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Na ul. Borowej w Pielgrzymowi-
cach pojawiły się duże nierówności 
w jezdni z powodu niestabilnego 
podłoża. Miejsca wybrzuszeń zosta-
ną wyrównane za pomocą kostki 
brukowej. – Kostkę łatwiej i szybciej 
zdemontować – wyjaśnia Krystyna 

Deptak 
do poprawki

Batko z Urzędu Gminy. 
Prace prowadzone będą również 

na pawłowickim osiedlu. Na deptaku 
wystąpiły deformacje - w niektórych 
miejscach zapadła się kostka. 

Prace potrwają do połowy paź-
dziernika. bs       

Prace wykonywane są przez firmę 
„Baninex” - tą samą, która remonto-
wała znajdujący się w pobliżu most 
na dwupasmówce. Inwestycję zleciła 
i finansuje KWK „Pniówek”. Celem 
prac jest wzmocnienie konstrukcji 
mostu oraz przygotowanie obiektu 
na prowadzoną eksploatację górni-
czą. W tym celu zostanie wykonane 
zabezpieczenie filarów, odtworzone 
zostaną izolacje i przyczółki, koniecz-
ne jest również umocnienie skarp oraz 
wymiana dylatacji i odwodnienia 
pomostu. Zbrojenia muszą zostać 
zabezpieczone przed korozją, a sama 
trójprzęsłowa konstrukcja wiaduktu 
odpowiednio przygotowane na moż-

Remont wiaduktu 
nad torami PKP

liwe osiadania terenu. 
Na końcu robotnicy wymienią 

nawierzchnię pomostu, poprawią 
dojazdy i wymienią balustrady na 
przyczółkach.

Remontowany wiadukt ma prawie 
53 metry długości i ponad 10 metrów 
szerokości. Pod wiaduktem znajduje 
się linia towarowa nr 159 relacji 
Orzesze – Wodzisław Śląski.

Umowa z wykonawcą jest zawar-
ta do końca roku, ale firma zamierza 
prace zakończyć wcześniej. Prawdo-
podobnie na przełomie października  
i listopada droga będzie już prze-
jezdna. Na razie obowiązuje ruch 
wahadłowy. bs

Boczny odcinek ul. Poprzecz-
nej nie wygląda dobrze. Kierowcy  
i mieszkańcy grzęzną w błocie po każ-
dych opadach. To nowa droga, przy 
której niedawno wybudowano kilka 
domów. Wraz z pojawieniem się no-
wych zabudowań, pojawiła się jednak 
potrzeba wykonania drogi. Obecnie 
droga ma nawierzchnię gruntową.   

Remont drogi będzie kolejnym 
etapem zagospodarowania terenu. Do 
posesji doprowadzono już wszystkie 
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utwardzona

media, na samym końcu położony 
zostanie asfalt. Poprawione zostaną 
również inne drogi gruntowe znaj-
dujące się w Golasowicach i Paw-
łowicach. - Prace zostały zlecone do 
realizacji na wniosek sołtysów, z którymi 
spotykam się co miesiąc na naradach  
w urzędzie - mówi wójt gminy Marek 
Lucjan.

Naprawy zakończą się w połowie 
października. 

Sabina Bartecka  

Remont drogi trwa od lipca. Prace 
prowadzone są na odcinku o długości 
1,3 kilometra. Ze względu na gęstą 
zabudowę inwestycja powoduje spore 
uciążliwości dla mieszkańców. Robot-
nicy firmy M-Silnice z czeskich Par-
dubic do tej pry wykonali kanalizację 
deszczową, poszerzyli jezdnię o pas  
z kostki brukowej, przebudowali zjaz-

Pierwsza warstwa asfaltu

dy do posesji oraz w ostatnich dniach 
wykonali pierwszą warstwę mineral-
no – bitumiczną. Kolejnym krokiem 
będzie położenie warstwy wiążącej, 
która umożliwi płynny przejazd.

Na drodze powstaną 3 progi zwal-
niające wykonane z kostki betonowej. 
Będą to szerokie progi najazdowe, któ-
re pozwolą na komfortowy przejazd. 

Do wykonania jest jeszcze bocz-
ny odcinek ul. Kościelnej, od zjazdu  
z dwupasmówki. Przewidziano tam 
frezowanie oraz położenie nowej 
warstwy asfaltu.

Inwestycja jest już właściwie na fi-
niszu. Prace zakończą się na początku 
października. 

Sabina Bartecka

Firma przeprowadzi niezbędne 
prace związane z umocnieniem 
rowów i skarp oraz naprawą od-
wodnienia. Natomiast proste roboty 
przy czyszczeniu rowów wykonu-
ją więźniowie z Zakładu Karnego  
w Szerokiej. Efekt ich pracy widać już 
na ul. Golasowickiej w Pielgrzymowi-
cach oraz ulicach Wspólnej i Kolonii 
Studzieńskiej w Pawłowicach. bs   

Remont 
odwodnienia

Dwie dziewczynki zostały po-
trącone przy przejściu dla pieszych 
w niedzielny wieczór. Samochód 
zjechał z trasy i najpierw starano-
wał sygnalizację świetlną. Uderzył  
w 10- i 14-latkę, kiedy dziewczynki 
oczekiwały na zielone światło przed 
przejściem dla pieszych. Kierowca 
mercedesa vito jechał w kierunku 
Katowic i najprawdopodobniej zasłabł 
lub zasnął. Wiadomo, że 56-latek był 
trzeźwy. Dziewczynki, ze złama-
niami kończyn i obrażeniami ciała, 
zostały przewiezione do szpitala. 
Na szczęście życiu sióstr nie zagraża 
niebezpieczeństwo.

Wypadek wstrząsnął jednak 
mieszkańcami Warszowic. – Dziew-
czynki stały przy przejściu, czekały 
na zielone światło, a mimo to wjechał  
w nie samochód – mówi Romana 
Rutka, dyrektorka szkoły. – Wiem 
od uczniów i ich rodziców, że miejsce 
jest niebezpieczne. Kierowcy nie zawsze 
stosują się do przepisów i często przejeż-
dżają przez skrzyżowanie na czerwonym 
świetle. Będziemy wnioskować o posta-
wienie w tym miejscu fotoradaru.  

W okolicach ruchliwego skrzyżo-

O krok 
od tragedii

wania dwupasmówki z ul. Pszczyń-
ską znajdują się dwa przystanki 
oraz dwa przejścia dla pieszych. Jest 
sygnalizacja świetlna ułatwiająca 
samochodom włączenie się do ruchu, 
a pieszym przejście na drugą stronę 
jezdni. Skrzyżowanie znajduje się 
jednak w dolinie, a wielu kierowców 
nie chcąc zwalniać, próbuje przejechać 
na żółtym lub, co gorsza, czerwonym 
świetle. Zamiast zahamować naciska-
ją na pedał gazu i jadą dalej. – Słysza-
łem od kierowców tirów, że nie chcą się 
tam zatrzymywać, bo później mają pro-
blem z nabraniem prędkości i wjechaniem 
pod górkę, szczególnie w okresie jesienno – 
zimowym, kiedy drogi są śliskie – mówi 
jeden z mieszkańców.

Póki sytuacja nie ulegnie poprawie, 
lepiej w tym miejscu uważać. O po-
stawienie fotoradaru będzie trudno, 
gdyż maszt stoi kilka kilometrów 
dalej przy źródełku, a kolejny ma 
stanąć przy skrzyżowaniu z drogą na 
Cieszyn. Inspekcja Transportu Dro-
gowego nie wyraża jednak zgody na 
zbytnie zagęszczenie fotoradarów na 
jednej trasie.  – Myślę, że bezpieczeństwo 
mogłaby poprawić sygnalizacja świetlna 

w rejonie ul. Stawowej  - mówi sołtys 
Andrzej Szaweł. – Auta nie zdążyłyby 
się rozpędzić przed kolejną sygnalizacją 
i jechałyby wolniej. Wreszcie też rolnicy 
mogliby bez problemów przejeżdżać 
przez drogę krajową, udając się na pole. 
Nasze monity jak na razie jednak nie 
przyniosły skutku, ale nie odpuścimy. 
To dla nas zbyt ważne. 

Sabina Bartecka
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W kolejnych latach do realizacji pozostanie warstwa bitumiczna. 
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Już po raz szósty w powiecie wrę-
czono Złote Laury Przewodniczącego 
Rady i Starosty Pszczyńskiego dla 
Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu 
Pszczyńskiego. Celem konkursu jest 
promocja przedsiębiorczości oraz 
popularyzacja gospodarczych osią-
gnięć najlepszych przedsiębiorców 
powiatu pszczyńskiego.

