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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Deszczówka do 
naprawy

Boisko w Jarząbkowicach 
– przetarg ogłoszony

Ścieżka dla rowerzystów

Ruszają prace związane z remontem kanalizacji desz-
czowej na terenie Osiedla Pawłowice. To już szósty, ostatni 
etap inwestycji.

6 kwietnia, został ogłoszony przetarg na budowę 
boiska w Jarząbkowicach wraz z siłownią i placem zabaw.     

Została podpisana umowa z firmą Weker 02 na trzeci 
etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze po-
wiatowej ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach. Inwestorami 
zadania są powiat pszczyński i gmina Pawłowice.

W związku ze szkodami górniczymi kilka lat temu sieć kanalizacji 
deszczowej została poddana inwentaryzacji w celu ocenienia jej 
stanu technicznego i wskazania miejsc wymagających przebudowy. 
Prowadzona eksploatacja węgla w tym rejonie doprowadziła bowiem 
do wielu uszkodzeń sieci, jej rozszczelnienia i niedrożności. Na pod-
stawie przeprowadzonej inwentaryzacji prace podzielono na sześć 
etapów. Obecnie będzie realizowany ostatni. Prace będą wykonywane 
w obszarze znajdującym się pomiędzy ulicami Poligonową i Kruczą 
oraz przy ul. Wojska Polskiego. Częściowo realizowane będą metodą 
bezwykopową polegającą na umiejscowieniu w kanale rękawa filco-
wego nasączonego żywicą. Inwestorem zadania, które ma zakończyć 
się do końca września, jest KWK „Pniówek”.

Będzie też nowy parking
Po zakończeniu prac związanych z remontem kanalizacji deszczo-

wej rozpocznie się budowa parkingu wzdłuż ul. Polnej wraz z zago-
spodarowaniem terenu i przygotowaniem specjalnego miejsca dla 
psów. Wzdłuż drogi powstanie 28 miejsc postojowych oraz chodnik 
dla pieszych. W ramach inicjatyw lokalnej zostanie wybudowany 
ogrodzony wybieg dla psów. To miejsce,  w którym zwierzęta mogą  
w towarzystwie innych czworonogów bawić się bez smyczy i obawy 
właściciela, że pupil ucieknie. Inwestycja jest zaplanowana na ten 
rok. bs

Przy ul. Kasztanowej ma powstać ogólnodostępne plenerowe 
miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład którego wejdą: bo-
isko sportowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac 
zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu i gier. Gmina planuje wyposażyć 
siłownię w osiem urządzeń wysiłkowych oraz rozbudować istniejący 
plac zabaw. W ramach inicjatywy lokalnej, powstanie tam również 
altana na imprezy plenerowe. Mieszkańcy najbardziej jednak czekają 
na boisko. Obiekt o wymiarach 22x40 metrów będzie spełniał wiele 
funkcji, umożliwiając uprawianie różnych dyscyplin sportu.

Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku. Gmina stara się  
o pozyskanie środków z rządowego programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
oraz z ministerstwa sportu. bs     

Inwestycja będzie realizowana na odcinku o długości 830 metrów. 
Od ul. Kruczej do ul. Górniczej powstanie ścieżka dla rowerów. Nato-
miast w dalszej części zostanie również wybudowany pas dla pieszych 
oddzielony od jezdni pasem zieleni. Dodatkowo po przeciwnej stronie 
ulicy powstanie dwumetrowy chodnik o długości ok. 300 m. Umoż-
liwi on bezpieczne przejście z przystanku Pawłowice Skrzyżowanie  
w kierunku stacji paliw Crab i supermarketu.   

W ubiegłym tygodniu plac budowy został przekazany wykonawcy 
przy udziale przedstawicieli powiatu pszczyńskiego i gminy Pawłowi-
ce. Wartość robót wyniesie 470 tys. zł. Wkład gminy Pawłowice to 370 
tys. zł, natomiast powiatu pszczyńskiego - 100 tys. zł. Prace zakończą 
się w połowie września. bs

Ośrodek zdrowia 
w Golasowicach 
po metamorfozie

    4,5 tysiąca pacjentów z Golasowic, Pielgrzymowic, Jarząbkowic 
i Pawłowic na tę chwilę czekało już od dłuższego czasu. Jak mówią, 
warto było czekać ponad pół roku, aby można było korzystać z usług 
lekarzy w wyremontowanych i odnowionych gabinetach.

- Ośrodek jest piękny, ale lepiej nie chorować i zbyt często tutaj nie 
zaglądać – mówiła jedna z pacjentek. – Wszystko wygląda inaczej  
– przyznała druga.

Ośrodek został rozbudowany i gruntownie wyremontowany. 
Prace prowadzone były od lipca 2017 roku. Wykonawcą zadania było 
konsorcjum firm Margo s.c. oraz Izobud s.c. W tym tygodniu mają 
rozpocząć się odbiory techniczne inwestycji. bs
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AKTUALNOŚCI

Boiska wyremontowane i zadaszone

Nowe biuro sołtysa

Zakończyła się modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach. Realizowane 
prace pozwoliły odnowić i unowocześnić mocno wyeksploatowane obiekty.

Sołtys Warszowic ma nowe biuro. Znajduje się ono  
w budynku komunalnym w centrum Warszowic, w którym 
do tej pory mieścił się punkt kasowy Banku Spółdzielczego, 
a wcześniej przez wiele lat znajdowała się poczta.   

Inwestycja dotyczyła dwóch boisk znajdujących się od strony  
ul. Szkolnej. Obejmowała wymianę nawierzchni – na korcie tenisowym 
wykonana została tzw. nawierzchnia igłowana – natomiast na boisku 
wielofunkcyjnym – nawierzchnia z poliuretanu. - Na pierwszym z boisk 
będzie można grać w tenisa ziemnego, na drugim – w piłkę ręczną, nożną  
i siatkową – mówiła 10 kwietnia w czasie uroczystego otwarcia obiek-
tów Bożena Wróbel, dyrektorka GOS Pawłowice.

Jak podkreślił wójt gminy Franciszek Dziendziel: - Boiska będą słu-
żyły nie tylko uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, ale wszystkim 
chętnym. Obiekty będą czynne do wieczora, również w czasie weekendów.

Boiska zostały zadaszone za pomocą specjalnej folii, która w szczy-
towych punktach sięga 8 i 7 metrów. Zadaszenie umożliwi całoroczne 
korzystanie, także w deszczowe i śnieżne dni. Nowością jest też oświe-
tlenie boisk, co daje możliwość ich użytkowania nawet po zmroku.

W uroczystym otwarciu wzięli udział radni, sołtysi i mieszkańcy. 
Wszyscy obejrzeli pokazy taneczno-akrobatyczne w wykonaniu Klu-
bu Sportowego „Active” Pawłowice, mecze piłki nożnej oraz zajęcia 
pokazowe z wychowania fizycznego w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pawłowicach.

Prace trwały od października i były realizowane przez konsorcjum 
dwóch firm: InterHal z Cieszyna i Hemet z Zielonej Góry. Koszt przebu-
dowy wyniósł ponad 1 mln 700 tys. zł brutto. Blisko 300 tys. pochodziło 
z dofinansowania unijnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
które gmina pozyskała z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska.

 Sabina Bartecka      

Po rezygnacji banku z prowadzenia usług, gmina ogłosiła przetarg 
na wynajem pomieszczeń. Mimo obniżenia ceny nie znalazł się nikt 
chętny i obiekt stał pusty. Teraz będzie służył jako biuro sołtysa oraz 
miejsce spotkań dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Sołectwa 
Warszowice i reaktywującego się Koła Gospodyń Wiejskich. Admini-

stratorem obiektu jest sołtys Andrzej Szaweł, który 6 marca podpisał 
w tej sprawie porozumienie z wójtem gminy. – Cieszę się, że nasze 
organizacje będą miały swoje miejsce – mówi sołtys Andrzej Szaweł.  
– Myślę, że dobra lokalizacja – w centrum wsi, przy szkole, będzie sprzyjać 
integracji i nowe lokum będzie dobrze służyć mieszkańcom.

