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Zebranie Golasowice

Od lewej stoją: Eugeniusz Piechoczek – prezes Delegatury RIG w Pawłowicach, Franciszek Dziendziel – wójt gminy Pawłowice, 
Mirosław Penkala – Mir-Max Pielgrzymowice, Daniel Goszyc wraz z żoną – laureat nagrody, Andrzej Szaweł – przewodniczący Rady Gminy.  
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AKTUALNOŚCI

Takiej inwestycji jeszcze nie było: 
1020 nowych lamp jeszcze w tym roku!

Ruszają prace 
w Pielgrzymowicach. 
Nie będą jeździć autobusy 

1020 nowych energooszczędnych lamp będzie zamontowanych wzdłuż ulic oraz przy parkingach, placach, szkołach 
i przedszkolach na terenie gminy Pawłowice.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pielgrzymowicach  
– mieszkańców czekają duże utrudnienia.

20 stycznia gmina 
Pawłowice przekaza-
ła do realizacji zadanie 
modernizacji oświetla-
nia ulicznego firmie OBI 
COMPLEX z Żor. Inwesty-
cja zakończy się jeszcze 
w tym roku! O jej skali 
świadczy fakt, że w ciągu 
najbliższych miesięcy  
w ramach zadania znik-
nie z naszych ulic niemal 
połowa przestarzałego 
oświetlenia  sodowego. 
Lampy o charaktery-
stycznej pomarańczowej 
barwie zastąpią nowo-
czesne lampy LED, które 

mają dwukrotnie dłuższą żywotność i pobierają o wiele mniej energii. 
Szacuje się, że po modernizacji roczne zużycie energii wykorzysty-

W styczniu bieżącego roku w siedzibie Wodociągów Pawłowice 
podpisano umowę z firmą ZRIB Sp. z o.o. z Międzybrodzia Bialskiego 
dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
w rejonie ul. Gruntowej i Borowej w Pielgrzymowicach. 

Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji  sanitarnej o łącznej 
długości 5160 mb wraz z zabudową 3 pompowni ścieków. Główny 
ciąg kanałów zlokalizowano w drodze gminnej (ul. Gruntowej), co 
wiązać się będzie ze zniszczeniem nawierzchni jezdni. Dlatego w po-
stępowaniu przetargowym zobowiązano wykonawcę do wykonania 
nowej nawierzchni asfaltowej drogi. 

- Jest to już ostatnie zadanie wykonywane w ramach budowy ka-
nalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym 
w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice – mówi Tomasz 
Herok, dyrektor Wodociągów Pawłowice. 

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem prace rozpoczną 
się w marcu od skrzyżowania ul. Gruntowej z ul. Gen. Sikorskiego 

wanej do oświetlenia spadnie z 532 MWh do 146 MWh. 
Zadanie obejmuje wszystkie sołectwa. Część lamp będzie wy-

mieniona w całości, np. wzdłuż ul. Polnej czy ul. Wojska Polskiego, 
a na części zostaną wymienione tylko oprawy oświetleniowe.  
W sumie w ramach zadania zamontowanych będzie 1020 opraw 
świetlnych, wymienionych zostanie 261 słupów oświetlenia ulicznego  
i 248 wysięgników dla opraw na linii napowietrznej. W Golasowi-
cach zmodernizowane będą 73 punkty, w Jarząbkowicach - 47,  
w Krzyżowicach - 67, w Osiedlu Pawłowice- 201, w Pawłowicach - 321,  
w Pielgrzymowicach - 51, w Pniówku - 113, w Warszowicach - 84,  
a przy szkołach i przedszkolach w Pawłowicach i na osiedlu - 63 punkty.

To ogromna i kosztowana inwestycja, na którą gmina pozyskała 
fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Realizacja projektu będzie kosztować ok. 
2,7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 2 mln zł. Dzięki 
modernizacji niemal połowa oświetlenia na terenie gminy stanie 
się nowoczesna i energooszczędna. Druga połowa wymieniona 
zostanie w przyszłym roku. Gmina już przygotowuje wniosek na 
drugi etap zadania, aby z unijnym wsparciem wymienić pozostałą 
część lamp. bs

Kiedy rozpocznie się 
przebudowa ul. Zapłocie?

29 stycznia Urząd Gminy Pawłowice złożył wniosek w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie o wydanie decyzji 
na realizację przebudowy ul. Zapłocie w Pawłowicach z opcją natych-
miastowej wykonalności. 

Pozwolenie obejmie cały odcinek drogi, a więc od ul. Wyzwolenia 
do ul. Górka wraz z bocznymi odcinkami w rejonie drogi krajowej, ale 
być może zakres robót zostanie podzielony na dwa etapy:  tegoroczny 
i zakres do zakończenia w 2021 roku. 

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni,  
a także budowę chodnika, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Przebu-
dowane zostaną również kolidujące z drogą sieci: energetyczna i gazowa.

Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy, co 
ma duże znaczenie z uwagi na coraz większy ruch na tej drodze, która 
podczas zalania drogi powiatowej ul. Wyzwolenia służy mieszkańcom 
jako objazd. bs     

Gruntowa

Daszyńskiego

Gruntowa
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Borowa

Brzeziny

ETAP I

ETAP II

i prowadzone będą w kierunku ul. Borowej. Tym samym dojazd do 
posesji przy ul. Gruntowej (ETAP I oznaczony na mapie na zielono oraz 
ETAP II oznaczony na czerwono) będzie utrudniony na czas trwania 
robót. Ponadto w trakcie obowiązywania umowy, tj. do 28.05.2021r., 
na ul. Gruntowej nie będzie kursowała komunikacja gminna. Auto-
busy powrócą na drogę dopiero po zakończeniu robót. Wykonawca 
zobowiązał się jednak zapewnić dojazd mieszkańcom do posesji. bs 

zd
j.b

s

zd
j.a

rc
hi

w
um



3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Nowe nazwy ulic, dodatkowe przystanki 
4 lutego odbyła się XIV sesja Rady Gminy Pawłowice. Obrady prowadził Andrzej Szaweł, przewodniczący rady. Spra-

wozdania z najważniejszych wydarzeń w gminie na przełomie roku oraz działalności urzędu i jednostek organizacyjnych 
przedstawił wójt Franciszek Dziendziel i zastępca wójta Joanna Śmieja. 

Wójt nawiązał m.in. do spotkań zwią-
zanych z wprowadzeniem ważnych zmian  
w ruchu drogowym i poprawy bezpieczeń-
stwa na drodze krajowej.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie wspar-
cia dla powiatu pszczyńskiego na letnie 
utrzymanie dróg powiatowych biegnących 
przez gminę. Na zadanie polegające na 
koszeniu poboczy zaplanowano 100 tys. zł,  
z czego 50 tys. zł będzie pochodziło z budżetu 
gminy Pawłowice. Gmina przejmie również 
obowiązki związane z jego realizacją.

W Krzyżowicach powstaną 3 
przystanki

Od 1 marca zostanie wydłużona trasa 
linii L-4 funkcjonującej w ramach komuni-
kacji lokalnej, która obejmie ul. Partyzantów  
w Krzyżowicach. W związku z tym powstaną 
trzy nowe przystanki: przy ul. Partyzantów 
(okolice skrzyżowania z ul. Bema), przy  
ul. Partyzantów (okolica posesji nr 27) i przy 
ul. Ks. Kuboszka (skrzyżowanie z ul. Śląską). 

Zmiany w zbiórce odpadów!
Radni przyjęli Regulamin utrzymania czy-

stości i porządku na terenie gminy Pawłowice. 
To dokument regulujący m.in. wymagania  
w zakresie selektywnego zbierania i odbie-
rania odpadów komunalnych, ich segre-
gowania, kompostowania, ale też mycia  
i naprawiania samochodów czy obowiązków 
osób utrzymujących zwierzęta domowe. 
W związku z potrzebą dostosowania gmin-
nych przepisów do wymogów ustawowych 
konieczne są zmiany dotyczące komposto-
wania, sposobu zbierania bioodpadów oraz 
częstotliwości zbiórki zmieszanych odpadów 
komunalnych, bioodpadów oraz popiołu. 
Zmiany są bardzo ważne, dlatego poświę-
cimy im osobny artykuł, który ukaże się  
w kolejnym wydaniu „Racji Gminnych”.  

Kolejnym punktem sesji było uchwalenie 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE 
dla gminy Pawłowice na rok 2020. Dokument 
ten pozwoli gminie ubiegać się w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej o środki na dotację dla 
mieszkańców wymieniających stare węglowe 
źródła ciepła. 

Kwiatowa, Biskupa 
Pawłowskiego

Podczas sesji radni nadali również nazwy 
dwóm drogom, które dotychczas ich nie po-
siadały. Droga w Golasowicach, biegnąca od 
ul. Zawadzkiego, będzie nazywać się ul. Kwia-
towa. Tak samo nazywa się odcinek biegnący 
przez Jarząbkowice, który docelowo zostanie 
połączony z odcinkiem w Golasowicach,  
w związku z czym powstanie jeden spójny ciąg 
komunikacyjny. Natomiast droga biegnąca 
przy kościele św. Jana Chrzciciela w Pawło-
wicach, mająca swoje wyloty na ul. Pszczyń-
ską i ul. Zjednoczenia, będzie nazywała się  
ul. Biskupa Pawłowskiego. To urodzony  
w Pawłowicach jeden z potomków rodu Paw-
łowskich, który został biskupem w Ołomuńcu, 
zapisując się trwale nie tylko w historii Paw-
łowic, ale również Polski, Czech i Austrii. bs

W poniedziałek, 3 lutego odbyło się spotkanie sołty-
sów z wójtem gminy Franciszkiem Dziendzielem, kierowni-
kami urzędu, dyrektorem Gminnego Zespołu Komunalnego 
oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego i policji.

