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Program uroczystości:
9.00   Msza za Ojczyznę w kościele 
   pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach
10.00 Złożenie wieńca i zapalenie zniczy 
            pod pomnikiem ofiar II wojny 
            światowej

• Uroczysta akademia w Centrum Kultury  
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67

• Wręczenie stypendiów ,,Szansa", 
      ,,Motywacja" oraz ,,Warto się uczyć"

• Wręczenie nagród ,,Za Zasługi dla Gminy 
Pawłowice"

• Występ artystyczny: Grupa musicalowa eM 
i Karol Lucjan - fortepian

• Poczęstunek
Zapraszamy!

Spalarni i składowiska odpadów nie będzie strona 5
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Nowa bieżnia
Nowe siłownie

Będzie parking przy 
boisku

Końcowe prace na boisku

1620 m kw. nowej nawierzchni z poliuretanu już za 
kilka tygodni będzie do dyspozycji mieszkańców Osiedla 
Pawłowice.

Nowe urządzenia siłowe oddano do użytku w Go-
lasowicach i Krzyżowicach. Obiekty powstały w ramach 
funduszu sołeckiego. 

Mieszkańcy Golasowic i kibice piłki nożnej z pewnością 
ucieszą się z wiadomości, że gmina ogłosiła przetarg na 
przebudowę ul. Lema w Golasowicach.

12 października ruszyły oczekiwane prace związane z remontem 
bieżni wchodzącej w skład boiska znajdującego się przy Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Pawłowicach. Z obiektu będą korzystać 
przede wszystkim uczniowie tej szkoły.

Zanim jednak biegacze wypróbują nową nawierzchnię, najpierw 
robotnicy muszą przygotować teren oraz wykonać rowy, które będą 
stanowić odwodnienie obiektu.

Bieżnia o długości 250 metrów będzie składać się z 4 torów. Jej na-
wierzchnia z poliuretanu zapewni bezpieczne użytkowania i przyczyni 
się do komfortu biegu. Z takiego samego podłoża wykonana zostanie 
rozbieg do skoczni w dal.

Prace potrwają do połowy listopada, a podczas kolejnego etapu zo-
staną wyremontowane trybuny i zamontowane zostaną piłkochwyty. bs

Zapłocie w Pawłowicach 
do projektowania 

Lada dzień gmina podpisze umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej przebudowy ul. Zapłocie w Pawłowicach.

To już drugi przetarg, jaki gmina ogłosiła na te prace. W poprzednim 
złożono dwie oferty za kwotę prawie 300 tys. zł, co znacznie przekraczało 
środki zaplanowane w budżecie. Po ograniczeniu zakresu prac geode-
zyjnych przetarg został rozstrzygnięty za kwotę 223 tys. zł.   

W ramach projektu zaplanowano gruntowną przebudowę drogi wraz 
z regulacją odwodnienia. Droga zostanie zabezpieczona przeciw szko-
dom górniczym, które w tym rejonie są szczególnie dotkliwe. Ulica Za-
płocie stanowi alternatywny przejazd w razie zamknięcia ul. Wyzwolenia 
w czasie powodzi, do których doszło już kilkakrotnie w minionych latach.

Prace projektowe potrwają do listopada 2019 roku. Realizacja wy-
maga przejęcia gruntów. bs        

W ramach inwestycji przy drodze znajdującej się bezpośrednio 
w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej, zostaną wybudowane miejsca 
parkingowe o powierzchni łącznej 230 m kw. Prace będą prowadzo-
ne do maja 2019 roku i obejmą budowę miejsc postojowych oraz 
utwardzenie poboczy. bs    

       Na ukończeniu są prace przy budowie boiska wielofunkcyjne-
go w Jarząbkowicach. Obiekt o wymiarach 22 na 40 metrów został 
oświetlony i ogrodzony. Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
terenu. Przy boisku znajdą się urządzenia wielofunkcyjne, natomiast  
z inicjatywy lokalnej, powstanie altana na świeżym powietrzu. Od-
biory techniczne zaplanowano na pierwszą połowę listopada. bs  

Dewastacje 
w Warszowicach

W Golasowicach siłownia na wolnym powietrzu powstała przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Wyposażona została w cztery urzą-
dzenia wysiłkowe, z których dwa, biegacz i narciarz, zakupione zostały 
z funduszu sołeckiego. Natomiast kolejne dwa urządzenia zostały 
przeniesione z  Jarząbkowic, gdzie przy budowanym obecnie boisku 
powstanie nowa, większa siłownia. Również z funduszu sołeckiego 
doposażono istniejącą już siłownię przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Krzyżowicach. Na wniosek mieszkańców zakupiono dwa nowe 
urządzenia: biegacz i orbitrek.

Koszt zakupu wszystkich czterech urządzeń (dwóch dla Golasowic 
i dwóch dla Krzyżowic) wynosi ok. 11 600 zł. bs

    Tak wygląda punkt postojowy dla rowerów znajdujący się przy 
ul. Pszczyńskiej w Warszowicach. Wandale połamali drewniane ławki 
do siedzenia, uszkodzili stół i przewrócili kosz na śmieci. Punkt służy 
rowerzystom oraz spacerującym, którzy tutaj zatrzymują się na krótki 
odpoczynek przed dalszą podróżą. Dobrze spełnia swoją funkcję  
i cieszy się sporym zainteresowaniem. Aby nie doszło w naszej gminie 
do podobnych sytuacji, apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie policji 
przypadków chuligańskich wybryków. bs 
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Wójt i radni wybrani
21 października mieszkańcy naszej gminy wybrali swoich przedstawicieli do samorządu. Frekwencja w wyborach 

była wysoka i wyniosła 50,7 proc. w wyborach wójta i 51,59 proc. w wyborach rady gminy.

W głosowaniu na wójta gminy w dziesięciu okręgach wyborczych 
wygrał Franciszek Dziendziel zdobywając 3580 głosów, czym zapewnił 
sobie kolejną kadencję. Kontrkandydat Grzegorz Nogły zdobył 3414 
głosów. Komitet Wyborczy Franciszka Dziendziela ma większość  
w radzie. Uzyskał 8 mandatów, co daje 50,47 proc. Natomiast Komitet 
Wyborców Grzegorza Nogłego będzie miał siedmiu radnych.

W radzie gminy nowe twarze
Mieszkańcy gminy Pawłowice w jednomandatowych okręgach 

wyborczych zadecydowali o składzie Rady Gminy na kadencję w latach 
2018-2023. Dla ośmiu osób, a więc ponad połowy rady będzie to debiut 
w działalności samorządowej. W składzie rady mamy też po raz pierwszy 
aż czterech sołtysów. Są to: Grzegorz Cyrulik (sołtys Pawłowic), Krzysztof 
Woryna (sołtys Golasowic), Dariusz Czakon (sołtys Jarząbkowic) oraz 
Andrzej Szaweł (sołtys Warszowic), który był już w poprzedniej kadencji.      

W Radzie Powiatu Pszczyńskiego gminę Pawłowice będą reprezen-
towali: Roman Bańczyk (954 głosy), Helena Gąska (747 głosy), Zdzisław 
Goik (712 głosów) i Marek Lucjan, który uzyskał największe poparcie 

- zdobył 1044 głosy. 
Pierwsza sesja z nowymi radnymi naszej gminy zostanie zwołana 

przez komisarza wyborczego w ciągu siedmiu dni od upływu obecnej 
kadencji, czyli od 16 listopada, bo właśnie na ten dzień przypada koniec 
kadencji. W czasie pierwszej sesji wybrani przez mieszkańców radni 
złożą ślubowanie i rozpoczną wykonywanie mandatu radnego. Na 
pierwszej sesji zostanie wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący 
rady. Ślubowanie złoży również wójt gminy. 