Poza reaktywacją koła gospodyń wiejskich sołtys zamierza również 
założyć w Warszowicach zespół śpiewaczy. Chętne osoby już mogą się 
zgłaszać. Próby zespołu będą odbywać się w nowym pomieszczeniu. 
Budynek w Warszowicach w ubiegłym roku został ocieplony przez 
pracowników Gminnego Zespołu Komunalnego, a lada dzień GZK 
rozpocznie prace przy malowaniu elewacji.

W nowym biurze sołtys zacznie przyjmować na przełomie 
kwietnia i maja. Dyżury sołtysa będą w każdy czwartek w godz. 
16.00 do 18.00.

W Golasowicach też remontowano 
Pracownicy Gminnego Zespołu Komunalnego pomalowali również 

część pomieszczeń w strażnicy w Golasowicach. Odmalowana została 
klatka schodowa, biuro sołtysa, pomieszczenie pracownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej, sala prób zespołu Viola i sala przeznaczona dla 
Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW mają teraz na swoje potrzeby 
duże pomieszczenie z zapleczem kuchennym, w którym mogą orga-
nizować spotkania i zajęcia.

 Sabina Bartecka  

Boiska są ogólnodostępne
Począwszy od 11 kwietnia osoby prywatne będą mogły korzy-

stać z obiektów w dni powszednie między godziną 15.00 a 22.00, 
a w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 22.00. Wynajęcie boiska 
kosztuje 15 zł za godzinę, a jeżeli zainteresowani chcą skorzystać 
z szatni i prysznica opłata wynosi 30 zł za godzinę. Rezerwacji 
należy dokonywać w kasie GOS lub telefonicznie: 32 472 42 15.
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Jak wyszkolić  
mistrzów?

Trwa rekrutacja do klasy mistrzostwa sportowego  
w Szkole Podstawowej w Pawłowicach, w której uczniowie 
poza zdobywaniem wiedzy uczestniczą w treningach spor-
towych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.  
Dlaczego warto chodzić do klasy sportowej zapytaliśmy 
Grzegorza Paszynę, dyrektora SP nr 1 w Pawłowicach.

Racje Gminne: - Jak 
ocenia Pan funkcjonowa-
nie klas sportowych i klas 
mistrzostwa sportowego?

G r z e g o r z  Pa s z y n a :  
- Po dwóch latach funkcjo-
nowania klasy sportowej  
w  g i m n a z j u m  o r a z  p o 
roku funkcjonowania kla-
sy mistrzostwa sportowego  
w szkole podstawowej, uwa-
żam, że spełniamy oczekiwa-
nia tej młodzieży, która ciężko 
pracuje, rozwija swoje pasje  
i dąży systematycznie do celu. 

Racje Gminne:-  Niektó-
rzy rodzice mają wątpliwo-
ści czy zapisanie dziecka 
do klasy mistrzostwa spor-

towego pozwoli mu osiągnąć sukces w wybranej dyscyplinie. Czy 
nie spowoduje obniżenia poziomu jego wykształcenia?

Grzegorz Paszyna: - Jest to mit, gdyż dzieci z takich klas uczestniczą 
w zwykłych lekcjach, jedynie mają większą liczbę godzin wychowania 
fizycznego. Nie wpływa to negatywnie na ogólny rozwój dziecka, wręcz 
przeciwnie. Wybór klasy sportowej jest dobrą decyzją zwłaszcza dla 
dzieci, które interesują się daną dyscypliną sportu. Większa liczba zajęć 
sportowych pozwala rozwinąć zainteresowania i pozytywnie wpływa 
na cały organizm. Mimo dużego wysiłku, dziecko po takich zajęciach 
szybciej się uczy, gdyż mózg jest lepiej dotleniony, dzięki czemu łatwiej 
skupić mu się na nauce.

Racje Gminne: - Jednak godzenie nauki z wielogodzinnymi 
treningami może okazać się dla ucznia prawdziwym wyzwaniem. 

Grzegorz Paszyna: - Niewątpliwie uczniowie klas sportowych  
i mistrzostwa sportowego mają sporo treningów, które z czasem są coraz 
bardziej wymagające i mogą powodować zniechęcenie. Do tego docho-
dzą emocje spowodowane zawodami - sukcesy, porażki, oczekiwania 
ze strony zawodnika, trenera czy klubu. Dlatego uczniowie potrzebują 
dużo wsparcia szczególnie ze strony rodziców, ale również ze strony 
szkoły. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że uczniowie uprawia-
jący sport w młodym wieku o wiele lepiej radzą sobie z obowiązkami  
i przeciwnościami, jakie czekają na nich w dorosłym życiu. Są bardziej 
zdyscyplinowani i odporni na stres. Nie bez powodu mówi się, że sport 
kształtuje charakter. 

Racje Gminne: - W ciągu tych dwóch lat uczniowie klas spor-
towych wielokrotnie stawali na podium. Jakie są ich największe 
sukcesy?

Grzegorz Paszyna: - Możemy się pochwalić osiągnięciami na 
szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Mówiąc o sukcesach, należy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na dyscyplinę, którą trenują uczniowie. 
W pływaniu zawodnicy rywalizują zarówno indywidualnie, jak i drużyno-
wo. W składzie naszych pływaków mamy wicemistrzów oraz brązowych 
medalistów mistrzostw Polski, mistrza Europy w pływaniu w płetwach. 
Ale myślę, że to nie do końca pokazuje poziom sportowy naszych pły-

waków. Poziom ten najlepiej obrazuje fakt, iż rywalizujemy na Śląsku  
z wielkimi aglomeracjami miejskimi oraz z wieloma klubami pływackimi, 
które mają znakomitą renomę nie tylko na Śląsku, ale w Polsce, a nawet 
w Europie. Wygraliśmy  klasyfikację medalową na mistrzostwach Śląska. 
To zdarzyło się po raz pierwszy  i jest efektem zarówno klasy sportowej, 
jak i pracy trenera oraz zaangażowania zawodników!

Racje Gminne: - A w przypadku piłki nożnej? Czy szkoła ma 
również tak znaczące osiągnięcia?

Grzegorz Paszyna: - W piłce nożnej sytuacja osiągnięć jest nieco 
odmienna. Tu liczy się zespół jako całość. Drużyna trampkarzy młodszych 
GKS Pniówek’74, której zawodnicy uczęszczają do klasy sportowej Gim-
nazjum nr 1 w Pawłowicach w swoim pierwszym roku nauki odniosła 
bardzo duży sukces, a mianowicie wygrała III ligę wojewódzką i awan-
sowała o jeden szczebel wyżej.

Racje Gminne: W kwietniu ruszyła rekrutacja do klasy mistrzo-
stwa sportowego. Czy jest już komplet chętnych?

Grzegorz Paszyna: - Mamy już kilkunastu pływaków, ale są jesz-
cze miejsca w klasie o profilu piłki nożnej. Z moich informacji wynika, 
że w gminie Pawłowice piłkę nożną trenuje ponad 300 chłopaków  
w różnych klubach i w różnych kategoriach wiekowych. Możemy przyjąć 
około 15 osób. 

Racje Gminne: Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy 
sportowej?

Grzegorz Paszyna: - Przede wszystkim rodzice muszą być świadomi, 
że nie da się wytrenować zawodnika (nawet z największym talentem  
i predyspozycjami), jeżeli trenuje on tylko 3 razy w tygodniu po 1,5 
godz. Proces treningowy wymaga co najmniej 6 treningów po 1,5 godz. 
To mogą zapewnić jedynie klasy mistrzostwa sportowego! Szkolenia 
sportowego po pewnym czasie nie da się już, niestety, nadrobić. Zabawa 
w sport nie zapewni naszym dzieciom możliwości rywalizacji z najlep-
szymi. Możemy to uzyskać tylko dzięki ciężkiej  pracy i odpowiedniej 
liczbie treningów!

