkańcy Warszowic po raz pierwszy będą wykonywać prace 

społeczne przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w ramach 

inicjatywy lokalnej. – Ludzie się zaangażowali, bo taka przestrzeń na spo-

tkania jest w naszym sołectwie potrzebna – uważa sołtys. – Mamy prężnie 

działające organizacje społeczne, ale brakuje nam miejsca na grilla czy 

ognisko. Ostatnie spotkanie odbyło się na mojej działce.

Inwestycja w Warszowicach jest przykładem na to, co może być re-

alizowane w przyszłym roku w innych sołectwach. Chęć budowy wiaty 

wyrazili już mieszkańcy Pawłowic, Pielgrzymowic i Pniówka. 

W czasie mszy świętych ul. Pszczyńska na odcinku od dwupasmówki 

przeżywa istne oblężenie. Wiele osób wyjeżdża znacznie wcześniej do 

kościoła, byle tylko znaleźć miejsce na przykościelnym parkingu. Nie 

wszystkim się to udaje, bo miejsc jest tylko 60, a samochodów dwa 

razy tyle, albo i więcej.

Już od dawna gmina chce przebudować parking, ale musi być 

właścicielem terenu. Prowadzone są rozmowy z Kurią Metropolitalną o 

przekazanie działki przylegającej bezpośrednio do parkingu od strony 

drogi krajowej. Trwają obecnie negocjacje dotyczące warunków, na 

jakich miałoby nastąpić przekazanie. 

Jest jeszcze jeden problem. Blisko terenu, na którym ma powstać 

nowy parking, przebiega sieć wodociągowa wielkośrednicowa. Gmina 

wystąpiła już do zarządcy sieci o podanie warunków technicznych do-

tyczących odległości, na jaką 

inwestycja może zbliżyć się 

do wspomnianej sieci. Jeżeli 

okaże się, że trzeba zachować 

znaczną odległość, może oka-

zać się, że terenu pod parking 

jest za mało. Wszystko powin-

no wyjaśnić się jeszcze w tym 

miesiącu. Będziemy o sprawie 

informować na bieżąco.

Sabina Bartecka 

Parking przy kościele w Warszowicach już od dawna 

jest za ciasny. Kierowcy zostawiają więc swoje auta na chod-

niku, drodze, wszędzie tam – gdzie znajdą miejsce. 

Zamknięcie planowane jest w pierwszej połowie października na 

okres jednego miesiąca.To kolejna uciążliwość w ruchu spowodowana 

budową obwodnicy. Żeby nie była ona tak dotkliwa dla mieszkańców, 

Urząd Gminy zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

o wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na DK 81 w rejonie 

przejazdu do zajazdu „Wodnik”. Urząd proponuje wydzielić lewy pas ruchu 

z możliwością lewoskrętu. - To pozwoli bezpiecznie zawrócić oraz skrócić 

drogę, gdyż nie trzeba będzie jechać do Strumienia – wyjaśnia Tomasz 

Szatkowski z Urzędu Gminy.

Urząd ponowił również swoją prośbę o wydłużenie czasu przejazdu 

na skrzyżowaniu DK 81 z DW 933 na lewoskręcie z kierunku Skoczów 

– Centrum Pawłowic. Zbyt krótki czas relacji powoduje powstawanie 

kilkukilometrowych korków w czasie weekendowych powrotów  

z Ustronia i Wisły.   Ponieważ zamknięcie ul. Zjednoczenia przewidywane 

jest praktycznie do końca realizacji budowy obwodnicy oraz mając na 

uwadze zbliżający się sezon zimowych wyjazdów z góry, przeprogra-

mowanie sygnalizacji jest konieczne. bs

Firma budująca obwodnicę musi wyłączyć z ruchu pra-

wy pas drogi krajowej oraz tymczasowe skrzyżowanie, które 

służyło mieszkańcom ul. Stawowej i Klonowej w Pawłowi-

cach oraz autobusom komunikacji lokalnej do wykonania 

manewru zawracania. Jest to konieczne, aby przebudować 

skrzyżowanie dwupasmówki z drogą na Cieszyn.
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Mieszkańcy domagają 
się przejazdu przez 
skrzyżowanie

AKTUALNOŚCI
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7 września, sołtys Pawłowic Grzegorz Cyrulik zwołał zebranie, żeby 

wyjaśnić sprawy związane z organizacją ruchu w związku z powstającą 

obwodnicą Pawłowic. Przybyło na nie ok. 70 mieszkańców ulic: Pszczyń-

ska, Górka, Kolonia Studzieńska i innych. 

Tematem spotkania była planowana przebudowa skrzyżowania 

drogi krajowej DK 81 z drogą wojewódzką DW 933. – Po wybudowaniu 

obwodnicy nie będzie przejazdu przez skrzyżowanie w kierunku Pszczyna - 

Pawłowice – informował Tomasz Szatkowski z Urzędu Gminy. - Z Pszczyny 

będą prowadziły dwa pasy ruchu, ale z nakazem jazdy w lewo lub prawo. 

Jadąc z Katowic pojedziemy na wprost i skręcimy do centrum lub do Pszczyny 

- tu się nic nie zmieni. Natomiast od ul. Zjednoczenia nie skręcimy w lewo w 

stronę Katowic, ani nie pojedziemy na wprost do Pszczyny. Będziemy mogli 

jechać tylko w prawo. Natomiast z Wisły będziemy mogli jechać prosto lub 

skręcić w prawo na ul. Pszczyńską. 

Mieszkańcy nie godzą się na takie zmiany. – Nie chcemy być odcięci 

od centrum Pawłowic – tłumaczyli. – Żeby dojechać do urzędu, będziemy 

musieli wjechać na obwodnicę i pokonać od 800 m do nawet 2 km drogi. 

To znacznie wydłuży dojazd. 

- Jak ludzie z kościoła pojadą – pytała mieszkan-

ka? – Nas nikt się nie pytał o zdanie – dodał inny.

Alternatywą ma być 
droga gospodarcza

Dotychczas, aby dostać się do centrum, po-

konywali stosunkowo krótki odcinek drogi. Po 

otwarciu obwodnicy, dojazd do Pawłowic, stanie 

się dla nich bardziej utrudniony. Pewną alternatywą 

ma być droga gospodarcza łącząca ul. Pszczyńską 

z ul. Górka w rejonie wiaduktu drogowego. Do jej 

budowy jeszcze w tym roku zobowiązała się Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga 

zostanie utwardzona, ale jeszcze nie wiadomo  

w jaki sposób. Najprawdopodobniej z zastosowa-

niem kamienia, być może frezu, o co czynione będą 

starania ze strony urzędu gminy.   

Największe pretensje mieszkańców dotyczyły 

braku informacji dotyczących planowanych 

zmian. Jednak już w 2007 roku „Racje Gminne” 

informowały o likwidacji relacji na wprost. Miesz-

kańców poinformowano, że interwencje w sprawie 

zapewniania przejazdu przez skrzyżowanie przy 

ograniczeniu tonażu do 3,5 tony prowadzone były 

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 81 z dro-

gą wojewódzką DW 933 uniemożliwi przejazd na wprost  

w kierunku Pszczyna – Pawłowice. Mieszkańcy nie chcą 

słyszeć o takim rozwiązaniu.

już od 2006 roku, najpierw przez wójta Damiana Galuska, a następnie 

obecnego wójta Franciszka Dziendziela, który w 2015 roku dwukrotnie 

zwracał się do GDDKiA w tej sprawie. Temat był poruszony również na 

spotkaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Stanowisko Generalnej 

Dyrekcji nie uległo jednak zmianie. Głównym powodem były kwestie 

bezpieczeństwa. Obwodnica ma z założenia odciążyć ruch samocho-

dów w centrum oraz na ul. Świerczewskiego. Dopuszczenie przejazdu 

zaprzecza sensowi budowania obwodnicy. Drugą sprawą są pieniądze 

– na budowę obwodnicy Urzędowi Marszałkowskiemu udało się sięgnąć 

po ogromne fundusze unijne – właśnie dlatego, że budowa nowej drogi 

uczyni bezpieczniejszym ruch pieszych i kierowców.  

Gmina Pawłowice nie jest stroną w tej sprawie, bo inwestycja nie 

dotyczy dróg gminnych. Obwodnica jest częścią ciągu Drogi Głównej 

Południowej, która docelowo ma połączyć autostradę A1 z DK 81.

Trzeba działać wspólnie
Sprawa jest bardzo trudna. – Jest tutaj ok. 90 proc. mieszkańców, któ-

rych najbardziej dotyczy proponowana zmiana – mówił sołtys. – Musimy 

wspólnie zastanowić się, co robić dalej. To musi być rozmowa człowieka  

z człowiekiem, a pieniądze przeznaczone na przebudowę skrzyżowania 

lepiej wydać na inne inwestycje.    

