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Budują 
drogę gospodarczą

Nowe drogi

Klamka zapadła: 
rusza budowa Stacji 
Uzdatniania Wody

Przymiarki do budowy stacji uzdatniania wody pojawiły się już w naszej 
gminie w latach 80. Wtedy gmina wyłoniła nawet firmę, aby ta sprawdziła, 
gdzie na terenie naszej gminy znajdują się największe pokłady wody dobrej 
jakości i o bardzo dobrych parametrach technicznych. Taki obszar wska-
zano na terenie Warszowic. Wykonano trzy odwierty studni, ale ponieważ 
pozyskana woda miała lekko kwaśny odczyn oraz zmienną zwartość 
żelaza i manganu, budowę postanowiono odłożyć w czasie, aby prze-
prowadzić ponowne badania kontrolne. – Do tematu powrócono w 1993 
roku – opowiada Tomasz Herok, dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji. – Badania kontrolne przeprowadzono przez trzy kolejne doby. 
Na ich podstawie Główny Instytut Górnictwa Katowice opracował wstępną 
koncepcję zaopatrzenia w wodę gminy Pawłowice. Stwierdzono, że woda musi 
zostać uzdatniona, aby sprostać normom fizykochemicznym dotyczącym pH, 
żelaza czy manganu. Wstrzymano więc inwestycję. 

W międzyczasie została wybudowana stacja uzdatniania wody  w Go-

W przyszłym roku rozpocznie się budowa stacji 
uzdatniania wody w Warszowicach. Będzie to już druga po 
Golasowicach tego typu inwestycja w naszej gminie.

lasowicach. Szybko okazało się, że taka inwestycja jest opłacalna i pozwala 
zapewnić mieszkańcom dobrą jakościową wodę w bardzo korzystnej 
cenie. Przy stale rosnących cenach wody dostarczanej przez Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowe miało to znaczenie kolosalne i stało się 
bodźcem dla ówczesnych władz gminy, aby jednak zmierzyć się z tematem. 

W styczniu 2012 roku zostały podjęte pierwsze rozmowy z firmami 
geologicznymi. Dwa miesiące później wykonano ekspertyzę hydrologiczną 
w celu wskazania obszarów pod budowę  stacji. Wytypowano trzy obszary, 
a za najbardziej wydajny uznano obszar Warszowic.  Na miejsce budowy 
stacji wyznaczono rejon skrzyżowania ulic Kolejowej i Gajowej.  

Co tak naprawdę powstanie?
Obecnie Gminę Pawłowice zaopatruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągowe z Katowic. Stacja Uzdatniania Wody w Warszowicach (SUW) 
pokryje całkowicie zapotrzebowanie na wodę obecnie realizowane przez 
GPW Katowice, a nadwyżki będą stanowić rezerwę dla KWK „Pniówek”. 
Inwestycja polepszy jakość wody dostarczanej mieszkańcom oraz pozwoli 
uniezależnić się od GPW, które ma pełnić rolę dostawcy awaryjnego na 
wypadek awarii sieci magistralnej lub SUW w Warszowicach. 

- Dla naszego zakładu oznacza to uzyskanie większej kontroli nad pa-
rametrami dotyczącymi jakości wody – podkreśla dyrektor. – Mieszkańcy 
również zyskają na tej inwestycji. Nie tylko będą mieć lepszą jakościowo 
wodę, ale również mniej odczują wahania jej ceny. Zysk wygenerowany  
w pierwszych latach po oddaniu inwestycji zostanie przeznaczony na wymianę 
skorodowanych istniejących sieci stalowych. Takich wodociągów na terenie 
gminy jest jeszcze ok. 38 km. 

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć wodociągową magi-
stralna o długości 11 kilometrów oraz Stacja Uzdatniania Wody. Inwestycja 
obejmie swym zasięgiem cztery sołectwa naszej gminy: Warszowice, 
Pawłowice, Krzyżowice i Pniówek. Woda będzie dostarczana do prawie 
13 tys. mieszkańców. W procesie uzdatniania wody wykorzystane zostaną 
ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 260 kWp. Będzie to pierwsza 
tak duża instalacja w naszej gminie, w dodatku w 85 proc. sfinansowana 
ze środków zewnętrznych. 

Budowa stacji ruszy w pierwszej połowie przyszłego roku i zakończy 
się na początku 2017 roku. GZWiK przygotowuje obecnie procedurę prze-
targową na wybór wykonawcy. Cała inwestycja ma kosztować 14 mln zł, 
w tym 9 mln zł sama sieć wodociągowa.  bs

Droga o szerokości 3 metrów prowadzi od ul. Górka do ul. Pszczyń-
skiej. Ma stanowić alternatywę dla mieszkańców, gdy będzie przebu-
dowywane skrzyżowanie drogi krajowej z ul. Pszczyńską. – Na pewno 
jest potrzebna. Będą z niej korzystać przede wszystkim rolnicy dojeżdżający 
do pól, ale także mieszkańcy. Szczególnie ważna stanie się, gdy będzie 
przebudowywane skrzyżowanie drogi krajowej z ul. Pszczyńską.  Musi być 
jednak wykonana porządnie, aby mieszkańcy chcieli nią jeździć - mówi 
sołtys Grzegorz Cyrulik. 

I z tym jest problem, bo droga nie dość, że jest wąska (ma zaledwie 
3 metry), to nie wygląda na wykonaną solidnie. Dlatego gmina będzie 
interweniowała u zarządcy o jej podniesienie i poprawienie wjazdów. 
Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia poprawek. bs

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
przystąpiła do wykonania drogi gospodarczej przy dwu-
pasmówce w Pawłowicach. 

Grudzień sprzyja drogowcom. Dzięki ładnej pogodzie 
udało się w tym miesiącu naprawić dwie drogi.

 Jedną z nich jest ul. Ziołowa w Pielgrzymowicach. Droga została 
zniszczona w czasie prac związanych z budową wodociągu. W ramach 
zadania, firma budująca sieć wodociągową, została zobowiązana do 
wykonania nawierzchni asfaltowej. Tym sposobem, w krótkim czasie 
mieszkańcy zyskali i nowy wodociąg, i asfalt. 

Prace drogowe prowadzone są również w Pawłowicach Osiedlu. 
Przebudowywany jest tam boczny odcinek ul. LWP. Droga uległa znisz-
czeniu w czasie prac związanych z budową ciepłociągu. Prace wykonuje 
firma Kazbud z Warszowic. Do końca grudnia droga będzie jak nowa. 

Jeszcze w grudniu powinna być gotowa zajezdnia przy ul. Zjedno-
czenia w Pawłowicach. Ma ona służyć jako parking busom komunikacji 
lokalnej, licznym podróżnym zostawiającym tutaj swoje samochody  
w drodze do pracy do Katowic czy innych miast, a także korzystającym 
z popularnego czwartkowego Eko Targu. bs
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25 listopada, w urzędzie gminy odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami kopalni w sprawie szkód górniczych. 
Poruszono temat remontów dróg oraz ograniczenia hałasu 
przy zwałowisku „Kościelniok”.

Pożar w stolarni 

Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku tuż po godzinie 
1.00 w nocy. Dzięki szybkiej reakcji właściciela, który w porę zauwa-
żył płomienie i natychmiast zaalarmował pozostałych domowników 
oraz straż pożarną i policję, nikomu nic się nie stało. Zagrożona była 
jednak część produkcyjno – magazynowa. Strażakom, którzy przybyli 
na miejsce zdarzenia, udało się opanować sytuację i ocalić stolarnię.    
Akcja trwała prawie 4 godziny. W działaniach uczestniczyły jednostki  
z Pszczyny, Jastrzębia – Zdroju, KWK „Pniówek” oraz ochotnicy z Pawłowic, 
Warszowic i Krzyżowic. bs 

W nocy, 2 grudnia wybuchł pożarł na ul. Zjednocze-
nia w Pawłowicach. Paliła się lakiernia na terenie zakładu 
stolarskiego. 

