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Z ostatniej chwili
Powstaje ścieżka dla pieszych i rowerzystów
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- Krzyż w każdej chwili mógł się 
przewrócić – mówi sołtys Beata Wala. 
– Żeby tak się nie stało, na okres zimy 
zabezpieczyliśmy postument owijając go 
folią. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę 
z tego, że w żaden sposób nie rozwiąże 
to problemu. To było tylko działanie 
doraźne.

Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców krzyż udało się wyremontować. 
Prace koordynował Krzysztof Uglorz. 
– Prace wykonaliśmy systemem gospo-
darczym, za niewielkie środki - mówi 
były radny. 
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Krzyż był w złym stanie. Figurka 
Matki Bożej składająca się trzech 
części trafiła do odrestaurowania do 
Skoczowa, niewidoczne napisy na po-
stumencie odnowił Mariusz Janota, a 
brakującą rękę Jezusa odlał w swojej 
kuźni Wojciech Ziebura na podstawie 
formy przygotowanej w pracowni 
protetycznej Eweliny Mol-Krentosz. 
– Nasz Pan Jezus nie miał ręki – wyja-
śnia pan Krzysztof. – Figurka została 
uszkodzona około 20 – 25 lat temu, kiedy 
krzyż znajdował się przy „Bajce”.

Teraz figurka jest już naprawiona, 
a krzyż prezentuje się pięknie. – Przy 
wykonywaniu prac zasięgaliśmy opinii 
księdza proboszcza, szczególnie w kwe-
stii doboru kolorów – mówi Krzysztof 
Uglorz. – Chcieliśmy przywrócić mu 
pierwotny wygląd.     

Opisywany krzyż znajduje się 
niedaleko szkoły. Został tutaj prze-
niesiony w 1992 roku. W inskrypcji 
czytamy: „Wobec męki śmierci Jego/
Cóż na świecie jest wielkiego/Gmina 
Krzyżowska 1878”.  

Krzyże i kapliczki są zabytkami 
sakralnymi, które odgrywają ważną 
rolę w krajobrazie kulturowym na-
szej gminy. Powstały wiele lat temu 
z potrzeby serca, często jako podzię-
kowanie za uzdrowienie z ciężkiej 
choroby, a także zadośćuczynienie 
za wyrządzone krzywdy. To archi-
tektoniczne perełki, otaczane opieką 
dbających o nie mieszkańców. bs
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Prace trwają od marca. Ich wyko-
nawcą jest konsorcjum firm: Drogród 
z Ćwiklic oraz Bud-Rol z Golasowic. 
W pierwszej kolejności wybudowana 
została kanalizacja deszczowa. Zakres 
robót na tym etapie nie nie powodo-
wał dużych utrudnień, ruch odbywał 
się wahadłowo. Jednak teraz ko-
nieczne jest zamknięcie drogi z uwagi 
na rozpoczęcie robót związanych z 
kompleksową przebudową ulicy oraz 
budową chodników i utwardzeniem 
pobocza.  

Całość robót zakończy się jesienią 
tego roku. Zadanie realizuje powiat 
pszczyński w ramach dofinansowa-
nia z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych (1,5 mln 
zł). Pozostałe 1,5 mln przeznaczyły 
samorządy: Pawłowic (650 tys. zł) i 
Pszczyny (850 tys. zł). bs

- Na początku czerwca ktoś wybił w 
niej boczą szybę – informuje Krystyna 
Batko z Urzędu Gminy. - 18 czerwca 

Od 1 lipca do końca sierpnia 
potrwa remont ul. Wyzwolenia 
w Pawłowicach. Inwestycja będzie 
realizowana bez wstrzymywania  
ruchu pojazdów, ale mieszkańcy 
muszą liczyć się z utrudnieniami. 
Prace będą polegać  na sfrezowaniu 
górnej warstwy i wykonaniu nowej 
nakładki z asfaltu.    

Inwestycja zostanie sfinansowana 
przez KWK „Pniówek” w ramach 
naprawy szkód górniczych. Ul. Wy-
zwolenia jest drogą powiatową, dla-
tego nad całością robot czuwać będzie 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Sabina Bartecka

została wstawiona nowa, a 
już następnego dnia sprawca 
uszkodził kolejną znajdującą 
się na tym przystanku.

Stare blaszane wiaty wy-
mieniono na nowe w ubie-
głym roku. Gmina przy-
mierza się do kolejnych 
tego typu inwestycji, ale 
w przypadku dalszych de-
wastacji inwestycja może 
zostać wstrzymana. 