Po raz pierwszy dwie komisje
Podczas tych wyborów po raz pierwszy w każdym obwodzie do 

głosowania funkcjonowały po dwie komisje wyborcze. Jedna organi-
zowała cały proces głosowania, druga zajmowała się tylko liczeniem 
głosów. Ponieważ było wielu kandydatów, wiele list i zupełnie inny 
sposób liczenia, praca tej drugiej komisji w dużych miastach trwała 
nawet kilkanaście godzin. W naszej gminie wszystkie komisje poradziły 
sobie szybko i sprawnie. Już o godz. 6.00 rano gotowe były protokoły 
końcowe i znane były wyniki wyborów. bs

Okręg nr 1: 
Centrum Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67, Pawłowice
Irena Grabowska (KWW Franciszka Dziendziela) - 357 głosów
Alojzy Krosny (KWW Grzegorza Nogłego) - 241 głosów

Okręg nr 2: 
Centrum Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67, Pawłowice
Bolesław Oracz (KWW Franciszka Dziendziela) - 292 głosy
Grzegorz Cyrulik (KWW Grzegorza Nogłego) - 376 głosów

Okręg nr 3: 
Centrum Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67, Pawłowice
Ewa Kłosek (KWW Franciszka Dziendziela) - 175 głosów
Janusz Harazin (KWW Grzegorza Nogłego) - 352 głosy

Okręg nr 4: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach, ul. Pukowca 4, Pawłowice
Andrzej Tyszko (KWW Franciszka Dziendziela) - 207 głosów
Karolina Szymaniec-Mlicka (KWW Grzegorza Nogłego) - 264 głosy

Okręg nr 5: 
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu, ul. Wojska Polskiego 11, Pawłowice
Zbigniew Dusza (KWW Franciszka Dziendziela) - 273 głosy
Grzegorz Pisarek (KWW Grzegorza Nogłego) - 143 głosy

Okręg nr 6: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach, ul. Pukowca 4, Pawłowice
Aleksander Szymura (KWW Franciszka Dziendziela) - 213 głosów
Tomasz Żuchowski (KWW Grzegorza Nogłego) - 229 głosów

Okręg nr 7: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Pukowca 5, Pawłowice
Bogusława Pietrek (KWW Franciszka Dziendziela) - 261 głosów
Teresa Zwolińska-Bandyk (KWW Grzegorza Nogłego) - 206 głosów

Okręg nr 8: 
Dom Ludowy w Pniówku, ul. Kanarkowa 2, Pawłowice
Helena Matera (KWW Franciszka Dziendziela) - 132 głosy
Beata Nowak (KWW Grzegorza Nogłego) - 109 głosów

Okręg nr 9: 
Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach, 
Pielgrzymowice ul. Powstańców 6, Golasowice
Kamil Wawrzyczek (KWW Franciszka Dziendziela) - 343 głosy
Mirosław Michalik (KWW Grzegorza Nogłego) - 248 głosów

Okręg nr 10: 
Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach,
Pielgrzymowice ul. Powstańców 6, Golasowice
Iwona Baron (KWW Franciszka Dziendziela) - 215 głosów
Henryk Opacki (KWW Grzegorza Nogłego) - 299 głosów

Okręg nr 11: 
Szkoła Podstawowa w Warszowicach, ul. Pszczyńska 2, Warszowice
Andrzej Szaweł (KWW Franciszka Dziendziela) - 275 głosów
Aleksander Pawłowski (KWW Grzegorza Nogłego) - 176 głosów

Okręg nr 12: 
Szkoła Podstawowa w Warszowicach, ul. Pszczyńska 2, Warszowice
Robert Stajer (KWW Franciszka Dziendziela) - 162 głosy
Damian Herman (KWW Grzegorza Nogłego) - 219 głosów

Okręg nr 13: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach, 
ul. Nałkowskiej 2, Golasowice
Krzysztof Woryna (KWW Franciszka Dziendziela) - 273 głosy
Antoni Trzaskalik (KWW Grzegorza Nogłego) - 233 głosy

Okręg nr 14: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach, 
Krzyżowice ul. Szkolna 7, Warszowice
Beata Wala (KWW Franciszka Dziendziela) - 149 głosów
Piotr Fojcik (KWW Grzegorza Nogłego) - 268 głosów

Okręg nr 15: 
Dom Ludowy w Jarząbkowicach, 
Jarząbkowice ul. Rolnicza 1, Golasowice
Dariusz Czakon (KWW Franciszka Dziendziela) - 178 głosów
Józef Krzempek (KWW Grzegorza Nogłego) - 77 głosów

Wyniki wyborów do Rady Gminy w Pawłowicach
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Kopalnia podtrzymuje 
deklarację o współpracy 

Autobusem z Jarząbkowic 
do Bąkowa? Z sołtysami na bieżąco

Wójt Franciszek Dziendziel spotkał się z przedstawi-
cielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i kopalni KWK 
„Pniówek”.

Mieszkańcy Jarząbkowic coraz częściej mówią o po-
trzebie rozszerzenia gminnej komunikacji w stronę Bąkowa.

29 października wójt gminy Pawłowice Franciszek 
Dziendziel spotkał się w z sołtysami na cyklicznej naradzie, 
podczas której omawiane są sprawy bieżące dotyczące 
sołectw.

W czwartek, 25 października, na zaproszenie wójta Franciszka 
Dziendziela odbyło się spotkanie z przedstawicielami Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. i kopalni KWK „Pniówek”. Celem było omówienie 
stanu realizacji zadań zawartych w liście intencyjnym podpisanym  
w styczniu bieżącego roku przez gminę i spółkę, a dotyczącym 
współpracy przy likwidacji szkód górniczych. Obecny na spotkaniu 
przedstawiciel JSW S.A. Paweł Krause podkreślił, że działania zawarte 
w liście są traktowane priorytetowo, a dyrektor KWK „Pniówek” Józef 
Jaszczyk podtrzymał deklarację o sfinansowaniu przyszłorocznych 
zadań.

Wiele tematów dotyczyło prac na drogach powiatowych, dlatego 
w spotkaniu uczestniczył Mariusz Farat z Powiatowego Zarządu Dróg 
w Pszczynie. Zadania są bowiem realizowane przez zarządcę drogi, ale 
finansuje je kopalnia. Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana 
nawierzchnia ul. Orlej (od ronda w Pniówku do centrum Krzyżowic). 
Prace rozpoczną się 5 listopada i zakończą się do końca miesiąca. 
Ciągle toczą się nadzorowane przez powiat pszczyński prace przy 
przepuście na ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Ze względu na dużą 
ilość niewybuchów znalezionych w tym miejscu zadanie objęto nad-

Temat był przedmiotem spotkania wójta Franciszka Dziendziela  
i burmistrza Strumienia Anny Grygierek w Urzędzie Gminy. Włodarze 
obydwu miejscowości przyznali, że wprowadzone w ubiegłym roku 
nowe połączenie komunikacyjne Pawłowic ze Strumieniem, cieszą 
się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Potwierdzili potrzebę 
rozszerzenia połączeń między gminami, którą zgłaszają im miesz-
kańcy Jarząbkowic i Bąkowa. Gdyby udało się wprowadzić nowe 
kursy, mieszkańcy Jarząbkowic mogliby dojechać m. in. do kościoła 
w Bąkowie, a mieszkańcy Bąkowa do przedszkola w Jarząbkowicach 
i dalej do Golasowic i Pawłowic.    

Zanim nowe połączenia ruszą, temat musi uzyskać zgodę zarządu  
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, 
który organizuje transport na terenie gminy i którego Pawłowice są 
członkiem. Z uwagi na zakres i konieczność zwiększenia nakładów 
finansowych, potrzebnych na uruchomienie dodatkowej linii, temat 
nie może zostać rozwiązany w ramach obecnie obowiązującej umowy. 
Trzeba będzie ogłosić nowy przetarg i zabezpieczyć dodatkowe środki. 
Przed podjęciem kolejnych kroków, najpierw przeanalizowane zostaną 
faktyczne potrzeby komunikacyjne mieszkańców obu miejscowości. 
Innym problemem jest komunikacja na ul. Klonowej i ul. Stawowej  
w Pawłowicach oraz w rejonie ul. Kochanowskiego i ul. Słowackiego 
w Golasowicach. Gmina zwróci się w tej sprawie do MZK. bs     

Podczas spotkania sołtysi poruszyli sprawę występujących w naszej 
gminie zanieczyszczeń powietrza. W niektórych rejon smog jest tak 
duży, że niemal nie można wychodzić z domów. Zwrócili się o kontrole 
policji dotyczące spalania śmieci oraz o ponowne rozeznanie tematu 
podłączeń domostw do sieci ciepłowniczej w centrum Pawłowic.

Sołtysi wnioskowali również o naprawy cząstkowe dróg, wy-
czyszczenie studzienek kanalizacyjnych oraz uporządkowanie tablic  
i słupów ogłoszeniowych. Inne sprawy dotyczyły usunięcia zalewiska 
na ul. Śląskiej w Krzyżowicach, poprawy nawierzchni na skrzyżowaniu 
ul. Zielonej i Podlesie, gdzie wyłamana została krawędź asfaltu. Sołtys 
Warszowic mówił o pociągu przyśpieszonym „Kubalonka”, który od  
9 grudnia ma kursować na trasie Gliwice – Rybnik – Żory – Wisła 
Głębce oraz w przeciwną stronę. Pociągiem przyspieszonym „Kuba-
lonka” można będzie dojechać w sobotę lub niedzielę bezpośrednio 
do Wisły Głębce - w sam raz na weekend lub jednodniowy wyjazd do 
Wisły czy Ustronia. Gmina wystąpi z pismem, aby pociąg zatrzymywał 
się w Warszowicach.  

