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Ekrany prawie gotowe, 
drogi gospodarcze 
będą poprawione

Kończy się inwestycja budowy ekranów przy drodze 
krajowej w Pawłowicach i Warszowicach. Na czas zimy pra-
ce zostały wstrzymane, ale jak tylko poprawi się pogoda, 
roboty zostaną wznowione.

Lema z parkingiem 
i asfaltem

Słupki na środku 
pobocza

Dach do przebudowy

Ulica Lema w Golasowicach niebawem zmieni się nie 
do poznania. Ruszyły już prace.

Metalowe słupki mają chronić pieszych, ponieważ 
niektórzy kierowcy omijali progi zwalniające, rozjeżdżając 
i tak bardzo wąskie pobocze. Teraz matki z wózkami muszą 
schodzić na pobocze lub jezdnię.  

Sześć ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym 
na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
dachu na budynku szkoły podstawowej w Warszowicach.

Droga znajdują-
ca się za boiskiem 
w Golasowicach 
ma kształt litery „L”. 
Jest to droga ka-
mienna z jednym 
s k r z y ż o w a n i e m  

z ul. Konopnicką, której to przebudowę zakończono w ubiegłym 
roku. Po zakończeniu robót ulica Lema zyska nie tylko nawierzchnię 
asfaltową, ale też drugie skrzyżowanie oraz miejsca parkingowe od 
strony boiska. Powstanie łącznie 20 miejsc parkingowych, które mają 
służyć kibicom dojeżdżającym na mecze. Droga będzie miała 4,5 m 
szerokości, uregulowane zostanie również odwodnienie, poprzez 
budowę kanalizacji deszczowej. Prace realizuje firma Diego z Wisły 
Małej, która przystąpiła już do budowy odwodnienia. Koszt inwestycji 
wyniesie 717 tys. zł. bs

Słupki na ul. Kościelnej w Warszowicach zamontowały zostały 
po interwencji mieszkańców oraz rady sołeckiej. Mają zapobiegać 
omijaniu przez piratów drogowych progów zwalniających. Kierowcy, 
chcąc bowiem ominąć progi, zjeżdżali na pobocze, niszcząc dopiero 
co wyremontowaną drogę. Ulica Kościelna to bardzo wąska droga 
znajdująca się w obszarze gęsto zabudowanym. Podczas jej remontu 
nie udało się znaleźć miejsca na chodnik, dlatego utwardzono wą-

Z ł o ż o n e 
oferty opiewa-
ły na kwoty od 
48 tys. do 148 
tys. zł. Najtań-
szą przedsta-
wiła firma Pro-
jekt Technika 
z Kielc, z którą 
12 lutego gmi-
na podpisała 
umowę. Pra-

cownia będzie miała 3 miesiące na przedstawienie efektu swojej pracy. 
Projekt obejmie przebudowę dachu znajdującego się nad starą częścią 
budynku oraz wymianę pokrycia nad częścią przy sali gimnastycznej.

W połowie maja gmina wystąpi o pozwolenie na budowę, na-
stępnie ogłosi przetarg na realizację budowy. Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, do listopada prace powinny być gotowe. bs

Do wykonania pozostał odcinek pomiędzy ulicami Szybową 
i Spacerową, który jest obecnie w trakcie uzgodnień. Inwestycję, 
która rozpoczęła się na początku 2018 roku, prowadzi Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z nastaniem odpowiednich warunków pogodowych firma 
zajmująca się budową ekranów przystąpi do prac mających na 
celu poprawę nawierzchni dróg serwisowych, znajdujących się za 
dźwiękoszczelnymi ścianami. W trakcie prac ich stan znacznie się 
pogorszył, a zarządca zobowiązał się wykonać niezbędne prace 
remontowe.

Prace przy dwupasmówce to dobry moment na uporządkowa-
nie kwestii tzw. dróg gospodarczych, z których korzystają przede 
wszystkim mieszkańcy gminy. Drogi te są własnością Skarbu Pań-
stwa. Zarządza nimi GDDKiA. Aby gmina mogła je utrzymywać, musi 
przejąć drogi w zarząd. Sprawa przeciągnęła się z powodu budowy 
ekranów. Na niektórych odcinkach inwestycja była realizowana wła-
śnie w pasie dróg serwisowych, dlatego trzeba ponownie wykonać 
prace geodezyjne, aby wydzielić granice oraz uporządkować sprawy 
własności. Są jeszcze odcinki dróg gospodarczych, które znajdują 
się w rękach prywatnych.

Z informacji uzyskanej przez GDDKiA wynika, że w tym roku 
uregulowane  zostaną sprawy związane z wydzieleniem dróg serwi-
sowych i poprawą ich nawierzchni. Wtedy też dojdzie do przekazania 
gminie  wyznaczonych odcinków dróg. bs  

ski pas pobocza, którym 
piesi mogą bezpiecznie 
poruszać się po ruchliwej 
drodze. Dla utemperowa-
nia piratów drogowych 
ustawiono progi. Szybko 
okazało się, że dla osób 
 z ciężką nogą do gazu nie 
jest to przeszkodą. Dlate-
go zabudowano słupki.

To, co służy bezpieczeństwie, utrudnia jednak życie mieszkańcom 
idącym z większymi zakupami, wózkiem dziecięcym czy osobom 
niepełnosprawnym. - Najgorzej jest zimą, bo teren przy słupkach jest 
pomijany przez pługi, i musimy schodzić na jezdnię - mówiła nam 
mieszkanka Warszowic, która skontaktowała się z nami, informując 
o problemie. bs
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O krok od tragedii na krajówce    
We wtorek, 5 lutego, około godziny 7.00 na DK-81 na granicy Pawłowic i Warszowic miał miejsce bardzo groźny 

wypadek. Samochód osobowy wjechał pod naczepę tira. Na jezdnię wypadło koło zapasowe, na które wjechał kierowca 
trzeciego pojazdu. Na szczęście nikt nie zginął. Tego ranka widoczność była mocno ograniczona z powodu gęstej mgły.  

Świadkowie tego zdarzenia mówią o olbrzymim szczęściu kierowcy 
fiata bravo, który wjechał pod naczepę samochodu ciężarowego. Oso-
bówka dosłownie „wśliznęła się” się pod samochód, a elementy tylnej 
belki naczepy znalazły się bardzo blisko głowy kierowcy. Do wypadku 
doszło, kiedy kierowca samochodu ciężarowego, jadący w stronę Wisły, 
postanowił na skrzyżowaniu w rejonie ul. Szybowej zawrócić w stronę 
Żor. Gdy znalazł się na przeciwnym pasie, doszło do zderzenia z oso-
bówką. Uderzenie było tak silne, że na jezdnię wypadło koło zapasowe 
wraz z koszem mocującym. Na pędzące koło wjechał jadący w stronę 
Wisły kierowca renault megane.         

Do szpitala trafiły dwie osoby podróżujące renault (kierowca  
z urazem kręgosłupa i pasażerka z objawami szoku powypadkowego). 
Kierowca fiata, który dostał się pod naczepę, doznał m.in. urazu ręki  
i ogólnych potłuczeń ciała. Życiu żadnej z poszkodowanych osób nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 

Tiry zawracają na dwupasmówce  
Sprawa ciężarówek zawracających na wiślance jest zgłaszana od kilku 

lat. Urząd Gminy wielokrotnie interweniował w tej sprawie u zarządcy 
drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odbywały 
się spotkania, wizje w terenie z udziałem przedstawicieli samorządu, wła-
ściciela drogi i policji, ale wciąż nie podjęto żadnych działań w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa w rejonie dwóch skrzyżowań (z ul. Szybową 
oraz Boryńską i Pszczyńską), na których kierowcy tirów jadących do 
JAS FBG stale zawracają, chcąc zmienić pas ruchu. Mieszkańcy mówią 
o kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ciężarówkach zawracających  
w ten sposób każdego dnia.