W spotkaniu organizowanym cyklicznie przez wójta gminy uczest-
niczyli kierownicy poszczególnych referatów urzędu gminy, dyrektor 
GZWiK, a także przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kopalni 
„KWK Pniówek” i Urzędu Górniczego w Rybniku. 

Pierwszą sprawą była przebudowa przepustu znajdującego się pod  
ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i podniesienia obwałowań przy Paw-
łówce. Zadanie jest ujęte w planie techniczno-ekonomicznym kopalni 
na 2016 rok, ale jego realizacja może nastąpić dopiero po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę. Nie będzie to jednak takie proste, bo pojawiły 
się problemy dotyczące własności jednej z działek. Okazało się, że trze-
ba przeprowadzić postępowanie spadkowe. Może to potrwać nawet  
3 lata. Dlatego postanowiono wykorzystać specustawę, aby przyśpieszyć 
realizację inwestycji. Żeby skorzystać z tej możliwości, trzeba będzie ak-
tualizować dokumentację. Inwestycja będzie mogła ruszyć najwcześniej 
w drugiej połowie roku. 

Wały na Pszczynce też czeka remont

Ul. Krucza do poprawki 

Ważnym tematem był remont ulicy Kruczej na odcinku od ul. Świer-
czewskiego do ronda w Pniówku, który kopalnia zobowiązała się zreali-
zować w ramach naprawy szkód górniczych. Przygotowane zostały dwa 
odrębne projekty. Pierwszy obejmuje odcinek drogi wraz z chodnikiem 
od ronda w Pniówku do końca parkingu przy kopalni. W 2016 roku będą 
tam wykonane tylko bieżące naprawy. Drugi projekt obejmuje odcinek 
od kopalni do skrzyżowania z DW 933. Projekt uwzględnia przebudowę 
tego odcinka z podniesieniem drogi w miejscach obniżeń wraz z prze-
budową kanalizacji deszczowej. 

A co z innymi drogami?

Drogi do pól o nawierzchni kamiennej w przyszłym roku będą je-
dynie doraźnie remontowane, na ich gruntowny remont trzeba będzie 
poczekać do 2017 roku. Mowa tutaj o bocznych odcinkach ul. Ligonia  
w Krzyżowicach, ul. Zjednoczenia w Pawłowicach oraz DK – 81 na granicy 
Pawłowic i Warszowic. W 2016 roku wyremontowany zostanie jedynie 
odcinek ul. Polnej (Poligonowa - Krucza) wraz z przebudową kanalizacji 
deszczowej. Natomiast remont ul. Zapłocie w Pawłowicach zaplanowany 
został na 2017 rok. Na razie nie ma też co liczyć na prace na ul. Orlej.  
W latach 2016-2017 KWK „Pniówek” planuje jedynie podnieś drogę  
w rejonie wiaduktu pod torami kolejowymi, a do czasu generalnej 
naprawy wykonywać bieżące naprawy cząstkowe. Przesunięto także  
w czasie drugi etap remontu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Odcinek 
od dwupasmówki do Wyzwolenia 17 miał być naprawiany w 2016 roku. 
Raczej nie będzie to możliwe, bo nie jest jeszcze gotowy projekt nad-
budowy obwałowań Pawłówki. Opracowanie ma uwzględnić progno-
zowane osiadania po roku 2016 i odpowiedzieć na pytanie, czy trzeba 
przebudować przepust w rejonie mostu PKP, a także rowy odwadniające. 

Gmina poruszyła również temat przebudowy przedszkola „W Modrze-
wiowym Ogrodzie”, które znajduje się na terenie wpływów eksploatacji 
górniczej. Kopalnia będzie partycypowała w kosztach inwestycji zwią-
zanych z usunięciem szkód górniczych. Ustalono, że przedstawiciele 
gminy i KWK „Pniówek” spotkają się z inwestorem budowy obwodnicy 
Pawłowic – Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz projektantem i wyko-
nawcą, aby zweryfikować zabezpieczenia przed szkodami górniczymi 
założone w projekcie. bs

W trakcie realizacji jest projekt kompleksowego uszczelnienia ob-
wałowań nad rzeką Pszczynką w Krzyżowicach wraz z ich nadbudową. 
Projekt ma zostać opracowany do czerwca przyszłego roku. Zgodnie  
z zawartą ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowi-
cach ugodą, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wdrożona zostanie 
procedura wyłonienia wykonawcy. Zadanie będzie prowadzone etapami 
od końca 2016 roku. Kopalnia planuje również wykonać profilaktyczne 
zabezpieczenie przed osuwaniem półkilometrowego odcinka wału, od 
mostu w kierunku wschodnim.

Ma być ciszej

Został przygotowany harmonogram prac ograniczających hałas, na 
który skarżą się mieszkańcy ul. Kruczej w Pniówku. Do końca grudnia 
mają zakończyć się prace związane z wyciszeniem stacji odmetanowania. 

Na problemy z hałasem i zapyleniem narzekają również mieszkańcy, 
których posesje znajdują się w pobliżu zwałowiska „Kościelniok. Trwają 
tam prace przy realizacji budowli ziemnej z użyciem ciężkiego sprzętu. 
Kiedy maszyny pracują, wokół placu unosi się pył i panuje ogromny huk. 
Jak wyjaśniali przedstawiciele kopalni, firma prowadząca inwestycję 
została zobowiązana do zakupu polewaczki, aby nawilżać skałę, i w ten 
sposób ograniczyć zapylenie. Ponadto, w przetargu na dalsze prace, 
który zostanie ogłoszony w przyszłym roku, zostaną nałożone dodatkowe 
obowiązki w tym zakresie na wykonawcę. Gmina proponuje montaż 
instalacji do zraszania terenu, a GZWiK deklaruje możliwość zapewnienia 
dostaw wody np. z oczyszczonych ścieków.  

Dokonano już rozbiórki budynków znajdujących 
się w sąsiedztwie wałów w Krzyżowicach.
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Pierniczki w kształcie serca z marmoladą ze śliwek z pewnością ucieszą 
najmłodszych, a te z imieniem będą miłym prezentem dla najbliższej nam 
osoby lub oryginalną dekoracją na wigilijny stół. – Przepis na pierniczki jest 
mojego ojca, mistrza piekarnictwa i cukiernictwa – opowiada właścicielka 
piekarni Baja z Jaworzna Szczakowej.  – Pamiętam jak przed laty według 
tej receptury wykonywał bardzo popularne pierniczki w kształcie Mikołajów.

Ciasteczka są pyszne i zdrowe, bo z dodatkiem mąki żytniej, miodu 
oraz przypraw korzennych. – Tak przygotowane ciasto dojrzewa przez  
5 tygodni. Dopiero po tym czasie ciasto jest wałkowane, a wycięte ciasteczka 
wkładane są do pieca – dodaje.  

Na Eko Targu kupimy również świeże ryby. Przed samymi świętami 
stoisko hodowcy z Pielgrzymowic czynne będzie codziennie, od czwart-
ku aż do środy przed Wigilią. – Będziemy sprzedawać karpie, pstrąga, 
suma – mówi sprzedawczyni. – Będą ryby świeże, wędzone, w occie, ale 
też zrobione z nich przetwory w postaci kiełbasy czy polędwicy. 

Stoisko już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem. Wiele osób 
kupuje filety lub tuszki z karpia i je mrozi, aby na święta nie zaprzątać 
sobie głowy zakupami.

