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Ale jest tam ładnie!

„Schetynówka”  
w Golasowicach gotowa

23 października, miał miejsce odbiór techniczny inwestycji realizowanej 

przez firmę Bud-Rol z Golasowic. Przebudowa ul. K. Miarki, która kosztowała 

450 tys. zł, została sfinansowana ze środków budżetu gminy. Prace trwały 

od maja i polegały na kompleksowym przebudowaniu jezdni na odcinku 

o długości ponad 120 metrów, pomiędzy ul. Krzyżową i Wierzbową. Droga 

w tym miejscu usytuowana jest na skarpie, która została wyprofilowana  

i umocniona. Natomiast od strony posesji wykonano mur oporowy  

z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Zamontowano specjalne 

bariery linowe, by auta nie wypadały z drogi. Będzie to szczególnie ważne 

jesienią i zimą, gdy nawierzchnia stanie się śliska. Pobocza zostały wyko-

nane z kostki betonowej. Całość wygląda ładnie i estetycznie. Dodatkowo, 

w ramach inwestycji wykonano nakładkę asfaltową na odcinku o długości 

270 metrów do ul. Wierzbowej. Prace ze względu na zabytkowy kościół 

prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków. bs

- Teraz nasz zabytkowy kościół jest jeszcze bardziej 

wyeksponowany – uważają mieszkańcy. Zakończyła się 

przebudowa drogi dojazdowej do kościoła św. Katarzyny 

w Pielgrzymowicach. 

Dla mieszkańców Golasowic zakończona modernizacja jednej z waż-

niejszych dróg we wsi i budowa chodnika to duże wydarzenie. – Droga 

jest szeroka, jeździ się po niej komfortowo – mówi jeden z mieszkańców.  

Kierowcy i piesi mogą korzystać z nowej inwestycji od kilku dni. Odbiór 

miał miejsce 27 października. W tym wydarzeniu uczestniczyły władze 

samorządowe powiatu i gminy, wykonawca oraz sołtysi Golasowic  

i Jarząbkowic. – Cieszymy się z tej inwestycji, bo ul. Zawadzkiego stanowi 

dogodne połączenie do Jarząbkowic, a szeroki chodnik będzie służył pieszym 

– mówi sołtys Dariusz Czakon. 

Modernizacja ul. Zawadzkiego została zrealizowana w ramach Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”). 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł, z czego 50 proc. wyłożył budżet 

państwa, a pozostałą połowę sfinansowały Powiat Pszczyński (893 tys. 

zł) i Gmina Pawłowice (650 tys. zł). Wykonawcą robót było konsorcjum 

firm Drogród z Ćwiklic oraz Bud - Rol z Golasowic. 

W ramach inwestycji wyremontowany został również odcinek  

ul. Kasztanowej o długości  570 m oraz odcinek ul. Wiejskiej (830 metrów). 

Koniec robót na drogach w Golasowicach i Jarząbkowicach oznacza 

również zakończenie prac na drogach powiatowych w południowych 

sołectwach gminy. Wyjątkiem jest ul. Nałkowskiej w Golasowicach, która 

dotychczas nie była jeszcze remontowana. bs

Poszerzona i równa droga o długości 1,1 kilometra, od-

wodnienie i chodnik – tak w skrócie wygląda inwestycja reali-

zowana przez Powiat Pszczyński i Gminę Pawłowice. – Cieszymy 
się, że mamy w naszym sołectwie kolejną wyremontowaną drogę 
i chodnik – mówi sołtys Golasowic Bogumiła Tekla.

W pogotowiu czeka m.in. kilkanaście pługów, w których zamontowa-

ne są urządzenia GPS oraz lekkie odśnieżarki do chodników. - Zimowym 

oczyszczeniem gminy Pawłowice zajmą się w większości te same firmy, co 

w poprzednich latach. Zostały one wybrane w przetargu - mówi Krystyna 

Batko. - Każda z nich będzie odpowiedzialna za konkretne rejony, na jakie 

została podzielona nasza gmina. Firmy mają teraz czuwać przez całą dobę. 

Wytyczne dotyczące walki z zimą są jasne. Wykonawcy muszą do godz. 

5.00 rano, a w niedziele i święta do godz. 6.00 zapewnić przejazd po 

drogach. Na odśnieżenie chodników mają godzinę więcej. Maksymalna 

pokrywa śniegu na chodnikach może wynosić 5 centymetrów.

W pierwszej kolejności posypywane będą podjazdy, zakręty i skrzy-

żowania, następnie przystanki, dojazdy do parkingów i chodniki. Drogi 

na całej długości będą posypywane tylko w razie wystąpienia oblodzeń 

po porozumieniu z koordynatorem akcji, czyli pracownikiem Urzędu 

Gmina przygotowana 
do zimy

Do zimy jesteśmy przygotowani. Sezon rozpocznie się już 

z początkiem listopada. Firmy, które będą odpowiadać za od-

śnieżanie, czuwają - zapewnia Krystyna Batko, kierowniczka Re-

feratu Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Gminy. Używany będzie piasek lub piasek z solą. W sprawie akcji „Zima” 

należy dzwonić do Urzędu Gminy pod numery: 32 475 63 41, 32 475 63 

32 (osoba wyznaczona do kontaktu - Dariusz Kempny) lub bezpośrednio 

do wykonawców.

Uwaga!
Obowiązkiem właściciela jest usuwanie śniegu z wjazdu do po-

sesji. Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię. Należy go gromadzić w 

taki sposób, aby nie utrudniać przejścia pieszym i ruchu pojazdów.

Akcja „Zima”: kto i gdzie?
DROGI POWIATOWE

Warszowice, Krzyżowice, Pniówek: Strada Jastrzębie – Zdrój,  

tel. 32 471 67 88

Pawłowice: Usługi transportowe i roboty ziemne Krzysztof Dziendziel, 

tel. 691 380 142

Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice: Bud-Rol Golasowice,  

tel. 502 189 537

DROGI GMINNE

Krzyżowice, Pniówek: Strada Jastrzębie – Zdrój, tel. 32 471 67 88

Warszowice: Zbigniew Gogol Warszowice, tel. 603 674 029

Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice: Bud-Rol Golasowice,  

tel. 502 189 537

Pawłowice, Osiedle, Pniówek: Wypasione Ogrody Pawłowice,  

tel. 509 652 047  
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O podatkach 
na antenie TVP Info

Wygrana PiS

15 października, w TVP Info odbyła się przedwyborcza debata   

z udziałem ekspertów. Zaproszeni eksperci wypowiadali się w studiu 

telewizyjnym. Natomiast w tzw. „wejściach na żywo” telewizja łączyła się 

m.in. z naszą gminą. Mieszkańców przepytywali reporterzy Przemysław 

Adamski  z TVP Info oraz Anna Kropaczek z Radia RMF FM. Pawłowiczanie 

przekonywali, że warto płacić podatki, bo dzięki nim gmina się rozwija. 

Uważają, że wszyscy powinni płacić równe podatki. Jeden z mieszkańców 

podkreślił, że ważny jest sposób wydawania pieniędzy, a nie wysokość 

podatków. bs

Jakie są plusy, a jakie minusy polskiego systemu 

podatkowego? O tym dyskutowali eksperci w studiu tele-

wizyjnym, a także mieszkańcy Lublina oraz… Pawłowic! 

Nr

obw. 

głos.

Nazwa komisji
Andrzej 

KAMIŃSKI

Rafał Klemens  

MUCHACKI 

Ryszard Tadeusz 

WÓJCIK

1 Centrum Kultury Pawłowice 419 130 86

2 Centrum Kultury Pawłowice 434 196 78

3 Centrum Kultury Pawłowice 297 102 74

4
Szkoła Podstawowa nr 2 

w Pawłowicach 
317 112 81

5
Szkoła Podstawowa nr 2 

w Pawłowicach 
310 78 64

6
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Pawłowicach 
248 81 59

7 Dom Kultury Osiedle 327 116 54

8 Dom Kultury Osiedle 287 107 53

9 Dom Strażaka w Pielgrzymowicach 428 125 77

10 Dom Strażaka w Pielgrzymowicach 330 133 94

11
Szkoła Podstawowa 

w Warszowicach 
306 101 92

12
Szkoła Podstawowa 

w Warszowicach 
202 112 62

13 Dom Strażaka w Golasowicach 300 137 102

14
Zespół Szkolno - Przedszkolny 

w Krzyżowicach 
322 83 48

15 Dom Ludowy Jarząbkowice 143 57 41

16 Dom Ludowy Pniówek 155 49 37

RAZEM  4825 1719 1102

Procent poparcia 63,10% 22,48% 14,41%

Nr

obw. 

głos.

