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Umowa 
została podpisana

Roboty ruszyły

W przetargu na realizację inwestycji złożono 9 ofert, a najtańszą 

przygotowało konsorcjum dwóch firm: Drogród z Ćwiklic i Bud-Rol  

z Golasowic. Inwestycja, która będzie kosztować niecałe 4 mln zł, zostanie 

sfinansowana z budżetu państwa ( 1mln 411 tys. zł), Jastrzębia – Zdroju (1 

mln 308 tys. zł) oraz Pawłowic (1 mln 276 tys. zł). To dlatego, że inwestycja 

realizowana przez gminę Pawłowice w partnerstwie z Miastem Jastrzębie 

- Zdrój uzyskała rządowe dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.  

W ramach prac zostanie kompleksowo przebudowany odcinek  

o długości 3 kilometrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, mijanek 

dla samochodów oraz przebudową infrastruktury gazowej, elektrycznej 

i teletechnicznej. 

Prace rozpoczną się z początkiem maja od budowy kanalizacji 

deszczowej. Z uwagi na szerokość jezdni należy spodziewać się dużych 

utrudnień w ruchu, gdyż droga wymaga gruntownej modernizacji.  

5 maja o godz. 16.00 w budynku OSP Warszowice odbędzie się 

spotkanie z mieszkańcami dotyczące realizacji inwestycji. bs       

21 kwietnia, została podpisana umowa z wykonaw-

cą na przebudowę ul. Partyzantów na granicy Krzyżowic  

i Boryni. Prace potrwają do końca października.

Komisja w terenie

Wyjazd rozpoczął się w Pawłowicach, gdzie remontowany jest 

budynek Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie oraz trwa budowa 

obwodnicy. Samorządowcy chcieli zobaczyć postęp prac przy tej naj-

większej inwestycji realizowanej w naszej gminie oraz rozeznać problem 

budowy ekranów akustycznych. Ekrany mają powstać przy ul. Słowików, 

wzdłuż torów kolejowych na wysokości ul. Stawowej i Klonowej oraz 

przy ul. Zjednoczenia. Zgłoszono również wniosek o budowę ekranów 

przy gospodarstwie rolnym Marcina Ficka.  

Następnie radni udali się do Golasowic, gdzie obejrzeli m.in. stan 

nawierzchni ulic Konopnickiej i Lema (w tym roku ma zostać opraco-

wany projekt przebudowy dróg) oraz wybudowany w ubiegłym roku 

most na ul. Nałkowskiej. Kolejny przystanek był w Pielgrzymowicach. 

Tam oglądali trzy ulice, które mają być realizowane w ramach inicjatywy 

lokalnej. Szczególną ich uwagę zwróciła ul. Borowa z uwagi na wniosek 

mieszkańców dotyczący uruchomienia komunikacji lokalnej. Wizja  

21 kwietnia, połączone komisje Rady Gminy doko-

nały objazdu gminy. W trakcie wyjazdu wójt Franciszek 

Dziendziel przedstawił radnym zaawansowanie inwestycji 

drogowych i kubaturowych realizowanych na terenie gminy 

oraz omówił działania zaplanowane na ten rok. 

Większość zadania dotyczy terenu gminy Pawłowice. Inwestycja 

obejmuje bowiem przebudowę ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na 

odcinku o długości 1,33 km od istniejącego chodnika do granicy gminy 

oraz remont ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie na 

odcinku ok. 1,3 km. W ramach przebudowy powstanie chodnik dla pie-

szych i rowerzystów, będą przebudowane zjazdy, przystanki autobusowe, 

przepusty pod drogą oraz zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. 

Prace, które prowadzi konsorcjum firm Drogród z Ćwiklic i Bud-Rol 

z Golasowic, na razie nie powodują utrudnień w ruchu. Jednak wraz z po-

stępem robót, należy się spodziewać zwężeń jezdni, a także całkowitego 

zamknięcia remontowanych odcinków ulic i wprowadzenia objazdów.  

Zadanie realizowane jest przez powiat pszczyński, który pozyskał 

dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1,9 mln zł w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019. Z budżetu powiatu na inwestycję przeznaczono 1,1 mln zł, 

wkład gminy Pawłowice wynosi 700 tys. zł, a gminy Suszec - 126 tys. zł. 

Termin realizacji wyznaczono na 15 listopada. bs 

W połowie kwietnia przekazano wykonawcy plac bu-

dowy na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego 

przebudowę drogi powiatowej znajdującej się w Pawłowi-

cach, Warszowicach i Mizerowie. Zadanie jest realizowane 

wspólnymi siłami Powiatu Pszczyńskiego, Gminy Pawłowice 

i Gminy Suszec przy wsparciu finansowym budżetu państwa.

w terenie pokazała, jak duży jest to problem. – Autobus, którym jechali-

śmy, żeby minąć bezpiecznie rowerzystę, musiał się zatrzymać. Był to prosty 

odcinek jezdni, na dalszym są jednak zakręty, wąwozy i strome podjazdy. Na 

tę chwilę nie widzę więc możliwości zapewnienia warunków, które umożliwi-

łyby bezpieczne poruszanie się autobusów po tej ulicy, szczególnie w okresie 

zimowym – mówi Krystyna Batko z Urzędu Gminy, która uczestniczyła w 

objeździe z ramienia urzędu gminy.

Z Pielgrzymowic radni dotarli do Jarząbkowic. Tam wójt wskazał im 

miejsce budowy siłowni na świeżym powietrzu. Następnie jadąc ul. Tu-

wima, przez Zbytków pojechali do Warszowic, gdzie zobaczyli pierwszą 

inwestycję zrealizowaną w ramach inicjatywy lokalnej oraz miejsce wyty-

powane do ćwiczeń wysiłkowych. W rejonie strażnicy i firmy JAS FBG wójt 

zwrócił uwagę radnych na budowę ekranów przy drodze krajowej, które 

mają chronić mieszkańców ul. Kościelnej przed nadmiernym hałasem, 

jaki powodują przejeżdżające dwupasmówką samochody. O budowę 

ekranów gmina zabiega już od 5 lat. Inwestycja była zaplanowana do 

realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2016 

roku. Jednak z informacji telefonicznej wiemy, że budowa ekranów nie 

znalazła się w budżecie na ten rok.   

Objazd trwał trzy godziny. Niezbędnych objaśnień udzielali wójt 

Franciszek Dziendziel oraz pracownicy urzędu: Krystyna Batko i Tomasz 

Szatkowski. Takie objazdy odbywają się raz w roku. Spostrzeżenia i uwagi 

z wizji lokalnej przydadzą się podczas kolejnych sesji Rady Gminy, kiedy 

podejmowane będą uchwały dotyczące inwestycji. bs



3RACJE GMINNE

zd
j. b

s

zd
j. b

s
zd

j. b
s

Jakie czekają nas utrudnienia?

AKTUALNOŚCI

Protestujemy przeciwko 
brakowi ekranów

12 kwietnia do Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęła petycja miesz-

kańców w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy ekranów akustycz-

nych chroniących gospodarstwo rolne Marcina Ficka w Pawłowicach. 

Podpisało się pod nią 73 mieszkańców. Są wśród nich pracownicy go-

spodarstwa oraz mieszkańcy ul. Zjednoczenia. W petycji proszą władze 

gminy o pomoc.

Stanowisko mieszkańców w sprawie zabudowy ekranów akustycz-

nych przy gospodarstwie rolnym popiera wójt Franciszek Dziendziel. 

Już w ubiegłym roku dwukrotnie zorganizował w urzędzie spotkanie 

właściciela z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który jest inwestorem 

zadania, aby spróbować rozwiązać kwestię uciążliwości obwodnicy. 

Umówił również spotkanie właściciela z zastępcą dyrektora ZDW w Ka-

towicach i wykonawcą inwestycji. W związku z petycją swoje poparcie 

dla budowy ekranów wyraziła również Rada Gminy, która wspólnie  

Baner o takiej treści od kilku tygodni znajduje się na 

budynku gospodarstwa rolnego w Pawłowicach. Gospo-

darstwo mieści się zaledwie kilka metrów od budowanego 

zjazdu z obwodnicy.

z wójtem skierowała w tej sprawie apel do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich na razie nie widzi możliwości 

montażu ekranów akustycznych ze względu na przepisy prawa. W piśmie 

do właściciela gospodarstwa rolnego pisał, iż obszar ten nie podlega 

ochronie akustycznej. Normy dotyczą ludzi, a nie zwierząt. Badania 

mają być przeprowadzone do 18 miesięcy po oddaniu obwodnicy do 

użytku. - Budowa dodatkowych elementów, jakimi są ekrany, wiąże się  

z wydatkami – mówi Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Pawłowicach. - Ich uzasadnieniem są normy dotyczące hałasu. Aby ba-

dania były wiarygodne, muszą zostać przeprowadzone w okresie kilkunastu 

miesięcy od zakończenia inwestycji.