Krystyna Batko apeluje 
do mieszkańców okolicz-
nych domów, aby informo-
wali policję, gdy są świadka-
mi niszczenia wiaty przez 
wandali. – Jeśli policja ma 
odpowiednio szybko informa-
cję o takim czynie, udaje jej 
się złapać sprawców, którzy  

muszą pokryć koszt naprawy – mówi. 
Sabina Bartecka
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Celem objazdu, który został 
zorganizowany z inicjatywy prze-
wodniczącej Komisji Gospodarki 
i Mienia Komunalnego Barbary 
Serówki, była wspólna ocena sta-
nu dróg oraz wytypowanie dróg 
gminnych do naprawy. W czasie 
trwającego trzy godziny objazdu 
wizytowano wszystkie sołectwa. W 
każdym znaleziono ulice, których 

Od tego czasu minęły już prawie 
dwa miesiące, a urządzenie do mierze-
nia prędkości nadal jest oklejone folią. 
Jak się okazało, urządzenie nie działa, 
bo nie została podpisana umowa z 
firmą dostarczającą prąd, która musi 
zamontować jeszcze licznik jego po-
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nawierzchnię trzeba poprawić. W 
Warszowicach za konieczne uzna-
no kontynuowanie prac przy ul. 
Pszczyńskiej z naciskiem na budowę 
chodnika oraz uregulowanie spraw 
własności w celu przejęcia i remon-
tu ul. Drozdów. W Krzyżowicach 
oczekiwany jest remont dalszej 
części ul. Stawowej i połączenie 
ulicy Szkolnej z ul. Zwycięstwa. W 

Pielgrzymowicach m.in. naprawy 
wymagają ulice: Widokowa, Jasna, 
Stroma oraz wcinka ul. Borowej, w 
Jarząbkowicach: Wiejska, Kasztano-
wa, Zawadzkiego i Kwiatowa, a w 
Golasowicach: Lema, Konopnickiej i 
Słowackiego.  

Teraz remonty trzeba ująć w har-
monogramie prac zaplanowanych 
na najbliższe lata. bs

boru. No i tu pojawił się problem. In-
spekcja Transportu Drogowego, która 
realizuje prace, już dwa miesiące temu 
złożyła wniosek o podpisanie umowy 
z dostawcą energii, ale odpowiedzi nie 
otrzymała do dziś. 

Sabina Bartecka

Ul. Stroma w Pielgrzymowicach 
wymaga naprawy.
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Obrady IX sesji odbyły się 23 
czerwca w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury. Sesja została zwołana 
pod hasłem „Pawłowice – gmina dla 
przedsiębiorców”. Gośćmi specjalny-
mi byli przedsiębiorcy działający na 
terenie gminy, uczniowie pawłowic-
kich szkół oraz zaproszeni prelegenci. 
W swoich wystąpieniach omówili oni 

różne aspekty przedsiębiorczości oraz 
współpracy biznesu z samorządem, 
wskazali również możliwości wspar-
cia, jakie mogą otrzymać firmy od 
powołanych do tego instytucji.

Trwającą ponad 4 godziny sesję 
prowadził przewodniczący Aleksan-
der Szymura, a jako pierwszy głos 
zabrał wójt Franciszek Dziendziel.  
W swoim wystąpieniu zaznaczył, że 
Pawłowice są gminą przemysłowo – 
rolniczą. Podstawę przedsiębiorczości 
stanowią mali i średni przedsiębiorcy. 
– Na 1340 firm działających w naszej 
gminie ż 1100 stanowią firmy małe, 
często rodzinne – mówił wójt, dodając, 
że przedsiębiorczość w gminie Pawło-
wice ma przed sobą przyszłość.  

Tadeusz Donocik, prezes Regional-
nej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
apelował o stworzenie przyjaznego 
klimatu wokół przedsiębiorczości, 
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dodając, że takie spotkanie jak to, jest 
do tego dobrą okazją. – Fakt, że działa 
tutaj 1340 firm na 18 tysięcy miesz-
kańców budzi respekt – mówił i radził 
jak sprawić by łatwiej było już dzia-
łającym w gminie przedsiębiorcom 
oraz jak zachęcić do inwestowania 
w niej kolejnych. - Ważny jest prze-
pływ informacji i wykorzystanie tych 

wszystkich danych jakie tutaj zostały 
zaprezentowane - mówił Donocik. 
– Trzeba tworzyć dobre warunki pod 
inwestowanie, ale również do życia dla 
potencjalnych inwestorów i ich rodzin. 
Apelował również do ludzi biznesu. 
- Przedsiębiorcy muszą działać bardziej 
razem. Zaledwie 8 proc. przedsiębiorców 
jest zorganizowanych. W Czechach jest 
to 30 proc. Łatwiej jest wspólnie walczyć 
o swoje prawa?.

Jako kolejny głos zabrał Witold 
Magryś - zastępca przewodniczącego 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
który przedstawił działalność Związ-
ku, szczególnie w kontekście repre-
zentowania śląskich samorządów 
w zderzeniu z instytucjami o zasięgu 
krajowym.

Eugeniusz Piechoczek, prezes paw-
łowickiej Delegatury Regionalnej Izby 
Gospodarczej, zaprosił przedsiębior-

ców do współpracy i zaproponował 
zorganizowanie specjalnego wsparcia 
dla dzieci i młodzieży z gminy Paw-
łowice.