Eko Targ jest czynny w każdy czwartek od godz. 9.00 do 14.00. bs

Mikołaj i Olaf
Na Jarmark Bożonarodzeniowy przybędzie  

Mikołaj. Będą też prawdziwe sanie, zabawy i warsz-
taty artystyczne. Z kolei w magiczny świat bajek 
przeniesie nas teatrzyk Gabi Art. Na jarmarku pojawi 
się też bałwan Olaf, z którym każde dziecko będzie 
mogło zrobić sobie zdjęcie.

Kolędy i pastorałki
Nie zabraknie również występów arty-

stycznych. Na scenie, która stanie przy głów-
nym wejściu do urzędu, zaśpiewają dzieci  
z grupy wokalnej Fantazja, Ogniska Muzycz-
nego oraz zespoły Retro i  Niezapominajki. 

Poczęstunek 
dla wszystkich 

Uczestnicy Jarmarku będą mogli czę-
stować się świątecznym kołoczem oraz 
barszczem czerwonym z krokietem. Dla 
maluszków będą krówki.

Wspólne strojenie choinki
W tym roku po raz pierwszy uczestnicy 

jarmarku wspólnie udekorują choinkę. Za-
chęcamy do przynoszenia ozdób z domu, 
mile widziane będą zwłaszcza te wykonane 
własnoręcznie. Osoby strojące choinkę otrzy-
mają upominki, m.in. wejściówki na basen, 
lodowisko i do GOK.     

Ponad 30 wystawców
Prócz zabawy i koncertów, na 

Jarmarku będzie można komplek-
sowo przygotować się do Bożego 
Narodzenia. W Pawłowicach pojawi 
się mnóstwo stoisk z wyrobami 
rękodzielniczymi, świątecznymi de-
koracjami, zabawkami i specjałami, 

takimi jak: tradycyjne wędliny, naturalne sery, miody, pierogi 
z mięsem i grzybami, pyszne ciasta, pierniki, ekologiczne 
przetwory i swojski chleb. Wystawcy, a będzie ich w tym roku 
ponad 30 z pewnością przygotują pyszne degustacje.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego 
kolędowania i dzielenia się radością tego wyjątkowego dnia.

Zgodnie z tradycją, w niedzielę przed święta-
mi spotkamy się przed Urzędem Gminy na Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym. Będzie Święty Mikołaj, 
animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, kon-
cert kolęd i rekordowa liczna wystawców. Plac przy 
urzędzie zmieni się w zimową, kolorową krainę.

Na Eko Targu kupimy 
pierniczki i karpia…

Zapraszamy mieszkańców na zakupy na Eko Targ  
w Pawłowicach. Na stoiskach pojawiły się świąteczne wy-
pieki i ozdoby na choinkę.
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Jest już choinka!

Gmina Pawłowice 
światłem malowana

W oczekiwaniu 
na święta

AKTUALNOŚCI

Podczas, trwającej kilka tygodni akcji, jej pomysłodawca – Urząd 
Gminy Pawłowice, chce zachęcić mieszkańców do dekorowania  
i uwieczniania na zdjęciach swojego najbliższego otoczenia, aby w tym 
wyjątkowym okresie w roku migoczące lampki i kolorowe światełka 
upiększały naszą gminę.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 
1) Iluminacja świąteczna budynku mieszkalnego i/lub ogrodu.
2) Iluminacja świąteczna obiektów handlowych, usługowych, pro-

dukcyjnych oraz siedzib instytucji.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemne na formu-

larzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.pawlo-
wice.pl) lub w siedzibie urzędu. Do zgłoszenia należy dołączyć  zdjęcia. 
Zgłoszenie oraz zdjęcia można wysłać również w wersji elektronicznej 
na adres: g.olszewska@pawlowice.pl.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu. Nagrodami są iluminacje 
świąteczne. Zdjęcia najładniej oświetlonych obiektów zostaną opubli-
kowane w gazecie.

Już po raz drugi, w naszej gminie wybierzemy najpięk-
niejsze iluminacje świąteczne budynków mieszkalnych i obiek-
tów handlowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 grudnia.

Oczekiwany gość w asyście dzieci włączył światełka na choince, wzbudzając tym 
zachwyt zarówno młodszych, jak i tych nieco starszych. – Piękna choinka – mówiła do 
swojej wnuczki starsza pani.      

Tradycją w naszej gminie jest przystrajanie  choinki przed Urzędem Gminy, tworzenie 
świątecznych instalacji i niepowtarzalnych ozdób, które budują magiczny klimat i umilają 
okres świąt. Od kilku lat ozdabiane są również centralne miejsca w sołectwach, aby dodać 
im jeszcze więcej energii i blasku.

- Nie planujemy w tym roku żadnych nowych zakupów iluminacji i ozdób. Przez ostatnie 
lata udało nam się zgromadzić ich wystarczającą ilość. Większość jest energooszczędna – 
mówi Krystyna Batko z Urzędu Gminy.

Niestety nie będzie oświetlona ul. Świerczewskiego w Pawłowicach. Przy głównej 
drodze do Jastrzębia – Zdroju wybudowane zostało bowiem nowe oświetlenie, a montaż 
ozdób spowodowałby utratę gwarancji udzielonej przez wykonawcę. – Żeby umieścić 
dekoracje, musielibyśmy wywiercić dziury w słupach. Będziemy jednak szukać innego rozwią-
zania, aby także ta część Pawłowic miała swój świąteczny klimat - dodaje Krystyna Batko.

Sabina Bartecka

Na początku grudnia główne ulice i place zostały już przyozdobione 
iluminacjami świetlnymi. Duża choinka przed urzędem rozbłysła tysiącami 
lampek w magiczny sposób. Przyczynił się do tego sam Święty Mikołaj…

Uwaga! Konkurs na iluminację świąteczną

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie przedszkolaki z pomocą rodzi-
ców przygotowały mnóstwo ozdób świątecznych. Stroiki, kartki, aniołki, 
bombki, kolorowe choinki, ozdoby z makaronu, szyszek itp. Wszystkie 
ozdoby zostały zaprezentowane w holu. Kiermasz cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci, rodziców i dziadków. Fundusze zebrane 
podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup strojów ludowych 
do krakowiaka i trojaka.bs 

  

Święta zbliżają się wielkimi krokami. 11 grudnia,  
w Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach zorganizowano kiermasz 
ozdób świątecznych.

Przedszkolaki (od lewej) Mateusz Myszor, 
Iga Wysocka i Karolina Burek.
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BARBÓRKA

Barbórka w tym roku bez akademii  
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Czwarty grudnia to w górnictwie dzień wolny od pracy. Górnicy 
uczestniczą w mszach, akademiach barbórkowych, popularne są też 
biesiady zwane karczmami piwnymi (dla mężczyzn) i babskimi combrami 
(dla pań). Pierwsze takie imprezy odbywają się z reguły już w listopadzie, 
ostatnie – w styczniu. W tym roku jednak uroczystości jest wyraźnie mniej, 
a te, które są organizowane, nie mają takiego rozmachu jak wcześniej.

- Zrezygnowaliśmy z centralnej akademii w hali zbornej  – mówi Alek-
sander Szymura, dyrektor ds. pracy KWK „Pniówek”. – Odznaczenia dla 
zasłużonych górników i obchodzących jubileusze pracy wręczyliśmy dzień 
wcześniej na bardziej kameralnym spotkaniu. W części artystycznej wystąpiła 
orkiestra dęta i kabaret złożony z gimnazjalistów ze skeczem „Kopalnia”.