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Sabina Bartecka
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ZEBRANIE WIEJSKIE 
SOŁECTWA OSIEDLE PAWŁOWICE

18 kwietnia (środa) o godz. 17.00 w sali głównej Osiedlo-
wego Domu Kultury odbędzie się zebranie mieszkańców 
sołectwa Osiedla Pawłowice. W programie: sprawozdanie  
z działalności rady sołeckiej i sołtysa za okres od 28.09.2017 do 
18.04.2018 r., informacja wójta o zrealizowanych i zaplanowa-
nych zadaniach, omówienie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Pawłowice na lata 2018/2023 (przebudowa traktu 
spacerowego), dyskusja i przyjęcie wniosków.



Oliwia Biernat z Jastrzębia – Zdroju:  
- W szkole podstawowej chodziłam do klasy 
sportowej w Jastrzębiu - Zdroju, a dodatkowo 
dojeżdżałam na treningi do klubu pływackiego  
w Pawłowicach. Miałam więc po dwa treningi każ-
dego dnia: rano i po południu. Wracałam do domu 
zmęczona i zamiast siadać do lekcji kładłam się do 
łóżka. Teraz, kiedy treningi i nauka odbywają się 

w jednym miejscu, mam znacznie więcej czasu dla siebie. To przełożyło 
się na wyniki w nauce (mam średnią ocen powyżej 5,0), ale też w sporcie 
– w ubiegłym roku zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Polski. 

Zuzanna Salamon z Golasowic: - Począt-
kowo nie chciałam tutaj przyjść. Obawiałam się 
nowego środowiska, rozstania z koleżankami  
z podstawówki. Okazało się, że niepotrzebnie.  
W nowej szkole szybko się odnalazłam i dziś widzę 
same plusy tej decyzji. O godz. 16.00 jestem już  
w domu - mam całe południe i wieczór dla siebie. 
Nie muszę już się tak śpieszyć – wcześniej cały czas 

goniłam, ze szkoły na basen, z basenu do szkoły, i tak w kółko. Nauka w kla-
sie sportowej to duża oszczędność czasu – nie tylko naszego, ale i rodziców, 
którzy już nie muszą zawozić nas na zajęcia i odbierać po ich zakończeniu.                  
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43-251 Pniówek

FIRMA Z TRADYCJAMI 2018

Z ekologią za pan brat

Mamy lepszą kondycję i więcej czasu dla siebie

Trzecioklasiści szkół podstawowych sprawdzili swo-
ją znajomość fauny i flory. Najlepsza była reprezentacja  
z Golasowic.   

6 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach, został 
zorganizowany jubileuszowy dziesiąty już Gminny Konkurs Przyrodni-
czo - Ekologiczny dla dzieci klas III szkół podstawowych, przygotwany 
przez pracowników Urzędu Gminy Pawłowice. Trzyosobowe reprezen-

Rozmowa z uczniami klasy sportowej w SP-1 w Pawłowicach.  
Mateusz Gołka z Mizerowa:  - Na 

szkołę w Pawłowicach zdecydowałem 
się ze względu na możliwość trenowania 
piłki nożnej i naukę języka niemieckiego. 
Wcześniej trenowałem w LKS Mizerów. 
Dojazdy nie są kłopotliwe, tylko dwa razy  
w tygodniu treningi rozpoczynają się o godz. 
7.10, w pozostałe dni treningi są po lekcjach.  
O godz. 16.00 jestem już w domu. Warunki 

do trenowania mamy bardzo dobre – zaplecze sportowe jest jednym 
z najlepszych w regionie.

Jakub Antczak z Jastrzębia – Zdroju: 
- Trenuję w GKS Pniówek’74 Pawłowice od 7. 
roku życia. Obecnie jestem kapitanem dru-
żyny. Otrzymałem propozycje gry w innych 
klubach, ale wybrałem Pawłowice. Uważam, 
że w klasie sportowej łatwiej jest pogodzić 
treningi z nauką, a systematyczność przy-
nosi efekt. Dzięki codziennym treningom 
wszyscy zauważyliśmy poprawę kondycji, 
ale i techniki. 

tacje rywalizowały, rozwiązując zadania praktyczne i odpowiadając na 
pytania dotyczące zwierząt, roślin oraz parków narodowych.

Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Go-
lasowicach w składzie: Hanna Okularczyk, Mateusz Czyżewski, 
Tomasz Zieleźnik. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowej  
nr 1 w Pawłowicach: Marcelina Data, Nikola Janulek, Natalia 
Świercz, trzecie - Szkoła Podstawowa nr 2: Miron Jaworski, Mateusz 
Klapuch, Patryk Prządka, czwarte - Szkoła Podstawowa w Pielgrzy-
mowicach: Martyna Majerek, Dawid Gałuszka, Kamil Stańkusz. 
Gratulujemy wszystkim laureatom. bs 
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NA KARTACH HISTORII

Wiktor Loss (1885-1932), proboszcz w Pawłowicach

Urodził się 15 kwietnia 1855 w Otmęcie w powiecie strzeleckim. Był 
synem nauczyciela Józefa i Marii z d. Guntel. Po ukończeniu szkoły ludo-
wej w Otmęcie i Krapkowicach, od 1867 roku uczęszczał do gimnazjum 
w Gliwicach. Dwa lata później przeniósł się do Katolickiego Gimnazjum 
św. Macieja we Wrocławiu. Wybuch kulturkampfu przeszkodził mu  
w normalnym ukończeniu szkoły średniej. W 1875 roku opuścił konwikt 
i przeszedł do ewangelickiego gimnazjum św. Elżbiety, by niebawem 
znowu wrócić na krótki czas do gimnazjum św. Macieja. Z braku środ-
ków materialnych przerwał jednak naukę i przed maturą powrócił na 
Górny Śląsk. Przez jakiś czas pracował w redakcji bytomskiego „Katolika” 
oraz w charakterze nauczyciela domowego u hrabiostwa von Ziethen  
w Jarnołówku k. Głochołaz w powiecie nyskim. Naukę w zakresie szkoły 
średniej ukończył w gimnazjum w Strzelcach Opolskich, gdzie w marcu 
1880 roku zdał egzamin dojrzałości. 

Literatura i historia były jego pasją
Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Po pięciu semestrach przeniósł się na Wydział Teo-
logiczny. Jako student przez pewien czas, w charakterze sekretarza 
dyrektora, pracował w Państwowym Archiwum we Wrocławiu. Nabył 
tam gruntownych wiadomości z historii Śląska. W latach 1880-1885 
należał do Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, którego celem 
było studiowanie historii i literatury krajów słowiańskich przez 
podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej. Był także współ-
założycielem, członkiem zarządu i przez kilka semestrów prezesem 
powstałego w 1880 roku Towarzystwa Górnośląskiego. W 1881 roku 
utworzył Bibliotekę Towarzystwa Górnośląskiego, odzyskując książki 
po Towarzystwie Polskich Górnoślązaków. W tym samym roku zaczął 
przygotowywać do wydania własny śpiewnik, ale dopiero w 1884 
roku przy współpracy z Józefem Rostkiem powstały ,,Pieśni śpiewa-
ne w Towarzystwie Górnośląskim na zabawie zapustowej 25 lutego 
1884". Do kapłaństwa przygotował się w seminarium duchownym  
w Freising w Bawarii. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1886 
we Wrocławiu z rąk bpa H. Gleicha. 

Redaktor naczelny „Kuriera Górnośląskiego”
Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Wszystkich Świętych 

w Pszczynie, MB Bolesnej w Rybniku, Krzyża Świętego w Miechowi-
cach i św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu. Pod koniec 1888 roku 
został mianowany lokalistą, a pięć lat później proboszczem w parafii 
św. Anny w Dziergowicach w powiecie kozielskim. W 1892 roku napisał 
cenne Dzieje Śląska sięgające do 1173 roku. Była to książka jubileuszo-
wa wydana w Bytomiu i poświęcona „ludowi katolickiemu i polskie-
mu na Śląsku, zawsze wiernemu wierze świętej i mowie ojczystej”.  
W latach 1893-1896 ks. Loss pełnił funkcję redaktora naczelnego „Ku-
riera Górnośląskiego”, na którego łamach ogłosił jedenaście artykułów 
na temat historii Kościoła na Śląsku. Był ponadto członkiem zarządu 
bytomskiej Pomocy Naukowej, a także prezesem Związku Gospodarzy 
i Robotników w Solarni i Dziergowicach. 