Bezrobocie w gminie Pawłowice 
już od wielu lat oscyluje na poziomie 
ok. 4 proc. – Bez pracy pozostaje około 
350 osób – mówiła Bernadeta Sojka-
-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pszczynie. – Dobrze, że w gmi-
nie podejmuje się działania w kierunku 
kształcenia zawodowego, szczególnie, że 
odbywa się to we współpracy z przed-
siębiorcami. Mamy dużo ofert pracy dla 
piekarzy, ale nie mamy osób o takich 
kwalifikacjach. 

Urząd Pracy ma wiele możliwości, 
żeby pomóc młodym wejść na rynek 
pracy, a także pozyskać środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Przy zakładaniu firmy lub rozwoju 
już istniejącego przedsiębiorstwa 
możemy starać się o środki unijne. 
Wypełnić wniosek pomoże nam 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Jerzy Banach, prezes ARR w Żorach, 
zachęcał do skorzystania z usług 
Agencji w kontekście programów 
aktualnie realizowanych w woje-
wództwie śląskim.

Z kolei Wiesława Wieczorkow-
ska, specjalistka ds. inwestycji 
Podstrefy Jastrzębsko- Żorskiej 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, mówiła o ko-
rzyściach płynących z bycia 
członkiem KSSE, przedstawia-
jąc nowe tereny inwestycyjne 
w Pawłowicach. 

Po referatach radni jedno-
głośnie przegłosowali uchwałę 
zobowiązującą samorząd do 
stwarzania w gminie warun-
ków korzystnych dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Wśród kon-
kretnych działań wymieniono: 
uwzględnienie przedsiębior-
czości w opracowywanym 
właśnie Programie Funkcjo-
nowania Gminy 2016-2020, 
rozwój szkolnictwa zawodo-
wego w zależności od zapo-
trzebowania na rynku pracy, 
tworzenie nowych terenów 
inwestycyjnych, wspieranie 
przedsiębiorców przy pozy-
skiwaniu środków unijnych, 

propagowanie instrumentów rynku 
pracy oraz rozszerzenie dostępności 
do komunikacji lokalnej. 

- Na pewno takie spotkania są 
potrzebne – podsumował Marek Ko-
nieczny, właściciel piekarni Jo - Mar 
w Pawłowicach. – Liczymy na konkret-
ną pomoc dla firm: wprowadzenie ulg 
podatkowych, przygotowanie terenów 
inwestycyjnych, doradztwo. Nasze 
oczekiwania wobec samorządu? Zależy 
nam na współfinansowaniu inwesty-
cji lub poręczaniu kredytów, pomocy 
w kontaktach biznesu ze środowiskiem 
naukowym, szkoleniu pracowników oraz 
wsparciu przy wdrażaniu innowacji.

Druga część sesji 
Po krótkiej przerwie obrady zosta-

ły wznowione. Była to już zwykła 
sesja robocza, podczas której przegło-
sowywano kolejne uchwały. Jedna 
z nich dotyczyła powołania zespołu 
w celu opiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych. 
W kolejnej uchwale Rada Gminy 
przystąpiła do opracowania gminne-
go programu rewitalizacji. Dokument 
jest potrzebny, aby starać się o środki 
unijne przeznaczone na projekty re-
witalizacyjne. Radni uchwalili rów-
nież nowy Program gospodarowania 
zasobami mieszkaniowymi gminy na 

lata 2015-2020 oraz Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Pawło-
wice. Do projektu Studium zgłoszono 
77 uwag, z których uwzględniono 
8. Pozostałe zostały odrzucone przez 
radnych podczas sesji. Wszystkie z 69 
uwag dotyczyły braku zgody miesz-
kańców na wprowadzenie nowych 
terenów górniczych i wydobycie wę-
gla z nowego złoża Żory - Warszowi-
ce. Wnioski zostały odrzucone, gdyż 
złoże węgla zostało już wskazane w 
poprzednim studium, a w nowym 
dokumencie wprowadzono jedynie 
jego skorygowane granice.  Ponadto 
projekt nie ma wpływu na prowa-
dzenie działalności górniczej. Kolejna 
uchwała dotyczyła przejęcia w zarząd 
przez gminę Pawłowice odcinków 
dróg gospodarczych przy drodze kra-
jowej w Warszowicach i Pawłowicach 
w celu poprawy nawierzchni i lepszej 
o nie dbałości. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad chce 
pomóc gminie w przejęciu wszystkich 
odcinków dróg  zbiorczych i wjazdów 
znajdujących się w pasie DK-81, a 
dodatkowo poprawić nawierzchnię 
przekazywanych dróg. 

