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Wprawdzie wiosna za oknem,  
a wysokie temperatury zachęcają 
raczej do spacerów niż do myśli  
o odśnieżaniu, ale mamy już li-
stopad i najwyższy czas pomyśleć  
o zimie. Tak naprawdę sezon zimo-
wy na drogach może rozpocząć się  
w każdej chwili. W urzędzie gminy 
już rozstrzygnięto przetarg na zi-
mowe utrzymanie dróg i chodników. 

Żużel nie na drogach
Aby poprawić jakość pracy firm 

odśnieżających, gmina zmieniła nie-
które z obowiązujących dotychczas 
zasad. - Przede wszystkim rezygnujemy 
z żużlu jako materiału do posypywania 
śliskich nawierzchni – mówi Marek 
Lucjan, pełniący obowiązki wójta. 
– W okresie wiosny, gdy śnieg zaczyna 
topnieć, żużel pod kołami aut zamienia 
się w pył, a tumany kurzu zaczynają się 
unosić nad naszymi drogami. Ponadto 
jest to materiał, który trudno usunąć 
podczas wiosennych porządków, a my 
chcemy, aby gmina była czysta i za-
dbana.

W związku z tym w czasie tego-
rocznej akcji „Zima” chodniki i drogi 
będą posypywane tylko piaskiem. - 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy 

Drogi posypywane 
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Akcja „Zima” - wykonawcy 
Drogi powiatowe

• Warszowice, Krzyżowice i Pnió-
wek - F.H.U Grażyna Goraus, 
Warszowice

• Pawłowice - Usługi Transportowe 
i Roboty Ziemne Krzysztof Dzien-
dziel, Pawłowice

• Pielgrzymowice, Golasowice i Ja-
rząbkowice – Bud – Rol Bogusław 
Reclik, Golasowice

Drogi gminne
• Pawłowice - Gospodarstwo Rol-

no – Usługowo – Handlowo 
- Produkcyjne Tomasz Orlik, 
Pawłowice        

• Pawłowice Osiedle i Pniówek 
- Wypasione Ogrody Monika 
Piszczek – Brandys, Pawłowice        

• Pniówek i Krzyżowice - F.H.U. 
Grażyna Goraus, Warszowice        

• Warszowice - Zbigniew Gogol, 
Warszowice        

• Golasowice i Jarząbkowice - 
„Mentrans”  Franciszek Mencna-
rowski, Iłownica 

• Pielgrzymowice - Bud – Rol Bo-
gusław Reclik, Golasowice

stosować mieszkanki piasku oraz soli 
- dodaje.

Ze sprzątaniem piasku z dróg 
gmina nie będzie czekać do wiosny, 
ale będzie usuwać go na bieżąco, jeżeli 
tylko stopnieje śnieg. Z pewnością 
wpłynie to również na poprawę este-
tyki. Zmiany będą również dotyczyły 
poziomu utrzymania chodników 
wzdłuż dróg powiatowych i woje-
wódzkich. Chodniki m.in. wzdłuż ul. 
Zawadzkiego i Kraszewskiego w Go-
lasowicach, Pszczyńskiej i Boryńskiej 
w Warszowicach, Zwycięstwa i Li-
gonia w Krzyżowicach, Zjednoczenia 
i Świerczewskiego w Pawłowicach 
oraz Golasowickiej i Zebrzydowickiej 
w Pielgrzymowicach zostaną objęte 
I kategorią standardu utrzymania. 
Oznacza to, że w przypadku opadów 
ciągłych będą odśnieżane co dwie 
godziny, a po ustaniu opadów do 
ośmiu godzin powinny być zupełnie 
pozbawione śniegu. 

W czasie lekkich mrozów drogi nie 
będą posypywane na całej długości. 
Piasek zostanie wykorzystany tylko 
w rejonie zjazdów, skrzyżowań, na 
zakrętach oraz w miejscach niebez-
piecznych. Tak jak w roku ubiegłym 

gmina będzie monitorować prace na 
drogach za pomocą systemu GPS. 
Prace w sołectwach będą koordy-
nować sołtysi. Ich zadaniem będzie 
nadzorowanie przebiegu akcji oraz 
przekazywanie ewentualnych uwag 
mieszkańców. 

Wszelkie uwagi można również 
zgłaszać do urzędu gminy (tel. 32/ 
4756 341, 4756 332). bs


�+����@���'����H!�$&���
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W ciągu kilku dni sprawdzono 
stan sieci elektrycznej we wszystkich 
sołectwach. Przeglądu dokonywano 
wieczorową porą, aby sprawdzić, 
które lampy należy wymienić, bo 
przepaliły się żarówki lub kończy się 
ich żywotność. – Nie stwierdziliśmy 
poważnych braków – mówi Grażyna 
Olszewska z urzędu gminy. – Do wy-
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miany jest jedenaście opraw na terenie 
całej gminy. 

Przegląd pozwolił również wska-
zać miejsca, które nie są dostatecznie 
oświetlone. Są one w każdym sołec-
twie. W niektórych wystarczy zabu-
dować pojedyncze punkty świetlne, 
ale w innych konieczna jest budowa 
sieci od podstaw. bs     

  

Wojewoda śląski zatwierdził 
wstępną listę rankingową wniosków 
w ramach „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Roz-
wój”. Do 7 listopada wnioskodawcy 
mogli składać zastrzeżenia do wyni-
ków oceny formalnej i merytorycznej 
wniosków.

Ul. Zawadzkiego 
do remontu
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Na 5 miejscu listy znalazła się 
„Przebudowa ul. Zawadzkiego  
w Golasowicach oraz remont ulic 
Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząb-
kowicach”. Remont obejmuje łącznie 
2,5 kilometra drogi. Wartość prac 
to 4 mln zł, połowę tych środków 
stanowić miałoby dofinansowanie. 

Sabina Bartecka

Umowa z wykonawcą została 
podpisana, wkrótce rozpocznie się 
montaż. W sumie pojawi się pięć 
nowych wiat: cztery w Golasowicach 
i jedna w Pawłowicach. Mieszkańcy 
mają nadzieję, że będą mogli nacieszyć 
się nowymi wiatami jak najdłużej. 
Stare wiaty, które znajdowały się 
przy drodze na Cieszyn, dość często 
bowiem stawały się celem ataku 
wandali. -  Wandale malują sprayem 
gabloty z rozkładami jazdy a nawet całe 
wiaty – mówi sołtys Bogumiła Tekla. 
- Niestety, część osób nie docenia tego, 
co robi się dla gminy, niszcząc to, co ma 
służyć wszystkim pasażerom. 

W tym roku straty spowodowane 
przez wandali tylko na przystankach 

*�+F���������!>�
przystankowe w 
Golasowicach
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wyniosły ok. 10 tys. zł. Gminne 
służby stale muszą usuwać graffiti  
z przystanków czy wymieniać tablice 
z rozkładem jazdy. Na trasie L – 1 od 
początku roku interweniowano już 
sześć razy. Ostatnio na przystanku 
Pielgrzymowice IV na ul. Groblo-
wej ktoś próbował wyrwać rozkład 
jazdy, umocowany w metalowej 
konstrukcji. 

Środki wydane na naprawę pocho-
dzą z budżetu gminy i mogłyby zo-
stać przeznaczone na inne potrzebne 
inwestycje. Dlatego prosimy miesz-
kańców o reakcję i zgłaszanie aktów 
wandalizmu, dzwoniąc do urzędu 
gminy lub na komisariat policji. 

Sabina Bartecka

Wykres przedstawiający ceny za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych
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zakup energii. Koszt ten związany jest 
z funkcjonowaniem ponad 120 obiek-
tów pompowni oraz oczyszczalni 
ścieków mechanicznej i biologicznej, 
jak również stacji uzdatniania wody. 
– Ostatnia podwyżka ceny wody była 

Co kupimy za złotówkę?

0,23 l benzyny

0,37 l mleka

0,023 l wódki żołądkowej

1,39 kg węgla

223 l wody zimnej z gminnej 
sieci wodociągowej.

(na podstawie GUS)

Zgodnie z taryfami, które obo-
wiązują od 1 kwietnia 2014 r. do 
31 marca 2015 r., mieszkańcy płacą 
brutto 4,48 zł za metr sześc. wody 
oraz 4,43 zł za metr sześć. ścieków. 
- Mamy świadomość tego, że wszystko 
można zrobić lepiej, a taryfy mogą być 
jeszcze niższe – mówi Tomasz Herok, 
dyrektor Gminnego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Krzyżowicach. 
– Nie na wszystko jednak mamy wpływ. 
Określając wysokość taryf musimy wziąć 
pod uwagę m.in. koszt zakupu energii 
elektrycznej, opłaty środowiskowe, za-
kup wody od hurtowników itp.