Dlaczego budowa ekranów w tym miejscu jest tak ważna? Gospodar-

stwa Marcina Ficka i jego syna Macieja znajduje się wzdłuż dwupasmów-

ki. Kilka metrów od obory został wybudowany zjazd z dwupasmówki do 

budowanej obwodnicy. – Boimy się hałasu, który będzie nieunikniony, po 

zakończeniu inwestycji. Drogą będą poruszać się setki samochodów ciężaro-

wych i tirów. Będą przejeżdżać tuż przy oborach – mówi Maciej Ficek. – Nie 

wiemy jak taki hałas będzie wpływał na nasze bydło, a my mamy plany na 

dalszy rozwój gospodarstwa.  

Gospodarstwo Ficków prowadzi hodowlę bydła mlecznego. Obecnie 

liczy 315 sztuk. Produkuje ponad 1 mln litrów mleka rocznie. 

Sabina Bartecka

Telefony do redakcji
Zadzwoniła do nas mieszkanka ul. Słowików w Pniówku. Jej posesja 

znajduje się tuż przy budowanej obwodnicy. Od rana do wieczora 

koparki i ciężarówki przejeżdżają koło jej domu. – Wystarczy, że prze-

jedzie walec z wibratorem, a wszystko w domu drży. Dzisiaj pracują dwie 

takie maszyny. Meble się ruszają, żyrandole kołyszą, człowiek czasem boi 

się, że ściany się zawalą – mówi Grażyna Kozieł z Pniówka.

Jej obawy nie są bezpodstawne. Budynek znajduje się na terenie 

szkód górniczych i ma liczne pęknięcia. -  Obawiam się jednak, że 

maszyny budowlane spowodują, że dojdzie do kolejnych uszkodzeń.    

Pani Grażyna rozumie, że taka inwestycja wiąże się z uciążliwościa-

mi i wymaga użycia wielu ciężkich maszyn. - Najgorzej było jesienią. 

Maszyna ubijająca żwir pracowała od samego rana do 2 – 3 w nocy. 

Z uzyskanych przez nas informacji wiemy, że budynek został 

odszkodowany w 2014 roku z tytułu szkód górniczych. Na etapie 

prac projektowych, budynek był zamieszkały i projektant przewidział  

w jego pobliżu budowę ekranów chroniących przed hałasem. Zostaną 

one zabudowane od strony budowanej obwodnicy.   bs   

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódz-

kich, Powiatowego Zarządu Dróg, firmy wykonującej prace (M-Silnice) 

oraz Urzędu Gminy Pawłowice. W związku z planowaną przebudową 

skrzyżowania, zostanie zamknięty odcinek ul. Pszczyńskiej w kierunku 

Pszczyny (od sygnalizacji świetlnej do mostu). Zakres prac wymaga rów-

nież wprowadzenie ograniczeń w ruchu na dwupasmówce. Na pewnych 

etapach wiślanka zostanie zwężona do jednego pasa, zarówno w kierunku 

Wisły, jak i Katowic. Dobrą wiadomością jest to, że mieszkańcy będą mogli 

z drogi krajowej wjeżdżać do centrum Pawłowic, zarówno od strony Żor, 

jak i Wisły, jak i wyjeżdżać w obydwu kierunkach. Ruch na tym skrzyżo-

waniu będzie regulować tymczasowa sygnalizacja świetlna. W trudnej 

sytuacji znajdą się mieszkańcy ul. Pszczyńskiej i Kolonii Studzieńskiej, 

ale gmina czyni starania, aby mogli oni korzystać z dróg gospodarczych  

w celu dojazdu do Pawłowic.

Zamknięcie drogi planowane jest z początkiem lipca. Jednak już  

w drugiej połowie maja czekają nas utrudnienia związane z zamknięciem 

drogi wojewódzkiej nr 933 w Pniówku. W związku ze szkodami górniczy-

mi, konieczne jest podniesienie poziomu jezdni. Prace będą wymagać 

wyłączenia drogi wojewódzkiej z ruchu w rejonie granicy Pniówka  

z Bziem. Objazd będzie prowadził ulicami Orlą i Kruczą. W tym samym 

czasie mają rozpocząć się prace bitumiczne na już gotowych odcinkach 

budowanej obwodnicy. Nawierzchnia asfaltowa będzie wykonywana 

przy nowym rondzie i na łącznicach. bs

26 kwietnia, w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyło 

się spotkanie w sprawie omówienia planowanej zmiany 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z DK – 

81 w Pawłowicach na czas prowadzenia prac związanych  

z przebudową skrzyżowania.
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WYDARZENIA

Światowy Dzień Ziemi w gminie Pawłowice

Przedszkolaki i uczniowie szkół już od wielu lat włączają się 

w obchody. Akcje sprzątania wspomaga Urząd Gminy, który 

dostarczył worki, rękawiczki oraz zapewnił odbiór zebranych 

śmieci. Dzięki zaangażowaniu młodzieży i ich opiekunów teren 

naszej gminy został wysprzątany i oczyszczony z odpadów. Jak 

mówi Wojciech Bazgier, kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, akcja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. - Tego 

rodzaju wydarzenia służą propagowaniu wychowania ekologicznego 

wśród dzieci i młodzieży – mówi. - Uwrażliwiają je na zachowanie 

czystości w otaczającym nas środowisku. Z okazji Światowego 

Dnia Ziemi, w szkołach i przedszkolach odbywały się również 

przedstawienia i konkursy związane z ekologią. bs

Zużyte opony, plastikowe butelki, szklane po-

jemniki, stare ubrania - to tylko część śmieci, jakie 

nauczyciele i uczniowie znaleźli w terenie otaczającym 

ich placówkę. Impulsem do sprzątania był obchodzony 

23 kwietnia Światowy Dzień Ziemi.

W Golasowicach 
uczniom 

pomagali 
sprzątać sa-

morządowcy: 
wójt Franciszek 
Dziendziel i dy-

rektor Gminnego 
Zespołu Oświaty 

Jan Figura.

Gonitwa myśli przed snem, tysiąc pomysłów na zabawę, strach przed 

ciemnością – o tym wszystkim opowiada najnowsze przedstawienie 

Małej Fanaberii, grupy teatralnej działającej w Gminnym Ośrodku Kul-

tury.  – Nad spektaklem pracowaliśmy od września – opowiada reżyserka. 

– Dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach rekwizytów i strojów. 

Same uszyły poduszki, z którymi pokazują się na scenie.  

Ta realizacja opowiada o strachu, który ma wielkie oczy i o tym, że 

najlepsza na sen jest kołysanka. W obsadzie: Julia Makuła, Kinga Włodar-

21 kwietnia, na scenie Centrum Kultury w Pawłowi-

cach, odbyła się premiera spektaklu grupy teatralnej Mała 

Fanaberia pt. „Zabawy przed snem”. To kolejne znakomite 

przedstawienie w reżyserii Ewy Sikory.

Gdy dzieci nie chcą spać? czyk, Julia Nyderek, Joanna Okopa, Maria Kania, Klaudia Klepek, Laura 

Derda oraz Rafał Królik. – Do grupy należę od kilku lat – mówi Rafał. – Lubię 

występować przed publicznością.

Spektakl został ciepło przyjęty przez publiczność, wśród której znaleźli 

się bliscy i znajomi aktorów. - Obejrzałam przedstawienie już dwa razy i je-

stem zachwycona tym, jak córka radzi sobie na scenie. Nie ma w ogóle tremy 

– mówiła nam mama Julii Nyderek. – To efekt zajęć teatralnych. Dzięki nim 

córka stała się bardziej odważna i otwarta w kontaktach z innymi ludźmi.   

Spektakl wyreżyserowała Ewa Sikora, instruktorka teatralna Gmin-

nego Ośrodka Kultury. W przeciągu kilkunastu lat udało się jej stworzyć 

wiele znakomitych spektakli z udziałem dzieci i młodzieży. Dzięki wy-

budowaniu Centrum Kultury zyskała miejsce, aby rozwinąć działalność  

w oparciu o profesjonalną scenę, a widzowie - komfort i świetne warunki, 

aby oddać się w pełni magii teatru. bs 

Ewa Sikora (z lewej) w podwójnej roli: aktorki i reżyserki.
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Co z przewiązką 
przy ul. Leśnej?

Rolnicy… orzą drogi
Z nastaniem wiosny zaczęły się kłopoty z drogami 

w gminie. Niektórzy rolnicy, wjeżdżając na pola ciężkim 

sprzętem, zamiast orać tylko własny kawałek ziemi, przy 

okazji „obrabiają” również drogi i linie kolejowe.