Wszystkie uchwały można znaleźć 
w BIP/zakładka prawo lokalne.  bs
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§ 1. Stwarzać korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w 
Gminie Pawłowice poprzez:

1.  opracowanie Programu Rozwoju Gminy Pawłowice na lata 2016 - 2020, 
obejmującego temat przedsiebiorczości w Gminie;

2. rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Gminy w zależności od 
zapotrzebowania rynku pracy;

3. utworzenie nowych terenów inwestycyjnych w dokumentach plani-
stycznych Gminy;

4. wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na 
rozwój ich działalności poprzez koordynację działań i konsultacje;

5. propagowanie informacji o instrumentach rynku pracy, które są w 
dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie;

6.  rozszerzenie dostępności do komunikacji lokalnej.
§ 2. Monitorować podejmowane działania i wychodzić naprzeciw po-

trzebom przedsiębiorców wynikającym z kształtującej się koniunktury 
na rynku.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala
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Podmioty gospodarcze w powiecie pszczyńskim 
i w gminie Pawłowice
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Wyzwania tego podjęło się 127 
uczniów ze szkół z różnych regionów 
Polski. Do finału zostały zakwalifiko-
wane 24 prace. Podczas finałowego 
spotkania każdy uczeń przedstawiał 
10 - minutową prezentację oraz 
odpowiadał na pytania dotyczące 
zaprezentowanego tematu. 

W tym prestiżowym konkursie 
matematycznym pierwsze miejsce 
zdobył Dawid Janulek z Pawłowic, 
reprezentujący szkołę w Pszczynie, 
za pracę pt. „Teoria grafów”. Jak 
mówi opiekun, Joanna Szczurek: - 
Poziom tegorocznego finału był bardzo 
wysoki. Jednak nie tylko jury doceniło 
pracę Dawida. Otrzymał on też nagrodę 
publiczności. Ja również mogę podpisać 
się pod tym wyróżnieniem, gdyż dane 
mi było spotkać i obserwować zmagania 
tych nieprzeciętnych matematyków. 

info Klaudia Jędrzejek

Nagroda 
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Celem wycieczki był kontakt z 
żywym językiem oraz poszerzenie 
wiedzy o historii, geografii  i kulturze 
Niemiec. Najpierw gimnazjaliści zwie-
dzili przygraniczne miasta Zgorzelec 
i Budziszyn, a następnie udali się do 
stolicy Saksonii – Drezna, gdzie zo-
baczyli najpiękniejsze zabytki miasta, 
podziwiali wystawę malarstwa i naj-
większą kolekcję porcelany na świecie. 
Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że 
Drezno jest jednym z piękniejszych 

„Reisen machen 
='F+>����$'��

����L@��=��<���,

miast w Europie. Nie bez powodu 
jest nazywane metropolią kultury i 
sztuki.

Na zakończenie tej wyprawy cze-
kał ich jeszcze Park Rozrywki Belantis 
w Lipsku. Rekordy popularności 
wśród odważnych uczestników wy-
cieczki bił zwłaszcza Huracan – jeden 
z dziesięciu najszybszych rollercaste-
rów na świecie! 

Sabina Bartecka

19 czerwca, w ramach oficjalnych 
uroczystości odbyła się msza w 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego oraz akademia, podczas 
której nie brakowało życzeń, prze-
mówień oraz wspomnień. Dyrektor 
Zofia Musiał uczciła minutą ciszy 
zmarłych dyrektorów, nauczycieli, 
pracowników i uczniów. Podzięko-
wała byłym dyrektorom szkoły i 
przedszkola: Grzegorzowi Witoszy, 
Iwonie Gawlas, Marii Mach, Teresie 
Kwaśniak i Justynie Rutkowskiej. 

Entuzjazm 
i wytężona praca

Szczególnie ciepło o placówce 
wyrażał się Grzegorz Witosza. Przez 
wiele lat był przecież jej dyrektorem. 
– Czuję się częścią historii tej szkoły. 
1 kwietnia 1980 roku powierzono mi 
dokończenie jej budowy. To był stan 
surowy w 50 proc. otwarty. Prace szły 
różnie – mówił. – W lipcu padały 
ulewne deszczem, w sierpniu pojawiły 
się pogłoski, że Witosza nie zdąży. 
Zbiorowy wysiłek społeczeństwa sprawił 
jednak, że pod koniec sierpnia 1985 roku 

Trzydzieste urodziny
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szkoła błyszczała. Budynek był piękny, 
ale stał na pustkowiu. Projekt budowy 
boiska z bieżnią dookoła naszkicował 
młody wuefista, Zbigniew Dusza. Ten 
projekt sprawdza się do dziś. To się nam 
udało! – mówił.
Przygotowywana na szpital 

polowy
Podzielił się również z zebranymi 

wrażeniami po 30 latach. – Szkoła, 
która kiedyś nie była otoczona drze-
wami, dziś usadowiona jest w parku, 
przy kwitnącym jaśminie. Funkcjonalne 
boisko jest nadal jej wielkim atutem, jak 
również duża stołówka oraz szerokie 
korytarze. Jako ciekawostkę powiem, że 
są one dlatego tak obszerne, gdyż szkoła 
miała pełnić finkcję szpitala polowego 
w czasie ewentualnego stanu wojenne-
go - mówił.     
Podziękowania i statuetki

Okrągłe urodziny były okazją, aby 
złożyć podziękowania byłym i obec-
nym nauczycielom, pracownikom 
przedszkola i szkoły, którzy pracują 
od początku ich utworzenia. Są to: 
Renata Kamińska, Bożena Lebioda, 

Zbigniew Dusza, Bożena Ulatowska, 
Beata Witczak, Dorota Marek i Ewa 
Langer.