Inne sprawy dotyczyły utwardzenia ścieżki prowadzącej do In-
termarche, którą mieszkańcy ulic Poprzecznej, Miarki i innych w tej 
okolicy traktują jako skrót do sklepu. bs  

zorem saperskim, a termin jego zakończenia przesunięto na połowę 
grudnia 2018 r. Równolegle planowana jest przebudowa odcinka 
tej ulicy na obszarze szkód górniczych, począwszy od skrzyżowania 
z DK 81. Powiat jest w trakcie opracowania projektu. W kolejnych 
latach przebudowany zostanie również odcinek ul. Wodzisławskiej od  
ul. Górniczej do obwodnicy. Wykonawca projektu jeszcze w tym roku 
przedstawi dwie koncepcje przebudowy tej drogi. 

Dużym zadaniem związanym ze zmianą układu komunikacyjnego 
będzie przebudowa skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Zwycięstwa wraz 
z mostem nad Pszczynką w Krzyżowicach. Projekt jest już gotowy,  
a powiat pszczyński jest na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń. 
Zadanie ostatecznie powinno zakończyć się w 2021 roku.

Również gmina wybrała wykonawcę projektu przebudowy drogi 
gminnej ul. Zapłocie w Pawłowicach. Czas na jego opracowanie 
wyznaczono do listopada 2019 roku. W przyszłym roku kopalnia sfi-
nansuje również kompleksowy remont miasteczka ruchu drogowego 
w Osiedlu Pawłowice.   

Ważnym tematem była kwestia szkód górniczych w szkole i strażni-
cy w Krzyżowicach. Gmina planuje wybudować przy szkole nową salę 
gimnastyczną i przy okazji nieco rozbudować szkołę, powiększając 
ją m. in. o dwie sale lekcyjne. Kopalnia zapłaci odszkodowanie za 
budynek, koszty jego rozbiórki i za zabezpieczenia nowego obiek-
tu. Jeszcze w 2018 r. gmina chce podpisać umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Jeżeli chodzi o strażnicę, kopania wy-
kona ekspertyzę budynku, aby zbadać czy strażnica będzie mogła 
funkcjonować uwzględniając wpływy już dokonanej i planowanej 
eksploatacji górniczej. bec
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WYDARZENIA

Spalarni i składowiska odpadów nie będzie 
30 października w Centrum Kultury w Pawłowicach odbyło się spotkanie mieszkańców w sprawie przyszłości te-

renów produkcyjnych objętych specjalną strefą ekonomiczną w Pawłowicach oraz planów budowy przez gminę Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Organizatorem 
spotkania był wójt 
gminy Franciszek 
Dziendziel, a celem 
- zdementowanie 
nieprawdziwych in-
formacji, jakie od 
kilku tygodni krążą 
po Pawłowicach,  
a dotyczące spalar-
ni odpadów, która 
rzekomo miałaby 
powstać na tere-
nach produkcyjno 
- usługowych wcho-
dzących w sk ład 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Wójt do udziału  
w spotkaniu zaprosił Andrzeja Zabieglińskiego, prezesa Podstrefy 
Jastrzębsko - Żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A., radcę prawnego gminy Ryszarda Ostrowskiego oraz pracowni-
ków Urzędu Gminy Pawłowice.    

W swoim wystąpieniu wójt poinformował, że plan zagospoda-
rowania dla ok. 23 hektarów terenu strefy produkcyjnej nie zakłada 
powstania spalarni ani składowiska odpadów. Aby tak było, w planie 
musiałby zostać użyty symbol „IO”, który wskazuje na tereny infra-
struktury technicznej m.in. związanej z gospodarowaniem odpadami, 
a takiego symbolu w planie nie ma. Plan uchwalony podczas sesji 
11 września wprowadza m. in. nowy układ komunikacyjny, zgodnie  
z którym transport na terenie strefy ma odbywać się drogą wewnętrz-
ną, a nie ul. Nową. Ponadto, wprowadzono dodatkowe obostrzenia 
dla firm, które zamierzają tutaj rozpocząć produkcję. Ewentualni 
inwestorzy zostali zobligowani do prowadzenia działalności, której 
uciążliwość nie będzie wykraczać poza obszar działki. Wzdłuż ul. 
Nowej inwestor będzie musiał utworzyć pas zieleni ochronnej. 
Ograniczono również możliwość zabudowy do wysokości 20 metrów. 

Kontrowersje wśród mieszkańców wzbudza zapis, że na 15 hek-
tarach plan dopuszcza utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych PSZOK, którego prowadzenie jest zadaniem 
gminy i tylko gmina lub wybrana przez nią firma i pod jej nadzorem 
może prowadzić tego typu działalność.  Polega ona na umożliwieniu 
mieszkańcom oddawania odpadów, które zalegają w domach i ich 
sukcesywnym wywożeniu z PSZOK-u na składowiska lub do zakładów 
przetwarzających śmieci. Mieszkańcy boją się, że taki zapis będzie 
furtką dla powstania zakładów zajmujących się składowaniem, prze-
twarzaniem, odzyskiem czy unieszkodliwianiem odpadów. Jest to 
jednak  niemożliwe, co podkreślił urbanista – autor planu zagospoda-
rowania przestrzennego strefy produkcyjnej w piśmie wysłanym do 
urzędu. Zapisy w planie mają ściśle określone znaczenie i dopuszcze-
nie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznacza 
tylko i wyłącznie prowadzenie PSZOK-u. Nie oznacza to, że na jego 
potrzeby zostanie zajęty cały piętnastohektarowy teren. PSZOK od 
pięciu lat już istnieje na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego, ale 
wymaga przebudowy i reorganizacji. Nowoczesny Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów (zadaszony, wybrukowany, z oddzielnym 
wjazdem i wyjazdem) zajmie ok. 10-15 arów. Nowy PSZOK będzie 
łatwiejszy w obsłudze, a mieszkańcom wygodniej będzie z niego 
korzystać. Wjazd ma znajdować się od strony ul. Mickiewicza. Gmina 
planuje wykonać go tuż przy siedzibie GZK, częściowo na własnych 

gruntach, a częścio-
wo na gruntach, 
które obecnie nale-
żą do Skarbu Pań-
stwa. Ponieważ nie 
zostały one jeszcze 
przekazane gminie,  
w planie zagospoda-
rowania przestrzen-
nego możliwością 
utworzenia PSZOK-
-u objęto większy 
teren, na wypadek, 
gdyby Skarb Pań-
stwa wskazał inną 
lokalizację, np. od 

strony obwodnicy. 
Pomimo wyjaśnień, podczas spotkania kilku mieszkańców do-

magało się, aby wstrzymać wejście w życie uchwały z 11 września  
i ograniczyć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go teren, na którym może powstać PSZOK. W poniedziałek, 29 paź-
dziernika, do Wójta Gminy Pawłowice i Rady Gminy wpłynął wniosek 
w tej sprawie podpisany przez sołtysa Grzegorza Cyrulika, do którego 
dołączono podpisy ponad sześciuset mieszkańców. Uchwała została 
jednak już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wejdzie w życie 19 listopada. Radca prawny Ryszard 
Ostrowski zwrócił uwagę na fakt, że prawo może nie przewidywać 
możliwości wstrzymania wejścia w życie uchwały i jedyną drogą 
wprowadzenia zmian będzie przejście od początku całej procedury 
uchwalenia planu, co potrwa kolejnych kilka miesięcy.  

W czasie dyskusji pojawiła się jeszcze jedna kwestia, która doty-
czyła tego, czy w ogóle ściągać inwestorów na tereny strefy produk-
cyjnej. Okazało się, że są osoby, które nie chcą, aby przy ich domach 
powstawały zakłady produkcyjne. Ich miejsce, jak wskazywali, jest 
na obrzeżach, a nie w centrum zabudowy mieszkaniowej. Wójt na 
samym początku spotkania przypomniał, że utworzenie terenów 
gospodarczych w Pawłowicach mu długą historię. Po raz pierwszy 
uwzględniono je w studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego gminy już w 1997 roku, a w 2008 r. Rada Gminy 
wnioskowała o objęcie ich Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
co też się stało. Plany zagospodarowania przestrzennego dla tego te-
renu zmieniano kilkakrotnie, bez zastrzeżeń ze strony mieszkańców. 
Tereny inwestycyjne to nie tylko nowe miejsca pracy, ale i podatki 
do gminnego budżetu. Strefa w Warszowicach zasila budżet gminy 
kwotą ok. 2,5 mln zł.   