Po poniedziałkowym wypadku, Urząd Gminy wystosował kolejne 
pismo do zarządcy drogi o podjęcie działań mających zapewnić po-
prawę bezpieczeństwa. Na lokalizację zakładu w tym miejscu firma 
JAS FBG otrzymała pozwolenie (wydało je Starostwo Powiatowe  
w Pszczynie), natomiast zgodę na wykonanie zjazdu z przedsiębiorstwa 
na drogę krajową wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  
W czym tkwi jednak problem? Kierowcy samochodów ciężarowych 
muszę gdzieś zawrócić, aby pojechać w wybranym kierunku. Jeżeli wy-
jeżdżają z firmy logistycznej i chcą jechać w stronę Katowic, to zawracają 
właśnie na skrzyżowaniu z ul. Szybową. Natomiast, gdy jadą od strony 
Wisły i chcą się dostać do JAS FBG, to z reguły korzystają ze skrzyżo-

wania z ul. Boryńską i Pszczyńską. 
Aby wykonać ten trudny manewr 
tak dużym samochodem, muszą 
wjechać na prawy pas lub w przy-
padku skrzyżowania z ul. Szybową 
skorzystać z drogi gospodarczej 
w kierunku stacji benzynowej. 
Powoduje to ogromne zagrożenie 
w ruchu i na pewno pod żadnym względem nie jest bezpieczne!

Firma JAS FBG zdaje sobie sprawę z problemu. Już 2 lata temu 
przedstawiła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trzy 
możliwe koncepcje poprawy bezpieczeństwa, które dotyczą przebu-
dowy dwóch wspomnianych skrzyżowań lub możliwości wjazdu tirów 
na ul. Strażacką.

Sprawa jest w toku i będziemy do niej wracać w kolejnych numerach 
gazety. Przedstawimy też stanowiska JAS FBG i GDDKiA.   

 Sabina Bartecka

Autobusy MZK 
pozostały w zajezdni 

W poniedziałek, 11 lutego, na drogi nie wyjechały 
autobusy MZK. Pojazdy pozostały w zajezdni, bo kierowcy 
nie pojawili się w pracy ze względu na zwolnienia lekarskie.

Efekt? Ogromne utrudnienia komunikacyjne, które dotyczyły ob-
sługi linii w Pawłowicach, Czerwionce-Leszczynach i w Żorach, a także 
części linii w Jastrzębiu-Zdroju. W naszej gminie tego dnia kursowały 
tylko busy Gminnej Komunikacji Lokalnej gminy Pawłowice.

Absencja kierowców związana jest z informacją dotyczącą przy-
szłości PKM. 4 lutego władze MZK zdecydowały o rozpoczęciu procesu 
likwidacji PKM. Proces ten ma potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

O likwidacji PKM mówi się już od dłuższego czasu. Funkcjonowanie 
Przedsiębiorstwa generuje bardzo wysokie koszty. Tylko na bieżące 
jego utrzymanie, gminy należące do Związku musiałyby przeznaczać 
ok. 300 tys. zł miesięcznie! Jak zapewnia Zarząd MZK w trakcie likwi-
dacji obsługa pasażerów będzie prowadzona na dotychczasowym 
poziomie, a samo zamknięcie rozłożone zostanie w czasie. Pracownicy 
PKM otrzymają przysługujące im odprawy i inne świadczenia. Kierowcy 
mogą też skorzystać z oferty zatrudnienia w firmie Warbus, która na 
podstawie kontraktu obsługuje komunikację autobusową w rejonie.

Następnego dnia po strajku została przywrócona część kursów,  
a w następnych dniach przewoźnik  wprowadzając komunikację zastęp-
czą starał się systematycznie przywracać pozostałe kursy. Póki sprawa 
się jednak nie wyjaśni, warto przed podróżą sprawdzić rozkład jazdy. 
Wszystkie informacje są na bieżąco podawane w nowym rozkładzie 
jazdy znajdującym się na stronie internetowej MZK oraz na tablicach 
informacyjnych przy przystankach autobusowych. Ponadto w Biurze 
MZK trwa dyżur. Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem: 
32 476 35 77, 32 476 34 74, 32 475 14 02, a także za pośrednictwem 
komunikatora Messenger widocznego na stronie internetowej MZK. bs
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Rekord frekwencji na zebraniu w Pawłowicach 
Prawie dwustu mieszkańców sołectwa przyszło na zebranie wiejskie, które 4 lutego odbyło się  w Centrum Kultury w Pawłowicach.

O tym, że coś ważnego 
dzieje się w Pawłowicach, 
widać było już przed budyn-
kiem. Przed salą ustawiła się 
spora kolejka ludzi, którzy 
oczekiwali na wpisanie na 
listę obecności. Trzeba było 
też donieść krzeseł, bo nie dla 
wszystkich starczyło miejsc. 
Po kilkunastominutowym 
opóźnieniu rozpoczęto zebra-
nie, które przebiegało zgodnie 
ze scenariuszem. Podobnie 
jak na innych zebraniach, wójt Franciszek Dziendziel omówił 
najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje i wydarzenia. Spotkanie 
prowadził sołtys Grzegorz Cyrulik, który przedstawił sprawozdanie 
z działalności rady sołeckiej w 2018 r. W swojej wypowiedzi odniósł 
się również do najważniejszej sprawy, o której szeroko dyskutuje 
się w sołectwie, dotyczącej strefy produkcyjnej. Sołtys przedstawił 
przebieg wydarzeń od momentu uchwalenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów strefy produkcyjnej w Pawłowi-
cach we wrześniu 2018 r. aż do ostatniej sesji, podczas której radni 
nie przyjęli uchwały przygotowanej przez Komitet Obywatelskiej 
Inicjatywy Uchwałodawczej. W zebraniu uczestniczyła liczna grupa 
mieszkańców, która wyraziła swój sprzeciw przeciwko powstaniu 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedstawiciele Ko-
mitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej przestrzegali 
mieszkańców przed utworzeniem strefy produkcyjnej i zapowie-
dzieli swoje dalsze działania, aby takiej strefy w tym miejscu 
nie było. Kolejni mieszkańcy zabierali głos, apelując do radnych  
o podjęcie działań mających na celu wyłączenie z granic Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów o powierzchni ponad 
31 hektarów. Opinię prawną dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej 
przedstawił radca prawny Piotr Kosztyła, a swoje stanowisko wice-
przewodnicząca Rady Gminy Irena Grabowska, która zapewniła, że 
radni na pewno z dużą uwagą i troską zajmą się tematem. Kolejny 
raz zostały również zdementowane rozpowszechniane wśród 
mieszkańców informacje o zamiarach utworzenia na terenie strefy 
spalarni czy ubojni.

Dyskusja trwała i była coraz bardziej ożywiona. Padały oskar-
żenia ze strony mieszkańców, a wypowiedzi były pełne emocji.  
W takiej sytuacji Grzegorz Nogły, członek zarządu powiatu pszczyń-
skiego, obecny na zebraniu zaapelował do zgromadzonych, żeby 
przestali się wzajemnie oskarżać i wrócili do dialogu.

