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Obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
To święto naszej małej ojczyzny strona 7

W tym roku medal „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” trafił do Jerzego Marka Pawełczyka – dyrektora NZOZ „Zdrowie” w Pniówku, Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Warszowic, dla której nagrodę odebrali prezes Michał Wowra i naczelnik Artur Wowra oraz śp. Heleny Brzozowskiej – nauczycielki i dyrektorki 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach, w imieniu której nagrodę odebrała siostrzenica Maria Jędrysik. Na zdjęciu z nagrodzonymi wójt gminy Franciszek 
Dziendziel oraz przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura.
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Jest asfalt

Powstaną parkingi 
w Warszowicach 

Powstanie zajezdnia 
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Prace przy budowie obwodnicy realizowane są zgodnie z harmono-

gramem. Zresztą zaawansowanie robót widać gołym okiem. Na odcinku 

ul. Słowików wykonano już pierwsze dolne warstwy asfaltowe. Wiadukt 

kolejowy częściowo jest już przebudowany – udało się go powiększyć 

poprzez obniżenie poziomu jezdni. Duże utrudnieniaczekają za to 

mieszkańców Strumienia. Z powodu budowy obwodnicy i konieczności 

wykonania nowego przyłącza, GPW planuje przerwę w dostawie wody 

dla kilkunastu tys. mieszkańców Strumienia i Chybia. Mieszkańcy zostaną 

pozbawieni bieżącej wody przez 24 godziny. Woda będzie dowożona 

beczkowozami. W chwili oddawania gazety do druku nie był znany 

dokładny termin przerwy. bs

Na początku listopada rozpoczęły się chyba najbar-

dziej oczekiwane prace drogowe w tym roku. Na tzw. grobli 

oraz nowym rondzie i ul. Zjednoczenia wykonana została 

nawierzchnia asfaltowa. Drogi zostaną oddane do ruchu po 

niezbędnych odbiorach. 

Zajezdnia powstanie w miejscu rowu znajdującego się za parkingiem. 

Będzie służyć również kierowcom udającym się na Eko Targ. W czwartki, 

kiedy czynny jest targ, parking przy Urzędzie jest szczególnie oblężony, 

i trudno na nim znaleźć miejsce do zaparkowania. Dzięki inwestycji 

przybędzie nieco miejsca na samochodyosobowe. Inwestycja zostanie 

zrealizowana jeszcze w tym roku. bs

9 ofert złożono w postępowaniu przetargowym na 

budowę zajezdni przy centrum komunikacyjnym w Paw-

łowicach. Najkorzystniejszą przedstawiła firma Bud – Rol 

z Golasowic.

- Nasi kierowcy nieustannie skarżą się, że nie mają gdzie zatrzymać 

autobusu, bo samochody są zaparkowane po obu stronach drogi, także 

na wjazdach i zatoczkach autobusowych – mówi Sebastian Kempny, 

właściciel firmy obsługującej gminną komunikację autobusową.      

Niestety, parking przy kościele i szkole jest tak mały, że nie jest moż-

liwe parkowanie w sposób nie utrudniający ruchu. Dlatego mieszkańcy 

przyjeżdżający do szkoły, na cmentarz czy na mszę świętą zostawiają 

samochody, gdzie tylko znajdą miejsce, nie zwracając uwagi na bezpie-

czeństwo innych użytkowników ruchu, co w rezultacie może skończyć 

się mandatem karnym. Dlatego prowadzone były rozmowy z Kurią  

w sprawie przekazania terenu pod rozbudowę parkingu od strony drogi 

krajowej. Udało się uzyskać jej zgodę. Gmina przystąpi do prac projekto-

wych. Nowe miejsca mają powstać przy kościele dzięki rozbudowaniu 

parkingu od strony dwupasmówki oraz przy szkole – parking zostanie 

wybudowany wzdłuż torów kolejowych. Dokładną ilość miejsc poznamy 

po opracowaniu koncepcji inwestycji. bs   

Auta tarasują chodniki, uniemożliwiają przejście pie-

szym i rozjeżdżają trawniki. Tak w wygląda okolica szkoły  

i kościoła w Warszowicach. 

Orzą… aż do drogi 

– Rolnicy coraz częściej „wchodzą” w drogę. Dwa samochody nie mogą 

się minąć. Do tego ciężki sprzęt niszczy drogę – mówi jeden z mieszkańców 

Warszowic.

Nie trzeba daleko szukać, żeby zobaczyć, że rolnicy, którzy użytkują 

pola znajdujące się w sąsiedztwie dróg, poprzez prowadzone prace 

polowe niszczą pobocza, rowy, a nawet nawierzchnię dróg. - Zaorywa-

nie pól aż do granicy asfaltu jest działaniem, które w niewielkim stopniu 

powiększa areał uprawy, lecz powoduje bardzo duże szkody dla dróg – prze-

konuje Krystyna Batko, kierowniczka Referatu Infrastruktury Komunalnej  

w Pawłowicach. - Przypominamy, że niszczenie dróg publicznych jest wy-

kroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł.

Inną sprawą jest zanieczyszczanie jezdni przez maszyny i pojazdy 

rolnicze. Warto wiedzieć, że drogi zanieczyszczone ziemią i błotem stają 

się śliskie, a nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby uświadomić sobie jakie 

stwarza to zagrożenie na drodze. Wszystkie zanieczyszczenia muszą być 

natychmiast usunięte. bs

Rolnicy zaorywują pas drogowy. Problem wystę-

puje we wszystkich sołectwach. Urząd może ukarać za 

te zniszczenia. 

Z ostatniej chwili
W gminie ogrzewamy z głową

Polska Izba Ekologii oraz Platforma Producentów Urządzeń 

Grzewczych na paliwa stałe przyznała gminie Pawłowice 

certyfikat „Ekologiczna gmina. Ogrzewamy z głową”. Nagroda 

została przyznana za wspieranie nowoczesnych i ekologicz-

nych rozwiązań w zakresie ogrzewania na terenie gminy.

Akcja Polskiej Izby Ekologii skierowana jest do gmin. 

Zgłoszenie do programu wiąże się z wypełnieniem ankiety 

dotyczącej ogólnej „ekologiczności” gminnej polityki oraz 

spraw grzewczo-smogowych. Po zatwierdzeniu przez Komisję 

Ekspertów, gmina otrzymała prawo do posługiwania się logo 

„EkoLOGICZNA gmina” oraz 2 tys. folderów o treści ekologicz-

nej dla mieszkańców. 

Oświetlenie sprawdzone
Zakończył się jesienny przegląd oświetlenia ulicznego  

z udziałem sołtysów i firmy zajmującej się utrzymaniem punk-

tów świetlnych w naszej gminie. Sprawdzono ponad 2 tys. 

opraw. W wyniku kontroli stwierdzono, że 12 lamp nadaje się 

do wymiany. Usterki zostały usunięte nazajutrz po przeglądzie. 

Wspólnie ustalono również miejsca, w których wywieszone 

zostaną flagi narodowe w czasie świąt państwowych. Flagi 

zostaną umieszczone na słupach - w sołectwach będą po 

dwa takie miejsca, na osiedlu – jedno. bs          
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Gmina zapłaci mniej 
za gaz. Poszukała 
najtańszej oferty 

Nowe autobusy, 
gminy zostają w MZK
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Mieszkańcy już nie muszą się obawiać o to, jak od stycz-

nia będą dojeżdżać do Żor czy Jastrzębia. Międzygminny 

Związek Komunikacyjny nadal tworzyć będzie dziesięć gmin.

Urząd Gminy, zachęcony sukcesem przetargu ogłoszonego na dosta-

wę energii elektrycznej, postanowił poszukać na wolnym rynku najtań-

szego dostawcy gazu ziemnego. – Przygotowania do przetargu okazały 

się dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku energii elektrycznej, ale 

udało się – podkreśla Krystyna Batko, kierowniczka Referatu Infrastruktury 

Komunalnej. -  Najpierw musieliśmy określić ilość potrzebnego gazu, aby 

zaspokoić potrzeby poszczególnych odbiorców: jednostek oświatowych, 

gminnych budynków. Całą procedurę przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 

sami, nie korzystaliśmy z żadnej firmy zewnętrznej.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła „Energia dla Firm”. W porówna-

niu do poprzedniego dostawcy (PGNiG Zabrze) oszczędności szacowane 

są na poziomie 9 proc. Zmiana sprzedawcy nastąpi z dniem 1 stycznia. 

Nowe stawki będą obowiązywać przez 1,5 roku.

W czwartek, 5 listopada umowy na odbiór gazu podpisali dyrektorzy 

szkół, przedszkoli oraz GZK i GZWiK. bs

Po raz pierwszy gmina Pawłowice ogłosiła przetarg na 

zakup gazu ziemnego służącego do ogrzewania gminnych 

budynków oraz do gotowania w stołówkach szkolnych. 