4 grudnia, podobnie jak w poprzednich latach górnicy spotkali się 
pod pomnikiem św. Barbary, aby uroczyście przejść ulicami osiedla do 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św., gdzie została odprawiona msza 
święta. W jej trakcie ks. proboszcz Piotr Kuczera poświęcił obraz św. Barbary 
znajdujący się przy szybie wjazdowym na kopalni. Malowidło z patronką 
górników nieśli ratownicy w strojach galowych. Maszerujących górników 
pozdrawiały przedszkolaki oraz mieszkańcy osiedla.         

W tym roku górnicze święto obchodzone było skromnie. Trudno jednak świę-
tować Barbórkę, kiedy sytuacja w górnictwie jest tak trudna.

- Świętujemy w tym roku bez pompy, bez fanfar, ale Barbórkę obchodzimy, 
bo jest wpisana w nasze życie – mówi Aleksander Szymura. W ramach gór-
niczego święta, odbyły się dwie biesiady piwne oraz spotkanie z wdowami 
tragicznie zmarłych górników.   

Sytuacja na kopalni nie skłania jednak do radości. We wrześniu zarząd 
spółki i związki zawodowe podpisały porozumienia w sprawie ograniczenia 
części świadczeń pracowniczych. Zgodnie z nim Nagroda Barbórkowa za 
rok 2015 zostanie wypłacona w dwóch równych ratach - do 4 grudnia 2015 
r. i do 1 marca 2016 r. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. zostanie wstrzymana 
m.in. wypłata 14-tki i deputatu węglowego, natomiast do tzw. Nagrody 
Barbórkowej nie będą uprawnieni pracownicy administracji oraz ci, z 
którymi w okresie obrachunkowym pracodawca rozwiązał umowę o pracę.

Mieszkańcy nie muszą się jednak obawiać o pracę. – W tym roku na 
emeryturę odeszło aż 500 naszych pracowników. Musimy uzupełnić za-
trudnienie, aby utrzymać  poziom produkcji. W obliczu znaczącego spadku 
cen węgla koksowego i energetycznego na świecie, kopalnia nie zamierza 
rezygnować z walki o wynik – mówi dyrektor Szymura. – Dlatego planujemy 
zatrudnić ok. 300 osób.  bs

Odznaczenia dla górników
Stopnie górnicze

- Dyrektor Górniczy II stopnia: 
Janusz Sojka

- Dyrektor Górniczy III stopnia: 
Grzegorz Szmidt, Kazimierz Adamczyk

Zasłużony dla górnictwa RP
Kornelia Adamska
Marek Barchański

Karol Bierski
Sylwester Borowiecki

Henryk Gawron
Piotr Gmuzdek

Stanisław Hawełka
Marek Kojzar
Tomasz Luber

Jerzy Mach
Andrzej Markowski

Tadeusz Mydlarz
Krzysztof Pietrzyk

Piotr Rodak
Krzysztof Sadlok

Wiesław Stachura
Tomasz Szendera
Jerzy Wawrzuta

Grzegorz Widawski

Maszerujących górników witały przedszkolaki.

Obraz św. Barbary znajdujący się przy szybie wjazdowym 
kopalni został uroczyście poświęcony w czasie mszy. 
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Śląskie tańce i pieśni, skecze z górnikami w rolach 
głównych, a na widowni tatusiowie i dziadkowie w mun-
durach górniczych – w szkołach naszej gminy uroczyście 
świętowano Dzień Górnika.

Poniżej fotorelacja z obchodów Dnia Górnika  
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Pawłowicach.     

Barbórkowe 
święto w szkołach

Zima w górach 

W niedzielę, 15 listopada odbyła się ostatnia  
w tym roku wycieczka organizowana przez 
Gminne Koło PTTK w Pawłowicach. Na zakoń-
czenie sezonu turystycznego pawłowiccy turyści 
udali się na pogranicze polsko – słowackie, aby 
wspólnie zdobyć Wielką Rycerzową (1224m 
n.p.m). Mimo niskiej temperatury i opadów 
śniegu udało im się dotrzeć do Bacówki na Hali 
Rycerzowej i do schroniska na Przegibku, gdzie 
mogli odpocząć i nabrać sił potrzebnych na 
drogę powrotną. Schodząc z góry już snuli plany 
na kolejne wyjazdy w 2016 r., o których będziemy 
informować na bieżąco. 

Choć do kalendarzowej zimy zo-
stało jeszcze kilka dni, to piechurzy  
z Pawłowic już mogli poznać jej sympto-
my. Padający śnieg towarzyszył im przez 
znaczną część wycieczki w góry. 

Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice” 
zaprezentował śląskie tańce i pieśni.

Kiszenie kapusty miało 
na Śląsku swój ceremoniał! 
Przypomnieli go uczniowie 

SP-1 Pawłowice.

Zespół „Talizman” wystąpił podczas 
Barbórki w ZSP Pawłowice.

Legendę o Skarbniku - 
duchu kopalni przygotowali 
uczniowie SP-2 Pawłowice.
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WYDARZENIA

Dzieci zbierały 
żołędzie i kasztany 
dla żubrów
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- Pomagali nam rodzice – opowiadają. – Przynajmniej jelenie, dziki  
i sarny mają co jeść. A zimą im najtrudniej. 

W listopadzie przedszkole z Golasowic zgłosiło się do udziału  
w „Konkursie żołędziowym”, który ogłosiła Pokazowa Zagroda Żubrów  
w Pszczynie. Dzieci przez trzy tygodnie zbierały owoce dębu czerwo-
nego, szypułkowego oraz kasztana, które będą służyły jako zimowy 
pokarm dla zwierząt. – Efekt przerósł 
moje oczekiwania, tym bardziej, że  
w akcji uczestniczyliśmy po raz pierwszy 
– mówi pomysłodawczyni Beata Lala. – 
Dzieci i rodzice bardzo się zaangażowali.       

Przedszkolakom udało się zebrać  
1790 kilogramów (1645 kg żołędzi, 
145 kg kasztanów). Za każdy zebrany 
kilogram placówka otrzymywała jeden 
punkt, co pozwoliło im zająć III miejsce 
w powiecie. bs

Rodzeństwo Milena i Szymon Janeccy to rekordziści. 
Przynieśli do szkoły ponad 650 kilogramów żołędzi!

Na zdjęciu od lewej: Szymon Janecki, Sara Konsek i Milena Janecka.

Najwięcej żołędzi 
i kasztanów zebrali:

Milena Janecka (327 kg)
Szymon Janecki (327 kg)
Sara Konsek  (315 kg)
Dominik Szewczyk  (205 kg)
Mariusz Bazgier  (125,5 kg)
Michał Pawlik  (99,65 kg)
Zuzia Szarek  (97 kg)
Piotrek Sowiński  (61 kg)

W wyznaczonym dniu, każda z klas wyruszyła w teren na poszuki-
wanie mikołajkowych prezentów. Żeby je znaleźć, uczniowie musieli 
najpierw rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło. Każde z zadań było 
ukryte w magicznej kapsule i dotarcie do niej było możliwe dopiero po 
odczytaniu mapy terenu. 

Zabawa jak co roku bardzo podobała się uczniom, którzy mieli oka-
zję poćwiczyć orientację w terenie, znajomość zwyczajów szkolnych, 
czytanie ze zrozumieniem oraz współpracę w grupie. 

- Zabawa była świetna – mówią uczniowie.- Już nie możemy doczekać 
się następnych Mikołajków. bs

W poszukiwaniu 
prezentów 

Szkoła w Krzyżowicach ma swój sposób na obchody 
Mikołajek. Uczniowie szukają prezentów ukrytych przez 
Świętego Mikołaja, rozwiązując zagadki.

Nieodpłatna pomoc prawna 
Od 4 stycznia w Centrum Kultury w Pawłowicach, 

świadczone będą nieodpłatne porady prawne. 
Z pomocy mogą skorzystać:

- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zosta-

ło przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 

żywiołową lub awarią techniczną.