Znakomity mówca i dowcipny poeta
W 1896 roku wycofał się z czynnego życia 

politycznego. Na konferencjach duszpasterskich 
zabierał głos, kiedy była zagrożona zasada nauki 
religii w języku ojczystym. Lubiany był jako okolicz-
nościowy mówca i dowcipny poeta. W 1899 roku 
opuścił Dziergowice i objął, jako proboszcz, parafię 
św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. W 1900 roku 
administrował także przez kilka miesięcy parafią 
w Bziu. W 1903 roku wydał drukiem w Królewskiej 
Hucie swą powieść pt. Lubomira, (kopia książki 
jest dostępna w GBP) której wątkiem są pradzieje 
chrześcijaństwa wśród Słowian nadodrzańskich. 
W latach 1908-1931 był dziekanem dekanatu żor-
skiego. W 1924 i 1926 roku jego artykuły z zakresu 

historii Kościoła na Śląsku drukował „Gość Niedzielny”. 
Posiadał unikatowe teki 

Ks. Loss posiadał bogatą bibliotekę, z unikatowymi wydaniami. Zało-
żył ją jego kuzyn, ks. Adolf Hytrek, znany archeolog i znawca katakumb 
rzymskich i afrykańskich. Były w tej bibliotece cenne teki z odbitkami 
starochrześcijańskich napisów, które ks. Hytrek przywiózł z katakumb 
afrykańskich. Po zmianie suwerenności na Górnym Śląsku i utworzeniu 
diecezji katowickiej, w 1926 roku z nominacji bpa A. Hlonda otrzymał 
tytuł kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Katowicach. We 
wrześniu 1931 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 18 grudnia 1932  
w Pawłowicach i tam został pochowany. 

Uroczystości pogrzebowe zostały opisane  
w „Gościu Niedzielnym”, nr 1 z 1933 r.

(...) „Mimo swoich 78 lat życia i mimo nadwyrężonego zdrowia Zmarły 
aż do roku 1930 pełnił swoje obowiązki duszpasterskie jako proboszcz  
i dziekan, otoczony powszechnym szacunkiem za swoją działalność i wysokie 
cnoty kapłana i obywatela. To też eksportacja zwłok z miejscowego klasztoru 
 w Pawłowicach do kościoła parafialnego, a zwłaszcza uroczystość pogrze-
bowa, która się odbyła w czwartek, 22 grudnia, zgromadziła całą parafię, 
około pół setki księży z J. E. ks. biskupem Adamskim na czele licznych przyjaciół  
z dalsza i bliższa, przedstawiciela władzy świeckiej, delegacje towarzystw  
z swemi sztandarami – nawet z Żor i okolicy, całą rodzinę opiekuna i patrona ko-
ścioła pawłowickiego p. barona Reitzensteina, który był wiernym przyjacielem 
Zmarłego. Długo przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowych, a dokładnie 
powiedziawszy przez całą noc, podczas której zanoszono przez parafian 
modły za zamarłego Duszpasterza i pełniono honorową straż przy zwłokach 
drogiego proboszcza, - kościół  napełnił się wiernymi do ostatniego miejsca. 
(...) O godz. 10-tej rozpoczęły się egzekwje pod przewodnictwem wicedziekana 
żorskiego ks. proboszcza Kubitzy z Krzyżowic, byłego ministranta śp. Kanonika 
Lossa, kiedy to jeszcze był administratorem w Łonach w powiecie kozielskim. 
Po egzekwiach odprawił nabożeństwo żałobne w asyście ks. katechety Dylusa, 
byłego wikarego śp. Kanonika Lossa i ks. diakona  Odróbki – dziekan dekanatu 
żorskiego ks. prałat Miczek, proboszcz z Warszowic. Podziwu godny był występ 
chóru szkolnego pod batutą miejscowego kierownika szkoły  p. Pitloka. Po 
nabożeństwie miejscowy proboszcz ks. Niedziela wygłosił mowę żałobną. (...) 
Wywody czcigodnego mówcy były tak przekonywujące, że skruszyć musiały 
nawet najtwardsze serca. Następnie J.E. ks. biskup odprawił ostatnie modły 
nad trumną, poczem uczestnicy obrzędu udali się na cmentarz przy kościele. 
(...) Spoczęły zwłoki śp. Kanonika Lossa na cmentarzu w Pawłowicach, tuż przy 
krzyżu misyjnym, obok grobów opiekunów kościoła Reitzensteinów, niedaleko 
mogiły swego ojca, który jako em. kierownik szkoły ostatnie swoje lata przeżył 
przy synie swym w Pawłowicach”.

Źródła: 
Klub Miłośników Historii przy GBP Pawłowice 
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Nowe oświetlenie kościoła w Warszowicach

Talent artystyczny to dar…
78. rocznica zbrodni 
katyńskiej

Od połowy marca nowoczesne oświetlenie kościoła parafialnego w Warszowicach wyeksponowało piękno jego 
architektury. 

Prawie 50 gimnazjalistów i uczniów najstarszych klas 
szkół podstawowych wzięło udział w szóstej edycji Mię-
dzyszkolnego Konkursu Papieskiego, który 6 kwietnia odbył 
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  
w Pawłowicach. Patronat honorowy nad konkursem objął 
wójt gminy Franciszek Dziendziel. 

W piątek, 13 kwietnia, pod tablicą upamiętniającą 
policjantów z pawłowickiego posterunku rozstrzelanych  
i pochowanych w zbiorowych mogiłach w Miednoje, odbyły 
się obchody upamiętniające 78. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Zamontowano 19 nowych latarń oraz specjalne projek-
tory, które eksponują monumentalną świątynię i oświetlają 
jej kopułę wraz z krzyżem. Już w ubiegłym roku krzyż 
został podświetlony, a teraz wymieniono całe oświetlenie 
zewnętrzne. – Zastosowaliśmy oświetlenie ledowe, które jest 
energooszczędne – tłumaczy proboszcz ks. Damian Krosny. 
– Mimo że oświetlenia jest więcej, za prąd płacimy mniej.

O nastrojowym klimacie stworzonym przez lampki 
zamontowane na elewacji kościoła i w alejkach przekonać 
się może każdy, kto o zmierzchu znajdzie się w pobliżu 
świątyni.

Wraz z nowym oświetleniem rozpoczęły się prace na 
probostwie. Trwa tam remont dachu i elewacji. Swój wygląd 
zmienia także kancelaria. Nowe zakupy proboszcz przewi-
dział w kościele. Rzeźbiarz z Koniakowa już przystąpił do 
prac nad wykonaniem figury św. Antoniego, a w pracowni 
w Krakowie powstają witraże do okien kościoła. W sumie 
będzie 8 witraży, na każdym znajdzie się jakaś postać świę-
tego. 6 witraży zostanie ofiarowanych parafii. bs     

W konkursie uczestniczyła młodzież z Pawłowic, Kryr, Mnicha, 
Strumienia i Roju. Uczestnicy uzdolnieni artystycznie prezento-
wali wiersze i piosenki do tekstów Karola Wojtyły, a znawcy życia  
i twórczości papieża Polaka rozwiązywali test wiedzy. Dla wszystkich 
przygotowano wykład pracownika IPN Marka Łukasika na temat roli 
Jana Pawła II na Soborze Watykańskim II.