Oszczędności szacuje się na poziomie ponad 9 proc. 

Pojadą 
do Prezydenta RP

Gminy górnicze, które zmuszone zostały do zwrotu podatku od 

wyrobisk górniczych, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

Ostatnio pojawiła się nadzieja, że sprawą zajmie się Prezydent RP. Podczas 

wizyty Andrzeja Dudy w Pszczynie, głowa państwa zobowiązała się do 

rozpatrzenia postulatów samorządowców. Prezydent złożył na ręce wójta 

Franciszka Dziendziela zaproszenie dla przedstawicieli gmin górniczych 

w celu omówienia problemu zwrotu podatków przedsiębiorstwom gór-

niczym. Spotkanie w Kancelarii Prezydenta zaplanowano na 24 listopada.    

Spór dotyczył i nadal w części dotyczy rozstrzygnięcia, w jakim 

zakresie pobierany przez gminy podatek od nieruchomości może obej-

mować podziemne wyrobiska górnicze, a obecnie podziemne budowle.  

W efekcie dotychczasowych niekorzystnych dla gmin rozstrzygnięć część 

z nich musi teraz zwracać wielomilionowe kwoty.

Sprawa jest kluczowa, bo od zwrotu podatku od wyrobisk górniczych 

zależą przyszłoroczne budżety. Samorządy domagają się doprecyzowa-

nia przepisów. Obawiają się, że dojdzie do przekroczenia wskaźników 

ostrożnościowych w ich budżetach, co z kolei będzie równoznaczne  

z wdrożeniem programów naprawczych oraz zablokowaniem procesu 

inwestycyjnego i braku możliwości absorpcji środków unijnych. 

Sabina Bartecka

2 listopada, na zaproszenie wójta gminy Franciszka 

Dziendziela, w Urzędzie Gminy Pawłowice doszło do spotka-

nia prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin górniczych oraz 

przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. 

Wspólnie ustalono stanowisko, które 24 listopada zostanie 

przedstawione w kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przypomnijmy, że MZK tworzą: Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, Żory, 

Czerwionka-Leszczyny, Suszec, Rydułtowy, Pszów, Mszana, Marklowice, 

Radlin. Losy MZK stanęły jednak pod znakiem zapytania w styczniu tego 

roku, kiedy to władze Jastrzębia - Zdroju podjęły uchwałę o wystąpieniu 

ze Związku. Podobnie uczyniły kolejne gminy - poza Żorami i Pawłowi-

cami. Zwrot akcji nastąpił, gdy okazało się, że wraz z likwidacją Związku 

gminy będą zmuszone zwrócić ponad 11 mln zł dotacji europejskiej 

otrzymanej na instalację elektronicznego systemu obsługi pasażerów 

(m.in. e-bilet, monitoring, tablice świetlne na przystankach). Samorządy 

musiałyby organizować transport we własnym zakresie lub szukać innych 

rozwiązań. Obawiając się chaosu komunikacyjnego, gminy postanowiły 

pozostać w MZK.    

- Powrót do MZK wszystkich gmin oznacza spokojną przyszłość komu-

nikacji w regionie. Już w przyszłym roku na drogach pojawią się autobusy 

najnowszej generacji, a instalacja systemu elektronicznej obsługi zostanie 

zakończona i będzie on działał już w pełni - mówi Benedykt Lanuszny, 

dyrektor Biura MZK w Jastrzębiu-Zdroju. 

Na zdjęciu od lewej: Daniel Wawrzyczek - zastępca prezydenta 
Żor i przewodniczący Zarządu MZK, Benedykt Lanuszny - dyrektor 

Biura MZK, Franciszek Dziendziel - wójt gminy Pawłowice, przewod-
niczący Zgromadzenia MZK.

Umowę na odbiór gazu w niższej 
cenie podpisuje Dorota Rybka, dyrektorka 

przedszkola w Pielgrzymowicach.
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Wolność i niepodległość współcześnie
Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. w kościele Jana Chrzcicie-

la. Po modlitwie za Ojczyznę orszak prowadzony przez orkiestrę dętą 

przeszedł pod budynek Centrum Kultury. Tam zapalono znicze i złożono 

kwiaty przy pomniku, przy którym honorową wartę pełnili harcerze 

z 14. Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej oraz uczniowie klasy 

wojskowej ZSO Pawłowice. Główna część obchodów odbyła się w sali 

widowiskowej. Przybyłych na uroczystość powitał wójt gminy Franciszek 

Dziendziel, który przypomniał w swoim wystąpieniu wydarzenia, które 

doprowadziły w 1918 roku do odzyskania niepodległości po 123 latach 

niewoli. Od tego niezwykle ważnego dla Polski wydarzenia upłynęło 

blisko sto lat. Co współcześnie znaczy dla narodu polskiego odzyskanie 

niepodległości? - Dzisiaj nie jesteśmy bezpośrednio zagrożeni militarnie, cią-

gle możemy cieszyć się niepodległością, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy 

uważać na inne zagrożenia, które w dzisiejszym świecie mogą zranić równie 

mocno jak broń. Jednym z nich jest złe, krzywdzące słowo – zauważył. – Nie 

zaprzepaśćmy tego, co udało nam się dokonać. Niech nasza Mała Ojczyzna 

rozwija się w zgodzie, współpracy i wzajemnym poszanowaniu. 

 Przyszłość w rękach młodych 
Od tego, jakie będą w przyszłości Pawłowice, zależy postawa i zaan-

gażowanie młodych osób. Wzorem lat poprzednich, uroczyste obchody 

Święta Niepodległości są w Pawłowicach okazją, aby przyznać stypendia 

młodym, wyróżniającym się studentom i uczniom szkół podstawowych 

oraz gimnazjów. Akty nadania stypendiów otrzymało w tym roku 36 

osób: laureaci programów „Motywacja”, „Szansa” i „Warto się uczyć”. Będą 

oni otrzymywać od 200 do 350 zł miesięcznie.

Medale dla „zasłużonych”
Najważniejszym punktem obchodów było wręczenie medalu „Za 

zasługi dla Gminy Pawłowice”. Najwyższe odznaczenie gminy Pawłowice 

przyznawane jest od 2002 roku. Do tej pory wręczono 36 medali. W tym 

roku prestiżową nagrodę otrzymali: wieloletni dyrektor NZOZ „Zdrowie” 

Jerzy Marek Pawełczyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach i śp. 

Helena Brzozowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. 

– Ten dyplom i medal znajdą się w moim domu 

w widocznym miejscu – mówił Jerzy Marek 

Pawełczyk. – Czuję się zaszczycony. 

- Ciocia Hela, tak do niej wszyscy mówiliśmy, 

w pełni zasłużyła na ten tytuł – mówiła siostrze-

nica śp. Heleny Brzozowskiej, Maria Jędrysik. 

– W rozmowach z nią cały czas pojawiał się 

temat uczniów, szkoły, Pawłowic. Jestem pewna, 

że od pierwszego do ostatniego ucznia nikt nie 

zapomniał jej uśmiechu i dobroci. 

Odznaczenie dla OSP Warszowice odebrali: 

naczelnik Artur Wowra i prezes Michał Wowra.

Uroczystość zakończył koncert orkiestry 

dętej KWK „Pniówek” z towarzyszeniem soli-

stów Martyny Matery z Pniówka oraz Mariusza 

Wrzyszcza, pracownika kopalni i uznanego 

muzyka. bs        

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
To święto naszej małej ojczyzny

Msza za ojczyznę, wręczenie odznaczeń zasłużonym mieszkańcom gminy, przyznanie stypendiów młodzieży oraz 

uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej - to punkty obchodów Święta Niepodległości  

z udziałem władz samorządowych, organizacji społecznych, harcerzy i licznych mieszkańców. 

Laureaci stypendium „Motywacja”.

Z towarzyszeniem 
orkiestry górniczej, 
wystąpili Martyna 
Matera i Mariusz 

Wrzyszcz, którzy wy-
konali znane i lubiane 

piosenki polskich 
wykonawców.
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Jerzy Marek Pawełczyk
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej  z Katowic, 

lekarz specjalista I stopnia chorób wewnętrznych i spe-

cjalista II stopnia ortopedii i traumatologii. Do końca 

2000 roku dyrektor Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Pawłowicach, a po restrukturyzacji aż do lipca 2015 

roku Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„Zdrowie” Sp. z o.o. w Pniówku, prezes Spółki „Zdrowie”. 