W czym problem? - Konstrukcja drogi wymaga istnienia pobocza i 

rowu odwadniającego. Pobocze, czyli pas utwardzonego terenu, służy 

pojazdom do wymijania lub omijania, gdy jezdnia jest bardzo wąska. Rów 

potrzebny jest do jej odwodnienia oraz utrzymania stabilności nawierzch-

ni drogi – wyjaśnia Krystyna Batko, kierownik Referatu Infrastruktury 

Komunalnej w Pawłowicach. 

Zaorywanie pól aż do granicy asfaltu jest działaniem, które być 

może w niewielkim stopniu powiększa areał uprawy, lecz powoduje 

bardzo duże straty dla wszystkich. - Droga pozbawiona poboczy i ro-

wów odwadniających, szybko ulega zniszczeniu, gdyż nie ma naturalnej 

ochrony - zauważa Krystyna Batko. 

Kolejną sprawą jest zanieczyszczanie dróg wywożonymi z pola 

resztkami roślin, ziemią, albo obornikiem. Zdarza się również, że rolnik 

zbyt nisko podniesie pług przy zawracaniu lub podczas wyjeżdżania 

z pola i niszczy drogę zdzierając lemieszem jej krańce. Część dróg nie 

jest przystosowana do jazdy ciężkimi traktorami a rolnicy używając 

ich, rozjeżdżają pobocza i wybijają dziury w drogach tłuczniowych. 

- Ostatnio zaorywane są nie tylko drogi, ale także linie kolejowe. Wy-

wlekana na tory kolejowe ziemia stwarza duże zagrożenie komunikacyjne. 

Mamy również zgłoszenia o wyorywaniu korzeni drzew rosnących w pasie 

drogowym. Drzewa tracą statykę i wywracają się lub usychają, co stwarza 

duże zagrożenie w ruchu – dodaje Krystyna Batko.

Przypominamy, że rolnikom za niszczenie dróg grożą kilkuset-

złotowe mandaty oraz naprawa na własny koszt poczynionych 

zniszczeń. bs

Klinkierówka zielenieje

27 kwietnia, w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z biurem 

projektowym Meritum z Chrzanowa, które projektowało budynek 

Centrum Kultury, i przedstawicielami MC Buchemie, specjalistami  

w zakresie zabezpieczania ścian z cegieł. Jednym z proponowanych 

rozwiązań na usunięcie zacieków i poprawę wyglądu elewacji jest 

dokładne wyczyszczenie ścian pokrytych cegłą klinkierową, a na-

stępnie ich impregnacja środkami chemicznymi w celu wypełnienia 

mikroporów. Takie działania pozwolą przywrócić pierwotny wygląd 

ścian z gwarancją na 10 do 15 lat. Gmina zamierza realizacją i kosz-

tami prac obciążyć biuro projektowe, które zdecydowało o wyborze 

tego rodzaju cegły, mimo zastrzeżeń, zarówno ze strony gminy, jak 

i wykonawcy. Cegła użyta do wykonania elewacji została sprowa-

dzona z Austrii. Ten rodzaj cegły jest ręcznie formowany i cechuje 

się wyższą absorpcją wody w porównaniu do zwykłej klinkierówki. 

Projektant uzyskał od producenta zapewnienie, że cegła nadaje się 

na elewację, ale konstrukcja Centrum Kultury jest specyficzna, ściany 

są pochyłe i spełniają również funkcję pokrycia dachowego. Klinkie-

rówka w tym miejscu się nie sprawdziła, bo narażona na czynniki 

zewnętrzne, pod wpływem wilgoci zzieleniała i w przyszłości może 

zacząć się kruszyć. 

Gmina Pawłowice wystąpiła już do pracowni projektowej o na-

prawę elewacji wykonanej z niewłaściwego materiału. bs 

Cegła klinkierowa, z której wykonano elewację 

budynku Centrum Kultury w Pawłowicach, pokryła się 

zielonym nalotem. Gmina chce, aby usterkę usunęło biuro 

projektowe, które zdecydowało o wyborze materiału, mimo 

zastrzeżeń ze strony gminy i wykonawcy inwestycji. 

Spotkanie, na wniosek sołtysa Zbytkowa, zwołała poseł RP Mał-

gorzata Pępek. W dyskusji dotyczącej zamykania przejazdów na 

dwupasmówce uczestniczyli: władze samorządowe, przedstawiciele 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz miesz-

kańcy Zbytkowa i Pawłowic. 

Likwidacja przewiązki przy ul. Leśnej utrudni w znaczący sposób 

poruszanie się po drodze krajowej mieszkańcom ul. Turystycznej  

w Zbytkowie, ul. Leśnej w Pawłowicach oraz rolnikom uprawiającym 

25 kwietnia w Zbytkowie, odbyło się spotkanie  

w sprawie planowanej przez GDDKiA likwidacji przewiązek 

na DK-81 na terenach gmin Strumień i Pawłowice. Chodzi 

m.in. o przewiązkę przy ul. Leśnej. 

ziemię wzdłuż DK 81 w tych miejscowościach.

Przypomnijmy, że już w 2014 roku zostały zamknięte dwie bar-

dzo niebezpieczne przewiązki na drodze krajowej w Pawłowicach.  

W marcu 2015 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Pawłowice 

w sprawie likwidacji przejazdów przy  ul. Myśliwskiej i Leśnej. Ustalono 

wtedy, że przewiązka przy ul. Leśnej zostanie zlikwidowana dopiero 

po wyznaczeniu miejsca bezpiecznego przejścia dla pieszych przez 

dwupasmówkę, a zamknięcie przejazdu przy ul. Myśliwskiej nastąpi 

po wykonaniu utwardzonej drogi zbiorczej łączącej ul. Myśliwską  

z ul. Strumieńską.  

Podczas spotkania 25 kwietnia, postanowiono wstrzymać zamy-

kanie przewiązek do czasu wykonania drogi gospodarczej między 

ulicami Myśliwską i Strumieńską. Obecnie trwa procedura wydzielenia 

geodezyjnego w celu sprawdzenia, czy teren należący do GDDKiA 

jest wystarczającej szerokości, aby po wydzieleniu pasa drogi krajowej 

wykonać drogę gospodarczą.         

Sabina Bartecka
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Odeszła Krystyna 
Twardzik

Czy wiesz, że…

Krystyna Twardzik urodziła się w Krzyżowicach w 1941 roku. Już jako 

młoda mężatka zaczęła aktywnie działać na rzecz swojej miejscowości.  

W 1979 roku została przewodniczącą koła gospodyń wiejskich. Rok 

później założyła zespół „Harmonia”, który początkowo funkcjonował pod 

nazwą „Krzyżowiczanki”. Powołała do życia zespół dziecięcy „Harmonijki”. 

Miała niezwykły talent pisarski i muzyczny. Spod jej pióra wyszło kilkaset 

tekstów piosenek wykonywanych na różne okazje. Piosenki o pracy rolni-

ka, miłości ojczyzny czy Krzyżowicach były i nadal są wykonywane przez 

zespół w czasie uroczystości gminnych i regionalnych. Opracowane przez 

nią kompozycje są znane w całym regionie. Zespoły chętnie je wykonują 

z uwagi na ich niezwykłą melodyjność i łatwość wpadania w ucho. Swój 

talent i poczucie humory wykorzystywała przy pisaniu przedstawień 

teatralnych, skeczy i humoresek. Była również ich reżyserką i scenografką. 

O jej dokonaniach było głośno. Wystawioną przez Harmonię „Szopkę 

Bożonarodzeniową” sfilmowała Telewizja Polska, a w 2000 r. występy 

Harmonii zostały wykorzystane przez TVP Kraków.          

Odeszła aktywna działaczka i organizatorka życia społecznego i kul-

turalnego w swojej miejscowości. Osoba niezwykle skromna, otwarta 

na ludzi, bardzo życzliwa i serdeczna. W naszej pamięci pozostanie jako 

bardzo elegancka, energiczna, uśmiechnięta i sympatyczna osoba, która 

dla każdego znalazła dobre słowo, odrobinę uśmiechu, dobrej rady. Praca 

społeczna była całym jej życiem. 

W 2005 r. odebrała nagrodę „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” przy-

znawaną osobom zasłużonym dla rozwoju i promocji gminy.

Krystyna Twardzik zmarła 23 kwietnia w wieku 74 lat. Jej pogrzeb 

odbył się 26 kwietnia w kościele ewangelicko-augsburskim w Żorach. 

Sabina Bartecka

Zmarła Krystyna Twardzik, długoletnia przewodniczą-

ca Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżowicach i założycielka 

zespołu „Harmonia”. Komponowała piosenki, które znalazły 

się w repertuarze wielu zespołów naszego regionu.  

Gmina wyremontowała i przeprowadziła adaptację budynku 

na swój koszt. Wydała na to 2,6 mln zł. Część hospicyjną oddała 

Caritasowi w dzierżawę, drugą zajmuje NZOZ Zdrowie. W latach 40. 

ubiegłego wieku w budynku znajdowała się Szkoła Mniejszości Nie-

mieckiej, a później Izba Porodowa Ośrodka Zdrowia w Krzyżowicach.  