Cykliczne spotkanie, które zwołuje wójt Franciszek Dzien-
dziel, tym razem poświęcone było istotnym sprawom związanym  
z bezpieczeństwem zarówno pieszych, jak i kierowców. Dominował 
temat bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 81. To główna arteria 
przecinająca gminę, która służy nie tylko jako droga przelotowa dla 
samochodów poruszających się w kierunkach Katowice-Wisła, ale 
również jako ważny ciąg komunikacyjny w samej gminie Pawłowice. 
Statystyki policyjne wyraźnie pokazują, że w porównaniu do roku 
2018 wzrasta liczba zdarzeń drogowych, zwłaszcza w obrębie drogi 
krajowej nr 81 i drogi wojewódzkiej nr 938.

Wójt poinformował zebranych, że Generalna Dyrekcja przychyliła 
się do wniosku gminy Pawłowice o wybudowanie na skrzyżowaniu 
drogi krajowej z ulicami Wyzwolenia i Zjednoczenia sygnalizacji 
świetlnej. Gmina zadeklarowała udział finansowy w inwestycji, ale 
konieczne będzie jeszcze spisanie trójstronnego porozumienia po-
między GDDKiA, PZD Pszczyna i gminą Pawłowice. W dalszej części 
spotkania omówiono sprawy bieżące w sołectwach. bs

Silny wiatr uszkodził 
drzewa

W ostatnich kilku dniach odczuwaliśmy skutki porywi-
stego wiatru związanego z niżem Sabina. 

W niedzielę (9.02.2020) na telefony komórkowe  mieszkańców ro-
zesłany został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informujący 
o wystąpieniu bardzo silnego wiatru. Ostrzeżenie meteorologiczne 
obowiązywało również w kolejnych dniach.

Podczas wichury straż pożarna interweniowała w naszej gminie 
kilka razy. Działania strażaków polegały w głównej mierze na usu-
waniu powalonych drzew i konarów, które stanowiły zagrożenie dla 
kierowców i pieszych. W Pniówku na ul. Słowików strażacy zostali 
wezwani do usunięcia zwisającego konaru nad drogą.  Natomiast  
w Golasowicach wiatr powalił drzewo na drodze w kierunku Cieszyna. 

Interwencja straża-
ków była konieczna 
również w rejonie 
szkoły podstawo-
wej, gdzie pochylo-
ne drzewo w każdej 
chwili mogło spaść 
na ul. Sienkiewicza. 
W tym wypadku ko-
nieczne okazało się  
użycie drabiny hy-
draulicznej z KP PSP 
Pszczyna. Strażacy 
interweniowali rów-
nież w Pawłowicach 
i Pielgrzymowicach. 
bs

Sołtysi w urzędzie
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WYDARZENIA

Hurtownia z Pawłowic nagrodzona 
w konkursie „Firma z tradycjami” 

Statuetka Wojana w tym roku trafiła do Hurtowni Materiałów Budowlanych Czesława Goszyca z Pawłowic.
W piątek, 7 lutego, w sali widowiskowej 

Centrum Kultury w Pawłowicach odbyła się 
uroczystość, podczas której uhonorowani 
zostali przedsiębiorcy z gminy Pawłowice. Już 
po raz trzynasty wręczono nagrody dla firm  
z terenu naszej gminy. 

Zebranych gości powitał wójt Franciszek 
Dziendziel, podkreślając w swoim wystąpie-
niu, że dobrze działające przedsiębiorstwa 
przekładają się na sukces gminy. - Wśród ponad 
tysiąca trzystu przedsiębiorstw funkcjonujących 
w gminie są duże zakłady, jak chociażby KWK 
„Pniówek”, firma logistyczna JAS-FBG S.A. czy 
przedsiębiorstwa działające na terenie strefy 
ekonomicznej, na przykład produkująca urzą-
dzenia chłodnicze firma JBG-2 – mówił wójt 
gminy Franciszek Dziendziel. - Są również małe 
biznesy jednoosobowe, gdzie właściciel firmy jest 
równocześnie pracownikiem, księgowym i spe-
cem od marketingu. Wszystkie one przyczyniają 
się do budowania potencjału gospodarczego 
naszej gminy.

Konkurs Firma z Tradycjami odbył się w gmi-
nie Pawłowice już po raz trzynasty, a jednym 
z warunków udziału w tym konkursie jest co 
najmniej dwudziestoletnia działalność firmy na 
terenie gminy Pawłowice. Ocenie podlega nie 
tylko czas funkcjonowania przedsiębiorstwa,  
ale Kapituła Konkursu zwraca również uwagę 
na rolę firmy w życiu gospodarczym i społecz-
nym gminy, pozyskiwanie nowych partnerów, 
rynków zbytu, zwiększanie zatrudnienia i ilości 
placówek oraz promocję gminy.    

- Nagrodą dla zwycięzcy jest Medal Wojana, 

nawiązujący do historycznej postaci związanej  
z naszą miejscowością. Wojan otrzymał od Księcia 
Raciborsko-Opolskiego Władysława karczmę, 
młyn i ok. 1200 hektarów ziemi na terenie dzi-
siejszych Pawłowic oraz zadanie zorganizowania 
tu nowoczesnej wsi. Musiał więc wykazać się nie 
tylko przedsiębiorczością, ale również pracowi-
tością  i odwagą, podobnie jak laureaci nagrody 
– mówił Andrzej Szaweł, przewodniczący Rady 
Gminy Pawłowice. 

Firmą z Tradycjami 2020 została Hurtownia 
Materiałów Budowlanych Czesław Goszyc  
z Pawłowic. Laureata reprezentował syn - Daniel 
Goszyc wraz z żoną. Przedsiębiorstwo, które 
założył jego ojciec, działa na rynku od 1986 r., 
stając się nowoczesnym przedsiębiorstwem, 
realizującym transakcje hurtowe na terenie 
całego kraju.

Zgodnie z tradycją Medal Wojana wręczył 
ubiegłoroczny laureat, Mirosław Penkala, który 
reprezentował Zakład Mięsno-Wędliniarski 
„Mir-Max” z Pielgrzymowic. Firmie z Tradycjami 
gratulowali również Przewodniczący Kapituły 
Nagrody Andrzej Szaweł, wójt Franciszek 
Dziendziel i Eugeniusz Piechoczek – prezes 
pawłowickiej delegatury Regionalnej Izby 
Gospodarczej z Katowic.

Od sześciu lat, podczas uroczystości Firmy  
z Tradycjami przyznawane są również wyróż-
nienia dla firm, które budują estetyczny wizeru-
nek gminy. W tym roku pamiątkowe dyplomy  
w dowód uznania za zagospodarowanie 
siedzib odebrała Anna Dąbrowska, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice oraz 

Stanisław Bielaszka właściciel Firmy Trans-
portowo-Handlowo-Usługowej „Bielaszka”. 
Laureaci prowadzą swoją działalność w sołec-
twie Osiedle Pawłowice, a Kapituła Konkursu 
doceniła ich wkład w budowanie zadbanej 
i ładnej przestrzeni, która wpływa na jakość 
codziennego życia mieszkańców. Spółdzielnia 
dba o wielorodzinne budynki mieszkaniowe, 
natomiast firma „Bielaszka” posiada na terenie 
osiedla obiekt handlowo-usługowy, który  
w ostatnim czasie przeszedł dużą metamor-
fozę. 

Wójt gminy Franciszek Dziendziel życzył 
wszystkim przedsiębiorcom spokoju, prze-
widywalnych warunków działania, podejmo-
wania trafnych decyzji, mądrych i życzliwych 
ludzi wokół, przychylności losu i optymizmu 
potrzebnego do prowadzenia działalności go-
spodarczej, a Eugeniusz Piechoczek zachęcał 
firmy do wstąpienia w szeregi Regionalnej Izby 
Gospodarczej. Gromkie „100 lat” dla wszystkich 
wyróżnionych zainicjował przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Szaweł. 

Ten muzyczny akcent był znakomitym 
wstępem do drugiej części uroczystości, pod-
czas której goście za sprawą Teatru Muzycz-
nego Castello z Mosznej mogli przenieść się  
w świat najsłynniejszych melodii operetkowych  
i musicali. Artyści solistka Naira Ayvazyan oraz 
tenor Tomasz Białek zaprezentowali najbardziej 
popularne fragmenty „Księżniczki Czardasza", 
zapraszając na scenę także zgromadzone na 
widowni osoby. 

 Sabina Bartecka

Daniel Goszyc, podziękował w imieniu ojca za przyznane wyróżnienie.

Zgodnie z tradycją medal Wojana wręczył 
ubiegłoroczny laureat konkursu. Za sprawą artystów zabrzmiały melodie najpiękniejszych arii operetkowych.