Jego troska o dobro i zdrowie pacjentów przejawia się  

w fachowej diagnozie i leczeniu oraz podejmowaniu działań usprawniają-

cych dostęp do usług medycznych. Dzięki jego staraniom w ośrodku zdro-

wia funkcjonowały dwie poradnie specjalistyczne dla dzieci: cukrzycowa 

i alergologiczna. Doktor Jerzy Pawełczyk dba nie tylko o to, aby pacjenci 

mieli szeroki dostęp do usług medycznych, ale aby jakość tych usług była 

wysoka.  Dlatego dziś, pacjenci mogą skorzystać z różnorodnych poradni 

specjalistycznych: neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, 

laryngologicznej, diagnostyki rtg, usg oraz analityki laboratoryjnej, a także 

w szerokim zakresie z rehabilitacji medycznej: fizykoterapii, kinezyterapii, 

masażu leczniczego i hydroterapii. Jakość tych usług została potwierdzona 

Certyfikatem ISO 9001:2000 i 9001:2008.

Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach
Warszowicką straż pożarną tworzą ludzie, 

którzy niosą pomoc podczas miejscowych 

zagrożeń, klęsk żywiołowych oraz pożarów. 

Mieszkańcy gminy Pawłowice niejednokrotnie 

doświadczyli ich bezinteresownej pracy przy 

zagrożeniu powodziowym czy wypadkach drogowych. Organizacja ma 

za sobą ponad 80. lat tradycji. Co roku organizuje Dzień Strażaka i Lany 

Poniedziałek. Strażacy nie tylko rywalizują między sobą podczas zawodów 

i turniejów pożarniczych, ale również sami je organizują.  Czynnie włączają 

się w przeprowadzenie dużych imprez masowych na terenie gminy, dbając 

o bezpieczeństwo uczestników. Dla miejscowej ludności organizują także 

festyny strażackie, zabawy, turnieje tenisa stołowego, skata i wycieczki. We 

własnym zakresie utwardzili teren przy boisku sportowym, zyskując w ten 

sposób nowe miejsca parkingowe dla osób uczestniczących w imprezach  

i spotkaniach w strażnicy. Aktywnie uczestniczą w zawodach pożarniczych 

i osiągają sukcesy. W 2014 roku drużyna dziewcząt zdobyła 11. miejsce 

w Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych, które odbyły się w Olsztynie na Mazurach.

śp. Helena Brzozowska
Nauczycielka, pedagog, przyjaciel dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 37 lat uczyła języka polskiego w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach. Zawsze otwarta na 

drugiego człowieka, życzliwa, cierpliwa, wyrozumiała. 

Praca była dla niej powołaniem. Uczyła i wychowywała, 

dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, czasem i dobrocią. 

Szkoła była jej drugim domem. Angażowała się w jej 

życie, inicjując wiele przedsięwzięć, z których najważniejsze to nadanie 

szkole imienia Janusza Korczaka, zorganizowanie sesji pod hasłem „Janusz 

Korczak – postać godna poznania, pamięci i naśladowania”, nadanie szkole 

sztandaru, rozbudowa placówki, zorganizowanie obchodów 40-lecia istnie-

nia szkoły.  Prowadziła bibliotekę szkolną oraz ognisko samokształcenia dla 

nauczycieli języka polskiego. Była opiekunem Szkolnej Rady Młodzieżowej 

i drużyny harcerskiej. Przez 23 lata sprawowała funkcję dyrektora szkoły. 

Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia min. Nagrodę Ministra Oświaty 

i Wychowania , trzykrotnie  Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania, 

Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania oraz Nagrodę Wójta Gminy 

Pawłowice. W 1986 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za 20-letnią wyróżnia-

jącą pracę pedagogiczną. Zmarła po ciężkiej chorobie w grudniu 2007 r. 

Chcąc uczcić jej pamięć i miłość do języka polskiego, w 2008 r. dyktandu 

organizowanemu przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach nadano 

imię Heleny Brzozowskiej.

Stypendium „Motywacja”
Szymon Domin (Politechnika Śląska), Przemysław 

Wadas, Patryk Kubieniec, Witold Klepek (Gimnazjum 

nr 2 w Pawłowicach), Patryk Machoczek (I LO im. Ka-

rola Miarki w Żorach), Łukasz Bartoszek, Jan Łomozik 

(Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach), Sylwia Brączek 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kamila Czyż 

(Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach), Maria Pająk (III 

LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach).

Stypendium „Szansa” 
Daria Ciałoń, Justyna Kieloch, Szymon Ostrowski, 

Mateusz Skorupka, Damian Sosna (Politechnika Śląska), 

Beata Domin, Aneta Franz, Agnieszka Stokłosa, Monika 

Stuchlik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 

Agata Fojcik, Bartłomiej Nogły (Akademia Górniczo 

– Hutnicza w Krakowie), Joanna Foltyn (Akademia 

Muzyczna w Katowicach), Aldona Gamża (Politechnika 

Krakowska), Agnieszka Gryman (Uniwersytet Jagiel-

loński), Małgorzata Gunia (Uniwersytet Śląski), Anna 

Wybraniec (Politechnika Wrocławska), Aneta Żmija 

(Uniwersytet Opolski).  

Stypendium „Warto się uczyć”
Sebastian Drozd, Arkadiusz Chodór, Przemysław 

Chodór, Nikola Stawarczyk (Technikum nr 4 w Jastrzę-

biu – Zdroju), Justyna Wieczorek (IV LO w Jastrzębiu 

– Zdroju), Karolina Domin, Paweł Janulek (ZSO Paw-

łowice), Oliwia Płaczek, Karol Pustelnik (I LO im. Karola 

Miarki w Żorach).

Przyznano łącznie 
36 stypendiów.

Goście zostali obdarowani biało-czerwonymi 
kotylionami przygotowanymi przez uczniów 

szkoły podstawowej z Krzyżowic.
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Narada 
z doświadczeniami 

Światowy Dzień 
Postaci z Bajek

Zaprezentowano pomoce dydaktyczne przydatne na lekcje biologii, 

chemii i fizyki. Czujniki ze specjalnym oprogramowaniem mogą być 

wykorzystywane do przeprowadzenia wielu rozmaitych pomiarów, 

a ich wyniki nanoszone są do systemu i analizowane przez system 

komputerowy. 

Kolejne szkolenie dotyczyło precedencji (inaczej kolejność stanowisk), 

czyli określeniu porządku, w jakiej kolejności osoby są witane, zajmują 

miejsca czy zabierają głos. Te informacje mogą okazać się przydatne 

zwłaszcza przy organizowaniu szkolnych uroczystości.

Robocza część narady dotyczyła finansów na 2016 rok. W projekcie 

budżetu zaplanowano na oświatę 27 mln zł (w tym 19 mln zł z budżetu 

państwa) oraz 3,5 mln zł na inwestycje. Gmina będzie musiała się również 

zastanowić nad ewentualnymi zmianami dotyczącymi zapowiadanej 

likwidacji gimnazjów. bs

O tym, że coca-cola ma odczyn zbliżony do octu,  

a stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu zamkniętym 

może być nawet kilkukrotnie wyższe niż w powietrzu ze-

wnętrznym mogli przekonać się dyrektorzy szkół podczas 

pokazu pomocy dydaktycznych przygotowanego przed 

comiesięczną naradą w Urzędzie Gminy. 

Przedszkolaki i uczniowie z Golasowic obchodzili 

Światowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji nie tylko 

dzieci, ale również kadra pedagogiczna i obsługa, prze-

brała się w stroje bajkowych postaci. Dla najmłodszych 

przygotowano zadania i zagadki związane ze znanymi, 

ale też nieco zapomnianymi baśniami. Bajkowe posta-

cie towarzyszyły wszystkim, rozweselając, zabawiając  

i poprawiając humor. - To był niezwykle kolorowy dzień 

pełen podróży po bajkach, śmiechu, słodkich nagród  

i niespodzianek – mówili zarówno starsi, jak i młodsi. bs

Pinokio, Pippi, Myszka Miki, Elza, Pin-

gwin, Barbie, Smerfy, Kubuś Puchatek, Czer-

wony Kapturek, Aladyn i inne postaci znane  

z bajek – wszyscy bawili się wspaniale.

To był wielki dzień!
Pierwszą ważną uroczystość przeżyły maluszki z Przedszko-

la nr 1 w Pawłowicach. Najmłodsze dzieci z grup „Zajączki”  

i „Kangurki” zostały uroczyście pasowane na przedszkolaka 

przez dyrektor Barbarę Nowetę. Wcześniej przedszkolaki udo-

wodniły, że potrafią śpiewać, tańczyć, rozwiązywać zagadki  

i znają trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. bs  

Za miesiąc jarmark: 
czas na zgłoszenia!

Nadchodzi grudzień, a wraz z nim czas jarmarków świątecz-

nych. Gmina Pawłowice serdecznie zaprasza koła gospodyń 

wiejskich, szkoły, rzemieślników, wytwórców produktów 

lokalnych, rękodzielników oraz stowarzyszenia z  naszego 

regionu do rezerwowania miejsc w  kolejnym już jarmarku 

organizowanym przez Gminę Pawłowice.

Jarmark rozpocznie się w niedzielę 20 grudnia i potrwa do 

środy, 23 grudnia 2015 r. Udział w  jarmarku jest bezpłatny. 