Krzyżowickie hospicjum prowadzi Caritas Archidiecezji Katowickiej. 

Jego dyrektorem jest ks. Zdzisław Tomziński, który zawiaduje również 

Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym bł. Jana Pawła II w Katowi-

cach, świętującym w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia. Prowa-

dzony pod auspicjami Caritas ADH ma dwa oddziały w Katowicach 

(przy ul. Czempiela i Różyckiego) oraz jeden zamiejscowy – właśnie 

w Krzyżowicach. Podczas uroczystego spotkania, na wydziale Teo-

logicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wójt w imieniu 

gminy odebrał podziękowania za dotychczasową współpracę 

i wsparcie. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący rady 

gminy Aleksander Szymura i skarbnik Agnieszka Kempny.

W hospicjum otacza się opieką obłożnie chorych po długotrwa-

łym leczeniu szpitalnym, którzy wymagają specjalnej rehabilitacji. 

Świadczenia udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta, 

psychologa, kapelana oraz wolontariuszy. bs

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy znajdujący się w Krzy-

żowicach ma już 10 lat. W chwili powstania był to pierwszy 

tego typu oddział na Śląsku i w Polsce Południowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Szymura

wraz z radnymi

Wójt Gminy Pawłowice

Franciszek Dziendziel 

wraz z pracownikami urzędu 

Z wielkim smutkiem żegnamy

śp. Krystynę Twardzik
zasłużoną mieszkankę gminy Pawłowice,

społeczniczkę, osobę o wielu talentach

i wysokiej kulturze.

Wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym

składają

Supernowoczesne 
autobusy MZK

Pojazdy marki Scania produkowane są w Słupsku i należą do naj-

nowocześniejszych autobusów miejskich na świecie. Napędzane są 

ekologicznym silnikiem EURO-6, posiadają niską podłogę we wszystkich 

wejściach, wzmocnioną konstrukcję zapewniającą większe bezpieczeń-

stwo pasażerów, a także najnowsze rozwiązania w zakresie wentylacji, 

ogrzewania i klimatyzacji. Dla pasażerów oznacza to: pełną klimatyzację, 

ogrzewanie, 31 miejsc siedzących, a także miejsce dla wózków z dziećmi 

i osób niepełnosprawnych. Podobny komfort podróżowania zapewnia 

Solaris New Urbino, flagowy produkt polskiego producenta pojazdów 

komunikacji publicznej. Autobusy od 2015 roku można spotkać na 

ulicach austriackich, niemieckich, norweskich i włoskich. bs

25 pojazdów marki Scania Citywide i 14 autobusów 

Solaris New Urbino na początku kwietnia wyjechało na trasy 

MZK. Nowe autobusy pojawiły się na ulicach Jastrzębia i oko-

lic, a także na trasach do Pawłowic, Żor i w kierunku Mszany.  
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W sobotę, 16 kwietnia wszyscy chętni, posiadający w domu stare, 

niezniszczone, a nieprzydatne już rzeczy mogli przynieść je na Pchli Targ 

i odsprzedać lub wymienić. Ładna pogoda sprawiła, że pawłowicki targ od-

wiedziła liczna grupa zarówno sprzedających, jak i kupujących, którzy uważ-

nie oglądali oferowane do sprzedaży artykuły gospodarstwa domowego.   

Wolontariusze z Ośrodka Pomocy Społecznej rozdawali najmłodszym 

baloniki i cukierki, a dla nieco starszych mieli żetony do zakupowych 

wózków. Zapełnił się kosz z ubraniami przygotowany dla potrzebujących. 

Zainteresowaniem cieszyły się również przedmioty oferowane w ramach 

wyprzedaży niepotrzebnego sprzętu ze szkół – sprzedano szkolne mate-

race, drewniane krzesełka oraz tablicę do pisania. 

Sprzedającym i kupującym towarzyszyła muzyka  w wykonaniu akor-

deonisty Andrzeja Caniboła. W takich okolicznościach nie dziwi fakt, że 

mieszkańcom spodobał się pomysł organizowania Pchlego Targu. Wszyscy 

odchodzili bardzo zadowoleni, bo naprawdę za kilka złotych kupili wiele 

ciekawych rzeczy. Wiele osób pytało, kiedy znowu będzie organizowany 

taki targ. bs
W związku z dużym zainteresowaniem, Urząd Gminy planuje, 

aby Pchli Targ odbywał się cyklicznie raz w miesiącu. 
Kolejny planowany jest 21 maja. 

Dzieci udzielają pierwszej pomocy!
Mają dopiero 10 lat, a już wiedzą czym jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa czy jak wygląda pozycja boczna ustalona.

Uczniowie klasy III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzyżowicach uczestniczyli w programie pro-

filaktycznym „Ratujemy – uczymy ratować” finansowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Podczas zajęć prowadzonych przez pedagog Justynę Zawieruchę, dzieci dowiadywały się jak po-

winno wyglądać udzielanie pierwszej pomocy. Najpierw zapamiętywały numery alarmowe, a następnie 

uczyły się, jak przeprowadzić rozmowę telefoniczną z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, sprawdzić 

przytomność poszkodowanego oraz ułożyć go w pozycji bocznej – ustalonej. Zdobytą wiedzę maluchy 

mogły sprawdzić w praktyce. Każdy uczeń ćwiczył na manekinach sztuczne oddychanie oraz masaż 

serca. Zakończeniem zajęć był egzamin z praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

Udany debiut 
pchlego targu!

Zabawki, książki, ubrania, krzesła i sprzęt sporto-

wy – to wszystko i  wiele więcej można było zobaczyć, 

sprzedać i kupić na Pchlim Targu organizowanym przez 

Urząd Gminy Pawłowice.
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linie do pakowania twarogu, jedną z najnowocześniejszych w Polsce. To 

pozwoliło zwiększyć moce produkcyjne i ograniczyć ciężką pracę ludzi. 

- Przez ostatnie cztery lata systematycznie dążyliśmy do tego, aby praca  

w naszym zakładzie była lżejsza. To ważne, bo naszą załogę stanowią w 80 

proc. kobiety. Załoga to wysoce wyspecjalizowana kadra pracownicza, która 

ma poczucie ogromnej odpowiedzialności, pracuje na dwóch zmianach 

– mówi pani Marzena. - Nasi pracownicy zajmują się prowadzeniem proce-

sów technologicznych, jak też konfekcjonowaniem twarogów. Ich praca jest 

niezbędna, o czy może świadczyć wzrost zatrudnienia w ostatnim półroczu 

o 25 proc. –  dodaje.

Nowoczesna linia pozwoliła zakładowi zwiększyć produkcję  i uzyskać 

powtarzalność i jednorodność produktu. Oznacza to, ze każdy twaróg  

z Pawłowic, niezależnie od tego gdzie i kiedy go kupimy, ma stałą 

gramaturę, konsystencję i smak. Twaróg produkowany jest tradycyjnie,  

a sekretem długiego okresu ważności jest zamknięty obieg technologicz-

ny. Nacisk na higienę pozwala na zachowanie ciągłości mikrobiologicznej 

produktu i przydatności do spożycia przez 30 dni, mimo że do sera nie 

daje się konserwantów i polepszaczy smaku.

Krajankę z Pawłowic można kupić w wielu sklepach na terenie 

Polski, także w popularnych sieciach handlowych. Sztandarowy pro-

dukt zakładu oraz inne produkty OSM Włoszczowa oferowane są m.in.  

w sklepie znajdującym się w budynku mleczarni. Nowością jest to, że od 

października 2015 roku produkowany w Pawłowicach twaróg trafia do 

Izraela! Kontener twarogu drogą powietrzną przesyłany jest tam dwa razy 

w miesiącu, ale serek tak przypadł do gustu, że jest zapotrzebowanie na 

jego większe ilości. 

To dobry sygnał, bo branża  mleczarska boryka się z dużymi pro-

blemami. - Ostatnie 2 lata są trudne dla branży ze względu na światowy 

kryzys na rynku mleka, zniesienie kwotowania, wprowadzone embargo. Nasi 

zachodni sąsiedzi wypychają u nas swoją nadprodukcję, na rynki trafiają sery 

z importu – po cenach znacznie niższych niż koszty ich wyprodukowania  

w Polsce – wyjaśnia Marzena Kempska. - Mamy jakościowo bardzo dobre 

produkty, potrzeba nam tylko patriotyzmu do ich zakupu – podsumowuje.  bs           

Twaróg z Pawłowic 
lata do Izraela!

W tym roku mija już 11 lat, od kiedy zakład mleczarski znajdujący 

się w Pawłowicach został przyłączony do mleczarskiego giganta, jakim 

jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa. Znajdująca się  

w naszej gminie spółdzielnia została ukierunkowana na produkcję twarogu 

półtłustego. To sztandarowy produkt pawłowickiej mleczarni, ceniony 

za wyborny smak i wysoką jakość. – Jego produkcja w naszym zakładzie 

sięga czasów przedwojennych. Smak i technologia produkcji od lat pozostają 

niezmienne – mówi Marzena Kempska, dyrektor OSM Włoszczowa Oddział 

Pawłowice.