Nazwa komisji
Prawo 

i Sprawiedliwość

Platforma 

Obywatelska
Razem KORWiN PSL

Zjednoczona 

Lewica
 „Kukiz'15”

Nowoczesna 

Ryszarda Petru
Frekwencja

1 Centrum Kultury Pawłowice 326 101 18 30  30  24  99  27  67,44%

2 Centrum Kultury Pawłowice 359 127 21 29 15 35 91 42 67,76%

3 Centrum Kultury Pawłowice 245 57 25 23 13 31 71 25 55,70%

4
Szkoła Podstawowa nr 2 

w Pawłowicach 
232 71 22 40 11 34 88 26 56,60%

5
Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Pawłowicach 
224 45 25 25 4 32 93 10 52 97% ,

6
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Pawłowicach 
182 50 23 17 8 25 85 14 53,85%

7 Dom Kultury Osiedle 231 72 20 28 2 29 96 19 57,25%

8 Dom Kultury Osiedle 237 46 33 25 6 25 62 20 54,03%

9 Dom Strażaka w Pielgrzymowicach 341 75 25 12 19 25 104 29 58,45%

10 Dom Strażaka w Pielgrzymowicach 268 91 24 20 12 32 94 25 60,88%

11
Szkoła Podstawowa 

w Warszowicach 
252 70 14 20 34 13 68 27 60,61%

12
Szkoła Podstawowa 

w Warszowicach 
164 69 16 18 8 20 57 36 56,63%

13 Dom Strażaka w Golasowicach 258 80 18 23 20 40 81 44 52,10%

14
Zespół Szkolno - Przedszkolny 

w Krzyżowicach 
273 56 5 14 10 21 59 15 59,03%

15 Dom Ludowy Jarząbkowice 128 38 4 8 11 26 22 4 49,20%

16 Dom Ludowy Pniówek 140 27 5 16 10 9 24 8 56 

RAZEM 3860 1075 298 348 213 421 1194 371 57,90%

Procent poparcia 49,61% 13,82% 3,83% 4,47% 2,74% 5,41% 15,35% 4,77%

Partia zdobyła prawie 50 proc. głosów. Na drugim miejscu z nieco 

ponad 15 proc. poparcia uplasował się komitet Kukiz’15. Platforma była 

trzecia – na jej kandydatów swój głos oddało niecałe 14 proc. Rekordowo 

wysoka była frekwencja – do urn poszło prawie 60 proc. mieszkańców. 

Poniżej i obok szczegółowe wyniki.

W wyborach parlamentarnych najwięcej głosów od-

dano na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. 

Wyniki wyborów do Sejmu RP

Wyniki wyborów do Senatu RP
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Teresa Zamaryka w czasie głosowania w Domu Ludowym w Pniówku.
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Chcą z nami 
współpracować

Nowości na Eko Targu!

Wójt rozmawiał z 
Prezydentem RP
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Gmina Mstów składa się z 18 sołectw zamieszkiwanych przez blisko 

10 tys. mieszkańców. Jest to miejscowość o walorach rekreacyjno-tu-

rystycznych, często wybierana na miejsce zamieszkania przez osoby 

pracujące w Częstochowie, którzy chcą osiedlić się z dala od miejskiego 

zgiełku. Samorządowcy Mstowa usłyszeli o Pawłowicach za sprawą jednej 

z mieszkanek, która ma rodzinę właśnie w tej miejscowości. Pawłowi-

czanka opowiadała rodzinie o komunikacji gminnej, i tym, co dzieje 

się w Pawłowicach. A to „drogą pantoflową” dotarło do wójta Mstowa 

Tomasza Gęsiarza i przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Choryłka, 

którzy wraz z radnymi Bogusławem Gawronem i Adamem Gawronem 

postanowili osobiście udać się z wizytą do Pawłowic. W czasie spotka-

nia z wójtem gminy goście zwiedzili również nasze obiekty sportowe 

i Centrum Kultury. Obie gminy są zainteresowane dalszą współpracą. bs 

22 października, naszą gminę odwiedzili samorządow-

cy z Mstowa w powiecie częstochowskim. Goście byli ciekawi 

m.in. naszych rozwiązań dotyczących komunikacji lokalnej. 
Bundz to rodzaj sera twarogowego wyrabianego z mleka owczego 

lub w sezonie zimowym z krowiego. Łagodny w smaku doskonale na-

daje się na kanapki. Na targu dostępne są dwie jego wersje: naturalny 

i wędzony. Bundz oraz bryndzę przywiózł wystawca z Koniakowa. Na 

swoim stoisku ma on również gołki i oscypki.

Jabłka z przydomowego sadu oraz pyszne musy z cynamonem 

oferuje mieszkanka Zebrzydowic. Pani Barbara sama je przygotowuje, 

podobnie jak chipsy z jabłek. Natomiast soki wytłaczane są metodą na-

turalną w Ustroniu z zachowaniem wszystkich zdrowotnych właściwości 

owoców z jej sadu. 

Od niedawna na pawłowickim targu można również kupić kosmetyki 

z kolagenem. Kolagen nazywany jest eliksirem młodości i zdrowia: jego 

wklepywanie, wmasowywanie w skórę przynosi spektakularne efekty  

w schorzeniach stawów, żylaków, włosów czy paznokci. Kremy z kola-

genem nawilżają skórę i  działają przeciwstarzeniowo. bs

Na Eko Targu pojawili się nowi wystawcy. W sprzedaży 

są oscypki z Koniakowa, musy jabłkowe z cynamonem oraz 

wynalazek polskich naukowców, czyli kolagen naturalny.

23 października, w ramach wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy  

w Pszczynie, odbyło się spotkanie z samorządowcami powiatu. W czasie 

rozmowy wójt Franciszek Dziendziel poruszył kwestię zwrotu podatku 

od wyrobisk górniczych. Mówił, że konieczność zwrotu nienależnie po-

branego podatku (według nowego orzecznictwa) wpędziła wiele gmin,  

w tym również Pawłowice, w problemy finansowe. Zwrócił uwagę 

na fakt, że jednostki samorządowe zostały pozostawione same sobie. 

Kwestią sporną pozostaje tzw. „janosikowe”, czyli podatek, który dobrze 

prosperujące gminy płaciły na rzecz gorzej sytuowanych jednostek samo-

rządowych. Z dzisiejszej perspektywy gminy „janosikowego” nie powinny 

płacić. Prezydent Andrzej Duda zainteresował się tematem. W ponie-

działek, 26 października z urzędu gminy w Pawłowicach zostały wysłane 

dokumenty dotyczące sprawy na adres elektroniczny podsekretarza stanu 

Wojciecha Kolarskiego. Już następnego dnia, podsekretarz skontaktował 

się telefonicznie z wójtem gminy. Uzgodniono, że na początku listopada 

odbędzie się spotkanie w Warszawie. Wójt Franciszek Dziendziel będzie 

interweniował o zmianę niejasnych przepisów legislacyjnych.   

Prezydent RP Andrzej Duda zainteresował się problemem 

gmin górniczych w związku ze zwrotem podatku od wyrobisk. 
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I Targi Przedsiębiorców 
za nami!
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Targi otworzył o godz. 12.00 wójt gminy Franciszek Dziendziel, 

główny pomysłodawca przedsięwzięcia. Za jego sprawą salę bankie-

tową Centrum Kultury wypełniły kolorowe stoiska, na których pię-

trzyły się stosy ulotek, reklamowych gadżetów, ale przede wszystkim 

produkty wytwarzane na pawłowickim rynku – sprawdzone, dobre  

i lokalne. – Właśnie dziś obchodzony jest Dzień Drożdżówki. Przygo-

towaliśmy spory zapas dla naszych klientów – usłyszałam na stoisku 

piekarni „Tad” z Pawłowic. – A ma, Pani, ochotę na nasz tort? Mamy dwa: 

czekoladowy na spirytusie z kremem z żółtek oraz ze śmietaną i owocami.         

Odwiedzający targi mogli nie tylko podziwiać  kunsztownie wykonane 

słodkości, ale również ich skosztować. – Pychota – mówił każdy, kto 

spróbował dzieł pawłowickich cukierników. – A możemy pączka – pytali 

uczniowie przy stoisku piekarni Jo-Mar z Pawłowic. – Pewnie, bierzcie 

wszystko, na co macie ochotę – zachęcał właściciel.