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na ww.pawlowice.pl) 

należy wypełnić i  dostarczyć do tutejszego Urzędu Gminy, 

bądź wysłać na adres  gmina@pawlowice.pl lub k.batko@

pawlowice.pl. Więcej informacji w Referacie Inwestycji Komu-

nalnych u pani Krystyny Batko tel. 32/ 4756 332.

PA
W

ŁO
W

IC
E

GO
LA

SO
W

IC
E



7RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

zd
j. b

s
zd

j. b
s

zd
j. b

s

zd
j. b

s

Radosne spotkanie z muzyką w Pielgrzymowicach
Od kilkunastu już lat, w listopadzie zespoły śpiewacze 

naszej gminy wspólnie obchodzą dzień św. Cecylii, patronki 

śpiewu kościelnego i muzyki liturgicznej. Impreza, którą na-

zwano „Cecyliadą”, w tym roku odbyła się w Pielgrzymowicach.  

w intencji śpiewaków. Później nadszedł czas na życzenia dla jubilata od 

władz samorządowych oraz poszczególnych zespołów. Było mnóstwo 

kwiatów, serdeczności, ale też muzyczne życzenia wyśpiewane przez 

występujące zespoły. Grupa śpiewacza „Niezapominajki” powstała w 1985 

roku z inicjatywy przewodniczącej KGW Janiny Barchańskiej. Pierwszym 

instruktorem zespołu była Anna Brachaczek. – Uczyłam muzyki w szkole, 

grałam na akordeonie, więc panie stwierdziły, że mogłabym poprowadzić 

zespół. Zgodziłam się, pomogłam uszyć stroje i przygotować repertuar – 

wspomina. – Najtrudniejszy był pierwszy krok, ale dzięki Jance ten zespół 

przetrwał aż 30 lat i bardzo się rozwinął. 

Obecnie grupa liczy 21 osób, w tym 5 mężczyzn. Repertuar „Nieza-

pominajek” to ponad 300 pieśni ludowych, kilkadziesiąt kolęd oraz wiele 

piosenek na różne okazje z tekstami ułożonymi przez założycielkę i opie-

kunkę zespołu Janinę Barchańską. Funkcję instruktora muzycznego od 17 

lat pełni Izabela Pilis. Zespół ma za sobą udział w licznych powiatowych, 

wojewódzkich i międzynarodowych przeglądach folklorystycznych 

oraz uroczystościach odbywających się na terenie gminy. Może się też 

pochwalić znaczącymi osiągnięciami, jak chociażby III miejscem w Wo-

jewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Wici” w Chorzowie.    

Podczas sobotniego spotkania w Pielgrzy-

mowicach każdy z zespołów przygotował krót-

ki, ale ciekawy występ. Śpiewacy skorzystali  

z okazji, aby zaprezentować się z nieco innej, 

bardziej swobodnej strony. Zaskakiwali więc 

strojami, grą aktorską lub odmiennym reper-

tuarem. Całość miała dynamiczny przebieg,  

a humory wszystkim dopisywały.     

Wspólne śpiewy i śmiech rozbrzmiewały 

do późnych godzin wieczornych. Oby takich 

radosnych spotkań organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury było jak najwięcej! bs

Tradycja wspólnego spotykania się, 

śpiewania i muzykowania, jest niezwykle 

cenna. Pozwala bowiem członkom chórów 

i zespołów ludowych na bliższe poznanie 

siebie nawzajem, ale przede wszystkim jest 

okazją do miłego spędzenia czasu w gronie 

osób, dla których śpiew jest wielką wartością, 

bo pozwala odnaleźć równowagę, radość 

i wytchnienie. Tegoroczna edycja święta 

wszystkich śpiewaków i śpiewaczek po raz 

pierwszy miała miejsce w sali „Agro - Penkala”. 

Jej gospodarzem był zespół „Niezapominajki”, 

obchodzący w tym roku jubileusz 30-lecia 

istnienia. Spotkanie rozpoczęła msza św.  

Goście z uwagą wysłuchali występu gospodarza uroczystości – zespołu „Niezapominajki”.

Dzięki nim „Niezapominajki” mogą świętować okrągły jubileusz: 
(od lewej) Janina Barchańska, Anna Brachaczek i Izabela Pilis.

Chór „Viola” brawurowo wykonał utwór „Przyszła kryska na matyska”.

Zespół „Margo” odświętnie.
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WYDARZENIA

Jubilaci z 50-letnim stażem otrzymali medale „Za długoletnie pożycie 

małżeńskie”. W imieniu Prezydenta RP odznaczał ich wójt Franciszek 

Dziendziel. Z kolei małżeństwa, które świętowały 55- i 60-lecie, otrzymały 

kwiaty i listy gratulacyjne. Składając wyrazy uznania, wójt podkreślał 

wielką wartość długoletnich związków. - Jesteście Państwo doskonałym 

przykładem par, które kochając i szanując się wzajemnie, mogą przeżyć 

wspólnie tak długie lata – mówił. 

Pary, które nie mogły przybyć na uroczystość, wójt osobiście odwiedził w do
z Pielgrzymowic (świętujący 60-lecie pożycia małżeńskiego), a

55 lat razem przeżyli: (od lewej) Anna i Teofil Kajszturowie z Golasowic, Lucyna
Edyta i Franciszek Stachowiczowie z Krzyżowic, Adelajda i Fryderyk Kotasowie, Elż

z Pawłowic, Hildegarda Grygierek (m

Pięknym, bo 60-letnim małżeńskim stażem mogą się pochwa-
lić dwie pary: Gizela i Stanisław Krupkowie (pan Stanisław nie-

obecny) oraz Maria i Stefan Pisarkowie z Warszowic. Na pamiątko-
wym zdjęciu są wraz z wójtem gminy Franciszkiem Dziendzielem 

oraz przewodniczącym Rady Gminy Aleksandrem Szymurą.   

Życzenia jubilatom złożył również przewodniczący Rady Gminy 

Aleksander Szymura: - Jestem pod wielkim wrażeniem. Nie pozostaje mi 

nic innego, jak tylko Wam pogratulować i życzyć przede wszystkim zdrowia. 

Różne były początki miłości naszych jubilatów. Często to była miłość 

od pierwszego spojrzenia. Maria i Antoni Krośni z Pawłowic poznali się 

na weselu. – Mąż zaprosił mnie na wesele swojej siostry – mówi pani Maria. 

– I tak „weselujemy” przez całe życie – uśmiecha się pan Antoni. – To były 

szczęśliwe lata, mimo że mieliśmy swoje smutki, bo mąż poważnie zacho-

rował, kiedy dzieci były małe i wymagały opieki – dodaje jubilatka. – Mając 

piątkę dzieci w wieku szkolnym musiałam wrócić do pracy. Byłam telefonistką 

na kopalni. Udało nam się przezwyciężyć trudności dzięki miłości i rodzinie.

Jubilaci, zgodnie przyznają, że nie spodziewali się, że dożyją tak 

pięknego jubileuszu. – Do głowy mi to nie przyszło, bo dużo chorowałam 

Złote Gody świętowali: (od lewej) Irena i Stanisław Buchlowie, Barbara i Kazimierz Guzikowie, Stefania i Tadeusz Tlołkowie, Danuta i Kazimierz W

czysław Sobikowie – wszyscy z Pawłowic, Genowefa i Tadeusz Pękalowie z Warszowic, Maria i Ferdynand Wolnikowie z Krzyżowic, Władysława i Jer

wic, Irena i Edward Bazgrowie, Irena i Włodzimierz Okularczykowie z Golasowic, Czesława i Józef Masztalerzowie, Róża Kr

Na te medale trzeba 
sobie zapracować!

W Centrum Kultury w Pawłowicach pary świętowały 

złote, szmaragdowe i diamentowe jubileusze. 
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somu. Są to: Elżbieta i Józef Krośni z Pawłowic oraz Anna i Alojzy Majchrzakowie  

a także Jadwiga i Sylwester Spandelowie z Krzyżowic (55-lecie).

a i Ryszard Szwedowie z Krzyżowic, Hildegarda i Henryk Goikowie z Pniówka, 
żbieta i Jan Brandysowie, Helena i Jan Nowokowie, Krystyna i Jan Zelnerowie  
mąż Jan nieobecny) z Pniówka. 

– opowiada Genowefa Penkala z Warszowic. – Jest za co dziś dziękować. 

Wiele wspólnie przeszliśmy, bo pochodzimy z Kresów Wschodnich i nasze 

rodziny zostały wysiedlone. Staramy się jednak od czasu do czasu wracać 

w rodzinne strony. 14 czerwca w mojej dawnej parafii zostanie poświęcony 

kościół. Moim marzeniem jest, aby tam pojechać. 