Poniżej harmonogram działania punktu:
Poniedziałek:  od godz.  9.00 do 13.00
Wtorek:  od godz.  15.00 do 19.00 
Środa   od godz.  9.00  do 13.00
Czwartek  od godz.  9.00  do 13.00 
Piątek   od godz.  15.00 do 19.00 

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt 
państwowych), Punkt  będzie nieczynny. 
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W Warszowicach 
powstała altana na spotkania

Szlachetna Paczka 
po raz pierwszy 
w Pawłowicach!

– Mieszkańcy przychodzili sami z własnej woli ją budować. Nikogo nie 
trzeba było namawiać - mówi sołtys Andrzej Szaweł, który podkreśla 
dobrą organizację pracy i rzetelność mieszkańców. – Jestem przekonany, 
że wiele firm budowlanych chciałoby mieć tak solidnych pracowników – 
dodaje sołtys.

Drewniana wiata z grillem powstała przy boisku szkolnym. – Pomysł 
zrodził się dwa lata temu, kiedy powstało stowarzyszenie emerytów i ren-
cistów – opowiada. - Chcieliśmy zrobić sobie grilla, ale okazało się, że nie 
ma w Warszowicach miejsca, gdzie można takie spotkanie zorganizować. 
W końcu odbyło się ono przy moim domu, ale w głowie miałem już pomysł 
na budowę wiaty, która będzie służyć mieszkańcom na rozmaite spotkania.

Zadanie udało się zrealizować w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, 
w której część prac wykonują sami mieszkańcy. Taką możliwość daje 
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Samorząd 
może wesprzeć pomysły mieszkańców nie tylko rzeczowo, pomagając 
przygotować dokumentację, lecz także finansowo – podkreśla wójt 
gminy Franciszek Dziendziel. – Wnioski o realizację inicjatywy mogą 

Mieszkańcy Warszowic w ramach inicjatywy lokalnej zbudowali drewnianą wiatę 
na spotkania. Dzięki wspólnym pracom zaoszczędzili kilka tysięcy złotych.

Przy budowie wiaty pracowali: Kazimierz Marynowski, Janusz Grabowski, Andrzej Kubasiak, Henryk Godziek, 
Konrad Cyroń, Marek Cynowski, Jan Krupka, Antoni Lala, Krzysztof Gruszka, Bolesław Myrczek, Sławomir Gru-

szewski i Adam Helis.

Niektórzy ze wzruszenia płakali, inni nie potrafili wy-
dusić z siebie nawet słowa. Szlachetne paczki trafiły do 31 
rodzin naszej gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji.

12 i 13 grudnia, miał miejsce finał akacji. Wtedy to wolontariusze 
Szlachetnej Paczki rozwozili przygotowane dary. – Każda z rodzin 
otrzymała od 4 do ponad 50 paczek – mówi Anna Harazin, liderka akcji  
z Pawłowic. – Najwięcej było ubrań, żywności oraz artykułów chemicznych. 
Obdarowanych zostało 31 rodzin. 

Potrzeby były różne, od tych związanych z wyposażeniem mieszka-
nia, np. marzeniem jednej z rodzin była pralka, lodówka, a kilku innych 
łóżko, poprzez te dotyczące żywności, artykułów chemicznych. Jedną 
z rodzin trzeba było wesprzeć, kupując opał na zimę. Wszystko to trafiło 
już do potrzebujących. 

Warto podkreślić, że zanim rodzina otrzyma pomoc, przez kilka 
miesięcy trwają przygotowania. To wolontariusze wyszukują osób, 
które potrzebują wsparcia. Potem odwiedzają rodziny, sprawdzają jak 
naprawdę wygląda ich sytuacja i spisują, czego im brakuje. Następnie 
darczyńcy decydują, którym osobom chcą pomóc przygotowując 
paczkę. Do akcji przystępują szkoły i firmy. - Najważniejsze informacje są 
przekazywane do bazy danych na stronie internetowej szlachetnapaczka.
pl. To dzięki niej darczyńcy są w stanie wyszukać rodziny, którym mogą 
pomóc – dodaje liderka.

W naszej gminie w akcję zaangażowało się 20 wolontariuszy,  
5 osób zajęło się rozwożeniem paczek. – Przygotowanie paczki jest dla 
nas najlepszym prezentem – mówią wolontariusze.   

Sabina Bartecka

składać wszyscy chętni. Liczy się dobry 
pomysł, wkład własny, liczba osób, których 
inicjatywa ma dotyczyć. Chcemy w ten 
sposób zaktywizować mieszkańców, by 
się integrowali i wspierali rozwój swojego 
otoczenia.

Jako pierwsi z inicjatywy lokalnej 
skorzystali mieszkańcy Warszowic. Prace 
rozpoczęli 16 listopada. Starsi i młodsi 
zakasali rękawy, aby wyrównać teren  
i przygotować nawierzchnię przed 
ułożeniem kostki. Wysypano 40 ton 
kamienia pod podbudowę. – Praca 
była ciężka, wymagała wysiłku – mówi 
Jan Krupka. – Trud się jednak opłacił, bo 
powstało piękne i potrzebne miejsce.  

Z pomocą mieszkańcom przyszły 
lokalne firmy: Goraus, Arex, Dom-Bud 
i Kazbud, które przekazały po 10 ton 
kamienia. Dom-Bud ufundował jeszcze 
beton, a firma Mirosława Piotrowskiego 
piasek. – Pomysł od razu mi się spodobał 

– przyznaje Arkadiusz Struk z firmy Arex. 
– Mieszkańcy na pewno będą korzystać  

z tego miejsca, bo nie każdy ma odpowiednie warunki, aby organizować 
imprezy przy swoim domu. 

W pracach związanych z ułożeniem nawierzchni z kostki oraz cięż-
kim sprzętem wsparła mieszkańców firma Zbigniewa Gogola. Wspólnie 
udało się przygotować teren pod wiatę, której wykonanie, w ramach 
realizowanej inicjatywy, należało do gminy. Drewniana wiata wraz  
z dużym grillem, drewnianymi stołami i ławami została już oddana do 
użytku. W sobotę dokonano jej otwarcia. - Mamy tutaj około 40 miejsc 
siedzących, ale będzie ich więcej, bo chcemy zagospodarować teren przed 
wiatą. Powstanie miejsce do tańca czy na dodatkowe ławy – dodaje sołtys.

Obiekt zostanie ogrodzony, aby nie doszło do jego dewastacji. Bę-
dzie jednak udostępniany nieodpłatnie mieszkańcom. – Każdy będzie 
mógł zorganizować tutaj spotkanie czy imprezę – podkreśla. – Trzeba tylko 
zgłosić się do mnie, podpisać umowę o wynajęciu i można odebrać klucze. 

Sołtys chce również nazwać jakoś te miejsce. Może ogłosi wśród 
mieszkańców konkurs.             

Sabina Bartecka



10 RACJE GMINNE

KULTURA

PRZEWODNIK

PO KULTURZE

 LISTOPAD

www.gokpawlowice.pl

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

Teatrzyk dla dzieci
18 grudnia, godz. 17.00, Centrum Kultury 

Pawłowice

Daleko nad głowami, w podziemnym świecie co-
dziennie wre praca: Obłoczek i Sopelka odbierają z Ziemi 
zamówienia na śnieg. Niestety pewnego dnia wielka 
maszyna do produkcji śniegu ulega awarii. Nikt nie potrafi 
jej naprawić. Zobaczcie, czy uda się wyprodukować śnieg 
na czas. Teatrzyk przedstawi Teatr Trip ze Świętochłowic.  
Bilety w cenie: 10 zł dorośli, 5 zł dzieci (obowiązują zniżki 
dla rodzeństw) do nabycia pół godziny przed spektaklem. 