Mieszkańcy mogli również sprawdzić jak smakuje krajanka twaro-

gowa produkowana w Pawłowicach, która od 2 tygodni oferowana jest  

w sprzedaży w mniejszych opakowaniach. Na stoisku z OSM Włoszczowa 

do degustacji były również kanapki z pastą twarogową oraz twaróg. 

Pyszne jedzenie wymaga należytej oprawy. Jak przygotować stół na 

różne uroczystości pokazała restauracja Uniwar. – Oferujemy catering do 

domu łącznie z obsługą. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy przywieźć całą 

zastawę, a nawet stoły, obrusy i dekoracje – zachęcała właścicielka.

16 października, w Centrum Kultury w Pawłowicach 

odbyły się po raz pierwszy Targi Przedsiębiorców z Gminy 

Pawłowice. Swoje stoiska przygotowało ponad 20 wy-

stawców. Były smaczne wypieki, nowinki techniczne oraz 

maszyny budowlane. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Degustując pawłowickie frykasy można było porozmawiać o nowo-

czesnych rozwiązaniach, które można zastosować w domu. – Nie ruszając 

się z kanapy, możemy sterować oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, 

ale też sprawdzić, czy wszystkie okna, bramy są zamknięte na noc - tłumaczył 

właściciel firmy Euro – Luk z Boryni. 

Oferowane były również ekologiczne piece do centralnego ogrzewa-

nia, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Zaprezentowano szeroką 

ofertę usług ubezpieczeniowych, budowanych i kowalstwa artystyczne-

go. Pokazano najmodniejsze fryzury, a także – ofertę imprezy z didżejem. 

Dla przedsiębiorców targi były okazją do wymiany doświadczeń oraz 

nawiązania współpracy. – Działamy na rynku dopiero od 3 lat. Dzięki dotacji 

z Unii Europejskiej założyłyśmy agencję reklamową – mówią Żaneta Jerche-

wicz i Aleksandra Piwowarczyk. – Sprzedajemy głównie przez Internet. Są 

to poduszki i koszulki z nadrukiem na zamówienia, kubki, kartki i inne. Cały 

czas się rozwijamy. Myślę, że dzięki targom pozyskamy nowych klientów. 

Sabina Bartecka 

Młode i przedsiębiorcze pawłowiczanki: 
Żaneta Jerchewicz i Aleksandra Piwowarczyk.

Eleganckie fryzury 
zaprezentował salon 
Tomasza Sobocika.

Słodkości z piekarni „Tad” 
z Pawłowic.

Restauracja „Uniwar” pokazała jak 
udekorować stół w zależności od okazji.

Targi odwiedzili uczniowie Technikum Logistycznego z Pawłowic. W targach uczestniczyły firmy: „Kolor”, „Dietikon”, 

„Studium”„Trójka wykańcza”, Euro – Luk, „AR-MET”, 

„Alsa”, Restauracja “Smak Regionu”, salony fryzjerskie 

„Sonia” i “Tomasz Sobocik”, „Womet”, „Dubli Max”, 

„Pasywny.pl”, „Master of design”, “Uniwar” Pawłowice, 

“Klimosz”, “Kropelka”, “Tad”,  “Arex”, OSM Włoszczowa 

Oddział Pawłowice, Foto Brączek  
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Bili rekord!

Bez języków 
obcych ani rusz

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji 

krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za 

tym idzie przez jak największą ilość osób. Do akcji prowadzonej przez 

Fundację WOŚP włączyło się 980 instytucji oraz 92.049 osób, które 

korzystały z 5.411 fantomów.  Wszystko zaczęło się punktualnie o 12.00  

i trwało dokładnie 30 minut. – Mamy pięć fantomów podarowanych 

nam przez WOŚP – tłumaczy Romana Rutka, dyrektorka szkoły. – Zajęcia  

z pierwszej pomocy prowadzimy od pierwszej klasy. Powtarzamy je cyklicznie, 

aby dzieci znały podstawowe czynności ratujące życie.

Wszystkie dzieci biorące udział w biciu rekordu (w Warszowicach było 

ich 90) dobrze wiedziały, jak należy udzielać  pierwszej pomocy. – Dwa 

wdechy i 30 ucisków na klatkę piersiową – tłumaczy Hania Wiktorowicz. – 

Nigdy nie wiadomo kiedy potrzebna będzie nasza pomoc – dodaje Daniel 

Gogol. – Wiemy jak ratować – podkreśla Paulina Sobieska. 

Całą akcję punktualnie o 12.30 zakończyły słowa nauczycielki: - Po-

gotowie przyjechało. Dzięki wam ranny przeżył. Na koniec były jeszcze 

prezenty od Fundacji WOŚP – apteczki – dla każdego uczestnika bicia 

rekordu oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Sabina Bartecka 

W piątek 16 października, w samo południe w War-

szowicach oraz wielu innych miastach w Polsce podjęta 

została półgodzinna próba pobicia rekordu w jednocze-

snym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

przez jak największą liczbę osób. Wydarzenie to zostało 

zorganizowane w ramach obchodów „Europejskiego Dnia 

Przywracania Czynności Serca”.

Zespoły uczniów wyłonione z poszczególnych klas uczestniczyły  

w quizie kulturoznawczym na temat Niemiec i Wielkiej Brytanii,  zma-

gały się z „łamańcem językowym” oraz tłumaczyły przysłowia z języków 

obcych na polski. W przerwach między poszczególnymi konkurencjami 

uczniowie wykonywali piosenki w językach obcych oraz pokazywali 

prezentacje multimedialne.

Gościem specjalnym obchodów był John Botha - native speaker, 

który opowiedział o zwyczajach panujących w krajach anglosaskich. bs

29 września, gimnazjaliści z Pawłowic uczestniczyli  

w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych. W przy-

gotowanych scenkach młodzież przekonywała, że warto 

znać nie tylko język polski. 

Rywalizacja na 
szczycie 

IV Międzynarodowy Rajd Górski odbył się 9 października. Spotkanie 

obydwu grup nastąpiło w Zwardoniu, skąd wszyscy ruszyli w góry na 

Beskidek. Po dotarciu na szczyt uczniowie z Krzyżowic zaprosili koleżanki 

i kolegów ze Słowacji do rozegrania konkursów i zawodów sportowych. 

Sędziowali opiekunowie, którzy wyłonili zwycięzców w grupie starszej 

i młodszej. Rywalizacja miała formę zabawy - na wszystkich czekały na-

grody: piłki, kaski rowerowe, rękawice i ochraniacze piłkarskie, skakanki 

i inne. Zakupiono je w ramach dotacji z Urzędu Gminy. Organizatorzy 

zadbali także o posiłek: obiad z deserem.

Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety 

na Rzecz Rozwoju Wsi i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach. 

- Było to kolejne udane spotkanie ze Słowakami – podkreśla Mariola Zo-

nenberg ze stowarzyszenia. - Okazja do lepszego poznania się i wspólnej 

zabawy. bs

Już po raz czwarty uczniowie z Krzyżowic i zaprzy-

jaźnionej szkoły w Tepliczce spotkali się w górach, aby 

uczestniczyć w konkurencjach sportowych. 

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. a

rc
hi

w
um



7RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

zd
j. b

s
zd

j. b
s

Sesja podatkowa

Wójt Franciszek Dziendziel przypomniał, że już po raz siódmy Gmina 

Pawłowice zorganizowała akcję „Pola Nadziei”, której celem jest pamięć 

o osobach nieuleczalnie chorych. – Pole powstało przy głównej drodze. 

Będziemy obserwować jak zakwitnie na wiosnę – powiedział.  

O nadziei i przebaczaniu mówił też spektakl przygotowany przez 

mieszkanki DPS. Przypowieść o „Synu Marnotrawnym” w konwencji 

czarnego teatru wzruszyła i wzbudziła zachwyt. Podobnie jak występ 

przygotowany przez Szkołę Podstawową z Pielgrzymowic. Padły ciepłe 

słowa, rozległy się zasłużone brawa. bs

Rada Gminy uchwaliła podatki na 2016 rok. Stawki zostały wcześniej prze-

dyskutowane na poszczególnych komisjach, tak więc podczas posiedzenia 

samorządu nie było już specjalnych wątpliwości. W przypadku podatku od 

nieruchomości niektóre stawki zostały obniżone, inne zaś podwyższone. 