Jubilaci, zapytani o receptę na długie lata spędzone razem, od lat 

niezmiennie odpowiadają: zgoda, wyrozumiałość. – W życiu jest różnie, 

trzeba jednak zawsze starać się zrozumieć drugą osobę – podkreślają Cze-

sława i Józef Masztalerzowie z Jarząbkowic. – A teraz to już najważniejsze 

jest zdrowie.

Oby dopisało ono wszystkim jubilatom jeszcze przez długie lata.

Sabina Bartecka

Wojtaczkowie, Maria i Antoni Krośni, Róża i Alojzy Baronowie, Zofia i Mie-

rzy Tomalowie z Warszowic, Bronisława i Jerzy Rogusowie z Pielgrzymo-

rzempek (mąż Karol nieobecny) z Jarząbkowic.

Jak dobrze spotkać 
się z sąsiadem 

Ponad pięćdziesiąt osób zasiadło przy wspólnym stole. Spotkali się 

bliscy sąsiedzi, ale także znajomi, którzy widują się znacznie rzadziej. Dla 

wielu z nich wydarzenie to, zorganizowane przez sołtysa Zdzisława Goika 

i radę sołecką, jest jednym z najważniejszych w roku.

- Do tej pory nie opuściłam ani jednego spotkania, a mam już 85 lat – 

opowiadała nam pani Monika. – Czasami mi się nie chce, ale zmuszam się 

do wyjścia, bo wiem, że będzie fajnie. Nie wolno dać się chorobie. Trzeba się 

ruszać i spotykać z ludźmi.  

W krótkim przemówieniach radna Helena Matera oraz gospodarz 

spotkania powitali wszystkich seniorów, życzyli im zdrowia i pomyślności. 

– Spotkania zapoczątkował kilkanaście lat temu śp. Stanisław Goszyc – mó-

wił sołtys. – W naszym sołectwie nie mamy organizacji, która zrzeszałaby 

emerytów czy rencistów. Spotkanie z poczęstunkiem i występem jest okazją 

do integracji i rozmów. 

Aby wyrazić wdzięczność za zainicjowanie tradycji organizowania 

spotkań, pani Edycie Goszyc, żonie inicjatora, wręczono wiązankę kwia-

tów. – Mój mąż bardzo zabiegał o budowę sali, w której dziś się spotkaliśmy - 

mówiła wzruszona. – Chciał, aby powstało miejsce, w którym będą spotykać 

się mieszkańcy. Obiekt, który powstał, był jednym z najpiękniejszych w okolicy. 

Aż 2 lata trzeba było czekać na wolny termin na wesele.  

Po części oficjalnej nadszedł czas na swobodną, luźną, serdeczną 

rozmowę, powracające wspomnienia, a także program artystyczny 

przygotowany przez zespół Margo z Gminnego Ośrodka Kultury  

w Pawłowicach. Piosenki, które seniorzy doskonale pamiętają, umilały 

kolejne spędzone razem chwile.

Sabina Bartecka

3 listopada, w Domu Ludowym w Pniówku odbyło się 

coroczne spotkanie seniorów Pniówka. 
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Bukiet kwiatów otrzy-
mała Edyta Goszyc, żona 
śp. Stanisława Goszyca, 

inicjatora spotkań seniorów 
w Pniówku.
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KULTURA

PRZEWODNIK

PO KULTURZE

 LISTOPAD

www.gokpawlowice.pl

18 listopada, godz.19.00
„Jak zatrzymać ślub”

Szwedzki reżyser, Drazen Kuljanin opowiada o dwojgu 

obcych sobie ludzi, Amandzie (Lina Sundén) i Philipie 

(Christian Ehrnstén), którzy wybierają się na ten sam 

ślub z zaskakująco podobnymi zamiarami. Oboje chcą 

nie dopuścić do tego, by pewien związek małżeński został zawarty; każde  

z własnych powodów.

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

W jednorodzinnym domu na przedmieściach spoty-

kają się cztery pary, by wziąć udział w ich tradycyjnym 

spotkaniu. Jeszcze zanim przyjęcie się rozkręci, dowiadują 

się że w centrum miasta zdetonowano „brudne bomby”, 

zostało im więc tylko kilka godzin życia. Muszą podjąć 

decyzję, co z tym faktem zrobić. Reakcje na koniec świata są specyficzne. Jakie? 

Zapraszamy na seans.

2 grudnia, godz. 19.00
„Tango libre”

Strażnik więzienny jest zauroczony swoją znajomą  

z zajęć tanecznych. Pewnego dnia spotykają się znowu 

– tym razem w więzieniu, do którego kobieta przychodzi 

odwiedzić męża. Nowy film autora „Związku pornograficz-

nego” to obraz, który ogląda się lekko i przyjemnie.

2 grudnia, godz. 17.00: 
Składanka polskich animacji

Najmłodszych widzów zapraszamy na filmy animowa-

ne produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

Dzieci będą miały możliwość obejrzenia na dużym ekranie 

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

„Przygody Myszki”. 

CENTRUM KULTURY PAWŁOWICE
BILETY: 5 zł - młodzież, 10 zł - dorośli

Spektakl dla dzieci
20 listopada, godz. 17.00, 

Centrum Kultury Pawłowice, 

Najmłodszych miłośników teatru zapraszamy na „Bajkę 

o Papużce Kłamczuszce”. Teatr Własny zaprezentuje histo-

rię papugi-pleciugi, która rozpowiada w dżungli plotkę  

o Smoku. Stąd biorą się barwne i wesołe przygody plotkarki, 

która wygnana za kłamstwo, wędruje przez świat i poznaje 

odległe krainy geograficzne. Dzieci w tych podróżach 

uczestniczą razem z aktorami i lalkami. Bilety do nabycia 

pół godziny przed spektaklem: dzieci płacą 5 zł (obowiązują 

zniżki dla rodzeństw), dorośli 10 zł. 

Biesiada w Pielgrzymowicach
28 listopada, godz. 18.00, 

Agro-Penkala w Pielgrzymowicach 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzy-

mowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach 

zapraszają na biesiadę, która odbędzie się w Gospodarstwie 

Agroturystycznym „Agro-Penkala” w Pielgrzymowicach.  

O dobrą zabawę podczas imprezy zadbają Bogusław Mu-

siolik i zespół Happy Folk. 

Zaplanuj Sylwestra w Pniówku! 

Koło Gospodyń Wiejskich w Pniówku zaprasza na Bal 

Sylwestrowy, który odbędzie się w Domu Ludowym. Orga-

nizatorzy zapewniają poczęstunek oraz zabawę z zespołem 

„Margo”. Zapisy przyjmują: Regina Budzińska (509 329 827), 

Helena Matera (500 317 536).   

Święty Mikołaj 
w Pawłowicach 
6 grudnia, godz. 17.00, 

Centrum Kultury Pawłowice

Na początku grudnia razem ze wszystkimi dziećmi będzie-

my oczekiwać wizyty Świętego Mikołaja. Rodziców już teraz 

zapraszamy do współpracy (szczegóły pod nr tel. 32/ 4722 570). 

Czas oczekiwania na niezwykłego gości umili dzieciom program 

artystyczny.   

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach i podróżnicy cyklu „Opo-

wiadamy o świecie” zapraszają na niezwykłe warsztaty własnoręcznego 

wyrobu pierników połączone z opowiadaniem o tradycjach świątecznych  

z różnych części świata. Na spotkanie, które odbędzie się 9 grudnia o godz. 17.00 

w czytelni, zapraszamy dzieci wraz z dorosłym opiekunem. Zapisy (osobiste 

lub telefoniczne: 32/47-22-198) do 7 grudnia.

ŚŚwwiąąteeczznee wwarszztatyy zz pooddróóżnnikkammii

ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
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Możesz on-line kupić 
bilet na koncert

Karoliny prezentują 
swoje prace

zd
j. a

rc
hi

w
um

- Skąd wziął się pomysł na sprzedaż on-

-line?

Taką sprzedaż oferuje coraz więcej kin i ośrodków 

kultury, również w naszym regionie. Jest szybka, 

łatwa, a co najważniejsze, bezpieczna. To bardzo 

przydatna usługa. Dzięki niej każdy może za po-

mocą Internetu zakupić sobie bilet i mieć pewność, 

że nie zabraknie miejsca na wybrany przez niego 

koncert, spektakl czy kabaret.

- Co należy zrobić, aby kupić bilet?

Bilety kupujemy poprzez naszą stronę www.gokpawlowice.pl. Prezentujemy 

na niej m.in. imprezy, które odbędą się w najbliższym czasie. Gdy klikniemy przy 

wybranej przycisk „kup bilet online”, wyświetli się schemat Sali Widowiskowej 

z miejscami wolnymi i sprzedanymi. Możemy też skorzystać z zakładki „KUP 

BILET ONLINE”, gdzie wyświetlone są wszystkie imprezy dostępne w sprzedaży 

internetowej. Wybieramy swoje miejsca dodając je „do koszyka”, następnie 

przechodzimy do zakupu, gdzie wpisujemy swoje dane i akceptujemy regu-

lamin sprzedaży. Od momentu rezerwacji do dokonania zapłaty mamy 20 

minut. Jeśli tego nie zrobimy, rezerwacja zostanie anulowana bez żadnych 

konsekwencji dla nas.