Zgłoś się na jasełka
21 stycznia, godz. 10.00, sala widowiskowa 

Centrum Kultury 

Zapraszamy przedszkolne, szkolne oraz rodzinne grupy 
teatralne, zespoły wokalne lub instrumentalne, a także 
chóry do udziału w Spotkaniach Jasełkowo - Szopkowo 
- Kolędowych. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 stycz-
nia drogą elektroniczną bądź na adres placówki. Zespoły 
uczestniczące otrzymają dyplomy oraz słodki poczęstunek 
ufundowany przez GOK. 

Karnawałowa dyskoteka
28 stycznia, godz. 18.00, Centrum Kultury 

Pawłowice  

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na karnawałową dys-
kotekę dla dojrzałych, która odbędzie się w sali bankietowej 
Centrum Kultury w Pawłowicach. Zapewniamy moc atrakcji 
i dobrą zabawę w karnawałowych rytmach. Cena biletu 14 
zł (w tym poczęstunek).

16 grudnia, godz. 19.00 
„Porwanie Michela Houelllebecqa”

We wrześniu 2011 roku, w środku trasy promocyjnej swojej 
nowej książki, jeden z najgłośniejszych współczesnych pisarzy 
zniknął. W „Porwaniu Michela Houellebecqa” tytułową postać 

gra... sam Houellebecq, który nie szczędzi nam swoich kontrowersyjnych poglądów, 
w tym na temat Polski i Polaków.

23 grudnia, godz. 19.00, „Kochanek królowej”
Nominowany do Oscara i Złotego Niedźwiedzia me-

lodramat w reżyserii Nikolaja Arcela, współscenarzysty 
m.in. szwedzkiego hitu „Millennium: Mężczyźni, którzy 
nienawidzą kobiet”, to oparta na faktach historia trójkąta 
miłosnego, który miał miejsce na duńskim dworze podczas 
panowania Chrystiana VII. 

30 grudnia, godz. 19.00, „Kwartet”
W reżyserskim debiucie 75-letni Dustin Hoffman 

przekonuje widzów, że nigdy nie jest za późno. Nie tyle 
na debiut za kamerą, co na życie pełną parą. Film wzrusza, 
bawi i zaraża radością życia. 

Maluszkowe kino 
– pierwszy seans w 2016 roku w lutym! 

Tuż przed końcem roku proponujemy  
muzyczno - teatralną podróż w czasie wraz  
z grupą musicalową „eM”. Umieszczona w latach 
80. miłosna opowieść dostarczy widzom nieza-
pomnianej rozrywki, a rockowe i dyskotekowe 
hity śpiewane przez młodych wykonawców 
wprowadzą publiczność w sylwestrowy nastrój. 
Bilet w cenie 5 zł do nabycia przed spektaklem. 

Koncerty kolędowe
Okres świąteczno-noworoczny jest wyjątkowy.  

W tym magicznym czasie zapraszamy na urokliwe 
koncerty kolęd i pastorałek. Poniżej ich wykaz.

27 grudnia, godz. 11.30, 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Jako pierwszy z programem świątecznym wystąpi 
zespół Retro z Pniówka. 27 grudnia zaśpiewa w kościele 
w Pawłowicach Osiedlu. Zespół ma zaplanowane jeszcze 
dwa występy w pobliskich świątyniach: 3 stycznia o godz. 
15.00 w Boryni oraz 10 stycznia o 10.30 w Bąkowie.

      6 stycznia, godz. 18.00,
 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Kolędować będą zespoły Margo, Jastrzębioki oraz 
chóry ZSP Pawłowice i Belcanto.  

10 stycznia, godz. 15.30, 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach

Zespół Talizman, jak co roku, wystąpi z kolędami  
w kościele w Pawłowicach. W programie najpiękniejsze 
polskie pieśni bożonarodzeniowe.

21 stycznia, godz. 17.00, 
Centrum Kultury Pawłowice

Zapraszamy na kolędowe karaoke z zespołami Retro  
i Talizman. W wykonaniu zespołów działających przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury usłyszymy znane kolędy i pastorałki. 
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Piernik jak malowany

- Postanowiliśmy nieco umilić naszym czytelnikom czas oczekiwania na 
święta – mówi Halina Mańka, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pawłowicach, która zorganizowała spotkanie połączone z pieczeniem 
słodkości.

Dzieci wraz z rodzicami w świątecznej atmosferze wykonały piękne 
pierniki na choinkę lub na prezenty. Dowiedziały się jak przygotować 
idealne ciasto i poznały techniki zdobienia. Własnoręcznie wykonane 
ciastka, które śmiało można nazwać działami sztuki, zabrały do domu. 
Oczywiście, jeżeli po drodze pierniczki nie trafiły do ich brzuszka. - Uwiel-
biam gotować z mamusią – mówiła nam Martynka Toborek z Pawłowic. 
-  W niedzielę zawsze pomagam kulać kluski, i to takie malutkie.         

Podczas spotkania dzieci zobaczyły na ekranie dom Mikołaja, a dzięki 
specjalnemu połączeniu, dowiedziały się też co nieco o jego życiu. - Mi-
kołaj naprawdę istniał. Urodził się w Turcji i miał bardzo bogatych rodziców 
– mówi Martyna Kirszniok z Pawłowic. bs

Tym warsztatom towarzyszyły wspaniałe zapachy 
cynamonu, imbiru i miodu. Dzieci same przygotowały  
i udekorowały świąteczne pierniczki! Zabawa była wspaniała.

Dzieci wycinały pierniczki, zdobiły swoje 
wypieki i same decydowały czy pierniczki wylądują  

w brzuszkach, czy może na choince.
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Strażacy z karabinkami
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„Wojan” kuźnią 
młodych talentów!

Grają i dają mata!

Okazją do zmagań przy szachownicy była Barbórka i Mikołajki.  
W Otwartym Barbórkowym Turnieju Szachowym, który odbył się 5 grud-
nia, zmierzyło się 43 zawodników. Zwyciężyła Dominika Gorczyca, która 
zdobyła o pół punktu więcej niż Wojciech Waruga (II miejsce) i Robert 
Sapeta (III miejsce). Wśród zawodników niezrzeszonych kolejne miejsca 
zajęli: Władysław Czylok, Czesław Filip i Stanisław Miśkowiec. Osobno 
sklasyfikowano juniorów. Najlepsza była Zuzanna Adamczyk, na drugim 
miejscu uplasował się Dominik Szmidt, a na trzecim Łukasz Hasterok. 

Mikołajkowe szach mat  
Umiejętnością gry w szachy mogły pochwalić się dzieci. Stowarzy-

szenie Szachowe Gminy Pawłowice zorganizowało dla nich trzy turnieje. 
Pierwszy z udziałem 16 dzieci odbył się w szkole w Warszowicach.  Sza-
chiści rywalizowali na dystansie 9 rund po 20 minut na partię. Turniej 
wygrał Gabriel Orszulik, drugie miejsce zajął Michał Glucklich, a trzeci 
był Dominik Musiolik. Jedyną dziewczynką biorącą udział w zawodach 
okazała się Magdalena Herman. 

Szachowe zmagania miały miejsce również w szkole w Golasowicach. 
W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła Katarzyna Klimosz, drugi był Mateusz 
Czyżewski, a trzeci Bartek Stachowicz. W swoich grupach wiekowych 
najlepsi byli: Karolina Kufieta, Katarzyna Klimosz, Mateusz Czyżewski, 
Krzysztof Klimosz.  