Obecny na spotkaniu  Andrzej Zabiegliński, wiceprezes KSSE S.A. 
poinformował, że nie będzie na siłę sprowadzał inwestorów. Wobec 
braku wypracowanego stanowiska mieszkańców, postanowił wstrzy-
mać prace projektowe przy drodze dojazdowej do strefy i obiecał, 
że dopóki nie będzie jednoznacznego stanowiska mieszkańców, 
co do przyszłości terenów strefy, żaden zakład nie rozpocznie tutaj 
produkcji, tym bardziej, że w pobliskim Jastrzębiu- Zdroju czy Żorach 
ciągle jeszcze są tereny, które czekają na inwestorów. Mieszkańcom 
zaproponowano również, aby ich przedstawiciele wypracowali 
wspólne stanowisko dotyczące ewentualnych zmian w uchwalonym 
we wrześniu planie oraz przeanalizowali, czy faktycznie utworzenie 
przed laty strefy produkcyjnej w Pawłowicach było bezzasadne i czy 
celowa jest zamiana tego obszaru na grunty budowlane lub rolne. Bec       
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Komórkomania w ZSO Pawłowice
Akcja „Komórkomania” to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą 

komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – ale tych, które nosi się w swoim ciele.

17 października w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Pawłowi-
cach realizowany był projekt, dzięki 
któremu przeprowadzono akcję 
edukacyjno-informacyjną na temat 
idei dawstwa szpiku kostnego,  
a nauczyciele, uczniowie oraz wszy-
scy chętni mieszkańcy mogli reje-
strować się jako potencjalni dawcy.

W Polsce co godzinę ktoś do-
wiaduje się, że ma białaczkę, czyli 
nowotwór krwi. Dla wielu chorych 
jedyną szansą na życie jest prze-
szczepienie szpiku lub komórek 
macierzystych.

- Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy dla pacjenta 
jest bardzo niskie. Im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na 
życie dla chorych na nowotwory krwi – mówi Anna Kurpas–Adamska, 
która wspólnie z Joanną Antecką i Grzegorzem Pisarkiem koordynowali 
akcję w Pawłowicach.

Szczegółowo o przeszczepianiu szpiku i komórek macierzystych 
mówił Jacek Wieczorek, pielęgniarz onkologiczny, który na co dzień ma 
do czynienia z przeszczepami. Agnieszka Rutka, studentka z Warszowic, 
w marcu została dawcą szpiku kostnego i opowiedziała, jak pobranie 
wyglądało w jej przypadku.

Istnieją bowiem dwie metody pobrania szpiku i komórek macie-
rzystych do transplantacji. W 80 procentach przypadków stosuje się 

pobranie z krwi obwodowej (pro-
cedura przypomina oddawanie 
krwi). W pozostałych 20 procentach 
dokonuje się pobrania z talerza 
kości biodrowej w znieczuleniu 
ogólnym. Według dawców nie na-
leży się wcale obawiać bólu, gdyż 
nie jest on duży. 

Akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Zarejestrowało 
się kilkadziesiąt osób. W tej grupie 
znaleźli się: dyrektor szkoły, nauczy-
ciele, ale też obecni i byli uczniowie 
szkoły. Żeby zostać dawcą, trzeba 
być zdrowym i mieć 18-55 lat.  – To 

nic nie kosztuje, a można pomóc – uważa Michał Żurek ze Studzionki, 
który zarejestrował się za namową swojej dziewczyny, Moniki Łako-
ty. – Trwało to kilka minut. Trzeba było wypełnić formularz rejestracyjny  
i wykonać wymaz z policzka.  

Brajan Semkło, absolwent szkoły, jest już honorowym dawcą krwi. 
Teraz postanowił zostać dawcą szpiku. – Nawet się nie zastanawiałem. 
Przyszedłem od razu po pracy. Jeżeli mogę komuś pomóc, to dlaczego 
nie – mówi.

Akcja rejestrowania dawców połączona była również z kiermaszem 
ciast, z którego dochód przeznaczono dla dzieci chorujących na no-
wotwory. Zebrano 226 zł, natomiast 600 zł dołożył samorząd szkolny.  
W działania zaangażowało się 16 wolontariuszy, uczniów szkoły. bs        

Zielone za zielone
Po 22 latach konkurs „Zielonym do góry” na najład-

niejszy ogródek w Osiedlu Pawłowice zmienił swoją nazwę. 
Teraz ogródki znajdujące się przy blokach oceniane są  
w konkursie „Zielone za Zielone”.

Nie zmieniła się natomiast sama formuła konkursu. Do konkur-
su mieszkańcy zgłaszają się sami (w tym roku było to 135 osób),  
a komisja wybiera najlepiej zagospodarowane tereny zielone przy 
budynkach, przyznając im odpowiednie miejsca. 

Finał i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 października  
w Osiedlowym Domu Kultury. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
oraz upominki. Nagrody wręczali: prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Pawłowice Anna Dąbrowska, wójt gminy Pawłowice Franciszek 
Dziendziel oraz przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Aleksander 
Szymura. Ponadto dla wszystkich mieszkańców oraz gości zaproszo-
nych przygotowano występ artystyczny oraz poczęstunek. 

Organizatorami konkursu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gmina 

Pawłowice oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice 
„RAZEM”.

Dodajmy, że pierwszy konkurs na najpiękniejsze ogródki, którego 
ideą było zmobilizowanie mieszkańców osiedla do większej dbało-
ści o zieleń, odbył się w 1992 roku. Po trzech latach konkurs został 
nazwany „Zielonym do Góry”, a po 22 latach jego nazwa została 
zmieniona na „Zielone za Zielone”.

Jako że lista laureatów jest imponująca, podajemy tylko zdobyw-
ców I miejsca. Są to: Urszula Konieczna, Bożena Gregorczyk, Iwona 
Kałuża, Henryka Szczotka, Magdalena Kowalska, Marek Rus, Mariusz 
Kowalski, Jadwiga Brachaczek, Kazimierz Brachaczek, Bernadeta 
Lubska, Danuta Rus, Zdzisław Szczotka, Janina Ruman, Bibliana Pęk, 
Jerzy Szczepkowski, Jolanta Załęcka, Janusz Załęcki, Genowefa 
Kiełbasa, Ewa Semkło, Małgorzata Sachs, Ryszard Sachs, Stanisława 
Bodziony, Zbigniew Bodziony, Grażyna Zarzycka, Bogdan Zarzycki, 
Danuta Wróbel, Tadeusz Wróbel, Janina Pitura, Stanisław Pitura, Józef 
Baranowski, Helena Baranowska, Maciej Przekwas, Danuta Przekwas, 
Krzysztof Lubski, Lidia Liśnikowska, Piotr Liśnikowski, Maria Majcher, 
Grzegorz Majcher.      
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Otrzymały Medal Komisji Edukacji Narodowej!

Naukobus  
w Pielgrzymowicach 
już 4 i 5 listopada!

Danuta Brandys i Klaudia Lasek, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach, zostały odznaczone Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

Naukobus to mobilna wystawa z ponad dwudziestoma 
eksponatami, które można dotknąć i przetestować. Już na 
początku listopada będzie można ją zobaczyć w Pielgrzy-
mowicach.

Medal KEN jest odznaczeniem państwowym 
nadawanym „osobom zasłużonym dla oświaty  
i wychowania, w szczególności za działalność 
w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicz-
nych, programów, podręczników i pomocy 
naukowych”.

Obie panie są wysoko cenione przez spo-
łeczność szkolną i środowisko lokalne za pro-
fesjonalizm, rzetelność, szerokie kompetencje 
oraz serdeczny stosunek do uczniów i rodziców.

Danuta Brandys jest wyróżniającym się na-
uczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Z wyjąt-
kowym zaangażowaniem rozwija wśród uczniów 
wiedzę na temat tradycji Śląska. Opracowała  
i wdrożyła program autorski dotyczący regiona-
lizmu. Była główną inicjatorką stworzenia w SP-1 
izby regionalnej „Ocalić od zapomnienia”. Do 
dziś jest opiekunem izby, dba o eksponaty, dzięki czemu uczniowie 
pielęgnują wiedzę oraz pamięć o historii swojego regionu i swoich 
przodków. W roku 2003 założyła i nadal prowadzi dziecięcy zespół 
regionalny „Pawłowice”, który uczestniczy w wielu przeglądach  
i konkursach, propagujących gwarę oraz obyczaje Śląska. Od roku 
2006 regularnie uczestniczy w Pszczyńskich Prezentacjach Dzie-
cięcych Zespołów Regionalnych "Mały Brzym". W roku 2011 zespół 
pod jej kierunkiem zdobył I miejsce w Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek 
Śląskich w Osinach, w 2007 roku uzyskał wyróżnienia I i II stopnia w 
Międzygminnym Konkursie Gwarowym "Pogodejmy po naszymu" 
w Goczałkowicach Zdroju oraz wyróżnienie w XIV przeglądzie Pio-
senki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie”. Od wielu 
lat współpracuje z Centrum Kultury w Pawłowicach. Napisała wiele 
interesujących scenariuszy, zorganizowała liczne apele oraz akade-
mie szkolne i środowiskowe. Na uwagę zasługuje też jej działalność 
w Społecznym Komitecie, cyklicznie organizującym w SP-1 koncert 

W czasie wizyty naukowego autobusu, dzieci będą przepro-
wadzać doświadczenia z zakresu fizyki, a także poznają tajniki 
ludzkiego organizmu i będą wykorzystać matematykę w praktyce 
– a to wszystko pod okiem animatorów z warszawskiego Centrum 
Nauki Kopernik. 

charytatywny „Dzieci Dzieciom”. Jej uczniowie 
zdobywają wysokie miejsca w różnych konkur-
sach – matematycznych, ekologicznych, literac-
kich. Jako pedagog nieustannie dba o wysokie 
wyniki testów kompetencji trzecioklasisty. Za 
swoje największe osiągniecie zawodowe uważa 
działania na rzecz regionalizmu oraz sukcesy 
zespołu dziecięcego „Pawłowice”.