W powiecie pszczyńskim znajduje 
się ponad 11 tys. przedsiębiorstw. 
Do tegorocznej edycji konkur-
su zgłoszono 11 z nich. Kapituła 
konkursowa z przewodniczącym 
Eugeniuszem Pająkiem na czele, 
wyróżniła czterech laureatów. 
Nagrodzonymi przedsiębiorstwami 
zostały: w kategorii usług - Przed-
siębiorstwo Handlowo - Usługowe 
„Puchałka” z Pszczyny (usługi  
w zakresie montażu instalacji),  
w kategorii produkcja - „Szagru 

Zloty Laur 
dla firmy  
z Pielgrzymowic

Sp. z o.o” ze Studzienic (produ-
cent systemów z tworzyw sztucz-
nych). Natomiast Laur Specjalny 
w kategorii rolnictwo: otrzymała 
firma „Pieczarki - Szczepan Polok”  
z Kryr. Firma „Gakra”, zajmująca się 
sprzedażą lakierów samochodowych  
i dodatków lakierniczych, zdobyła 
laur w kategorii handel. 

Nagrodę podczas uroczystej 
gali, która odbyła się 19 września  
w Pszczynie, odebrała Krystyna 
Gach, właścicielka firmy „Gakra” 
wraz z synem Józefem.

Firma Gakra powstała w 1991 
roku. Już trzy lata później została 
generalnym przedstawicielem na 
Polskę holenderskiej firmy DE BEER. 
To znany producent lakierów i do-
datków lakierniczych. 

Od tego momentu rozpoczął 
się intensywny rozwój pielgrzy-

mowickiej firmy. „Gakra” zaczęła 
dostarczać lakiery i inne produkty 
potrzebne do lakierowania samo-
chodów do punktów handlowych 
rozsianych po całej Polsce. Dodajmy 
z sukcesem, bo dziś obsługuje około 
300 punktów handlowych. Od 2004 
roku jest również przedstawicielem 
niemieckiej firmy CAR-REP, produ-
kującej lakiery i dodatki techniczne 
w areozolach. Pielgrzymowicka 
firma wyspecjalizowała się w sprze-
daży wysokiej jakości produktów 
lakierniczych. Dwa lata temu zo-
stała generalnym przedstawicielem 
niemieckiej firmy KOCH CHEMIE. 
Wprowadza na rynek polski specja-
listyczne produkty chemii samocho-
dowej i użytkowej. 

Dobrze prosperująca firma ma 
swoją siedzibę przy drodze woje-
wódzkiej w Golasowicach. bs
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Ogólnopolski program „Samorząd, 
który wspiera MŚP” jest przedsięwzię-
ciem towarzyszącym Europejskiemu 
Kongresowi Małych i Średnich Przed-
siębiorstw. Program jest skierowany 
do jednostek samorządu terytorialne-
go szczebla wojewódzkiego, powiato-
wego i lokalnego. Celem programu 
jest wyłonienie i promocja samo-
rządów oraz ich związków, które 
stwarzają przedsiębiorstwom sektora 
MŚP dogodne warunki do prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz  
w szczególny sposób wspierają roz-
wój tego sektora. 

Wręczenie wyróżnień miało miej-
sce 22 września podczas uroczystej 
Sesji Sejmiku Województwa Śląskie-
go. To już czwarta nagroda dla Gminy 
Pawłowice w tym konkursie. Kapituła 
Programu po raz kolejny doceniła 
działania pawłowickiego samorządu 
mające ułatwić przedsiębiorstwom 
prowadzenie działalności gospodar-
czej oraz poprawę jakości i dostępu 
do usług świadczonych przez urząd. 
Certyfikaty „Samorząd, który wspie-
ra MŚP” przyznano miastom Zabrze, 

Nagrody dla wójta 
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Bydgoszcz i Kalety. Natomiast wy-
różnienia honorowe otrzymały trzy 
województwa (śląskie, małopolskie 
i opolskie), Związek Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej, miasta: 
Katowice, Bytom, Gliwice, Jaworzno, 
Czechowice-Dziedzice, Pilchowice, Ja-
worze, Jasienica, a także Górnośląski 
Związek Metropolitalny oraz Śląski 
Związek Gmin i Powiatów. Wśród 
wyróżnionych znalazła się również 
gmina Pawłowice. 

Podczas uroczystości wszyscy 
nagrodzeni odebrali wyróżnienia 
z rąk Bożeny Lublińskiej - Kasprzak 
– prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Janusza Steinhoffa 
- przewodniczącego Rady Progra-
mowej IV Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
oraz Tadeusza Donocika – prezesa 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Ka-
towicach. - Gmina Pawłowice od wielu 
lat prowadzi działania wspierające 
małe i średnie przedsiębiorstwa, a efekty 
tego są widoczne – podkreślił Tadeusz 
Donocik.

Sabina Bartecka 
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Procedura uchwalania planów 
rozpoczęła się 3 lata temu. 27 wrze-
śnia 2011 roku radni podjęli uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia planów dla tych sołectw. Projekty 
planów na zlecenie wójta gminy zosta-
ły sporządzone przez biuro projektowe 
z Katowic. Mieszkańcy mieli do nich 
szereg wniosków i uwag, głównie 
związanych z przekształceniem tere-
nów rolnych na działki budowlane.  
W styczniu 2013 r. wójt gminy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wystąpił z wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie 
zgody na przeznaczenie na cele nierol-
nicze gruntów rolnych kl. III o zwartej 
powierzchni powyżej 0,5 ha. 25 maja 
wpłynęła do urzędu zgoda ministra.  
W tym samym miesiącu jednak weszła 
w życie zmiana ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych bez wpro-
wadzenia przepisów przejściowych. 
Wszystkie plany, które były w trakcie 
realizacji, musiały zostać dostosowane 
do nowych przepisów. Oznaczało to 
konieczność uzyskania zgody na zmia-
nę przeznaczenia gruntów rolnych 
kl. III na cele nierolnicze bez względu 
na powierzchnię. Chcąc wprowadzić 
do planów nowe tereny budowlane, 
należało złożyć ponownie wniosek do 
ministra o przekwalifikowanie grun-
tów. W lutym 2014 r. minister wy-
raził zgodę na przeznaczenie 3,94 ha 
gruntów w Jarząbkowicach oraz  0,96 

Plany przestrzenne dla 
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ha w Golasowicach na cele nierolnicze. 
Minister nie wyraził jednak zgody na 
przekwalifikowanie 1,36 ha gruntów 
w Golasowicach.

Do 5 czerwca wpłynęło 30 uwag 
do projektu planu dla Golasowic,  
z czego 17 zostało uwzględnionych 
w całości lub w części przez wójta 
gminy. W przypadku Jarząbkowic 
było to 13 uwag (7 zostało uwzględ-
nionych w całości lub w części przez 
wójta gminy). Nieuwzględnione uwagi 
były przedmiotem rozpatrzenia przy 
uchwalaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego. Rada Gminy zgodziła 
się z decyzją wójta odnośnie nie-
uwzględnionych uwag. 

Powodem nieuwzględnienia uwag 
był brak zgodności ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy oraz brak 
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych 
na cele nierolnicze.

Nowe plany zaczną obowiązywać 
po czternastu dniach od dnia ogłosze-
nia uchwał w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

1 mln zł dla powiatu    
Radni przegłosowali uchwałę doty-

czącą pomocy dla powiatu pszczyń-
skiego. W przyszłym roku do powiatu 
z budżetu gminy Pawłowice trafi  
1 mln zł z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji drogowych - przebudowę 
ul. Zawadzkiego w Golasowicach 

oraz remont ulic Kasztanowej i Wiej-
skiej w Jarząbkowicach. Inwestycja 
ma zostać dofinansowana z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Całkowity koszt zadania 
wyniesie 4 mln złotych. Powiat na 
inwestycję zamierza przeznaczyć  
1 mln zł, a pozostałe 2 mln zł mają 
pochodzić z rządowego programu tzw. 
schetynówek.

Obecny na sesji Paweł Sadza, staro-
sta powiatu pszczyńskiego, dziękował 
za współpracę z powiatem w ciągu 
minionych czterech lat. - Dotacje 
z gminy Pawłowice należą do najwyż-
szych w powiecie – mówił. – Bez pomocy  
z zewnątrz nie moglibyśmy przeprowa-
dzić tak wielu zadań inwestycyjnych na 
drogach powiatowych.

Radni podjęli również uchwałę 
o dotacji dla powiatu w wysokości 10 
tys. zł z przeznaczeniem dla Domu Po-
mocy Społecznej w Pielgrzymowicach 
prowadzonego przez siostry zakonne 
ze Zgromadzenia św. Jadwigi. Pienią-
dze będą wykorzystane na niezbędne 
remonty związane z zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym. W budynku prze-
bywa prawie 90 osób. 

Ostatnia uchwała dotyczyła formy 
współpracy samorządu terytorialnego 
z mieszkańcami gminy na rzecz reali-
zowania zadań publicznych. Uchwała 
zawiera szczegółowe kryteria według 
których będą oceniane wnioski doty-
czące inicjatyw lokalnych.  bs
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Udany debiut 
w zawodach 
�������"&'�

OSP Warszowice reprezentowały: 
Natalia Gizler, Natalia Jung, Alek-
sandra Wowra, Patrycja Krupka, 
Dominika Pawlas, Martyna Ziebura, 
Barbara Krupka, Sandra Drzyzga, 
Karolina Krupka. Opiekunem druży-
ny był naczelnik OSP Artur Wowra, 
który przygotowywał drużynę do za-
wodów wspólnie z zastępcą naczelnika 
Grzegorzem Rawskim.