6 grudnia, w GOS Pawłowice odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy 
dla dzieci szkół podstawowych. Wzięło w nim udział ponad 60 dzieci. 
Mistrzem okazał się Kamil Grochol, drugie miejsce zajęła Hanna Bugaj, 
a trzeci był Mateusz Dziendziel. Wśród chłopców w swoich grupach 
zwyciężyli: Mikołaj Grzybek i Kamil Grochol, a wśród dziewczynek: Anna 
Jureczko i Hanna Bugaj. 

Turnieje dały zawodnikom wiele emocji: uśmiech, zadowolenie, ra-
dość, ale również „sportową złość” i chęć poprawy wyników. Najbardziej 
cieszyły się dzieci z najmłodszych grup, które ochoczo opowiadały swoim 
rodzicom jakiego szacha mata dały przeciwnikowi. bs

Na początku grudnia, w naszej gminie odbyły się 
cztery turnieje organizowane dla miłośników gry w szachy, 
w tym  trzy dla dzieci.  

Turnieje rozgrywane w kraju i za granicą sprawiły, że koszykarzami  
z Pawłowic zainteresowały się czołowe kluby koszykarskie naszego kraju. 
Już trzech graczy Wojana zmieniło barwy klubowe, aby z sukcesem 
grać w klubach w dużych koszykarskich ośrodkach. Igor Kozłowski od 
roku występuje dla Śląska Wrocław i był kilkakrotnie powoływany do 
kadry Polski. W tym sezonie do Wrocławia przeszedł Mateusz Czempiel, 
wypożyczony z Cieszyna. Kolejny transfer związany jest z Bartkiem 
Chodukiewiczem, który gra w Dąbrowie Górniczej. 

Wychowankowie „Wojana” nie spoczywają na laurach, lecz wykorzy-
stują otwarte drzwi, aby pokazać się jak z najlepszej strony. Mierzący 197 
cm Bartosz Chodukiewicz, w rywalizacji kadr wojewódzkich rocznika 
2002, otrzymał MVP finałowego meczu z kadrą Dolnego Śląska. Półfinały 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się pod koniec listopada  
w Szczyrku. Drużyna naszego zawodnika z kompletem zwycięstw zajęła 
I miejsce.

Bardzo dobrze radzi sobie również Igor Kozłowski, obecnie reprezen-
tujący WKS Śląsk Wrocław. Podopieczny trenera Zbigniewa Duszy został 
powołany na kolejną akcję szkoleniową kadry Polski U-14 do Giżycka. 
Pod koniec grudnia weźmie udział w turnieju międzynarodowym. - Jest 
to już trzecia akcja szkoleniowa naszego wychowanka – zaznacza Jarosław 
Kozłowski, prezes klubu.  – Igor ma też za sobą międzynarodowy turniej 
na Słowenii, gdzie po raz pierwszy jako kapitan poprowadził do walki 
reprezentację Polski MU-14. 

Szykuje się jeszcze kolejny transfer zawodnika pawłowickiego klubu, 
najprawdopodobniej znowu do Wrocławia. Jak widać, Wojan Pawłowice 
zaczyna być widoczny na koszykarskiej mapie Polski. bs

Świętujący w tym roku 5-lecie istnienia Uczniowski 
Klub Sportowy „Wojan” Pawłowice, staje się trampoliną dla 
młodych talentów. 

Zawody odbyły się 28 listopada na strzelnicy Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Pawłowicach. Uczestniczyło w nich 48 strażaków z ośmiu 
jednostek OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. Zawodnicy 
strzelali z karabinku pneumatycznego w pozycji stojącej z odległości 
10 metrów. Każdy strażak mógł oddać trzy strzały próbne oraz dziesięć 
turniejowych. Po wystrzeleniu 10 pocisków przez każdego uczestnika 
turnieju podsumowano wyniki.

Pomimo towarzyskiego i rozrywkowego charakteru imprezy, zawody 
były bardzo zacięte. O miejscach decydowały dziesiąte punktów. bs

Najlepiej strzelają strażacy z Warszowic. Nasi ochotni-
cy zdominowali IV Powiatowe Zawody Strzeleckie Ochotni-
czych Straży Pożarnych Powiatu Pszczyńskiego, wygrywając 
klasyfikację drużynową. 

Kategoria: Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze

I miejsce: 
Krzysztof Pitlok - OSP Jankowice

II miejsce: 
Robert Kolarczyk - OSP Piasek

III miejsce: 
Paweł Grzegorczyk - OSP Piasek

Kategoria: Seniorzy
I miejsce: 

Mateusz Gaszka - OSP Jankowice
II miejsce: 

Rafał Rzewiczok - KPPSP Pszczyna
III miejsce:

 Łukasz Szklany - OSP Warszowice  
Kategoria: drużyny

I miejsce: 
OSP Warszowice (85,5 pkt.)

II miejsce: 
KPPSP Pszczyna (82 pkt.)

III miejsce: 
OSP Pszczyna (79,8 pkt.)

Bartosz Chodukiewicz i  Igor Kozłowski.
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Porady 
prawne

Czy można legalnie 
nie spłacić długów? 

Nasz czytelnik otrzymał pismo z sądu z adnotacją: 
„nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”. Z treści 
dołączonego do nakazu pozwu wynika, że nieznana firma 
domaga się od niego zapłaty rachunku za telefon sprzed  
8 lat. Czy powinienem zapłacić żądaną kwotę? 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prawnika, 
Sylwii Pawlikowskiej - Chmiel z Kancelarii Prawnej 

Kodex z Pniówka.
- Czy mieszkaniec musi zapłacić zaległy rachunek?
- Zaciągnięte zobowiązania należy spłacać.  Czasami jednak po wielu 

latach nasz wierzyciel upomina się o zaległy dług np. o raty kredytu czy po-
życzki, rachunek telefoniczny, mandat. Nierzadko upomina się o należność, 
którą zapłaciliśmy, ale niestety na skutek upływu lat, nie jesteśmy w stanie 
tego udokumentować. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi instytucja 
PRZEDAWNIENIA.

- Na czym ona polega. Kiedy możemy z niej skorzystać?
- Dla poszczególnych rodzajów roszczeń, czy o zapłatę raty bankowej, za-

płatę zaległego rachunku czy też podatku, przepisy prawa przewidują pewne 
określone terminy przedawnienia. Mimo upływu tych terminów, wierzyciel 
nadal może wystąpić do sądu przeciwko dłużnikowi z pozwem o zapłatę. 
Podkreślić należy, że instytucja przedawnienia nie działa automatycznie,  
z urzędu. Aby skorzystać z tej formy obrony przed roszczeniem, dłużnik 
musi ZGŁOSIĆ taki zarzut przedawnienia w toczącym się już postępowaniu 
sądowym. Konsekwencją zgłoszenia przez dłużnika zarzutu przedawnienia 
będzie oddalenie skierowanego wobec dłużnika powództwa.

- A jeżeli dłużnik tego nie zrobi?
- Wówczas  sąd rozpatrzy wniesiony przez wierzyciela pozew w spo-

sób niekorzystny dla dłużnika, zobowiązując go do zapłaty wymienionej  
w pozwie kwoty pieniężnej. Warto wspomnieć jeszcze, że wierzyciel może 
zbyć nasze długi na rzecz innego podmiotu. Wtedy w otrzymanym nakazie 
zapłaty jako powód wskazany będzie ktoś zupełnie inny, ktoś z kim dłużnik 
nigdy nie zawierał żadnej umowy.