Nagrody za zagospodarowanie siedzib firm otrzymali: Anna Dąbrowska – 
prezes SM Pawłowice oraz Stanisław Bielaszka – właściciel firmy „Bielaszka”. zd
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Hurtownia Materiałów Budowlanych Czesław Goszyc 
43-250 Pawłowice, ul. Miarki 82

Firma Czesława 
Goszyca powstała  
w  P a w ł o w i c a c h  
w 1986 roku. Począt-
kowo świadcz yła 
usługi budowlano-
-remontowe, bo za-
łożyciel, jako wykwa-
lifikowany technik 
budownictwa, posia-
dał w tej dziedzinie 
duże doświadcze-
nie. Specjalizował się  
w pracach elewa-
cyjnych, głównie zwią-
zanych z ociepleniem 
budynków. Dopiero po 
pięciu latach, w 1991 
roku,  przebranżowił się 
i rozpoczął handel ma-
teriałami budowlany-
mi. Początkowo był to 
handel detaliczny, który  
z czasem osiągnął skalę 
hurtową. Celem działal-
ności firmy stało się: jak 
najtaniej kupić i tanio 
sprzedać. Czesławowi 
Goszycowi od początku 
przyświecała jasna zasada 
— sprzedawane materiały 
miały być bardzo dobrej 
jakości i od renomowanych 
producentów. Tego trzyma 
się do tej pory. Podobnie 
zasadniczy jest przy wyborze 
pracowników. Zależy mu, 
aby nowy pracownik wła-
śnie w jego firmie zdobywał 
pierwsze szlify i tak naprawdę 
uczył się, na czym polega 
praca. Pierwszą pracownicę 
do sprzedaży zatrudnił w 1993 roku. Nadal 
pracuje w firmie, ale dziś zajmuje się księgo-
wością. Innym pracownikiem, praktycznie od 
początku związanym z firmą, jest magazynier. 
W sumie w firmie zatrudnionych jest 12 osób. 
Wielu z nich pracuje tutaj od lat, bo właściciel 
ceni sobie stałą kadrę pracowniczą, której 
można zaufać. Jeżeli zdarza mu się poszukiwać 
nowych rąk do pracy, zawsze korzysta z ofert 
pośrednictwa pracy. Firma dużą uwagę zwraca 
na klienta, który ma być przede wszystkim 
profesjonalnie obsłużony. Dlatego każdy 
sprzedawca musi znać się na sprzedawanym 
towarze i być profesjonalnym doradcą klienta.  

Od początku działalności firma koncen-
truje się na handlu hurtowym wyspecjalizo-

wanymi materiałami hydro i termoizolacyj-
nymi. Głównymi produktami są materiały 
do pokryć dachowych, izolacje budynków 
i materiały wykończeniowe. Kompleksowo 
firma zaopatruje w materiały takie jak: papy 
termozgrzewalne i tradycyjne, gonty papo-
we, płyty faliste, rynny pcv i metalowe, sys-
temy dociepleń, płyty OSB, okna dachowe. 

W ofercie znajduje się również mieszalnia 
tynków i farb oraz studio DEKORAL. Dys-
trybuuje materiały znaczących na polskim 
rynku firm.    

W skali roku sprzedaje około 3 milionów 
metrów kwadratowych papy, 60 tysięcy 
metrów kwadratowych gontów papowych,  
100 tys. metrów bieżących rynien dacho-

wych, 30 tys. me-
trów kwadratowych 
ocieplenia i około 
10 tys. metrów sze-
ściennych płyt OSB.  

W sumie hurtow-
nia obsługuje około 
90 składów budow-
lanych i regularnie 
dostarcza towar na 
terenie wojewódz-
twa śląskiego, ma-
łopolskiego i opol-
skiego. Realizuje 

również transakcje hur-
towe na terenie całego 
kraju. Firma ma stałych 
odbiorców hurtowych 
w Kielcach, Zamościu, 
Radomiu i Lesku. 

W pawłowickiej hur-
towni zaopatruje się 
również około 50 firm 
wykonawczych z terenu 
województwa śląskie-
go. Przy hurtowni cią-
gle funkcjonuje sklep,  
w którym indywidual-
ny klient może kupić 

towary detalicznie, ale pod-
stawą działalności firmy są 
duże zakupy u producentów  
i dostarczanie zamówień 
do odbiorców. Firma ma 
trzy samochody dostawcze, 
którymi dowozi towar do 
klientów.    

Poza Pawłowicami fir-
ma ma dwa inne oddziały  
– w Ustroniu i Górze (gmina 
Miedźna). Punkt w Ustroniu 
ma charakter strategiczny, 

jeżeli chodzi o handel hurtowy, Góra to raczej 
punkt dla klientów detalicznych.  

Od kilku lat w prowadzeniu biznesu 
Czesławowi Goszycowi pomaga syn Daniel. 

Na przestrzeni lat w pośrednictwie sprze-
daży materiałów budowlanych zmieniło się 
bardzo dużo. Ważna jest dobra organizacja 
całego procesu logistycznego, rozmowy 
z dostawcami i odbiorcami. Współpracą  
z kontrahentami zajmuje się głównie Daniel. 

W 2011 roku firma zdobyła Złoty Laur 
dla najlepszego przedsiębiorcy powiatu 
pszczyńskiego w kategorii handel. Była to 
pierwsza statuetka, która trafiła do gminy 
Pawłowice w ramach konkursu organizowa-
nego przez powiat. 
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AKTUALNOŚCI

Zmieniły się stawki na cmentarzu komunalnym 
Od stycznia wzrosły stawki opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach. Więcej zapłacimy za wszystkie 

opcje pochówków i przedłużeń. Ile dokładnie?

Nowe ceny (obowiązujące na 20 lat) wynoszą:
* grób pojedynczy - 440 zł,
* grób podwójny - 660 zł,
* grób ziemny o wymiarach 0,80 m x 0,80 m przeznaczony do 

pochówku urn z prochami (max. 4 urny) - 240 zł.
Nowością jest możliwość pochówku urnowego w grobie ziemnym 

o wymiarach 80 x 80 cm. W grobie tym można umieścić maksymalnie 
4 urny. – Została wyznaczona specjalna kwatera, która będzie służyć 
wyłącznie w tym celu – wyjaśnia Wojciech Wiatrok, dyrektor GZK 
Pawłowice.

To odpowiedź na prośby mieszkańców, którzy chcą, aby prochy ich 
bliskich znajdowały się nie w kolumbarium, a w tradycyjnym grobie. 
Ze względu na rodzaj pochówku, sam grób będzie odpowiednio 
mniejszy, a na jego miejsce wyznaczono specjalne miejsce.  

Poprzednie stawki obowiązywały na cmentarzu komunalnym  
w Pawłowicach od 2013 roku. - Przez ten czas wzrosły koszty utrzymania 
związane z obsługą terenu jak i zużywanych mediów. Do naszych obo-
wiązków należy między innymi dbanie o estetykę tego miejsca poprzez 
odbiór odpadów i utrzymanie istniejącej zieleni – dodaje dyrektor.  
- Towarzysząca infrastruktura także wymaga sukcesywnych nakładów. 
Wyasfaltowano alejki,wymieniono lampy parkowe a w roku bieżącym 
odmalujemy elewację i dach Domu Przedpogrzebowego. Zakupiono  

i wdrożono nowy program do obsługi cmentarza. Wszystkie te rzeczy 
niosą za sobą konieczność bilansowania poniesionych kosztów.

Uchwała z nowym cennikiem znajduje się na stronie internetowej GZK: 
gzk.pawlowice.pl. Znajdują się tam również informacje dotyczące tego  
z kim należy się kontaktować w sprawie pochówku, korzystania z chłodni  
i kaplicy oraz we wszelkich sprawach dotyczących cmentarza.  

Opłaty wnosimy co 20 lat
Opłaty według rodzaju grobu pobierane są na okres 20 lat od dnia 

pochówku. Po tym okresie opłata może być wznowiona na kolejne  
20 lat. W przypadku opóźnienia w zapłacie trwającego dłużej niż rok 
grób zostaje przeznaczony do likwidacji.

Uspokajamy jednak, że nie jest tak, że zarząd cmentarza natych-
miastowo likwiduje grób, gdy nie ma wniesionych opłat. - Zanim do 
tego dojdzie, mija jakiś czas, to się nie odbywa z dnia na dzień – tłumaczy 
Wojciech Wiatrok. - Staramy się dotrzeć do opiekunów grobów. Czynimy 
to poprzez korespondencję listową, informacje w: Racjach Gminnych, 
przy samym grobie oraz na tablicy informacyjnej na cmentarzu.  
W większości wypadków przynosi to pozytywny skutek.

W związku z tym, mieszkańców, których bliscy zmarli w roku 2000, 
a pochowani zostali na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach, 
prosimy o dokonanie stosownych opłat. 

 Sabina Bartecka

Gmina Pawłowice planuje wprowadzenie dotacji do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, 
które nie posiadają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz w najbliższych latach nie jest planowana budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej dla tych nieruchomości. Planowane dofi-
nansowanie ma wynieść 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 7.000 zł.

Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani pozyskaniem 
środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, proszeni 
są o złożenie deklaracji udziału w Programie Budowy Oczyszczalni 
Ścieków w terminie do 15 marca 2020 roku. Deklaracje należy złożyć 
do Urzędu Gminy Pawłowice, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pok. nr 2.5. Więcej informacji można uzyskać po numerem 32 47 56 
331. Złożone deklaracje będą podlegały weryfikacji.

Dotacje do przydomowych 
oczyszczalni ścieków

W czwartek, 13 lutego, w strażnicy w Golasowicach 
odbyło się zebranie wiejskie.

Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej przedstawił sołtys Krzysz-
tof Woryna. Wójt Franciszek Dziendziel omówił natomiast najważniejsze 
zadania zrealizowane przez gminę w ubiegłym roku. Wystąpienie zostało 
połączone z prezentacją multimedialną. Największą inwestycją była  
rozbudowa szkoły. Pierwszy etap prac właśnie się zakończył (w piątek, 
14 lutego odbył się końcowy odbiór prac i od poniedziałku uczniowie 
będą mogli korzystać z nowych sal do fizyki i chemii – dop. red), które 
gmina wyposażyła w stoły, krzesła i szafki. W 2020 r. rozpocznie się etap 
drugi związany z budową sali gimnastycznej i rozbudową biblioteki. 
Dyrektorka ZSP Agnieszka Rozmarynowska zwróciła uwagę na fakt, 
żeby przy okazji przebudowy biegnącej za szkołą ul. Sienkiewicza warto 
byłoby dobudować parking, aby rozwiązać problem z parkowaniem aut 
w rejonie placówki. Jednak przebudowa układu komunikacyjnego przy 
szkole planowana jest na rok 2021, po zakończeniu prac związanych  
z budynkiem.