- Czy na wszystkie imprezy możemy dokonać zakupu w ten sposób?

Nie, tylko na te w udziałem wykonawców z zewnątrz, gdzie miejsca są nu-

merowane. Docelowo w ten sposób chcemy sprzedawać wszystkie imprezy bi-

letowane organizowane przez GOK. Oczywiście nie zrezygnujemy z tradycyjnej 

formy sprzedaży w kasie, ale mamy nadzieję, że nowa usługa ułatwi korzystanie 

z wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. 

- Jak należy dokonać zapłaty?

 Przelewając pieniądze na konto. Po wybraniu przycisku „zamów bilety  

i zapłać” system przekieruje nas na stronę, na której wybieramy dogodną 

dla siebie formę przelewu. O dokonanej wpłacie zostaniemy poinformowani 

wiadomością email, w której otrzymamy jako załącznik „elektroniczny bilet”.  

Z wydrukowanym biletem lub pokazując go w telefonie komórkowym możemy 

już udać się na koncert.

Rozmawiała Sabina Bartecka

 1 listopada Gminy Ośrodek Kultury w Pawłowicach 
wprowadził sprzedaż biletów przez Internet. Na temat 
nowego systemu sprzedaży rozmawiamy z dyrektorem 

Mariuszem Grygierem.

Karolina Pawłowska, mieszkanka Warszowic, jest studentką grafiki  

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Karolina Gałuszka, mieszkanka 

Pawłowic, studiuje wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-

cach. Obie są niesamowicie zdolne i obydwie pierwsze swoje kroki 

stawiały w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach. Uczęszczały na 

zajęcia prowadzone przez Agnieszkę Kornas – Wiśniewską, od której 

zaraziły się pasją sztuk plastycznych. Na wystawie w Centrum Kultury 

prezentują prace studenckie, powstałe podczas warsztatów. Można je 

oglądać jeszcze do końca listopada. Zapraszamy. bs

Dwie Karoliny, dwa różne spojrzenia na sztukę. W Cen-

trum Kultury otwarto wystawę dwóch mieszkanek naszej 

gminy, obecnie studentek Akademii Sztuk Pięknych. 

Dopołudniowe spotkania z kulturą
Zapraszamy wszystkich seniorów na dopołudniowe spo-

tkania z kulturą organizowane w każdą środę w Centrum Kul-
tury. Wstęp jest wolny. Poniżej program najbliższych spotkań.  

18 listopada, godz. 10.00 – 12.00
„Śpiewamy pieśni patriotyczne”

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zapra-

szamy do wspólnego śpiewania oraz wspominania ważnych wyda-

rzeń dla naszej ojczyzny. Pieśni wyświetlane będą na dużym ekranie.

25 listopada, godz. 10.00 – 12.00
„Klub Senior Cafe”

Specjalności naszego domu, czyli pogadanka przy porannej kawie 

oraz informacje, jak znaleźć dobre przepisy na stronach interneto-

wych. W roli głównej ciasto kruche i drożdżowe, a także degustacja  

i poranne ćwiczenia przy muzyce.
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Szachy nocą? Tak dla ponad 
setki najbardziej wytrwałych 

Trudy 12-godzinnej gry zniosły 102 osoby, 

w tym 8 kobiet. – Czasami jest ciężko, ale miłe 

towarzystwo oraz dynamika gry sprawiają, że czas 

szybko mija – przyznaje Urszula Bubnowska, która 

w pawłowickich zawodach wystartowała po raz 

czwarty. Namówił ją mąż. Poznali się właśnie 

przy partii szachów. Szachy, podobnie jak miłość, 

okazały się bardzo zaraźliwe.   

Maraton organizowany przez Stowarzyszenie 

Szachowe Gminy Pawłowice oraz Gminny Ośro-

dek Sportu i Urząd Gminy ma wielu zwolenników. 

– Do tej pory opuściłem tylko jeden, ten pierwszy, 

bo nie wiedziałem o tych zawodach – chwali się 

Wojciech Waruga z Czerwionki. 

Wiele godzin spędzonych przy szachach 

to dla zawodnika chleb powszedni przyznaje 

Stanisław Stachańczyk. – Szachy to pasja, od 

której trudno się oderwać – mówi. – Zawody  

w Pawłowicach są dla mnie powrotem do gry po 

Przez dwanaście godzin, rozegrali po 40 partii. Zaczęli o 20.00, a skończyli o 

8.00 rano… W nocy z 7 na 8 listopada, odbył się XVI Nocny Międzynarodowy Maraton 

Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice.

dość długiej przerwie. Kiedyś jeździłem na zawody do 

Rumunii i Bułgarii. Bakcyla połknął mój syn. W ubiegłym 

roku, w Rumunii został mistrzem świata wśród osób 

niedowidzących.     

Pawłowicki maraton wygrał mistrz międzyna-

rodowy z Ukrainy Danill Shkuran z dorobkiem 35 

punktów, drugie miejsce zdobył Wojciech Reza  

z Dębicy (34 pkt.), a trzecie Piotr Mucha z Pszczyny (32 

pkt.). Wśród kobiet triumfowała arcymistrzyni Joanna 

Worek przed Aleksandrą Zmarzły z Wiszni Małej i 

Dominiką Gorczycą z Rudy Śląskiej. 

Najlepszym szachistą naszej gminy okazał się 

Robert Sapeta, drugi był Witold Klepek, a trzeci 

Czesław Filip. Najstarszym uczestnikiem rozgrywek 

był 77-letni Ryszard Kozieł z Częstochowy, a najmłod-

szym: 7-letni Alan Owsiany z Jastrzębia – Zdroju. Na 

najlepszych zawodników czekały cenne nagrody,  

a na wszystkich uczestników – upominki. Organiza-

torzy dziękują sponsorom za  wsparcie imprezy. bs

„Strażak” Pielgrzymowice 
wielkim zaskoczeniem rozgrywek 

Niesamowity wyczyn „Strażaka” Pielgrzymowice. Piłkarze nie przegrali 

żadnego meczu w rundzie jesiennej i z przewagą 10 punktów nad kolejnymi 

drużynami zakończyli rozgrywki przed zimową przerwą.

Takiego sukcesu nie odniosła dotąd żadna 

drużyna w klasie „B”. W dziesięciu kolejkach nasi 

zawodnicy zdobyli po komplecie punktów, co dało 

im łącznie aż 30 punktów. – Najtrudniejszy był mecz 

z Rudnikiem. Wygraliśmy go jedną bramką – mówią 

zawodnicy.

W ostatniej kolejce „Strażak” Pielgrzymowice 

spotkał się z wiceliderem rozgrywek – drużyną  

z Dębowca. Nasi zawodnicy rozgromili przeciwnika 

strzelając aż 4 bramki. Celne trafienia zanotowali: 

Mateusz Frysz (trzy gole) oraz Artur Matuszczyk. 

Znakomita forma „Strażaka” daje duże nadzieje 

na powrót do klasy „A”. Wydaje się, że spadek podzia-

łał mobilizująco, a kolejne wygrane dodały naszym 

zawodnikom jeszcze większej woli walki. – Czasami 

trzeba zrobić krok w tył, aby iść dalej. Chcemy udo-

wodnić, że zasługujemy na grę w wyżej klasie. Naszym 

celem jest zwycięstwo, dlatego w każdym meczu da-

jemy z siebie wszystko – podkreśla Mateusz Szuster.

Teraz piłkarzy czeka przerwa, czas treningów  

i sparingów. Losy awansu zdecydują się w rundzie 

wiosennej. Przewagę 10 punktów trudno będzie 

zaprzepaścić, więc jeżeli piłkarze utrzymają formę 

czeka ich awans. bs

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

���,�(��-.�

Odbędą się 4 turnieje w rocznikach 2004, 

2005, 2007, 2008. Rywalizować będą 24 

drużyny (w tym 8 drużyn GKS „Pniówek’74” 

Pawłowice). W sumie we wszystkich turnie-

jach weźmie udział ok. 280 zawodników. 

W Pawłowicach będziemy gościć byłych 

zawodników „Górnika” Zabrze, „Odry” Wodzi-

sław czy „Ruchu” Chorzów, obecnie trenerów 

młodych piłkarzy. Turnieje odbędą się: 21, 28, 

29 listopada oraz 6 grudnia na boisku GOS  

w Pawłowicach. Zapraszamy kibiców. 