W konkursie recytatorsko – wokalnym wygrała Karolina Ziebura, 
gimnazjalistka z Kryr. Kolejne miejsca zajęły uczennice Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Pawłowicach: Julia Wadas (II miejsce) i Julita Szewczyk  
(III miejsce). W konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II bezkonkurencyjna 
okazała się Klaudia Witała z Kryr. – W czasie moich przygotowań do kon-
kursu poznałam wiele ciekawych historii związanych z Ojcem Świętym. 
Nie zdawałam sobie sprawy z jego bliskich relacji z młodzieżą i wielkiego 
zaangażowania w sprawy młodych ludzi – przyznała uczennica. Dru-
gie miejsce zajęła  Aleksandra Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Pawłowicach, a trzecie Emilia Kubica ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Pawłowicach. Gratulujemy! bs

Policjanci Teofil Szczęsny, Wojciech Kuta, Franciszek Pierchała, 
Ignacy Walkowiak i Stanisław Jaskólski po wybuchu wojny, zgodnie 
z rozkazem, ewakuowali się na wschód kraju, aby tam uformować 
oddziały do walki z zachodnim agresorem. Policjanci z Pawłowic trafili 
do obozu w Ostaszkowie i już nigdy nie wrócili do domu. Podzielili 
los 21 tysięcy jeńców wojennych, którzy decyzją władz partyjnych  
i państwowych ZSRR zostali zabici strzałem w tył głowy i pochowani 
w zbiorowych mogiłach. 

Okoliczności tych wydarzeń przypomniał Jan Figura, historyk  
i dyrektor ZSO w Pawłowicach. Kwiaty i znicze pod tablicą złożył 
wójt Franciszek Dziendziel z radnym Andrzejem Tyszką i dyrektor-
ką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Zofią Musiał oraz policjanci  
z Komendantem Powiatowym Policji w Pszczynie Piotrem Sidziną  
i zastępcą komendanta Pawłowic Grzegorzem Zbijowskim. Wiązanki 
kwiatów złożyli również uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. bs   
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W nagrodę mistrzostwa świata w Paryżu
Tomasz Sobocik, niezwykle utalentowany fryzjer z Pawłowic, został wicemistrzem Polski we fryzjerstwie męskim! We 

wrześniu, wraz z innymi najlepszymi fryzjerami w Polsce, będzie reprezentował nasz kraj podczas mistrzostw świata w Paryżu.
Od 15 lat prowadzi własny salon fryzjer-

ski w centrum Pawłowic. Fachu uczył się  
w salonie w Strumieniu, ale o tym, że 
będzie fryzjerem, postanowił już w wieku  
13 lat. - Poprosiłem mamę, żeby zapisała mnie 
na praktyki, bo nie wyobrażałem dla siebie 
innego zawodu. Nauka fryzjerstwa utwierdziła 
mnie tylko w tym przekonaniu – przyznaje 
pawłowiczanin. - Fryzjerstwo to moja naj-
większa pasja i całe moje życie.

25 marca, wziął udział w Otwartych 
Mistrzostwach Polski w Poznaniu, które są 
największą imprezą tego typu w Polsce. 
Żeby wziąć udział w takich zawodach, 
trzeba mieć kwalifikacje, czyli tytuł mistrza 
w zawodzie. Udział w mistrzostwach daje 
jedyną możliwość zdobycia tytułu Mistrza 
Polski i tym samym pozwala wystartować 
w mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach 
świata. Fryzjerzy walczą o zwycięstwo  
w dwóch kategoriach wiekowych - juniorzy 
i seniorzy, dzieląc się na fryzjerstwo damskie 
i męskie. Rywalizacja odbywa się podczas 
międzynarodowych targów i na oczach wie-
lu tysięcy widzów. To prawdziwe widowisko!

Tomasz Sobocik zdobył tytuł wicemistrza 
Polski we fryzjerstwie męskim, w kategorii 
„Senior, mistrz”. Konkurencja była ogromna. 
Każdy z fryzjerów musiał w wyznaczonym 
czasie wykonać  fryzurę kreatywną, strzyże-
nie i fryzurę klasyczną. - Przygotowywałem 
się do tego konkursu pod okiem Andrzeja 
Matrackiego, czterokrotnego mistrza świata 
fryzjerstwa – mówi. - Problem polegał tylko 
na tym, że Andrzej mieszka w Olsztynie. 
Osiem tygodni przed zawodami w każdy 

weekend wsiadałem więc do pociągu i poko-
nywałem ponad 600 kilometrów na treningi. 
Wyjeżdżałem w piątek, wracałem w niedzielę, 
zostawiając salon fryzjerski, żonę oraz dwójkę 
małych dzieci. Było warto, bo moje wyrzeczenie 
zaprocentowało – dodaje.

Fryzjerów startujących w konkursie  
w Poznaniu oceniało międzynarodowe 
jury, w skład którego weszło: 4 sędziów  
z Polski, jeden Fin i jeden Niemiec. Wygrana 
w konkursie to nie tylko prestiż i uznanie, 
ale również powołanie do kadry narodowej 
fryzjerstwa ma mistrzostwa świata w Paryżu, 
które odbędą się we wrześniu. - To dla mnie 
spełnienie marzeń – mówi Tomasz Sobocik.  
- Z wielką dumą i orzełkiem na piersi będę 
reprezentować Polskę podczas największej 
imprezy fryzjerskiej na świecie.

Jak przyznaje, w tego typu konkursach 
ważny jest nie tylko kunszt i technika, ale 
również panowanie nad emocjami i stresem. 
Dlatego już w maju zaczyna zgrupowanie  
z innymi nominowanymi fryzjerami, żeby 
przygotować się do czekających go mi-
strzostw. Na przełomie kwietnia i maja,  
w salonie w Pawłowicach będzie pracował 
wspólnie ze swoim trenerem – Andrzejem 
Matrackim, który przyjedzie do naszej gminy 
z Olsztyna.

W przyszłym roku Tomasz Sobocik po-
nownie weźmie udział w mistrzostwach Pol-
ski. - Tym razem chciałbym wrócić do Pawłowic 
ze złotym medalem – zapowiada.

Już teraz życzymy mu powodzenia. Je-
steśmy przekonani, że z taką determinacją 
odniesie sukces! bs

Rowerem po torze 
przeszkód

11 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Warszowicach 
młodzież uczestniczyła w gminnych eliminacjach do Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Szkolne drużyny rywalizowały między sobą w konkurencji spraw-
nościowej oraz teście wiedzy teoretycznej. Uczniowie zaskoczyli ko-
misję posiadaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

W tegorocznym turnieju udział wzięły czteroosobowe drużyny  
z Krzyżowic, Warszowic, Pawłowic, Golasowic i Pielgrzymowic. Łącznie 
rywalizowało 9 drużyn, w tym 6 reprezentujących szkoły podstawowe 
oraz 3 ze szkół gimnazjalnych. 

Uczestnicy musieli pokonać rowerem trudny tor przeszkód,  
a także zmierzyć się z testem z przepisów ruchu drogowego i udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. – Tor wymagał precyzyjnej 
jazdy, ale niektóre jego elementy trzeba było pokonywać szybko i pewnie  
– tłumaczy Marlena Król z Pielgrzymowic.       

Najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krzyżowicach. – Dużo ćwiczyliśmy, więc tor przeszkód, ani test nie 
stanowił dla nas większego problemu – przyznała Karolina Woryna.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja szkoły w Warszowicach,  
a trzecie – szkoły w Golasowicach. W kategorii klas gimnazjalnych 
najlepsza była drużyna szkoły w Pielgrzymowicach przed zespołami 
z Pawłowic: „Jedynką” i „Dwójką”. 

Laureaci pierwszych miejsc zakwalifikowali się do etapu powia-
towego, który już następnego dnia odbył się w Wiśle Małej. Tam na 
trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Krzyżowic. Gratulujemy. bs  
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Spaliły i utopiły marzannę. 
Teraz na pewno będzie wiosna!

21 marca zaczęła się kalendarzowa wiosna. 
Jedną z oznak pożegnania zimy jest zwyczaj topienia 
marzanny. 