Statuetką „Przyjaciela szkoły” 
uhonorowano osoby, które okazy-
wały wiele serca i zaangażowania 
w rozwój placówki. Otrzymali 
ją: Grzegorz Witosza, Franciszek 
Dziendziel, Aleksander Szymura, 
Jan Figura, Grażyna Arczewska, 
Wojciech Wiatrok, Anna Dąbrow-
ska, Szczepan Martynowski, Łucja 
Zbijowska, Zdzisław Goik, Danuta 
Binias, Jadwiga Zok, Krystyna Smo-
gorzewska, Jarosław Domin i Daniel 
Chodukiewicz.

Dodatkowo przygotowany przez 
przedszkolaków i uczniów program 
artystyczny pozwolił przenieść się 
wszystkim zaproszonym gościom 
do magicznego świata pieśni, a za-
prezentowana wystawa fotografii 
– prześledzić dzieje szkoły. 

Druga odsłona święta „Dwójki” to 
pełen wrażeń festyn urodzinowy zor-
ganizowany przez Radę Rodziców.  

Sabina Bartecka

Na pomysł takiej formy doskona-
lenia języka angielskiego wpadli w 
zeszłym roku angliści. 16 czerwca, 
Festiwal Twórczości Dziecięcej w 
Języku Angielskim miał już swoją 
drugą edycję. - Celem Festiwalu jest 
rozbudzanie ciekawości i pasji wśród 
najmłodszych do nauki języka an-
gielskiego poprzez zabawę, muzykę, 
taniec, odgrywanie ról itd. – mówi 
koordynator całego przedsięwzię-
cia i prowadzący festiwal, Andrzej 
Wowra. - Bardzo dziękuję za zaan-
gażowanie wszystkim nauczycielom, 
którzy przygotowali uczniów. Dzięki 
ich pracy młodzi artyści zaprezentowali 

bardzo wysoki poziom – zarówno pod 
względem muzycznym, teatralnym, jak 
i językowym.

Pokazano łącznie sześć przedsta-
wień. Nauczycielami, którzy czuwali 
nad ich przygotowaniem, są: Anna 
Sereta – Kania (ZSP Golasowice), 
Zbigniew Ziebura i Justyna Paja (SP 
Warszowice), Joanna Marcol (SP-1 
Pawłowice), Małgorzata Lazarek (ZSP 
Pawłowice), Izabela Pilis, Tomasz Boł-
dys (SP Pielgrzymowice) oraz Ewelina 
Sternadel (ZSP Krzyżowice). W na-
grodę za występ uczniowie otrzymali 
dyplomy oraz słodką przekąskę. bs
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Zdarzenie miało miejsce przed 
godz. 10.00. Jadący w kierunku Ka-
towic kierowca pojazdu ciężarowego 
chciał zmienić pas ruchu z prawego 
na lewy. W czasie wykonywania 
tego manewru uderzył lusterkiem 
w rowerzystę, który także jechał 
w kierunku Katowic. Poruszający 
się jednośladem mężczyzna upadł i 
doznał rozległych obrażeń ciała. Po-
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mimo reanimacji, rowerzysta zmarł.
Kierowca ciężarówki, 27-latek z 

Katowic był trzeźwy w chwili zdarze-
nia. Do wypadku doszło na wiadukcie 
drogowym. W tym rejonie trwają 
prace związane z budową obwodnicy. 
Droga jest zwężona, poruszają się po 
niej samochody o dużym tonażu, 
dojeżdżające na plac robót. Apeluje-
my do mieszkańców o zachowanie 

szczególnej ostrożności, zwłaszcza w 
miejscu realizowanej inwestycji. Inną 
sprawą jest to, że kierowcy wydają 
się nie zauważać rowerzystów i prze-
jeżdżają tuż obok nich.  
Zachowaj odległość 100 cm 

od rowerzysty 
Każdy, kto chociaż raz jechał na 

rowerze po jezdni, z pewnością na-
potkał kierowców, którzy podjeżdżali 
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- Art. 24. ust. 2. ustawy prawo o ruchu drogowym mówi: „Kieru-
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Przygotowania do spotkania trwa-
ły już od dawna. – Trzeba było wy-
szukać wiele szczegółowych informacji, 
dotrzeć do adresów, by wszystkich 
powiadomić – mówi dyrektor Andrzej 
Zonenberg. – To całe przedsięwzięcie. 
Chcieliśmy, aby informacja o obcho-
dach dotarła do jak największej grupy 
naszych absolwentów, pracowników i 
osób przez lata związanych ze szkołą. 
Przez panią Zofię Gawłowską została 
opracowana publikacja szczegółowo 
prezentująca dzieje naszej placówki. 