Taka opinia jednak wcale 
nie uspokoiła członków Ko-
mitetu, a wręcz przeciwnie. 
Dyskusja trwająca prawie dwie 
godziny zdenerwowała jednak 
innych pawłowiczan, którzy 
przyszli na zebranie, aby zgło-
sić swoje sprawy równie ważne 
dla sołectwa, a które nie są 
związane ze strefą produk-
cyjną. Rozpoczęła się kolejna 
część zebrania. Jednak sporo 
mieszkańców, na czele z człon-

kami Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, opuściło 
już salę. Pozostali mieszkańcy dopytywali o ul. Wyzwolenia, która 
ciągle jest nieprzejezdna oraz zniszczone ul. Zapłocie i ul. Górkę. 
Przedstawiciel powiatu wyjaśnił problemy związane z realizacją 
inwestycji w ciągu ul. Wyzwolenia i zapowiedział, że będą podję-
te działania, aby firma przyspieszyła prace. Wójt gminy wyjaśnił, 
że projekt ul. Zapłocie jest już w trakcie realizacji, natomiast na 
wykonanie projektu przebudowy ul. Górka przygotowywany jest 
przetarg. Obie drogi wymagają gruntownej przebudowy, a ich 
realizacja będzie miała miejsce przy wsparciu finansowym gminy. 
Zanim to się stanie, gmina planuje wspólnie z KWK Pniówek do-
raźnie wyremontować ul. Zapłocie.   

Inne wnioski dotyczyły budowy chodnika przy ul. Wodzisław-
skiej na odcinku od ul. Poprzecznej do Intermarche. Aby dostać 
się do sklepu, mieszkańcy muszą przechodzić na ścieżkę pieszo-
-rowerową po drugiej stronie drogi. Mieszkańcy wnioskowali 
również o rozszerzenie komunikacji lokalnej o ul. Stawową i ul. 
Klonową. Taka możliwość pojawi się w momencie uruchomienia 
przez gminę nowej linii L-6 w porozumieniu z gminą Strumień i 
Chybie. Inne sprawy dotyczyły dojścia do centrum Pawłowic od 
strony ul. Stawowej oraz rozbudowy oświetlenia na ul. Nowej i na 
łączniku między ul. Cieszyńską i wiślanką. Kolejne wnioski doty-
czyły przywrócenia przystanku autobusowego przy mleczarni oraz 
przeprowadzenia wycinki drzew przy ul. Strumieńskiej.       

Wójt poinformował również zebranych, że GDDKiA planuje za-
mknąć lewoskręt na skrzyżowaniu przy „źródełku” dla samochodów 
jadących od strony Wisły. Z takim wnioskiem już jakiś czas temu 
zwróciła się rada sołecka, a wójt poruszał ten temat na spotkaniu 
w GDDKiA w Katowicach.

 Sabina Bartecka
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Zebranie 
w Krzyżowicach

Rocznik 2000 
do komisji, marsz!

W tym sołectwie odbyło się przedostatnie w tym 
roku zebranie sprawozdawcze w naszej gminie. 7 lutego  
w  strażnicy zebrało się około 60 osób. 

Niebawem zaczyna się kwalifikacja wojskowa w 2019r. 
Jakie roczniki muszą stawić się na kwalifikacji wojskowej? 
Jakie są kategorie i czy trzeba mieć ze sobą dokumentację 
medyczną? Jeśli czeka cię kwalifikacja wojskowa 2019, do-
wiedz się wszystkiego, co pozwoli ci się do niej ze spokojem 
przygotować!

Spotkanie prowadziła sołtyska Beata Wala, która przedstawiła 
sprawozdanie z działalności rady w ubiegłym roku, a wójt Franciszek 
Dziendziel w formie prezentacji omówił najważniejsze przedsięwzięcia 
zrealizowane w sołectwie w 2018 roku i przedstawił plany na rok bieżący. 

Ważną częścią zebrania były tematy związane z działalnością ko-
palni. Sołectwo jest w dużym stopniu narażone na szkody górnicze. 
Negatywne efekty prowadzonej działalności eksploatacyjnej widoczne 
są nie tylko w domach prywatnych, ale również w budynku szkoły. Wójt 
gminy poinformował mieszkańców, że ważnym zadaniem na ten rok 
będzie budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego. Do końca lutego zostanie ogłoszony przetarg 
na wykonanie projektu, a budowa sali rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. Gmina podpisze w tej sprawie ugodę z KWK „Pniówek”, która 
zobowiązała się sfinansować prace. Na pytania mieszkańców związane 
z kopalnią odpowiadała Bogumiła Oberska – przedstawicielka działu 

szkód górniczych.  
Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 

Ligonia i Zwycięstwa. Inwestycja za ok. 16-18 mln zł będzie realizowana 
w ramach naprawy szkód górniczych. Kopalnia ma zabezpieczone środki 
na wykup gruntów i realizację inwestycji. Jeszcze nie wiadomo, kto 
będzie prowadził prace: kopalnia czy powiat? Przedstawicielka kopalni 
zapewniła mieszkańców, że do czasu wybudowania nowego mostu  
w związku z podwyższeniem wałów na Pszczynce, stary obiekt będzie 
udostępniony mieszkańcom. Ważnym tematem jest również kwestia 
szkód górniczych w domu ludowym. KWK „Pniówek” zleciła wykonanie 
analizy i poinformowała, że prawdopodobnie budynek będzie można 
naprawić, aby mógł nadal funkcjonować w tym samym miejscu. Inną 
sprawą jest budowa chodnika przy ul. Ligonia. To inwestycja oczekiwana 
przez mieszkańców od wielu lat, jednak na razie nie są na nią zabezpie-
czone środki w budżecie powiatu. Grzegorz Nogły – członek zarządu 
powiatu – który był obecny na zebraniu przyznał, że powiat liczy na 
wsparcie inwestycji przez gminę Pawłowice.  

Mieszkańcy wnioskowali o remont ul. Śląskiej wraz z budową chod-
nika w kierunku Osin (w granicach Żor) oraz o wydłużenie chodnika przy 
ul. Orlej. Zgłosili również potrzebę połączenia ul. Ks. Kuboszka z ul. Par-
tyzantów. Inne wnioski dotyczyły wcześniejszego otwarcia przedszkola, 
pomocy finansowej dla rolników w zbiórce folii do sianokiszonek oraz 
aktualizacji planów przestrzennych.  bs

Każda osoba, która ma obowiązek stawić się przed komisją, otrzy-
muje imienne wezwanie z informacją o terminie i miejscu , w którym po-
winna się stawić. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
b) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają 

określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane przez 

powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby 

wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
d) kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje 

przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych 
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,

e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu pszczyńskiego przyj-
mować będzie w Pszczynie, ul. Bogedaina 24 (Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 im. Karola Miarki) w terminie od  1 marca do 28 marca 
2019 r. w godzinach 11.30 do 17.00.

Kwalifikacja dla osób z rocznika 2000 zamieszkałych stale lub prze-
bywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Pawłowice 
odbywać się będzie w terminie późniejszym, od 19 marca do 22 marca. 

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji woj-
skowej, powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość (np. paszport), dokumentację medyczną 
(jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez na-
krycia głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświad-
czenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli nie możemy zgłosić się w terminie określonym w wezwaniu, 
musimy przedstawić  dokument potwierdzający tego przyczyny.  

Pamiętaj!
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). 
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6 RACJE GMINNE

Medal Wojana dla firmy MIR-MAX 
z Pielgrzymowic

Już po raz dwunasty gmina nagrodziła firmę, która od 
20 lat prowadzi nieprzerwanie działalność na jej terenie, 
wyróżnia się na tle rynkowych konkurentów, a jej zaanga-
żowanie i wkład pracy przyczyniają się do rozwoju przedsię-
biorczości. Laureatem XII edycji konkursu Firma z Tradycjami 
2019 został Zakład Mięsno –Wędliniarski „MIR-MAX” Penkala 
z Pielgrzymowic.