Marzanna jako kukła jest symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj 
jej topienia lub palenia jest znany od dawna. Aby tradycji stało się 
zadość, Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach zorganizowało 
topienie marzanny przy stawach znajdujących się w pobliżu poligonu 
strażackiego. Kukłę ubraną w długie kozaki, spódnicę i elegancką 
wełnianą marynarkę przygotowały panie: Grażyna Mołdrzyk, Beata 
Cyrulik i Bogusława Domin. Okazałą marzannę podpalono i wrzucono 
do stawu, śpiewając: „Hu! Hu! Ha. Żegnaj zimo zła”. Dopisała wiosenna 
pogoda i radosne humory. – Tam, gdzie są ludzie jest i wesoło – przyzna-
ła Halina Stamm. – Nie może być inaczej, bo już widać woznaki wiosny: 
śpiewają ptaki, budzą się do życia rośliny.

Impreza zakończyła się wspólnymi śpiewami i po-
częstunkiem. bs

Zapłać za śmieci – jest już 
po terminie

15 kwietnia minął termin wniesienia opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów z terenu nieruchomości  
w I kwartale.

Przypominamy, że Urząd Gminy, podobnie jak w ubiegłym roku, 
nie wysyła do mieszkańców gotowych blankietów wpłat. Wysokość 
stawki nie uległa zmianie i wynosi 7 zł miesięcznie od osoby za-
mieszkującej nieruchomość (w przypadku deklarowanej segregacji 
odpadów).

Numery ewidencyjne oraz indywidualne rachunki bankowe 
można odnaleźć na zawiadomieniach lub blankietach otrzymanych 
w latach wcześniejszych.

Poniżej terminy kolejnych wpłat:
- za II kwartał do 15 lipca
- za III kwartał do 15 października
- za IV kwartał do 15 grudnia

Uwaga!
Jeżeli dane zawarte w złożonej deklaracji uległy zmianie, należy 

złożyć nową deklarację i wyliczyć nową wysokość opłaty.

O pożarnictwie wiedzą 
prawie wszystko  

Grzegorz Gajda i Sławomir Zdziebło będą reprezento-
wać gminę Pawłowice i powiat pszczyński podczas eliminacji 
wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
    Turniej ma charakter etapowy. Najpierw reprezentacje poszcze-
gólnych szkół rywalizują podczas etapu gminnego. W naszej gminie 
odbyły się one 16 marca w Warszowicach z udziałem trzydziestu 
czterech zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczniowie rozwiązywali test, a ich zmagania 
oceniała komisja na czele z Adamem Murasem - Gminnym Komen-
dantem Ochotniczych Straży Pożarnych. Walka była zacięta i w nie-
których przypadkach dopiero dogrywka ostatecznie zdecydowała 
o zajętym miejscu. Najlepszym zawodnikom nagrody wręczył wójt 
gminy Franciszek Dziendziel. Laureaci trzech pierwszych miejsc  
w poszczególnych kategoriach otrzymali prawo reprezentowania 
gminy podczas zawodów powiatowych. Byli to: 

uczniowie klas I-VI: 
1) Grzegorz Gajda, 2) Jakub Tokarczyk, 3) Paweł Herman; 
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uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum: 
1) Natalia Pisarek, 2) Sławomir Zdziebło, 3) Zuzanna Król 

oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 
1) Szymon Wiatrok, 2) Filip Orszulik, 3) Aleksandra Wowra.

    W eliminacjach powiatowych Grzegorz Gajda (SP-1 Pawłowice) zajął  
I miejsce, Jakub Tokarczyk (SP-2 Pawłowice) był drugi, natomiast w gru-
pie starszej zwyciężył Sławomir Zdziebło, a Natalia Pisarek była druga. 
Na trzecim miejscu w grupie najstarszej znalazł się Szymon Wiatrok. 
Laureaci pierwszych miejsc pojadą na eliminacje wojewódzkie, które 
odbędą się 28 kwietnia. Życzymy powodzenia. bs  
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Od lewej: Sławomir Zdziebło, Natalia Pisarek i Zuzanna Król.
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TROCHĘ JAZZU 
W CENTRUM KULTURY
Zapraszamy na koncert w wykonaniu chińskiej instrumen-

talistki i polskiego gitarzysty jazzowego. Spotkanie z jazzem 
odbędzie się 27 kwietnia o godz. 19.00 w Centrum Kultury  
w Pawłowicach.

Wieczór uświetni Xu Fengxia & Przemek Strączek Quartet. 
To niebywała okazja, aby usłyszeć ich twórczość jeszcze przed 
trasą koncertową, którą planują po Chinach w maju 2018 roku. 
Bilety na koncert kosztują 20 zł i można je zakupić online lub  
w kasie GOK. Zapraszamy!
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DOPOŁUDNIOWE
SPOTKANIA Z KULTURĄ

WYCIECZKA
do ogrodów ,,Kapias"
w Goczałkowicach

NORDIC WALKING
spacer wiosenny
po Pniówku

spotkania odbywają się o godz. 1000

wstęp wolny

MALUJEMY Z NATURY
Pasjonaci malarstwa rozgrzewajcie dłonie. Już 17 maja od-

będzie się kolejna edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego 
„Malujemy z natury”, organizowanego przez GOK Pawłowice.

Wszystkich miłośników rysunku i malarstwa, dzieci, młodzież 
i osoby dorosłe zapraszamy do rysowania na żywo zaaranżowa-
nych przedmiotów użytku codziennego i nie tylko. Wyniki kon-
kursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Pawłowic.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja w GOK Pawłowice. 
Karta zgłoszenia i regulamin są dostępne na stronie www.gok-
pawlowice.pl. Opłatę wpisową w wysokości 7 zł należy uiścić  
w kasie GOK w dniu konkursu.
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Szykujcie się na dobrą zabawę!

Aktorzy zabrali nas w magiczną podróż

Ostatni weekend maja w Pawłowicach będzie stał pod znakiem wielkiej zabawy. Odbędą się  Dni Gminy Pawłowice 
2018. Zapoznajcie się z programem imprezy.

Ten spektakl to przede wszystkim uczta dla zmysłów! Niezwykła premiera w Centrum Kultury w Pawłowicach.

To będzie już dwudziesta siódma odsłona tej największej imprezy 
plenerowej w naszej gminie. Gminny Ośrodek Kultury, który jest jej 
organizatorem, przygotował jak zwykle moc atrakcji.

W sobotę, 26 maja, na scenie ustawionej na placu przy Urzędzie 
Gminy, zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego 
„Malujemy z natury”. Zobaczymy pokazy taneczne w wykonaniu grup 
Black Milk Crew oraz Clubu Tańca „i”. Gwiadzą sobotniego grania będzie 
zespół góralski Baciary.

Niedziela, tradycyjnie rozpocznie się korowodem z udziałem zespo-

Teatr Ruchu i Animacji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Pawłowicach zaprezentował się w nowym spektaklu. Jego premiera 
odbyła się 27 marca z udziałem rodziców, rodzeństwa i znajomych akto-
rów. Reżyserka przedstawienia, Ewa Sikora, tym razem postanowiła od-
świeżyć własną sztukę sprzed 13 lat. - Z tym przedstawieniem byliśmy tylko 
na jednym konkursie – wyjaśnia reżyserka. - Trochę mi było żal pięknych 
rekwizytów i samego przedstawienia, a ponieważ zebrała się fajna grupa, 
postanowiłam spektakl sprzed kilkunastu lat pokazać ponownie widzom. 

Spektakl „Sen letniego wieczoru” to magiczna podróż w świat pełen 
piękna i dobra, pachnących kwiatów, latających motyli. Tylko na chwilę 
tę pełną harmonii opowieść zakłóca pojawienie się ogromnego stwora. 
Ale już po kilku minutach wraca radość i nadzieja.

Mimo że na scenie nie pada ani jedno słowo, to wszystko co najważ-
niejsze przekazują autorskie rekwizyty i lalki, ale przede wszystkim ruch 
sceniczny i taniec, który odpowiada za to, że dekoracje ożywają. - To 
wcale nie jest łatwe operować lalkami – wyjaśnia Ewa Sikora. - Aktor musi 
nieco się wycofać ze sceny, aby wypunktować animację. To, że się udało jest 
w dużej mierze zasługą aktorów. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzieci 
mają dużo radości w byciu i tworzeniu teatru.