O powstaniu szkoły w Krzy-
żowicach bardzo ciekawie mówił 
Franciszek Stachowicz, jej wieloletni 
kierownik i nauczyciel. - Wszystko 
zaczęło się w 1959 r. Wtedy zawiązał 
się Komitet Budowy Szkoły, któremu 
przewodniczył Joachim Gąsior. Władze 
państwowe zgodziły się na inwestycję 
pod warunkiem, że powstanie ona w 
czynie społecznym – mówił. – Połowa 
kosztów miała pochodzić ze składek 
społeczeństwa. W zakładach pracy i 
urzędach pojawiły się ulotki, zaczęto też 
zbierać deklaracje wśród mieszkańców 
Krzyżowic. Wreszcie budowa ruszyła. 
Przyjechała koparka łańcuchowa, zro-
biono pierwszy wykop. Padał deszcz, 
było ciężko – wspominał. – Prace ziemne 
wykonywała młodzież ze Szkoły Budow-
lanej z Bielska – Białej w ramach swojej 
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praktyki zawodowej. 37 uczniów praco-
wało w pocie czoła w bardzo trudnych 
warunkach. Mieszkali w tzw. „Bajce”, 
na budowie często gubili buty, było tam 
tyle błota. Do pracy przychodzili też 
mieszkańcy, którzy zadeklarowali taką 
pomoc. Dzięki temu mury rosły, ale pie-
niądze szybko się skończyły. Deklaracje 
mieszkańców szacowane były na 305 
tys. zł, a ogólny koszt inwestycji okre-
ślono na 3 mln zł. Z pomocą przyszedł 
jednak powiat. Żeby zdobyć fundusze na 
dokończenie inwestycji, w całym powiecie 
opodatkowano sprzedaż wódki – 1 zł 
od butelki.

Po dwóch latach, 30 sierpnia 1964 
roku nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowego budynku. Warto dodać, że 
szkoła w Krzyżowi-
cach zaliczała się do 
„tysiąclatek”, których 
budowa miała uczcić 
tysiąclecie państwa 
polskiego przypadają-
ce w roku 1966.       

50. urodziny to 
dobra okazja, aby po-
dziękować dyrekto-
rom, nauczycielom, 
pracownikom obsługi  
i wszystkim osobom 
związanym z  krzy-
żowicką szkołą za 

wieloletni trud. Wyrazy uznania dla 
ich pracy wyraził wójt Franciszek 
Dziendziel. – Z perspektywy tych 50 
lat wiemy, że dla stworzenia wspaniałej 
szkoły nie wystarczy dzwonek i szkole 
mury – mówił. - Dopiero ludzki czyn, 
zespół nauczycieli kochających swój za-
wód, kolejne roczniki uczniów, lokalna 
społeczność tworzą wartość nadrzędną.

Współczesna szkoła znacznie różni 
się od tej sprzed 50 lat. Jest nowo-
czesna. Posiada kompleks boisk, po-
sługuje się nowymi technologiami w 
procesie nauczania. We wrześniu, po 
raz pierwszy naukę w niej rozpoczną 
dwie pierwsze klasy. Wiele się zmie-
niło… ale duch pozostał ten sam. bs
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zbyt blisko. Tymczasem bezpieczna 
odległość samochodu od rowerzysty 
korzystającego z tej samej jezdni 
lub pasa ruchu wynosi co najmniej 
metr. Mniejsza odległość prowadzi 
do sytuacji niebezpiecznych dla 
rowerzystów, zwłaszcza w trakcie 
wyprzedzania.  

W trudnych warunkach należy 
zachować jeszcze większy dystans  
od rowerzysty - bezpieczna odległość 
to 150 cm. Wielu kierowców może 
nie zdawać sobie sprawy z tego, jak 

wielka jest różnica między 
samochodem a rowerem, 

jeśli chodzi o trud-

ność pokonania tej samej dziury albo 
tego samego piaszczystego odcinka 
drogi. Rowerzysta jest skoncentro-
wany na utrzymaniu równowagi, 
której chwilowa utrata może być 
brzemienna w skutkach. Kierowca 
musi liczyć się z tym, że rowerzysta 
może pośliznąć się na piachu, nagle 
odbić w lewo w celu ominięcia roz-
sypanych odłamków szkła, a nawet 
przewrócić się wskutek wjechania w 
dziurę, tuż przed maską samochodu 
jadącego za nim. 

Pamiętajmy o tym, wyprzedzając 
rowerzystę. bs
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Jak co roku, do ogrodu przy pa-
rafii Jana Chrzciciela licznie przybyli 
mieszkańcy Pawłowic. „Rodzinna nie-
dziela u św. Jana Chrzciciela” odbyła 
się już po raz ósmy. Atrakcji nie bra-
kowało, zarówno dla najmłodszych, 
jak i nieco starszych uczestników 
wydarzenia.