/��)*�����-�,�����
W listopadzie i grudniu 

rozegrana zostanie piąta 
edycja halowego maratonu 

piłkarskiego w Pawłowicach. 
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Ogłoszenia 
Urzędowe

Szczegółowe warunki przetargowe – regulamin, można odebrać  
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy 

Pawłowice. Kontakt: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień, 
w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Odeszli

RIP

śp. Tadeusz Bartoszek z Warszowic, lat 80

śp. Helena Grygieracka z Pielgrzymowic, lat 76

śp. Eliasz Janowski z Pielgrzymowic, lat 90

śp. Maria Brachaczek z Pielgrzymowic, lat 77

śp. Benedykt Chmielewski z Jarząbkowic, lat 70

śp. Andrzej Choromański z Pawłowic, lat 73

śp. Benedykt Czajkowski z Pawłowic, lat 61

Gospodarka odpadami
w Gminie Pawłowice

Opłaty do 15 grudnia
Przypominamy mieszkańcom, że 15 grudnia mija termin 

wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

IV kwartał 2015 roku. Opłatę wnosimy na indywidualny rachunek 

bankowy, zgodnie z wcześniej otrzymanymi zawiadomieniami 

z Urzędu Gminy. 

Informacja SMS
Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, podali nu-

mery telefonów komórkowych, otrzymają powiadomienie SMS 

o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za gospodarowa-

nie odpadami. Wysyłka SMS jest elementem uruchomionego  

w październiku systemu powiadamiania mieszkańców. Wiado-

mości generowane są automatycznie dla wszystkich numerów 

komórkowych ujętych w bazie, jej otrzymanie nie jest równo-

znaczne z brakiem wpłaty.

70 ton odpadów
Ponad 70 ton odpadów wielkogabarytowych (sprzęt elektro-

niczny, gospodarstwa domowego, meble itp.) wystawili miesz-

kańcy przed swoje posesje. Następna zbiórka odpadów wielkoga-

barytowych, czyli mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

itp. odbędzie się na wiosnę. Nie trzeba czekać tak długo. Przez 

cały rok dostępny jest kontener na odpady wielkogabarytowe 

na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

przy ul. Mickiewicza 28 a w Pawłowicach.

Tereny pod dzierżawę
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniach 3 i 6 li-

stopada, podany został do publicznej wiadomości, poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Pawłowice wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych 

do wydzierżawienia. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy:

1) trzynastu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy 

Pawłowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu 

usytuowania kontenerów z odzieżą używaną. 

2) nieruchomości o powierzchni 0,0045 ha położonej w Pawło-

wicach przy ul. Ludowego Wojska Polskiego, przeznaczonej 

na usytuowanie kiosku handlowego. 

3) nieruchomości o powierzchni 0,0320 ha położonej w War-

szowicach na północ od ulicy Stawowej z przeznaczeniem 

na usytuowanie urządzeń w celu piętrzenia wody.

Dziękuję wszystkim za  słowa otuchy, 
wyrazy  współczucia, życzliwości 

i wsparcia oraz za złożone kondolencje, 
wieńce i kwiaty z powodu śmierci 

syna 

śp. Macieja Kaczmarczyka

Z wyrazami szczerej wdzięczności

Grażyna Kaczmarczyk

Poczta czynna w środy do 20.00
Od 2 listopada, w każdą środę 

poczta będzie czynna aż do 20.00. 
Wydłużone zostały godziny funkcjonowania 

zarówno Urzędu Pocztowego 
przy ul. Zjednoczenia 64, 

jak i filii przy ul. Górniczej 14.
Poniżej nowe godziny funkcjonowania:

Urząd Pocztowy ul. Zjednoczenia 64
środa: 8.00 – 20.00

pozostałe dni tygodnia: 8.00 – 17.00, 
z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt

Filia Urzędu Pocztowego ul. Górnicza 14
środa: 9.00 – 20.00

pozostałe dni tygodnia: 9.00 – 16.00, 
z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt

Zbliża się zima, 
zabezpiecz wodomierz

W związku ze zbliżającym się okresem 

zimowym, Gminny Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji przypomina o konieczności zabezpieczenia wodomierzy 

przed zamarznięciem. Zamarznięcie wodomierza powoduje jego 

uszkodzenie – wycieki z wodomierza lub całkowity brak przepływu 

wody przez wodomierz. Wodomierz można zabezpieczyć izolacją 

cieplną (pianka, tkanina, styropian lub w inny skuteczny sposób), 

pozostawiając możliwość jej zdjęcia.

Kawiarenka 
do wynajęcia

Gminy Ośrodek Sportu podaje do publicznej wiadomości 

wykaz lokali użytkowych stanowiących własność gminy 

Pawłowice przeznaczonych do  oddania w najem. Do wy-

najęcia jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 70 m kw. 

znajdujący się w GOS Pawłowice. 

Lokal wykorzystywany na cele związane z prowadzeniem 

lokalu gastronomicznego typu kawiarnia, bufet. Koszt 

najmu:15,50 zł netto miesięcznie za m kw. Dodatkowe in-

formacje: 32/ 47 24 215.
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- Przede wszystkim pod lupę powinna pójść nasza dieta, aby układ 

odpornościowy mógł sprawne działać, należy dostarczyć mu wszystkich 

niezbędnych składników do jego pracy. Niestety, bardzo często nasz codzien-

ny jadłospis jest nieprawidłowo zbilansowany, co prowadzi do niedoborów 

witamin i składników odżywczych - wyjaśnia dietetyk. Długotrwałe przyj-

mowanie antybiotyków, stres czy zbyt mała ilość snu, to kolejne czynniki, 

które obniżają zdolności autoimmunologiczne organizmu. Jeśli do tego 

palimy papierosy, pijemy alkohol lub zajadamy przetworzone jedzenie, 

to obciążenie organizmu jest tak duże, że nie jest on w stanie skutecznie 

bronić się przed infekcjami. Dzieci, które właśnie rozpoczęły przedszkole 

lub szkołę, oprócz stresu, narażone są na styczność z wieloma wirusami  

i bakteriami, na które dopiero wykształcą własne przeciwciała.

Dlatego nie zwlekajmy i świadomie wzmocnijmy swoją odporność. 

A oto kilka sposobów jak to zrobić:

1. Zacznij dzień od ciepłego śniadania

2. Zaufaj pszczołom

Wieczorem mód zalewamy letnią wodą 

(1 łyżka miodu na 3/4 szklanki letniej 

wody), mieszamy i odstawiamy na całą 

noc. Rano dolewamy ciepłej wody, mieszamy i wypijamy. Taki miód, 

który rozpuszczał się w wodzie przez całą noc ma aż od 6 do 230 razy 

więcej dobrze przyswajalnych składników odżywczych i wzmacniają-

cych, niż miód zjedzony od razu ze słoika! Do napoju można dodać 

wyciśnięty sok z cytryny.

3. Czosnek

Gdy tylko „coś cię łapie”, natychmiast 

sięgnij po czosnek, bo od lat wiadomo, że 

ma on unikalne właściwości naturalnego 

antybiotyku. Możesz go spożywać na przykład w formie dressingu.

4. Jedz kiszonki

Mają one w sobie bogactwo składników, przede wszystkim witaminy 

C. Kapusta czy ogórki są doskonałym dodatkiem do dań.

5. Przypomnij sobie… tran

Zawiera dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin 

A i D, dlatego nie tylko pozytywnie wpływa na pracę mózgu, ale przede 

wszystkim wzmacnia odporność.

6. Znakomity imbir!

Jak wzmocnić 
odporność?

Jesień to czas, kiedy odporność naszego organizmu znacz-
nie się osłabia. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że wła-
śnie w tym okresie jesteśmy narażeni na różnego rodzaju
przeziębienia? Zapytaliśmy o to Alicję Czakon z Poradni
Dietetycznej DIETIKON w NZOZ „Zdrowie” w Pniówku.

Ma cudowne właściwości rozgrzewa-

jące i działa antybakteryjnie, antywi-

rusowo oraz przeciwzapalnie, dlatego 

koniecznie aby mieć go w kuchni, 

jako dodatek do dań i napojów.

7. Sok z… buraka?

Genialnie wzmacnia  organizm! 

Można go pić po prostu jako wyci-

śnięty sok z surowego buraka lub 

wzbogacony o smak soku z jabłka  

i marchewki.

8. Kiełki, czy to się je?

Kiełki dostarczają wielu witamin i minerałów, ale także białka  

i kwasów Omega3. Poza tym wytwarzają chlorofil oraz enzymy 

wzmacniające organizm. Chronią przed działaniem wolnych rod-

ników, co poprawia odporność i trawienie. Doskonały sposób na 

urozmaicenie potrawy.

9. Natka pietruszki 

Ma mnóstwo witaminy C i jest niezastąpiona 

przy wzmacnianiu odporności. 