Nie pozostaje więc nic innego, jak wraz z autorami zanurzyć się  
w „Sen letniego wieczoru”. 

Spektakl zostanie pokazany 6 maja podczas Pikniku Majowego przy 
Willi Reitzensteinów w Pawłowicach. GOK planuje również jego wysta-
wienie w ramach cyklu „Wesołe bajeczki”. bs

W spektaklu zagrali: Olivia Uryć, Antonia Gajda, Julia Kiełkow-
ska, Hanna Jaszewska, Kamila Lazar, Nadia Piontek, Franciszek 
Janulek, Karolina Bielas, Kinga Krupa, Aleksandra Kawa, Julia 
Kowalik, Zuzanna Szulik, Oliwia Wożgin, Nadia Stachowicz oraz 
Alicja Nogły. 
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łów śpiewaczych. Wystąpią: Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice”, 
Margo, Retro, Viola oraz Pawłowickie Babeczki. Pokazy taneczno-akro-
batyczne, które zaprezentuje KS „Active” Pawłowice, będą znakomitym 
wstępem do koncertu zespołu Frele, który przebojem wdarł się na śląską 
scenę muzyczną, podbijając z miejsca serca publiczności. Gwiazdą Dni 
Gminy Pawłowice będzie piosenkarka Cleo, która zaprezentuje swoje 
największe przeboje.  Sporo będzie się działo również w parku. Wesołe 
miasteczko, dmuchańce, stoiska gastronomiczne – to tylko część atrak-
cji. Cała impreza zakończy się o godz. 22.00 pokazem laserowym. bs
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Wielkanocny Turniej 
Szachowy

Najlepsza wśród 
przedszkolaków

O krok od mistrzostw

57 uczniów szkół podstawowych wzięło udział  
w Otwartym Wielkanocnym Turnieju Szachowym, który od-
był się 25 marca w Gminnym Ośrodku Sportu. Organizatorem 
rozgrywek było Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice.

Paulinka Trzaskalik, 6-latka z Golasowic, została 
gwiazda turnieju szachowego przedszkolaków, który  
24 marca odbył się w Ustroniu.

Zawodnicy KS Warszowice byli o krok od zakwalifi-
kowania się na Mistrzostwa Świata w Szwecji w curlingu.

Zawodnicy rywalizowali na dystansie 9 rund po 10 minut na 
zawodnika w czterech kategoriach wiekowych. Najlepsi byli: Ka-
mil Łysakowski z Rybnika (I miejsce), Mateusz Gabzdyl z Cieszyna  
(II miejsce), Stanisław Potyra z Rybnika (III miejsce).

Wśród dzieci ze Stowarzyszenia Szachowego Gminy Pawłowice 
najlepszy wynik uzyskali: Miłosz Pawliczek, Filip Chwastykowski, Kamil 
Stańkusz, Dominik Musiolik, Kevin Stańkusz, Kajetan Stuchlik, Oliwier 
Sprownik oraz Paulina Trzaskalik.

Wszystkie dzieci otrzymały słodycze oraz nagrody, a najlepsi 
zawodnicy dodatkowo medale. Gratulujemy! bs

W rywalizacji uczestniczyło 52 dzieci z terenu ziemi cieszyńskiej 
i rybnickiej. Paulinka Trzaskalik jako jedyna zdobyła komplet punk-
tów, co dało jej I miejsce w turnieju. Dziewczynka reprezentowała 
Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice, a zarazem przedszkole 
w Golasowicach. Utalentowana szachistka otrzymała puchar, medal 
oraz nagrodę. Organizatorzy byli pod ogromnym wrażeniem jej 
umiejętności szachowych i niebywałych zdolności intelektualnych. 

Paulinka jest dopiero u progu kariery sportowej, a już może się 
pochwalić sporymi osiągnięciami. W zeszłym roku, mając 5 lat, zdo-
była 6 miejsce na ogólnopolskich mistrzostwach szkół i przedszkoli, 
a teraz wygrała prestiżowy turniej. Życzymy jej wiele radości z gry  
w szachy oraz zdobywania  kolejnych laurów. bs 

2 2  -  2 5  m a r c a  
w Warszawie, odbyły 
się po raz szósty Mi-
strzostwa Polski Par 
Mieszanych, których 
zwycięzcy będą repre-
zentować Polskę na 
Mistrzostwach Świata 
w Oestersund (Szwe-
cja) w drugiej połowie 
kwietnia.

W stawce 18 zespo-
łów z całej Polski były dwa teamy z naszej gminy: Ewa Nogły i Konrad 
Stych oraz Damian Herman z warszawską koleżanką Karoliną Florek, 
którzy bronili tytułu mistrzowskiego z ubiegłego roku. Dodajmy, 
że Damian Herman jest bez wątpienia najbardziej utytułowanym 
zawodnikiem tej konkurencji - na pięć edycji - za każdym razem 
mieszkaniec Warszowic stawał na podium, w tym trzy razy na jego 
najwyższym stopniu.

Bohaterami tegorocznych mistrzostw okazała się jednak młodsza 
para warszowickich zawodników. Ewa Nogły i Konrad Stych przez eli-
minacje przeszli jak burza: w fazie grupowej pokonali pary z Krakowa 
i Łodzi, ale również swoich starszych klubowych kolegów. Następnie 
w ćwierćfinale nasi zawodnicy wyszli zwycięsko z pojedynku z parą  
z Łodzi, w półfinale – pokonali team z Warszawy, by w finale ponow-
nie spotkać się z łódzką parą Staszczyk/Grzelka. Po bardzo dobrym 
początku i prowadzeniu 4:2 nastąpił jednak kryzys. Sportowcy z Łodzi 
zdołali odrobić straty i po pięciu endach doprowadzić do remisu 5:5. 
Emocje towarzyszyły spotkaniu do końca. Niestety, ostatecznie łódzka 
para wygrała kolejnego enda za dwa punkty i całe spotkanie 7:5.

Na Mistrzostwach Świata w Szwecji będziemy mieli jednak swoich 
przedstawicieli. Drużyna KS Warszowice „Old Curlers” będzie po raz 
drugi walczyć o miano najlepszego zespołu w kategorii 50+. Będziemy 
trzymać kciuki. bs

Zapisy elektroniczne na bieg zostały wydłużone do 16 kwietnia. 
Jeśli ktoś nie zdąży, może to zrobić jeszcze dzień przed biegiem, czyli 
21 kwietnia w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach, wnosząc 
opłatę 40 zł. W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie! 
Zapraszamy do udziału w imprezie nie tylko biegaczy, ale także całe 
rodziny oraz kibiców. Gminny Ośrodek Sportu, który jest organiza-
torem biegu, gwarantuje dobrą zabawę i liczne atrakcje, m. in. śląski 
poczęstunek, przejażdżki symulatorem dachowania.
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Ewa Nogły i Konrad Stych.
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Ogłoszenia Urzędowe
Działki na dom w Warszowicach  

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugie przetargi ustne nie-
ograniczone w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanych położonych w Warszowicach przy ul. Stawowej  
i ul. Zacisze: nr działki 1677/43 o powierzchni 2904 m kw. za cenę 
wywoławczą 95.000 zł, nr działki 1681/43 o powierzchni 2342 m 
kw. za cenę wywoławczą 90.000 zł. Warunkiem uczestniczenia  
w przetargu jest wniesienie wadium do 1 czerwca 2018 r.

Przetargi odbędą się 5 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, salka narad nr 0.14: na zbycie 
działki nr 1677/43 o godz. 11.00, na zbycie działki nr 1681/43 
o godz. 12.00.