W czym tkwi sekret twarogu z Pawłowic? Pawłowicka krajanka wytwa-

rzana jest metodą tradycyjną z mleka pasteryzowanego, ukwaszonego 

szczepionkami mleczarskimi, co daje naturalny i niepowtarzalny smak. Bez 

dodatku substancji konserwujących, sztucznych barwników, substancji 

wzmacniających smak lub zapach doskonale nadaje się do serników, 

twarożków, czy naleśników. Twaróg dostępny jest w kostce o masie 1 kg, 

250 g, a od niedawna również 400 g. W ofercie jest też twaróg mielony 

dla cukierników w wiadrach 11 kg.    

Mleczarnia z Pawłowic każdego dnia skupuje ok. 45 tys. litrów mleka, 

głównie z okolic Bielska – Białej, Pawłowic,  Żywca i Bronowa. Obecny 

dzienny przerób mleka wynosi 65 tys. litrów, brakująca ilość uzupełniana 

jest ze skupu OSM Włoszczowa, który jest prowadzony w okolicy Śląska. 

W ciągu czterech lat, od 2011 do 2015 roku, produkcja twarogu wzrosła 

o 300 procent! Dwa lata temu spółdzielnia uruchomiła nowoczesną 

Twarogiem z Pawłowic zajadają się nie tylko mieszkań-

cy naszego regionu. Biały przysmak trafia na stoły Niemców, 

Słowaków, a nawet Izraelczyków. Co dwa tygodnie kontener 

z krajanką przewożony jest samolotem do Izraela.
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Poradnia rozwija skrzydła 

Zespół doświadczonych specjalistów złożony z 3 logopedów, 2 pedagogów, oligo-

nofrenopedagoga, psychologa i fizjoterapeuty realizuje z dzieckiem program oparty na 

zaleceniach zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej 

przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne dzieciom, u których wykryto niepełno-

sprawność i wynikającą z niej potrzebę wspomagania rozwoju. 

- Pracujemy z dzieckiem i rodziną w sposób kompleksowy – uwzględniając wszystkie 

aspekty rozwojowe, w tym te wymagające wsparcia i te, które są przydatne w codziennym 

funkcjonowaniu w rodzinie, w przedszkolu i w grupie rówieśniczej. Wczesne wspomaganie 

realizujemy z małymi dziećmi, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej – mówi Elżbieta 

Molska, właścicielka poradni. 

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowe-

go, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia  

u niego nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 lat). Za zajęcia 

rodzice nie płacą. Są one finansowane z budżetu państwa. Maksymalnie dziecko może 

korzystać z 8 godzin terapii w miesiącu. – Trafiają do nas dzieci z różnymi afazjami, pora-

żeniem mózgowym, spektrum autyzmu, z zaburzeniami mowy i zachowania – tłumaczy. 

– Najmłodszy nasz pacjent ma zaledwie miesiąc. 

Oprócz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, poradnia prowadzi terapię 

integracji sensorycznej, pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną. Z pomocy spe-

cjalistów korzysta obecnie ponad setka pacjentów. – Zainteresowania poradnią przerosło 

nasze oczekiwania – przyznaje właścicielka. – Mamy pacjentów nawet z Katowic. 

Poradnia „Ala i As”, która od stycznia działa w Willi Reitzensteinów 

w Pawłowicach, jest miejscem, w którym dzieci wymagające wczesnego 

wspomagania rozwoju i ich rodzice otrzymują fachową pomoc. Już setka 

dzieci korzysta z oferty poradni.

Kto może zgłosić się do poradni? - Każdy rodzic za-

niepokojony rozwojem swego dziecka, który zaobserwuje 

niepokojące sygnały w zachowaniu malucha - wyjaśnia. 

– W naszej poradni zdiagnozujemy dziecko i w razie 

potrzeby skierujemy na zajęcia wczesnego wspomaga-

nia rozwoju, które są bezpłatne dla dzieci od momentu 

urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. bs

Specjaliści pracujący w Poradni „Ala i As” 
w swojej terapii starają się maksymalnie 
włączać rodziców, którzy z uczestnictwa 
i obserwacji zajęć czerpią wskazówki do 

dalszej pracy z dzieckiem w domu.

W związku z dużym zainteresowaniem poradnią dla dzieci, jej 

właścicielka postanowiła rozszerzyć swoją działalność o dzienny 

dom pobytu dla seniorów. Wygrała przetarg, który ogłosiła gmina 

na zagospodarowanie pomieszczeń znajdujących się na piętrze 

Willi Reitzensteinów. W styczniu 2017 roku planuje utworzyć 

dzienny dom pobytu dla osób w wieku powyżej 60 lat, w którym 

seniorzy będą mogli wspólnie spędzać czas, będą mieć zapew-

niony ciepły posiłek oraz przygotowaną ofertę zajęć.

Przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej ankieta 

potwierdziła potrzebę rozwinięcia w gminie Pawłowice działań 

skierowanych dla tej właśnie grupy wiekowej mieszkańców. 

Ankiety można było wypełniać on-line lub w wersji papierowej. 

W badaniu wzięło udział 355 osób, co stanowi 13 proc.  ogólnej 

liczby mieszkańców w wieku 60 +. Większość badanych, bo aż 

212 osób (60 proc.), jest zainteresowanych pobytem w tego typu 

placówce. Wśród usług oferowanych w dziennym domu pobytu 

wymieniano najczęściej: dziedzinę kultury i edukacji (142 oso-

by) oraz zapewnienie minimum jednego ciepłego posiłku (140 

osób). 118 osób zwróciło uwagę na udzielenie pomocy w czyn-

nościach dnia codziennego. Jeżeli chodzi o konkretne zajęcia, 

w jakich chcieliby uczestniczyć seniorzy, największym zaintere-

sowaniem cieszyły się wykłady z wiedzy o zdrowiu (130 osób), 

obsługa komputera (85 osób) i różnego rodzaju gry (84 osoby).

- Mamy sprawdzony zespół specjalistów, na pewno z niego 
skorzystamy. Nasza pani psycholog jest instruktorką jogi, więc 
myślimy o tej formie ruchu dla seniorów – mówi Elżbieta Molska, 

właścicielka. – Zanim otworzymy placówkę, chcemy zdobyć 
informacje na temat ewentualnego dofinansowania do naszej 
działalności. Zależy nam na tym, aby nasza oferta była możliwie 
jak najtańsza, bo wiemy, że większość seniorów znajduje się  
w trudnej sytuacji finansowej.

Sabina Bartecka

Powstanie dom dla seniorów
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KULTURA

PRZEWODNIK

PO KULTURZE

MAJ

www.gokpawlowice.pl

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

4 maja, godz. 17.00
 Składanka polskich animacji

Najmłodszych widzów zapraszamy na filmy animowane produk-

cji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

4 maja, godz. 19.00
„10.000 km”

Barcelona. Oni - oboje piękni i młodzi. Razem planują wspólną 

przyszłość. Pewnego dnia ona dostaje maila z zaproszeniem na 

roczny staż do Los Angeles. Obserwujemy ich wspólny poranek, 

a potem dziwny związek na odległość charakteryzujący się 

tylko namiastką czyjejś obecności - widokiem bliskiej osoby na 

ekranie komputera. To poprzez różnego rodzaju komunikatory śledzimy ich wzloty  

i upadki. „10.000 kilometrów” w bardzo oryginalny, wiarygodny i wzruszający 

sposób pozwala nam przeżywać to wszystko razem z bohaterami filmu.

18 maja, godz. 19.00,
„Franciszek” 

Pierwszy biograficzny film fabularny o papieżu Franciszku. Film 

z jednej strony przybliża postać Franciszka (świetna rola Dario 

Grandinetti), z drugiej zaś podpowiada, jak można opanować 

trudną sztukę sprawowania władzy - czy to w Kościele czy  

w państwie. Papież w tym filmie jest autentyczny, bezpośredni, otwarty na ludzi 

i świat. Film powstał na podstawie książki pt. „Franciszek. Życie i rewolucja”, autor-

stwa Elisabetty Pigue, dziennikarki, korespondentki we Włoszech i Watykanie dla 

największej argentyńskiej gazety „La Nación” 
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Senior Cafe
Zapraszamy emerytów, rencistów i gospodynie domowe  

na dopołudniowe spotkania z kulturą, podczas których 

będą mogli spędzić czas w miłym towarzystwie, ciekawie  

i twórczo. Poniżej tematyka kolejnych zajęć:

4 maja – Nordic walking (Tym razem uczestnicy spotka-

nia odwiedzą z kijkami nordic walking Willę Reitzensteinów, 

poćwiczą na świeżym powietrzu, a także porozmawiają na 

temat majówki).