Start naszej drużyny z całą pewno-
ścią można zaliczyć do udanych! – To 
był nasz debiut na zawodach ogólnopol-
skich – mówią zawodniczki. 

W dodatku pięć dziewczyn star-
towało po raz pierwszy w zawodach 
strażackich. Jak to możliwe? Dryżyna 
zakwalifikowała się do zawodów kra-
jowych po zajęciu II miejsca podczas 
zawodów wojewódzkich, które odbyły 
się w maju w Jastrzębiu – Zdroju.  
– W zawodach młodzieżowych drużyn 
pożarniczych mogą startować zawodni-
cy do 16. roku życia. Tak się złożyło, że  
w naszej drużynie aż pięć dziewczyn 
ukończyło 16 lat. Musieliśmy znaleźć 
godne ich następczynie i szybko je wy-
szkolić – mówią opiekunowie drużyny.

W zawodach w Olsztynie uczestni-
czyło 38 najlepszych młodzieżowych 
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Do zdarzenia doszło w piątek, 12 
września, przed godziną 17.00. Przy-
czyną pożaru było uderzenie pioruna. 
Ogień zajął dach oraz wnętrza stodoły 
i budynku gospodarczego. W ostat-
niej chwili właściciel oraz przybyli 
na miejsce sąsiedzi ewakuowali znaj-
dujące się wewnątrz krowy i świnie.

- Kiedy przybyliśmy na miejsce zda-
rzenia, stodoła i budynek gospodarczy 
stały już w ogniu. Zwierzęta zostały 
wyprowadzone z płonącego budynku – 
opowiadają strażacy OSP Warszowi-
ce. – Ogień szybko się rozprzestrzeniał. 
Od bardzo dawna nie było w naszym 
sołectwie tak groźnego pożaru.   

Z ogniem walczyło 11 zastępów 
straży pożarnej. W walce z groźnym 
żywiołem pomagali strażacy z ośmiu 
jednostek z: Pszczyny, Żor, ochotnicy 
z naszej gminy (OSP Warszowice, 
OSP Pawłowice, OSP Pielgrzymowice, 
OSP Golasowice), a także zastępy ze 
Studzionki i Mizerowa. Na miejscu 
był również patrol pszczyńskiej po-
licji. W sumie w akcji uczestniczyło 

H���������$������
i budynek 

gospodarczy

ok. 50 strażaków, w tym 10 z War-
szowic.

Strażakom udało się ugasić ogień. 
Jednak w czasie pożaru budynki moc-
no ucierpiały i konieczne okazało się 
rozebranie ich konstrukcji. Strażacy 
wywieźli znajdujące się wewnątrz 
siano oraz słomę (ok. 600 m sześć.).  
Konsekwencje żywiołu mogły być 
jednak znacznie poważniejsze, gdy-
by nie natychmiastowa pomoc.  
– W czasie akcji bardzo pomocni oka-
zali się  mieszkańcy, sąsiedzi, rodzina 
poszkodowanych – podkreślają stra-
żacy. – Pomogli w ewakuacji zwierząt 
i zapewnili im miejsce w swoich gospo-
darstwach. Mogliśmy liczyć także na 
nich przy usuwaniu skutków pożaru. 
Mieszkańcy udostępnili swoje ciągniki, 
aby przetransportować słomę i siano.

Ludzie pomagali od samego po-
czątku, czyli od godz. 16.40 aż do 
godz. 6.50 rano. W takich chwilach 
człowiek przekonuje się, że mieszka 
wśród dobrych ludzi, a życzliwość 
sąsiedzka to skarb!

Sabina Bartecka
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drużyn strażackich w naszym kraju. 
Każda drużyna startowała w dwóch 
konkurencjach: ćwiczeniu bojowym 
oraz biegu sztafetowym na 400 m 
z przeszkodami. Po raz pierwszy ro-
zegrano także konkurencję musztry, 
którą wykonywano  przed pierwszym 
startem. Dziewczęta wykazały się bar-
dzo dobrą znajomością podstawowych 
zwrotów, które są używane podczas 
oficjalnych defilad, uzyskując 19 
punktów na 20 możliwych. 

W pozostałych konkurencjach 
mieszkanki Warszowic spisały się 
równie dobrze. Szczególnie w sztafecie 
wypadły obiecująco. Uzyskały siódmy 
czas zawodów, mimo upadku jednej 
z zawodniczek. Ostatecznie nasza 
drużyna poprawiła swój wynik z za-
wodów wojewódzkich o 20 sekund, 

a efektem tego było zdobycie 11. 
miejsca w Polsce! 

Drużyna otrzymała w nagrodę pa-
miątkowy puchar, nagrodę pieniężną 
oraz koszulki. Dziewczęta spotkały 
się w Urzędzie Gminy z wójtem Mar-
kiem Lucjanem oraz Ewą Kucharską 
- dwukrotną brązową medalistką 
Mistrzostw Polski w maratonie.

Sabina Bartecka
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W środę, 24 września, w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, przedstawiciel 
Hiszpanii Jesús Cirac (Caspe) i Fran-
cji Benjamin Sueur (Verquin) oraz 
Aleksandra Zachraj z pawłowickiego 
urzędu spotkali się na tzw. wizycie 
przygotowawczej. 

Wizytę zorganizowano, aby roz-
wijać współpracę pomiędzy naszą 
gminą a zagranicznymi organiza-
cjami. W trakcie spotkania dysku-
towano o możliwościach pozyskania 
funduszy unijnych na realizację 
projektów zgodnych z potrzebami  
i oczekiwaniami mieszkańców. 

Nowy projekt 
zagraniczny

Na temat możliwej współpra-
cy zagraniczni goście rozmawiali 
również z wójtem gminy, Markiem 
Lucjanem, oraz z przedstawicielami 
gminnych organizacji pozarzą-
dowych. Gmina Pawłowice i jej 
mieszkańcy mieli wielokrotnie moż-
liwość brania udziału w wymianach 
międzynarodowych, olimpiadach 
sportowych i różnych spotkaniach 
organizowanych wspólnie z przed-
stawicielami naszego miasta part-
nerskiego - Verquin we Francji oraz 
członkami hiszpańskiego stowarzy-
szenia i Urzędu Gminy w Caspe.

Wizyta odbywała się w ramach 
programu unijnego Erasmus+, któ-
ry umożliwia zagraniczną mobilność 
– wyjazdy w celach edukacyjnych 
(np. podjęcia studiów, odbycia prak-
tyki, szkoleń lub zaangażowania się 
w wolontariat) uczniów, studentów, 
kadry edukacyjnej i pracowników 
młodzieżowych oraz wspiera bu-
dowę partnerstw pomiędzy uni-
wersytetami, szkołami wyższymi 
i średnimi, przedsiębiorstwami i or-
ganizacjami non-profit na rzecz 
wzmacniania innowacyjności i bu-
dowania wiedzy.
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Gminna Komisja Wybiorcza przyjmuje 
zgłoszenia:

- kandydatów na radnych do 7 paździer-
nika 2014 r. do godz. 24.00,

- kandydatów na wójta do 17 października 
2014 r. do godz. 24.00

Dyżury:
25 września, w godz. 11.00 do 15.00,
26 września, w godz. 11.00 do 15.00,
29 września, w godz. 11.00 do 15.00,
30 września, w godz. 11.00 do 17.00,
1 października, w godz. 11.00 do 15.00, 
2 października, w godz. 11.00 do 17.00,
3 października, w godz. 11.00 do 15.00,
6 października, w godz. 11.00 do 16.00,
7 października, w godz. 11.00 do 24.00,
8 października, w godz. 11.00 do 15.00,

9 października, w godz. 11.00 do 15.00,
10 października, w godz. 11.00 do 15.00,
13 października, w godz. 11.00 do 16.00,
14 października, w godz. 11.00 do 17.00,
15 października, w godz. 11.00 do 15.00,
16 października, w godz. 11.00 do 15.00,
17 października, w godz. 11.00 do 24.00.

Obwodowe Komisje 
Wyborcze

Kandydatów do składu obwodowych 
komisji wyborczych zgłaszają pełnomoc-
nicy (lub osoby przez nich upoważnione) 
tych komitetów wyborczych, które mają 
zarejestrowaną listę kandydatów na rad-
nych w okręgu wyborczym, dla którego 
właściwa jest dana obwodowa komisja 
wyborcza oraz tych komitetów wybor-
czych, których kandydata zarejestrowano 
na wójta. 
Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie 
Gminy Pawłowicach w godzinach pracy 
Urzędu oraz w dniach 7 i 17 października 
do godz. 24.00.