Do tematu odnieśli się także zaproszeni przez sołtysa goście: dyrektor 

Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosław Kraus, dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg Grzegorz Górka, radni powiatowi: Roman Bańczyk, Helena 

Gąska, Grzegorz Nogły – członek zarządu oraz wójt Franciszek Dzien-

dziel. Obecni byli radni gminni Marek Sciskoł i Alojzy Krosny. Zabrakło 

jednak przedstawiciela Generalnej Dyrekcji, która ma decydujący głos 

w sprawie organizacji ruchu. W związku z tym, została wyłoniona grupa 

osób, które w najbliższym czasie wezmą udział w spotkaniu z GDDKiA 

zorganizowanym przez wójta gminy. Wśród nich znaleźli się: Grzegorz 

Nogły, Roman Bańczyk, Grzegorz Cyrulik, Eugeniusz Pająk, Marek Sciskoł 

i Sebastian Krupa.  bs

Tak ma wyglądać skrzyżowanie po przebudowie.

Z ostatniej chwili
W poniedziałek, 14 września wójt Franciszek Dziendziel był 

na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 81 przebiega-

jącej przez teren naszej gminy. W trakcie rozmów poruszył temat 

przejazdu przez skrzyżowanie w Pawłowicach i poinformował  

o spotkaniu z mieszkańcami. Uzyskał zapewnienie, że Generalna 

Dyrekcja zaprosi mieszkańców do siebie, aby wysłuchać ich sta-

nowiska w tej sprawie.
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WYDARZENIA

Mamy akredytację! 
Możemy przyjmować 
wolontariuszy

Rewitalizacja 
poprawi jakość życia 
mieszkańców 

Nasza gmina w ramach projektu Erasmus+ uzyskała 

status Organizacji Przyjmującej Wolontariat Europejski. 

Akredytacja została przyznana na okres 3 lat i jej ważność 

wygaśnie w sierpniu 2018 roku.

Targi Przedsiębiorców 
w gminie Pawłowice: 
16 – 17 października

Targi skierowane są do osób prowadzących działalność na terenie 

naszej gminy. Nie ma znaczenia, czy jest to firma jednoosobowa 

czy też przedsiębiorstwo zatrudniające kilkadziesiąt osób. Każdy 

będzie mógł zaprezentować swoją działalność i oferowane usługi. 

Zapraszamy przedsiębiorców, z których usług mogą korzystać klienci 

indywidualni oraz inne firmy. Udział w targach to znakomita reklama 

i szansa na pozyskanie nowych klientów. Warto ją wykorzystać.  

Lada dzień na stronie internetowej ww.pawlowice.pl udostępnio-

ny zostanie formularz zgłoszeniowy i regulamin. Informacji o targach 

udziela też Kinga Szweda z Urzędu Gminy, tel. 32/ 4756 347. Zgłosze-

nia przyjmowane będą do 9 października. Targi odbywać się będą w 

Centrum Kultury Pawłowice i na terenie przyległym. Zachęcamy do 

udziału – wszak reklama jest dźwignią handlu! 

Sabina Bartecka

Wszystkich przedsiębiorców działających na terenie 

gminy Pawłowice zapraszamy do udziału w targach, które 

po raz pierwszy organizuje Urząd Gminy.

Czym jest rewitalizacja? To kompleksowy program remontów, mo-

dernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych w powiązaniu z rozwojem 

gospodarczym i społecznym. Innymi słowy to połączenie działań tech-

nicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego  

i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występu-

Opracowywany jest Gminny Program Rewitalizacji. 

Dokument ułatwi pozyskanie środków na rozwój infrastruk-

tury drogowej, ożywienie gospodarcze oraz poprawę funk-

cjonalności danego obszaru i jakości życia mieszkańców.

jących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi 

demograficznej. Jest to instrument przekształceń i rozwoju w wielu 

wątkach i na wielu płaszczyznach. 

Dokument uchwalany jest przez radę gminy, opracowywany i reali-

zowany jest z udziałem mieszkańców. W sierpniu i we wrześniu trafiły 

do nich ankiety w celu analizy społecznej. Żeby opracować program 

rewitalizacji, najpierw trzeba bowiem przeprowadzić diagnozę społeczną 

i wskazać obszary problemowe. 

Program rewitalizacji ma obejmować wszystkie obszary zdegrado-

wane w gminie i stanowić kompleksową strategię przeprowadzenia 

na tych obszarach działań rewitalizacyjnych. Program jest szczegółowo 

powiązany z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicz-

nymi. Prace nad programem nabierają znaczenia również w kontekście 

środków możliwych do pozyskania na ten cel w perspektywie 2014-2020.

W najbliższym czasie dokument zostanie poddany pod głosowanie 

Rady Gminy. bs 

„Kogut w rosole”

Bezrobotni, odstawieni na boczny tor, zdecydowani są zrobić wszystko 

by odzyskać godność. Paradoksalnie – właśnie dlatego decydują się na 

działanie pozornie pozbawione godności – postanawiają przygotować 

męski striptiz i w ten sposób zarabiać na życie… 

Cena za bilet wstępu wraz przejazdem autobusem wynosi 45 zł. Wyjazd 

z parkingu obok kościoła 9 października o godz. 17.30. Zapisy wraz z wpłatą 

przyjmuje Czesław Lasek, tel. 505 60 90 82, 32 47 23 481. Zadanie publiczne 

jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice. Ilość miejsc ograniczona.

Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Warszowic zaprasza do 

Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Kogut w rosole”.

Akredytacja pozwoli na przyjęcie 3 wolontariuszy na rok z krajów 

europejskich, którzy będą mogli pracować ze społecznością lokalną 

w ramach zadań realizowanych przez bibliotekę, ośrodek kultury oraz 

przedszkola działające na terenie naszej gminy. 

Przyznanie statusu działa też w drugą stronę. Umożliwia młodym 

mieszkańcom gminy Pawłowice w wieku od 18 do 30 lat wyjazd do 

wybranego kraju Unii Europejskiej, także tak odległego, jak Turcja  

i Kaukaz. Chętnych prosimy o kontakt z Aleksandrą Zachraj z Urzędu 

Gminy Pawłowice. Wyjazd wymaga kilkumiesięcznych przygotowań, 

w czasie których nawiązywany jest kontakt z zagraniczną organiza-

cją, która wyrazi chęć przyjęcia wolontariusza. Osoba wyjeżdżająca 

nie płaci za podróż, wyżywienie i zakwaterowanie, a za swoją pracę 

dostaje kieszonkowe. Do tej pory na wyjazd zdecydowały się dwie 

mieszkanki naszej gminy: Aneta Płaczek – pojechała do Ekwadoru  

i Klaudia Migdał, która wybrała Islandię.

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z Aleksandrą Zachraj, 

tel. 32 47 56 371. bs

Klaudia Migdał była wolontariuszką w przedszkolu na Islandii. 
Wyspa oczarowała ją do tego stopnia, że postanowiła na niej zamieszkać.

News

Drużyny pożarnicze z Pawłowic, Warszowic i Krzyżowic 

okazały się bezkonkurencyjne podczas Powiatowych 

Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 12 

września na stadionie miejskim w Pszczynie. 

Drużyny z naszej gminy wygrały we wszystkich kategoriach, 

od młodzieży po oldbojów! 

Więcej na ten temat napiszemy w kolejnym wydaniu gazety.

Nasi strażacy są najlepsi!
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Autobusy przeżywają 
oblężenie

Rachunków już tam 
nie zapłacisz

Takiego rozwoju sytuacji nikt się nie spodziewał. Od września 

diametralnie wzrosła liczba mieszkańców korzystających z tanich 

połączeń komunikacyjnych (bilet całodniowy kosztuje złotówkę,  

a miesięczny – 15 zł). Wszystkie linie działające w gminie w godzi-

nach rannych przeżywają oblężenie. – Ludzie zostają na przystankach. 

Autobusy jadące do Pawłowic nie są w stanie za jednym razem dowieźć 

wszystkich. Dlatego zawracają do czekających – mówi Krystyna Batko, 

kierowniczka Referatu Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy 

Pawłowice.  – Dzisiaj tylko jednym kursem dowieźliśmy 89 osób.   

 Liczba mieszkańców w autobusach wzrosła i wszyscy oczekują 

kolejnych nowych połączeń. - Odkąd wprowadziliśmy gminną komu-

nikację, dociera do nas więcej sygnałów od mieszkańców z prośbami 

o zorganizowanie m.in. dodatkowych przystanków czy większej ilości 

kursów – mówi.

Jak dodaje, na początku po wprowadzeniu gminnej komunikacji aż 

tak dużych problemów nie było. Dopiero z czasem ludzie przekonali 

się do autobusów. Największy boom komunikacja przeżywa właśnie 

teraz. – W wielu miejscach trwają roboty drogowe, wyznaczone są ob-

jazdy. Dużo osób zamieniło więc samochód na autobus: tak jest taniej 

i wygodniej. Autobusami zaczęła też jeździć młodzież szkolna, a nawet 

dzieci z najmłodszych klas podstawówki - dodaje.

Dlatego na najbardziej obleganych liniach wymienione zostaną 

autobusy. W godzinach rannych i popołudniowych na liniach L-2, L-3 

i L-4 jeździć będą dwa duże autobusy. Do wymiany taboru być może 

dojdzie już z początkiem października. Wtedy problem z brakiem 

miejsca powinien zostać rozwiązany.    