W największym stopniu na wyso-
kość stawki, jaką płacimy, wpływa 

dopiero drugą od 6 lat, natomiast cena 
za odprowadzane ścieki kształtuje się na 
tym samym poziome od 3 lat – wyjaśnia 
Tomasz Herok. 
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Mieszkańcy naszej gminy głoso-
wali na kandydatów do rady gminy, 
powiatu i sejmiku wojewódzkiego 
oraz wybierali wójta gminy. 

Nowe osoby 
w Radzie Gminy

W drugiej turze wyborów, 30 

listopada, o stanowisko wójta gmi-
ny ubiegać się będą Franciszek 
Dziendziel i Marek Lucjan. Na 
Franciszka Dziendziela, obecnego 
przewodniczącego Rady Gminy 
Pawłowice, swój głos oddało 2486 
mieszkańców naszej gminy. Naj-

większym poparciem przewodni-
czący cieszył się w Pawłowicach, 
Jarząbkowicach i Pniówku. Na 
Marka Lucjana, pełniącego obowiąz-
ki wójta gminy, głos oddały 1802 
osoby. Największym poparciem 
obdarzyli go mieszkańcy Golasowic 
i Krzyżowic. Na trzecim miejscu pod 
względem ilości zebranych głosów 
znalazł się Grzegorz Nogły. Wice-
starosta pszczyński zdobył 1779 
głosów. Na Agatę Tucką – Marek 
zagłosowało 1137 mieszkańców 
naszej gminy. Szczegółowe wyniki 
przedstawia tabelka.        

W wyborach do Rady Gminy 
Pawłowice najwięcej głosów otrzy-
mali: (zgodnie z okręgami wybor-
czymi) Alojzy Krosny, Aureliusz 
Pisarek, Marek Sciskoł, Andrzej 
Tyszko, Zbigniew Dusza, Aleksan-
der Szymura, Bogusława  Pietrek, 
Piotr Drobek, Jerzy Cepiel, Barbara 
Serówka, Andrzej Szaweł, Damian 

Herman, Krzysztof Tekla, Helena 
Matera i Genowefa Klimosz. 

W radzie będziemy mieli cztery-
nowe osoby. Są to: Marek Sciskoł, 
Andrzej Szaweł, Damian Herman i 
Helena Matera. Swojego przedsta-
wiciela po kilku latach przerwy do-
czekał się Pniówek (Helena Matera). 
Natomiast mandatu na kolejną ka-
dencję nie otrzymali radni: Bolesław 
Oracz, Czesław Lasek i Krzysztof 
Uglorz. 

W Radzie Powiatu będziemy mieli 
czterech przedstawicieli. W wy-
borach do Rady Powiatu Pszczyń-
skiego najwięcej głosów otrzymali: 
Grzegorz Nogły (763 głosy), Roman 
Bańczyk (649 głosów), Helena Gąska 
(555 głosów) oraz Agata Tucka – 
Marek (455 głosów).

Urny przepełnione
Frekwencja w naszej gminie była 

znacznie wyższa niż podczas po-
przednich wyborów. W godzinach 

popołudniowych prawie wszystkie 
komisje informowały o przepełnio-
nych urnach wyborczych. Dwie 
zapasowe, znajdujące się w urzędzie 
gminy, okazały się niewystarcza-
jące. Po raz pierwszy trzeba było 
sprowadzić dodatkowe urny. Przy-
wieziono je z Jastrzębia – Zdroju.

Taka sytuacja zdarzyła się, bo 
na niedzielne wybory wybrała 
się ponad połowa mieszkańców.  
W Pawłowicach głosowało ponad 59 
proc. mieszkańców, w pozostałych 
sołectwach o kilka procent mniej. 
Najmniejszym zainteresowaniem 
wybory cieszyły się na Osiedlu. 
Tam głosowało niecałe 43 proc. 
mieszkańców. 

Ponownie głosować będziemy 30 
listopada. Zachęcamy do aktywno-
ści. Tylko od nas zależy, kto będzie 
pełnił funkcję wójta gminy przez 
najbliższe 4 lata. 

Sabina Bartecka 


><�/>�+����+>�J���>�����������L��>��'�����&������


><�/>�
PH!��J���>�����������L��>��'�����&������

4�����("$����	������#��
������*������
�	�#�������-
!�����������������1'�>���



Racje Gminne4

zdj. bs
zd

j. 
bs

zd
j. 

bs
zdj. bs

OObbbcccho
����������!!����������??

zz pppooccho
ii nnaaaggrroo

��������	
����������������
���	��������������	�������
�����������!�������������

������#�������!"$�����

zdj
zdj
zdj.
zdj
zdj
zdzdj
zdj
zdj.
zdj
zdj.
zdj.
zdj
zdj.
zdzdj
zdj.
zdj.
zdj.
zdzdzdj.
zdj
zdzdj.
zdjdj.
dj.
djdj.j
dj.
djdjdj.
dj.
dddjddjdjdj.jj
djdjj.jjjj.jjjjjjjjj..... bsbsb

 bs
 bs
 b b b bsbsbsbsbsbsbsbbbbbbsbsbbsbbbsbbbbbbbsbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbsbbbsbbbsbsbssssssssssssss

Obchody dnia 11 listopada rozpoczęły się od mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Paw-
łowicach. Przewodniczył jej proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Krzyżowicach ks. Krzysztof Kępka,  
a o oprawę muzyczną zadbał chór „Animato”. Po liturgii uczestnicy uroczystości, orkiestra dęta oraz poczty sztan-

darowe przeszły pod Centrum Kultury, gdzie pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze. Wartę honorową pełnili uczniowie klasy wojskowo - obronnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

Program „Motywacja” - laureaci
Hanna Czerwińska (Technikum nr 1 w Żorach) - finalistka XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych w Lublinie, Antoni Młynarczyk – Woźniak (Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera w 
Pawłowicach) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie, Jakub 
Staroń (V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku – Białej) – finalista III stopnia LXV Olimpiady Matema-
tycznej, laureat III stopnia XXI Olimpiady Informatycznej, Przemysław Chodór (Gimnazjum nr 2 w 
Pawłowicach) - laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki, Adam Pawłowski 
(Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach) - laureat konkursu przedmiotowego z 
matematyki, finalista wojewódzkiego konkursu „Przyroda z matematyką”, Kamila Czyż (SP Pielgrzy-
mowice) - I miejsce w kategorii soliści w VI Zachodniopomorskim  Festiwalu Klarnetowym, Sylwia 
Brączek (Technikum nr 1 w Jastrzębiu – Zdroju) - laureatka VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, 
I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej.

Program „Szansa” – laureaci
Małgorzata Gunia (Uniwersytet Śląski w Cieszynie), Dominika Dąbek (Politechnika Opolska w Opolu), 

Martyna Niezgoda (Politechnika Wrocławska we Wrocławiu), Aneta Żmija (Uniwersytet Opolski w Opo-
lu), Michał Nowak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Aneta Franz (Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach), Monika Stuchlik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Justyna Kieloch (Politechnika 
Śląska odział w Rybniku), Agata Madejska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Daria Ciałoń, Klaudia Brejza, 
Damian Sosna (Politechnika Śląska w Gliwicach), Tomasz Gałuszka (Uniwersytet  Rolniczy w Krakowie).

Program „Warto się uczyć” – laureaci
Sebastian Drozd, Arkadiusz Chodór, Nikola Stawarczyk (Technikum nr 4 w Jastrzębiu – Zdroju), Afrodyta 

Szukalska, Justyna Wieczorek, Adrianna Kapustka (IV LO w Jastrzębiu – Zdroju), Paweł Chmiel, Oliwia 
Płaczek (absolwenci Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach), Karolina Domin (ZSO Pawłowice).

Rozstrzygnięto konkursy dotyczące tematyki samorządności ogłoszone we wrześniu 
przez Urząd Gminy Pawłowice. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano konkurs 
plastyczny pt. „Moja gmina”, natomiast dla gimnazjalistów i starszych uczniów konkurs 
multimedialny pt. „Różne oblicza samorządu”.

W sumie, do urzędu wpłynęło 76 prac, na których uczestnicy konkursu przedstawiali 
w formie plastycznej lub multimedialnej ich wyobrażenia na temat samorządności w gmi-
nie Pawłowice. Za wykonanie plakatu, rysunku, prezentacji multimedialnej bądź filmiku 
można było zdobyć atrakcyjne nagrody (m.in. tablet, telefon komórkowy, gry edukacyjne, 
zestawy plastyczne, aparat cyfrowy i inne). Poniżej wyniki konkursów.

Konkurs plastyczny „Moja gmina”
uczniowie klas 1-3: I miejsce - Weronika Musioł (SP nr 1 Pawłowice), Dominika Molitor 

(ZSP Pawłowice), II miejsce - Daniel Gogol (SP Warszowice), Olivia Uryć (SP nr 1 Pawłowic), 
III miejsce -  Łukasz Pietrzyk, Marcin Pietrzyk (SP nr 1 Pawłowice); uczniowie klas 4-6:  
I miejsce – Artur Mach (ZSP Golasowice), wyróżnienie - Patrycja Mach (ZSP Golasowice), 
Julia Tobiasz (ZSP Pawłowice).