Skład Komisji:
Małgorzata Drozdziok - przewodniczący
Adam Sojka – zastępca przewodniczącego

Dorota Bojarska
Mariola Klimek

Alicja Nogły
Marek Polok

Adam Pustelnik

Siedziba:
Urząd Gminy Pawłowice

ul. Zjednoczenia 60
pok. nr 0.14

tel. 32/4756334, fax. 32/4756301
e-mail: gmina@pawlowice.pl
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Pawłowicki kościół nie mieścił rze-
szy ludzi, którzy przyszli pożegnać 
zmarłego. Byli wśród nich: przed-
stawiciele władz samorządowych 
powiatu i gminy, delegacje OSP, rad 
sołeckich, różnych organizacji, bardzo 
liczni mieszkańcy gminy i okolicz-
nych miejscowości, młodzież, dzieci. 
W ostatniej drodze byłemu sołtysowi 
towarzyszyła orkiestra dęta.

Ksiądz proboszcz Eugeniusz Paru-
zel podczas mszy pogrzebowej nakre-
ślił sylwetkę śp. Tadeusza Bańczyka:  
-To był dobry człowiek. Chciał, aby Paw-
łowice były ładne, zadbane. Przy tym był 
człowiekiem skromnym, również w sensie 
duchowym. Dla tutejszego kościoła, dla 
parafii również zrobił bardzo wiele. 

Śp. Tadeusz Bańczyk pozostanie 
w pamięci mieszkańców gminy jako 
wieloletni nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i wychowawca kolejnych 
roczników uczniów oraz sołtys, któ-
ry przez ponad 20 lat pracował na 
rzecz ukochanych Pawłowic.   

- Nie było żadnej inicjatywy,  
w której śp. Tadeusz Bańczyk nie miałby 
znaczącego udziału, więcej, często był ich 
motorem – mówi Marek Lucjan, wójt 
gminy, który nad mogiłą przypo-
mniał dokonania zmarłego. 
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Tadeusz Bańczyk urodził się 21 
lutego 1936 roku w Mizerowie. 
W Pawłowicach mieszkał od 1945 
roku. Przez 38 lat jako nauczyciel 
i dyrektor z oddaniem pracował na 
rzecz pawłowickiej społeczności.  
W latach 1975 – 1984 pełnił funkcję 
zastępcy gminnego dyrektora szkół, 
a następnie był dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. 
Prowadzona przez niego spółdzielnia 
uczniowska za swoją działalność zdo-
była II miejsce w kraju i kilkakrotnie 
I miejsce w województwie.

- Kiedy rozpoczęłam naukę w III 
klasie, został moim wychowawcą – 
opowiada Anna Gałuszka z Pawło-
wic. – Pamiętam doskonale ten czas, 
bo przenieśliśmy się ze starej szkoły do 
nowej. Pan Tadeusz był bardzo dobrym 
nauczycielem. Potrafił zmotywować do 
nauki także słabszych uczniów. Bardzo 
dobrze wszystko tłumaczył. Na mate-
matyce nie podawał skomplikowanych 
wzorów.  Często używał sformułowania: 
„pomyśl, tak na chłopski rozum” i to 
działało.  

Jak mówi dalej: - Nasze drogi po-
nownie skrzyżowały się, kiedy zostałam 
nauczycielem. Był wymagający, ale 
sprawiedliwy i gospodarny. Zawsze 

miał czas dla ludzi i nigdy nie odmówił 
nikomu pomocy, nawet, jeżeli oznaczało 
to, że trzeba jechać gdzieś w niedzielę.            

Śp. Tadeusz Bańczyk wykazał 
się działalnością i pracą na wie-
lu płaszczyznach, m.in. w Pol-
skim Czerwonym Krzyżu, za którą 
otrzymał srebrną i złotą odznakę. 
Był kierownikiem – instruktorem  
powiatowym w Domu Kultury  
w Pawłowicach. Przez 6 lat pracował 
także z młodzieżą wojskową w jed-
nostce Obrony Terytorialnej Kraju. 
Bardzo ważną działalnością Tadeusza 
Bańczyka była praca na stanowisku 
kuratora społecznego do spraw dzieci 
i młodzieży przy sądach w Pszczynie,  
w Wodzisławiu Śląskim i w Jastrzę-
biu – Zdroju.  Był również ławnikiem 
w Sądzie Rejonowym.

Pełnił funkcję radnego powiatu 
i radnego gminy. Przez 12 lat był 
wiceprzewodniczącym Gminnej 
Rady Narodowej w Pawłowicach.  
W roku 1992 został sołtysem Pawło-
wic i pełnił tę funkcję nieprzerwanie 
aż do 2012 roku. Był też prezesem 
stowarzyszenia sołtysów i przewod-
niczących rad osiedlowych powiatu 
pszczyńskiego, które skupiało 31 
sołectw. W 2008 roku został laure-
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Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowice

Franciszek Dziendziel

Wójt Gminy
Marek Lucjan

atem medalu „Za zasługi dla Gminy 
Pawłowice”, a w 2013 roku otrzymał 
wyróżnienie „Zasłużony dla edukacji  
w Gminie Pawłowice”.

- Tadeusz Bańczyk odszedł na eme-
ryturę 1 września 1985 roku. Ale często 
powtarzał „ciągnie wilka do lasu”  
i dlatego tak chętnie wracał do uczniów, 
do nas, do naszej szkoły. Pracował 
jeszcze w Szkole Podstawowej nr 1  
w latach 1985 – 1992. Cieszę się, że 
należę do tych nauczycieli, którzy mieli 
zaszczyt poznać i pracować z Tadeuszem 
Bańczykiem. W moim przypadku był 
to koniec lat osiemdziesiątych i począ-
tek dziewięćdziesiątych – wspomina 

Bożena Herman, obecna dyrektorka 
szkoły. - Zapamiętam Go jako ciepłego, 
życzliwego, skromnego, serdecznego  
i zawsze uśmiechniętego człowieka. Ni-
gdy nie odmawiał udziału w szkolnych 
uroczystościach i spotkaniach z nami. 
Chętnie wspominał pracę i wspólne 
chwile spędzone w naszej pawłowickiej 
„Jedynce”. Był i na zawsze pozostanie 
autorytetem i wzorem do naśladowania 
dla wielu pokoleń. 

Tadeusz Bańczyk zmarł 14 wrze-
śnia w wieku 78 lat. Jego pogrzeb 
odbył się w kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Pawłowicach. 

Sabina Bartecka
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Problem występuje od lat, przede 
wszystkim w okresie żniw. – W ubie-
głym roku lis zjadł perliczki, w tym roku 
wziął się za młode kury – opowiada 
Jerzy Urzędowski z Warszowic. - 
Przychodzi w dzień, przemyka się pod 
oknami i nie boi się niczego - opowiada. 
Pan Jerzy jest właścicielem gospo-
darstwa na Szczurowcu. W pobliżu 
są lasy i stawy. – Mam dwa psy, które 
pilnują posesji, ale lis się ich nie boi – 
opowiada mężczyzna. - Podkopuje się 
pod ogrodzeniem albo wczołguje się pod 
bramą. Zawsze znajdzie dziurę, żeby się 
przecisnąć.

Mieszkaniec Warszowic dodaje, 
że jego znajomi, którzy mają gospo-
darstwa przy ul. Stawowej, mają 

������������������
na posesje

podobny problem. - Lisy są bardzo 
inteligentne. Przychodzą w dzień, kiedy 
ptaki chodzą po podwórku. Skoro mają 
danie podane „na talerzu”, to po co mają 
szukać pożywienia w lesie? – mówił 
podczas spotkania w Urzędzie Gminy 
Antoni Lala, członek rady sołeckiej  
z Warszowic.

Lis przemieszcza się bardzo szyb-
ko. Potrafi przejść nawet 12 kilo-
metrów w ciągu jednego dnia. Jak 
więc uchronić kury przed atakiem? 
Wojciech Bazgier z Referatu Rolnictwa  
w Urzędzie Gminy mówi o odstrza-
łach prowadzonych przez koła ło-
wieckie. – Akcja przeprowadzona 4 lata 
temu przez łowczych z Koła Łowieckiego 
„Ostoja” rozwiązała wtedy problem. 

Przez pewien czas był spokój. Trzeba ją 
ponowić – mówi urzędnik.

Koła łowieckie mają obowiązek 
odstrzału lisów. Okres polowań na 
te drapieżniki trwa od lipca do mar-
ca. - Likwidacje lisów można prowadzić 
podczas polowań zbiorowych lub indy-
widualnych wypadów, głównie nocą, 
bo wtedy żeruje ten drapieżnik – mówi 
Bolesław Oracz, leśniczy z Pawłowic. 
- To zwierzę trudne do namierzenia 
nawet dla doświadczonego myśliwego.  
W planie mamy odstrzał 35 lisów, do 
tej pory zastrzeliliśmy 19. 

Koła mogą wystąpić o zwiększenie 
odstrzału lisów. – Na razie nie ma 
takiej potrzeby – mówi Józef Kycia, 
prezes Koła Łowieckiego „Ostoja”.  

– Mamy w planie odstrzał 100 lisów. Nie 
wyczerpaliśmy jeszcze limitu.