Na scenie zaprezentowały się 
dzieci: m.in. uczniowie Szkoły Mu-
zycznej, zespół regionalny „Pawło-
wice” oraz grupa „Fantazja”. Świa-
towe przeboje wykonał zespół „Na 
Obcasach”. Gwiazdą wieczoru był 
Aleksandr Martinez, finalista dru-
giej edycji programu „Mam talent”. 
Pawłowiczanie przekonali się, że ten 
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pochodzący z Filipin muzyk ma nie-
bywały talent wokalny, a skala jego 
głosu umożliwia zaśpiewanie prak-
tycznie każdego utworu niezależnie 
od gatunku muzycznego. Zabawa 
była wspaniała, a jej zwieńczeniem 
był koncert zespołu Luciano. 

Przez cały czas były również do-
stępne liczne stanowiska gastrono-
miczne oraz miejsca zabaw dla dzieci. 
Najbardziej oczekiwanym punktem 
programu była loteria pączkowa. W 
niektórych z 1700 pączków zostały 
ukryte karteczki z numerami. Roz-
losowano kilkanaście upominków, 
w tym główną nagrodę - rower! bs
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NAJLEPSI SPORTOWCY
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I miejsce: Klaudia Szmidt – SP-1 Pawłowice
II miejsce: Monika Wosińska – SP-1 Pawłowice

III miejsce: Marta Gajda, Marta Konczalska – SP–1 Pawłowice 
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I miejsce: Dawid Badyna – ZSP Golasowice
II miejsce: Jakub Ledwoń – ZSP Golasowice

III miejsce: Grzegorz Bobola – SP-1 Pawłowice
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I miejsce: Weronika Szurgot – Gimnazjum nr 1
II miejsce: Agata Pustelnik – Gimnazjum nr 1
III miejsce: Karolina Piech – Gimnazjum nr 1 
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I miejsce: Radosław Babisz - Gimnazjum nr 1
II miejsce: Tymoteusz Lewandowski - Gimnazjum nr 1

III miejsce: Tomasz Nogły - Gimnazjum nr 1
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I miejsce: Agata Pokładnik – ZSO Pawłowice
II miejsce: Kalina Paszyna – ZSO Pawłowice
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I miejsce: Mikołaj Pietrzyk – ZSO Pawłowice
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Karolina Nowak, Klaudia Teszner, Natalia Gwaździńska, Kacper 
Markowicz, Piotr Szurgot, Mateusz Olencki, Jakub Spytko, Sara 
Zwierzchowska, Małgorzata Skrobol, Jakub Goraus.  
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• Wiktoria Bandura (Gimnazjum nr 1) - finalistka ogólnopolskiego 
projektu „Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”

• Jagoda Tąta (Gimnazjum nr 1) - zawodniczka UKS JUDO Pawłowi-
ce, II miejsce w Pucharze Polski Juniorek Młodszych, III miejsce w 
Międzynarodowym Pucharze Polski

• Patrycja Kałuża (Gimnazjum nr 1) – zawodniczka UKS aQuatica 
Pawłowice, III miejsce w sztafecie w Mistrzostwach Śląska i VIII 
miejsce indywidualnie, X miejsce w sztafecie w Zimowych Mistrzo-
stwach Polski 

• Witold Klepek (Gimnazjum nr 2) - III miejsce w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży oraz w Turnieju Juniorów Młodszych w szachach     

NAJLEPSI ABSOLWENCI
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I miejsce: Dawid Jokiel – SP-2 Pawłowice
II miejsce: Edyta Janosz – SP-1 Pawłowice

III miejsce: Kamila Czyż – SP Pielgrzymowice
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I miejsce: Patryk Machoczek – Gimnazjum nr 1
II miejsce: Krzysztof Bednorz – Gimnazjum nr 2

III miejsce: Aleksandra Glücklich – Gimnazjum nr 1
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I miejsce: Laura Rusek, Sabina Losa – uczennice ZSO Pawłowice
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Rozalia Woźny, Kamil Kotorc, Grzegorz Chodór, Wiktor Swoboda, 
Marta Gajda, Natalia Szulik, Karolina Nowak, Patrycja Mach, Nata-
lia Pisarek, Monika Wosińska, Jakub Kasperowicz, Sandra Drzyzga, 
Maksymilian Mikołajczyk, Katarzyna Adamczyk, Anna Lala, Michał 
Bartoszek (szkoły podstawowe), Radosław Babisz, Dorota Pisarek, Piotr 
Lenkowiec, Natalia Humska (gimnazja).

Nagrody za sukcesy 
w sporcie i nauce
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Nagrodzeni uczniowie osiąga-
ją sukcesy w sporcie, zdobywają 
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laury na arenie międzynarodowej i 
krajowej. To najlepsi uczniowie w 

szkole i klasie, osiągający największe 
postępy w nauce. Źródła sukcesów 
upatrują w zdolnościach i pracowi-
tości. Radzą uczyć się na bieżąco, 
dzięki czemu nie trzeba potem ni-
czego nadrabiać. - Najwięcej pracuję 
na lekcjach, powtarzam przed spraw-
dzianami – mówi Sabina Losa, która 
wygrała konkurs na najlepszego 
absolwenta szkół ponadgimnazjal-
nych w gminie Pawłowice. -  Jestem 
wzrokowcem, dużo zapamiętuję, nie 
muszę ślęczeć nad książkami. Wszyst-
kie świadectwa mam z czerwonym 
paskiem – przyznaje. - Moją pasją 
jest fotografia i taniec nowoczesny.  W 
wolnych chwilach zabieram aparat i 
ruszam w plener, aby uchwycić to, co 
mnie otacza, zatrzymać wyjątkowy 
moment.