11 maja – Gry planszowe

18 maja – „Zadbajmy o dłonie”

 Spotkania w ramach Senior Cafe odbywają się w każdą 

środę od 10.00 do 12.00 w Centrum Kultury lub w plenerze.        

Malujemy z natury
13 maja, godz. 10.00, 

Centrum Kultury Pawłowice

Już po raz ósmy spotkamy się z pasjonatami rysunku 

i malarstwa. Konkurs „Malujemy z natury” zachęca do 

rysowania na żywo zaaranżowanych wysp z przeróżnymi 

przedmiotami użytku codziennego i nie tylko. Konkurs 

skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

województwa śląskiego. Karty zgłoszenia należy dostarczyć 

osobiście lub wysłać do 12 maja na adres GOK Pawłowice. 

Opłata wpisowa w wysokości 7 zł płatna jest w kasie GOK  

w dniu konkursu. Rejestracja uczestników prowadzona 

będzie od 9.30 do 10.00.             

O Czerwonym Kapturku
20 maja, godz. 17.00, 

Centrum Kultury Pawłowice 

Zapraszamy najmłodszych pasjonatów magicznego 

świata teatru na przedstawienie pt. „O Czerwonym Kapturku, 

czyli do prawdy po sznurku” w wykonaniu Teatru Moich 

Marzeń z Chorzowa.

Znana wszystkim dzieciom historia o perypetiach 

dziewczynki wędrującej przez las do babci została opowie-

dziana na nowo. Wilk – Dżentelmen kocha bowiem kwiaty,  

a w intrygę wpląta go podstępna Wiewiórka. To nie wszyst-

ko: baśń zawiera mnóstwo muzyki, tańca i piosenek, których 

refreny pozostają z dziećmi na długo. Przedstawienie z czy-

telnym morałem, dynamicznie wyreżyserowane i świetnie 

zagrane. Polecamy!

Nowość! Bilety na teatrzyki od kwietnia 

można kupić on-line poprzez stronę 

www.gokpawlowice.pl.
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Jako pierwsi zobaczyli 
portret Ottona

Trubadurzy na 
Dniach Pawłowic!

Grono czytelników wysłuchało z wielkim zainteresowaniem informa-

cji o trudnych losach ludności śląskiego pogranicza od czasów najdaw-

niejszych po wybuch II wojny światowej. Prelegent w barwny sposób 

przedstawił dzieje wojen toczonych w ziemi pszczyńskiej i ich wpływ 

na życie mieszkańców. Uczestnicy wykładu jako pierwsi mogli zobaczyć 

zaprezentowany przez dra Małeckiego portret Ottona Zygmunta Ejsy-

monta, ułana, kawalerzysty, majora Wojska Polskiego, dowódcy obrony 

Bożej Góry w Jastrzębiu Zdroju w 1939 r. i uczestnika dalszych walk  

kampanii wrześniowej. Gość odpowiedział na liczne pytania czytelników, 

najlepszym słuchaczom, którzy odpowiedzieli na jego pytania wręczył 

nagrody książkowe, wzbogacił też księgozbiór naszej biblioteki o dwie 

ciekawe pozycje historyczne.

Joanna Zdziebło   

12 kwietnia, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

odbył się drugi już wykład dra hab. prof. Uniwersytetu Ja-

giellońskiego Mariana Małeckiego, tym razem poświęcony 

działaniom wojennym na ziemi pszczyńskiej. 

Tradycyjnie w ostatni weekend maja czeka nas największa impreza 

plenerowa w naszej gminie, czyli Dni Gminy Pawłowice. Świętować 

będziemy dwa dni, 28 i 29 maja.

Sobota rozpocznie się programem dla dzieci w wykonaniu agencji 

teatralnej Gabi-Art, która już wielokrotnie gościła w naszej gminie, za 

każdym razem wywołując radość i uśmiech najmłodszych. Wieczorem 

zaś królować będzie disco polo. Wystąpi zespół Skalar’s, a pawłowicka 

publiczność usłyszy takie hity, jak: „Hymn singla” i „Nieprzespana noc”. 

Wieczór zakończy się potańcówką. Do tańca przygrywać będzie zespół 

Jack&Band.      

Niedzielny program został przygotowany pod hasłem „Powróćmy jak 

za dawnych lat, czyli PRL”. Na scenie ustawionej na placu przy Urzędzie 

Gminy wystąpią: zespół „Happy Folk”, orkiestra dęta KWK „Pniówek” oraz 

grupy śpiewacze działające przy GOK Pawłowice. Program artystyczno – 

kabaretowy w wykonaniu artystów śląskiej sceny muzycznej poprowadzi 

Krzysztof Wierzchowski. Gwiazdą tegorocznych Dni Pawłowic będą 

„Trubadurzy”. Zespół w składzie: Sławek Kowalewski, Marian Lichtman, 

Piotr Kużniak i Jacek Malanowski zagra pawłowickiej publiczności swoje 

największe przeboje, takie jak m.in. „Przyjedź mamo na przysięgę”, „Znamy 

się tylko z widzenia”, „Krajobrazy”, „Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno”, 

„Kasia”, „Cóż wiemy o miłości”.

Podobnie jak w latach poprzednich, nie zabraknie atrakcji dla naj-

młodszych w parku. Instruktorki GOK będą prowadzić animacje i dzia-

łania plastyczne, a wspierać je będzie klaun Dyzio, przyjedzie też wesołe 

miasteczko z karuzelami i licznymi atrakcjami. Szczegółowy program  

w kolejnym wydaniu gazety, bs

Wiemy już kto wystąpi na Dniach Gminy Pawłowice. 

W naszej gminie gościć będziemy legendę polskiego rocka 

– zespół „Trubadurzy”.

Pejzaże, postacie i przestrzenie zrealizowane w technice witrażu – nie-
zwykłe prace studentek Uniwersytetu Śląskiego (w tym pawłowiczanek 

Anety Płaczek i Joanny Witoszek), zrealizowane w pracowni witrażu 
prof. Elżbiety Kuraj i dr hab. Katarzyny Pyki, można oglądać do 6 maja. 

Zapraszamy do galerii „II Piętro” w Centrum Kultury Pawłowice.
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Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 

1. Odra Opole  22 51 47-13

2.  Rekord Bielsko-Biała  22 43 33-12

3. BKS Stal Bielsko-Biała  21 42 37-18

4. Górnik II Zabrze  22 39 37-16

5. Skra Częstochowa  22 39 27-20

6. Pniówek Pawłowice Śląskie 22 38 31-18

7. LKS Bełk  22 31 35-30

8. Szombierki Bytom  22 30 26-33

9. GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 21 30 26-20

10. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 22 28 30-38

11.  Ruch Zdzieszowice  22 26 22-25

12. Ruch II Chorzów  22 25 29-40

13. LKS Czaniec  22 20 12-28

14. Piast II Gliwice  22 18 22-39

15. Grunwald Ruda Śląska  22 12 30-58

16. LZS Piotrówka  22 11 12-48

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 

1. Strażak Pielgrzymowice  12 36 69-15

2. Strażak Dębowiec  13 26 33-17

3. LKS Pogórze  13 24 45-19

4. Błękitni Pierściec  13 22 45-21

5. Victoria Hażlach  13 21 30-36

6. Spójnia Górki Wielkie  13 18 35-28

7. Iskra Iskrzyczyn  12 17 28-22

8. KS Nierodzim (Ustroń)  13 14 21-31

9. LKS Rudnik (k. Skoczowa)  13 12 23-44

10. Promyk Golasowice  13 9 15-41

11. KS Brzezówka (k. Skoczowa) 12 3 10-80

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY

Ligi

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 

1. Stal Chełm Śląski  18 47 58-14

2. Polonia Międzyrzecze  17 41 49-22

3. Znicz Jankowice  18 39 66-34

4. LKS II Goczałkowice Zdrój  18 29 37-28

5. LKS Brzeźce  18 27 34-39

6. Czarni Piasek  18 26 44-43

7. Polonia II Łaziska Górne  18 26 51-32

8. LKS Wisła Mała  18 25 40-34

9. ZET II Tychy  18 24 35-33

10. KS Warszowice  17 23 34-36

11. LKS Krzyżowice  18 16 34-59

12. LKS Mizerów  18 16 24-47

13. LKS Woszczyce  16 3 15-72

14. LKS Czarków  18 12 17-45
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Wiosenny Turniej 
Piłki Nożnej 
Amatorów

Zawody odbędą się 7 maja na boisku ZSP 

przy ul. Pukowca 4 w Pawłowicach. Mogą 

wziąć w nich udział drużyny siedmioosobowe 

(+ 5 zawodników rezerwowych) po opłaceniu 

wpisowego w wysokości 100 zł od drużyny. 