Konkurs multimedialny 
„Różne oblicza samorządu”

I miejsce - Martyna Zamojska (LO w Jastrzębiu - Zdroju), II miejsce - Oliwia Płaczek 
(LO nr 1 w Żorach), Patryk Machoczek 
(Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach), III miejsce 
- Dorota Pisarek (Gimnazjum nr 3 w Piel-
grzymowicach).

Prace multimedialne można zobaczyć 
na portalu www.pawlowice.pl, natomiast 
wystawę prac plastycznych od 21 listopa-
da w galerii w Osiedlowym Domu Kultury 
w Pawłowicach. 

Filmiki i prace plastyczne o gminie

Nasi stypendyści 
Podczas obchodów Święta Niepodległości nagrodzono laureatów trzech 

konkursów stypendialnych: „Motywacja”, „Szansa” i „Warto się uczyć”. 
Za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne, uczniowie otrzymali nagrody 
pieniężne.  

Program stypendialny „Motywacja” funkcjonuje od 2008 roku. Od tego 
czasu nagrodzono już 80 uczniów. Stypendium w wysokości od 200 do 300 
zł przyznawane jest za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmio-
towych oraz za sukcesy artystyczne.

Program „Szansa” ma pomóc wyróżniającym się uczniom w dalszej 
edukacji. Wysokość stypendium wynosi 300 zł dla absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych  i 350 zł dla studentów. Stypendium przyznaje się na 
okres jednego roku akademickiego od października do czerwca. W ciągu 10 
lat istnienia programu przydzielono 140 stypendiów.

„Warto się uczyć” to program, który ma w tym roku dopiero drugą 
edycję. Stypendium w wysokości 200 zł jest przyznawane maksymalnie 
przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej. Obok nazwiska 
tegorocznych laureatów.

Najpierw stypendia 
Druga część uroczystości odbyła się w auli „Przylądek Talentów”. Zgodnie z tradycją, wręczono tam stypendia naukowe wyróżniającym się uczniom 

z gminy Pawłowice. W tym roku w gronie stypendystów znalazło się 29 osób. Nowością było nagrodzenie uczniów, którzy wzięli udział w konkursach 
ogłoszonych przez urząd gminy w związku z obchodzonym w tym roku Rokiem Samorządności. Jak wysoki był poziom konkursów, wszyscy mogli się 
przekonać oglądając znakomity film przygotowany przez Martynę Zamojską - laureatkę I miejsca w konkursie multimedialnym „Różne oblicza samorządu”.  

- 2014 rok został ogłoszony Rokiem Samorządności w Gminie Pawłowice – mówił w swoim wystąpieniu pełniący obowiązki wójta Marek Lucjan. – Jest 
wielką szansą, żeby zrobić coś dla siebie, ale też, dzięki idei samorządności, aby pomóc innym i działać na rzecz naszej Ojczyzny. Dalej podkreślił, że 11 Listopada 
jest świętem radosnym. – My z tej wolności chcemy się cieszyć. Nawet pogoda nam w tej radości dziś sprzyja – mówił.      
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Za zasługi dla gminy

Narodowe Święto Niepodległości to czas zadumy i refleksji, ale też dzień radości z dumy odzyskania państwa. Tę 
radość zawsze podkreślał śp. Damian Galusek, wójt gminy Pawłowice, który zmarł 12 lipca 2014 roku. Wójt 
znalazł się w gronie laureatów tegorocznej, XII edycji wyróżnienia „Za zasługi dla gminy Pawłowice”. Jest to 
medal, którym honorowane są osoby wybitne i szczególnie zasłużone dla gminy. Do tej pory to wójt wręczał 

wyróżnienia. Tym razem, w jego imieniu, wyróżnienie odebrał syn Jarosław Galusek. – Gdyby w naszym kraju u władzy było 
więcej takich osób, jak mój ojciec, panowałby wszędzie dobrobyt - mówił ze wzruszeniem odbierając medal.

Nagrodzono również wieloletnich współpracowników wójta: Mariana Bębena – zastępcę wójta w latach 1998-2011 i Sta-
nisława Tobiczyka –  byłego dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”.

W uroczystości wzięła udział rodzina zmarłego wójta: dzieci oraz żona Elżbieta, która z rąk przewodniczącego Rady Powiatu 
Pszczyńskiego Eugeniusza Pająka oraz wicestarosty Grzegorza Nogłego odebrała statuetkę Żubra Pszczyńskiego dla śp. Damia-
na Galuska. – To pierwsza statuetka Żubra Pszczyńskiego dla wójta, Wielkiego Wójta Gminy Pawłowice – mówił Eugeniusz Pająk.  
Dopełnieniem pięknej i wzruszającym uroczystości była projekcja filmu zmontowanego z archiwalnych nagrań radiowych, 
telewizyjnych i zdjęć z udziałem wójta. Odżyły wspomnienia, wiele osób nie mogło powstrzymać łez. 

Śp. Damian Galusek 
Urodził się 3 grudnia 1952 

roku w Pawłowicach. Stu-
diował w Akademii Górni-
czo – Hutniczej w Krakowie, 
zdobywając tytuł magistra 
inżyniera. Po ukończeniu stu-
diów rozpoczął pracę w KWK 
„Pniówek”, gdzie przeszedł 
wszystkie stopnie kariery 
górniczej. W latach 1987-
1994 pracował jako nadszty-
gar górniczy. 

Damian Galusek, funkcję 
Wójta Gminy Pawłowice peł-

nił od 1994 r. Podczas trwania jego kadencji w gminie zaszło 
wiele pozytywnych zmian, które wpłynęły na wzrost poziomu 
życia mieszkańców. Działania Wójta zapewniły równomier-
ny rozwój gminy, zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak  
i społecznej. Doświadczenie zawodowe nabyte we wcześniejszej 
pracy wykorzystywał przy realizacji inwestycji gminnych: 
kubaturowych, drogowych, sieciowych, z których każdy  
z mieszkańców korzysta na co dzień. 

W zakresie  działalności społecznej należy podkreślić wielkie 
zaangażowanie Wójta w rozwój oświaty poprzez stwarzanie jak 
najlepszych warunków edukacyjnych, budowę i maksymalne 
wykorzystanie bazy sportowo – kulturalnej, wprowadzanie 
programów profilaktyki zdrowotnej.

Nagrody i wyróżnienia otrzymane na szczeblu regionalnym 
i krajowym są dowodem na to, że Gmina pod kierownictwem 
śp. Damiana Galuska rozwinęła się w każdej dziedzinie. 

Funkcję wójta pełnił nieprzerwanie przez 20 lat. Zmarł 12 
lipca 2014 roku. 

Stanisław Tobiczyk 
Urodził się 9 września 

1952 r. w Kiczycach. Jest 
absolwentem Politechniki 
Śląskiej. Przez wiele lat był 
dyrektorem KWK „Pnió-
wek”, zakładu pracy Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
SA., mądrze i bezpiecznie 
kierując pięciotysięczną za-
łogą pracowników. 

Wielokrotne spotkania 
z wójtem śp. Damianem 
Galuskiem i radnymi gmi-
ny Pawłowice sprzyjały 

wspólnemu rozwiązywaniu trudnych problemów oraz po-
dejmowaniu ważnych decyzji, które miały wpływ, zarówno 
na funkcjonowanie kopalni, jak i na jakość życia lokalnej 
społeczności. Często musiał sprostać wielu wyzwaniom  
i podejmować trudne decyzje godząc interesy różnych stron 
- kopalni i gminy. Mimo wielu problemów, samorząd lokal-
ny Gminy Pawłowice zawsze mógł liczyć na przychylność, 
życzliwość i zrozumienie z jego strony. Osiągnięcia Stani-
sława Tobiczyka, jako dyrektora jednej z najlepszych kopalń  
w Polsce, przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy 
Pawłowice. Dbał nie tylko o rozwój zakładu, ale również  
o ochronę otaczającego go środowiska. To między innymi 
dzięki jego osiągnięciom oraz firmy, którą kierował, Pawło-
wice są znane w kraju i za granicą.

Kierując największym zakładem pracy sprzyjał zatrud-
nieniu mieszkańców gminy. Konsekwencja, profesjonalizm 
i pragmatyzm sprawiały, że był i jest człowiekiem szanowa-
nym przez lokalną społeczność. 