Sabina Bartecka 

Od września znacznie wzrosła liczba pasażerów ko-

rzystających z gminnej komunikacji. W godzinach rannych 

autobusy muszą kursować nawet po dwa razy, aby zabrać 

wszystkich oczekujących na przystankach ludzi. 

Punkt kasowy BS funkcjonował w Warszowicach przez 5 lat. - Ludzie 

się przyzwyczaili, że na miejscu zapłacą za śmieci, podatki - mówi sołtys 

Andrzej Szaweł. – To była duża wygoda, szczególnie dla osób starszych. 

Najpierw zamknęli nam pocztę, teraz bank. Gdzie ludzie będą płacić za 

prąd, wodę.

Mieszkańcy, którzy 28 września wybiorą się do banku, zastaną tam 

zamknięte drzwi. – To była przemyślana decyzja poparta wynikami finan-

sowymi – tłumaczy prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pawłowicach 

Monika Harazin. – Nie mogliśmy dłużej utrzymywać nierentownego punktu. 

Dalej tłumaczy, że likwidacja punktu kasowego nie powinna utrud-

nić życia mieszkańcom, bo mogą oni płacić rachunki na wiele innych 

sposobów. Zachęca do korzystania z bankowości mobilnej. 

- Dokonywanie płatności przez internet na pewno jest wygodne, ale dla 

wielu starszych ludzi to czarna magia - mówi Urszula Krętosz. - Właśnie 

dzisiaj usłyszałam od koleżanek w pracy, że zamykają punkt. Przyszłam 

sprawdzić, czy to prawda. Szkoda, że tak się stanie, bo mieliśmy bank na 

miejscu. Często dokonywałam tutaj wpłat. Tak samo moja mama oraz 

teściowie. To starsi ludzie. Nie wiem jak teraz sobie poradzą. 

Sabina Bartecka

Od 28 września przestanie działać punkt kasowy 

Banku Spółdzielczego w Warszowicach, w którym do tej 

pory wielu mieszkańców sołectwa płaciło swoje rachunki.

Tak niskiej frekwencji 
nie było w historii!

Zarządzone jeszcze przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 

referendum odbyło się w niedzielę, 6 września. Na karcie były trzy pytania 

dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania par-

tii politycznych oraz rozstrzygania wątpliwości w prawie podatkowym.

By referendum było wiążące, musiało w nim wziąć udział co najmniej 

50 proc. uprawnionych do głosowania. To się jednak nie udało, bo fre-

kwencja w całym kraju wyniosła zaledwie 7,80 proc. W naszej gminie 

zagłosowało 1.196 mieszkańców na 13.866 uprawnionych do głosowania 

(co stanowi 8,63 proc.).

Poniżej wyniki:
Pytanie nr 1: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednoman-

datowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej?

TAK - 83,18 %            NIE - 16,82 %
Pytanie nr 2: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowe-

go sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 
TAK - 17,37 %            NIE - 82,63 %

Pytanie nr 3: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogól-
nej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika?

TAK - 95,06 %            NIE - 4,94 %

Tylko 8,63 proc. uprawnionych do głosowania mieszkań-

ców naszej gminy wzięło udział w ogólnokrajowym referendum. 

Za Zasługi dla Gminy 
Pawłowice

Nagroda przyznawana jest instytucjom, 

firmom, zespołom artystycznym i twórcom, sto-

warzyszeniom, fundacjom i organizacjom, osobom 

fizycznym oraz osobom pośmiertnie, które poprzez 

swoje działanie przyczyniły się do promocji Gminy Pawłowice w kraju lub za 

granicą, albo do jej rozwoju.

Wnioski o przyznanie nagrody do 30 września mogą składać: Rada Gminy 

Pawłowice, Wójt Gminy Pawłowice, Rady Sołeckie oraz wszystkie wymienione 

podmioty uprawnione do otrzymania nagrody (instytucje, firmy, organizacje itd.), 

jednak nie mogą one wnioskować we własnej sprawie. 

Kandydatów zgłasza się na piśmie zawierającym następujące dane: pełną 

nazwę lub imię i nazwisko kandydata, dokładny adres siedziby lub miejsca za-

mieszkania, opis dokonań kandydata, nazwę i podpis wnioskodawcy oraz zgodę 

kandydata (nie dotyczy nagród przyznawanych pośmiertnie).

Wnioski należy adresować do Kapituły Nagrody z siedzibą w budynku Urzędu 

Gminy przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach. Wręczenie nagród odbędzie się 

tradycyjnie podczas obchodów Święta Niepodległości.

W listopadzie po raz trzynasty 

zostaną przyznane wyróżnienia 

„Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”. 
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WYDARZENIA

Sołtysi ponownie 
w urzędzie

W czasie wakacji zamiast spotkań w urzędzie odbywały się objazdy 

sołectw. Uczestniczyli w nich sołtys, wójt, radni i pracownicy referatów 

związanych z inwestycjami i infrastrukturą drogową. Inicjatywa spotkała 

się z aprobatą sołtysów, którzy zaproponowali, aby takie robocze wizyty 

w sołectwach odbywały się przynajmniej raz w roku. 

Obszerne sprawozdanie z realizacji zadań zgłoszonych podczas po-

przedniego spotkania przedstawiła kierowniczka Referatu Infrastruktury 

Komunalnej Krystyna Batko. Omówiła ona stan realizacji zadań w poszcze-

gólnych sołectwach. Do końca września, rady sołeckie mają przygoto-

wać listę zadań inwestycyjnych, które według nich powinny znaleźć się  

w budżecie na przyszły rok. Prowadzący spotkanie wójt Franciszek Dzien-

dziel podkreślił, że jako pierwsze powinny być wymienione te najpilniejsze. 

Po wysłuchaniu informacji wójta o najważniejszych sprawach dotyczących 

gminy, sołtysi przystąpili do omówienia problemów zgłoszonych im przez 

mieszkańców. Wśród nich pojawiła się sprawa wyznaczenia miejsc dla osób 

niepełnosprawnych na parkingu obok kościoła i szkoły w Pielgrzymowicach, 

przycięcia drzew rosnących przy ul. Kościuszki w Krzyżowicach – gałęzie 

uszkadzają czujniki w kombajnach i traktorach oraz objęcia komunikacją 

lokalną ulic Słowackiego i Kochanowskiego w Golasowicach. 

Sołtysi mówili również o wiszącym kablu przy ul. Szybowej w Pawłowi-

cach oraz  zachwaszczonej działki przy rondzie w Pniówku. Teren należy do 

prywatnego właściciela, od którego trudno wyegzekwować jakiekolwiek 

działania w kierunku jej należytego utrzymania.

Uwagi zgłoszone przez sołtysów zostaną przekazane do poszczególnych 

referatów i jednostek gminy. 

Sabina Bartecka

7 września, odbyło się pierwsze po wakacjach spo-

tkanie wójta, dyrektorów jednostek i kierowników urzędu 

z sołtysami gminy Pawłowice. 

Nasza wioska Pawłowice

Stronę redaguje sołtys Grzegorz Cyrulik. – Otrzymaliśmy darmową 

domenę od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – wyjaśnia. – Na razie to 

ja zajmuję się obsługą strony, ale w przyszłości będzie to robił ktoś bardziej 

obeznany z tematyką.

Na stronie naszawioska.pl znajdziemy informacje dotyczące sołectw 

z całej Polski, a także ważnych spraw dotyczących życia na wsi. bs

Pawłowice mają swoją stronę internetową. Pod adre-

sem naszawioska.pl znajdziemy najważniejsze informacje 

dotyczące sołectwa oraz gminy Pawłowice.

Warszowice mają 
nowego proboszcza!

Ksiądz Tadeusz Makula był duszpasterzem parafii Ewangelicko-Au-

gsburskiej w Żorach od 1976 roku, a od 1981 roku proboszczem parafii  

w Warszowicach. Na zasłużony odpoczynek odszedł po 41 latach czynnej 

służby duchownego.

Odchodzącego na emeryturę ks. proboszcza zastąpi ks. Bartosz Cieślar. 

Uroczystość wprowadzenia nowego proboszcza odbyła się w niedzielę, 

30 sierpnia, w kościele Zbawiciela w Żorach. Aktu wprowadzenia dokonał 

zwierzchnik diecezji katowickiej ks. bp Marian Niemiec. 

Nowy proboszcz został wybrany przez parafian już pod koniec 

czerwca. Dotychczasowy proboszcz - administrator parafii w Wołczy-

nie - uzyskał 143 głosy na 242 głosujących. W wyborach uczestniczyli 

trzej duchowni. W Kościele Ewangelickim proboszcza parafii wybierają 

wierni. Wprowadzenie nowego proboszcza odbywa się po zatwierdzeniu 

wyborów przez Konsystorz Kościoła.