Klaudia Lasek jest nauczycielką historii  
i WOS-u. W trakcie jej kariery pedagogicznej 
aż ośmiu uczniów uzyskało tytuł Laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Historii, a jeden uczeń został Laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z WOS-u. Pani Klaudia Lasek organizuje ciekawe 
apele i akademie. Od lat wyjątkowym zaintere-
sowaniem uczniów cieszy się jej autorski pomysł 

w postaci turnieju wiedzy OMNIBUS. Jest organizatorką szkolnych 
teleturniejów: „Familiada”, „Kocham Cię Szkoło”. Dodatkowo rozwija 
zainteresowania uczniów prowadząc zajęcia koła historycznego. 
Jej wychowankowie osiągnęli liczne sukcesy w konkursie Wiedzy 
o Gminie Pawłowice. Od roku 2010 cyklicznie organizuje Gminny 
Konkurs Historyczny. Samodzielnie opracowała regulamin tego 
konkursu, testy, materiały pomocnicze oraz wybrała teksty źródło-
we. Dba o pamięć historyczną młodzieży i rokrocznie bierze udział  
w obchodach związanych z rocznicą „Marszu Śmierci”. Jako historyk 
organizuje wycieczki edukacyjne, jest również animatorką spotkań 
z naocznymi świadkami wydarzeń historycznych. Dba o świadomość 
historyczną młodego pokolenia wyjeżdżając corocznie do Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Za swoje największe osiągniecie zawodowe 
uważa możliwość utrwalania wśród uczniów pamięci historycznej 
oraz uczenie ich szacunku do przeszłości Polski.

Serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego sukcesu!

Z dala od szkolnej tablicy uczestnicy dowiedzą się, jak powstaje 
film, próbują również oszukać swoje zmysły. Angażujące uczniów 
eksperymenty to sposób na rozbudzenie ich ciekawości i zainspiro-
wanie do samodzielnego zdobywania wiedzy. 

Wizyta będzie trwała 2 dni. W tym czasie eksponaty zostaną 
rozstawione w szkole, a uczniowie będą mogli z nich korzystać 
przez 6 godzin dziennie. Do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki  
w Pielgrzymowicach interaktywna wystawa zawita już 5 i 6 listopa-
da, za sprawą koordynatorki wydarzenia Anny Adamek – opiekunki 
Klubu Młodego Odkrywcy w Pielgrzymowicach, która wzięła udział 
w konkursie na najlepszy projekt wizyty Naukobusa. Oprócz szkoły  
w Pielgrzymowicach, w ramach konkursu, Naukobus przyjedzie 
jeszcze tylko do czterech szkół w Polsce. Nagrodą w konkursie jest 
również szkolenie dla nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w wy-
stawie razem z uczniami. Odbyło się ono 24 października i zostało 
poprowadzone przez dwóch animatorów z CNK w Warszawie.

Do zwiedzenia wystawy i eksperymentowania na ponad 20 ekspo-
natach zaproszeni zostali także uczniowie z ZSO Pawłowice oraz ZSP 
w Golasowicach. Natomiast 5 listopada od godz. 14.30 możliwość 
zwiedzenia wystawy będą mieli wszyscy chętni mieszkańcy. War-
to zabrać dzieci i przyjechać do Pielgrzymowic, bo nie każdy może 
jechać do Centrum Nauki Kopernik, a może tutaj na miejscu poznać 
niektóre z eksponatów znajdujących się w Warszawie. 

Program Naukobus to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Centrum Nauki Kopernik, która ma na celu umożliwienie 
samodzielnego odkrywania nauki. bs
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Wieczornica połączona z jubileuszem 
28 października z okazji 193. rocznicy urodzin Karola Miarki w auli Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach odbyła 

się tradycyjna już Wieczornica – spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Karola Miarki.
Tegoroczna Wieczornica miała wyjątkowy charakter, gdyż jej orga-

nizator - Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Karola Miarki – świętu-
je w tym roku 15-lecie istnienia. Tym razem społeczność Pielgrzymowic, 
za sprawą Agnieszki Kieloch mogła uczestniczyć w wędrówce po 
abecadle 15-lecia tej prężnie działającej organizacji. Pani Agnieszka 
jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia, a z zamiłowania pasjonatką 
historii Pielgrzymowic. W swojej prezentacji multimedialnej nakreśliła 
zarys działalności stowarzyszenia, wskazała cele, sukcesy i radości.   

Stowarzyszenie nie jest duże, skupia zaledwie 35 członków. Może 
się jednak pochwalić działalnością znacznie wykraczającą poza gra-
nice Pielgrzymowic. Stowarzyszenie, które powstało w 2003 roku, 
zorganizowało15 Wieczornic, podczas których mieszkańcy mogli 
uczestniczyć w wyjątkowych koncertach muzycznych oraz spotkać 
się z wybitnymi postaciami Śląska, laureatami Nagrody Karola Miarki, 
ale też uczestniczyć w pokazie mody. Sztandarowymi imprezami tej 
prężnej organizacji są plenery malarskie oraz biesiady śląskie. Popu-

larnością cieszą się również wycieczki: rowerowe, ale tez do Wiednia 
i na Węgry. Stowarzyszenie organizuje koncerty muzyki sakralnej  
(w kościele św. Katarzyny wystąpił m.in. Józef Skrzek oraz prof. Julian 
Gembalski). Staraniem członków udało się opracować wiele cennych 
publikacji, wydać broszury, śpiewniki, tomik wierszy i widokówki. 
Działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Karola Miarki jest 
zauważana i doceniana. Organizacja została uhonorowana Nagrodą 
Żubra Pszczyńskiego i została laureatem Nagrody Karola Miarki.

W tym wyjątkowym dniu wyrazy uznania oraz bukiet kwiatów 
na ręce przewodniczącej Małgorzaty Kiełkowskiej złożył wójt gminy 
Franciszek Dziendziel. W części artystycznej wystąpił zespół „2+3”, 
którego główny trzon stanowią młodzi mieszkańcy Pielgrzymowic. 
Wspaniały koncert, podczas którego usłyszeliśmy m.in. utwory zespołu 
Śląsk, oczarował publiczność, która nagrodziła artystów owacjami na 
stojąco, nie pozwalając im zejść ze sceny zbyt szybko.

 Sabina Bartecka   

Zamiast kwiatka 
nieśli pomoc

Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Golasowicach potrafi solidaryzować się z osobami potrze-
bującymi pomocy i wsparcia.

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubo-
waniem pierwszoklasistów był okazją do podziękowań w nieco 
inny sposób - poprzez zaangażowanie się w pomoc humanitarną. 
Uczniowie zrezygnowali z zakupu kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela 
i podziękowali swoim pedagogom za wspólną pracę, niosąc realną 

pomoc potrzebującym 
mieszkańcom Somalii. 
Zorganizowana w szko-
le zbiórka pieniędzy na 
szlachetny cel wsparła 
działania Polskiej Akcji 
Humanitarnej w pół-
nocno-wschodniej czę-
ści Afryki. Była to także 
doskonała okazja do 
edukacji, czym jest i jak 
udzielana jest pomoc 
humanitarna.
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193. urodziny Karola Miarki
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach uroczyście świętowała urodziny swojego patrona. 

22 października, dzień urodzin Karola Miarki, to dla społeczności 
szkolnej i sołectwa Pielgrzymowice czas, aby przypomnieć patro-
na szkoły oraz najbardziej znanego mieszkańca tej miejscowości.  
– Karol Miarka był nie tylko bardzo mądrym człowiekiem, był również 
bardzo odważny, a gdyby jego popularność przełożyć na czasy nam 
współczesne, to można by go porównać to najbardziej znanych po-
staci Facebooka – mówiła Agata Tucka–Marek, Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Pszczyńskiego, apelując do zgromadzonych na sali 
uczniów: - Bądźcie fanami Karola Miarki. Doceniajcie to, co zrobił dla 
naszej wsi i całego Śląska.

Urodziny patrona szkoła uczciła uroczystą akademią z udziałem 
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się dyrektor Gminnego 
Zespołu Oświaty Jan Figura, dyrektor czeskiej szkoły w Karwinie 
Libor Staňa, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Rozwoju 
Remigiusz Lis, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół 
imienia Karola Miarki, licealiści z Mikołowa oraz szefowie kół i sto-
warzyszeń działających w Pielgrzymowicach. 