Uroczysta gala, podczas której przyznano wyróżnienie, odbyła 
się 1 lutego w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pawłowicach. 
Zgromadzonych przedsiębiorców, a także przedstawicieli Powia-
towego Urzędu Pracy, Regionalnej Izby Gospodarczej, radnych, 
sołtysów i osoby związane z przedsiębiorczością powitał wójt gminy 
Franciszek Dziendziel. – 1366 firm działa obecnie na terenie naszej 
gminy – mówił wójt. – Doceniamy ich wkład, zaangażowanie oraz 
pomoc przy organizacji gminnych imprez, jak: Bieg Pawłowicki czy 
jarmarki świąteczne – mówił wójt. – Nie bez znaczenia jest również 
wkład, jaki wnoszą do gminnego budżetu z tytułu podatków, który 
wyniósł w ubiegłym roku 21 mln zł. 

Swoje wystąpienie miał również Eugeniusz Piechoczek, prezes 
pawłowickiej delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
cach, który zaapelował o wspieranie młodych ludzi w ich dążeniach 
do rozwoju naukowego. – Aż 9 noblistów pochodzi ze Śląska – mówił. 
– Żeby ta liczba była wyższa, młodzi ludzie potrzebują pomocy, przede 
wszystkim finansowej.

Po przemówieniach nadszedł czas na wyróżnienia i nagrody. 
Od pięciu lat wójt gminy wyróżnia firmy, które budują estetyczny 
wizerunek gminy, doceniając w ten sposób ich wkład w zagospo-
darowanie przestrzeni. W tym roku nagrody otrzymali: Firma Han-
dlowa PIK Spółka Jawna Hubert i Krystyna Piksa z Pawłowic oraz 
restauracja „Pielgrzymówka” z Pielgrzymowic. PIK to salon meblowy 
przy dwupasmówce, natomiast „Pielgrzymówka” znajduje się przy 
drodze do Cieszyna. Dyplom dla firmy PIK odebrała Alina Kluza  
– przedstawicielka załogi, natomiast dla „Pielgrzymówki” – właści-
ciele Joanna i Marcin Strządałowie. 

Główny laur piątkowej uroczystości – złoty Medal Wojana – trafił 
do firmy „MIR-MAX”, również z Pielgrzymowic. Zgodnie ze zwyczajem 
nagrodę wręczał ubiegłoroczny zwycięzca - Bogusław Gawor, prezes 
firmy SOTM z Pniówka. Medal odebrali Mirosław i Grzegorz Penka-
lowie, którzy dwadzieścia lat temu razem z rodzicami Maksymilia-
nem i Zofią założyli zakład wędliniarski, a następnie gospodarstwo 
agroturystyczne i restaurację, w której organizowane są imprezy 
okolicznościowe dla mieszkańców. 

O jakości i smaku wyrobów wędli-
niarskich produkowanych w zakładzie 
mogli przekonać się wszyscy uczestni-
cy gali. Właściciele firmy wręczyli wój-
towi koszyk z firmowymi wyrobami, 
natomiast w sali bankietowej przygo-
towali stół ze swoimi specjałami.  

Przewodniczący Kapituły Andrzej 
Szaweł razem z wójtem zaintonowali 
„100 lat” dla wyróżnionych firm. Na 
zakończenie przed wszystkimi zebra-
nymi wystąpił zespół Carrantuohill, 
który przeniósł zgromadzonych do 
zielonego i energetycznego świata 
Irlandii.

 Sabina Bartecka  

Medal Wojana dla firmy MIR-MAX wręczył ubiegłoroczny zwycięzca 
– Bogusław Gawor, prezes SOTM.

Nagrodę dla restauracji „Pielgrzymówka” odebrali właściciele: 
Joanna i Marcin Strządałowie.

Salon meblowy PIK został doceniony za zagospodarowanie przestrzeni. 
Na zdjęciu Alina Kluza – przedstawicielka załogi.

Carrantuohill wystąpił w energetycznym koncercie muzyki celtyckiej.    

zd
j.b

s
zd

j.b
s

zd
j.b

s
zd

j.b
s



Zakład Mięsno-Wędliniarski 
„MIR-MAX” PENKALA

7RACJE GMINNE

Firma rodzinna Zakład Mięsno-Wędliniarski „MIR-MAX” Penkala powstała w Pielgrzymowicach w 1998 roku. Jej 
założycielami byli Maksymilian i Zofia Penkalowie, właściciele gospodarstwa rolnego ze stawami i hodowlą koni oraz 
synowie Mirosław i Grzegorz. Od początku działalności celem firmy była produkcja dobrej jakości wędlin. W tym celu firma 
zatrudniała wykwalifikowanych wędliniarzy, zaś doświadczenie handlowe Maksymiliana Penkali pozwoliło rozwinąć sieć 
sprzedaży nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla małych, średnich i dużych odbiorców. 

Wędliny z MIR-MAX-u  
s p r z e d a w a n e  s ą  
w dwóch sklepach fir-
mowych (przy zakładzie 
w Pielgrzymowicach 
oraz w Pszczynie), a tak-
że na działach wędliniar-
skich w licznych skle-
pach na terenie gminy 
i okolicznych miast. Za-
kład współpracuje także 
z firmami gastronomicz-
nymi, restauracjami, 
stołówkami szkolnymi, 
przedszkolnymi, żłob-
kami i stołówkami przy 
zakładach pracy. 

Modernizacja zakła-
du w 2003 r. oraz roz-
budowa o powierzchnię 
magazynową i dosto-
sowanie produkcji do 
wymogów unijnych 
spowodowało, że po 
wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej firmę 
dopuszczono do han-
dlu z zagranicą, umoż-
liwiając jej tym samym 
handel z pobliskimi Czechami. Natomiast w 2012 r. powstał duży 
sklep i pomieszczenia administracyjne. Firma spełnia wszystkie normy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny żywności, a stały nadzór wetery-
naryjny i system HACCP gwarantuje profesjonalną i rzetelną obsługę 
oraz wysoką jakość produktów. 

Firma stawia na tradycyjne metody produkcji, przede wszystkim  
tradycyjne wędzarnie opalane drewnem. Przez lata zakład wyspecjali-
zował się w przetwórstwie mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowe-
go. Dzisiejszy asortyment sprzedawanych wyrobów obejmuje ponad 
100 rodzajów kiełbas, wędzonek, wędlin podrobowych, wyrobów 
garmażeryjnych, a także mięsa na gorąco, tzw.  „koryta” oraz  „wiejskie 
stoły” na imprezy okolicznościowe. 

Wykorzystując malownicze położenie posesji, w latach 90. firma 
równolegle rozpoczęła działalność agroturystyczną, zaczynając od 
położonego przy stawach jednego domku z aneksem kuchennym  
i łazienką. Agroturystykę rozwijała przede wszystkim żona Maksymilia-
na – Zofia Penkala. Dziś firmę, oprócz rodziców i synów, prowadzą rów-
nież synowe Katarzyna i Aleksandra, dzięki czemu możliwy był podział 
zadań związanych z prowadzeniem zakładu produkcyjnego, handlu, 
usług agroturystycznych, gastronomicznych i organizacji imprez. 