Obecny na spotkaniu dzielnicowy Mirosław Rozstalski przedstawił 
raport dotyczący bezpieczeństwa w sołectwie. Zwrócono uwagę na 
niebezpieczne skrzyżowanie DW 938 z ul. Zawadzkiego, na którym  
w grudniu 2018 roku doszło do poważnego wypadku z udziałem pieszej. 
Dzielnicowy zachęcał do wskazywania szczególnie niebezpiecznych 
miejsc w Krajowej Mapie Zagrożeń. Obecnie aplikacja dostępna jest rów-
nież na telefon. Użytkownicy pobierając darmową aplikację Geoportal 
Mobile znajdą w niej zakładkę z dostępem do Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Dodatkowo, podczas nanoszenia zagrożenia możliwe 

Zebranie w Golasowicach

jest również wprowadzanie krótkiego opisu, a także dołączanie plików 
np. zdjęć. Zgłoszenie zobowiązuje funkcjonariuszy prawa do zwiększe-
nia częstotliwości patroli policji kontrolujących prędkość samochodów 
w rejonie skrzyżowania. Mieszkańcy zwracali również uwagę na brak 
chodnika i bezpiecznego pobocza przy DW 938 w rejonie skrzyżowania 
z ul. Wspólną oraz niebezpieczne wyjazdy na ul. Korczaka.

Podczas zebrania pojawił się również temat planowanej budo-
wy nowej linii kolejowej nr 170, która ma połączyć Jastrzębie-Zdrój  
z Chybiem i czeskim Bohuminem, i przebiegać przez teren gminy Paw-
łowice, a dokładniej sołectwo Golasowice. Obecnie trwają konsultacje 
społeczne w tej sprawie.

Mieszkańcy wnioskowali o budowę ścieżki rowerowej i doświetlenie 
ul. Kraszewskiego, utwardzenie poboczy przy ul. Słowackiego, posze-
rzenie ul. Kochanowskiego i uregulowanie spraw związanych z od-
wodnieniem. Po raz kolejny pojawił się również temat bezpieczeństwa 
(ograniczenie prędkości, tonażu i doświetlenie przejścia dla pieszych) 
na drodze wojewódzkiej do Cieszyna.

 Sabina Bartecka
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Znajomość języków obcych oknem na świat 

Kolejny koala 
adoptowany 
w Gminie Pawłowice

Dzięki wolontariuszkom uczniowie dowiedzieli się m.in., że Hrabia Drakula – postać, która na stałe wpisała się  
w historię horroru, ma swój realny odpowiednik - Vlada III z Rumunii. Natomiast kawa w kawiarni w Meksyku kosztuje 
tyle samo, co w Polsce – ok. 7 zł.

W ostatnich tygodniach w ramach współpracy z AIESEC szkoły  
w Osiedlu Pawłowice gościły dwie wolontariuszki: kochającą taniec  
i podróże Ioannę z Rumunii oraz Izzę z Meksyku, pracującą na co dzień 
jako pielęgniarka w szpitalu. 

Wolontariuszki włączyły się w szkolną rzeczywistość, wspomagając 
pracę nauczycieli  w Szkole Podstawowej nr 2 i w klasach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Właśnie w ZSO odbyła się lekcja pokazowa, na 
którą zaproszono wójta gminy Franciszka Dziendziela. 

Licealiści z ogromnym zaciekawieniem śledzili opowieści dziew-
czyn o ich ojczystych stronach. Ioanna z Rumunii opowiedziała 
historię prawdziwego Drakuli oraz przedstawiła podstawowe zwroty  
w języku rumuńskim, jak dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Entu-
zjazm młodzieży wzbudził też film prezentujący piękno i różnorod-
ność ojczystego kraju wesołej i żywiołowej wolontariuszki.

Izza pochodząca z miasteczka Mexicali na północy Meksyku, 
opowiadała o swoim kraju, w którym najważniejsze są: muzyka, śpiew  

W związku z silnymi po-
żarami, które w ostatnich 
miesiącach występowały na 
terenie Australii i ich groźnymi 
skutkami dla ludzi i zwierząt 
- mieszkańców kontynentu, 
Szkolne Koło Wolontariatu  
w Szkole Podstawowej nr 2  
w Pawłowicach zorganizowa-
ło akcję adopcji koali. 

W Koala Hospital ucznio-
wie wybrali młodą samiczkę 
Anwen i rozpoczęli zbiór-
kę na adopcję. Koala An-
wen była trzecim pacjentem  
z oparzeniami, która została 
przyjęta z obszaru pożarów w 
Rezerwacie Lake Innes. Miała 
przypalone futro na 90 proc. 
powierzchni ciała oraz cierpia-

ła z powodu silnych oparzeń dolnej części pleców oraz opuszków łap. 
Zbiórka adopcyjna trwała od 4 do 14 lutego i cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem życzliwej i pomocnej społeczności „Dwójki”!

i taniec. Meksykanie są optymistami i uważają, że każdy problem 
można rozwiązać, dlatego nie przejmują się błahostkami. W Polsce 
najbardziej ją zaskoczyła niska temperatura, dla niej zimno zaczyna się 
już poniżej 15 stopni (latem w Meksyku termometry wskazują średnio 
48 stopni), a także dystans w relacjach między ludźmi. W gorącym 
Meksyku najważniejsza jest rodzina, i to nie tylko ta najbliższa, ale 
też sąsiedzi, znajomi i przyjaciele. Dlatego na porządku dziennym 
są czułe gesty, przytulanie. Meksykanie bardzo lubią też plotkować 
i wszędzie są spóźnieni.   

To były bardzo udane trzy tygodnie spędzone na ćwiczeniu w prak-
tyce języka angielskiego oraz odkrywaniu odległych zakątków świata.

Dzięki dwóm młodym wolontariuszkom uczniowie przekonali 
się, że nauka języka angielskiego może być świetnym sposobem na 
poznawanie świata.

Pobyt wolontariuszek w gminie Pawłowice trwał do 14 lutego. 
 Sabina Bartecka 
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Paweł Mikołaj Paździor urodził się 
5 grudnia 1900 roku w Studzienicach  
w rodzinie Franciszka Paździora z Brzeźc  
i Zuzanny z domu Lala z Warszowic; powsta-
niec śląski, nauczyciel, długoletni kierownik 
szkoły w Pielgrzymowicach, organista  
w kościele w Pielgrzymowicach, Golasowi-
cach i Pawłowicach. Ukończył niemiecką 
szkołę powszechną, jednak nie został przy-
jęty do gimnazjum w Pszczynie z powodu 
polskiego pochodzenia i propolskiej postawy 
ojca, który był współzałożycielem Polskiego 
Banku Ludowego w Pszczynie. Paweł pobierał 
tajne lekcje języka polskiego u profesora Jana 
Badury, dzięki niemu wstąpił do organizacji 
Straż nad Odrą (należeli do niej m.in. Paweł 
Radwański - adwokat, Stanisław Ringwelski - 
kupiec, Jakubowki - zegarmistrz, Rogaliński 
- lekarz oraz Aleksy Fizia - właściciel drogerii). 
Był uczniem kapelmistrza Jana Grzechnika, 
uczył się gry na skrzypcach, klarnecie i fishar-
monii. W czasie I wojny światowej zamieszkał 
w Pszczynie, podjął pracę na poczcie – konno 
dostarczał przesyłki do wsi Grzawa i Miedźna, 
później pracował w fabryce wyrobów ce-
mentowych w Kobiórze. Należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  
(w okresie 19.01.1919 - 1.07.1921) oraz do 
Związku Obrony Kresów Zachodnich. Brał 
czynny udział w trzech powstaniach śląskich 
i akcji plebiscytowej. W 1921 roku podjął 
naukę w Seminarium Nauczycielskim w Wą-
growcu. Uczył w szkole w Lisowie k. Lublińca, 
a następnie na własną prośbę został prze-
niesiony do Pielgrzymowic, gdzie pracował  
w latach 1922-1939. Był jednym z inicjatorów 
wmurowania tablicy pamiątkowej na ścianie 
starej szkoły w Pielgrzymowicach (tzw. or-
ganistówki zwanej później miarkówką). Uro-
czystość miała miejsce 7 listopada 1925 roku  
z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Miarki. 
Na tablicy umieszczono napis: Karolowi Miar-
ce, który tu od roku 1850 do 1869 jako nauczy-
ciel i organista mieszkał, pracował i stąd lud ślą-
ski budzić rozpoczął w 100. rocznicę jego uro-
dzin mieściło tę tablicę Nauczycielstwo Okręgu 
Pszczyna III. Pielgrzymowice, 24.10.1925 r. 

Szczegółowe opisy uroczystości znajdują się 
w kronice szkoły w Pielgrzymowicach oraz 
Warszowicach. W pielgrzymowickiej kronice 
zamieszczono szczególne podziękowania dla 
Bernarda Krawczyka, spokrewnionego z Ka-
rolem Miarką poprzez swoją matkę, Filomenę 
(była córką brata Karola Miarki): Inicjatywa 
tej pięknej uroczystości i wzorowa jej orga-
nizacja jest zasługą p. Inspektora Szkolnego 
Krawczyka, któremu wszyscy obecni szcze-
rze dziękowali za piękną chwilę przeżytą  
w Pielgrzymowicach. Pamiątkowe zdjęcie  
z informacją o uroczystości zamieszczono  
w ówczesnym czasopiśmie Światowid nr 48 
z dnia 28 listopada 1925 roku.  