Jak przyznają myśliwi, szeroko 
zakrojona akcja szczepienia lisów 
spowodowała, że populacja tych 
zwierząt sukcesywnie rośnie. Wraz 
ze szczepieniami wyeliminowany 
został główny naturalny czynnik 
regulujący liczebność lisów. Lisy nie 
chorują, jest ich coraz więcej w lasach. 
Zaczęło brakować dla nich pożywie-
nia. - Spada liczba zwierząt, które są 
składnikiem „menu” lisów: zajęcy, kuro-
patw, bażantów czy głuszców – dodają 
myśliwi. – Dlatego lisy w poszukiwaniu 
pożywienia coraz częściej zakradają się 
pod posesje.

Innym zwierzęciem, które sieje 
spustoszenie w lasach, jest jenot. My-
śliwi mówią nawet o inwazji jenotów 
w polskich lasach. Pochodzące z Azji 
zwierzęta podobne do lisów moż-
na spotkać już na obszarze prawie 
całego kraju. Kształtem ciała, wiel-
kością i ubarwieniem przypominają 
szopa pracza. Jenot jest typowym 
wszystkożercą. W skład jego pokar-
mu wchodzą zarówno owoce, ptaki, 
myszy, ryby, zające, króliki, jak  
i inna drobna zwierzyna. Zwierzęta 
jednak nie podchodzą pod domy i nie 
zagrażają kurom czy kaczkom.

Sabina Bartecka
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR w Pszczynie 
oraz Urząd Gminy Pawłowice zapraszają rolników na bezpłatne 
szkolenie: „Nowy system wsparcia bezpośredniego na lata 2015-
2020, wymogi zazielenienia”.

Podczas szkolenia zostaną poruszane istotne zmiany w systemie 
płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczące:

• rodzajów płatności, o które rolnik będzie mógł się ubiegać,
• wymogów, których spełnienie będzie warunkowało przyzna-

niem rolnikowi poszczególnych wysokości płatności.
Szkolenie odbędzie się  14 października o godz. 10.00 w Domu 

Kultury w Pawłowicach Osiedlu przy ul. Ludowego Wojska Pol-
skiego 11.

Szkolenie chemizacyjne
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR 

w Pszczynie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie chemizacyjne 
dotyczące stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie przezna-
czone jest dla osób, które chcą przedłużyć ważność zaświadczeń 
lub których zaświadczenia straciły ważność. W każdym szkoleniu 
może brać udział tylko 25 osób, a program szkolenia daje upraw-
nienia do stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie kończy 
się egzaminem i wydaniem zaświadczenia, które jest ważne 5 lat 
od daty ukończenia szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają 
materiały szkoleniowe, jednorazowy kombinezon ochronny oraz 
wyżywienie. Szkolenie odbędzie się 17 listopada o godz. 9.00  
w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu przy ul. Ludowego 
Wojska Polskiego 11.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem te-
lefonu 322103328, 515275909  lub osobiście w siedzibie PZDR  
w Pszczynie, ul. Kopernika 14.

Uwaga! 
Osoby, które do tej pory nie ukończyły szkolenia w za-

kresie stosowania środków ochrony roślin, muszą ukończyć 
szkolenie chemizacyjne w zakresie podstawowym (2 dni). 
Szkolenia takie (bezpłatne) wkrótce zostaną zorganizowane 
przez Śląską Izbę Rolniczą.

Szkolenia 
dla rolników
Zmiany w dopłatach bezpośrednich 

od 2015 r.

Autorami pomysłowej dekoracji 
są Izabela i Krzysztof Lazarkowie. 
Nagrodą dla zwycięzców jest cztero-
osobowe zaproszenie na obiad z de-
serem do restauracji „Cyprianówka” 

Rybki 
��#����

w Warszowicach.
 Konkurs spontanicznie podczas 

Dożynek Gminnych ogłosił Krzysztof 
Uglorz. Radny wyznaczył nagrodę 
dla zwycięzcy. bs 
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Gigantyczna 
purchawka

Taki okaz znalazł mieszkaniec naszej gminy w parku ks. Stanisława 
Pisarka przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach. Jerzy Kulas zaskoczony 
znaleziskiem postanowił zmierzyć grzyba. Okazało się, że purchawka 
ma 38 cm średnicy i 119 cm w obwodzie. Prawdziwy okaz!   

Poniżej terminy zbiórek:
- Golasowice – 9 października,
- Jarząbkowice – 16 października,
- Krzyżowice – 22 października,
- Pniówek – 23 października,
- Warszowice – 24 października,
- Pawłowice – 29 października.
Odbierane będą: meble, dywany, urządzenia 

elektryczne i elektroniczne, rury, rynny, umy-
walki, płyty gipsowe, opony. 

Nie będą odbierane: zużyte ubrania, odpady 
z działalności gospodarczej, zmieszane odpady 
komunalne, papa, materiały zawierające azbest.

Zbiórka popiołu
Nastała jesień, a z nią chłodne wieczory.  Wielu 

mieszkańców rozpoczęło już sezon grzewczy, pa-
ląc w kotłach, aby ogrzać wychłodzone mieszka-
nia. Przypominamy o selektywnej zbiórce popiołu 
prowadzonej w naszej gminie.

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, 
popiół odbierany jest selektywnie raz w miesiącu, 
w wyznaczone dni. Odbierana jest każda ilość 
popiołu, pod warunkiem wyposażenia nierucho-
mości w odpowiednią ilość pojemników na odpady 
komunalne. Zwracamy uwagę, iż nie będzie od-
bierany popiół, który jest wymieszany z innymi 
odpadami lub nie jest gromadzony w pojemniku 
na odpady komunalne.

Więcej informacji na temat gospodarki od-
padami na terenie gminy, w tym szczegółowy 
harmonogram odbioru odpadów, znajdziemy na 
stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.
pawlowice.pl.

Zbiórka 
odpadów 
wielko-

gabarytowych
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Pan Jerzy może poszczycić się do-
brym zdrowiem, które pozwala mu 
ciągle być aktywnym. Dzień rozpo-
czyna o 5 rano krótką gimnastyką. 
Później szykuje sobie śniadanie – prze-

95. urodziny 
�����@����#�'

Kilka tygodni temu zdobył trzy 
czterotysięczniki w Alpach Berneń-
skich w Szwajcarii. Towarzyszyło mu 
dwóch zaprzyjaźnionych taterników 
z Gliwic. Ekipa w ciągu trzech dni 
zdobyła trzy czterotysięczniki  (Jung-
frau - 4158 m n.p.m., Mönch - 4107 

Urzędnik po godzinach

To góra rozdaje karty: 
3 szczyty w 3 dni

m n.p.m. i Fiescherhorn - 4049 m 
n.p.m. Jako ciekawostkę dodajmy, 
że na przełęcz Jungfraujoch - 3471 
m n.p.m., oddzielającą Jungfrau od 
sąsiedniego Möncha, prowadzi naj-
wyżej położona w Europie kolejka 
zębata poprowadzona wewnątrz 
góry Eiger.

Jak zdobywa się takie szczyty? – 
Na pewno trzeba dobrze się przygotować. 
Tutaj nie ma miejsca na lekkomyślność. 
Tworzymy team i tylko od naszych 
wspólnych decyzji i współpracy zależy 
powodzenie wyprawy. Zawsze z tyłu 
głowy jest myśl, że najważniejsze żeby-
śmy wrócili cali i zdrowi – mówi.

Bardzo dobra kondycja, wytrzy-
małość i absolutny brak lęku wy-
sokości to podstawa. Do tego trzeba 
dodać umiejętności, doświadczenie  
i „spokój w głowie”. Najczęściej zdo-
bywanie szczytu zaczyna się pobudką 
o godzinie 3-4 rano i kończy późnym 
wieczorem. – Góra rozdaje karty, my 
gramy tym, co jest dostępne – mówi. – 
Mamy wyznaczony cel i czas na dotarcie. 
Trasę często modyfikujemy, uwzględnia-
jąc aktualne warunki.  Jeżeli zmienia się 
pogoda i wiemy, że nie zdążymy wejść 
na szczyt, musimy zawrócić, mimo że 
od celu dzieli nas kilkanaście metrów.  
W górach nie ma miejsca na brawurę. 
Póki żyjemy, jesteśmy cali i sprawni, 

zawsze na górę możemy wrócić. 
Tak było we wrześniu ubiegłego 

roku. – Zdobywaliśmy szczyt na gra-
nicy Szwajcarii i Włoch (Dufourspitze - 
4634 m n.p.m.). Brakło nam dosłownie 
10 metrów w pionie. Po 11 godzinach 
wspinaczki musieliśmy schodzić, bo za-
łamała się pogoda. Kiedy wychodziliśmy 
świeciło słońce, ale po południu zerwał 
się wiatr, zaczęło grzmieć, padał śnieg 
z deszczem. Widzieliśmy już krzyż na 
szczycie, ale mimo to zawróciliśmy. 
Ryzyko oczywiście zawsze istnieje ale 
gdzie go nie ma?