Obecnie firma zatrudnia ok. 30 osób, nie tylko do produkcji wędlin, 
ale również kierowców, sprzedawców, pracowników administracyjnych. 
Zainteresowanie i potrzeby klientów usługami agroturystycznymi, 
noclegowymi i organizacji imprez rosły, więc właściciele w 2008 roku 

wybudowali budynek 
przeznaczony na cele 
rekreacyjne, pokoje go-
ścinne z łazienkami i salą 
bankietową. W 2014 r. 
budynek został rozbu-
dowany przy wykorzy-
staniu środków unijnych 
pozyskanych w ramach 
Lokalnej Grupy Rybac-
kiej „Żabi Kraj”. Obecnie 
do dyspozycji gości jest  
11 pokoi, duża sala wesel-
na oraz dwie mniejsze na 
przyjęcia okolicznościo-
we. Zadaszona wiata na 
ponad 100 osób z grillem  
i  z a p l e c ze m  g a s t ro -
nomicznym poz wala 
również organizować 
imprez y na śwież ym 
powietrzu. Od wiosny 
do jesieni odbywają się 
w tym miejscu festyny, 
spotkania integracyj-
ne, spotkania rodzinne  
i inne imprezy plenerowe 
dla przedszkoli i szkół.  
W zimie organizowane 

są kuligi i ogniska z pieczeniem kiełbasy. Zaplecze rekreacyjno- 
sportowe tj. dwa place zabaw, boisko do siatkówki plażowej, ro-
werki wodne, łódka, jazda konna wierzchem, przejażdżki bryczką 
lub wozem wiejskim pozwalają aktywnie spędzić czas na terenie 
gospodarstwa agroturystycznego oraz umożliwiają profesjonalną 
organizację imprez dla grup zorganizowanych. Z oferty korzystają 
zarówno klienci indywidualni (wesela, komunie, przyjęcia okolicz-
nościowe), jak i firmy, placówki oświatowe (imprezy integracyjne, 
wycieczki dla dzieci, wigilie, spotkania barbórkowe), stowarzysze-
nia lokalne. Firma wielokrotnie współpracowała z urzędem gminy  
– udostępniając i przystosowując obiekt na spotkania integracyjne 
i szkolenia w ramach realizowanych projektów międzynarodowych. 
Tutaj Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Karola Miarki z Pielgrzy-
mowic organizuje również wakacyjne plenery malarskie. Firma jest 
sponsorem licznych gminnych wydarzeń i uroczystości, np. Biegu 
Pawłowickiego czy Dni Pawłowic. 

W 2004 r. gospodarstwo agroturystyczne zdobyło III miejsce  
w kategorii typowego gospodarstwa rolnego w konkursie wojewódz-
kim ,,Zielone lato 2004". W 2010 roku gospodarstwa agroturystyczne 
zdobyło II miejsce dla Najlepszego Gospodarstwa Agroturystycz-
nego województwa śląskiego i nominację do nagrody Złote Laury 
dla Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego w kategorii 
produkcja. W 2016 r. Wójt Gminy Pawłowice wyróżnił MIR - MAX za 
estetyczne zagospodarowanie przestrzeni.
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Z ŻYCIA GMINY

Uczniowie w JBG-2
Końcem stycznia uczniowie dwóch pawłowickich 

podstawówek oraz szkoły w Warszowicach  odwiedzili jeden 
z zakładów pracy działający w Podstrefie Jastrzębsko - Żor-
skiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Uczniowie najstarszych klas Szkoły Podstawowej  
nr 2 i gimnazjum w Osiedlu Pawłowice zaprezentowali wy-
chowankom „Modrzewiowego Ogrodu” Interdyscyplinarny 
Projekt Edukacyjny pt. „Przedszkolacy eksperymentują 
zjawiska fizyczne”.

Występy 
z dyskoteką 
w Golasowicach

W niedzielne popołudnie, 3 lutego, 
uczniowie i przedszkolacy oraz mieszkańcy Go-
lasowic bawili się na imprezie środowiskowej, 
którą co roku w strażnicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej organizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny.

W pierwszej części programu zgromadzona publicz-
ność podziwiała występy uczniów i przedszkolaków. 
Dominowały rozmaite układy taneczne i inscenizowane 
piosenki, ale też scenki kabaretowe. 

Po części artystycznej przyszła kolej na dyskotekę 
karnawałową dla dzieci, którą prowadził didżej „Dzia-
dek”. Rada Rodziców prowadziła bogato zaopatrzony 
bufet, ponadto każde dziecko otrzymało darmową 
watę cukrową. Można było też kupić smaczny pop-corn,  
z którego sprzedaży dochód przeznaczono na pomoc 
chorej Basi, małej mieszkanki Golasowic. 

Rada Rodziców przygotowała paczki dla przed-
szkolaków i uczniów, które rozdano podczas imprezy 
choinkowej.

JBG-2 to lider w produkcji urzą-
dzeń chłodniczych dla handlu  
i gastronomii, który posiada swo-
je oddziały w Europie, sprzedaje 
swoje produkty na całym świecie. 
Młodzież naszej gminy zobaczyła 
linię produkcyjną, nowoczesny park 
maszynowo- technologiczny. JBG-2 
to dynamicznie rozwijająca się firma, 
stale zatrudniająca nowych pracow-
ników. Patronuje klasie o profilu 
technik klimatyzacji i chłodnictwa 

w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach. Absolwenci tej klasy po 
ukończeniu szkoły mają gwarancję pracy w JBG-2. Najlepsi ucznio-
wie otrzymują stypendia fundowane przez firmę. Uczniowie tego 
profilu raz w tygodniu odbywają praktyki w zakładzie, zdobywając 
dodatkowe kwalifikacje w postaci ukończenia kursów organizowa-
nych i refundowanych przez ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach.  
W organizacji wizyty pomógł dyrektor szkoły Andrzej Wowra.

Gimnazjaliści przedstawili młodszym kolegom wiersze z książki 
„Piorun na smyczy” autorstwa Agaty Orłoś i Jerzego Wolnego. We 
własnej interpretacji ekranowej (filmy animowane) i scenicznej 
(etiudy teatralne) zaprezentowali utwory poetyckie opisujące 
zjawiska przyrodnicze i zagadnienia fizyczne. Ósmoklasiści ilu-
strowali każdy tekst pokazem doświadczenia fizycznego. Później 
najmłodsi wzięli udział w przygotowanych przez uczniów warsz-
tatach, własnoręcznie wykonując doświadczenia z magnetyzmu, 
optyki, elektrostatyki, prądu elektrycznego. Największe wrażenia 
na sześciolatkach robiło przeprowadzane doświadczenie z użyciem 
ciekłego azotu.

Przedszkolaki poznają 
zjawiska fizyczne

zd
j.a

rc
hw

iu
m

zd
j.a

rc
hw

iu
m

zd
j.a

rc
hw

iu
m

zd
j.a

rc
hw

iu
m



9RACJE GMINNE

NASZE SPRAWY

Warsztaty językowe 
w nagrodę! 

7 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paw-
ła II w Pawłowicach po raz siódmy odbył się Festiwal Języków 
Obcych pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Pawłowice.

Tegoroczny festiwal skierowany był do uczniów klas gimnazjal-
nych oraz do uczniów klas ósmych. W festiwalu swój udział zgło-
sili uczniowie ze szkół w Pawłowicach, Pielgrzymowicach, Suszca. 
Uczniowie zbierali punkty podczas warsztatów z mnemotechniki 
(zapamiętywania), zajęć językowo-kulturowych z native speakerem 
oraz w trakcie kursu z języków obcych: angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego. Na koniec wyłoniono trzy szkoły i trzech uczniów, 
którzy zdobyli najwięcej punktów. 

Spośród szkół pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Suszcu, drugie miejsce przypadło 
uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach, a trzecie 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Wśród uczniów 
wyróżnionych indywidualnie pierwsze miejsce zajął Bartosz Lala (SP 
w Suszcu), drugie Jan Chamiuk (SP w Suszcu), natomiast na trzecim 
miejscu znalazł się Piotr Łomozik  (SP 1 Pawłowice).

Nagrodą za pierwsze dwa miejsca w rankingu szkół są warsztaty 
z native speakerem, natomiast na trzech finalistów czekały nagrody 
rzeczowe. 