Marian Bęben 
Urodził się 10 stycz-

nia 1951 r. w Święto-
chłowicach, w 1962 
r. został mieszkańcem 
Warszowic. Ukończył 
Politechnikę Śląską  
w Gliwicach. Jego 
p r a c a  z a w o d o w a  
w latach 1974 – 1998 
była związana z gór-
nictwem, gdzie prze-
szedł kolejne szczeble 
w karierze górniczej, 
od nadgórnika do kie-

rownika robót górniczych. 
Od 1998 r. do 2011 r. pełnił funkcję zastępcy 

wójta gminy Pawłowice. W tym czasie wspólnie 
z Wójtem śp. Damianem Galuskiem pracował na 
rzecz rozwoju gminy. W zakresie swoich obowiąz-
ków miał między innymi drogownictwo. Z wielkim 
zaangażowaniem przyczyniał się do pozyskania 
środków z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, dzięki którym w sołectwach zostały 
wyremontowane główne ciągi komunikacyjne. Zaj-
mował się sprawami oświaty, współpracą z organi-
zacjami pozarządowymi, współpracą z jednostkami 
pomocniczymi gminy. Od 2013 roku pełni funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Sołectwa Warszowice, którego jest inicjatorem  
i współzałożycielem.

Za zasługi w górnictwie został odznaczony brą-
zowym, srebrnym i złotym krzyżem zasługi.

Hurdu - hurdu
Na zakończenie uroczystości zagrał 

zespół Adama Olesia z udziałem Domi-
niki Kontny, pochodzącej z pawłowickiej 
rodziny Łomozików. Muzycy zaprezen-
towali utwory z płyty „hurdu-hurdu”, 
mistrzowsko łącząc jazz i tradycyjne 
śląskie pieśni.
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Na tę podniosłą uroczystość za-
proszono wszystkie pary obchodzące 
okrągłą rocznicę małżeństwa. Przybyli 
małżonkowie, którzy mają za sobą 50, 
55, 60 i 65 wspólnie przeżytych lat. 
Odświętnie ubrane pary obchodzące 
Złote Gody odbierały z rąk pełniącego 
funkcję wójta, Marka Lucjana, Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
nadane przez Prezydenta RP. Natomiast 
jubilaci świętujący 55., 60. lub 65. 
rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego otrzymywali listy gratulacyjne 
i upominki. 

Do jubilatów zwrócił się pełniący 
obowiązki wójta, Marek Lucjan, pod-
kreślając, że dla młodzieży powinni 
być wzorem do naśladowania. - Dajecie 
przykład trwałości, wierności i siły mał-
żeństwa. Siły bycia razem i pokonywania 
wszelkich trudności – mówił wójt.
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Taka żona to skarb!
Jak zawsze przy tego typu okazjach 

poza kwiatami i symboliczną lampką 
szampana, był czas na chwile wspo-
mnień. A było co - patrząc na dorosłe 
dzieci, wnuki oraz prawnuki - wspomi-
nać. Niektórzy jubilaci nie kryli wzru-
szenia. Chętnie robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia. – Ślub mieliśmy 3 listopada 1959 
roku. Było mglisto i pochmurno. Dzień nie 
był taki ładny jak dziś – opowiada Ge-
nowefa Węgrzynowicz. – Poznaliśmy się 
w pracy. Oboje dojeżdżaliśmy do kopalni 
Bolesław Śmiały w Łaziskach. To było po-
nad 50 lat temu, a wydaje się, że jesteśmy 
małżeństwem od kilku lat. Staraliśmy się 
żyć w zgodzie.

- Taka żona to skarb – dodaje z sze-
rokim uśmiechem jej mąż. - Znakomita 
krawcowa, wspaniała kucharka. Wie pani 
co, mnie do dziś wszystko najlepiej smakuje 

w domu.
Państwo Leokadia i Włodzimierz 

Kotyniowie z Warszowic poznali 
się w Kołobrzegu. On pracował jako 
traktorzysta w PGR, a ona była tam 
zatrudniona jako kucharka. Na Śląsk 
trafili za namową znajomych. Miesz-
kali w Jankowicach, Boguszowicach, 
aż wreszcie wybudowali dom w War-
szowicach. Doczekali się czwórki dzieci, 
dwanaściorga wnuków i czwórki pra-
wnuków. – Jesteśmy razem już ponad 
50 lat, a wydaje się, że nasz ślub był tak 
niedawno. Przeleciało to szybko. 

Upływa szybko życie… 
Życie naszych jubilatów toczyło się 

swoim rytmem: pracą, wychowywa-
niem dzieci, często jeszcze i wnuków. – 
To były szczęśliwe lata, a te pierwsze zaraz 
po ślubie najbardziej radosne – śmieje się 
Stefania Maciejewska. – A te nie – pyta 

zaskoczony mąż? – Te jeszcze bardziej – 
odpowiada pani Stefania.

W ich małżeństwie poczucie humo-
ru odgrywało ważną rolę. – Dobry żart, 
uśmiech i od razu robiło się weselej. Po co 
jeden na drugiego ma się gniewać – py-
tają. – Na kłótnie nie mamy czasu. Dużo 
podróżujemy. W tygodniu przejeżdżamy 
nawet 600 kilometrów. Mamy pod swoją 
opieką emerytów z PBSZ Bytom. Jeździmy 
do nich z paczkami. 

Anna i Ryszard Kuberowie z Golaso-
wic świętują 55 lat po ślubie. - To były 
szczęśliwe lata, choć nie zawsze świeciło 
słońce – przyznaje pani Anna. - Raz 
było dobrze, raz źle, ale najważniejsze, że 
mamy siebie.

Maria i Jan Knapikowie z Pielgrzy-
mowic pobrali się 24 kwietnia 1964 
roku. – Lało jak z cebra, a nam udało się 
szczęśliwie przeżyć te 50 lat – wspomina-

ją. Doczekali się dwójki dzieci i dwójki 
wnuków. - Najważniejsza jest miłość  
i zdrowie - zaznaczają.   

Spotkanie przy kawie umiliły zespo-
ły „2+3” z Pielgrzymowic i „Talizman” 
z Pawłowic. Małżonkowie pozowali do 
pamiątkowych portretów oraz zdjęć 
grupowych, które stanowić będą miłą 
pamiątką ze spotkania.  

Kilka dni po uroczystości, pełniący 
obowiązki wójta Marek Lucjan wraz 
z zastępcą kierownika USC Małgo-
rzatą Sklanny odwiedzili pary, które 
nie mogły uczestniczyć w spotkaniu. 
Złożył gratulacje Pelagii i Henrykowi 
Oczadłym z Pawłowic (65 lat po ślu-
bie), Bogumile i Henrykowi Brzezickim  
z Pawłowic (60 lat), Marii i Eugeniuszo-
wi Milanowskim z Golasowic (55 lat) 
oraz Hildegardzie Witule z Jarząbkowic 
(50 lat). bs
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- Miody różnią się w zależności od 
tego, z jakich roślin zbierany jest nektar. 
Mają różne kolory, zapachy i smaki. Jeśli 
chce się uzyskać miód z konkretnej rośli-
ny, trzeba pilnować czasu jej kwitnienia 
i oddzielić od siebie konkretne zbiory 
– opowiada pszczelarz. - Można też 
wędrowną pasiekę wywieźć w miejsce, 
gdzie kwitnie mnóstwo roślin jednego 
gatunku. 

Wiosną, kiedy kwitnie rzepak, 
kryrzanin wywozi pasiekę na po-

Miód z pasieki
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bliskie pola, gdzie są całe hektary 
rzepaku. Na spadź jeździ w góry – 
zakres jego działania obejmuje obszar 
od Suchej Beskidzkiej po Zwardoń. 
Maksymalnie pokonuje odległość do 
100 km.  Ten rok był wyjątkowo sła-
by dla producentów miodu. Za dużo 
padało deszczu, kwiaty kwitły krótko 
i pszczoły nie zdążyły zebrać nektaru, 
a z powodu pogody w górach nie po-
jawiła się spadź. – Mam połowę tego, co 
zazwyczaj – opowiada pszczelarz. – Do 
sprzedaży jest już tylko miód rzepako-
wy. Miodów nektarowo – spadziowych 
i wielokwiatowych już nie ma.

Pasieka wędrowna kryrzanina na-
leży do tych zarejestrowanych -  zo-
stała zgłoszona do Powiatowego Le-
karza Weterynarii i jest kontrolowana 
pod względem higieny, stosowanych 
maszyn i przechowywania miodu.

Pan Grzegorz uczula na pojawiają-
ce się na rynku miody zafałszowane, 
do których dodawany jest syrop wy-
produkowany ze skrobi. - Prawdziwy 
miód musi się skrystalizować – podkre-
śla pszczelarz. – Jeżeli chcemy rozpuścić 
miód, musimy pamiętać, żeby go nie 
przegrzać, bo straci większość witamin. 
Temperatura nie może przekraczać 40 
stopni Celsjusza.  

Miód z pasieki pana Grzegorza 
można kupić w każdy czwartek na 
ekologicznym targu w Pawłowicach.