Paweł Paździor współpracował z Bernar-
dem Krawczykiem, oprócz tego nawiązał 
kontakt z Zofią Kossak-Szczucką. Pisarka 
odwiedziła Pielgrzymowice, a echa tych 
odwiedzin zaowocowały w opowiadaniach 
Nieznany kraj. Pielgrzymowickiego nauczy-
ciela fascynowała działalność Karola Miarki, 
przez wiele lat gromadził dokumenty i pa-
miątki, czynił starania o otwarcie muzeum  
w domu, w którym w latach 1850-1869 miesz-
kał i pracował Miarka. Niestety, większość 
zbiorów uległa zniszczeniu w trakcie działań 
wojennych. W archiwum rodziny Paździorów 
zachowała się oryginalna dedykacja napisana 
przez Zofię Kossak-Szczucką: Szkoła w Piel-
grzymowicach jest szkołą wielkich tradycji. Oby 
żyły nadal w sercach i umyśle uczniów. Szczęść 
Boże Nauczycielom, szczęść Boże uczącym się. 

W okresie II wojny światowej Paweł Paź-
dzior był represjonowany, pozbawiony prawa 
nauczania, wywieziony w okolice Drezna do 
budowy okopów i umocnień wojskowych; 
tam został ranny – przeszedł operację  
w szpitalu. W lipcu 1945 roku powrócił  
w rodzinne strony, wraz z żoną Gertrudą  
z domu Folek i czworgiem dzieci zamieszkał 
w Pawłowicach. Pracował w szkole, prowadził 
chóry oraz zespoły muzyczne, był organistą, 
a także pierwszym kierownikiem biblioteki 
publicznej w Pawłowicach. Jak w okresie 
międzywojennym w Pielgrzymowicach, tak 
również po wojnie w Pawłowicach, Paweł 

Paździor był niestrudzonym animatorem ży-
cia kulturalnego i społecznego. W 1971 roku 
obchodził 50. rocznicę pracy pedagogicznej, 
został też mianowany przez Ministra Obrony 
Narodowej na stopień podporucznika. Zmarł 
23 sierpnia 1974 roku, spoczywa na cmenta-
rzu parafialnym w Pawłowicach. 

Odznaczenia: Krzyż na Śląskiej Wstędze 
Waleczności i Zasługi (3.05.1931r.), Srebrny 
Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP I. 
Mościckiego (25.11.1938r.), Medal Pamiątko-
wy za wojnę 1918-1921 nadany przez Mini-
stra Spraw Wojskowych w 1928 roku, Medal 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, 
Śląski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski 
Orderu Polonia Restituta, liczne medale 
resortu oświaty.  

Alfred Gumola był długoletnim nauczy-
cielem szkół w Pielgrzymowicach. Urodził się 
17 kwietnia 1914 roku w Rychułdzie na Śląsku 
Cieszyńskim w rodzinie Jana Gumoli i Ewy  
z domu Jarosz z Kończyc Małych. Do szko-
ły powszechnej uczęszczał w rodzinnej 
wiosce, a w latach 1927-1930 był uczniem 
Szkoły Wydziałowej w Zebrzydowicach. 
Ukończył Seminarium Nauczycielskie  
w Pszczynie i 18 czerwca 1935 roku zdał egza-
min na nauczyciela szkół powszechnych. Od  
15 września 1935 roku pracował równocze-
śnie w Pielgrzymowicach i dwóch placów-
kach na terenie Golasowic: w katolickiej 
szkole nr 1 oraz polskiej ewangelickiej szkole 
nr 2. Nauczycielski egzamin praktyczny zdał 
w Pielgrzymowicach 30 marca 1938 roku. 
W lipcu 1939 roku ożenił się z Hildegardą  
z domu Białas.

W okresie letnich wakacji 1939 roku Alfred 
Gumola pełnił obowiązki kierownika piel-
grzymowickiej szkoły. W czerwcu otrzymał 
ustną instrukcję od Józefa Kurtycza, ów-
czesnego kierownika, aby w razie wybuchu 
wojny spalić dokumenty dotyczące polskich 
organizacji. 1 września 1939 roku, w czasie 
nalotów samolotów niemieckich, Gumola 
skrupulatnie wypełnił instrukcję. Ukrył jednak 
cenną kronikę szkolną, której pisanie zapo-
czątkował w połowie XIX wieku Karol Miarka. 

Motto: Jeśli wasza pamięć zdoła wyrwać choć cząstkę z otchłani tego, co było, to już dobrze.
         Cz. Miłosz

Paweł Paździor (1900-1974)
fot. zbiory rodziny Paździor-Staniek

Alfred Gumola (1914-2007)
fot. zbiory rodziny Gumola-Lebioda

Pielgrzymowice, 7.11.1925 r
fot.: Światowid 1925, nr 48
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O wszystkim poinformował Emila Foltyna, 
którego dom stał w najbliższym sąsiedztwie 
szkoły. Alfred Gumola w domu tym przez 
kilka lat wynajmował kwaterę. Emil Foltyn 
wyniósł kronikę ze szkoły i przez całą oku-
pację ukrywał w domu swojego teścia, Jana 
Zieleźnika. Alfred Gumola z żoną ewakuował 
się na Wschód. Po kilku miesiącach tułaczki  
i ciężkich przeżyć powrócili do Pielgrzymowic 
w połowie stycznia 1940 roku. Pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu został wysłany 
do pracy fizycznej na kolei w Zabrzu. Na-
stępny etap tragicznych, wojennych losów 
to przymusowa służba w wojsku niemieckim 
we Francji (od 25 czerwca 1943 roku). 

Do dnia dzisiejszego w archiwum rodzi-
ny Alfreda Gumoli zachował się pamiętnik  
z okresu wojny, w którym pielgrzymowicki 
nauczyciel zapisywał fakty i zamieszczał 
bardzo osobiste przeżycia. Oto wybrane  
z pamiętnika wydarzenia, obrazujące etapy 
wojennej tułaczki Alfreda Gumoli:
• 25.06.1943 – początek przymusowej służby 

(jako telegrafista) w Larochelle we Francji;
• 16.03.1944 – służba w Donpierre, spo-

tkanie z krajanem Grzybkiem z Kończyc 
Małych;

• 23.06.1944 – transport koleją do Bordeaux, 
wiele miesięcy w okopach, ciężkie naloty  
i bombardowania;

• 1.04.1944 – Wielkanoc w Larochelle, udział 
w nabożeństwie, tęsknota za domem;

• 22.04.1945 – warta i decyzja o ucieczce do 
partyzantów francuskich;

• 29.04.1945 (niedziela) – ucieczka razem  
z dwoma Austriakami, przejście przez 
patrol francuski, osadzenie z jeńcami nie-
mieckimi, przesłuchania, pobyt w obozie  
w Parthenay wraz z innymi Polakami;

• 3.05.1945 – udział dwóch kompanii pol-
skich w nabożeństwie z okazji święta naro-
dowego, spotkanie z żołnierzami ze Śląska, 
Poznania, Pomorza – radość z rozmów  
w języku polskim;

• 8.05-9.05. 1945 – transport do obozu 
zbiorowego w Avignionie, pobyt wśród 
około 1700 Polaków, radość i świętowanie 
z powodu zakończenia wojny;

• 11.05.1945 – przybycie do obozu kolej-
nych 74 Polaków – wśród nich nauczyciel 
Rusnok (szwagier nauczyciela Marosza);

• 14. 05. 1945 – spotkanie z kuzynem Ferdy-
nandem Gumolą z Pruchnej, wiadomość o 
wyjeździe do Włoch;

• 17.05.1945 – wyjazd z Avignionu do 
Marsylii, podróż morska do Włoch do 
portu Tarento, na okręcie z flagą angielską  
i francuską – 1800 żołnierzy Polaków;

• 25.05.1945 – obóz w Jolandzie (25 km od 
Tarento), spotkania ze znajomymi i krewny-
mi (Gawron z Golasowic, Franciszek Kawik, 
Paweł Orawski, Puzoń z Zarzecza- kuzyn 
szwagra Wrzoła);

• 19.06.1945 – przysięga w St. Bazilio i dekla-
racja wstąpienia do szkoły podchorążych 
w Wojsku Polskim;

• 19.07.1945 – spotkanie żołnierzy z gene-
rałem Andersem w St. Bazilio;

• 28.07.1945 – podpisanie deklaracji powro-
tu do Polski;

• sierpień-wrzesień 1945 – oczekiwanie na 
transport do kraju: zwiedzanie Neapolu, 
Pompei, Rzymu, Watykanu;

• 5.10.1945 – Kaplica Sykstyńska – audiencja 
u papieża Piusa XII;

• 30.10.1945 – St. Martino – spotkanie  
z ambasadorem polskim w Rzymie dr 
Kotem w sprawie organizacji transportu 
żołnierzy do Polski;

• 3.12.1945 – wyjazd pierwszego transportu 
z St. Martino;

• 5.12.1945 – podróż ze stacji kolejowej  
w St. Martino poprzez Rzym, Bolonię, 
Padwę, Pragę, Międzylesie (obecnie Czar-
nolesie) do Czechowic-Dziedzic;

• 9.12.1945 – powrót w rodzinne strony.
Po zakończeniu wojny Alfred Gumola 

wrócił do Pielgrzymowic i pracę peda-
gogiczną rozpoczął 9 stycznia 1946 roku.  
Organizował szkołę w dawnym pałacyku 
Reitzensteinów, od 1 września 1948 roku 
przez jeden rok był kierownikiem placówki. 
W Szkole Podstawowej im. Karola Miarki 
pracował jako matematyk do 1974 roku.  
W Pielgrzymowicach uczył także, w szkole 
przysposobienia rolniczego, prowadził kursy 
dla analfabetów, uczył w szkole podstawowej 
dla pracujących, kierował biblioteką szkolną. 
Po przejściu na emeryturę był kierownikiem 
filii biblioteki gromadzkiej w Pielgrzymowi-
cach. Z szerokiego wachlarza działań społecz-
nych i pełnionych funkcji można wymienić 

następujące: radny Gminnej Rady Narodowej, 
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 
(od 1946 roku), sekretarz kółka rolniczego, 
kurator społeczny dla nieletnich przy sądzie 
w Bielsku-Białej.