W auli szkoły zasiedli odświętnie ubrani uczniowie, a wszyst-
kich przywitał dyrektor szkoły Andrzej Pilis. W swoim wystąpieniu 
przytoczył ciekawą bajkę z Togo o żółwiu chcącym zdobyć mądrość 
całego świata. Najistotniejszy był morał – z pewnością nieobcy 
Karolowi Miarce – naprawdę mądry jest ten, kto potrafi zdobytą 
wiedzę wykorzystywać w działaniu i potrafi dzielić się nią z innymi.

W kolejnej części wystąpiła Agnieszka Kieloch – emerytowana 
nauczycielka języka polskiego, współautorka książki „Zapisane 
w dokumentach i pamięci. Dzieje oświaty w Pielgrzymowicach”, 
która opowiedziała o cennych pamiątkach po Karolu Miarce, 
zwróciła też uwagę na najistotniejsze formy jego działalności.  
Z wielką uwagą obejrzano zdjęcia domu, w którym wychował się  

i pracował Karol Miarka. Wyjątkowa jest zwłaszcza fotografia sprzed 
1910 roku, która jest najstarszym tego typu dokumentem foto-
graficznym, będącym od niedawna w posiadaniu Stowarzyszenia  
Społeczno-Kulturalnego Karola Miarki.     

Zgodnie z tradycją, Dzień Patrona był okazją do wręczenia 
nagrody „Karol”, którą może otrzymać uczeń zaangażowany  
w różnorodną działalność na rzecz szkoły, społeczności lokalnej  
i własnego rozwoju. Do nagrody nominowanych zostało siedmioro 
uczniów: Dominika Graca, Kornelia Kloczkowska, Marlena Król, Ty-
moteusz Mertens, Hanna Skorupka, Natalia Wawrzyczek i Grzegorz 
Wojakowski. Decyzją komisji konkursowej przyznano nagrodę zbio-
rową. Laureatami nagrody zostały uczennice klasy ósmej: Kornelia 
Kloczkowska, Marlena Król, Hanna Skorupka i Natalia Wawrzyczek. 
Ponieważ statuetka była jedna, żaden z uczniów jej nie otrzymał, 
zostanie w szkole na pamiątkę. Natomiast wszystkim laureatom 
konkursu przedstawicielka Urzędu Gminy wręczyła upominki.

W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem nauczy-
cielek Joanny Hatłas–Czyżewskiej i Marty Welchar, uczniowie zapre-
zentowali wydanie szkolnych wiadomości „Miarkonews”. Zabawne 
wywiady z przedszkolakami oraz humorystyczne scenki z życia 
patrona spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem publiczności. 
Wystąpił też szkolny chór pod kierunkiem Izabeli Pilis prezentujący 
wiązankę pieśni związanych z regionem. Na scenie pojawili się 
również licealiści z Mikołowa. Uczennice LO przygotowały utwór 
instrumentalny na skrzypce i flet poprzeczny.

Tradycyjnie uczniowie klas piątych złożyli kwiaty i zapalili znicze 
na grobie Karola Miarki w Cieszynie, natomiast przedstawiciele Rady 
Samorządu Szkolnego złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiąt-
kową wmurowaną w ścianę przedszkola w Pielgrzymowicach. bs 

WYDARZENIA
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Uczniowie nominowaniu do nagrody ,,Karol".

Chór szkolny.
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PRZEWODNIK PO KULTURZE
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24 listopada o godzinie 19.00  
w Centrum Kultury Pawłowice!

Bilety w sprzedaży internetowej na stronach:
www.kupbilecik.pl, biletyna.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Pawłowice do udziału w XVII Gminnym Dyktandzie im. Heleny Brzozowskiej 
o tytuł Mistrza Ortografii. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada telefonicznie pod numerem 32 47 21 036 lub osobiście 
w Domu Kultury Osiedle. Dyktando odbędzie się 10 listopada o godz 15.00 w Domu Kultury Osiedle. W tym roku na Mistrza 
Ortografii czeka tablet. Regulamin oraz karta zgłoszenia na stronie internetowej www.kultura.pawlowice.pl.

„Bam-Bam” to spektakl oparty na prostych środkach wyrazu: naturalnych kolorach, formach i dźwiękach. Pozwala młodym 
widzom wyciszyć się, skupić i wniknąć w świat teatru. Poza zmysłem wzroku i słuchu pobudza też dotyk i węch… Z zagadnień 
dydaktycznych uwzględnia: sekwencje, podstawowe kolory i liczebniki od 1 do 4. Zakończeniem jest wspólna zabawa aktorów 
z dziećmi, a także spotkanie z niezwykłymi instrumentami.

Zapraszamy dzieci od 1 do 3 lat, które z teatrem nie miały jeszcze styczności. Spektakl przygotowany specjalnie dla nich ma 
za zadanie wprowadzenia dziecka w świat teatralnej umowności. Zanika wyraźna granica scena – widownia. Nie ma też typowej 
dla teatru ciemności. Akcja jest dostosowana do możliwości i zainteresowań widzów.
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Teatr bawi i uczy
W świecie pełnym elektroniki teatr pobudza wyobraź-

nię i uczy skupienia. Świat teatru dostarcza wyjątkowych 
wrażeń artystycznych i estetycznych.

Już po raz szesnasty, Gminny Ośrodek Kultury zaprosił dziecięce 
i młodzieżowe grupy teatralne na „Melpomanię”, czyli pawłowickie 
spotkania teatralne. Impreza, w tym roku współorganizowana przez 
Regionalne Centrum Kultury, trwała dwa dni: 29 i 30 października. 
Poniedziałek zaczął się od warsztatów teatralnych prowadzonych 
przez Adama Radosza, instruktora teatralnego, jurora wielu konkursów  
i przeglądów. Osoby uczestniczące w „Melpomanii”, miały okazję 

nauczyć się również gry na bębnach. Warsztaty dla nich przygotował 
Andrzej Żydek, który prowadzi grupy perkusyjne na terenie Śląska,  
a zespoły pod jego kierunkiem występują w Polsce i na świecie.        

30 października był dniem wypełnionym teatrem. Na scenie Cen-
trum Kultury zaprezentowano cztery spektakle, a na widowni zasiadły 
przedszkolaki oraz uczniowie pawłowickich szkół. Gospodarz imprezy 
wystawił dwa spektakle: „Sen letniego wieczoru” Teatru Ruchu i Ani-
macji oraz „Psy i koty – psoty i kłopoty” w wykonaniu „Małej Fanaberii”. 
Goście przeglądu nie pozostali dłużni - zaprezentowali swoje spektakle. 
Pierwszy pt. „Piraci” wykonała grupa teatralna Groszki z Teatru Sztuk  
w Jaworznie, a  drugi pt. „Opowieść irlandzka” - Dziecięcy Teatr Animacji 
eF z Bielska-Białej. To oparta na teatrze cieni i okraszana irlandzkim 
tańcem historia narodzin muzyki irlandzkiej. - Warto bawić się w teatr  
w domu. Teatr cieni każdy może stworzyć w domu. Wystarczy przeście-
radło i trochę wyobraźni – zachęcała Ewa Sikora, inicjatorka i organi-
zatorka „Melpomanii”. bs

Święty Mikołaj w Pawłowicach
Święty Mikołaj chętnie odwiedza dzieci w każdym miejscu 
na całym świecie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów 
przyjedzie również do Pawłowic.

O godz. 17.00 wspólnie z dziećmi włączy lampki 
na choince przed Urzędem Gminy, 

a o godz. 17.30 będzie cze-
kał w Centrum Kultury 

z prezentami dla naj-
młodszych dzieci. 
Oczekiwanie na pre-
zenty umili dzieciom 

spektakl teatralny 
,,C jak cyrk”. Bilety w ce-

nie 10 zł (dla dorosłych) 
i 1 zł (dla dzieci) wkrótce 
w sprzedaży. 

zd
j. b

s
zd

j. b
s



12 RACJE GMINNE12

SPORT

Medale dla zawodników 
UKS Budo Pawłowice

Ola zgarnia kolejne 
nagrody!

Wojtek nie odpuszcza! 

Aż pięć medali przywieźli zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Budo z Mistrzostw Polki Ju-Jitsu, które 
14 października odbyły się w Bytomiu.   

Aleksandra Ryt ze Stajni Warszowice ma za sobą 
świetny sezon. Utalentowana amazonka wysunęła się na 
prowadzenie w rankingu Śląskiego Związku Jeździeckiego 
w kategorii seniorów.

Wojciech Melerski, młody mieszkaniec Osiedla Paw-
łowice, wygrywa kolejne zawody.