Sabina Bartecka

\�'��>�=��>��]�
dzieci w XXI wieku?
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dowiedziało się, jak zmieniały się 
relacje i sposoby komunikowania się 
w rodzinie na przestrzeni wieku. Pani 
Karina zachęcała do czytania dzieciom 
od najmłodszych lat, co najmniej 20 
minut dziennie. 

Ostatnim punktem konferencji 
było wystąpienie Joanny Piosik - na-
uczycielki przyrody i wychowania do 
życia w rodzinie. Jej wykład dotyczył 
manipulacji w mediach. - Na każdym 
kroku mass media, te tradycyjne, jak: 
książka, gazeta, radio czy najnowsze - 
Internet, starają się wpływać na nasze 
decyzje i kształtować nasze postawy - 
mówiła. - Wiele z nich robi to w sposób 
świadomy wręcz nachalny, ale często nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że są rów-
nież takie, których wpływ jest subtelny, 
wręcz niezauważalny. 

W swojej prezentacji zwróciła 
uwagę na sposoby, metody i techniki 
manipulacji oraz przedstawiła propo-
zycje jak przed nimi się ustrzec, aby 
z odbiorcy biernego, bezkrytycznego 
stać się odbiorcą uważnym i świa-
domym.

- Konferencja została oceniona przez 
rodziców jako ważna i potrzebna. 
Dlatego spotkania będą kontynuowane 
w ciągu roku szkolnego - mówi Zofia 
Musiał, dyrektorka szkoły. bs  
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Uroczystość w Warszowicach 
miała charakter szczególny, gdyż zo-
stała połączona z dniem patrona szko-
ły. Rozpoczęła się ona podniesieniem 
flagi na maszt oraz odśpiewaniem 
hymnu przed budynkiem szkoły. Po 
części oficjalnej uczniowie udali się na 
zajęcia plastyczne w swoich klasach, 
a następnie wzięli udział w akademii 
upamiętniającej patrona, przygoto-
wanej przez uczniów klasy V.

Tradycją obchodów jest doroczny 
Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim. 
Uczniowie przygotowują się do nie-
go przez wiele tygodni, przeglądając 
różne wydawnictwa i studiując fakty 
z życia Marszałka. Wśród dziesięciu 
finalistów I miejsce zdobył Jakub 
Dąbski, a tuż za nim uplasował się 
Mateusz Pomykoł (II miejsce) i Mar-
lena Dziewirz (III miejsce).
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Zanim radni przystąpili do podej-
mowania uchwał, najpierw sprawoz-
danie z działalności urzędu gminy 
i jego jednostek organizacyjnych  
w okresie międzysesyjnym przedsta-
wił pełniący obowiązki wójta, Marek 
Lucjan. Poinformował on radnych, 
że z końcem października do urzędu 
wpłynęły trzy decyzje Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego  
w Bielsku – Białej, uchylające decyzje 
wójta gminy Pawłowice i umarzające 
postępowanie w sprawie określenia 
wysokości zobowiązania podatko-
wego w podatku od nieruchomości 
za lata: 2003, 2004 i 2005. Decy-
zje wójta gminy wydane były w 
latach 2008 - 2010 i dotyczą tzw. 
wyrobisk górniczych. W związku  
z uchyleniem decyzji i brakiem moż-
liwości dalszego orzekania w spra-
wie, prawdopodobna kwota zwrotu 

Sesja Rady Gminy – 10 listopada
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podatku wyniesie prawie 25 mln zł.
W programie sesji znalazły się 

uchwały dotyczące m. in zmian  
w budżecie oraz stawek dotacji przed-
miotowej dla Gminnego Ośrodka 
Sportu w Pawłowicach. Po przepro-
wadzeniu szczegółowej kalkulacji 
kosztów i przychodów za okres od 
października 2013 r. do września 
2014 r., GOS wnioskował o pozo-
stawienie stawek dotacji na dotych-
czasowym poziomie tj. 181,20 zł 
do m kw. powierzchni użytkowej 
krytej pływalni, 69 zł do  m kw. po-
wierzchni użytkowej hali sportowej 
oraz 114,60 zł do m kw. powierzchni 
użytkowej Centrum Multidyscypli-
narnego.

Następna uchwała dotyczyła wy-
rażenia woli na przyjęcie środków 
z Funduszu Spójności na realizację 
projektu „Plan gospodarki nisko-

emisyjnej dla Gminy Pawłowice”. 
Wniosek o dofinansowanie został oce-
niony pozytywnie. W chwili obecnej 
przygotowywane są dokumenty do 
podpisania umowy o dofinansowa-
nie, a przedmiotowa uchwała stanowi 
niezbędny załącznik do jej podpisania.

Uproszczone zostały wzory dekla-
racji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Pawłowice. Na nowych drukach 
mieszkańcy będą dokonywać zmian 
dotyczących np. ilości zadeklarowa-
nych osób w gospodarstwie. 

W wolnych głosach i wnioskach 
przewodniczący Rady Gminy Franci-
szek Dziendziel zaprosił na uroczyste  
podsumowanie kadencji 2010 - 2014.
Spotkanie odbędzie się 21 listopada 
o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice. 

Sabina Bartecka

Na „Wiejski Bazarek” 
zapraszamy w każdy 

czwartek, 
od 8.00 do 16.30.

- Starość to pewna faza życia dla 
niektórych trudniejsza, dla innych 
łatwiejsza – rozpoczęła spotkanie 
Małgorzata Urbanek, przewodnicząca 
Koła nr 13 w Golasowicach. - Ludzi 
starszych nie można spychać na mar-
gines. Ale nie będziemy dzisiaj biadolić, 
narzekać. Cieszmy się że możemy się tu 
spotkać.

I tej radości nie zabrakło w czasie 
całej uroczystości współorganizo-
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wanej przez GOK Pawłowice. Były 
też serdeczne życzenia oraz kwiaty 
dla członkiń obchodzących okrągłą 
rocznicę urodzin. Obdarowane zo-
stały dwie seniorki: Irena Orawska 
(ukończyła 80 lat) oraz Eryka Gibiec 
(75 lat). 

Oprócz członków tej organizacji 
w spotkaniu wzięli udział pełniący 
obowiązki wójta Marek Lucjan, 
dyrektor GOK Przemysław Poloczek 

Konferencja została zorganizowa-
na przez ZSP Pawłowice i GOK, w ra-
mach kampanii „Postaw na rodzinę”. 
W jej trakcie psycholog Mariola Ku-
jańska mówiła o tym, co przeżywają 
dzieci w trakcie rozwodu rodziców, 
choroby lub śmierci bliskiej osoby. 
- Dziecko w rodzinie musi nauczyć się 
radzenia sobie z różnymi sytuacjami – 
mówiła. - Przeżywając swój ból i lęk, 
będzie mogło zbudować w sobie empatię  
i nabyć własnych doświadczeń oraz 
zdolności do radzenia sobie w życiu.

Następną prelegentką była Karina 
Mucha, filolog polski i literaturo-
znawca, koordynator programowy 
Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta 
dzieciom. Liczne grono słuchaczy 

oraz księża proboszczowie: Roman 
Grabowski i Marcin Makula. Marek 
Lucjan w ciepłych słowach podkreślił 
rolę seniorów jako zacnej, obdarzonej 
bezcenną mądrością życiową grupy 
społecznej oraz złożył okolicznościo-
we życzenia. Wiele wyrazów szacun-
ku i serdeczności padło również z ust 
pozostałych gości.

Podczas części artystycznej wystą-
pił Marek Szołtysek, pisarz, publicy-
sta, dziennikarz, nauczyciel historii, 
ale przede wszystkim autor wielu 
poczytnych książek o Śląsku. Ze swa-
dą i dowcipnie opowiadał o śląskich 
zwyczajach i maszkietach. 

Spotkaniu towarzyszyła miła  
i pogodna atmosfera. bs  
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Seniorów zapraszamy do willi
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Zapraszamy na kolejne spotkanie „Klubu Seniora”, którego tematem 
będzie „Tworzenie prezentów i ozdób świątecznych”. Podczas spotkania 
zobaczymy wystawę prac mieszkanki Pawłowic Margarety Berdy, która  
zaprezentuje również technikę zdobniczą.  