Ksiądz Bartosz Cieślar ma 34 lata. Pochodzi z parafii w Ustroniu 

na Śląsku Cieszyńskim. Absolwent Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie,  

a obecnie jej wykładowca. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie ordynowany na księdza w 2008 roku. Był 

wikariuszem w Żorach, Katowicach i Wołczynie. Od 2010 roku zasiada 

w zarządzie Stowarzyszenia Księży i Katechetów.  Od 2013 roku był 

proboszczem - administratorem parafii w Wołczynie na Opolszczyźnie. 

Ks. Bartosz Cieślar jest żonaty, ma córkę i syna. bs

Ksiądz Tadeusz Makula, proboszcz parafii ewangelicko – 

augsburskiej w Warszowicach, odszedł na emeryturę. 30 sierp-

nia, parafianie pożegnali swojego długoletniego proboszcza.
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Z ŻYCIA GMINY

Pojemnik na gruz

Dress code w spółdzielni 

Młodzi na temat biznesu

Dress code wprowadziła swoim zarządzeniem prezes spółdzielni Anna 

Dąbrowska. - Wygląd w pracy ma ogromne znaczenie – podkreśla. - Wpływa 

na to, jak będziemy odbierani przez współpracowników czy klientów.

W administracji spółdzielni pracują same panie. Od 1 września do 

pracy przychodzą w białych bluzkach. Mogą nosić spódnice lub spodnie 

– rozporządzenie mówi jedynie, że dół garderoby ma być ciemnego 

koloru. – Na pewno teraz nie mamy kłopotu z wyborem stroju – stwierdzają. 

– Każda ma białą bluzkę w swojej szafie.       

Także pozostali pracownicy spółdzielni noszą uniformy: specjalne 

stroje z logo spółdzielni mają dozorczynie i dozorcy. – O naszej spółdzielni 

głośno jest w mediach. Wygrywamy prestiżowe ogólnokrajowe rankingi, więc 

musimy się prezentować – dodaje Anna Dąbrowska. bs

Białe bluzki i spódnice lub spodnie w ciemnym kolorze 

– tak od września wyglądają służbowe stroje w administracji 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pawłowice”. 

Pojemnik znajduje się na placu gospodarczym w rejonie Górniczej 

7. Są tam również ustawione kontenery na odzież, plastik, makulaturę, 

szkło. Plac jest ogólnodostępny, więc każdy mieszkaniec osiedla może 

wywieźć gruz o dowolnej godzinie. – Wcześniej mieszkańcy wywozili gruz 

do składnicy odpadów przy GZK, ale jest ona czynna do godz. 15.00 – mówi 

Anna Dąbrowska, prezes SM „Pawłowice”. – Wiele osób jednak w tym 

czasie pracuje, a najwięcej remontów przeprowadzanych jest po południu 

i wieczorem. Gruz często więc trafiał do kubłów przeznaczonych na śmieci.

Ustawienie pojemnika na gruz jest kolejnym krokiem Urzędu Gminy 

w kierunku uporządkowania gospodarki odpadami. Kilka tygodni temu 

na osiedlu ustawiono podziemne kontenery. Początkowe trudności 

związane z ich obsługą powoli odchodzą w przeszłość. Pracownicy firmy 

zajmującej się wywozem coraz lepiej sobie radzą z ich opróżnianiem  

i ponownym umocowaniem w ziemi. Mieszkańcy z kolei są zadowoleni, 

że brzydkie kubły przestały szpecić osiedle. bs

Na początku września na terenie osiedla ustawiono 

specjalny pojemnik na gruz. Już nie trzeba jeździć do GZK, 

aby pozbyć się odpadów po remoncie. 

Kolorowo na osiedlu

- W tym roku kończymy remonty i malowanie bloków, które rozpoczęliśmy 

15 lat temu – mówi prezes SM „Pawłowice” Anna Dąbrowska. – Ostatni był 

blok przy ul. Wąskiej 2, który z powodu prowadzonej eksploatacji węgla w rejonie 

ul. Kruczej, został odnowiony nieco później. 

Nie oznacza to jednak końca malowania. Prace wykonywane były etapa-

mi, więc bloki malowane jako pierwsze wymagają już kolejnego remontu.  

W czerwcu nową elewację zyskały bloki przy Polnej 23 i 26. Prace poprze-

dziła termomodernizacja oraz naprawa murków i daszków  balkonowych.   

– W międzyczasie zmieniliśmy zakres prac. Ocieplamy ściany budynków, bo 

nasze bloki narażone są na szkody górnicze. W wielu elewacjach powstały 

mikroszczeliny, przez które dostaje się woda, powodując pęknięcia i widoczne 

zacieki – dodaje. – Żeby osłonić balkony montujemy daszki.        

Rozpoczęły się też przygotowania do prac przy ul. Polnej 20. Trzy lata 

temu wymieniono tam balkony, wyremontowano schody, a w tym roku 

odnowiono wejścia do klatek schodowych. Na przyszły rok zaplanowano 

ocieplenie budynku i jego malowanie.   

Dominują kolory pastelowe, nieco bardziej intensywne, niż te wybierane 

na początku, ale wszystko razem wygląda schludnie i estetycznie. bs

Szare odrapane budynki zmieniają się w kolorowe 

bloki. I tak od 15 lat.

Przez osiem dni, od 22 do 29 września, w schronisku „Kos” w Górkach 

Wielkich młodzież będzie pracować nad stworzeniem wizji ośrodka,  

w którym młodzi ludzie mogliby rozwijać swoje zdolności i zaintereso-

wania. Swoimi doświadczeniami z pewnością podzielą się goście z Danii. 

Sami uczęszczają do szkoły popołudniowej, w której zajęcia rozpoczynają 

się o godz. 15.00 i służą wspieraniu kreatywność, rozbudzaniu zdolności 

i ujawnianiu talentów uczniów.

Projekt pod nazwą „ Youth CLUB – CREAVITY Leads Us to Business” 

realizowany jest w ramach programu Erasmus +. - Chcemy wspólnie  

z młodzieżą z czterech krajów podjąć temat biznesu – mówi Andrzej Wowra, 

dyrektor ZSO Pawłowice. - Będziemy mówić, jak wygląda zakładanie firmy 

w różnych krajach, czy sprawdza się tzw. jedno okienko oraz jakie działania 

marketingowe należy podjąć, aby rozkręcić swój biznes.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, podczas których 

młodzież będzie wspólnie gotować, kręcić spoty reklamowe, ale przede 

wszystkim rozwijać swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia własnej dzia-

łalności gospodarczej.

Na realizację projektu szkole udało się pozyskać 20 tys. euro. Warto 

zauważyć, że ZSO Pawłowice jest w naszej gminie liderem w sięganiu po 

środki z zewnątrz. W ciągu ostatnich pięciu lat szkoła otrzymała ponad 

0,5 mln zł na różne projekty!

Ponad 40 młodych osób z 

Portugalii, Danii i Litwy będzie 

wspólnie z młodzieżą z Pawłowic re-

alizować projekt dotyczący biznesu.
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Złoty Talizman

„Talizman, co szczęście przyniósł nam…”

Uroczystość odbyła się 13 września w Centrum Kultury w Pawłowi-

ce. Rozpoczął ją korowód zespołów z towarzyszeniem orkiestry dętej 

ze Szczygłowic. Orkiestra dała koncert również na sali widowiskowej,  

a w trakcie uroczystości akompaniowała występującym zespołom ludo-

wym. W piątej edycji przeglądu uczestniczyło 9 zespołów śpiewaczych 

a capella oraz 10 zespołów z towarzyszeniem instrumentu muzycznego 

lub kapeli ludowej. Przesłuchania trwały dzień wcześniej, a występy 

zespołów, które przyjechały do Pawłowic z całej Polski, oceniało jury  

w składzie: prof. dr hab. Alojzy Kopoczek (przewodniczący), Magdalena 

Szymańska i Gabriela Gwiszcz. Główna nagroda konkursu trafiła do Re-

gionalnego Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”. Panie z Radostowic 

Śpiewały członkinie pawłowickiego zespołu „Talizman” podczas uroczystej gali kończącej Ogólnopolski Przegląd 

Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”. Piąta edycja konkursu była wyjątkowa, bo zbiegła się z 30-leciem zespołu.    

zachwyciły pięknem i szlachetnością gwary śląskiej oraz melodyką pieśni 

wykonywanych a capella. Jako ciekawostkę warto dodać, że w roku 2012 

„Radostowianki” nawiązały współpracę z muzykiem jazzowym Adamem 

Olesiem. Owocem współpracy jest wspólna płyta „Hurdu_Hurdu”, która 

otrzymała trzecią nagrodę na Folkowy Fonogram Roku 2012.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest Jadwiga Masny, która 

odbierając nagrodę, wyraziła podziw dla organizatorów przeglądu 

za promowanie lokalnych tradycji. Jak zauważyła Anna Kopystyńska 

z zespołu „Olzanki”: - My, członkowie zespołów, jesteśmy wszyscy jedną 

wielką rodziną – mówiła. – Musimy się wspierać i kultywować tradycje, bo 

jak nie my, to kto…    

Jubilat w czasie koncertu.