Niewielka podwyżka (o 2 grosze) dotyczy budynków mieszkalnych. Wzrośnie 

również stawka dotycząca budynków związanych z działalnością gospodar-

czą – podatek na 2015 rok wynosił 22,07 zł, a w 2016 roku trzeba będzie zapła-

cić 22,86 zł. O 5 groszy mniej (czyli 4,65 zł) zapłacimy za budynki związane z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Największy wzrost dotyczy pozostałych 

budynków niemieszkalnych, czyli stojących osobno garaży i budynków go-

spodarczych. Stawka podatku będzie wyższa o 50 groszy i wyniesie 5,52 zł. Jest 

ona i tak znacznie niższa niż górna stawka określona przez Ministra Finansów. 

Za grunty związane z działalnością gospodarczą zapłacimy bez zmian, więcej  

(o 6 groszy) zapłacimy za pozostałe grunty. W przypadku podatku od środków 

transportowych średni wzrost zaplanowano na poziomie ok. 10 proc. Jednak 

obecne stawki zostały uchwalone w 2013 roku i nie były podwyższane od 

2 lat. Opłata targowa pozostaje bez zmian. Nowością jest zniesienie inkasa. 

Od nowego roku podatek od nieruchomości oraz rolny i leśny nie będzie 

zbierany przez sołtysów. Kwotę należnego podatku w terminie do 15 marca 

można będzie dokonywać drogą elektroniczną lub w Banku Spółdzielczym, 

gdzie wpłaty realizowane są bez prowizji. Od 2016 roku podatek do 100 zł nie 

będzie też dzielony na raty – opłata będzie jednorazowa. Kolejną nowością 

jest możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Wtorkowa sesja Rady Gminy poświęcona była, głów-

nie, podatkom. Radni zadecydowali o przyjęciu stawek od 

nieruchomości, transportu oraz opłaty targowej. 

Dla lepszej współpracy

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wystąpili z wnioskiem 

dotyczącym utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

W jej skład wejdą przedstawiciele Rady Gminy, Wójta Gminy oraz organizacji 

pozarządowych. Taki skład gwarantuje prezentowanie stanowisk i poglądów 

partnerów oraz możliwość wypracowywania porozumienia, które uwzględ-

nia racje wszystkich stron. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 

jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla 

Wójta Gminy.

Wybory ławników

W dalszej części sesji wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Jastrzę-

biu – Zdroju oraz do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Kadencja ławników trwa 

cztery lata. Ta trwająca upływa wraz z końcem 2015 r. Dlatego ogłoszono 

nabór kandydatów. Wyboru dokonali radni w tajnym głosowaniu. W wyniku 

ich głosowania od 1 stycznia pracę w sądzie w Jastrzębiu rozpoczną: Wal-

demar Słaboń, Iwona Zielińska, Krzysztof Wojciechowski  i Ewa Kurasiewicz, 

natomiast w Gliwicach: Grażyna Podchorodecka i Maria Szymura.  

Dotacje do kotłów

Rada Gminy przyjęła uchwałę dotyczącą dotacji do inwestycji 

służących ochronie powietrza na terenie gminy. Dopłaty do kotłów 

nie zmieniają się i wynoszą maksymalnie 3 tys. zł, natomiast dotacja 

do pomp ciepła i układów solarnych służących do ogrzewania wody 

użytkowej została zmniejszona, a jej maksymalna wysokość to 2 tys. zł.    

Podczas sesji uchwalono również miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego dla części Warszowic – teren Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej oraz stacji uzdatniania wody. 

Wszystkie uchwały znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

oraz w BIP. 

Sabina Bartecka

Pole Nadziei powstało 
w Pielgrzymowicach

Teren przed Domem Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach. 

Przyszła setka ludzi, dzieci trzymają w ręce kolorowe kwiatki z bibuły, 

dorośli kosze z cebulkami żonkila. Kilka słów wstępu, przemówienia 

gości i wspólne sadzenie kwiatków.

Pierwsze zaczęły dzieci, bo ich przyszło najwięcej. - Po co tu przyszłam? 

Trzeba pamiętać, że są ludzie nieuleczalnie chorzy, oni potrzebują otuchy  

i wsparcia – mówiła uczennica szkoły podstawowej.

Siostra Felicyta Mryka, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej, która 

wraz z Urzędem Gminy zaprosiła mieszkańców do sadzenia żonkili, była 

wzruszona. – Te kwiaty są dla naszych dziewczyn znakiem, że ktoś o nich 

pamięta i chce im pomóc. Dla naszych podopiecznych to bardzo ważne, że 

ktoś przyjdzie do nich zwyczajnie pogadać. Drzwi naszego domu są otwarte.

Sadzili wszyscy chętni: mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, siostry 

zakonne, przedszkolaki i uczniowie, samorządowcy, dyrektorzy szkół  

i proboszcz miejscowej parafii.

21 października, mieszkańcy naszej gminy zasadzili 

ponad 700 cebulek żonkili, które są symbolem nadziei. 
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Urodziny trwały dwa dni. Rozpoczęły się w czwartek, 22 paździer-

nika od mszy świętej z udziałem samorządowców gminy Pawłowice  

i powiatu pszczyńskiego, lokalnych organizacji oraz społeczności 

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. W kościele,  

w którym odprawiono nabożeństwo, przed wielu laty grał na organach 

Karol Miarka. Jego dom znajdował się tuż obok – w wyremontowanym 

budynku mieści się obecnie przedszkole. Po mszy złożono kwiaty pod 

tablicą, która znajduje się na budynku, aby przypominać o tej ważnej 

dla Śląska postaci.     

Dalsze uroczystości powiatowe odbyły się w szkole. - To, że tutaj się dziś 

spotykamy i śpiewamy polski hymn w dużej mierze jest zasługą Karola Miarki 

– mówił dyrektor Andrzej Pilis, witając wszystkich przybyłych na aka-

demię. Barbara Bandoła, przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego 

przypomniała, że w lutym radni powiatowi ustanowili rok 2015 Rokiem 

Karola Miarki w Powiecie Pszczyńskim. - Karol Miarka to ciekawa postać. 

To przykład bohatera, który obudził w sobie polskość, a swoje przekonania 

potrafił szerzyć wśród innych - mówiła przewodnicząca.

„Karol” dla uczennicy
W Szkole Podstawowej im. Karola Miar-

ki w Pielgrzymowicach kolejne pokolenia 

zdobywają wiedzę, stawiając sobie za 

wzór postać patrona szkoły. Od siedmiu lat 

uczniowie, którzy wyróżnili się pozytywną 

działalnością otrzymują nagrodę „Karol”. 

W tym roku zaszczytu tego dostąpiła Ro-

zalia Woźny. W minionym roku szkolnym 

pełniła ona funkcję przewodniczącej 

samorządu uczniowskiego, reprezento-

wała też szkołę w wielu konkursach. – Nie 

spodziewałam się wyróżnienia. Jestem 

bardzo szczęśliwa – mówiła po odebraniu 

nagrody.   

W tym roku nominowanych było 

sześcioro uczniów: Kamila Czyż, Nadia 

Kloczkowska, Paweł Lebioda, Emilia Till 

i Marta Wawrzyczek. 

190. urodziny 
Karola Miarki

Pielgrzymowice bardzo uroczyście świętowały 190. 

rocznicę urodzin Karola Miarki, pochodzącego z tej miejsco-

wości nauczyciela, organisty, pisarza i wybitnego działacza 

narodowego. 

Zapisane w dokumentach i pamięci
Na tym nie koniec nagród. Kolejnym miłym akcentem było nadanie tytułu 

Przyjaciela Szkoły Agnieszce Kieloch. – Tutaj się urodziłam i wychowałam. Przez 

ćwierć wieku pracowałam w szkole – mówiła wzruszona. Pani Agnieszka to 

osoba zaangażowana nie tylko w życie szkoły, ale również sołectwa. Jest 

wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki 

z Pielgrzymowic, dała się poznać również jako autorka.  Pod jej redakcją po-

wstała niezwykle ciekawa publikacja pt. „Zapisane w dokumentach i pamięci. 

Dzieje oświaty w Pielgrzymowicach”. - Ta książka ma ogromne znaczenie dla 

historyków, którzy chcąc napisać syntezę Śląska, będą musieli do niej sięgnąć. 