Teatrzyk dla dzieci
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Po wylądowaniu na planecie Kosmonauta z przerażeniem obserwuje, 

jak bardzo jest ona brzydka i zaniedbana, a mieszkańcy spędzają czas na 
rozrywkach i nie zajmują się tym, co najważniejsze. Czy bohaterowi uda 
się ich przekonać, żeby zadbali o swój świat? Jaki prezent pozostawi po 
sobie? Dowiecie się tego oglądając przedstawienie Teatru Młodego Widza 
„Lalka” z Jastrzębia - Zdroju. Dzieci mają wstęp wolny, dorośli płacą 
bilet w wysokości 10 zł.
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Doroczne spotkanie wszystkich zespołów śpiewaczych i wokalnych 
z terenu gminy Pawłowice rozpocznie się mszą św. w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w Bąkowie - w intencji chórzystów i ich rodzin. 
Następnie zespoły udadzą się do Domu Ludowego w Jarząbkowicach na 
biesiadę, będącą podsumowaniem roku muzycznego, którą poprowadzi 
Inga Papkala wraz z kapelą. 
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Grupa teatralna Mała Fanaberia przedstawi uczniom najmłodszych 

klas Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowicach spektakl pt. 
„Nieznośna królewna”.
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Grupy wolontariackie działające w naszej gminie spotkają się, aby 
podsumować kolejny rok działalności. Spotkanie osób niosących 
bezinteresownie pomoc będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz 
omówienia planów na kolejne miesiące.
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Na początku grudnia, razem z dziećmi będziemy oczekiwać na 

wizytę św. Mikołaja. Gość zatrzyma się w Domu Kultury i wręczy 
przygotowane prezenty. Rodziców, którzy chcą z nim współpracować, 
prosimy o kontakt i zgłoszenie do 5 grudnia w świetlicy lub w biurze 
od poniedziałku do piątku między 9.00 a 19.00, tel. 32 47 21 036.

Party w angielskim 
klimacie

Były czarownice, piraci, kościo-
trup, pszczółka, diabełki oraz księż-
niczki. Jako przekąski pojawiły się 
natomiast dynie, chrupki - duszki 
oraz żelki w kształcie wiedźm, pają-
ków i innych strasznych stworzeń. 
Halloween było jednak tylko pretek-
stem, aby spotkać się z rodzicami  
i wspólnie bawić się z językiem an-
gielskim.

- Kontakt z rodzicami jest dla mnie 
bardzo ważny – mówi instruktor Mo-
nika Janecka. - Dwa razy w roku organi-
zujemy spotkania w angielskim klimacie. 
Ostatnio była popołudniowa „English 
Tea”, a teraz - „Halloween party”. Dzieci 
cieszą się, kiedy rodzice widzą ich postępy, 
a jeszcze bardziej cieszy je wspólne spę-
dzanie czasu z rodzicami. Następne tego 
typu spotkanie już wiosną. 

Haftowane obrazy, poduszki, szy-
dełkowane serwety, ceramiczne figurki, 
obrazy z puzzli, tabliczki zdobione 
metodą decoupage’u, ręcznie robiona 
biżuteria – wszystkie wystawy wzbu-
dzały duże zainteresowanie wśród osób 
odwiedzających bibliotekę. Swoje pasje 
w bibliotece  zaprezentowały: Jadwiga 
Herman, Marzena Przybyła, Katarzyna 
Muras, Małgorzata Chmiel, Katarzyna 
Tekla, Maria Grygier, Agnieszka Gra-
barczyk, Barbara Hanusiak, Gabriela 
Hanusek, Ewelina Podleśny, Łucja 
Groborz, Aleksandra Klizma, Teresa 
Szymura i Helena Szeremet.

4 listopada, na ostatnie spotka-
nie odbywające się w ramach cyklu, 
zaproszona została Ewa Kmiecik - 
Wronowicz, dyrektor czechowickiej 

książnicy. Pani Ewa podzieliła się  
z przybyłymi czytelnikami wrażenia-
mi z trwającej miesiąc i liczącej ponad 
700 km pieszej podróży do Santiago 
de Compostela, szlakiem św. Jakuba.

Opowieść była bogato ilustrowana 

8 listopada, 80 osób wzięło udział 
w XIII Gminnym Dyktandzie im. 
Heleny Brzozowskiej o tytuł Mistrza 
Ortografii 2014. Uczestnicy pisali 
tekst Moniki Klyszcz - Kaczmarek, 
polonistki Gimnazjum nr 1 w Paw-
łowicach. W dyktandzie „Pochwała 
czytania” o tym, że „Pasją czytania 
można zarazić się jak dżumą” oraz, 
że: „Cały hart ducha nadaremny, jeżeli 
regularnie nie odwiedzasz biblioteki 
lub księgarni”, nikomu nie udało się 
uniknąć błędu. Trudności uczestnikom 
sprawił zwłaszcza fragment: „Dzięki 
czytaniu nasza grząska strużka wie-
dzy powiększa się bez zakłóceń. Już 
wiemy, co znaczy chiromancja, heu-
rystyka, żertwa, hydrofon, kim jest 
chałturzysta i sowizdrzał, jak wygląda 

Ortograficzne potyczki: 
,���&!���>�x?/��/�#�����������#�/!>{

świeży anyż i żętyca.” 
Choć dla wielu uczniów szkolne 

dyktanda to prawdziwe tortury, do 
gminnej klasówki przystępują ochot-
nicy bez strachu, za to pełni nadziei 
na wygraną. W tym roku uczestnicy 
pisali dyktando w dwóch grupach.  
W grupie młodszej (szkoły podsta-
wowe i gimnazja) zwycięzcą została 
Kaja Kusak, uczennica IV klasy szkoły 
podstawowej. Swoją znajomością 
ortografii zadziwiła nawet komi-
sję, która z uwagi na duże różnice  
w poziomie nie przyznała drugiego 
miejsca. - W ubiegłym roku miałam trze-
cie miejsce - opowiada uczennica. - Nie 
przygotowywałam się jakoś specjalnie. 
W szkole uczymy się zasad ortografii  
i piszemy dyktanda. Mam dobrą pamięć.        

Trzecie miejsce zajęła Maria Pająk 
z Pawłowic. Tytuł Mistrza Ortografii 
Gminy Pawłowice w 2014 roku zdo-
była Joanna Kiełkowska, studentka  
z Pielgrzymowic. - Tekst wydawał mi 
się dość trudny, zwłaszcza interpunkcja – 
mówi. - Piszę intuicyjnie, ale mam dobrą 
pamięć wzrokową i jak coś mi nie pasuje, 
to poprawiam. Dużo czytam.

Drugie miejsce zajął Adam Kobiela 
a trzecie Bożena Pająk i Patrycja Puzoń. 
Główną nagrodą był tablet, pozostali 
laureaci otrzymali karty prezentowe 
do sieci sklepów EMPiK o wartości od 
150 do 300 zł. Część nagród sfinan-
sował Gerhard Liberda z Golasowic.  

Tekst dyktanda znajdziemy na 
stronie internetowej GOK Pawłowice.

Sabina Bartecka
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fotografiami, nie zabrakło także cie-
kawych anegdot i zabawnych historii  
z podróży. Po spotkaniu, odważni 
mogli się zmierzyć z dwunastokilogra-
mowym plecakiem, który towarzyszył 
pani Ewie w podróży.
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Z przyczyn niezależnych od organizatora, został odwołany IV Pawłowicki 
Kabareton, który miał odbyć się 28 listopada w GOS Pawłowice. Osoby, które 
zakupiły bilet, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
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KLASA A, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY
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KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

Pośród startujących ekip dobry 
występ odnotowała ekipa ULKS 
„Budo” Pawłowice prowadzona przez 
Leszka Kremca. Występ zaowocował 
wywalczeniem jednego złotego me-
dalu i czterech srebrnych.

Medale w Pucharze 
����!��A����|��
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Świetne starty w konkurencji walk 
jmix kumite odnotowali juniorzy 
Piotr Stanieczko i Michał Gogola (II 
miejsce) oraz seniorzy Szymon Do-
min (I miejsce) i Jakub Pleń (II miej-
sce). W konkurencji walk seniorów  

semikontakt srebro zdobył Daniel 
Żukowski. 

Zawodnicy są w dobrej formie, 
a dowodem są kolejne sukcesy.  
8 listopada, nasi mistrzowie na 
Międzynarodowych Mistrzostwach 
Shaolin Kempo w Bieruniu uzyskali 
aż 6 medali. 

W zawodach wzięło udział ponad 
170 zawodników. Zawodnicy paw-
łowickiego klubu zaprezentowali  
w tych mistrzostwach bardzo wysoki 
poziom. Stoczyli zacięte pojedynki. 
Na szczególne wyróżnienie zasługu-
je Szymon Domin, który w dwóch 
konkurencjach (walk semikontakt  
i lightcontact) zdobył złoty medal  
i pas mistrzowski. 

W konkurencji walk semikontakt 
na podium w swoich kategoriach wa-
gowych znaleźli się: Daniel  Żukowski 
(II miejsce), Jakub Pleń (III miejsce), 
Jakub Dorobisz (II miejsce juniorzy). 
W konkurencji walk lightcontact, 
Daniel Żukowski zdobył brąz w ka-
tegorii 70 kg seniorów.

- To były udane wyjazdy – pod-
sumowuje trener Leszek Kremiec. 
- Chłopcy w czysty i techniczny sposób 
zdobywali swoje medale, wywołując 
przy tym uznanie sędziów i widowni.