Zespół „Harmonia” z Krzyżowic oraz  „Jarząbkowianki”.
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Złoty Talizman

Trzydzieści lat minęło 
Druga odsłona niedzielnej uroczystości miała zdecydowanie 

urodzinowy charakter. Zorganizowana gala była okazją do wyrażenia 

szacunku tym wszystkim, którzy przed laty z młodzieńczą energią, 

pasją i ogromnym zaangażowaniem zapoczątkowali w Pawłowicach 

kultywowanie pieśni ludowej, tradycji, obrzędów i obyczajów, chro-

niąc je od zapomnienia. Powstanie zespołu datuje się na połowę lat 

osiemdziesiątych. Założycielem zespołu była śp. Anna Karaś, prze-

wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach. - Pani Ania 

sama kompletowała skład. Panie, o których wiedziała, że dobrze śpiewają, 

odwiedzała w domach i namawiała do śpiewania w zespole – opowiada 

Emilia Gryckiewicz. „Talizman” powstał, aby zachować lokalną trady-

cję i folklor. Pierwsze spotkania odbywały się w dawnym budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury. – Na początku występowałyśmy w białych 

bluzkach i czarnych spódnicach, dopiero później dostałyśmy piękne 

stroje. Fartuchy i renowację strojów wykonała śp. Maria Ziętek, czepce 

Róża Zielonka, a haftem zajęła się Emilia Marek – mówi Anna Śleziona.  

Zespół śpiewa z potrzeby serca, z potrzeby ducha, i jak mówią sami 

członkowie, jest to dla nich wielka przyjemność. Przekazuje młodym 

pokoleniom, to co piękne i szlachetne w lokalnej tradycji i w lokalnym 

folklorze. Panie tworzą jedną wielką rodzinę. Większość z nich (10 

osób) śpiewa w „Talizmanie” od samego początku. Jak któraś z pań 

ma urodziny, to jest kawa i ciastko. Panie wspierają się i towarzyszą 

Wyniki 
przeglądu:

kategoria: 
zespoły śpiewacze 

a capella
I miejsce: Jankowskie Wolanki

II miejsce: Małokończanie
III miejsce: Bolęcanie

Wyróżnienie: Potakowianki 

kategoria: 
zespoły śpiewacze 
z towarzyszeniem 

instrumentu 
lub kapeli ludowej

I miejsce: Olzanki
II miejsce: Mszanianka

III miejsce: Wiślanie
Wyróżnienia: Dolanie z Łąki, 

Karolinki z Jankowic, 
akompaniator Daniel Szkatuła

sobie w chwilach radosnych, ale i smutnych. Mają też swoje zwyczaje. 

Jeżeli spodziewają się wygranej, to jedna z nich zakłada fartuch na 

lewą stronę… do tej pory zawsze to przynosiło szczęście. Przez te 30 

lat dobrze się poznały. Wiele ze sobą przeżyły. Do dziś wspominają, jak 

uradowane wygraną na przeglądzie „Jak ze Suszca powędruję” zostawiły 

jedną ze swoich członkiń na miejscu. Na własnej skórze przekonała 

się ona jak to jest wędrować z Suszca – do domu przyszła pieszo,  

a panie o całym zdarzeniu dowiedziały się nazajutrz. Panie były też  

w telewizji, ale kamerzysta uchwycił nie tylko ich piękne stroje, ale też 

zapisane słowami piosenek dłonie. Talizman ma w swoim repertuarze 

300 pieśni, nie sposób więc wszystkie spamiętać. Wystarczy jednak 

jedna próba i słowa wracają.    

– Przez te 30 lat udawało nam się skutecznie zostawiać troski  

w domach. Każda z nas miała swoje smutki, swoje choroby, jednak prze-

kraczając próg domu kultury uśmiech zawsze gościł na naszych twarzach 

– mówi Marta Pisarek. – Przychodzimy tutaj śpiewać, cieszyć się i radować.

W czasie uroczystości życzenia oraz gratulacje naszym Jubilatom 

złożyły władze gminy, dyrektor GOK Pawłowice oraz zaprzyjaźnione 

zespoły. Gratulowali członkom zespołu pięknego jubileuszu i dzięko-

wali za wkład w regionalne dziedzictwo kulturowe, życząc kolejnych 

sukcesów.

A później..., a później był tort i wiele smakołyków, które przygotował 

„Talizman”, dobry humor, śpiew i radość świętowania.

Sabina Bartecka

„Niezapominajki” z Pielgrzymowic.

Zespół „Olzanki” po raz pierwszy wziął udział w przeglądzie w Pawłowicach i od razu zajął pierwsze miejsce.

Główną nagrodę przeglądu dla 
zespołu „Radostowianki” odebrała 

Jadwiga Masny.

Urodzinowe życzenia zespołowi „Talizman” złożyły 
zaprzyjaźnione grupy śpiewacze.
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KULTURA

PRZEWODNIK

PO KULTURZE ��������

www.gokpawlowice.pl

Od września w każdą 

środę o godz. 19.00 w sali 

widowiskowej Centrum 

Kultury wyświetlane są fil-

my na dużym ekranie. Raz w tygodniu widzowie 

mogą tutaj zobaczyć ciekawe, mniej znane produkcje 

sprzed kilku lat. Jeżeli inicjatywa spotka się z dużym zainte-

resowaniem, powstanie klub filmowy oraz będą organizowane 

maratony filmowe. Natomiast raz w miesiącu prezentowana jest bajka 

dla dzieci – kolejny seans 7 października o godz. 17.00.

16 września: „Niebo w gębie” (16+)
Prawdziwa historia Hortense Laborie, mi-

strzyni kuchni, która zostaje osobistą kucharką 

prezydenta Francji François Mitteranda. Na 

szczytach władzy czeka na nią wiele pułapek. 

Kuchenne rewolucje bohaterki podglądamy  

w dwóch planach czasowych. Raz jesteśmy  

w kuchniach Pałacu Elizejskiego, gdzie Hortensja 

stara się sprostać wymaganiom rozlicznych doradców, dietetyków i klakie-

rów głowy państwa. Kiedy indziej przenosimy się do bazy na Antarktydzie, 

gdzie kobieta z uśmiechem na ustach pichci dla francuskich polarników.

23 września: Za jakie grzechy, dobry Boże

Największy francuski przebój 2014 roku: 12 

milionów widzów nad Sekwaną i kojene miliony 

w innych krajach! Sale kinowe pękają w szwach 

i zanoszą się śmiechem. O co chodzi? O cztery 

piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich 

poukładanych, konserwatywnych rodziców – żeby 

dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech 

zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab, Chińczyk i wesoły chłopak z serca 

Czarnej Afryki? Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje obyczaje, 

wierzenia, religię. Jak nie zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze 

sobą? Czy to wszystko może skończyć się na ślubnym kobiercu, czy 

raczej wywoła totalną wojnę domową? Przebojowa komedia, która 

rozbraja uśmiechem.

30 września: Samba

Długo oczekiwany film twórców „Nietykalnych” 

ze znakomitym Omarem Sy. Aktorowi partneruje 

Charlotte Gainsbourg, znana ze współpracy  

z Larsem von Trierem. Samba (Sy) i Alice (Ga-

insbourg) pochodzą z dwóch różnych światów. 

On pracuje na zmywaku w paryskim hotelu, 

ona jest woluntariuszką, która po latach pracy 

w korporacji postanowiła przewartościować swoje życie i pomagać 

ludziom. Gdy wskutek biurokratycznej pomyłki Samba trafia do aresztu, 

jego sen o lepszym życiu pryska, a co więcej grozi mu przymusowa 

deportacja z Francji. Alice postanawia mu pomóc za wszelką cenę... 

„Samba” to pasjonująca i pełna humoru opowieść o życiu, w którym 

potrzeba kochania i bycia kochanym – okazują się być najważniejsze.

BILETY: 5 zł - dzieci i młodzież, 10 zł - dorośli

Spotkanie Klubu Seniora
16 września, godz. 17.00, 

Centrum Kultury w Pawłowicach

Klub Seniora „Aktywni 50+” zaprasza na spotkanie. Miesz-

kańcy dowiedzą się jak rozwijać pasje po pięćdziesiątce oraz 

podsumują akcję „Pomoc mierzona kilometrami”, w której 

brali udział. Swoimi wspomnieniami podzieli się zespół 

Talizman, świętujący 30-lecie istnienia.

Teatrzyki dla dzieci: nowy sezon
18 września, godz. 17.00, 

Centrum Kultury w Pawłowicach

Zaczynamy nowy sezon „Wesołych bajeczek”. W tym 

roku będziemy się spotykać w sali widowiskowej Centrum 

Kultury w Pawłowicach. Jako pierwszy zostanie wystawio-

ny spektakl „Trąba słonia Salomona” w wykonaniu Teatru 

Otwartego z Krakowa. To historia Słonia i Małpki, którzy 

po wielkiej kłótni zastawiają na siebie pułapkę. Czy miesz-

kańcy dżungli pomogą bohaterom pogodzić się ze sobą? 