10. Ruszaj się! 

Nic nie zastąpi nam codziennej porcji aktyw-

ności, a świeże powietrze skutecznie 

usunie zalążki infekcji i wzmocni nasz or-

ganizm. Codzienna porcja ruchu i dawka 

świeżego powietrza jest szczególnie 

zalecana dzieciom, które często podczas 

pobytu w przedszkolu czy szkole nie 

wychodzą na zewnątrz przez cały dzień.

13. Trenuj wypoczynek!

Stres jest jednym z największych wrogów naszego zdrowia i silnego 

układu odpornościowego. Podstępnie, ale bardzo skutecznie nas 

osłabia. „Obowiązek” odpoczynku i relaksu dotyczy oczywiście rów-

nież dzieci. Zwłaszcza, jeśli właśnie rozpoczęły przedszkole czy szkołę. 

Przecież to wielki stres!

14. Nie zapominaj o tym, aby się 

wyspać!

Dlaczego sen jest taki ważny? Sen 

ma bowiem ogromny wpływ na 

nasze samopoczucie, witalność  

i odporność.

15. Zadbaj o dom poprzez częste wietrzenie pomieszczeń.

A jeśli któryś z domowników był już chory, to możesz w naturalny  

i przyjemny sposób odkazić mieszkanie.

Życzymy  mieszkańcom zdrowia, siły, radości 

i zawsze dobrego samopoczucia.

Ewa Nowak w bibliotece
Spotkanie z Ewą Nowak, jedną z najbardziej lubianych współcze-

snych pisarek dla dzieci i młodzieży, okazało się przysłowiowym „strzałem  

w dziesiątkę”. Tak ciekawego i twórczego spotkania autorskiego dla młodzie-

ży już dawno nie było w naszych bibliotekach. Autorka, która odwiedziła 

biblioteki w Pielgrzymowicach i Pawłowicach, zaangażowała uczniów do 

żywiołowej dyskusji związanej z pomysłami na tworzenie książki. Ewa No-

wak jest autorką felietonów, opowiadań i opowieści dla dzieci i młodzieży. 

Rozgłos przyniosły jej powieści serii „miętowej”.
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

Telefon dla ofiar i sprawców przemocy 
w OPS Pawłowice: 

32/ 47 21 741 wew. 139

739 001 606 
(od poniedziałku do czwartku w godz. 

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

Zatrudnię Panią 

- wykształcenie średnie, 

dobra znajomość 

komputera

tel. 602 558 861 

Orzechy włoskie  

łuskane 

i niełuskane oraz 

laskowe kupię, 

tel. 608 390 951.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

tel.32 472 23 20, www.bspawlowice.pl

Oferujemy tylko do końca lutego 2016 promocyjny

KREDYT 
ŚNIEŻYNKA

oprocentowanie

 4,50%
np: rata tylko 

218,00 zł 

przy kwocie 
kredytu 

5000,00zł

Reprezentatywny przykład dla Klienta naszego banku: kwota kredytu 5.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, oprocentowanie stałe 

w stosunku rocznym 4,5%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,77%, prowizja od przyznanego kredytu 3%, opłata przygotowawcza 

0zł, koszt zabezpieczeń 0zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 237,97zł, całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00zł, całkowity koszt 

kredytu wynosi 387,97zł, całkowita kwota do zapłaty 5.387,97zł, kredyt zostaje spłacony w równych ratach miesięcznych (annunitetowych), 

wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 218,00zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza

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.

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

technicznych Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 
781 999 905 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).

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.



Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. 

Redaktor: Sabina Bartecka

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamawianych materiałów redakcja nie zwraca.
Zastrzega też sobie prawo do skrótów i opracowania redakcyjnego dostarczonych tekstów.
Nakład: 1700 egzemplarzy.
Adres redakcji: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67; tel. 32 472 25 70, www.gokpawlowice.pl
Skład i druk: INFOPAKT Rybnik, tel. 32 423 85 90, 32 423 85 51, biuro@infopakt.pl GMINNE

RACJE

zd
j. b

s

zd
j. b

s

„Zielonym do góry” to konkurs z 20-letnią tradycją organizowany 

przez Urząd Gminy Pawłowice, Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszka-

niowej oraz Radę Osiedlową Samorządu Mieszkańców. Jest niezwykle 

popularny wśród mieszkańców. Co roku bierze w nim udział ok. 150 

osób. W tym roku był on szczególnie wyjątkowy, bo odbył się już po 

raz dwudziesty. Jaki prezent sprawić jubilatowi? Przed takim pytaniem 

stanął Urząd Gminy i postanowił zakupić 20 drzewek. W ten szczegól-

ny sposób jubileusz udało się połączyć z akcją ekologiczną i czynem 

społecznym. Przy dźwiękach orkiestry dętej zaproszeni goście chwycili 

za łopaty i przystąpili do sadzenia drzewek. Było miło i radośnie. Każdy  

z sadzących czuł się odpowiedzialny za „swoje drzewko” i obiecał doglą-

dać jak rośnie. – Zakup drzewek to bardzo sympatyczny gest, w dodatku 

upiększający kolejny zakątek osiedla – mówił Szczepan Martynowski, 

przewodniczący zarządu ROSM .

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w Osie-

dlowym Domu Kultury. – Założenie, a później utrzymanie ogródka to 

ciężka i mozolna praca, wymagająca czasu i poświęcenia – zauważyła 

Anna Dąbrowska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Pawłowice”. - Jak 

20 drzew na 20-lecie!
Już od 20 lat na osiedlu organizowany jest konkurs „Zie-

lonym do góry”. Niezwykłą pamiątką jubileuszu będą drzewka 

wiśni ozdobnej, które przy osiedlowym deptaku zasadzili: 

wójt, radni, przedstawiciele ROSM, SM Pawłowice i GOK.    

Wolontariusze, 
zgłaszajcie się! 
Powstał sztab 
Wielkiej Orkiestry

W Pawłowicach zawiązał się Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Poszukiwani są wolontariusze.

Sztab działa przy Osiedlowym Domu Kultury. W niedzielę, 

10 stycznia 2016 roku podczas XXIV Finału wolontariusze 

będą kwestować na zakup urządzeń medycznych dla od-

działów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 

medycznej seniorów. Współorganizatorem finału jest 14. 

Drużyna Ratownicza im. Krysi Niżyńskiej. - Aktualnie trwają 
przygotowania dotyczące koncertu oraz innych atrakcji dla 
publiczności – mówi szefowa sztabu, Sabina Karwacka.

Chętnych do przeprowadzenia zbiórki zapraszamy na 

spotkanie, które odbędzie się 20 listopada o godz. 17.30  

w Osiedlowym Domu Kultury.

zwykle przyznaliśmy około 100 nagród dla właścicieli najbardziej urokliwych 

zakątków. Żeby zachęcić innych do dbałości o otoczenie, ogłosiliśmy również 

dodatkowy konkurs dla nowych ogrodników. 

Nagrody otrzymali również najstarsi ogrodnicy. - W tym roku dokuczała 

nam susza – mówi Henryk Marzec, zdobywca drugiego miejsca. – Dużo 

kwiatów uschło, mimo że każdego dnia podlewaliśmy ogródek. To już chyba 

moja 15. nagroda w tym konkursie.

Dla wszystkich przygotowano upominki, występ kapeli góralskiej  

i okolicznościowy tort. Natomiast dla laureatów konkursu bony pieniężne 

oraz wejściówki do kina i groty solnej. Po raz pierwszy uroczystość była 

transmitowana na żywo. bs 

Koło łowieckie „Bażaniec” powstało 70 lat temu w Czechowicach-Dzie-

dzicach. Obwód koła wynosi 4230 ha. Od 1997 roku swoim zasięgiem obej-

muje tereny polne, małe laski, zagajniki i stawy o łącznej powierzchni 2899 

ha na terenie gmin: Pawłowice, Pszczyna i Strumień. Koło „Remiza” jest o 5 

lat młodsze. W swoim obszarze ma 900 ha na terenie Pawłowic i Strumienia. 

Prowadzi obecnie działalność na obszarze o łacznej powierzchni 4167 ha.

Z okazji jubileuszu odprawione zostały msze święte: w intencji 

członków koła „Remiza”  w szkółce leśnej na „Grabinie”, a w intencji koła 

„Bażaniec” – w kościele św. Barbary w Strumieniu. W nabożeństwach 

uczestniczyli myśliwi z rodzinami, zaproszeni goście, władze samorządo-

we oraz mieszkańcy gminy. W ramach obchodów od rana odbywały się 

polowania, zakończone wręczeniem nagród. Na zakończenie uroczystości 

nie zabrakło prawdziwego myśliwskiego poczęstunku. bs

Myśliwi z kół łowieckich „Bażaniec” i „Remiza” ob-

chodzili dzień swojego patrona – św. Huberta. W tym 

roku okazja była szczególna, bo obydwa koła świętowały 

jubileusz istnienia.

Hubertus z jubileuszem

Organizatorzy konkurs wraz z 
najstarszymi ogrodnikami.
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