Jesteś tym, czym oddychasz!
Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie?Oddychanie jest nam nie-

zbędne do życia. Tymczasem 
zdarza się, że nabranie oddechu 
jest wręcz nieprzyjemne i stara-
my się tego uniknąć, ponieważ 
nasze drogi oddechowe buntują 
się przed skażonym powietrzem.

Zanieczyszczenie powietrza 
jest „niewidzialnym zabójcą”, któ-
ry atakuje wszystkich – od dzieci 
(również tych nienarodzonych) 
po dorosłych.

Polska ma najbardziej zanie-
czyszczone powietrze wśród 
wszystkich krajów członkowskich 
Unii Europejskiej.

Szacuje się, że w naszym 
kraju, na choroby związane  
z zanieczyszczeniem powietrza, 
umiera ponad 40 tysięcy osób 
rocznie.

Oddychanie zanieczyszczo-
nym powietrzem powoduje licz-
ne negatywne konsekwencje dla 
zdrowia człowieka. Szczególnie 
narażone są dzieci, osoby star-
sze i kobiety w ciąży.

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ 
POWIETRZA NA ZDROWIE
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem

prowadzi do skrócenia średniej długości życia:

- w Krakowie – o 2 lata i 3 miesiące
- w Katowicach – o 1 rok i 6 miesięcy

- w Bielsku-Białej – o 1 rok

Czy wiesz, że…? 
Płuca człowieka zbyt długo narażone na oddy-

chanie zanieczyszczeniami mogą się w pełni oczyścić 
dopiero po ok. 2 tygodniach przebywania w odpo-
wiednich warunkach, czyli w czystym powietrzu.

!
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Zajęcia dla seniorów 
w każdą środę

„Dopołudniowe spotkania z kulturą” to cykliczne za-
jęcia odbywające się w każdą środę w Centrum Kultury  
w Pawłowicach. Spotkania są bezpłatne i każdy może wziąć 
w nich udział.

Tematyka zajęć 
zmienia się za każ-
dym razem, warto 
więc przed wyjściem 
sprawdzić program. 
Podczas zajęć senio-
rzy poznają różne 
techniki artystycz-
ne, ale też przepisy 
prawne, uczestniczą 
w spotkaniach z cie-

kawymi ludźmi i wyjeżdżają na wycieczki.
Podczas ostatnich „Dopołudniowych spotkań” seniorzy wykonywa-

li proste ćwiczenia rąk, dzięki którym dłużej zachowają ich sprawność 
oraz uczyli się tworzyć biżuterię sznurkową. Niezależnie od tematyki 
każdy uczestnik zajęć zawsze może liczyć na ciekawie spędzony czas, 
miłe słowo i ciepłą atmosferę.

Kolejne zajęcia 20 lutego poświęcone zostaną ćwiczeniom, które 
można wykonywać na siedząco, a 27 lutego – zapachnie pączkami  
oraz faworkami z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku! Zapra-
szamy wszystkich chętnych. Spotkania odbywają się w środy od 10.00 
do 12.00 w Centrum Kultury w Pawłowicach. bs

 

Ferie z atrakcjami
Za nami pierwsze dni ferii zimowych organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. Odbyły się już warsztaty 
plastyczne z odrobiną magii oraz spotkanie z podróżnikami, za-
kończone parzeniem marokańskiej herbaty. W kolejnych dniach na 
dzieci czeka jeszcze mnóstwo atrakcji i wycieczek. Są jeszcze ostatnie 
miejsca na zajęcia w Domu Kultury w poniedziałek i piątek w drugim 
tygodniu ferii. Chętnych prosimy o kontakt z GOK, tel. 32 4722 570. bs

Cztery dojrzałe kobiety opowiadają historie swojego życia. 
Jest jeszcze on – mężczyzna, który je wszystkie łączy. Ten, który 
wzbudza namiętność, miłość i nienawiść, którego decyzje zmie-
niają koleje ich życia. W tle wybory, jakich bohaterowie dokonali 
w młodości oraz przeznaczenie, które zmienia ich los. Młodzieńczy 
entuzjazm splata się tutaj z dojrzałą refleksją nad życiem.

„Szac” to historia zwykłego człowieka, który podejmując takie, 
a nie inne decyzje, wpływa na życie innych ludzi. Historia, którą 
można odnaleźć w każdej śląskiej rodzinie.

7 kwietnia, godz. 18.00, sala widowiskowa GOK
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w kasie GOK oraz online.
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Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w XXI Konkur-
sie Wiedzy o Gminie Pawłowice, który odbędzie się 28 marca 
o godz. 9.00 w sali Centrum Kultury w Pawłowicach. Podczas 
konkurs sprawdzana będzie wiedza z zakresu geografii, ad-
ministracji, gospodarki, historii oraz aktualnych wydarzeń,  
a także dotycząca osób zasłużonych dla gminy. Na najlepszych 
czekają karty upominkowe do zrealizowania w sieci salo-
nów EMPIK. Zgłoszenia przyjmowane są w Centrum Kultury  
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67 do 22 marca włącznie. 
Regulamin konkursu na www.kultura.pawlowice.pl.

To już 15 lat!
W tym roku zespół „Retro” z Pniówka obchodzi 15 lat swojej 

artystycznej działalności. Zespół wokalny został założony przez 
przewodniczącą KGW Pniówek, Reginę Budzińską. Instruktorem 

od początku istnienia jest 
Gabriela Gwiszcz.

Członkowie zespołu 
świętowali urodziny bar-
dzo uroczyście i z udziałem 
zaproszonych gości oraz 
członków rodzin. Nie za-
brakło podziękowań, wspo-
mnień i wzruszeń. 15 lat 
to kawał czasu i mnóstwo 
cudownych chwil wypeł-
nionych śpiewem i muzyką.

Zespół obecnie liczy 28 osób w różnym wieku i o różnych zaintere-
sowaniach.  Wszystkich jednak łączy miłość do muzyki i chęć dzielenia 
się swoją radością z występów na scenie.   

Gratulujemy wszystkim członkom i członkiniom sukcesów oraz 
życzymy kolejnych owocnych lat wypełnionych radością wspólnych 
śpiewów! bs

Kulturalna kawiarenka
Na parterze Centrum Kultury powstała 

kawiarenka. Każdy może tutaj przyjść, usiąść 
na wygodnej kanapie i napić się kawy czy 
herbaty.

Kawiarenka powstała z myślą o osobach oczeku-
jących na zajęcia, spektakl czy koncert, chcących na 
chwilę odpocząć, poczytać gazetę i napić się kawy lub 
herbaty. Na stoliku jest czajnik i dostępne są wszyst-
kie produkty potrzebne do przygotowania napoju.  
W dodatku są one za darmo. Miejsca jest sporo, więc 
zmieści się kilkuosobowa grupa. Jest także stolik dla 
dzieci z kolorowankami i kredkami.

Wyposażenie kawiarenki stanowią elementy sce-
nografii, które „grały” w spektaklach wystawianych 
na deskach Domu Kultury. Co bardziej uważni rozpo-
znają tutaj neon z Green Light, szafę z przedstawienia 
„Tajemnice strychu prababci Emilii”, czy fotel i stolik  
z „Upiornego teatru”. Zachęcamy do odwiedzin! bs    
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Curling w Pawłowicach ma już 10 lat!
Na początku lutego już po raz dziewiąty w naszej gminie odbył się Ogólnopolski Turniej Pawłowic w curlingu. Okazją 

były m.in. dziesiąte urodziny curlingu w naszej gminie! 
W imprezie, której celem jest integracja miłośników curlingu, 

można było zobaczyć drużyny m.in. z Gdańska, Bełchatowa, Krakowa, 
Gliwic, czy też po raz pierwszy z pomorskiego Sztumu. Klub z Warszo-
wic reprezentowały cztery zespoły: KS „Curlusy Baniate”, KS „Juniorzy", 
a także młodzi adepci curlingu: OOM „Chłopcy” i OOM „Dziewczęta”.