Przyjdźcie i zobaczcie! Spektakl z aktorami, kukiełkami oraz 

dziećmi, które będą miały okazję stanąć na scenie, otworzy 

cykl spotkań z teatrem w sezonie 2015/2016. W jego ra-

mach, raz w miesiącu prezentowane będą przedstawienia 

na dużej scenie. Dzieci, które wezmą udział w konkursie  

i obejrzą wszystkie przedstawienia, w nagrodę pojadą do 

teatru „Banialuka” w Bielsku – Białej.         

Animato wystąpi 
w Piekarach Śląskich 

19 września, Piekary Śląskie 

Chór kameralny „Animato” pod kierunkiem Małgorzaty 

Lucjan weźmie udział w XII Festiwalu Pieśni Maryjnej 

„Magnificat 2015” w Piekarach Śląskich. W Bazylice Naj-

świętszej Marii Panny pawłowicki chór zaprezentuje trzy 

zróżnicowane stylistycznie kompozycje: „Ave Maria” Franza 

Biebla, „Bogorodice Dewo” Sergiusza Rachmaninowa oraz 

„Tota pulchra es Maria” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. 

Życzymy powodzenia! 

Margo na Dniach 
Rybactwa w Skoczowie
20 września, godz. 16.00, Skoczów 

Zespół wokalny „Margo” został po raz kolejny zaproszony 

na Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie. Dwudniowe 

święto jest zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania 

„Żabi Kraj”. W programie imprezy: X Mistrzostwa Europy  

w Przyrządzaniu Potraw z Karpia, koncerty zespołów regio-

nalnych i rockowych.

Dyskoteka dla dojrzałych
24 września, godz. 18.00, 

Centrum Kultury w Pawłowicach
GOK Pawłowice organizują kolejną dyskotekę dla osób 

po 30. roku życia. Tym razem odbędzie się ona pod ha-

słem „Taniec łączy pokolenia”. Dobra zabawa zapewniona 

Oprócz pląsów na parkiecie będzie karaoke oraz kilka nie-

spodzianek. O poczęstunek zadba restauracja „Uniwar”.    
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KULTURA

Bilety 
w cenie 

����� 
do nabycia 
w Centrum 

Kultury

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W PAWŁOWICACH ZAPRASZA NA WYSTAWĘ

PAWŁOWICE W ZASOBIE POLSKIEJ 
AKADEMI NAUK

ARCHIWUM W WARSZAWIE
ODDZIAŁU W KATOWICACH

Scenariusz: dr Mateusz Sobeczko
Wystawę będzie można zobaczyć o dnia 21 września do 23 paź-

dziernika 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach

Czynne były placówki Centrum Kultury oraz Domu Kultury w Paw-

łowicach Osiedlu. Czekali tam instruktorzy, którzy udzielali informacji na 

temat zajęć oraz chętnie odpowiadali na pytania rodziców dotyczące 

przygotowanej oferty na sezon 2015/2016. Osoby odwiedzające nowe 

wnętrza Centrum Kultury, mogły obejrzeć salę widowiskową oraz po-

szczególne pracownie.  

Efekt: zapisało się prawie 100 osób! Natomiast 29 osób doro-

słych rozpocznie kolejny rok nauki w ramach Edukacji Seniorów.  

Oferta dla mieszkańców jest w tym roku bardzo bogata. Każdy, komu 

straszna jest nuda, w domu kultury znajdzie mnóstwo przeróżnych zajęć. 

Od zajęć teatralnych, poprzez naukę tańca, języka angielskiego, a na 

warsztatach plastycznych skończywszy.

Zapraszamy wszystkie osoby, które twórczo podchodzą do siebie  

i otaczającej nas rzeczywistości. Zapisy prowadzone będą jeszcze przez 

cały październik. Poniżej oferta zajęć.

Dzień otwarty GOK  
– trwają zapisy!

11 września, Gminny Ośrodek Kultury otworzył swoje 

drzwi dla mieszkańców gminy Pawłowic i okolic. 
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SPORT

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 

1. Rekord Bielsko-Biała  6 13 9-2

2. Odra Opole  6 13 11-7

3. Pniówek Pawłowice Śląskie 6 12 8-5

4. BKS Stal Bielsko-Biała  6 11 9-4

5. Górnik II Zabrze  6 11 13-4

6. Skra Częstochowa  6 11 6-2

7. LKS Bełk  6 11 10-7

8. Ruch Zdzieszowice  6 8 8-6

9. Piast II Gliwice  6 7 9-8

10. GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 6 7 6-9

11. Ruch II Chorzów  6 6 9-16

12. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 6 5 8-10

13. Szombierki Bytom  6 5 3-8

14. LKS Czaniec  6 5 3-6

15. Grunwald Ruda Śląska  6 4 8-16

16. LZS Piotrówka  6 1 4-14

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 

1. Strażak Dębowiec  5 13 10-3

2. Strażak Pielgrzymowice  4 12 16-5

3. LKS Pogórze  5 7 7-8

4. Spójnia Górki Wielkie  4 7 11-4

5. Iskra Iskrzyczyn  4 7 10-5

6. Victoria Hażlach  5 7 10-13

7. Błękitni Pierściec  5 6 15-11

8. KS Nierodzim (Ustroń)  5 4 6-12

9. Promyk Golasowice  5 3 5-19

10. LKS Rudnik (k. Skoczowa)  4 3 5-9

11. KS Brzezówka (k. Skoczowa) 4 3 5-11

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY

Ś

Ligi

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 

1. Polonia Międzyrzecze  4 12 15-7

2. Stal Chełm Śląski  4 9 13-4

3. KS Warszowice  3 7 9-4

4. Czarni Piasek  4 7 9-9

5. LKS Wisła Mała  4 6 15-9

6. Znicz Jankowice  4 6 9-7

7. LKS Czarków  4 6 7-5

8. ZET II Tychy  4 5 8-7

9. LKS II Goczałkowice Zdrój  3 4 6-8

10. LKS Mizerów  4 3 5-8

11. LKS Brzeźce  4 2 2-8

12. Polonia II Łaziska Górne  3 1 5-9

13. LKS Krzyżowice  3 1 2-11

14. LKS Woszczyce  2 0 2-11

O puchar prezesa JAS FBG 

walczyć będą drużyny m.in.  

z Bytomia, Wrocławia, Sopotu, 

Warszawy, Białegostoku i Wo-

dzisławia Śląskiego. Ceremo-

nia otwarcia odbędzie się 18 

września o 16.00. Tego samego 

dnia, po raz pierwszy podczas 

turnieju odbędzie się mecz 

gwiazd. Śląsk będą reprezen-

tować koszykarze z Pawłowic, 

Bytomia, Żor i Wodzisławia Ślą-

skiego, natomiast „Resztę Świata”  

– z Warszawy, Białegostoku, 

Wrocławia i Sopotu. Gospoda-

rzem rozgrywek będzie UKS 

Wojan Pawłowice, zwycięzca 

dwóch pierwszych edycji tur-

nieju. Czy naszym koszykarzom 

uda się zdobyć puchar po raz 

trzeci? Zapraszamy do kibico-

wania zawodnikom. Wstęp na 

mecze jest wolny, a poniżej 

harmonogram rozgrywek.

Przez pięć dni, na hali sportowej w Pawłowicach rywalizować będą najlepsi 

koszykarze Polski wśród czternastolatków!

Koszykarskie wydarzenie 
w Pawłowicach

Nabór do sekcji 
pływania

Oferujemy możliwość nauki pływania 

w jednym z najlepszych klubów na Śląsku. 

Zapraszamy przede wszystkim dzieci z rocz-

ników 2007 i młodsze. Zbiórka dzieci przy 

kasach pływalni „Wodny Raj” w Pawłowicach 

w dniach naboru. Nabór poprowadzi trener 

Ewa Kurpis. Warunkiem koniecznym jest 

umiejętność pływania, nie planujemy nauki 

pływania w brodziku. 

Zarząd klubu UKS aQuatica Pawłowice 

ogłasza nabór do sekcji pływania. Nabór od-

będzie się 28 września, w godz. 16.00 - 17.00 

i 29 września od godziny 15.00 do 16.00. 

W tym roku organizator, czyli Automobilklub Śląski przygotował 

trasę z jedenastoma technicznymi i wymagającymi odcinkami 

specjalnym, zlokalizowanymi na drogach powiatów cieszyńskie-

go, żywieckiego, jastrzębskiego i pszczyńskiego. Łączna długość 

odcinków specjalnych wynosiła 126 kilometrów. Rajd z udziałem 

prawie 70 załóg odbył się 4-5 września.

W naszej gminie miłośnicy szybkich samochodów mogli po-

dziwiać wyczyny kierowców w Golasowicach i Pielgrzymowicach. 

Na trasie Rajdu Wisły bezkonkurencyjnie okazali się Francuz Bryan 

Bouffier i jego pilot Thibault de la Haye. Przez pewien czas toczyli za-

cięty pojedynek z polską załogą w składzie: Łukasz Habaj i Piotr Woś. 

Ubiegłoroczni zwycięzcy stracili do Francuzów 13,8 sekundy. bs

Rajd Wisły ponownie 
w Pielgrzymowicach!