Impreza jest dotowana przez Urząd Gminy 

Pawłowice.

Dodatkowych informacji udzielają: Krzysztof 

Mleczek - tel.605291549 oraz Stanisław Stroka 

- tel.32 473 84 01. 

KRS TKKF ,,Rozwój” Pawłowice 

zaprasza na Wiosenny Turniej Piłki 

Nożnej Amatorów.

Na 81 startujących w imprezie załóg czeka-

ło siedem odcinków specjalnych o łącznej dłu-

gości ponad 40 km, spośród których znaczna 

część przebiegała zupełnie nowymi trasami  

w powiecie mikołowskim, pszczyńskim, 

gliwickim oraz w okolicach Żor i Warszowic. 

W naszej gminie rajdowcy przejeżdżali 

dwukrotnie. Cała trasa rajdu, licząc wraz  

z dojazdem do poszczególnych oesów  

i parku serwisowego, miała łącznie ponad 

200 km długości.

Z 63 załóg startujących w I rundzie RSMŚl 

na metę na rynku w Żorach w niedzielę 24 

kwietnia, po ukończeniu wszystkich odcin-

ków specjalnych, wjechało szczęśliwie 55 

ekip. Jeszcze lepiej wyglądała tabela koń-

cowa dla starszych pojazdów startujących  

w II rundzie Historycznego Rajdowego Pu-

charu Polski– wszystkie załogi ukończyły rajd.

Jako pierwsi na mecie zameldowali się 

Tomasz Sztwiertnia i Krzysztof Pietruszka 

(Citroen Saxo). Wygrali wszystkie trzy odcinki 

i dzięki temu mogli się cieszyć z wygranej  

w klasyfikacji generalnej i w klasie RO 2.

Kolejną rundą Rajdowych Samocho-

dowych Mistrzostw Śląska będzie 6. Rajd 

Zamkowy, który odbędzie się w dniach 21-22 

maja w okolicach Będzina.

Wyścigówki w Warszowicach!
W minioną niedzielę, 24 kwietnia, na ulicach Warszowic mogliśmy podziwiać 

umiejętności kierowców rajdowych startujących w ramach V Rajdu Mikołowsko – Żor-

skiego, stanowiącego pierwszą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.
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Piłka siatkowa dla każdego
Akademia Sportu „ACTIVE WORLD” prowadzi nabór dziew-

cząt oraz chłopców w różnym wieku na zajęcia piłki siatkowej. 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym (cały rok).

Harmonogram zajęć:

chłopcy – grupa starsza 
(klasy gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne)

wtorki i czwartki, godz. 16.00 – 18.00 

(Hala Sportowa GOS w Pawłowicach)

W przypadku chętnych dziewcząt oraz dzieci 

z młodszych roczników istnieje możliwość 

stworzenia nowych grup treningowych.

Zgłoszenia uczestników oraz pytania:

Akademia Sportu Active World

tel. 509 518 300

e-mail: chodakowski.m@gmail.com

Przygotuj się 
do biegu

Ruszają treningi 

przygotowujące 

do Biegu 

Pawłowickiego 

organizowane 

z sekcją biegaczy 

RunTeam. 

Pierwszy odbędzie się 

29 maja 

w Warszowicach. 

Zbiórka o 9.30 przy 

OSP Warszowice.  
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INFORMACJE

Odeszli

RIP

śp. Leon Szelong z Pawłowic, lat 77

śp. Anna Wilk z Golasowic, lat 82

śp. Piotr Mańka z Pawłowic, lat 23

Ogłoszenia Urzędowe

Więcej informacji: Tyberiusz Zawadzki, 

Robert Stępień, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Piotra Mańki
Serdeczne podziękowanie za wyrazy współczucia, 

życzliwości, wsparcie w tak trudnych 
dla nas chwilach, za złożone kondolencje, 

kwiaty, wieńce 

„Bóg zapłać” 
 składa

Rodzina

Do wynajęcia piwnica ośrodka zdrowia

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nie-

ograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na 

czas określony, o łącznej powierzchni 245,15 m kw., położonego 

w piwnicach przychodni zdrowia w Pawłowicach przy ul. Górni-

czej 14 A, z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami 

zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczone 

usługi zdrowotne. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za  

1 m kw. - 2,80 zł. Przetarg odbędzie się 21 czerwca o godz. 11.00 

w Urzędzie Gminy Pawłowice. 

Działka przy ul. Ligonia

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został sporządzony 

i wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 wykaz nieruchomości z terenu 

sołectwa Krzyżowice - dotyczy działki położonej przy ul. Ligo-

nia, stanowiącej własność Gminy Pawłowice, przeznaczonej do 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz 

został wywieszony na okres 21 dni od 28.04.2016 r.

Tereny pod dzierżawę

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 20.04.2016r. 

podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia 

na działalność rolniczą. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy: 

1) nieruchomości o powierzchni 0,4640 ha położonej w Pielgrzy-

mowicach pomiędzy ulicami Borową i Generała Sikorskiego, 

2) nieruchomości o powierzchni 0,9183 ha położonej w Pielgrzy-

mowicach przy ulicy Ziołowej, 

3) nieruchomości o powierzchni 0,1510 ha położonej w Gola-

sowicach przy ulicy S. Wyspiańskiego, 

4) nieruchomości o powierzchni 1,4315 ha położonej w Pielgrzy-

mowicach w pobliżu ulicy Miarki, 

5) nieruchomości o powierzchni 0,5310 ha położonej w Gola-

sowicach w pobliżu ulicy Lipowej,

6) nieruchomości o powierzchni 0,1427 ha położonej w Pawło-

wicach przy ul. Mickiewicza.

7) nieruchomości o powierzchni 1,0110 ha położonej w Pniówku 

pomiędzy ulicą Kruczą i Kanarkową,

8) nieruchomości o powierzchni 1,0833 ha położonej w Pniówku 

przy ulicy Kruczej. 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Pani Halinie Mańce 
dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pawłowicach
oraz jej Rodzinie i Bliskim 
słowa wsparcia i wyrazy 

szczerego współczucia z powodu śmierci 

Syna 
składają 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Szymura

wraz z radnymi

Wójt Gminy Pawłowice
Franciszek Dziendziel 

wraz z pracownikami urzędu 

Z bólem i smutkiem żegnamy

śp. Piotra Mańkę
W naszej pamięci 

pozostanie jako serdeczna, 
życzliwa i wyjątkowa osoba.

Jesteśmy wdzięczni za dni,
jakie dane nam było spędzić razem.

Dziękujemy Ci za to.

Rodzicom i Bliskim
składamy wyrazy 

głębokiego współczucia.

Zarząd i Pracownicy 
firmy Autoland Gdzie zgłaszać awarię 

oświetlenia ulicznego?

Najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu przetargowym 

złożyła firma Tom - Elektro I, która będzie serwisować oświetlenie w na-

szej gminie przez najbliższe 2 lata. W związku ze zmianą firmy, nastąpiła 

dezaktywacja dotychczasowych numerów telefonów, na które można 

było zgłaszać jego awarie.

Obecnie wszelkie usterki dotyczące oświetlenia ulicznego można zgła-

szać pod numerami telefonów: 32/ 47 107 66, 66 07 58 774, 60 411 00 73.

Zmieniły się numery telefonów, pod które można 

zgłaszać awarię oświetlenia ulicznego. Ma to związek  

z przetargiem na utrzymanie i konserwację latarni ulicznych 

znajdujących się na terenie naszej gminy. 

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla Rodziny i Krewnych

śp. Krystyny Twardzik
składają pogrążeni w smutku
członkowie zespołu Harmonia

oraz Dyrektor i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

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

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

Wnioski o dopłaty 
bezpośrednie – do 16 maja!

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, trzeba wypełnić wniosek wraz  

z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym Agencji Rozwoju i Moder-

nizacji Rolnictwa. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną 

osobę, wysłać rejestrowaną przesyłkę pocztową lub pocztą elektroniczną 

w terminie do 16 maja. Złożenie wniosku po tym terminie (najpóźniej do 

10 czerwca) jest możliwe, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia 

należne płatności będą pomniejszone o 1 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, pracownicy Rejonowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, będą rolnikom udzielać pomoc przy 

wypełnianiu wniosku. Pomoc udzielana będzie w Urzędzie Gminy, w pok. 

0.14 (parter), w każdą środę w godzinach 9.00-11.00, do połowy maja. Jest 

możliwość umówienia się na inny termin z pracownikiem Doradztwa Rolni-

czego Anną Rogala – Romanek - pod nr tel. 515 275 909. Pomoc pracownika 

Powiatowego Doradztwa Rolniczego w wypełnianiu wniosków jest płatna.

16 maja upływa termin składania wniosków o przy-

znanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Kronika Policyjna

Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32 449-45-10 - czynny całą dobę

Zabrał do lasu butelkę wódki i sznur
19-latek próbował targnąć się na własne życie. Uratowali go 

policjanci z Pawłowic.