Alfred Gumola za nienaganną pracę 
pedagogiczną uchwałą Rady Państwa zo-
stał odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(8.10.1973). Dwukrotnie otrzymał odznakę 
Za Zasługi dla Kółek Rolniczych (1983, 2002) 
przyznawaną w Warszawie przez Krajowy 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych. W 2005 roku znalazł się wśród laure-
atów III edycji nagrody Za Zasługi dla Gminy 
Pawłowice. Zmarł 1 maja 2005 roku. Z okazji     
500-lecia oświaty w gminie Pawłowice  
w roku 2013, ustanowionym przez Radę 
Gminy Rokiem Edukacji, Alfred Gumola 
pośmiertnie został uhonorowany medalem 
Zasłużony dla Edukacji w Gminie Pawłowice.

Stan bazy źródłowej nie pozwolił na 
przedstawienie sylwetek wielu zasłużonych 
nauczycieli z terenu obecnej gminy Paw-
łowice w sposób bardziej wyczerpujący. 
Opracowanie nakreśla jedynie losy kilku 
pedagogów. Temat wymaga głębszej pene-
tracji materiałów archiwalnych, gromadzenia 
źródeł i dalszych badań. Niniejszy szkic może 
być przyczynkiem do szerszych opracowań 
naukowych. 

Agnieszka Kieloch
Źródła:

• Archiwum domowe Alfreda Gumoli, doku-
menty i informacje przekazane przez Marię 
i Jerzego Lebioda

• Archiwum rodziny Paździor- Staniek, doku-
menty i informacje przekazane przez wnuka 
Pawła Paździora – Damiana Staniek

• Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pawłowicach 

• Kronika szkoły w Pielgrzymowicach

• Zapisane w dokumentach i w pamięci. Dzieje 
oświaty w Pielgrzymowicach, praca zbiorowa 
pod red. Agnieszki Kieloch, Pszczyna 2015, 
s. 64-65

• Schul – Gemeinde – Chronik Pilgramsdorf

• Zbiory Klubu Miłośników Historii przy GBP  
w Pawłowicach

Nabór do publicznych 
przedszkoli na rok szkolny 

2020/2021
Od 2 do 13 marca 2020 r. prowadzony będzie nabór do publicz-

nych przedszkoli dla, których organem prowadzącym jest gmina 
Pawłowice. Dotyczy to dzieci zamieszkałych na terenie gminy 
Pawłowice, które dotychczas nie były objęte opieką przedszkolną. 

Szczegółowe  informacje i wnioski można uzyskać bezpośred-
nio w przedszkolach. 
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10 RACJE GMINNE

I miejsce dla chóru z Pawłowic
Chór Prymka działający pod kierunkiem Barbary Baron w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach zajął I miejsce 

w XX Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbył się pod koniec stycznia w Hałcnowie. Zespół został zaproszony 
do zaśpiewania w koncercie galowym.

Na scenie Domu Kultury w Hałcnowie zaprezentowało się prawie 
600 uczestników z każdej grupy wiekowej – od przedszkolaków po do-
rosłych z placówek oświatowych i kulturalnych w Jaworzu, Pawłowicach, 
Chorzowie, Wilamowicach, Piasku, Kozach, Pszczynie, Cieszynie, Porębie 
Wielkiej, Krakowie i Bielsku-Białej. 

Pawłowicki chór startował w kategorii uczniów klas IV-VI. Nagrodę 
przyniosła mu pastorałka „Stajenka", do której tekst napisała nasza lokalna 
artystka, Otylia Foltyn, a muzykę jej córka Joanna Foltyn –Kuś. Dodajmy, 

że aranżację utworu wykonał Grzegorz Pakura, instruktor GOK Pawłowice. 
Chór wystąpił także podczas koncertu galowego, w czasie którego na 

naszej scenie zaprezentowali się najlepsi laureaci, zabierając słuchaczy 
w piękną muzyczną podróż. 

Do laureatów trafiły dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe i pieniężne 
ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, Diecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej Oddział w Hałcnowie, i Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Hałcnowa. bs
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Najpiękniejsze arie operetkowe w wykonaniu młodych,
 ale bardzo doświadczonych wykonawców, których artystyczne 

korzenie są ściśle związane z gminą Pawłowice.

Wystąpią:
Aleksandra Dyrna – śpiew

Piotr Karzełek – śpiew
Bilety w cenie 25 zł do kupienia w kasie GOK oraz online.

Zapraszamy na kolejny spektakl w ramach cyklu prezen-
tującego teatr współczesny. 29 marca na deskach Cen-
trum Kultury zobaczymy przedstawienie pt. „Kłamstwo”  

w wykonaniu Teatru Bez Sceny z Katowic.   
Tuż przed kolacją, na którą para głównych bohaterów za-
prosiła zaprzyjaźnione małżeństwo, gospodyni zobaczyła na 
ulicy męża swojej przyjaciółki, całującego na ulicy jakąś ko-
bietę! Co robić? Powiedzieć przyjaciółce prawdę? Udawać? Co  
z kolacją? Sprawę komplikuje fakt, że wiarołomny nikczemnik 

jest najlepszym przyjacielem gospodarza.
Bilety w cenie 25 zł do kupienia w kasie GOK oraz online..
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KULTURA

Klaudia Jadwiszczyk, Krzysztof Lewicki – ekstremalni podróż-
nicy, pierwsi na świecie, którzy przetrwali 6 zimowych miesięcy 
żyjąc w drodze i mieszkając w namiocie, pierwsi, którzy zdobyli 
Nordkapp w warunkach zimowych na rowerze tandemie z przy-
czepką i dużym psem.

KLUB PODRÓŻNIKA PASJONATY
zaprasza na spotkanie

TANDEMOWE TRIP LOVE
zimowa ekspedycja rowerowa 

za koło podbiegunowe. Z psem!

10 miesięcy w drodze
400-kilometrowy tandem

8000 kilometrów

Wycieczki dla rodzinWycieczki dla rodzin
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach 

zaprasza na wycieczki do Czech i Osikowej Doliny. To ciekawe pro-
pozycje dla rodzin z dziećmi, które będą mogły zwiedzić zamek  
oraz zabytkową część Frydka-Mistka oraz zakłady cukiernicze 
Marlenka, produkujące słynne torciki miodowe. Na uczestników 
drugiej wycieczki czekają warsztaty wykonywania dekoracji  
z naturalnych wiórków drewna osikowego oraz słodkości i zajęcia 
w manufakturze słodyczy.  

• Frydek Mistek – Starzicz
16.04.2020

Koszt 80 zł, cena nie zawiera biletów wstępu.

• Osikowa Dolina + Manufaktura słodyczy
27.06.2020

Koszt 90 zł, cena nie zawiera biletów wstępu.
Szczegółowe informacje pod nr tel.503 892 084.

Godz. 10.00, Centrum Kultury 
Wstęp wolny
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Już teraz zapraszamy wszystkich 
uczniów do udziału w Konkursie 
Wiedzy o Gminie Pawłowice. Będzie 
to już 22. edycja zmagań, w których 
młodzi mieszkańcy naszej gminy 
sprawdzą swoją wiedzę dotyczącą 
historii i czasów współczesnych 
naszej gminy. Konkurs odbędzie się  
w środę, 25 marca. Szczegóły wkrótce 
na stronie internetowej GOK.
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Pawłowice 
curlingiem stoją!

Mało brakowało, aby nagłe ocieplenie pogody po-
krzyżowało plany organizatorom X Turnieju Pawłowic 
w Curlingu, w ostateczności jednak wszystko odbyło się 
zgodnie z planem.  

A może maraton pływacki?

W nocy z 14 na 15 marca, już po raz siódmy odbędzie się Ogól-
nopolski Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA’2020. To największa 
masowa impreza pływacka w Polsce, w której do tej pory wzięło 
udział 10956 uczestników.

W tegorocznej edycji imprezy bierze udział 49 pływalni, w tym 
„Wodny raj” w Pawłowicach! Do 20 lutego poprzez zakładkę „Reje-
stracja" na stronie www.otyliada.pl przyjmowane są zgłoszenia przez 
internet. Opłata przy zgłoszeniu internetowym wynosi 15 zł. Można 
będzie się także zapisać w dniu imprezy – opłata wtedy wynosi 20 zł.

Jubileuszowy, bo dziesiąty turniej curlingowy zdominowali za-
wodnicy KS Warszowice, zarówno pod względem liczby startujących 
osób, jak i wyników sportowych. Zawody trwały od 31 stycznia do 
2 lutego i zgromadziły 18 drużyn z całej Polski (Kraków, Katowice, 
Gdańsk, Łódź, Bełchatów, Sztum, Gliwice). W tej grupie znalazło się  
8 ekip z gminy Pawłowice, w tym aż 5 stanowiły zespoły przygotowują-
ce się do Eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Łodzi.