Drugi najstarszy 

rajd samochodow y  

w Polsce ponownie 

m i a ł  s wó j  o d c i n e k  

w gminie Pawłowice. 

piątek, 18 września  

10.00 UKS Wojan Pawłowice - UKS 7 Trefl Sopot

11.30 ŻAK Żory - SPK Białystok

13.00 WKK Wrocław - MOSM Bytom

14.30 UKS Jagiellonka Warszawa - MKS Wodzisław Śląski

16.00 - ceremonia otwarcia
16.30 WKK Wrocław – SPK Białystok  

18.00 UKS Jagiellonka Warszawa - UKS 7 Trefl Sopot

20.00 mecz gwiazd 

sobota, 19 września

8.00  WKK Wrocław - Żak Żory

9:30  UKS Jagiellonka Warszawa - UKS Wojan Pawłowice
11.00 SPK Białystok - MOSM Bytom

12.30 MKS Wodzisław Śląski - UKS 7 Trefl Sopot

14.00-15.00 konkursy (zibi)

15.30 Play-off 

18.30 I półfinał

20.00 II pólfinał

Niedziela, 20 września

8.00 mecz o VII miejsce

9.30 mecz o V miejsce

11.00 mecz o III miejsce

12.30 finał

14.00 zakończenie

KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice 

zaprasza na VII Edycję Turnieju 

Piłki Siatkowej, która odbędzie 

się 27 września o godz. 9.00 w hali 

GOS Pawłowice.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są 

pod numerem telefonu: 603 160 211. 

Wpisowe od drużyny wynosi 100 zł.

Turniej 
siatkówki
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Ogłoszenia 
Urzędowe

Odeszli

RIP

śp. Jolanta Dziwoki z Pawłowic, lat 50

śp. Karol Franc z Warszowic, lat 64

śp. Franciszek Hładiuk z Warszowic, lat 63

śp. Jan Kiełkowski z Pielgrzymowic, lat 57

śp. Aleksandra Jasińska z Pawłowic, lat 42

śp. Maria Staniek z Pawłowic, lat 80

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Nasi najmłodsi
Filip Gębarowski z Pniówka, syn Marleny i Tomasza, ur. 5 sierpnia

Laura Śliwka z Pawłowic, córka Agaty i Mariusza, ur. 28 lipca

Gratulujemy! 

Szczegółowych informacji o przedmiotach najmu, dzierżawy  

i warunkach przetargów udzielają pracownicy Urzędu Gminy Paw-

łowice: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień, w godz. 7.30 -15.30, 

tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Do sprzedania jest działka w Krzyżowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nieogra-

niczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości niezabu-

dowanej położonej w Krzyżowicach przy ul. Ligonia, nr działki 

68/31, o powierzchni 1207  kw. za cenę wywoławczą 93.000 zł. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Pierwszy przetarg odbył się 7 lipca 2015r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym.

Nieruchomość oddalona od drogi krajowej nr 81 Katowice-

-Skoczów o ok. 1,1 km, położona przy publicznej drodze powiato-

wej, ul. Ligonia, zjazd na nieruchomość odbywa się z drogi gminnej 

o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie usytuowany 

jest budynek, w którym mieści się ośrodek zdrowia i zakład opieki 

zdrowotnej w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego dla części sołectwa Krzyżowice, nieruchomość położona jest 

na terenach usług zdrowia - symbol planu „UZ” z dopuszczeniem 

zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

Przetarg odbędzie się 27 października o godz. 10.00 w Urzę-

dzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, salka narad nr 0.14. 

Szczegółowe warunki przetargowe – regulamin, można odebrać 

w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Urzędu 

Gminy Pawłowice. 

Do wynajęcia po banku w Warszowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograni-

czony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, o powierzchni 

36,34 m kw., położonego w budynku komunalnym w Warszowicach 

przy ul. Pszczyńskiej 5, na czas określony 5 lat, z przeznaczeniem 

na działalność usługowo – handlową. Przetarg odbędzie się  

7 października o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice. 

Wiata stalowa do sprzedania
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na sprzedaż wiaty stalowej położonej w Piel-

grzymowicach przy ul. Powstańców 9. Przetarg odbędzie się 22 
września o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Pawłowicach, ul. 

Zjednoczenia 60, sala 0.14. Cena wywoławcza wynosi: 1.100 zł.  

Pieniądze 
na założenie firmy

Wsparciem w ramach projektu mogą być objęte osoby zarejestrowa-

ne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako osoby bezrobotne, 

które: 

przypadkach),

dziennym,

-

przedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie.

Aby wziąć udział w projekcie, konieczne jest wypełnienie formularza 

rekrutacyjnego do projektu. Formularze można składać u doradcy klienta 

lub w pokoju nr 17 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Druki stosownych wniosków, regulamin oraz formularz rekrutacyjny 

są dostępne na stronie internetowej PUP.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 na II piętrze 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz pod numerem telefonu 

32 210-27-37.

Jedenaście bezrobotnych osób otrzyma do 20 tysięcy 

złotych w formie dotacji na podjęcie działalności gospo-

darczej. Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy 

rozpoczął się 14 września.

Wszystkim, 
którzy dzieli z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii 
pogrzebowej

śp. Marii Staniek
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać” 

składa 
Rodzina  

Taniej za gaz

Jak ta obniżka przełoży się faktycznie na nasz portfel? Na pewno nie 

będzie to obniżka o 6,5 procenta, gdyż rachunek za gaz składa się z kilku 

składników, a obniżona zostaje tylko cena opłaty za paliwo gazowe. Cała 

reszta opłat czyli: opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała, opłata 

dystrybucyjna zmienna pozostają bez zmian. Realne oszczędności są uza-

leżnione od ilości spalanego paliwa i w praktyce dla osób płacących średnio 

w miesiącu od 100 do 400 złotych, obniżka całego rachunku wyniesie od 

3 do 4,5 proc.

Od września, zapłacimy mniej za gaz. Jak podaje Urząd Regulacji 

Energetyki, ceny za paliwo gazowe zostaną obniżone nawet o 6,5proc.!
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

INFORMACJE

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

w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego: 
- Zakład Instalacji, Pomiarów 
Elektrycznych i Teletechnicznych 

Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 
999 905 lub Referat Infrastruktury Komu-
nalnej 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).

Telefon dla ofiar 
i sprawców przemocy 
w OPS Pawłowice: 
32/ 47 21 741 wew. 139

739 001 606 
(od poniedziałku do czwartku 

w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od 7.30 do 14.00).

 OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części 
sołectwa Warszowice w gminie Paw-
łowice obejmującego działki przy ul. 
Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 
4108/87, 4110/87.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz.U. 

z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), oraz art. 39 

ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r.  o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie śro-

dowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 

zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 

Gminy Pawłowice uchwały nr X/87/2015  

z dnia 28 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice 

obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej 

o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87 

(obecnie działki nr 4302/87, 4300/87, 

4107/87, 4303/87, 4299/87, 4301/87).

Zmiana planu polegała będzie 

na wprowadzeniu zmian tekstowych  

w uchwale Nr XVII/198/2012 Rady Gminy 

Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Śląskiego z dnia 

15.06.2012 r. poz. 2447) dotyczących 

między innymi zmian ustaleń w zakresie 

wskaźników i parametrów urbanistycz-

nych kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu oraz zmian oznaczenia 

numeracji działek tworzących obszar 

objęty zmianą planu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnio-

ski do przedmiotowego postępowania  

do 9 października 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 

imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
-

ny Pawłowice, 43-250 Pawłowice,  

ul. Zjednoczenia 60,

-

darki Przestrzennej Geodezji i Mienia 

- Urzędu Gminy Pawłowice, 43-250 

Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60,

-

tronicznej na adres e-mail: gmina@

pawlowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia 

wniosków jest Wójt Gminy Pawłowice.

Gospodarka odpadami
w Gminie Pawłowice

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W październiku zostanie przeprowadzo-

na jesienna zbiórka odpadów wielkoga-

barytowych, tj. mebli, okien, drzwi, sprzę-

tu elektrycznego i elektronicznego itp.

Odpady będą zbierane w formie tzw. „wystawki”  

w poniższych terminach:

Pielgrzymowice – 1 października
Pniówek – 6 października
Krzyżowice – 8 października
Warszowice – 14 października
Jarząbkowice – 16 października
Golasowice – 28 października
Pawłowice: - 1 października: ul. 22 lipca, Świer-

czewskiego, Górnicza, Klonowa, Kręta, LWP, Orzecho-

wa, Polna, Pukowca, Pieczarkowa, Rybacka, Szkolna, 

Stawowa, Tartaczna, Wąska, Wesoła, 2 października: 
ul. Pszczyńska, Spacerowa, Wyzwolenia, Zapłocie,  

9 października: ul. Górka, Grzybowa, Kol. Studzieńska, 

Zamkowa, Zjednoczenia, 16 października: ul. 1 Maja, 

3 Maja, Al. Lipowa, Astrów, Bratków, Leśna, Miarki, 

Mickiewicza, Myśliwska, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, 

Skowronków, Strumieńska, Wrzosowa. 28 październi-
ka: ul. Młyńska, Rolników, Wspólna.