Warunki na czterech tysiącach me-
trów są zupełnie inne niż te, do któ-
rych jesteśmy przyzwyczajeni. Niskie 
ciśnienie i rozrzedzone powietrze  
o zmniejszonej ilości tlenu znacznie 
wpływa na organizm i samą jego wy-
dolność.  – Czasami zmęczenie jest już 
tak duże, że co 20 kroków trzeba robić 
krótki odpoczynek – opowiada. – Pod-
czas wspinaczki jemy głównie rodzynki, 
orzechy i batony energetyczne. W bazie 
przygotowujemy posiłki, ale gotowanie 
jest bardzo utrudnione. Brakuje wody. 
Żeby uzyskać litr wody, trzeba najpierw 
stopić ok. 20 litrów śniegu, czyli 2 wia-
dra. Jeśli temperatura jest niska, to buty 
i zapasy wody muszą znajdować się  
w śpiworze, bo inaczej zamarzną.

 W górach słońce szczególnie 

mocno daje się we znaki. Przy minus 
dwudziestu stopniach Celsjusza i wa-
runkach tam panujących słońce pie-
cze jeszcze mocniej niż w upalne letnie 
dni. Nawet krem ochronny z filtrem 
o wartości 50 UV nie ochroni twarzy 
przed odbitymi od śniegu promie-
niami słonecznymi. Problemem jest 
również wiatr. – Z zimnem potrafimy 
sobie jakoś radzić, bo mamy odpowiednie 
ubranie, ale kiedy wieje wiatr, odczucie 
zimna jest znacznie większe – dodaje. – 
Trud rekompensują przepiękne widoki, 
jak z pocztówek. Podczas naszej ostatniej 
wyprawy mieliśmy wyjątkową pogodę: 
pełne słońce, zero chmur. Dla takich 
widoków warto było się trudzić. Uczu-
cie, które towarzyszy podczas zdobycia 
szczytu, trudno opisać słowami. Najbar-
dziej trafne to chyba: euforia.   

Naszego rozmówcę góry zaczęły 
fascynować kilka lat temu. Te wyso-
kie, najwyższe. Miłośnikiem gór był 
od zawsze, wielką radością jest dla 
niego choćby krótki wyjazd w polskie 
góry. Jednak od paru lat interesuje się 
wspinaczką wysokogórską i zaczął 
zastanawiać się, jak to jest zdobyć np. 
sześciotysięcznik, siedmiotysięcznik, 

a jak musi czuć się człowiek, który 
zdobywa najwyższą Górę Świata? 

W trakcie redagowania artyku-
łu Tomek uczestniczył w kolejnej 
wyprawie (Pollux - 4092 m n.p.m., 
Roccia Nera - 4075 m n.p.m., Bre-
ithorn - 4164 m n.p.m. w Alpach 
Pennińskich). W przyszłym roku 
planuje wejść na szczyt Matterhor-
nu - 4478 m n.p.m. od południowej 
strony. – To będzie wyprawa trudna 
technicznie, bo wszystko będzie zależało 
od zgrania zespołu. W ciągu jednego dnia 
trzeba wejść i zejść, bo góra ma spore 
„piony”, a nocowanie „w ścianie” to nic 
przyjemnego – mówi.

Tomek myśli również o nar-
ciarstwie wysokogórskim, czyli 
skitouringu. Co to jest? Skitur to 
wędrówki na nartach z podklejonym 
fokami, zdobywanie na nich szczy-
tów i zjazd nieuczęszczanymi przez 
narciarzy trasowych stokami. Jest 
to jedna z najciekawszych zimowych 
aktywności. 

Życzymy powodzenia w zdoby-
waniu kolejnych szczytów!

Sabina Bartecka     
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ważnie są to kanapki z szynką i serem 
oraz obowiązkowo mus jabłkowy.  
O 7.30 pije z córką Janiną kawę. Jest 
to czas na spokojną rozmowę i dzie-
lenie się wspomnieniami. Punktualnie 

o godz. 12.00 zjada zupę, a o 14.00 
drugie danie. Na podwieczorek je 
jakiś owoc, ciastko, z kolacji zwykle 
rezygnuje. – Ojciec nie jest wybredny 
i zawsze z apetytem zjada to, co mu 

przygotuję – opowiada Janina Nogły.      
Wśród ulubionych zajęć znajdują 

się m. in. spacery, na które wybiera 
się razem z córką. Dużą radość spra-
wia mu czytanie gazet – codziennie na 
jego stół trafia świeża porcja prasy. 
Interesuje go piłka nożna. Każdego 
dnia zagląda też na podwórko. Hoduje 
kury i sam pilnuje swojego dobytku.  

Pan Jerzy podzielił się z nami 
wspomnieniami z czasów II wojny 
światowej oraz pierwszych lat powo-
jennych. – Prawie 5 lat spędziłem na 
froncie. Walczyłem w armii niemieckiej 
w Rosji i na Węgrzech. Cztery razy byłem 
ranny. Trafiłem do niewoli amerykań-
skiej i tylko dzięki fortelowi udało mi się 
wrócić do domu. Skłamałem, że miesz-
kam w pobliżu i Amerykanie wypuścili 
mnie z obozu – opowiada.

 W 1946 roku założył rodzinę. 
Z żoną Marią, pochodzącą z Łąki, 
wychował dwoje dzieci: córkę i syna. 
Od 2006 roku jest wdowcem. Żył 
skromnie i pracowicie. – Ojciec zawsze 
bardzo ciężko pracował. Był szewcem. 
Miał warsztat przy domu. Pracował 

też w Spółdzielni Szewców w Rybniku, 
a później aż do emerytury w górnictwie 
– opowiada córka. 

Recepta na długie życie? Pan Jerzy 
pochodzi z długowiecznej rodziny – 
jego siostra w lutym skończyła 100 
lat. Nigdy się nie poddawał, chociaż 
problemów nie brakowało. Nie pił 
też alkoholu, nie palił papierosów.  – 
Papierosy, alkohol i karty – to nie dla 
mnie - przyznaje. – Jestem człowiekiem 
głęboko wierzącym i zawsze starałem się 
żyć prosto i uczciwie.

 Jubilat nie spodziewał się jednak, 
że będzie świętował 95. urodziny. 
– W 1991 roku przeszedłem operację 
kręgosłupa, po której przez pewien czas 
jeździłem na wózku inwalidzkim. Spa-
dłem z czereśni i złamałem dwie nogi. 
Kto by przypuszczał, że przeżyję tyle lat?  

Jubilat ma 2 dzieci, 8 wnuków, 11 
prawnuków i praprawnuczkę. 

Życzymy mu jeszcze wielu lat  
w dobrym zdrowiu i czekamy na 
kolejne urodziny. 

Sabina Bartecka 

(
�	�����+	�������	�����	!��	����$�<�

'���!$	�����!$�



Racje Gminne8

��������	
���������
�����
�����������
��
������������������������� !�"#�����$��������%�&������'!�()�!!�*)+

KULTURA

zd
j. 

bs
zdj. archiw

um


����$�$��$��$��A���[�����A��
;L�F�;;�	�7��������.������
����'�-�8(
�(�

Młodzież z grupy musicalowej „eM” weźmie udział w warsztatach 
wokalno – teatralnych, przeprowadzonych przez instruktora Łódzkiej 
Grupy Kreatywnej Konrada Michalaka.   

Maluszkowe kino
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Raz w miesiącu, w piątek, proponujemy najmłodszym dzieciom spo-

tkanie z bohaterami filmów animowanych wytwórni Walta Disneya. 
Do „Maluszkowego kina” zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Zoba-
czymy klasyczne animacje. W październiku będzie to „Piotruś Pan”. 
Wstęp wolny! 
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Piel-
grzymowicach oraz GOK Pawłowice zapraszają na obchody 30-lecia 
organizacji. W programie występ zespołu Happy Folk, zabawa z zespołem 
Duo Vocal & Sax, a całość poprowadzi Krzysztof Zaremba. Ponadto prze-
widziano poczęstunek i inne atrakcje. Szczegółowych informacji udziela 
Marian Kiełkowski (tel. 32 4723041). 

Teatrzyk dla dzieci
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Gdy ponury Król zasiadł na tronie, zarządził zmianę nazwy króle-

stwa na Smutanię, odebrał poddanym uśmiechy i powołał Strażników 
Smutku. Czy taka historia może być wesoła? Ależ tak! Wezwany na 
pomoc mieszkańcom Pan Wesołowski przywróci radość i uśmiech.  
W jaki sposób mu się to uda? Zobaczcie! Dzieci - bezpłatnie, dorośli płacą 
bilet wstępu 10zł. 
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KGW Pniówek oraz GOK Pawłowice zapraszają na biesiadę jesienną 
w Domu Ludowym w Pniówku. Atrakcją spotkania będzie występ ze-
społu „INNERSIDE”, a całość poprowadzi Inga Papkala. Dla uczestników 
przygotowano smaczny poczęstunek i inne atrakcje. Szczegółowych 
informacji udziela Regina Budzińska (tel. 509 329 827) oraz Helena 
Matera (32 4721905). 
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Rada Sołecka i GOK Pawłowice zapraszają 25 października na tra-
dycyjną biesiadę dla rolników. O dobrą zabawę podczas imprezy zadba 
Krzysztof Zaremba i zespół do tańca. Szczegółowych informacji udziela 
Grzegorz Cyrulik (tel. 661 859 878).
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Kolejne spotkanie miłośników gier planszowych i bitewnych odbędzie 

się 25 października, w godz 13.00 – 21.00 w sali ogólnej Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu. Zapraszamy pasjonatów dobrej rozrywki.  
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jarząbkowicach zaprasza na Biesiadę 
Śląską, która odbędzie się 8 listopada w Domu Ludowym. Organizatorzy 
zapewniają dobrą zabawę i smaczny poczęstunek. Zapisy pod numerem 
telefonu: 32/ 47 23 312, 507 262 768.  