Zawody organizowane pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jitsu 
w Katowicach przyciągnęły prawie 200 zawodników z 26 klubów  
w Polsce. Organizatorem zawodów był Fight Club Bytom. Sportowcy 
rywalizowali w konkurencji Ne-Waza No-Gi. 

W kategorii U-18 Mistrzem Polski został Błażej Krawiec (81 kg). 
Srebro wywalczył Daniel Krawiec (73 kg), a brąz Miłosz Janecki (55 kg). 

Wśród starszych zawodników U-23, Michał Gogola był trzeci w ka-
tegorii wagowej 85 kg. Sukces wśród seniorów odniósł Dawid Głowala, 
który uplasował się na trzecim miejscu w kategorii wagowej +94 kg.  

Gratulujemy wyników i życzymy powodzenia podczas kolejnych 
startów. bs

Ola ma 70 punktów przewagi nad kolejnym zawodnikiem. Tak 
wysokie miejsce to efekt dobrze przepracowanego sezonu i wielu 
bardzo dobrych startów. Podczas weekendu 8-9 września amazonka 
wzięła udział w cyklu zawodów organizowanych przez Klub Jeździecki 
Previa w Wilkowicach. Startowała na koniach Paloma, Samiro i La 
Costa, zdobywając w generalnej klasyfikacji drugie miejsce. Start 
w Wilkowicach był ostatnim w sezonie otwartym. Teraz przed nią 
zawody w obiektach zamkniętych. Na początku października mło-
da amazonka uczestniczyła w Halowych Zawodach Regionalnych  
w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie. 6 października 
na koniu Samiro ze stajni Warszowice w konkursie skoków na  
120 i 125 centymetrów była najlepsza! – Zawody halowe nie są łatwe  
– przyznaje zawodniczka. – Jeździec musi tutaj bardzo szybko reagować. 
Nie ma tyle miejsca na galopowanie, zakręt i skok. 

Już w grudniu naszą zawodniczkę czekają Halowe Mistrzostwa 
Polski Południowej, które odbędą się w Krakowie. W finale Ola będzie 
musiała pokonać przeszkodę o wysokości 135 centymetrów!

Aleksandra Ryt reprezentuje Stajnię Warszowice należącą do 
Krzysztofa Gorausa. Stajnia prowadzi szkolenia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, na różnych poziomach zaawansowania.

 Sabina Bartecka      

27 października, pawłowiczanin zajął 2 miejsce w zawodach na 
torze Enduro w Czerwionce. Umiejętności motocyklisty wprawiają  
w zdumienie wiele dorosłych osób. W klasie 85, jako drugi pokonał 
przygotowany tor przeszkód. Jego wynik to 40 minut. Start w Czerwion-
ce był sprawdzianem po wypadku podczas zawodów w Biskupicach,  
21 października. Na przedostatnim okrążeniu trasy liczącej 7 kilome-
trów, w Wojtka uderzył inny motocyklista. Pawłowiczanin trafił na trzy 
dni do szpitala w Częstochowie na obserwację. Na szczęście obyło się 
bez poważniejszych urazów.

Jako uzupełnienie dodajmy, że kilka tygodni wcześniej pawłowi-
czanił zdobył 4 miejsce podczas zawodów w Czechach. bs   

Turniej piłki nożnej halowej

Klub Rekreacyjno – Sportowy  KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice 
zaprasza do  udziału w  „Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej”, 
organizowanym z okazji Dnia Niepodległości. Turniej odbędzie 
się w sobotę, 10 listopada o godz. 9.00  w hali GOS w Pawłowi-
cach.  Wpisowe od  drużyny wynosi 120 zł. Maksymalna ilość 
zawodników w  jednej  drużynie  to 8 osób.  

Termin zgłoszenia upływa 8 listopada. Bliższych informacji 
udzielają: Krzysztof Mleczek, tel. 605 291 549, Tomasz  Polczyk, 
tel. 602 436 358. Impreza jest dotowana przy współudziale  
Gminy Pawłowice.
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Jest nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

Szachy nocą i sukces naszych!

Tomasz Porwisz, nowy szef GOS Pawłowice, z zamiłowania jest sportowcem. Biega, uprawia wspinaczkę wysokogór-
ską, narciarstwo i gra amatorsko w piłkę nożną. Od 2003 do 2018 roku pracował w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Mamy ogromny sukces w maratonie szachowym. Aż dwóch zawodników Stowarzyszenia Szachowego Gminy Paw-
łowice znalazło się na podium tej międzynarodowej imprezy!  

Oficjalnie objął stanowisko  
z dniem 20 października. Wy-
brany został spośród 6 kandyda-
tów, którzy złożyli swoje oferty  
w konkursie ogłoszonym przez 
wójta gminy. Przedstawiona przez 
kandydata koncepcja rozwoju 
placówki została najlepiej oce-
niona przez komisję konkursową.

Nowy dyrektor GOS ma bo-
gate doświadczenie zawodowe  
i dużą wiedzę nie tylko na temat 
sportu i rekreacji, ale również na 
temat funkcjonowania gminy  

i samorządu. Biegle posługuje się technologiami informatycznymi. Ma 
kilkunastoletnie doświadczenie samorządowe. W Urzędzie Gminy Pawło-
wice, gdzie pracował od 2003 roku, pełnił obowiązki zastępcy kierownika 
Referatu Organizacyjnego i kierownika działu informatyki.

W czasie naszej rozmowy podkreślił, że będzie starał się maksymalnie 
wykorzystać obiekty ośrodka. - Chcę, aby oferta placówki była adresowana 
do jak najszerszej grupy mieszkańców i w każdej kategorii wiekowej. Będę 
współpracował ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarzą-
dowymi, bo w dużej mierze to one stanowią o sile sportu w naszej gminie, 
osobiście będę kładł nacisk na rozwój szeroko pojętej rekreacji - zapowiedział 
zwycięzca konkursu.

Przede wszystkim nie chce, aby Gminny Ośrodek Sportu był postrze-
gany tylko jako basen czy hala sportowa. Zamierza organizować szereg 
imprez, zwłaszcza dla rodzin, aby upowszechniać sport i aktywność 
fizyczną oraz zachęcać mieszkańców do rekreacji. – Myślę o organizowa-
niu imprez zarówno w dyscyplinach bardzo popularnych, jak: piłka nożna 
czy narciarstwo zjazdowe, ale również tych kierowanych do całych rodzin, 

W nocy z 27 na 28 października w GOS w Pawłowicach rozegrano 
XIX Nocny Międzynarodowy Maraton Szachowy o Puchar Gminy Paw-
łowice. W rywalizacji wzięło udział 101 uczestników. Wśród szachistów, 
którzy postanowili zmierzyć się z wielogodzinną grą w nocy, znalazły 
się również osoby z zagranicy: z Czech oraz z Indii. W tej stawce było 
zaledwie 7 kobiet. Naszą gminę reprezentowało natomiast 8 osób.

Każdy uczestnik maratonu miał przed sobą 12 godzin gry, w tym 
aż 40 partii. Najlepiej z tym wyzwaniem poradził sobie kandydat na 
mistrza międzynarodowego Jerzy Kyć z Nowego Sącza, zdobywając 

jak: biegi na orientację, jazda na rowerze czy festyny rodzinne o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym - zapowiada.

Stawia także na promocję niespotykanych dyscyplin sportowych.  
– W formie pokazów zamierzam promować także te dość rzadkie na naszym 
terenie, ale bardzo ciekawe aktywności, jak: szermierka, lekkoatletyka czy 
strzelectwo sportowe. Niech dzieciaki zobaczą jak wygląda i czym się różni 
szpada od floretu lub spróbują dotknąć i strzelić  z karabinka laserowego  
– mówi. – Na pewno będę chciał rozwinąć tenis ziemny oraz dyscypliny 
zimowe.

W okresie zimowym nowy dyrektor chce postawić na łyżwy i narty. Za-
powiada powrót szkoły nauki jazdy na łyżwach i dyskotek na lodowisku. Po-
większy się również oferta dla miłośników „białego szaleństwa”. Ciekawym 
pomysłem nowego dyrektora jest też organizowanie dla mieszkańców 
wspólnych wyjazdów na wydarzenia sportowe typu mecze, mityngi itp.

– Nie zapominam o potrzebach dzieci i młodzieży. Sam mam w domu 
nastolatków i wiem, że młodzi ludzie szukają miejsca, gdzie mogliby się 
spotkać, posłuchać muzyki a przy okazji pograć w ping-ponga, piłkarzyki 
czy darta – mówi. – W budynku mamy dużo przestrzeni, znajdzie się jej i dla 
nich – dodaje.