Działki pod usługi w centrum Pielgrzymowic
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetargi ustne nieograni-

czone w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanych położonych w Pielgrzymowicach przy ul. Golasowickiej. 
Nr działki: 2044/160, pow.: 0,1808 ha, cena wywoławcza: 144.000 zł;
nr działki: 2045/160. pow.: 0,2431 ha, cena wywoławcza: 176.000 zł
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowic, ul. 
Zjednoczenia 60, salka narad nr 0.14: na zbycie działki nr 2045/160 
- 8 maja 2018r. o godz. 11.00, (wpłata wadium do 4 maja), na 
zbycie działki nr 2044/160 - 29 maja 2018r. o godz. 11.00, (wpłata 
wadium do 25 maja).
Osoba uprawniona do udzielania informacji: Tyberiusz Zawadzki 
– tel. 324756319.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości, refleksji

 oraz planów na Nowy Rok.

Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
AKTUALNIE NAJTAŃSZY NA RYNKU

PROMOCJA
KREDYT CZTERY 

PORY ROKU
OFERUJEMY:
• korzystne oprocentowanie
• 0 zł za rozpatrzenie wniosku
• 0 zł za wcześniejszą spłatę kredytu
• szybką decyzję kredytową
• minimum formalności

MAMY RÓWNIEŻ W SWOJEJ OFERCIE
LOKATY

O ZRÓŻNICOWANYCH TERMINACH 
I ATRAKCYJNYM OPROCENTOWANIU,

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
TAKŻE SPECJALNĄ OFERTĘ DLA MŁODZIEŻY I JUNIORÓW 

na niezwykle korzystnych warunkach
Serdecznie zapraszamy do placówek naszego Banku

www.bspawlowice.pl   tel. 32- 4721924

SPEŁNIJ MARZENIA 
Z KREDYTAMI
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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).
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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

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

                      
               
 

 

OFERUJEMY: 
- WĘGIEL ORZECH

- WĘGIEL GROSZEK

- WĘGIEL EKOGROSZEK

- WĘGIEL RETOPAL 

S K Ł A D
O P A Ł U

ADRES: 
WARSZOWICE, UL. PSZCZYŃSKA 140

KONTAKT:

600 029 967 , 600 029 965

SKŁAD
OPAŁU

OFERUJEMY:
 • WĘGIEL ORZECH

 • WĘGIEL GROSZEK
 • WĘGIEL EKOGROSZEK

 • WĘGIEL RETOPAL
ADRES:

WARSZOWICE, UL. PSZCZYŃSKA 140
KONTAKT:

600 029 967, 600 029 965

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ!

WYSOKA JAKOŚĆ

NISKA CENA!

CATERINGI
Restauracja Pielgrzymówka

…Szykowania problem z głowy – z nami 
na każdą imprezę będziesz gotowy!

Catering już od 25 zł/osobę!
Pyszne dania obiadowe, szeroki  

wybór ciast, sałatek i zimnej płyty!

Oferujemy również koryta biesiadne!
Transport gratis – do 5 km!

Szczegóły pod numerem: 32 214 60 43 lub w restauracji
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Ucz się w Pawłowicach!
Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowi-

cach dostosowana jest do potrzeb uczniów oraz wymagań 
zarówno wyższych uczelni, jak i rynku pracy. 

W skład ZSO Pawłowice wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Tech-
nikum Logistyczne, Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji, Technikum 
Górnictwa Podziemnego, Technikum Elektryczne oraz Branżowa Szkoła 
I Stopnia.

W ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy” pawłowickie 
technikum znalazło się na 6 miejscu w województwie śląskim w 2018 
roku.

Szkoła kształci w klasach patronackich w zawodach poszukiwanych 
przez pracodawców. Posiada jedyne w regionie klasy patronackie: JBG-2 
w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz JAS-FBG w zawodzie 
technik logistyk. W tym roku po kilkuletniej przerwie reaktywowane zo-
stanie technikum górnictwa podziemnego. Zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe będą się odbywać na terenie KWK „Pniówek”. Każdy uczeń  
w klasie patronackiej Jastrzębskiej Spółki Węglowej począwszy od 
pierwszej klasy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 250 zł 
miesięcznie. Na stypendium w wysokości 150 zł mogą również liczyć 
uczniowie Technikum Logistycznego. Nowością jest technikum elek-
tryczne, które zostanie uruchomione od września. Najlepsi absolwenci 
wszystkich techników mają gwarantowane zatrudnienie!

Kolejną nowością jest klasa medyczna z nauką w zakresie rozsze-
rzonym m.in. z biologii, chemii, matematyki czy języka angielskiego. 
Zajęcia praktyczne i laboratoryjne uczniowie będą mieli w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju oraz Wyższej Szkole 
Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, która kształci na kie-
runkach medycznych (m.in. z ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, 
fizjoterapii). Uczniowie klasy medycznej będą mieli dodatkowo lekcje 
łaciny medycznej, odbędą kurs języka angielskiego w medycynie oraz 
będą uczestniczyć w program autorskim z fizyki w medycynie.      

Liceum to nie tylko klasa ogólnokształcąca oferująca szeroki wybór 
przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym , ale również klasa 
mundurowa przygotowująca do służby w wojsku, policji, straży pożar-
nej i straży granicznej. Szkoła posiada jedyny taki w rejonie ośrodek 
sprawności fizycznej z drabinkami, drążkami i innymi przyrządami do 
poprawy ogólnej kondycji.

Dla uczniów, którzy przede wszystkim chcą zdobyć zawód, jest 
Branżowa Szkoła I Stopnia. Kształcenie obejmuje naukę przedmiotów 
ogólnokształcących w szkole oraz praktyczną naukę zawodu u praco-
dawcy (3 dni praktyk zawodowych w tygodniu).           

Pawłowicki zespół szkół może się pochwalić nowoczesną bazą spor-
tową, na którą składają się: nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko 
z torem przeszkód, ale też funkcjonująca z powodzeniem od wielu 
lat  strzelnica sportowa. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się  
w terenie i na lodowisku. Pozwala to uczniom osiągać sukcesy w wielu 
zawodach, w najróżniejszych dyscyplinach.

Pawłowicka szkoła tętni życiem. Na wielu poziomach. Tu ciągle się 
coś dzieje, a tradycyjne lekcje są tylko częścią procesu edukacyjnego. 
Uczniowie maja darmowe Wi-Fi, a już niedługo szkoła będzie miała swój 
radiowęzeł oraz strefę relaksu i wypoczynku. bs

Koło Gospodyń Wiejskich w Golasowicach 
zaprasza na wycieczkę 

do Dolnej Morawy i Lądka Zdroju 
w dniach 21-22 kwietnia.

W programie zwiedzanie Muzeum Twarożków Ołomuń-
skich, Lądka Zdroju i pałacu w Ziębicach, wyjazd kolejką 
na Slamenkę, przejście „Ścieżki w chmurach”.
Cena: 230 zł (w tym nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie, 
przejazd, bilety wstępu w Polsce). Kontakt: Małgorzata 
Fusik, tel. 504 -301 304.  

Festiwal rękodzieła  
w Pniówku

     Wszystkich, którzy potrafią wyczarować coś pięknego z po-
mocą własnych rąk, zapraszamy do udziału w Festiwalu rękodzieła 
połączonym z pokazem regionalnej kuchni śląskiej, który odbędzie się  
w niedzielne popołudnie, 17 czerwca, przy Domu Ludowym w Pniówku.

W ramach imprezy planowana jest wystawa prac i pokaz umiejętno-
ści rękodzielniczych. Będzie można m. in. zapoznać się ze sztuką cięcia 
krzewów, które pod okiem fachowca przyjmują najbardziej wymyślne 
kształty, oglądać obrazy, rzeźby, podziwiać pracę witrażystów. Panie 
z koła gospodyń wiejskich planują również przeprowadzić pokazy 
kulinarne.

Chętnych do wystawienia się na festiwalu prosimy o kontakt z Reginą 
Budzińską - przewodniczącą KGW Pniówek, tel. 509 329 827, do końca 
kwietnia 2018 r. Organizatorem imprezy jest Koło Gospodyń Wiejskich 
Pniówek, które realizuje zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.