Znakomity poziom zaprezentowali KS „Juniorzy” w składzie: Jacek 
Rokita, Rafał Krystkiewicz, Krzysztof Świątek i Damian Herman, któ-
rzy zdobyli po raz drugi puchar turnieju, zajmując pierwsze miejsce  
z kompletem pięciu wygranych na koncie.

Dużą niespodzianką okazała się drużyna KS „Zielony Czołg”  
w składzie: Dominik Szmidt, Robert Kamiński, Bartosz Porwisz, Szy-
mon Gęborys – zajmując trzecie miejsce. Sukcesów zawodnikom 
gratulowali wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu Tomasz Porwisz.

Mamy cztery drużyny w Mistrzostwach Polski
W rozgrywanych od 7.02 do 10.02 w Łodzi Eliminacjach do Mi-

strzostw Polski Juniorów Młodszych w curlingu nasi gminni curlerzy 
KS „Warszowice”dosłownie zdeklasowali rywali. Aż cztery nasze dru-
żyny  awansowały do finałów Mistrzostw Polski. Na osiem zespołów  
w finałach, połowę stanowią zawodnicy z Warszowic! Takiego osiągnię-
cia nie zanotował jakikolwiek klub w liczącej już ponad 10 lat historii 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w curlingu. Trzymajmy kciuki 
za naszych w finałach, które odbędą się 25-28 lutego w Gliwicach.
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Pożary sadzy w kominie. To już plaga!
Są groźne, wybuchają często w nocy, gdy domownicy śpią. Mowa o pożarach kominów, które w czasie jesieni i zimy 

są prawdziwą plagą. Można się przed nimi w prosty sposób zabezpieczyć. Wystarczy wizyta kominiarza.

Nie ma okresu grzewczego, żeby pszczyń-
scy strażacy nie podejmowali działań związa-
nych z pożarami sadzy w kominie. Strażacy 
przestrzegają, że tego typu pożary zawsze nio-
są ze sobą duże zagrożenie. Od pożaru komina 
może zapalić się cały budynek. Strażacy często 
muszą używać drabin lub podnośników, żeby 
dostać się do płonącego komina. Do pożaru 
sadzy w kominie doszło w naszej gminie  
8 lutego. Interwencja miała miejsce przy  
ul. Modrzewiowej w Pielgrzymowicach.  

Jak uchronić się przed takimi pożarami? To 
proste. Wystarczy regularnie korzystać z usług 
kominiarza. Zapaleniu ulega zgromadzona  
w kominie warstwa sadzy. Kominiarz usuwa 
ją specjalną szczotką.
Kontrole kominiarskie raz w roku

Zarówno mieszkania w bloku, jak i domy 
podlegają obowiązkowym kontrolom komi-
niarskim. Trzeba je wykonywać co najmniej raz 

w roku. Jeśli właściciel lub lokator nie wpuści 
kominiarza, może go spotkać mandat do  
500 zł ze strony powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego lub kara pieniężna 
orzeczona przez sąd. Dodatkowo budynek 
lub lokal może być odcięty od dopływu gazu.  
W razie pożaru brak okresowych kontroli komi-
niarskich może być podstawą odmowy przez 
firmę ubezpieczeniową wypłaty należnego 
odszkodowania. Wreszcie najpoważniejszą 
konsekwencją, jaka może się wydarzyć w nie-
sprawdzanych instalacjach gazowych i prze-
wodach kominowych, to śmiertelnie groźne 
zaczadzenie (zatrucie bezwonnym tlenkiem 
węgla), które co roku w okresie grzewczym 
powoduje wiele wypadków śmiertelnych.

Trzeba mieć świadomość, że oczywiście 
zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwe osoby 
podszywają się pod kominiarza wyłudzając  
w ten sposób pieniądze. Dlatego kiedy zapuka 
do naszych drzwi niespodziewany kontroler 
kominów i instalacji gazowej, warto poprosić, 
by okazał on identyfikator, który powinien 
zawierać imię, nazwisko oraz numer pod 
jakim dana osoba widnieje w rejestrze mi-
strzów kominiarskich Korporacji Kominiarzy 
Polskich Stowarzyszenia Zawodowego (rejestr 
znajdziemy na stronie: www.korporacjako-
miarzy.pl). Korporacja jest dobrowolnym 

zrzeszeniem, więc nie każdy wykonujący ten 
zawód musi być jej członkiem. Jeśli nie należy 
do Korporacji powinien okazać zaświadczenie  
o zdanym egzaminie na czeladnika lub mistrza 
kominiarskiego. Warto też wiedzieć, że prze-
gląd może wykonać zarówno czeladnik, jak  
i mistrz kominiarski, ale dokument pokontrol-
ny może podpisać tylko mistrz.

Kominiarze przeprowadzają 
inwentaryzację

O d  s t y c z n i a  
w trakcie prowa-
dzonych przeglą-
dów kominiarskich 
kominiarz może 
nas zapytać o urzą-
dzenie grzewcze 
z n a j d u j ą c e  s i ę  
w naszym domu. 
Ma to związek z in-

wentaryzacją urządzeń grzewczych na terenie 
województwa śląskiego, która jest realizowana 
dzięki współpracy partnerskiej między Wo-
jewództwem Śląskim, Korporacją Mistrzów 
Kominiarskich oraz Beskidzkim Cechem Komi-
niarzy. Zebrane dane mają posłużyć do działań 
na rzecz ochrony środowiska. Zanim wpuścimy 
kominiarza do domu, sprawdźmy czy posiada 
on stosowne certyfikaty i uprawnienia. bs

Odpady budowlane
Kontynuujemy cykl poświęcony prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. W tym numerze gazety skupimy 

się na odpadach budowlanych z gospodarstw domowych.

Odpady budowlane to odpady powstają-
ce w nieruchomościach zamieszkałych przy 
okazji drobnych, bieżących remontów.

Do takich odpadów zaliczymy 
głównie:

• resztki płyt kartonowo-gipsowych
• gruz,
• resztki kafli,
• panele podłogowe,
• tapety,
• materiały izolacyjne  

(np. styropian, wełna)
• papa
Odpady budowlane nie są odbierane bez-

pośrednio z nieruchomości, czyli nie można ich 
wystawiać w kubłach lub workach. Gdy jednak 
trafią omyłkowo do pojemników na zmieszane 
odpady komunalne, nie będą odbierane!

Warto wiedzieć, że w ramach ponoszonej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, właściciel nieruchomości zamieszka-
łej może oddać odpowiednio posegregowane 
odpady budowlane w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

który znajduje się w Pawłowicach przy  
ul. Mickiewicza 28A. Dni i godziny otwarcia 
PSZOK można znaleźć na stronie internetowej  
www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl.

Nie wszystkie odpady powinny trafiać do 
kubła przeznaczonego na odpady zmieszane. 
Warto przyjrzeć się im dokładniej. Część odpa-
dów powstających przy okazji remontów po 
wyczyszczeniu można umieścić w workach na 
odpady segregowane – np. folie opakowanio-
we, opróżnione wiaderka po farbach nadają się 
do oddania razem z tworzywami sztucznymi.

Uwaga!
Odpady budowlane powstałe w ra-

mach wykonywania robót budowlanych, 
takich jak np. budowa nowych domów 
nie są zaliczane do odpadów komunal-
nych, czyli nie są przyjmowane w PSZOK!  
W takich przypadkach podmiot prowadzą-
cy prace budowlane jest odpowiedzialny 
za przekazanie tych odpadów specjali-
stycznej firmie świadczącej usługi odbioru 
odpadów, np. poprzez zamówienie kon-
tenera na te odpady i zlecenie odbioru.

Takie przypadki to niemal codzienność.
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INFORMACJE I REKLAMY

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

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

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

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

Awarie sieci wodociągowych: 
- Wodociągi Pawłowice
tel. 32/ 72 41 292 (w godz. od 

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

Praca 
w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na 
stanowisko urzędnicze podinspektora ds. 
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego w Referacie Spraw Obywatel-
skich Urzędu Gminy w Pawłowicach. 

Oferty z wymaganymi dokumentami 
należy składać w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 
60, do 24 lutego 2020 r. do godziny 15.30. 

Szczegółowe informacje w Urzędzie 
Gminy Pawłowice. Pracownikiem upoważ-
nionym do kontaktów z kandydatami jest 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
Małgorzata Sklanny, nr tel. (32) 47 56 349, 
(32) 47 56 300.

DRZEWA
wycinka
pielęgnacja
usuwanie, frezowanie pni
zrębkowanie i utylizacja gałęzi 
zabezpieczanie drzew 
przed rozłamaniem 
usuwanie jemioły z koron drzew

32 723 19 42

609172470

sidorex81@gmail.com
"Sidorex"

✔
✔
✔
✔
✔

✔

Akcyza dla 
rolników

Punkty sprzedaży „Racji Gminnych”

Złóż wniosek o zwrot części podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej.

Urząd Gminy informuje rolników, że 
do 2 marca 2020 r. można składać wnioski  
o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 
2020 roku za zakupiony olej napędowy 
zużywany do produkcji rolnej. Zwrot  
akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie 
faktur VAT dokumentujących zakup oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. 
do 31 stycznia 2020 r. 