Ma też ogromne znaczenie dla mieszkańców Pielgrzymowic i okolicznych miej-

scowości, bo jej jednym z największych plusów jest personifikacja historii. Na jej 

kartach widzimy dzieje konkretnych ludzi, wymienionych z imienia i nazwiska 

- mówił dr Jacek Szpak z Uniwersytetu Śląskiego, który recenzował książkę.

Książka została wydana przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

w ramach cyklu „Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej”. To praca zbiorowa pod 

redakcja Agnieszki Kieloch. W skład zespołu redakcyjnego weszli nauczyciele  

z Pielgrzymowic - Celina Piwko, Iwona Swoboda, Henryk Śmieszek i Andrzej 

Pilis. - Współtwórcami tej publikacji byli mieszkańcy Pielgrzymowic, którzy 

udostępnili nam swoje rodzinne archiwa i informacje, dzięki nim ta książka jest 

barwna – podkreślała Agnieszka Kieloch.

W książce znajduje się wiele cennych dokumentów, które po raz pierwszy 

zostały wydobyte na światło dzienne. Jest tu m.in. wpis córek Karola Miarki, 

które 29 listopada 1938 r. odwiedziły „organistówkę”, w której kiedyś uczył 

ich ojciec.

Złożono kwiaty pod tablicą przy domu rodzinnym Karola Miarki.

Nagrodę „Karol” odebrała Rozalia Woźny (pierwsza z lewej). Nominację otrzymali: Marta  Wawrzyczek, 
Emilia Till, Paweł Lebioda, Nadia Kloczkowska i Kamila Czyż.

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. b

s

zd
j. b

s



9RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Wieczornica z chórem 
Kilka dni później okrągłe urodziny świętowało Stowarzyszenie Społeczno – 

Kulturalne Karola Miarki, które zaprosiło mieszkańców na muzyczne spotkanie 

z chórem „Animato”, który we wrześniu zdobył Grand Prix XII Festiwalu Pieśni 

Maryjnej „Magnificat 2015” w Piekarach Śląskich. Pawłowicki chór wystąpił  

w auli szkoły, prezentując utwory muzyki dawnej i współczesnej. Koncert 

znakomicie wpisał się w urodziny najsłynniejszego mieszkańca Pielgrzymo-

wic, w którego życiu muzyka, a zwłaszcza gra na organach odegrała istotną 

rolę. Zebrani wysłuchali również prelekcji dotyczącej działalności edukacyjnej 

Karola Miarki, które wygłosiły dr Maria Szostak – emerytowana nauczycielka 

historii i doradca metodyczny oraz dr Danuta Kocurek – pracownik Zakładu 

Historii i Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Stowarzyszenie  w szczególny sposób dba o przekazanie spuścizny tego Wiel-

kiego Ślązaka i o zachowanie dziedzictwa historycznego Pielgrzymowic. Może się 

pochwalić kilkoma publikacjami dotyczącymi Pielgrzymowic. Z okazji 190. urodzin 

Karola Miarki przygotowała kolejną. Broszura „Witamy w Pielgrzymowicach” jest 

kolorowym informatorem prezentującym w ciekawy sposób zarówno historię, 

najważniejsze zabytki, jak i malowniczą przyrodę Pielgrzymowic. Wydano również 

cztery pocztówki prezentujące szkołę, zabytkowy kościół, przedszkole oraz dawne 

Pielgrzymowice. Ta ostatnia powinna zainteresować zwłaszcza osoby pasjonujące 

się historią, gdyż została przygotowana na podstawie oryginalnej pocztówki z lat 

30. ubiegłego stulecia. Przedstawia m.in. klasztor, zamek i kościół. Na pamiątkę 

spotkania uczestnicy wieczornicy otrzymali zarówno informator, jak i pocztówki.     

Zaangażowanie, z jakim w Pielgrzymowicach, w miejscu urodzenia Karola 

Miarki, kultywuje się pamięć tej ważnej dla Śląska postaci jest godna najwyższej 

pochwały.                                                                                                 Sabina Bartecka

Za sprawą magicznego zegara solenizant poja-
wił się na scenie. 

Powstały nowe publikacje i pocztówki  
dotyczące Pielgrzymowic.

Chór „Animato” otrzymał owacje na stojąco.

Agnieszka Kieloch została wyróżniona za wieloletnią działalność 
na rzecz szkoły i miejscowości.

Aula zgromadzia wielu mieszkańców gminy. 
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KULTURA

PRZEWODNIK

PO KULTURZE  LISTOPAD

www.gokpawlowice.pl

Zapraszamy na kolejne 

spotkania z filmem na du-

żym ekranie. W każdą środę 

o godz. 19.00 w sali widowiskowej Centrum 

Kultury wyświetlane są mniej znane produkcje 

sprzed kilku lat. Poniżej repertuar na listopad.    

 

4 listopada, godz. 17.00: 
Składanka polskich animacji

Najmłodszych widzów zapraszamy na filmy animowa-

ne produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

Dzieci będą miały możliwość obejrzenia na dużym ekranie 

m. in. „Reksia”, „Bolka i Lolka”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, 

czy „Przygody Myszki”. Seanse filmowe mogą okazać się 

ciekawą propozycją spędzania popołudnia w rodzinnej atmosferze, a także 

stać się pretekstem do twórczych rozmów o historii i własnym dzieciństwie. 

Seans filmowy trwa około godziny.

4 listopada, godz. 19.00:
 „Tylko kochankowie przeżyją” - horror

Bohaterami filmu jest para wampirów o imionach 

Adam i Ewa. Adam żyje na opuszczonych przedmieściach 

Detroit, mieszka w dużym, starym domu, wypełnionym 

sprzętem muzycznym różnego rodzaju. Jest muzykiem, 

którego nagrania są popularne w amerykańskich klubach, jednakże prawie 

nigdy nie opuszcza domu. Ewa mieszka w Tangarze. Jest miłośniczką książek. 

Para krwiopijców próbuje odbudować swój związek sprzed lat.  Film Jima 

Jarmuscha jest pełen nawiązań do historii sztuki i nauki.

11 listopada, godz. 19.00: 
„Kebab i horoskop”

Filmowy debiut Grzegorza Jaroszuka, młodego twórcy, 

starającego się pokazać widzom świat z własnej, autorskiej 

perspektywy. To komedia, ale inna, niż te, które zwykle kręci 

się w Polsce. Reżyser bawi się poetyką typową dla teatru 

absurdu, więc role przypisywane komizmowi i tragizmowi 

zostają odwrócone. 

18 listopada, godz.19.00
„Jak zatrzymać ślub”

Szwedzki reżyser, Drazen Kuljanin opowiada o dwojgu 

obcych sobie ludzi, Amandzie (Lina Sundén) i Philipie 

(Christian Ehrnstén), którzy wybierają się na ten sam ślub 

z zaskakująco podobnymi zamiarami. Oboje chcą nie 

dopuścić do tego, by pewien związek małżeński został 

zawarty; każde z własnych powodów.

25 listopada, godz. 19.00:
 „Taka piękna katastrofa”

W jednorodzinnym domu na przedmieściach spotykają 

się cztery pary, by wziąć udział w ich tradycyjnym spotka-

niu. Jeszcze zanim przyjęcie się rozkręci, dowiadują się że 

w centrum miasta zdetonowano „brudne bomby”, zostało 

im więc tylko kilka godzin życia. Muszą podjąć decyzję, co z tym faktem zrobić. 

Reakcje na koniec świata są specyficzne. Jakie? Zapraszamy na seans.

BILETY: 5 zł - młodzież, 10 zł - dorośli

Biesiada w Pielgrzymowicach 
28 listopada, godz. 18.00, OSP Pielgrzymowice 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Pielgrzy-

mowicach i GOK Pawłowice zapraszają na coroczną biesia-

dę z udziałem Bogusława Musiolika i zespołu Happy Folk. 

Spotkania seniorów teraz do południa

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza seniorów na dopołu-

dniowe spotkania z kulturą, które odbywać się będą od 18 

listopada w każdą środę w godz. 10.00- 12.00. 

- Zapraszamy emerytów, rencistów, gospodynie domo-

we do wyjścia z domu, by umilić sobie dopołudniowy czas  

w „Klubie Senior Cafe”, w którym zaproponujemy państwu 

ciekawe spędzenie czasu z kulturą i sztuką – zachęca Gabriela 

Gwiszcz, instruktorka GOK Pawłowice. - Będą spotkania z le-

karzem, kosmetyczką i dietetykiem, poznamy podstawy kom-

putera, będziemy gotować i degustować smaczne potrawy. 