Sabina Bartecka

Maraton odbył się z 8 na 9 listopada 
w GOS w Pawłowicach. Rozegrano 40 
rund po 5 minut na zawodnika. Swoją 
sprawność umysłową, wytrzymałość 
i odporność na sen (maraton trwał od 
8.00 wieczorem do 8.00 rano) spraw-
dziło 90 osób. W grupie tej znalazło się 
6 kobiet oraz 4 mistrzów z Ukrainy. 

W pięknym stylu, z dorobkiem 37 
punktów na 40 możliwych zwycię-
żył mistrz Piotr Piesik, reprezentant 
UKS „Hetman” Częstochowa. Drugie 
miejsce zajął Zbigniew Pakleza z War-
szawy, a trzecie Vadim Razin, który 
na pawłowicki maraton przyjechał  
z Ukrainy. Tuż za podium uplaso-
wał się Eneasz Wiewióra, członek 
Stowarzyszenia Szachowego Gminy 
Pawłowice.

Wśród kobiet triumfowała Angelika 
Dziodzio z Rybnika przed Dominiką 

���������?/�>�
szachach

Gorczycą z Rudy Śląskiej i Anną Ma-
zur z Katowic. Najlepszym szachistą 
gminy Pawłowice okazał się Robert 
Sapeta, drugi był Tomasz Bierski,  
a trzeci Dawid Janulek.

Najlepsi otrzymali okazałe puchary 
oraz nagrody rzeczowe, a pozostali 
upominki, gadżety oraz materiały 
promocyjne gminy Pawłowice.

Słodką niespodzianką dla uczest-
ników był okazały tort w kształcie 
szachownicy, ufundowany przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Paw-
łowice z okazji XV jubileuszowej edycji 
zawodów.

Maraton został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Szachowe 
Gminy Pawłowice wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu. Impreza była do-
towana przez UG Pawłowice.

Sabina Bartecka

Od 6 do 9 listopada drużyna 
UKS Wojan Pawłowice przebywała  
w Wilnie na Litwie. Pokonanie trasy 
o długości prawie 1800 kilometrów 
zajęło im cały dzień. Debiut i pierwsze 
mecze w lidze okazały się trudne. Za-
wodnicy, mimo wysokiego poziomu 
gry musieli uznać wyższość drużyn 
z Łotwy, Rosji i Litwy. W klasyfikacji 
końcowej na razie zajmują ostatnie 
ósme miejsce, ale to dopiero początek 
i wszystko przed nimi. 

Bardzo dobrze spisali się natomiast 

��H��=�"�����E�!��~������
km i 24 godziny jazdy

zawodnicy indywidualnie. Na 160 
zawodników startujących w lidze, 
3 miejsce z dorobkiem 82 punktów 
zajmuje Igor Kozłowski, który za-
liczył również 8 asyst i 50 zbiórek.  
W pierwszej połowie sklasyfikowani 
zostali również: Mateusz Czempiel, 
Łukasz Januszewicz i Piotr Palczewski.

Kolejna okazja na zdobycie punk-
tów nadarzy się dopiero w styczniu. 
Tym razem rozgrywki odbędą się  
w Pawłowicach, a UKS „Wojan” wy-
stąpi w roli gospodarza. bs

Sportowcy uczcili Święto Niepodległości na swój sposób, organizując 
w hali GOS w Pawłowicach Turniej z Okazji Święta Niepodległości.

W futsalowych rozgrywkach uczestniczyło pięć drużyn. Najlepszą 
drużyną został zespół JARYT-JAS, drugie miejsce zdobyli zawodnicy 
drużyny RIO BOIS, a podium uzupełnili gospodarze turnieju, czyli TKKF 
,,Rozwój” Pawłowice. bs

Otwarcie lodowiska: 
dyskoteka i zumba
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11 listopada: futsal na hali
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Św. Mikołaj pod wodą
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- Każdy, kto ma ochotę zakoń-
czyć weekend w tanecznej atmosferze  
i jednocześnie zależy mu na porządnej 
dawce sportu, może zrealizować obie 
zachcianki. W każdą niedzielę na lo-
dowisku będą organizowane dyskoteki 
- zaprasza Bożena Wróbel, dyrektorka 
GOS Pawłowice.

Najlepsze utwory muzyczne, świa-
tła reflektorów w różnych kolorach  
i didżej – to wszystko w każdą nie-
dzielę od 18.30 do 20.30. 

Przedsmak tego mieliśmy już 
podczas minionego weekendu.  
Z okazji otwarcia lodowiska w sezonie 
2014/2015 zorganizowano dyskote-
kę, podczas której dzieci zatańczyły 
zumbę oraz utworzyły bardzo długą 
kolejkę, która śmigała po lodowej tafli. 
Nie zabrakło słodkości i konkursów 
z nagrodami. Oblegane było stoisko, 
na którym malowano buźki, a że 

przez cały weekend obowiązywały 
promocyjne ceny biletów, lodowisko 
przeżywało prawdziwe oblężenie.

Obiekt czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach 14.00 do 
21.00 oraz w soboty, niedziele i święta 
w godzinach 9.30 do 21.00.
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 

tel. 999 lub 112.

Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 

tel. 998 lub 112

Pogotowie gazowe: 

tel. 32 47 11 358 lub 992

Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach, 

tel. 991.
   Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład In-
stalacji, Pomiarów Elektrycznych i Teletech-
nicznych Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 
45, 781 999 905 lub Referat Infrastruktury 
Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 
335.
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Telefon komisariatu 

w Pawłowicach 32/ 449-45-10 
czynny całą dobę

Tragedia na Wiślance
Dramat na DK – 81 w Warszowicach. Zginął 22-letni mieszkaniec Pawłowic. Męż-

czyzna został potrącony przez ciężarówkę.
Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 2. w nocy z niedzieli na poniedziałek (9/10 listo-

pada). Jadący prawem pasem w stronę Pawłowic, 45-letni kierowca ciężarowego mana, 
nie zauważył idącego tym samym pasem pieszego. Nie wiadomo dlaczego kierowca samo-
chodu nie zauważył idącego mężczyzny. Wiadomo jedynie, że był trzeźwy w chwili zda-
rzenia. Być może wpływ na przebieg zdarzenia miała utrzymująca się w nocy gęsta mgła, 
mokra nawierzchnia i brak oświetlenia w tym miejscu. Pawłowiczanin zginął na miejscu. 

Śmiertelny wypadek w Pawłowicach
Co się dzieje na naszych drogach? Nie minęły dwa dni od wypadku w Warszowicach, 

a już we wtorek wieczorem na ulicy Świerczewskiego w Pawłowicach doszło do kolejnej 
tragedii w naszej gminie. Zginął mężczyzna potrącony przez samochód. Do zdarzenia 
doszło około godziny 19.00. Z relacji świadków wynikało, że kierowca mercedesa, 64 
- letni mieszkaniec Jastrzębia - Zdroju, zmierzał do domu. W momencie, kiedy jechał 
ul. Świerczewskiego, z jego lewej strony, rozpoczął przechodzenie przez jezdnię w  nie-
dozwolonym miejscu nieznany mężczyzna. Kierowca nie zdołał w porę wyhamować. 
Obrażenia okazały się na tyle poważne, że pomimo interwencji ratowników mężczyzna 
zmarł na miejscu. Jastrzębianin w chwili kierowania pojazdem był trzeźwy. 

Dwie kobiety ranne w wypadku
4 listopada, na skrzyżowaniu dwupasmówki z drogą wojewódzką nr 938 w Paw-

łowicach zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarowe iveco. Ranne zostały dwie 
kobiety. Z ustaleń policjantów wynikało, że kierująca oplem astrą, 28-letnia mieszkan-
ka Marklowic, skręcając na skrzyżowaniu w lewo, zderzyła się z jadącym na wprost  
(w kierunku Wisły) bmw, którym kierowała 29 - letnia mieszkanka Kryr. Siła uderzenia 
była na tyle duża, że bmw jeszcze uderzyło w stojącą przed skrzyżowaniem ciężarówkę. 
Kierowca iveco, 30 - letni mieszkaniec Mikołowa, oczekiwał wtedy na możliwość wjazdu 
na dwupasmówkę. Kobiety kierujące osobówkami trafiły do szpitala. Wszyscy kierowcy 
byli trzeźwi w momencie wypadku. 

Kradzieże w Pawłowicach i Pielgrzymowicach
Nasilają się kradzieże na terenie powiatu. Także w naszej gminie złodzieje nie 

próżnują. 31 października ok. godz. 21.30, nieznany sprawca w lokalu gastro-
nomicznym przy ul. Szkolnej w Pawłowicach, skradł portfel wraz z zawartością, 
tj. dowodem osobistym, prawem jazdy, kartą bankomatową oraz pieniędzmi na 
szkodę mieszkańca Żor. Kilka godzin wcześniej nieustalony sprawca włamał się do 
domu przy ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach. Niczego jednak nie zabrał. 8 li-
stopada, nieznany sprawca po wybiciu szyby w oknie wszedł do sklepu przy ul. 
Górniczej w Pawłowicach. Jego łupem padły kasetki z pieniędzmi oraz słodycze.   

Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna

SEWRIS RTV KUBIŃSKI
Pawłowice, ul. Miarki 32

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

w zakresie naprawy
 sprzętu rtv:

TV – LCD
MONITORY I INNE

ORZECHY WŁOSKIE

łuskane 

i niełuskane,

kupię - 608 390 951

Dla laureata konkursu przewi-
dziana jest nagroda w postaci Medalu 
Wojana, który wręczony zostanie na 
Balu Przedsiębiorców, 24 stycznia 
2015 r.

Zgłoszenia należy składać do 28 
listopada w punkcie podawczym 
Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjed-
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noczenia 60 lub przesłać pocztą na 
adres urzędu. Zgłoszenia powinny 
być opisane: Konkurs „Firma z Tra-
dycjami”.

Regulamin konkursu dostępny jest 
w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy oraz na stronie interneto-
wej: www.pawlowice.pl w zakładce 

PRZEDSIĘBIORCA.
 Zgłoszenia mogą składać: wła-

ściciele zgłaszający własną firmę, 
Zarząd Delegatury Regionalnej Izby 
Gospodarczej, Kapituła Konkursu, 
wójt gminy, komisje stałe Rady 
Gminy, rada sołecka, Rada Osiedlowa 
Samorządu Mieszkańców.

Zakres usług opiekuńczych 
obejmuje m.in. opiekę higieniczną, 
a w szczególności: mycie, kąpiel, ubie-
ranie, czesanie, utrzymanie czystości 
w pomieszczeniach – sprzątanie, 
robienie zakupów, przygotowanie 
posiłków, a także wspólne organi-
zowanie i spędzanie czasu wolnego 

Do opieki nad 
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(czytanie, spacery).
Wymagania: posiadanie kwalifika-

cji opiekunki osób starszych. 
Więcej informacji można uzy-

skać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Górniczej 26 w Pawłowicach. 
Osobą uprawnioną do kontaktu jest 
Honorata Karolak, tel. 32/47-21-741.

G m i n n y  O ś r o d e k 
Kultury w Pawłowicach 
wynajmie salę ogólną w 
Domu Kultury w Pawło-
wicach Osiedlu w dniach 
31.12.2014 r. - 1.01.2015 
r.Oferowane pomieszcze-
nie znajduje się w budyn-
ku Domu Kultury w Paw-
łowicach Osiedlu przy ul. 
Ludowego Wojska Polskie-
go 11, o powierzchni 270 

m kw., zaplecze kuchenne o powierzchni 56 m kw.
Pomieszczenie można obejrzeć w godz. 9.00 

do 15.00 (od poniedziałku do piątku) lub po 
uprzednim umówieniu telefonicznym – tel. 32 
47 21 036. Cena wywoławcza za wynajem sali 
z zapleczem kuchennym wynosi 800zł netto  
(+ należny podatek VAT 23 proc.).

Oferty z podaniem proponowanej ceny net-
to wynajmu można składać do 15.12.2014 r.  
w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach 
przy ul. Zjednoczenia 12. 
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Sklep INTERMARCHE 

w Strumieniu 

zatrudni pracownika 

działu rozbioru mięsa. 

Informacje 

pod numerem telefonu: 

33 857 13 56.
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Sala 
na organizację 

sylwestra 
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12 Racje Gminne

25 października odbyły się bie-
siady w Pniówku, Pawłowicach  
i Golasowicach, a w minioną sobotę 
w Warszowicach i Jarząbkowicach. 

Biesiada w Warszowicach była 
imprezą charytatywną, podczas 

Biesiadna sobota 
������������������

której gromadzone były fundusze 
na pomoc potrzebującym rodzinom. 
Pod hasłem „Pomogomy innym…, 
bo wszelkie dobro jakie dajemy wraca 
do nas…” Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Warszowic zorganizowało 

Pieszą wędrówkę grupa 35 tu-
rystów rozpoczęła w Rajczy przy 
Sanktuarium Matki Boskiej Kazimie-
rzowskiej. W niespełna 4 godziny, 
wędrując malowniczymi lasami  
i halami, dzielni piechurzy dotarli do 
schroniska na Hali Lipowskiej, gdzie 
na strudzonych wędrowców czekał 
ciepły posiłek i góralskie ognisko. Po 
dłuższym odpoczynku grupa udała 
się do położonego nieopodal schroni-
ska na Hali Rysianka, skąd roztaczały 
się wspaniałe widoki na Pilsko, Babią 
Górą, Tatry i Małą Fatrę. 

- Zapraszamy wszystkich na ostatni 
z zaplanowanych w tym roku wyjaz-

Góralskie ognisko 
dla strudzonych 
piechurów
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dów. 23 listopada udajemy się w Beskid 
Mały na Groń Jana Pawła II – zachęca 
Mirosław Kordiak, prezes pawłowic-
kiego koła.

Zapisy przyjmowane są podczas 
dyżurów członków koła w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pawłowicach  
w drugą i czwartą środę miesiąca, 
telefonicznie oraz mailowo.bs

Podstawą otrzymania stypendium 
jest zajęcie od 1 do 5 miejsca w mi-
strzostwach Polski, Europy, Świata, 
kwalifikacja do udziału w igrzyskach 
olimpijskich lub bycie reprezentantem 
Polski w turnieju finałowym Mi-
strzostw Świata lub Europy.

W tym roku przyznano 9 stypen-
diów na okres 10 miesięcy (paździer-
nik 2014 - lipiec 2015) oraz jedną 
nagrodę sportową. Poniżej nazwiska 
stypendystów. bs

Stypendia sportowe:
Bartosz Skolimowski - zawodnik 

VOLLEY Rybnik -  za zdobycie Wice-
mistrzostwa Polski Juniorów w piłce 
siatkowej

Nagrody w sporcie

Kacper  Opolka -  zawodnik 
Uczniowskiego Klubu Pływackiego 
Unia Oświęcim - za zdobycie III miej-
sce w Zimowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w konkurencji 4x100 m 
stylem dowolnym

Szymon Domin - zawodnik 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Budo - za zdobycie III miejsce w Mi-
strzostwach Polski Młodzieżowców 
Ju- Jitsu w konkurencji fighting 

Daniel Żukowski, Michał Gogola 
- zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Budo - za zdobycie  
V miejsca w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Ju – Jitsu w konkurencji 
ne- waza 

imprezę, która mieszkańcy będą dłu-
go wspominać. Były wspólne śpiewy, 
konkursy z nagrodami, skecze, tańce, 
a imprezę poprowadziła aktorka i pio-
senkarka – Inga Papkala, natomiast 
oprawę muzyczną zapewnił zespół 

„Kredyt”. Na stołach nie zabrakło 
chleba ze smalcem, kołoczyków, go-
rących dań i tradycyjnego śląskiego 
żuru.

Zabawa z nagrodami
Koło Gospodyń Wiejskich z Jarząb-

kowic oraz GOK Pawłowice również 
postawili na śląskie klimaty. Goście 
posilili się golonką i kołoczem, tań-
czyli i uczestniczyli w konkursach  
z nagrodami. Niespodzianką był 
tort. W jednym z jego kawałków 
ukryty został srebrny pierścionek. 

Nagroda trafiła do Eweliny Knapik. 
Biżuterię odnalazł jej narzeczony. 
Radosna zabawa oczywiście trwała 
do rana. - Goście byli tak zadowoleni, 
że nie spieszyli się do domu – opowiada 
organizatorka Jadwiga Kiełkowska. - 
Impreza zakończyła się dopiero o 5. rano. 

Także pozostałe biesiady okazały 
się miejscem wspaniałej zabawy oraz 
mile spędzonego czasu. Widać, że 
organizatorzy dokładają wszelkich 
starań, aby goście się nie nudzili  
i bawili się jak najlepiej. bs
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Adam Pauszek, Krzysztof Świątek, 
Radosław Pisarek - zawodnicy Klubu 
Sportowego Warszowice - za zdoby-
cie III miejsca w Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Curlingu.

Marcelina Gruca- zawodniczka 
Uczniowskiego Klubu Pływackiego 
Unia Oświęcim - za zdobycie II miej-
sca w Zimowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych  na dystansie 
200 m stylem motylkowym.

Nagroda w wysokości 2.600 zł 
została przyznana Pawłowi Pustel-
nikowi (UKS Budo) za zdobycie III 
miejsca w Mistrzostwach Polski Mło-
dzieżowców Ju- Jitsu w konkurencji 
ne- waza w kategorii 77 kg. 
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Ostatni w tym sezonie 
wyjazd z PTTK 
w Pawłowicach 
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