Jest to cotygodniowy program kuli-
narny, w którym znany i lubiany ku-
charz śląski Remigiusz Rączka odwie-
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dza restauracje posiadające certyfikat 
Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”. 
Program został zrealizowany 11 wrze-

śnia. Jak zwykle podczas gotowania 
nie zabrakło  dobrego humoru i śląskiej 
godki. – Jak to wonio – mówił Remi-

giusz Rączka przygotowując sandacza 
na grzybowym risotto z kaszy z sosem 
pietruszkowym. – Dodomy trocha wina, 
ale procenty idą do luftu, więc można 
pomaszkiecić. 

Program nagrywany był w pią-
tek, dlatego z restauracyjnego menu 
wybrano dania z ryb. Był to pstrąg 
smażony na maśle z czosnkiem oraz 
sandacz na „kaszotto”. Do wspólnego 
gotowania został zaproszony szef 
kuchni pawłowickiej restauracji Bartło-
miej Paszek. – To już nasz drugi wspólny 
program – mówił podczas nagrania. – 
Kamera już mnie nie stresuje.    

Kucharze zaprezentowali również 
inne regionalne przysmaki: udko  
z kaczki podane z flambirowanymi 
jabłkami i kluskami pietruszkowymi 
oraz swojską szarlotkę. Wszystkie 
te dania znajdują się w menu, więc 
każdy może przekonać się, że smakują 
wybornie.  

Ekipę telewizyjną podpatrywała 
grupa dzieci i młodzieży. W na-
grywaniu uczestniczyli członkowie 
Dziecięcego Zespołu „Pawłowice” oraz 

zwyciężczynie konkursu kulinarnego 
organizowanego wiosną w Szkole Pod-
stawowej w Pielgrzymowicach. Udział 
w programie był dla nich nagrodą. – 
Nie wiedziałam, że rybę przed smażeniem 
najpierw obtacza się w mące krupczatce. 
Skórka jest wtedy bardziej chrupka – 
mówi Klaudia Węglorz. – To dla nas 
duże wyróżnienie obserwować podczas 
pracy tak znanego kucharza. Czasami 
oglądam jego program, ale jeszcze nigdy 
nie uczestniczyłam w nagrywaniu progra-
mu telewizyjnego. Nie spodziewałam się, 
że to taka mozolna praca. bs
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Odcinek nagrany  w Pawłowi-
cach zostanie wyemitowany na 
antenie TVP Katowice w sobotę, 
4 października o godz. 18.00 
oraz następnego dnia o godz. 
10.30. Tydzień później program 
będzie można zobaczyć na antenie 
TVP Regionalna (11 października  
o godz. 12.00 i 12 października  
o godz. 9.00). 

Zapraszamy przed telewizory! 
Będzie smacznie i wesoło!

W festiwalu, który odbył się 27 
września, wzięło udział siedemna-
ście chórów z całego kraju. Przed 
publicznością i jury wystąpili chó-
rzyści m.in. z Przemyśla, Warsza-
wy, Kalisza, Krakowa oraz z diecezji 
tarnowskiej.

Przesłuchania odbyły się w koście-
le św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej. 
Każdy chór wykonał trzy dowolne 
utwory religijne z własnego reper-
tuaru, zróżnicowane stylistycznie,  
i jeden utwór obowiązkowy. Muzy-
ków oceniały autorytety w dziedzinie 
chóralistyki: prof. Lidia Matynia, 
prorektor Akademii Muzycznej  
w Krakowie, ks. prof. dr hab. An-
drzej Zając z Międzyuczelnianego 
Instytutu Muzyki Kościelnej UPJP II  
w Krakowie oraz prof. dr Jerzy Kurcz 
z Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Jury oceniało intonację, artykulację, 
ekspresję muzyczną, dobór reper-
tuaru oraz prezencję chóru podczas 
występu.

Po zakończeniu przesłuchań,  
w tarnowskiej katedrze odprawiona 
została msza św. pod przewodnic-

Nagroda dla „Animato” 
w ogólnopolskim festiwalu 

twem ks. infułata Adama Kokosz-
ki. W nabożeństwie uczestniczyły 
wszystkie chóry biorące udział 
w konkursie. Śpiewy  
w wykonaniu ponad 
pół tysiąca osób wy-
warły niesamowite 
wrażenie na słucha-
czach. Ściany świątyni 
drżały od donośnych 
głosów chórzystów. 

P o  e u c h a r y s t i i 
ogłoszono wyniki  
i odbył się koncert 
galowy. Chór „Ani-
mato”, działający pod 
kierunkiem Małgo-
rzaty Lucjan, zdobył 
II miejsce w kategorii 
chórów kameralnych 
ex aequo z chórem 
Musica Ex Anima  
z Krakowa pod dy-
rekc ją  Krzysztofa 
Michałka. I miejsca  
w tej kategorii zdobył 
Zespół Wokalny Canti 
z Warszawy pod dy-

rekcją Justyny Adamskiej. 
Gratulujemy chórzystom i dyry-

gentce wspaniałego występu. bs
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1. Polonia Bytom 12 32 38-6

2. Odra Opole 12 26 27-15
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4. Ruch Zdzieszowice 12 24 21-11
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III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA
(MISTRZOWSKA)

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY
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KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

11 października o godz.9.40  
w GOS Pawłowice odbędzie się turniej 
dla dzieci szkół podstawowych.

Wręczone zostaną puchary  
w 4 kategoriach wiekowych oraz 
około 30 nagród rzeczowych.

Startowe wynosi 10 zł od osoby. 
Zapisy przyjmowane są mailowo: 
stowarzyszenieszachowe@interia.pl, 

Szachowe zawody
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telefonicznie 505 487 509 lub w dniu 
turnieju do godz. 9.30.

12 października do rywalizacji 
będą mogli przystąpić wszyscy chęt-
ni. O godz. 9.40 w GOS Pawłowice 
odbędzie się otwarty turniej szacho-
wy. Startowe wynosi 25 zł (dorośli), 
15 zł (juniorzy do 18 lat), 10 zł (dzie-
ci). Zapisy jak wyżej.

Na realizację zadań została przyznana dotacja celowa na podstawie 
„Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2014 z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Aerobik i zumba 
w Warszowicach
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 AEROBIK 
w poniedziałki 

w godz. 18.00 – 19.00 
w środy 

w godz. 16.45 – 17.45 
Opłata za udział w zajęciach 

(płatne każdorazowo przed rozpo-
częciem zajęć wynosi 3 zł /godz. 

ZUMBA 
w czwartki 

w godz.18.30 – 19.30 

Opłata za udział w zajęciach 
(płatne każdorazowo przed rozpo-
częciem zajęć wynosi 7 zł /godz. 

Organizatorem mistrzostw będzie 
GKS Futsal Pawłowice. O przepro-
wadzeniu zawodów w naszej gminie 
zdecydowała Komisja ds. Futsalu 
i Piłki Plażowej Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.

W urzędzie gminy odbyło się już 
spotkanie w sprawie organizacji tej 
dużej imprezy, na której pojawią się 

Mistrzostwa Polski 
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drużyny z całego kraju. Mistrzostwa 
potrwają trzy dni, od 20 do 22 marca 
2015 roku. Miejscem centralnym 
zawodów będzie hala sportowa GOS 
w Pawłowicach. Wkrótce powstanie 
specjalna strona internetowa, na 
której znajdą się wszystkie ważne 
informacje dla uczestników zawodów 
i kibiców. bs
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Gminna Liga 
Skata Sportowego

Przedszkolaki pod okiem instruk-
tora będą oswajać się z wodą i zdobędą 
pierwsze pływackie szlify. Zajęcia 
planowane są w każdą środę w go-
dzinach popołudniowych. Koszt 
wynosi 45 zł miesięcznie. W cenie są 

,�J������������
dla przedszkolaków

bilety wejścia na basen dla dziecka  
i towarzyszącego mu opiekuna.

Zapisy przyjmowane są do końca 
października w kasie GOS lub telefo-
nicznie pod numerem 32/ 47 24 215. 
Liczba miejsc ograniczona.

Każda tancerka prezentowała 
przed komisją minutowy układ 
choreograficzny do wybranej przez 
siebie muzyki oraz szpagaty, mostki 
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i wszystko, co potrafi. Były tańce 
z pomponami, wstążką, a nawet 
z hula – hop. Wszystkie wypadły 
znakomicie.