- Wracając do pytania czytelnika. Co powinien zrobić?
- Po doręczeniu sądowego nakazu zapłaty, należy sprawdzić w treści 

pisma, w jakim terminie należy wnieść sprzeciw podnosząc zarzut przedaw-
nienia. Najczęściej jest to termin 14  kolejnych dni kalendarzowych od daty 
doręczenia, ale w pewnych sytuacjach termin ten może wynosić 7 dni. Jeśli 
nie zgadzamy się z treścią otrzymanego pisma a nie posiadamy dowodu 
zapłaty dochodzonej należności, należy sprawdzić jaki będzie termin 
przedawnienia roszczenia naszego wierzyciela. W przypadku naszego 
czytelnika będzie to termin 3 lat od daty wymagalności. Biorąc pod uwagę, 
że rachunek telefoniczny wystawiony został 8 lat wcześniej bez wątpienia 
należność ta jest przedawniona, a powództwo zostanie oddalone.

Krystynie Batko
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy 

po stracie Matki 
składają 

Wójt Gminy Pawłowice, pracownicy Urzędu Gminy 
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Gospodarka odpadami 
w Gminie Pawłowice

Opłaty za IV kwartał
Przypominamy, że 15 grudnia upłynął termin uiszczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami w IV kwartale roku. Właściciele 
nieruchomości, którzy nie uiścili opłaty w terminie, powinni zrobić 
to jak najszybciej, aby uniknąć doliczenia dodatkowych kosztów 
upomnień i odsetek.

Blankiety wpłat na 2016 rok
W pierwszym kwartale przyszłego roku do właścicieli nierucho-

mości zostaną dostarczone blankiety wpłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  Druki zostaną podzielone na poszcze-
gólne kwartały. 

Harmonogramy zbiórki odpadów w 2016 roku

Został już opracowany harmonogram odbioru odpadów 
z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
naszej gminy, w okresie od stycznia do czerwca. Harmonogramy 
będą dostarczane przez firmy wywozowe za pomocą poczty. 
Dodatkowo harmonogram możemy uzyskać:

- w Urzędzie Gminy Pawłowice,
- na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.

pl w zakładce harmonogramy zbiórek,
- u sołtysów.

Sposób oddawania popiołu

Wraz z nadejściem niższych temperatur rośnie ilość popiołu 
wytwarzanego na terenie nieruchomości. Przypominamy, że 
popiół jest odbierany w ramach zbiórki odpadów, wyłącznie  
z pojemników na odpady komunalne przystosowanych do me-
chanicznego wysypu. Prosimy zwrócić na to uwagę, ponieważ 
popiół wystawiony w workach, wiadrach i innych „pojemnikach” 
nie będzie odbierany. 

Tak nie należy robić!

Zdjęcie z terenu gminy zrobione przez  
pracownika jednej z firm wywozowych.
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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 Teletechnicznych 

Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 
999 905 lub Referat Infrastruktury Komu-
nalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

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

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

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz zdrowia, miłości i pokoju
życzy

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP

Sekretarz Stanu w MRPiPS

Ogłoszenia 
Urzędowe

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony w formie licytacji na 
najem powierzchni użytkowej, wyno-
szącej 70 m2, położonej w obiekcie ba-
senowym Gminnego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1B, 
na nieruchomości oznaczonej działka 
nr 795/95, mapa 4, obręb Pawłowice, 
GLJ/00044302/7, na czas określony do 
3 lat, z przeznaczeniem na działalność 
usługowo - handlową.
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Orzechy włoskie  
łuskane i niełuskane 
oraz laskowe kupię, 

tel. 608 390 951.

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi 
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w 
dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30 
należy dzwonić do Urzędu Gminy, tel. 

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

 – 32/ 47 56 300
 – 32/ 449 23 00

 – 32/ 210 47 20
 – 32/ 449 22 00

 -  (32) 227 52 47
- 33/ 822 18 35

 – 32/ 210 11 33

Wynajmę pokój 
w mieszkaniu M4, 
ul. Górnicza 1h/5, 
tel. 534 462 033, 

cena 350 – 400 zł.
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Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

Troska 
o środowisko 

ze strony nkt cables.

Najbardziej rozpoznawalnym przewodem produkowanym przez zakład w Warszowicach są 
przewody instalacyjne nkt instal PLUS YDYp stosowane w instalacjach oświetleniowych i gniaz-
dowych. Zostały wyróżnione nagrodą Elektroprodukt czytelników Magazynu Elektrosystemy.

W ubiegłym roku (Racje Gminne numer 22) przekazywaliśmy Państwu informacje na temat 
naszych starań mających na celu minimalizację naszego wpływu na środowisko. Jak wtedy infor-
mowaliśmy, oddziaływanie naszego zakładu na środowisko naturalne jest znikome, co potwier-
dzają prowadzone przez akredytowane laboratorium pomiary. Nie oznacza to jednak, że nadal nie 
poszukujemy możliwości dalszego doskonalenia naszych procesów w kierunku dalszej redukcji 
wpływu na środowisko. Przykładem tego jest oddanie w bieżącym roku do użytku instalacji do 
zbierania i oczyszczania pozostałości z mycia posadzek hali produkcyjnej i magazynowej. Pozwoliło 
to na zmniejszenie ilości oddawanych do utylizacji odpadów. Z nie mniejszym zaangażowaniem 
podchodzimy do sprawy zapewnienia bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom jak i wszyst-
kim osobom przebywającym na terenie naszego zakładu. Każdy z gości wizytujących nasz zakład 
otrzymuje odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego poruszania się po terenie zakładu oraz 
odblaskową kamizelkę ochronną. Pracownicy 
są zachęcani do brania czynnego udziału w 
procesie nieustannej poprawy warunków BHP. 
Zgłaszane przez nich pomysły są nagradzane. 
W 2016 roku planujemy ponowną edycje 
konkursu tzw. „Safety Buddy” – będziemy 
wybierać tych pracowników, którzy zdaniem 
koleżanek i kolegów w najlepszy sposób wy-
pełniają standardy bezpiecznych zachowań i 
przestrzegania przepisów BHP.

Na terenie sołectwa Warszowice w podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej od kilkunastu lat działa firma nkt cables Warszowice 
Sp. z o.o., należąca do duńskiej grupy kablowej nkt cables. Firma zajmuje się pro-
dukcją oraz sprzedażą szerokiej gamy przewodów i kabli elektroenergetycznych.
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RACJE

Mikołaj odwiedził 
Pawłowice i rozdał 
prezenty
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W oczekiwaniu na niezwykłego gościa dzieci zobaczyły występ przy-
gotowany przez małych artystów z Gminnego Ośrodka Kultury. Wreszcie 
Święty Mikołaj pojawił się w asyście Śnieżynek. - Jest! - pokazywały dzieci 
staruszka w czerwonym kubraczku i z długą brodą.

Dzieci zaśpiewały mu piosenkę, a Mikołaj z wielką radością roz-
dał wszystkim prezenty. - Dostałem samochód, o którym marzyłem. 
Jestem więc bardzo zadowolony – mówił Daniel Olszok z Pawłowic.  
Gdy Święty Mikołaj rozdał już wszystkie podarunki, zaprosił dzieci na 
plac przy Urzędzie Gminy, do wspólnego zaświecenia choinki. Każde 
dziecko miało okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem 
oraz opowiedzieć mu o swoich marzeniach. Po skończonej zabawie 
pożegnał się i wyruszył w dalsze odwiedziny. Widziano go m.in. na 
pawłowickim lodowisku i basenie, gdzie częstował cukierkami. bs 

Św. Mikołaj przybył 6 grudnia do Pawłowic. Dzieci 
spotkały się z nim w Centrum Kultury. Sala widowiskowa 
wypełniona była po brzegi.

Mikołaj na lodowisku nie tylko pozował 
do zdjęć, ale jeździł również rolbą!

Radosna Natalka Korus.
Oliwia i Dominika Wizner. Niektórzy mieli dla 

Mikołaja laurki!