Spotkania w „Klubie Senior Cafe” są bezpłatne. Pierwsze 

odbędzie się już 18 listopada. W ramach obchodów Święta 

Niepodległości seniorzy będą na dużej scenie śpiewać pieśni 

patriotyczne. Więcej informacji w kolejnym wydaniu gazety.

Cecyliada w Pielgrzymowicach
7 listopada, godz. 15.00, 

Agroturystyka Penkala Pielgrzymowice 

Zespół „Niezapominajaki” działający przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Pawłowicach zaprasza na coroczne 

spotkanie wszystkich zespołów śpiewaczych i wokalnych  

z terenu gminy Pawłowice. Impreza organizowana jest 

z okazji święta św. Cecylii - patronki wszystkich muzy-

kujących. Spotkanie rozpocznie msza św. w kościele  

w Pielgrzymowicach w intencji chórzystów i ich rodzin. 

Następnie zespoły udają się na biesiadę, która odbędzie 

się w gospodarstwie agroturystycznym.

Biesiada rolnicza w Pawłowicach
14 listopada, godz. 18.00, OSP Pawłowice

Rada Sołecka oraz GOK Pawłowice zapraszają miesz-

kańców na biesiadę rolniczą. Organizatorzy zapewniają 

wyżywienie oraz zabawę przy muzyce. Zapisy przyjmuje 

sołtys Grzegorz Cyrulik, tel. 661 859 878.

Biesiada w Jarząbkowicach
14 listopada, godz. 18.00, 

Dom Ludowy Jarząbkowice

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarząbkowicach zaprasza na 

biesiadę, podczas której wystąpi Inga Papkala oraz zespól 

Inner Side.  Zapisy przyjmuje przewodnicząca KGW Jadwiga 

Kiełkowska, tel. 32 47 23 312, 507 262 768.   

Wybieramy Mistrza Ortografii
14 listopada, godz. 15.00, Dom Kultury 

w Pawłowicach Osiedlu

Przed nami czternasta edycja Gminnego Dyktanda im. 

Heleny Brzozowskiej o tytuł Mistrza Ortografii 2015 r. Do 

sprawdzenia swojej znajomości ortografii zapraszamy dzie-

ci, młodzież i dorosłych, a szczególnie całe rodziny. Zapisy 

przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 47 21 036 

lub osobiście w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 w terminie 

do 12 listopada. Nagrodą główną w konkursie jest tablet!
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KULTURA
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Dla zakochanych 
w teatrze i nie tylko W szpilkach do Manolo

Talizman w TVP Katowice

Trzynasta edycja Pawłowickich Spotkań Teatralnych trwała od 22 do 

27 października. Przez pięć dni młodzi ludzie zafascynowani teatrem pre-

zentowali efekty swojej pracy, uczestniczyli w zajęciach doskonalących 

ich warsztat i oglądali przedstawienia przygotowane przez inne grupy.     

Na początek – Młodzieżowa Grupa Teatralna z Gminnego Ośrodka 

Kultury w Pawłowicach wystawiła bajkę „Inne Kaczątko”. Na scenie poja-

wiły się zwierzęta: kury, kogut, kot, pies, stary osioł i kaczka. Na widowni 

zasiadły dzieci z pawłowickich szkół. Po południu prezentowane były trzy 

spektakle dla młodzieży i osób dorosłych w wykonaniu grup z ośrodków 

kultury w Bieruniu, Brzeszcach i Koszutce. Ta ostatnia przygotowała 

znakomite przedstawienie pt. „Dwoje biednych Rumunów mówiących 

po polsku” na podstawie pierwszego dramatu Doroty Masłowskiej. 

Opowieść o dwojgu młodych ludzi, którzy wpychają się kierowcom do 

samochodów, twierdząc że są bardzo biednymi Rumunami mówiącymi 

po polsku, mimo późnej pory spotkała się z bardzo ciepłym przejęciem 

widzów.  

Czasu na sen było niewiele, bo kolejnego dnia od rana młodzi 

adepci teatru zdobywali szlify pod okiem doświadczonych aktorów  

i reżyserów teatralnych. Wieczorem czekał na nich najnowszy musical 

w wykonaniu grypy z GOK Pawłowice, a po nim dyskoteka. – Jestem 

zachwycona festiwalem – mówi Olga Krawczyk, która zagrała w dwóch 

spektaklach – Na pewno za rok znowu tutaj przyjedziemy. Przez te kilka dni 

dużo się nauczyłam, poznałam nowe techniki aktorskie i bardzo fajnych 

ludzi. Świetnie się wszyscy bawiliśmy.

 „Melpomania” jest największym wydarzeniem teatralnym w naszej 

gminie. Festiwal był czasem edukacji, spotkań i wielu rozmów na temat 

sztuki, ale przede wszystkim okazją do dobrej zabawy w gronie osób 

zakręconych na teatr.

Sabina Bartecka  

Kolejna edycja „Melpomanii” to przede wszystkim 

Święto Teatru i nowe, różnorodne pomysły dzieci i młodzieży 

na realizację pasji, jaką jest aktorstwo. 

Agnieszka Lingas-Łoniewska spotkała się z czytelniczkami, aby 

opowiedzieć o swojej twórczości. - Pisarka ma w naszej gminie mnóstwo 

wielbicielek – przyznaje Halina Mańka, dyrektorka biblioteki. - O popular-

ności jej książek, łączących sensację z romansem, świadczy fakt, że chcąc 

wypożyczyć dany tytuł trzeba zarezerwować sobie miejsce na długiej liście.

Podczas spotkania autorka opowiedziała skąd czerpie pomysły na 

swoich bohaterów oraz dlaczego jej powieści są tak różnorodne tema-

tycznie, chociaż zawsze łączy je wątek miłosny. Na zakończenie były 

jeszcze autografy i pamiątkowe zdjęcia. bs

Autorka powieści „Bez przebaczenia”, „Zakręty losu”, 

czy „W szpilkach do Manolo” przyjechała do Pawłowic na 

zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Podczas nagrania pawłowicki zespół zaprezentował pieśni ludowe 

ze swojego bogatego repertuaru. Udział w nagraniu był pomysłem wła-

ścicieli restauracji, którzy w ten sposób chcieli sprawić paniom prezent z 

okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 30-lecia istnienia zespołu. – 

Dziękujemy za zaproszenie – mówi Gabriela Gwiszcz, instruktorka zespołu. 

– Czujemy się zaszczycone i wyróżnione. Udział w nagraniu i obserwowanie 

znanego kucharza w czasie pracy - to było dla nas ciekawe doświadczenie.   

„Rączka gotuje” to cotygodniowy program kulinarny, w którym 

znany i lubiany kucharz śląski Remigiusz Rączka prezentuje przepisy na 

popularne śląskie potrawy w nowych wersjach, jak i mniej znane, czy 

zapomniane regionalne przysmaki. Nagranie będzie można zobaczyć 

31 października o godz. 18.00 i 1 listopada o godz. 10.30 na antenie TVP 

Regionalna. bs

Zespół „Talizman” został zaproszony do udziału w pro-

gramie kulinarnym „Rączka gotuje”, który był nagrywany  

w Restauracji „Smak Regionu” w Pawłowicach.

Spektakl „Polak potrafi” teatru z Bierunia.
Po spotkaniu był czas na autografy i wspólne zdjęcia z pisarką.
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Warsztaty teatralne były czasem nauki i zabawy.
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SPORT

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 
1. Rekord Bielsko-Biała  12 27 22-5

2. Odra Opole  12 27 23-9

3. BKS Stal Bielsko-Biała  12 20 15-10

4. Pniówek Pawłowice Śląskie 12 20 15-8

5. Skra Częstochowa  12 19 11-7

6. LKS Bełk  12 19 20-17

7. GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)12 18 16-13

8. Górnik II Zabrze  12 18 20-11

9. Szombierki Bytom  12 18 13-14

10. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 12 16 18-17

11. Ruch Zdzieszowice  12 15 15-17

12. LKS Czaniec  12 13 5-9

13. Ruch II Chorzów  12 12 15-25

14. Grunwald Ruda Śląska  12 8 18-33

15. Piast II Gliwice  12 8 11-23

16. LZS Piotrówka  12 3 6-25

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 
1. Strażak Pielgrzymowice  10 30 52-14