Uwaga!
W ramach zbiórki odbierane są wyłącznie odpady 

pochodzące z gospodarstwa domowego. Odpady np. 

z warsztatów samochodowych i innych działalności go-

spodarczych nie będą odbierane.  Do wielkogabarytów 

nie zaliczamy: drobnych odpadów budowlanych (np. 

wiader po farbach), papy, tekstyliów (kołdry, poduszki, 

ubrania). W razie wątpliwości, czy dany odpad możemy 

wystawić jako wielkogabaryt, prosimy o wcześniejszy 

kontakt z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa pod nr tel. 32 4756 357.

Kronika 
Policyjna

Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32 449-45-10 - czynny całą dobę

Wjechał w drzewo
Nie wiadomo, co było przyczyną 

wypadku, do którego doszło 1 września 

w Pielgrzymowicach. 33-letni kierowca 

opla vectry uderzył w przydrożne 

drzewo. Mężczyzna ze wstrząśnieniem 

mózgu i złamaniem panewki stawu 

biodrowego został przewieziony do 

szpitala. Do wypadku doszło ok. 21.30, 

na ul. Sosnowej. Policjanci ustalają 

dokładny przebieg zdarzenia.

Skradziono dwa bmw
94 tys. zł – takie straty poniósł 

właściciel dwóch samochodów marki 

BMW, które padły łupem złodzieja  

9 września o godz. 21.00 w Krzyżo-

wicach. Nieustalony sprawca przeciął 

kłódki zabezpieczające drzwi i włamał 

się do garaży, gdzie znajdowały się 

samochody.

W dwudniowej wycieczce zorganizowanej przez Gminne Koło PTTK 

w Pawłowicach uczestniczyło 47 piechurów. Grupa ruszyła z Jodłowa 

koło Międzylesia w kierunku Trójmorskiego Wierchu. To tutaj spotykają 

się zlewnie trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego, a z wieży 

widokowej na jego szczycie rozpościera się wspaniała panorama na 

okoliczne pasma górskie. W dalszej części trasa wiodła przez Mały 

Śnieżnik, Halę pod Śnieżnikiem na sam wierzchołek najwyższej góry 

Sudetów Wschodnich, czyli Śnieżnik. Zwieńczeniem trudu był piękny 

Pawłowiccy turyści odwiedzili Kotlinę Kłodzką 

i górujący nad nią Masyw Śnieżnika (1425 m n.p.m.). 

Śnieżnik na koniec wakacji

zachód słońca, a po zmroku ognisko. 

Kolejnego dnia piechurzy przeszli przez 

Czarną Górę do Sanktuarium Matki 

Boskiej Śnieżnej na Iglicznej. Był czas 

na zwiedzanie, pamiątkowe zdjęcia 

i podziwianie rozległych panoram. 

Schodząc do Międzygórza, ku uciesze 

najmłodszych, odwiedzono Ogród 

Bajek i Wodospad Wilczki. 

- W ciągu dwóch dni przewędrowali-

śmy30 km, pokonaliśmy 1500 m przewyż-

szenia, a litrów spożytych płynów, przy 

panującej na zewnątrz temperaturze, nie 

sposób policzyć – komentuje Mirosław 

Kordiak, prezes Gminnego Koła PTTK, 

zapraszając na kolejne wyjazdy.

Szczegóły na www.pttk.pawlowice.

pl oraz podczas dyżurów w Gmin-

nej Bibliotece Publicznej w drugą  

i czwartą środę miesiąca w godzinach 

16.00 – 17.00. 
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REKLAMY I OGŁOSZENIA
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Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

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

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

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

 – 32/ 47 56 300
 – 32/ 449 23 00

 – 32/ 210 47 20
 – 32/ 449 22 00

 -  (32) 227 52 47
- 33/ 822 18 35

 – 32/ 210 11 33
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Na podstawie art. 11 c ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w za-

kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 

687 tekst jednolity z późno zm.), oraz art. 49, 

art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2013r. poz. 267 jednolity tekst z późno 

zm.) zawiadamiam o podjęciu zawieszonego 

postępowania prowadzonego z wniosku 

Wójta Gminy Pawłowice z/s w Pawłowicach 

przy ul. Zjednoczenia nr 60 (złożonego  

w dniu 25.03.2015 r. i uzupełnionego w dniu 

07.05.2015r.), w sprawie wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-

gowej pn.: „Rozbudowa drogi publicznej  

ul. Partyzantów w Jastrzębiu -Zdroju i w Gmi-

nie Pawłowice”.

Obwieszczenie 
Starosty 

Pszczyńskiego 
z dnia 10 września 

2015 r. 
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RACJE

Słoneczne sobotnie popołudnie było dla mieszkańców sołectwa 

okazją, aby udać się wraz z dziećmi na boisko sportowe. Tam starsi 

i młodsi mieszkańcy Pniówka mogli wziąć udział w licznych sporto-

wych zabawach i konkursach. Dzieci rzucały do celu, bawiły się chustą 

animacyjną, grały w piłkę nożną. Zorganizowano wiele innych atrakcji 

wywołujących radość i uśmiech na twarzach najmłodszych. Zwycięz-

ców poszczególnych konkurencji nagradzano drobnymi upominkami 

w formie gadżetów z gminy Pawłowice oraz starostwa powiatowego.

Wydarzeniem pikniku był mecz towarzyski pomiędzy dwiema dru-

żynami złożonymi z mieszkańców Pniówka. Drużyny otrzymały silne 

wsparcie. Skład jednej z nich zasilił bowiem obecny na festynie wójt 

Franciszek Dziendziel, a po drugiej stronie boiska stanął sołtys Zdzisław 

Goik. Emocji było mnóstwo, bramek również, ale tak naprawdę nie cho-

dziło tutaj o wygraną. Liczyła się dobra zabawa, a tej nie brakowało. Na 

Myśliwskie konkursy 
pracy retrieverów

Konkurs i próby pracy retrieverów po raz pierwszy zostały zorgani-

zowane w naszej gminie przy współudziale kół łowieckich „Bażaniec” 

oraz „Remiza”. W wyznaczonym miejscu, na starcie stanęły dwadzieścia 

dwa retrievery. Ich właściciele przyjechali z całego Śląska i nie tylko. Trzy 

psy przystąpiły do konkurencji w klasie A, a dziewiętnaście w klasie B.  

Klasa A są to próby pracy dla młodych psów (od 9 do 24 miesięcy), 

które są oceniane w 5 konkurencjach m.in. za aport z lądu i z otwartej 

wody. Po upadku strzelonego ptaka, za zgodą sędziego pies wysyłany 

jest po aport. Najwyższą ocenę otrzymuje, gdy odnajduje i podejmuje 

zwierzynę szybko, najkrótszą drogą wraca do przewodnika i oddaje aport 

w pozycji siedzącej do ręki przewodnika.

Klasa B jest podstawowym konkursem pracy dla wszystkich grup 

wiekowych retrieverów. Psy oceniane są aż w dziesięciu konkurencjach. 

Jedną z nich jest aport z szuwarów, w której pies powinien jak najszybciej 

znaleźć i zaaportować kaczkę (bez otrzepywania się!) oraz marking, czyli 

zdolność zapamiętywania miejsc upadku strzelonego ptactwa. W nie-

dzielę, do swoich zawodów przystąpiły wyżły i psy myśliwskie małych ras.

Konkursy pracy to duże obciążenie fizyczne i psychiczne dla zwierzę-

cia, ale też jego właściciela. Przez cały ten czas pies musi być maksymalnie 

skoncentrowany i zorientowany na współpracę z właścicielem. Tym 

bardziej cieszy więc fakt, że wszystkie psy przeszły pomyślnie próbę. bs

W sobotni poranek, 29 sierpnia ponad 20 retrieverów 

wzięło udział w konkursie i próbie pracy. Aura ze względu 

na temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza nie była zbyt 

sprzyjająca dla czworonogów, ale wszystkie psy mimo 

trudnych warunków, bardzo dobrze poradziły sobie w or-

ganizowanych konkurencjach.

Na boisku przy Domu Ludowym w Pniówku odbył się Pik-

nik Rodzinny. Obowiązywał strój sportowy i uśmiech na twarzy.

Sportowa integracja 
mieszkańców Pniówka

pikniku bawiło się kilkudziesięciu mieszkańców Pniówka. Klub sportowy 

GKS Pniówek’74 wypożyczył stroje piłkarskie, Gminny Ośrodek Kultury 

zapewnił nagłośnienie i instruktorki do zabaw z dziećmi.   

Inicjatorem i organizatorem imprezy była Rada Sołecka, który pokaza-

ła wszystkim, że niewielkim kosztem, przy zgodnej współpracy i dobrej 

woli, można zorganizować fajną imprezę dla mieszkańców. - Tego typu 

festyn odbył się w naszym sołectwie po raz pierwszy, ale myślę, że impreza 

doczeka się kolejnych edycji. Na pewno warto takie pikniki organizować – 

zapewnia sołtys.

Sabina Bartecka 
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