Golasowice
•Handel Artykułami Spożywczy-
mi i Przemysłowymi Artur Zachraj
Golasowice, ul. Kraszewskiego 4

Krzyżowice
•Piotr Fojcik Części do ciągników  
i maszyn rolniczych Tajlex
Krzyżowice, ul. Kościuszki 16,
•Gminna Biblioteka Publiczna
Krzyżowice, ul. Szkolna 7

Pawłowice
•Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Mołdrzyk Grażyna (Mleczarnia)
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 69,
•FHU Tyszko Andrzej i Maria
Pawłowice, ul. Polna 26A/7
•Pawilon Handlowy "Plastuś":

Pawłowice, ul. Polna 26h,
Pawłowice, ul. Górnicza 3,
Pawłowice, ul Górnicza 8,
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 52,
•FPH "TAD" Tadeusz Pisarek
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 82,
•GS Samopomoc Chłopska
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 16,
•Delikatesy Centrum
Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 22,
•INTERMARCHE
Pawłowice, ul. Wodzisławska 59A,

•Gminna Biblioteka Publiczna
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 65

Pielgrzymowice
•Sklep Wielobranżowy "Pod 
Dębem" Maria Buchta
Pielgrzymowice, ul. Golasowicka 2A,
•Handel Artykułami Spożywczy-
mi i Przemysłowymi Artur Zachraj
Pielgrzymowice, ul. Ruptawska 4

Pniówek
•WELTRANS Waldemar Welchar
Pniówek, ul. Krucza 45A,

Warszowice
•FHU "HELEX" Helena Hejnoł
Warszowice, ul. Pszczyńska 47,
•Sklep Wielobranżowy "TAD II" 
Tadeusz Pisarek
Warszowice, ul. Pszczyńska 7,
•"Złoty Róg" Anna Soroka
Warszowice, ul. Boryńska

Istnieje także możliwość 
zamówienia prenumeraty 
Racji Gminnych na 2020 rok. 
Regulamin oraz formularz 
zamówienia do pobrania na 
www.kultura.pawlowice.pl. 
Szczegółowe informacje: tel. 
32/4722570.
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Ta sala będzie tętnić życiem!
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Zły stan jakości 
powietrza 
– SMOG powrócił!
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Autobus z Żor jedzie 
do Krzyżowic
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strona 7

Z okazji nadchodzącej Barbórki 
wszystkim Górnikom z gminy Pawłowice, 

ich rodzinom oraz pracownikom KWK „Pniówek” 
składamy życzenia zdrowia, pomyślności 

i satysfakcji z wykonywanej pracy.
 Niech św. Barbara będzie gwarancją bezpiecznego 
powrotu na powierzchnię i otacza Was swoją opieką 

w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy Pawłowice
           Andrzej Szaweł                         Franciszek Dziendziel    

NR 
24
(602)

19.12-31.12.2019 r.
ISSN 1640-8071

Cena: 
2,20 zł 
(w tym 8� Vat) DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.kultura.pawlowice.pl

RACJE
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Jest już budżet 
na 2020 rok
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Ferie zimowe - oferta 
GOK, GOS i Biblioteki

strona 10, 13

Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 

 życzymy zdrowia, pokoju, odpoczynku od codziennego trudu 

oraz wielu radosnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

Niech Nowy Rok 2020 przyniesie pogodę ducha, 

osobistą i zawodową satysfakcję

oraz spełnienie wszelkich planów i zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Pawłowice 
            Andrzej Szaweł        Franciszek Dziendziel
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REKLAMY I INFORMACJE

Drewno do sprzedania
Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach informuje, że  prowadzi 

sprzedaż drewna pozyskanego z działek gminnych w ilościach dostęp-
nych na magazynie. Sprzedaż określona jest w metrach sześciennych 
i prowadzona jest w oparciu o ustaloną cenę zależną od rodzaju 
drewna. Obowiązują następujące ceny drewna:

* drewno opałowe z topoli – 82,08 zł
* drewno iglaste – 97,20 zł 
* drewno liściaste twarde – 140,94 zł
Powyższe ceny zawierają podatek VAT. Bliższych informacji udziela 

pracownik GZK: Florian Brudny, tel. 32 449 34 32, 500184713.

Star do sprzedania 
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star, nr rej. 
KBR 0872, rok produkcji 1996, będącego własnością Gminy Pawłowice.

Przetarg odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. godz. 12.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, pokój numer 0.14.

Cena wywoławcza wynosi: 49 900 zł brutto. Samochód można 
obejrzeć w siedzibie Pawłowickich Wodociągów w Krzyżowicach przy 
ul. Orla 11 po uzgodnieniu terminu - tel. kontaktowy: 32 47 56 349. 
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Pawłowice - tel. 32  47-56-342 . 

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

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

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

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

• Urząd Gminy w Pawłowicach – 32/ 47 56 300
• Starostwo Powiatowe w Pszczynie – 32/ 449 23 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 32/ 210 47 20
• Urząd Skarbowy w Pszczynie – 32/ 449 22 00
• Sanepid Tychy - (32) 227 52 47
• Sąd Rejonowy w Pszczynie - (32) 44 94 100
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

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

Reprezentatywny przykład: 
Reprezentatywny przykład: rzeczywista roczna stopa oprocentowania 4,31 % dla następujących założeń: 
kwota kredytu 200.000,00zł,  okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu 3,70 % jako 
suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M:1,70 %) i marży Banku w wysokości 
2.00 p.p., opłata przygotowawcza 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych 
zdarzeń losowych w Concordia Polska TUW 317,00zł (7.925.00zł za cały okres kredytowania) koszt usta-
nowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, całkowity koszt 
kredytu wynosi 123.037,93 zł w tym kwota odsetek w całym okresie kredytowania 111.893,93 zł oraz 
prowizja od przyznanego kredytu 1.5% tj. 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 323.037,93 zł, łączna 
liczba rat: 300 - w tym 23 raty obejmujące odsetki w okresie karencji w spłacie kapitału. Stała miesięczna 
wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 1.074,77 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 
w kwocie 1.074,00 zł. 

Marzysz o własnych czterech kątach?  
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach pomoże Ci spełnić marzenia. 

Wybierając nasz kredyt mieszkaniowy możesz wybudować, 
kupić lub wyremontować swój wymarzony dom czy mieszkanie.

MARŻA OD 2,00 %

OFERUJEMY: 
■ przejrzyste zasady
■ okres kredytowania 
   do 25 lat
■ finansowanie do 80�  

      wartości kosztorysu

■ szeroki zakres 
   kredytowania
■ karencja w spłacie 
   do 24 miesięcy
■ stałe lub malejące 
   raty kredytowe

Sklep zielarsko - medyczny w Pawłowicach

zaprasza na bezpłatne badania

•poziom witamin  
   i minerałów
•stan wątroby,  
   nerek, kości

Informacja w sklepie pod numerem 32 47 21 222

Urząd Gminy Pawłowice, ŚODR w Częstochowie - PZDR w Pszczynie 
oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają 
rolników na spotkanie dotyczące  m. in. płatności obszarowych 2020  
i dofinansowania do wapnowania, które odbędzie się 12 marca 2020 r.  
o godzinie 10.00 w sali Domu Kultury w Osiedlu Pawłowice.

Szkolenie dla rolników

Kontakt: Biuro PZDR w Pszczynie, tel. 322103328, Anna Rogala  
– Romanek, tel. 515275909
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zawody narciarskie 
zdjęcie narty

Ten dzień był niesamowity! Niemal 500 aktywnych przedszkolaków dało pokaz pozytywnej, sportowej ener-
gii. Świetna zabawa panowała również na trybunach. To była piękna podróż po świecie sportu z Kangurem i jego 
Zwierzo-Przyjaciółmi!

6 lutego w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach 
odbyła się kolejna impreza największego w Europie cyklu imprez 
sportowych dla przedszkolaków – Orlen Przedszkoliada Tour 2020.

Przedszkoliada to 90 imprez w ponad 50 lokalizacjach na 
terenie całej Polski z udziałem ponad 18 tysięcy uczestników, 
dopingowanych przez kolejne tysiące kibiców-rodziców, przy 
aktywnym udziale sportowców z klubów sportowych będących 
partnerami sportowymi imprez. Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.  

Przedszkoliada to jednak przede wszystkim zabawa w sport, 
uśmiech na twarzach dzieci i mnóstwo pozytywnej energii. I takiej 
na pewno nie zabrakło w Pawłowicach. - Dzisiejsza impreza jest 
podsumowaniem zajęć, które prowadzimy w przedszkolach od paź-
dziernika do czerwca – wyjaśnia organizatorka. - Każde zajęcia są 
inne, są elementy piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, ale wszystkie 
łączy dobra zabawa. Nasi instruktorzy zakładają kolorowe przebra-
nia, odgrywają role aktorskie, a wszystko po to, aby zachęcać dzieci 
do aktywności fizycznej i pokazywać, że ruch daje mnóstwo radości.    

W Pawłowicach aktywne przedszkolaki bawiły się wraz z in-
struktorami Przedszkoliada.pl, siatkarzami Jastrzębskiego Węgla 
i piłkarzami GKS Pniówek 74. Do zabawy włączyli się rodzice, 
którzy poza dopingowaniem najmłodszych, wzięli również udział 
w konkursach.

Dzieci z uśmiechem na twarzy prezentowały swoje umie-
jętności na stacjach sportowych. - Najbardziej lubię piłkę nożną 
– przyznał 6-letni Adaś z przedszkola „Jaś i Małgosia” z Pawłowic.

Na zakończenie imprezy, wszystkie Aktywne Przedszkolaki 
otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy oraz nagrody. Nie 
obyło się bez przybicia „piątki” z Kangurem i wspólnego zdjęcia.

W zabawie wzięło udział 25 placówek, m.in. przedszkola  
z Ustronia, Skoczowa, Jastrzębia-Zdroju, Kaczyc, Zebrzydowic. 
Naszą gminę reprezentowały dwie placówki: Niepubliczne 
Przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Golasowicach. bs

Przedszkolaki kochają sport!
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