2. Strażak Dębowiec  10 20 25-14

3. LKS Pogórze  10 20 38-13

4. Victoria Hażlach  10 17 22-22

5. Spójnia Górki Wielkie  10 16 27-17

6. Iskra Iskrzyczyn  10 13 21-18

7. Błękitni Pierściec  10 13 36-18

8. LKS Rudnik (k. Skoczowa)  10 12 19-25

9. Promyk Golasowice  10 9 14-32

10. KS Nierodzim (Ustroń)  10 7 14-29

11. KS Brzezówka (k. Skoczowa) 10 3 10-76

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY

Ligi

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 
1. Stal Chełm Śląski  10 25 28-8

2. Polonia Międzyrzecze  9 22 24-12

3. Znicz Jankowice  10 21 39-18

4. Czarni Piasek  9 19 27-18

5. Polonia II Łaziska Górne  10 18 36-17

6. LKS Brzeźce  10 14 15-17

7. LKS II Goczałkowice Zdrój  9 13 18-14

8. KS Warszowice  9 13 17-14

9. LKS Wisła Mała  9 11 22-20

10. LKS Czarków  10 9 15-22

11. LKS Krzyżowice  9 9 13-30

12. LKS Mizerów  10 7 12-30

13. ZET II Tychy  10 5 13-25

14. LKS Woszczyce  8 0 7-41

Każda okazja 
jest dobra do gry w szachy

Dzień Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Szachowe Gminy uczciło na swój spo-

sób, organizując turnieje dla dzieci ze szkół podstawowych oraz wszystkich chętnych.

17 października go królewskiej gry przy-

stąpiło 27 uczniów szkół podstawowych. 

Najlepszą znajomością szachów popisał się 

Dominik Kania. Drugie miejsce zajął Paweł 

Kotula, a podium uzupełnił Kajetan Żygadło.  

W kategorii chłopców klas I-III zwyciężył Mate-

usz Szuścik, drugie miejsce zajął Rafał Wojtala,  

a trzecie Flawian Krawczyk. Wśród uczniów klas 

IV – VI kolejno uplasowali się: Dominik Kania, 

Paweł Kotula i Kajetan Żygadło. 

W grupie najmłodszych dziewczynek 

zwyciężyła Paulina Salamon, przed Hanną 

Szczykutowicz i Olgą Więcek. Ich starsze 

koleżanki zajęły kolejno miejsca: Kinga Greń  

(I miejsce), Paulina Lelek (II miejsce) i Julia Skura 

Cztery razy złoto 
dla judoków!

Aż czworo zawodników UKS Judo Pawłowice stanęło na najwyż-

szym stopniu podium podczas Ligii Dzieci, Młodzików i Juniorów 

Młodszych w Sosnowcu. Zawody odbyły się 18 października. 

Wiktoria Bandura wystartowała w dwóch kategoriach wagowych 

60 i 68 kg. W obydwu, w pięknym stylu wywalczyła miejsce pierwsze. 

Niepokonani w swoich kategoriach pozostali także Maksymilian Ban-

dura w wadze do 39 kg i Magdalena Trzeciok w wadze 66 kg. Drugą 

lokatę zajął Michał Trzeciok (38 kg), a trzecią: Magdalena Babilas (52 

kg) oraz Jerzy Ficek (43 kg). Gratulujemy sukcesu! bs

Szachy nocą

Podobnie jak w poprzednich latach, maraton będzie trwał 

12 godzin. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 20.00, a zakoń-

czą o 8 rano. Przez całą noc każdy z uczestników rozegra 40 

partii po 5 minut na zawodnika. Swój udział zapowiedziało 

już prawie 100 zawodników.

Wpisowe dla mieszkańców gminy wynosi 15 zł. Zapisy na 

stronie internetowej www.chessarbiter.com. Organizatorem 

maratonu jest Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice. 

Kontakt Jan Milanowski, tel. 505-487-509.

W sobotę, 7 listopada w hali sportowej GOS 

Pawłowice odbędzie się XVI Międzynarodowy Noc-

ny Maraton Szachowy o Puchar Przewodniczącego 

Rady Gminy Pawłowice.

(III miejsce).  

18 października, rywalizacja miała charakter 

otwarty. W turnieju wzięły udział 43 osoby, w tym 

dwóch zawodników z Ukrainy. Zwycięzcą został 

Maciej Janiszewski przed Robertem Sapetą, Kac-

prem Bilczewskim i Kazimierzem Tchórzewskim. 

Wśród niezrzeszonych najlepszy był CzesŁaw Filip, 

drugie miejsce zajął Andrzej Wnorowski, a trzecie 

Władysław Czylok. W kategorii kobiet zwyciężyła 

Dominika Gorczyca, druga była Katarzyna Szlejter, 

a trzecia Agnieszka Gabzdyl.

W rywalizacji brała udział także młodzież do 

lat 13. Na podium uplasowali się kolejno: Mikołaj 

Polczyk, Olga Bilczewska i Piotr Karwacki. 

Gratulujemy. bs 

Wiktoria Bandura.

Z kompletem zwycięstw „Stra-

żak” Pielgrzymowice zakończył 

rundę jesienną w klasie „B”. Takie-

go wyniku nie udało się osiągnąć 

dotąd żadnej drużynie w tej klasie 

rozgrywek. Jak tego dokonał? 

Więcej w kolejnym wydaniu gazety.    

14 listopada 
otwarcie lodowiska

�������	�

����������	��������	
��������

��������������������������

��!������������������"��
�
#���������������������������������

�������������������  

bilet normalny: 6 zł
bilet ulgowy: 4 zł
karnet normalny: 36 zł (6 wejść + 1 gratis)
karnet ulgowy: 24 zł (6 wejść + 1 gratis)
tor curlingowy: 30 zł za godzinę
wypożyczenie łyżew: 5 zł, 
ostrzenie: 5 zł, 
„pingwinki”: 5zł za 30 minut $��%����&'(

Najlepsi szachiści 
szkół podstawowych.
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Jak pięknie jest w Pieninach! 

Po gry do Centrum Kultury
19 października, sklep „Zgrana rodzina” przeniósł się z Eko 

Targu do Centrum Kultury w Pawłowicach. Znajduje się obok 

biura GOK. Dostępne są tutaj najpopularniejsze nowoczesne 

gry planszowe. Można je kupić lub wypożyczyć od 9.00 do 

17.00. Sklep od listopada ma być również otwarty w sobotę. bs

Pierwszego dnia piechurzy przemierzyli dolinę Dunajca, podziwiali 

piękno gór na tarasie widokowym znajdującym się na Trzech Koronach, 

przez Górę Zamkową dotarli na Sokolicę z najsłynniejszą w kraju sosną 

dumnie rosnącą na skraju urwiska. Drugiego dnia weszli na położoną 

nad Szczawnicą Palenicę, aby przez Szafranówkę, dotrzeć do schroniska 

Orlica. 

Przed nami ostatni w tym roku wyjazd. 15 listopada w planach 

jest Wielka Rycerzowa w Beskidzie Żywieckim. Zapisy i informacje 

na www.pttk.pawlowice.pl i podczas dyżurów w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Pawłowicach w drugą i czwartą środę miesiąca w godzi-

nach 16.00 do 17.00.

Pawłowiccy turyści przemierzali szlaki w Pienińskim 

Parku Narodowym. Dwudniowa wycieczka zorganizowana 

przez Gminne Koło PTTK w Pawłowicach rozpoczęła się  

w Sromowcach Niżnych, a zakończyła w schronisku Orlica. 

Kronika Policyjna

Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32 449-45-10 - czynny całą dobę

Spłonął budynek gospodarczy 
17 października, po godzinie 20.00 zapalił się dach budynku 

gospodarczego przy ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach. Budynek był 

przeznaczony do rozbiórki. 

Na miejsce przyjechało siedem jednostek straży pożarnej  

z okolicznych miejscowości. Działania straży pożarnej trwały do 

północy. Po zakończonej akcji gaśniczej rozebrana została część 

spalonej konstrukcji dachu, przekopano oraz przelano wodą  

pogorzelisko. Nikt nie został ranny. 

Zatrzymane trzy Syryjki
W nocy z 23 na 24 października, na stacji paliw w Warszowicach 

funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali trzy obywatelki Syrii, 

które nielegalnie przebywały w Polsce.

Kobiety schowały się w naczepie tira. Usłyszał je kierowca 

auta – obywatel Turcji, który zadzwonił na policję z informacją, że  

w jego naczepie znajdują się jakieś osoby.  

Po przybyciu na miejsce straży granicznej okazało się, że są 

tam trzy obywatelki Syrii w wieku 25, 45 i 70 lat. Cudzoziemki 

były osłabione i nie posiadały przy sobie żadnych dokumentów. 