Tomasz Porwisz ma 43 lata. Jest mieszkańcem Pawłowic. Ma troje 
dzieci: 19-letnią Annę, 14-letniego Bartosza i 7-letniego Macieja. Pasją 
nowego dyrektora jest sport, szczególnie ten aktywny. – Wolę iść pobie-
gać, pograć w piłkę czy pojeździć na rowerze niż oglądać sport w telewizji 
– dodaje stanowczo. Uprawia narciarstwo zjazdowe oraz skitouring, gra 
amatorsko w piłkę nożną. Od kilku lat również biega. Ma za sobą dwa 
maratony uliczne, ale w ostatnim czasie coraz częściej kieruje swoje 
zainteresowania w stronę biegów górskich. Jego pasją jest wspinaczka 
wysokogórska, szczególnie w warunkach zimowych. Wspina się głównie  
w Tatrach i Alpach, ale nie tylko. Ma na swoim koncie m.in. Kazbek w Gruzji 
czy Demawend (5 610 m n.p.m.) w Iranie - wulkan drzemiący w górach 
Elburs, najwyższy szczyt tego kraju. bs

36 punktów. Drugi był Karol Jaroch ze Stowarzy-
szenia Szachowego Gminy Pawłowice, trzecie 
miejsce zajął Karol Rawicz, również członek 
pawłowickiego Stowarzyszenia.

Wśród kobiet triumfowała Wiktoria Cieślak  
z Rybnika, która w ogólnej klasyfikacji zdobyła  
12 miejsce. Najlepszym mieszkańcem naszej 
gminy okazał się Karol Rawicz, drugi był Witold 
Klepek a trzeci Robert Sapeta.

W szachy można grać w każdym wieku. 
Udowodnili to: najstarszy uczestnik maratonu 
76 - letni Jerzy Kot z Wejherowa oraz najmłod-
szy 10 - letni Alan Owsiany z Jastrzębia-Zdroju, 
który wytrzymał trudy rozegrania 40 partii, nie 

opuszczając żadnej z nich. Najstarszy i najmłodszy uczestnik maratonu 
otrzymali specjalne nagrody przygotowane przez organizatora.

Zresztą, dzięki sponsorom, nikt z uczestników maratonu nie wy-
szedł z pustymi rękami. Nagrody, upominki oraz gadżety ufundowali: 
Urząd Gminy Pawłowice, Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice, 
GOS Pawłowice, firmy: MOKATE, AUTOLAND, SOTM, piekarnia JO-MAR 
z Pawłowic. Organizatorami maratonu byli: Stowarzyszenie Szachowe 
Gminy Pawłowice przy współudziale Gminnego Ośrodka Sportu oraz 
Urzędu Gminy Pawłowice. bs
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 391 23 03 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

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

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

Dziękuję wyborcom 
okręgu nr 10 

w Pielgrzymowicach 
za oddane głosy 

i obdarzenie mnie 
zaufaniem 

w wyborach 
do Rady Gminy 

Pawłowice na kadencję 
2018-2023

 Henryk Opacki

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Informacje pod numerem
32 47 22 570

oraz na 
www.kultura.pawlowice.pl
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OSkład pału

- WĘGIEL ORZECH
- WĘGIEL GROSZEK
- WĘGIEL EKOGROSZEK
- WĘGIEL RETOPAL

ADRES:
Warszowice, ul. Pszczyńska 140

KONTAKT:

600 029 967 ,  600 029 965

OFERUJEMY:

Wysoka jakość Niska cena!

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ

REKLAMY

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

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Warszowicach ogłasza przetarg ustny 

nieograniczony w formie licytacji  na najem 
lokalu użytkowego na czas określony do 
31.12.2027 o łącznej powierzchni 67,4 m 
kw., położonego w budynku OSP przy ul. 

Cieszyńskiej 2, na prowadzenie działalności: 
handlowej, gastronomicznej.

Data przetargu: 07.11.2018 r., godz. 13.00.
Szczegółowe informacje: Prezes OSP 

Warszowice dh Michał Wowra, tel. 503 – 567 
- 369     

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie 

licytacji  na najem lokalu użytkowego na czas 
określony do 31.12.2027  

o łącznej powierzchni 67,4 m kw.,  
położonego w budynku OSP przy ul. Cieszyńskiej 2,  

na prowadzenie działalności:  
handlowej, gastronomicznej.

Data przetargu: 07.11.2018 r., godz. 13.00.
Szczegółowe informacje: Prezes OSP Warszowice  

dh Michał Wowra, tel. 503 – 567 - 369     

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 Gmi-

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

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

Dom Handlowy GALA
ZAPRASZA
Poniedziałek - Piątek
10.00 - 21.00
Sobota - Niedziela  
11.00 - 22.00

Strefa kibica 
Wtorek - Czwartek 
21.00 - 23.00
 

POLECAMY:
kawę, 
ciasta,
lody tajskie, 
kanapki
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Kiosk na osiedlu do licytacji
W ó j t  G m i n y 

Pawłowice ogła-
sza przetarg ustny 
nieograniczony  
w formie licytacji 
na sprzedaż nie-
u ż y t k o w a n e g o 
kiosku handlowe-
go położonego  
w Pawłowicach 
prz y ul.  Wojska 
Polskiego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż kiosku handlowego 
o wymiarach 6,35 m x 4,40 m i wysokości 3,0 m. Kiosk ma 
konstrukcję szkieletowo- drewnianą, pokrycie dachowe 
stanowi blachodachówka. 

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 
w Urzędzie Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60, sala 
0.14. Cena wywoławcza wynosi: 500 zł brutto. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień,  
w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314. 

Internauci wybrali 
fotografie

Do tegorocznego konkursu fotograficznego zgłoszono 
52 zdjęcia, które w różnorodny sposób prezentują gminę 
Pawłowice. Głosującym drogą internetową najbardziej do 
gustu przypadły „Jesienne prace na polu”.

29 października zakończyło się głosowanie internetowe w konkur-
sie „Migawka z gminy Pawłowice 2018”. Swój głos oddało 2361 osób. 
Internautom najbardziej spodobało się zdjęcie „Jesienne prace w polu” 
Jakuba Brejzy, które zdobyło 32,11 proc. głosów. Właśnie on otrzyma 
nagrodę 300 zł. Druga w kolejności była Aleksandra Stawicka, której 
fotografia „Co w trawie świeci” uzyskała 12,07 proc. głosów. Trzecia  
w głosowaniu była praca Mateusza Łagożnego „Cykl Wspomnienia”, która 
otrzymała 11,01 proc. głosów. Nagrody dla laureata głosowania interne-
towego oraz zwycięzców wyłonionych przez komisję konkursową zosta-
ną wręczone 16 listopada wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej.

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS

16 listopada, w godz. 8.00 do 13.00 
• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych,  

rent i emerytur

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godz. 9.00 do 11.00

• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unijnych  
i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13.00 do 14.00  

(najbliższy termin 06.11) 
• pracownik Działu Szkód KWK „Pnió-

wek” udziela informacji na temat  
odszkodowań z tytułu prowadzonej 
eksploatacji węgla. Kontakt do Dzia-
łu Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 

32/7562 362; 32/7562 83.

 Kronika Policyjna
Osobówka zderzyła się z ciągnikiem

Policjanci z pszczyńskiej komendy ustalają dokładny przebieg zdarzenia 
drogowego, do którego doszło we wtorek, 16 października, na pawłowickim 
odcinku dwupasmówki. Zderzyły się tam dwa pojazdy: ford focus i ciągnik 
rolniczy. W wypadku ucierpiały kierująca i pasażerka osobówki. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że jadąca w kierunku Żor 20-latka z Rudziczki, 
uderzyła w tył jednej z dwóch przyczep ciągniętych przez traktor rolniczy. 
Kierująca z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu została przewieziona do 
szpitala. Pod opiekę lekarzy trafiła również podróżująca z nią pasażerka, 
u której ratownicy stwierdzili uraz odcinka szyjnego kręgosłupa. Zarówno 
ranna 20-latka, jak i 23-letni kierowca ciągnika byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Kradzież z haka w łaźni
25 października nieznany sprawca na terenie łaźni kopalnianej skradł z haka 
portfel wraz z dokumentami, pieniądze oraz zegarek. Straty mieszkańca 

Jastrzębia–Zdroju wyniosły ponad 1 tys. zł. 
Ukradli samochód

Peugeot 106 w kolorze czerwonym o wartości 1 tys. zł padł łupem złodzieja, 
26 października o godz. 11.00 na ul. Leśnej w Pawłowicach. Samochód stał 

na parkingu, w środku właściciel zostawił dowód rejestracyjny.      
Ukradł kartę i poszedł na zakupy

Zakupy za prawie 145 zł zrobił sobie złodziej na koszt mieszkańca gminy. Do 
kradzieży dowodu osobistego i karty bankomatowej doszło 25 października 

o godz. 17.00 na ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach.   

Ogłoszenia urzędowe

II miejsce: Aleksandra Stawicka

I miejsce: Jakub Brejza III miejsce: Mateusz ŁagożnyII miejsce: Aleksandra Stawicka