W klasyfikacji końcowej podium zdominowały drużyny krakow-
skie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna KKC NN1, wyprzedzając KKC 
„First Aid" oraz drużynę z Gliwic AZS „Stare Pierniki". Nasze drużyny 
sklasyfikowane zostały odpowiednio na: dziewiątym, trzynastym, 
czternastym i siedemnastym miejscu. - Jest to w pełni usprawiedliwione 
trudem organizacyjnym, jaki zawodnicy musieli wnieść w przygotowanie 
turnieju. Tym bardziej, że świętowaliśmy dziesiąte urodziny powstania 
curlingu w Gminie Pawłowice – mówi Damian Herman, trener i orga-
nizator rozgrywek. 

Z okazji urodzin, na uczestników turnieju czekały jedyne w swym 
rodzaju medale błyszczące antracytem czy znaczki pocztowe wydane 
w limitowanej serii.

A po zawodach eliminacje
Zawodnicy nie mieli jednak zbyt dużo czasu na świętowanie, 

bo zaraz po zawodach odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych. Wśród dziewczyn po 2 kolejkach awans do 
finałów uzyskały: GCC Lions oraz KS Warszowice „Limonki". Pozo-
stałe 4 drużyny walczyły o kolejne 2 miejsca. Dużą niespodziankę  
i zamieszanie w turnieju sprawiła natomiast bardzo młoda drużyna KS 
Warszowice, która była o włos od zwycięstwa nad ubiegłorocznymi 
mistrzyniami SCC Waku'ta „Foczki z zatoczki". Ostatecznie tzw. tee 
shoty zdecydowały, że sopocianki znalazły się w finałowej czwórce, 
a nasze dziewczęta na piątym miejscu.

Po trzech kolejkach jako najlepsi weszli do finałów: KŚ PŚ AZS 
Gliwice oraz KS Warszowice! Nasza drużyna również sporo namieszała, 

Paulinka najlepsza 
w Pszczynie

Paulinka Trzaskalik, reprezen-
tantka Stowarzyszenia Szachowego 
Gminy Pawłowice zdobyła złoto pod-
czas powiatowych rozgrywek dzieci  
i młodzieży w szachach.

Zawody odbyły się w dniach od 2 do 3 lute-
go w Pszczynie. Każda runda, a było ich łącznie 
7, rozgrywana była po 30 minut na każdego za-
wodnika. Partia trwała ponad 60 minut. Paulin-
ka zdobyła łącznie 5 punktów, co dało jej pierw-
sze miejsce wśród dziewczynek roczników 2011  
i 2012. Gratulujemy utalentowanej szachistce 
kolejnego zwycięstwa. bs 

i była bardzo blisko wejścia do finałów.
Wszyscy zawodnicy godnie reprezentowali naszą gminę, a dwie 

drużyny z Warszowic zobaczymy już niedługo w finałach mistrzostw 
Polski, które odbędą się w dniach 22 – 26 lutego w Krynicy. Życzymy 
powodzenia!

Poniżej składy drużyn:
KS Warszowice I dziewczęta: 

Monika Wosińska, Marlena Dziewirz, Klaudia Szmidt

KS Warszowice II dziewczęta: 
Justyna Hanslik, Sandra Zięba, Magdalena Herman, Paulina Frysz 

KS Warszowice I chłopcy: 
Dominik Szmidt, Bartosz Porwisz, Szymon Gęborys, Robert Kamiński

KS Warszowice II chłopcy: 
Szymon Rokita, Kamil Rokita, Arkadiusz Frysz, Kamil Musioł, 

Juliusz Szweda 

Turnieje tenisa stołowego
Przez dwa weekendy 23 i 24 

lutego oraz 9 i 10 marca w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach odbędą 
się turnieje tenisa stołowego. Roz-

grywki prowadzone będą w różnych kategoriach wiekowych, uczestni-
czyć w nich mogą mieszkańcy gminy Pawłowice oraz zaproszeni goście. 
Zapisy odbywać będą się w dniu zawodów od godziny 9.00 do 9.45.

System rozgrywek: do dwóch przegranych. Projekt finansowany  
z budżetu gminy Pawłowice.
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Otyliada w Pawłowicach! 
Zapisy do 20 lutego!

W nocy z 16 na 17 marca odbędzie 
się Ogólnopolski Nocny Maraton 
Pływacki. Pawłowicki basen jest jedną 
z pięćdziesięciu pływalni w Polsce, 
która bierze udział w tej imprezie dla 
amatorów pływania w różnym wieku.

W zawodach może wystartować każdy chętny. To pływak sam 
wybiera dystans i styl pływacki. Liczy się tutaj przede wszystkim dobra 
zabawa, ale ci najbardziej wytrwali mogą liczyć na nagrody.

Zgłoszenia prowadzone są elektronicznie na stronie www.otyliada.
pl oraz w dniu imprezy na terenie pływalni. Przy zapisie drogą elektro-
niczną opłata wynosi 15 zł, natomiast przy zapisie w dniu zawodów 
na pływalni – 20 zł.  
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Gala mistrzów sportu 
– nagrody dla naszych! 

7 lutego w sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego  
w Chorzowie odbyła się Gala Mistrzów Sportu Dziennika 
Zachodniego. Najlepszym sportowcom Śląska gratulował 
m.in. Andrzej Supron, znakomity zapaśnik, wicemistrz 
olimpijski (Moskwa 1980), mistrz świata i Europy.

Nasza gmina miała również swój akcent podczas trwającej  
3 godziny uroczystości. Jak już informowaliśmy na łamach gazety, 
Drużyną Roku 2018 Województwa Śląskiego została UKS Warszowice, 
a Trenerem Roku 2018 w powiecie pszczyńskim - Robert Stajer (szóste 
miejsce w województwie śląskim). Nasi sportowcy zaprezentowali się 
w klubowych strojach.

Wyróżnienia i nagrody w plebiscycie wręczali wiceminister sportu 
Jan Widera oraz marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

To nie jedyne sukcesy sportowców naszej gminy w plebiscycie 
Dziennika Zachodniego. Sportowcem Roku Juniorów chłopców  
w powiecie pszczyńskim został Wojtek Melerski z Osiedla Pawłowi-
ce, wielokrotny zwycięzca zawodów motocrossowych. Natomiast 
Wiktoria Niemiec z Pniówka, mistrzyni Śląska w karate kyokushin, 
została Sportowcem Roku Juniorek, również w powiecie pszczyńskim. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. bs
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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. 32 391 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: 
- 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).

Zwrot akcyzy 
– wnioski do 28 lutego

Złóż wniosek o zwrot części podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

Urząd Gminy informuje rolników, że do 28 lutego 2019 roku można 
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2019 roku 
za zakupiony olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. Zwrot 
akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie faktur VAT dokumentu-
jących zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 
31 stycznia 2019 r.

Stawka zwrotu na 2019 r. wynosi 1,00 zł za zakupiony litr oleju 
napędowego, maksymalna kwota zwrotu podatku wynosi 100,00 zł 
(x ilość ha użytków rolnych oraz dodatkowo 30,00 zł x średnia roczna 
liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła).

Praca w GZWiK
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent w Dziale 
Finansowo – Administracyjnym. 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretaria-
cie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Orla 11, 43-254 
Krzyżowice w godzinach urzędowania, w zamkniętych kopertach z 
podaniem imienia i nazwiska, adresu z dopiskiem: „Nabór na stano-
wisko urzędnicze – referent  w Dziale Finansowo – Administracyjnym”. 

Oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową do 
04.03.2019 r. 