Kobietom udzielono pomocy medycznej, a następnie zostały 

przewiezione do placówki straży granicznej w Bielsku – Białej, 

gdzie zapewniono im  posiłek i miejsce do wypoczynku.

Pani Grażynie Kaczmarczyk
Dyrektorowi 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach
słowa wsparcia i wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Syna
składają

Aleksander Szymura
Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice

z radnymi

Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy

z pracownikami urzędu
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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).

Dla laureata konkursu przewidzia-

na jest nagroda w postaci Medalu 

Wojana, który wręczony zostanie 

na Balu Przedsiębiorców 30 stycz-

nia 2016 r.

Zgłoszenia należy składać do 

30 listopada 2015 r. w punkcie 

podawczym Urzędu Gminy przy 

ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach 

lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Zgłoszenia powinny być opisane: 

Konkurs „Firma z Tradycjami”

Regulamin konkursu dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 

Gminy oraz na stronie internetowej: www.pawlowice.pl w zakładce 

Przedsiębiorca – Firma z Tradycjami. 

Kto może składać zgłoszenia?
Uprawnieni do składania zgłoszeń są: właściciele zgłaszający wła-

sną firmę, Zarząd Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej, Kapituła 

Konkursu, Wójt Gminy, komisje stałe Rady Gminy, Rada Sołecka, Rada 

Osiedlowa Samorządu Mieszkańców.

Zapraszamy wszystkie firmy o charakterze produkcyj-

nym, usługowym i handlowym działające na terenie Gminy 

Pawłowice od co najmniej 20 lat, do udziału w konkursie 

ogłoszonym przez Wójta Gminy Pawłowice pod nazwą 

„Firma z Tradycjami”. 

„Firma z Tradycjami” 
- zgłoszenia do konkursu

duża sala na 130 osób z klimatyzacją 
i zapleczem kuchennym

parking i plac zabaw dla dzieci 
mała sala na mniejszy imprezy do 40 osób 

(w osobnej części)

konkurencyjne ceny:
wesele dwudniowe 600 zł 

wesele jednodniowe 450 zł 
zabawa taneczna 370 zł 

uroczystość okolicznościowa 210 zł 
zebrania i szkolenia o charakterze komercyjnym 200 zł 

wynajem małej salki 200 zł 
ceny netto, wynajmujący niezależnie od najmu 

ponosi opłaty za media

Wesela, 
urodziny, 
imprezy 
okolicznościowe
w Domu Ludowym w Jarząbkowicach 
oraz Domu Ludowym w Pniówku  

W sprawie wynajmu należy kontaktować się z gospodarzami obiektów:
Helena Matera, tel. 500 317 536 – Dom Ludowy Pniówek

Krystyna Brachaczek, tel. 785 119 445 Dom Ludowy Jarząbkowice

Zapraszamy na spektakl teatralny 

„Urodziny Dziadka”
 - komedię w trzech aktach, pisaną gwarą śląską -  w wykonaniu 

Amatorskiego Zespołu Teatralnego z Suszca pod kierunkiem Bogusława  

Musiolika. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie GOK oraz online na 

www.gokpawlowice.pl

�����������������%�
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Zapraszamy na 

„Zaduszki Jazzowe” 

Gwiazdą wieczoru będzie GŁYK PIK TRIO. Bilety w cenie 20 zł  

do nabycia w kasie GOK oraz online na www.gokpawlowice.pl

�����������������%�
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

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

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).

Zatrudnię Panią 

- wykształcenie średnie, 

dobra znajomość 

komputera

tel. 602 558 861 

SKORZYSTAJ Z NAJNOWASZEJ 
OFERTY KREDYTOWEJ
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DLA ROLNIKÓW
KREDYT NAWOZOWY do 2 tys.na ha

ponadto kredyty obrotowe i inwestycyjne

GWARANTUJEMY:
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DLA KLIENTÓW 
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UKS Budo Pawłowice 
prowadzi zapisy:

1) Ju-jitsu dla dzieci w wieku powyżej 10 lat  

i młodzieży - zajęcia odbywają się w Zespo-

le Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach 

w środę i piątek od 18.30 do 20.30,  

2) Kung –fu dla dzieci od 7 lat – zajęcia  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paw-

łowicach w środę i piątek od 17.00 do 18.30,  

3) Samoobrona dla kobiet – zajęcia w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach 

w każdy poniedziałek od 19.00 do 20.30.  

Szczegółowe informacje na stronie www.

uksbudo.pawlowice.pl oraz pod numerem 

tel. 780 154 881. 
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Akcja połączona jest z kampanią Ministerstwa Sportu i Turystyki 

„Stop zwolnieniom z WF-u”. Badania pokazują bowiem, że w szkołach 

podstawowych blisko 20 procent uczniów nie bierze udziału w lekcjach, 

w gimnazjach - ponad 20 procent, a w szkołach ponadgimnazjalnych 

jeszcze więcej, bo ponad 30 procent. W rezultacie polskie dzieci tyją 

najszybciej w Europie, a ich aktywność fizyczna w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat wyraźnie spadła.

- Od najmłodszych lat warto zaszczepiać w maluchach chęć do ruchu 

– uważa Jerzy Grelowski, nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 

1 Pawłowice. – Trzeba przekonywać o pozytywnym wpływie aktywności 

fizycznej, zachęcać do kontaktu ze sportem.

Sportowe spotkanie rozpoczął wykład o zaletach aktywności fizycz-

Trenerzy od Marcina 
Gortata w Pawłowicach!

„Gwarek” bezkonkurencyjny

Trenerzy współpracujący z Marcinem Gortatem  

w fundacji MG13 odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 

1 w Pawłowicach. Szkoła jako jedna z 50 placówek w całej 

Polsce zakwalifikowała się do udziału w projekcie Szkolny 

Skills Challenge ,,Mierz wysoko 2015”. 

nej, później uczniowie obejrzeli triki koszykarskie w wykonaniu Pawła 

Stalmacha z fundacji MG13. – Każdy może zostać mistrzem. Potrzebna 

jest tylko chęć dążenia do upragnionego celu, wytrwałość i ciężka praca – 

przekonywał, pokazując jak żonglować trzema piłkami na raz.  

Po rozgrzewce zaproszono dzieci do konkursu, który prowadził star-

szy brat Marcina Gortata – Filip. Były rzuty do kosza, strzały na bramkę 

i slalom z piłką. Czterdziestu pięciu uczniów próbowało swoich sił na 

pełnym wyzwań torze przeszkód. Byli wśród nich koszykarze, piłkarze, 

cheerleaderki, wszyscy dla których lekcje wychowania fizycznego to 

dobra zabawa. Każdy chciał wypaść jak najlepiej, bo nagroda też była 

niezwykła. Fundacja MG13 przygotowała nagrodę główną dla zwycięzcy 

– wyjazd do USA na mecz NBA oraz spotkanie z Marcinem Gortatem dla 

najlepszego zawodnika kon-

kursu oraz jego nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

Po prawie dwugodzinnych 

zmaganiach, pełnych emo-

cji, okrzyków i wsparcia ki-

biców wyłoniono szkolnego 

zwycięzcę – Magdalenę 

Blecharz, uczennicę klasy VI. 

O tym, czy pojedzie do USA 

zdecydują wyniki z innych 

szkół. Trzymamy kciuki!

Sabina Bartecka

Zmierzyły się drużyny z Rzeszowa, 

Rudy Śląskiej i Katowic. Gospodarze 

okazali się niezbyt „gościnni”, wygry-

wając wszystkie mecze i tym samym 

zwyciężając w całym turnieju. Dziew-

częta „Gwarka” wysoko pokonały KS 

„Pogoń” z Rudy Śląskiej 64:10, Rzeszów 

„Podkarpacie” 52:45 oraz MKS MOS 

Katowice 53:22. 

 „Gwarek” Pawłowice zdobył I miej-

sce przed drużynami z Rzeszowa i Ka-

towicami. Gratulujemy wygranej. bs 

25 i 26 września, w hali 

GOS Pawłowice odbyła się dzie-

wiąta edycja turnieju koszyków-

ki dziewcząt. Zawody zorganizo-

wał GUKS „Gwarek” Pawłowice.
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Paweł Stalmach zadziwił 
uczniów pokazem trików 

koszykarskich.

Konkursy przeprowadził Filip Gortat, 
starszy brat znanego koszykarza.