Na podstawie przesłuchań uczest-
niczki zakwalifikowano do jednej  
z czterech grup wiekowych. Po raz 
pierwszy klub liczy ponad 50 osób. bs 

Zajęcia rozpoczynają się 1 paź-
dziernika i będą odbywać się w drugą i 
czwartą środę miesiąca w godz. 19.00 
– 21.00 na terenie pływalni „Wodny 

Oferty z wymaganymi dokumen-
tami należy składać osobiście lub 
drogą pocztową w GOS Pawłowice, 
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podstaw nurkowania
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Raj” w Pawłowicach.
Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o wcześniejsze zapisy pod 
numerem telefonu 691 43 77 66.
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ul. Szkolna 1b, 43- 250 Pawłowice, 
w terminie od 1 do 17 października 
do godz. 14.00.
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Turniej zorganizował KRS TKKF 
„Rozwój” Pawłowice.

Ekipy podzielono na dwie grupy. 
Mecze były rozgrywane w grupach 
A i B do dwóch setów.   

Mecz o trzecie miejsce rozegrał się 
między TKKF „Rozwój” Pawłowice  
i Golden Boys. Spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem drużyny gospoda-
rzy 2:0 (15 – 11,15 – 12). 

W finale drużyna Top Ten zmie-
rzyła się z VRF Klimatyzacja. Wynik 
spotkania to 2:0 dla pierwszej z dru-
żyn (15-5, 15-10). bs

Siatkarze z Top 
Ten najlepsi  
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu 

w Pawłowicach 32/ 449-45-10 
czynny całą dobę
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Zapłacił za telefon i…
… wciąż czeka na przesyłkę. Trzydziestolatek z Golasowic 

zakupił przez Internet telefon Samsung Galaxy S4. Wpłacił 820 
zł na konto, ale nie otrzymał towaru ani zwrotu pieniędzy.

Pościg za motorem 
Policjanci z Pawłowic w bezpośrednim pościgu zatrzymali 39 

- latka z Krzyżowic. Mężczyzna kierował motorowerem marki 
Piaggio będąc w stanie nietrzeźwości (1,04 mg/l). Do zatrzy-
mania doszło 14 września na ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach. 

Wjechał w motorowerzystę  
39 - latek z Jastrzębia – Zdroju, kierując samochodem marki 

Renault Clio, podczas wykonywania skrętu w lewo zderzył się 
z motorowerem. 40 - latek z Żor ze złamanym obojczykiem 
trafił do szpitala. Do wypadku  doszło 19 września po godz.13 
na ul. Zjednoczenia w Pawłowicach.  

Na działalność rolniczą

Wójt gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę 
nieruchomości położonej w Pielgrzymowicach 
przy ul. Gruntowej, będącej własnością gminy 
Pawłowice, na okres 5 lat, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności rolniczej. Powierzchnia 
działki do dzierżawy wynosi 1,8959 ha. Prze-
targ odbędzie się 29 października o godz. 10.00  
w Urzędzie Gminy w Pawłowicach. 

Do wynajęcia 
w przychodni zdrowia 

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony do  
3 lat, o powierzchni 29,80 m kw., położonego w przychodni 
zdrowia w Pniówku przy ul. Kruczej 12, z przeznaczeniem na 
działalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającą nega-
tywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne. Przetarg 
odbędzie się 29 października o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.
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www.zdrowie.
pawlowice.pl

SPEŁNIJ 

MARZENIA
Z KREDYTEM

SUPER OKAZJA
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 
10
Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach, 

tel. 991.
Urząd Gminy w Pawłowicach 
 – 32/ 47 56 300
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
Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład 
Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i Tele-
technicznych Damiana Kryski, tel. 32/ 472 
16 45, 781 999 905 lub Referat Infrastruk-
tury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 
47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych - Gminny Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 

292, 32/ 72 41 272, 601 439 119 (w godz. 
od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 396 250, 509 
922 931 (w pozostałych godzinach).
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) w 
dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi 

BETONIARSTWO
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Przyjmę 
panią do pracy 
w kwiaciarni 

w Pielgrzymowicach, 
tel. 509 119 770.
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Punkt Kasowy
Pielgrzymowice
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Punkt Kasowy
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Punkt Kasowy
Warszowice
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Punkt Kasowy
Studzionka
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Zatrudnię emeryta

z doświadczeniem

do montażu mebli,

tel. 509 194 788

SEWRIS RTV KUBIŃSKI
Pawłowice, ul. Miarki 32

tel. 32/ 47 22 644, 692 754 089
Oferuje usługi

w zakresie naprawy
 sprzętu rtv:

TV – LCD
MONITORY I INNE 
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Artur Wojtaczka

43 – 250 Pawłowice
ul. Stawowa 40
tel. 604 202 308

Wykonujemy:
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LOKAL 
������������

Restauracja „Stary Zdrój” 
w Jastrzębiu – Zdroju 

zatrudni wykwalifikowanych 
kucharzy oraz pomoce kuchenne. 

CV proszę przesyłać 
na adres e-mail: 

restauracja@staryzdroj.com.pl

ORZECHY WŁOSKIE

łuskane i niełuskane,

kupię - 608 390 951

Studio „Alex” 
w Pawłowicach zatrudni 
doświadczoną fryzjerką, 

tel. 883 007 537. 
CV proszę przesyłać 

na adres e-mail:
 studio – alex@wp.pl
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W sobotę, 30 sierpnia gospodar-
stwo agroturystyczne Wacławików 
z Pielgrzymowic rozbrzmiewało 
szczekaniem psów i nawoływaniem 
myśliwych. Po raz pierwszy na na-
szym terenie odbyły się próby polowe 
wyżłów i psów małych ras. 
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Organizatorem spotkania myśli-
wych i ich pupilów była Okręgowa 
Rada Łowiecka w Katowicach oraz Ko-
misja Kynologiczna przy Kole Łowiec-
kim Remiza Pawłowice. - Głównym 
celem naszego spotkania jest sprawdzenie 
użyteczności psów do polowań – mówi 

główny sędzia Zbigniew Skrzek.  - 
To są młode zwierzęta, w wieku do 18 
miesięcy, a więc rozpoczynające życie 
psa myśliwskiego. Warto dodać, że są 
to psy rasowe, posiadające rodowody. Je-
żeli pomyślnie przejdą próby, otrzymają 
świadectwo psa rasowego. 

Zawody, które odbyły się w niedzielę, 21 
września, przyciągnęły wielu pasjonatów 
jeździectwa i miłośników tych pięknych, 
majestatycznych zwierząt. W skokach przez 
przeszkody sprawdzili się młodzi jeźdźcy 
z Lędzin, Świerklan, Pruchnej, Cieszyna, 
Bielska – Białej i Czech. - To nasze pierwsze za-
wody. W ciągu tygodnia stworzyliśmy parkur. 
Mobilizacja była pełna – opowiada Grzegorz 
Penkala z gospodarstwa agroturystycznego 
w Pielgrzymowicach, organizator zawo-
dów. -   Syn Daniel kilka tygodni temu zaczął 
skakać przez przeszkody i zainspirował nas, 
aby stworzyć klub jeździecki.  

W programie zawodów znalazły się 
konkursy dla najmłodszych jeźdźców i tych 
bardziej zaawansowanych. Zawodnicy ska-
kali najpierw przez przeszkody o wysokości 

Widowiskowe 
skoki przez 
przeszkody

60 cm, potem 80 cm, a ci najlepsi także 1 m. 
Odbyła się również najbardziej widowiskowa 
potęga skoku. 

- Jestem bardzo zadowolona – mówi Żaneta 
Widenka z Pielgrzymowic. - Mam drugie miejsce. 

Młoda mieszkanka Pielgrzymowic jeździ 
konno od 10 lat. - Zaczęłam jako 8 – latka – 
opowiada. - Dziś mam już swojego konia i każdy 
dzień spędzam w stajni.

W zawodach wzięło udział ponad 40 jeźdź-
ców. - Podziwiam ich odwagę i ambicję. Niektórzy 
mają trudne konie, nie znają terenu, a mimo to, 
nie poddają się – mówi sędzia Kazimierz Stec.

Zawody zorganizowane w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Penkala” zostały bardzo 
dobrze ocenione przez uczestników, a organiza-
torzy już zapowiadają, że takich imprez będzie 
jeszcze więcej. bs  
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W próbach polowych brało udział 25 
psów. - Jestem bardzo zadowolony. Mój pies ma 
dopiero 9 miesięcy, ale świetnie sobie poradził. 
Zebrał bardzo dobre noty, szczególnie za pracę  
w wodzie – opowiada Marek Moroń z Grzawy.   

Próby są ważnym sprawdzianem dla psa 
myśliwskiego, który odgrywa dużą rolę na 
każdym polowaniu. To on wytropi, wskaże, 
i jeszcze nierzadko przyniesie upolowaną zdo-
bycz. Okazja, aby podpatrzeć psich łowczych 
nie nadarza się zbyt często. bs

zdj. bs
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do wody.