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz na stronie internetowej www.
gzwik.pawlowice.pl. 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest 
Główny Księgowy, tel. 32 210 28 80, wew. 127.

Najefektywniejsze oraz ekonomiczne  spalanie  
(z punktu widzenia użytkownika) uzyskujemy trzyma-
jąc się kilku kluczowych zasad. Jedną z najważniejszych 
jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury na kotle 
(zalecane 60-70 stopni). Zbyt niska temperatura kotła 
powoduje wytwarzanie się zwiększonej ilości sadzy  
w kotle. Sadza osadza się w wymienniku tworząc 
warstwę izolacyjną pomiędzy wymiennikiem a cieczą 
grzewczą. Dodatkowo wyższa temperatura kotła za-
pobiega korozji wymiennika, co gwarantuje dłuższą 
żywotność kotła. Bardzo ważne jest także dostosowanie 
odpowiedniej dawki paliwa oraz powietrza niezbędne-
go do procesu spalania. W przypadku zbyt dużej ilości 
opału dostarczanego do paleniska i nieodpowiedniej 
dawki powietrza dochodzi do zjawiska niezupełnego 
spalania, ponadto po kilku cyklach podawania może 
dojść do sytuacji przesypywania się paliwa z paleniska 
do popielnika kotła. Natomiast jeśli ilość dostarczanego 
paliwa jest niewystarczająca, kocioł nie potrafi uzyskać 
zadanych temperatur. W skrajnych przypadkach kocioł 
może wygasnąć.

 Początkowe ustawienie kotła wymaga od użyt-
kownika zaangażowania i doglądania zachodzącego 
tam procesu spalania oraz ewentualne wprowadzanie 
drobnych korekt.  Ustawienie parametrów kotła ułatwia 
dostarczona automatyka sterująca-regulator. Wyróżnić 

można całą gamę regulatorów od bardzo prostych, wypo-
sażonych w klika funkcji, po zaawansowane wyposażone 
w kilkanaście czujników,  sterujące złożonymi instalacjami 
grzewczymi.  Proste regulatory umożliwiają dobór takich pa-
rametrów pracy kotła jak: czas podawania paliwa, przerwa 
pomiędzy cyklami podawania, moc nadmuchu wentylatora, 
jak i temperaturę włączenia poszczególnych elementów  
w instalacji C.O np. pompy obiegowe. Oczywiście opcji  
i funkcji samego regulatora może być więcej.

Firma Klimosz radzi 

Jak palić ekologicznie?

Promocja!
Firma Klimosz dla wszystkich mieszkańców terenu 

gminy Pawłowice, którzy zakupią kocioł Klimosz w ramach 
dotacji,  przygotowała miłą niespodziankę w postaci cie-
płego POLARU lub markowej czapki 4F za 1zł. Ponadto  
w ramach kompleksowej obsługi inwestycji (kocioł, ma-
teriały instalacyjne oraz montaż) firma Klimosz oferuje 
projekt instalacji gazowej wewnętrznej GRATIS!

Umów się na niezobowiązującą 
BEZPŁATNĄ WYCENĘ INWESTYCJI już dziś!

tel. 32 474 39 42
kom. 607 707 731
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REKLAMY I INFORMACJE

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

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
• Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej - 33/ 822 18 35
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Najbliższe terminy: 15.02, 1.03, 15.03, 29.03
Seanse saunowe polegają na polewaniu pieca wodą z olejkami 

aromatycznymi, by potem przy użyciu ręczników oraz wachlarzy 
rozprowadzić równomiernie gorące powietrze po całej saunie.

Całość dopełnia odpowiednia muzyka. Rytuały te prowadzone 
są przez saunamistrza.

Godziny seansów: 19.00, 19.45, 20.30.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników saunowania. 

Należy zabrać ze sobą minimum dwa ręczniki oraz klapki.

Piątkowe 
saunowanie 

w GOS Pawłowice

Piątkowe 
saunowanie 

w GOS Pawłowice

BAbSko BIesIaDA

CENTRUM KULTURY PAWŁOWICE 
- SALA BANKIETOWA

05 MARCA 2019 | 17:00

ORGANIZATOR KGW PAWŁOWICE

W PROGRAMIE:
- ROCZNE SPRAWOZDANIE Z KGW PAWŁOWICE
- WYSTĘPY GOŚCI ZAPROSZONYCH
- BIESIADA Z ZESPOŁEM Pawłowickie Babeczki

ZAPISY W MLECZARNI

Zapisy w mleczarni.
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Pierwsze spotkanie 
seniorów w Golasowicach

Nagroda za projekt 
ekologiczny

5 lutego w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gola-
sowicach odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców 
wsi. Święto Seniora poświęcone jest ludziom w sile wieku, 
doświadczonych mądrością życiową, od których młodsi mogą 
się wiele nauczyć. 

Projekt przygotowany przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Pawłowicach zdobył II miejsce w konkursie na 
najlepszą kampanię proekologiczną dla szkół realizowaną  
w ramach projektu ,,KOPALNIA WIEDZY JSW". 

Podczas tego wyjątkowego spotkania goście mieli okazję w miłym 
gronie spędzić czas przy ciastku i kawie. Była to też doskonała okazja 
do wspomnień w gronie koleżanek i kolegów, nawet tych z lat szkol-
nych. – Bardzo mi się tutaj podoba – mówiła Adelajda Cieśla. – Jeszcze 
nie było w naszym sołectwie spotkań dla seniorów. – Takie uroczystości 
mogłyby się odbywać nawet codziennie – dodała jej sąsiadka, pani Elena. 

Spotkanie dla seniorów, nieco przewrotnie, zaczęto od występów 

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 5 lutego w siedzibie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Uczniowie z klasy VI a oraz Grzegorz 
Gajda z klasy VII a pod opieką Małgorzaty Kaźmierczak zdobyli II miejsce 
w kategorii klas starszych. Jastrzębska Spółka Węglowa ufundowała 
nagrody, którymi są bilety do kina oraz pokaz naukowy dla uczniów. 

W ramach projektu, uczniowie wykonali plakaty ekologiczne 
dotyczące smogu i rozwiesili je na szkolnym korytarzu, wykonali też 
ulotki „STOP SMOGOWI” i rozdali je kolegom ze szkoły. Kolejne działania 

najmłodszej społeczności. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Golasowicach. Artyści zaprezentowali 
spektakl jasełkowy, wypełniony pięknymi pieśniami, a całość przygo-
towali pod okiem nauczycielki Anety Wantuły.  

W części artystycznej wystąpił chór Viola, a o dobry humor seniorów 
zadbał Krzysztof Zaremba, który opowiadał kawały i anegdoty oraz 
zapraszał gości do konkursów.  

Organizatorem Dnia Seniora był sołtys Krzysztof Woryna wraz  
z Radą Sołecką, a spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy lokalnej. 
– To pierwszy Dzień Seniora w naszym sołectwie, ale z pewnością nie 
ostatni. Będziemy imprezę kontynuować każdego roku – przyznał soł-
tys. – Cieszymy się z tak licznej frekwencji i udziału wielu mieszkańców 
w naszym spotkaniu.

To nie jedyna inicjatywa Rady Sołeckiej, która już zaplanowała ko-
lejne imprezy dla mieszkańców. W maju odbędzie się festyn rodzinny 
z udziałem dwóch parafii, a w czerwcu Dzień Dziecka.

 Sabina Bartecka  

polegały na zredagowaniu listu intencyjnego informującego o celach 
prowadzonej kampanii. Uczniowie o swoich działaniach informowali 
na stronie internetowej szkoły.    

Natomiast Grzegorz Gajda opracował krótki filmik reklamujący 
selektywną zbiórkę odpadów, w którym zwrócił uwagę na zbiórkę 
puszek aluminiowych. 
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