Młody mieszkaniec naszej gminy postanowił odebrać sobie życie. 

W tym celu zabrał do lasu butelkę wódki i sznur. Na szczęście matka 

bardzo poważnie potraktowała jego zamiary i o wszystkim poinfor-

mowała oficera dyżurnego komisariatu w Pawłowicach. Na miejsce 

natychmiast skierowano patrol policji. - Mundurowi dotarli na miejsce 

w ostatniej chwili – relacjonuje mł. asp. Karolina Błaszczyk, rzeczniczka 

KPP w Pszczynie. – Mężczyzna siedział pod drzewem i trzymał w jednej 

ręce butelkę z alkoholem, a drugą zaciągał zawiązany wokół swojej szyi 

sznur. Policjanci dobiegli do niego, kiedy zaczął się już krztusić. Po krót-

kiej szamotaninie z pobudzonym nastolatkiem, mundurowi zdołali 

poluzować pętlę. Po konsultacji medycznej, młodzieniec trafił pod 

fachową opiekę lekarzy.

Skakał po samochodach 
33-letni pawłowiczanin skakał po zaparkowanych na osiedlu sa-

mochodach, uszkadzając ich karoserie. Mężczyzna był pijany – miał 

2,5 promila alkoholu w organizmie. 

16 kwietnia, wieczorem, oficer dyżurny z komisariatu w Pawłowi-

cach odebrał wiadomość o wandalu, który niszczy cudze auta. Skie-

rowany na miejsce patrol zastał świadków zdarzenia, którzy wskazali 

policjantom kierunek ucieczki sprawcy. Mężczyzna został odnaleziony 

na sąsiedniej ulicy. Widok policjantów spotęgował jego agresję. Paw-

łowiczanin, używając wulgaryzmów, usiłował wyrwać się policjantom.

W wyniku jego wybryków uszkodzone zostały trzy samochody: 

daewoo matiz, vw polo i fiat punto. W pierwszym zostały wgniecione 

elementy karoserii, a w dwóch pozostałych uszkodzone zostały rów-

nież szyby. Pokrzywdzeni wstępnie oszacowali straty na kwotę 2.200 

zł. Mężczyźnie może grozić nawet 5 lat więzienia. 

Kradł paliwo z lokomotywy
46-latek z Sosnowca kradł paliwo z lokomotywy w Pniówku. Do 

zdarzenia doszło 15 kwietnia w nocy w okolicach wiaduktu w Pniów-

ku. Mężczyzna został schwytany przez pracowników ochrony kilka 

chwil po tym, jak zerwał plombę na baku i spuścił 35 litrów paliwa 

do przygotowanych przez siebie kanistrów. Mężczyzna usłyszał już 

zarzut kradzieży z włamaniem, za który grozi mu teraz nawet 10-letni 

pobyt w więzieniu. 

Wyłudziła 200 zł 
Mieszkaniec Pawłowic zakupił buty na portalu aukcyjnym, za które 

zapłacił 209,99 zł. Do dziś jednak nie otrzymał towaru ani zwrotu 

pieniędzy. Sprzedającą jest 30-latka z Piekar Śląskich. 

Samochód był otwarty
Nieznany sprawca z otwartego samochodu marki Ford Mondeo 

ukradł torebkę z dokumentami (kartą NFZ, kartą bankomatową, 

dowodem osobistym, prawem jazdy), pieniędzmi w kwocie 100 zł 

oraz kluczykami do samochodu. Kradzież miała miejsce 21 kwiet-

nia kilka minut po godz. 15.00 na parkingu przy ul. Zjednoczenia  

w Pawłowicach.
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PONOWNIE OTWARTY

SKUP ZŁOMU
PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 13 - Teren GS-u

ODBIÓR ZŁOMU W PUNKCIE I U KLIENTA

czynne
pn - pt 6-16
sobota 8 - 12 TEL. 664 789 393

Posiadasz „Kartę Rodzina 3+”? 
Dokonaj aktualizacji e-biletu

Dotyczy to członków rodzin wielodzietnych, którzy korzystają ze 

zniżki w wysokości 50 proc. na przejazdy komunikacją miejską. Do marca 

obowiązywały przejazdy bezpłatne, dlatego konieczna jest aktualizacja 

i dostosowanie e-biletu do obowiązującej taryfy. Można jej dokonać od 

poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 16.30, w Biurze Obsługi Klienta 

MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju .

MZK w Jastrzębiu – Zdroju przypomina o konieczności 

dokonania zmian na spersonalizowanym koncie e-biletu. 

DAM PRACĘ NA STAŁE 
osobie z okolic Żor – Pawłowic, 
z doświadczeniem w produkcji 

mebli na wymiar z płyt laminowanych. 

Kontakt tel. 508 300 696, 
CV prosimy wysyłać na adres: 

maximusmeble@op.pl.
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REKLAMY

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

SKŁAD KOSTKI 

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
KAMIENIA OZDOBNEGO
KRUSZYWA DROGOWE 

CEMENT, PIASEK
ŻWIR, KLINIEC, TŁUCZEŃ

KORA, HUMUS, TORF

USŁUGI 
BRUKARSKIE

604 996 408
Pawłowice, ul. Pszczyńska

(przy światłach z DK 81)

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

Zgodnie z § 37 ust. Statutu Banku, Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. 
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Z wizytą 
w Koszęcinie

Podczas warsztatów tanecznych, pro-

wadzonych przez solistę zespołu, dzieci 

nauczyły się dwóch tańców: „Zajączka”  

i „Owczarka”. Po intensywnych zajęciach 

tanecznych mali artyści zobaczyli film  

o zespole oraz mieli okazję przymierzyć 

różne elementy stroju śląskiego. Sprawiło 

im to dużo radości. Na koniec czekało ich 

jeszcze zwiedzanie siedziby oraz podpa-

trywanie muzyków podczas próby. To był 

dzień pełen wrażeń!

Dziecięcy Zespół Regionalny 

„Pawłowice” odwiedził siedzibę Zespo-

łu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

Martyna Matera od kilku lat stara się wypromować swoją solową 

karierę. Debiutowała dwa lata temu. U boku Wydawnictwa Muzycz-

nego Eska z Katowic nagrała swój pierwszy teledysk „Bo ja to lubię”. 

Kolejna piosenka „Wrzuć na luz” z zespołem „,Opór Wewnętrzny’’ 

z Wodzisławia Śląskiego prezentuje jej wszechstronność i nowe 

hip-hopowe oblicze. 

Muzyka jest pasją Martyny od najmłodszych lat. Już w szkole 

podstawowej stawiała swoje pierwsze kroki na scenie w zespole 

,,Miniatura’’, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Paw-

łowicach. Pod okiem Dagmary Świtacz zdobyła sceniczne szlify  

i zakochała się w występach przed publicznością. Gdy była nasto-

latką, zaczęła występować z orkiestrą dętą KWK „Pniówek”. Przy 

orkiestrze rozwinęła skrzydła, podejmując decyzję, aby związać 

swoją przyszłość właśnie z muzyką.     

W 2011 r. ukończyła Szkołę muzyczną II st. im. Mieczysława 

Karłowicza w Katowicach. Swój głos kształciła pod okiem wy-

bitnych muzyków polskiej estrady. Obecnie w Studio Piosenki  

Martyna Matera z Pniówka w telewizji!

d k lk l l

8 kwietnia, w telewizji TVS miała miejsce premiera najnowszego klipu mieszkanki Pniówka. 

Teledysk „Zatrzymaj mnie” został przyjęty entuzjastycznie przez widzów.   

i Rehabilitacji Głosu „VoicePless” pod okiem Barbary Brody - Malon. 

Martyna współpracuje z wieloma zespołami naszego regionu, 

m.in. z zespołem koncertowym ,,Chrząszcze’’. Muzykę łączy z inną 

pasją, jaką jest opieka nad dziećmi. Jest nauczycielem w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w Pawłowicach. - Kocham śpiew i pracę 

z dziećmi – mówi artystka. - Moim marzeniem jest, aby łączyć te 

czynności ze sobą. 

Najnowszy klip może pomóc jej spełnić marzenia o zaistnieniu 

na polskiej scenie muzycznej. Piosenka  „Zatrzymaj mnie” już cieszy 

się dużą popularnością. Martyna zapowiada, że to dopiero począ-

tek, ponieważ utwór będzie prezentowany w różnych rozgłośniach 

radiowych oraz telewizyjnych. Trzymamy mocno kciuki za Martynę 

i życzymy jej powodzenia w podbijaniu muzycznego rynku. 

Teledysk utalentowanej mieszkanki naszej gminy można zo-

baczyć na kanale YouTUBE oraz telewizji TVS. bs

Wywiad z piosenkarką zostanie wyemitowany 1 maja  

o godz. 14.00 w telewizji TVS. 