– Cieszy nas fakt, że mamy tak 
zdolną młodzież, staramy się za każ-
dym razem ją docenić - mówił wójt 
Franciszek Dziendziel, podkreślając, 
że na sukces uczniów zapracowali 
także nauczyciele, którzy nie zmar-
nowali talentów młodzieży, rodzice, 
którzy wspierali swe dzieci i mobili-
zowali je do pracy. – To także sukces 
dyrektorów szkół, którzy potrafili 
stworzyć odpowiednią atmosferę do 
zdobywania najwyższych laurów – 
dodał szef samorządu.

Oprawę artystyczną uroczysto-
ści zapewnił zespół „Na obcasach” 
w składzie: Martyna Matera, Jo-
anna Trzaskalik, Monika Stuchlik 
i Martyna Gargaś. Gratulujemy 
nagrodzonym i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Sabina Bartecka
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Nowy czytelnik to czytelnik wymagający - zależy mu na nowościach, 
tak wiec w myśl zasady „klient nasz pan” w bibliotekach publicznych gminy 
Pawłowice przybyło w ciągu dwóch lat ponad 4 tys. woluminów. Biblioteka 
pozyskała dotację w wysokości 11,5 tys. zł, w ramach Programu Biblioteki 
Narodowej, na „Zakup nowości wydawniczych”.

Do biblioteki zagląda się już nie tylko po książkę, którą zresztą można 
wybrać już w domu, przeszukując katalog on-line, ale także po materiały o 
regionie, czasopisma, coraz częściej także po e-booki oraz audiobooki. 

- Czytelnik, który do nas przychodzi często ma już jakieś informacje, zdobyte 
głównie przez Internet – mówi Halina Mańka, dyrektorka GBP w Pawłowicach. 
- Trafia do biblioteki, bo potrzebuje zweryfikować zdobytą wiedzę, dotrzeć do źródeł, 
bibliografii. Szuka fachowej porady. Musimy być elastyczni i reagować szybko na 
potrzeby. 

Z myślą o czytelnikach, w bibliotekach organizowanych jest aż kilkadziesiąt 
imprez rocznie. Najbardziej popularne są te adresowane do najmłodszych, jak 
noc w bibliotece. W ostatnich tygodniach zorganizowano dwie takie noce: w 
Golasowicach i Pielgrzymowicach. Obydwie okazały się wspaniałą przygodą. 
Biblioteka jest też miejscem, gdzie trafiają dzieci podczas ferii czy wakacji. 

Placówki myślą także o osobach, które ze względu na stan zdrowia, wiek 
czy niepełnosprawność nie mają możliwości wypożyczenia materiałów bi-
bliotecznych. W ramach akcji „książka na telefon” zamówione pozycje do-
starczane są do domu czytelnika. Dzięki takim działaniom liczba czytelników 
systematycznie wzrasta. W przypadku Pawłowic to kilkanaście osób rocznie. 

Warto zaglądać do biblioteki, także z powodów finansowych. Wypożyczać 
książki po prostu się opłaca. Ile możemy zaoszczędzić, patrz poniżej. bs
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czytelnik, zmienia 
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tysięcy

22 zł 3.856

Książki 
wypożyczone

Cena
książki

Liczba 
wypożyczających

=

697 zł
tyle średnio 

zaoszczędzi rocznie 
każdy czytelnik naszej 
biblioteki dzięki temu, 

że nie musi sam 
kupować wypożyczo-

nych książek

Zawodnicy będą ścigać się na dystansie 5 km ulicami Pawłowic, w trzech 
kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn. Dzieci i młodzież będą ry-
walizowały w parku im. ks. prof. S. Pisarka w Pawłowicach, natomiast 
samorządowcy i przedsiębiorcy spróbują swoich sił w sztafecie na dystansie 
4 x 350 m. W programie wiele atrakcji dla całych rodzin oraz nagrody dla 
sportowców. Trwa rejestracja on-line na stronie www.bieg.pawlowice.pl.  
Do tej pory zapisało się ponad 30 osób. bs  
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W programie:
4 lipca, godz. 15.00:

- bieg młodzieży wokół boiska,
- mecz drużyn młodzieżowych,
- mecz strażaków z Golasowic i Jarząbkowic,
- wspólna zabawa do godz. 23.00

5 lipca, godz. 15.00:
Turniej piłkarski z udziałem byłych zawodników LZS Golasowice 

oraz firm: Piomet, Piekarnictwo Eugeniusz Kowalski i Autonaprawa.  
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w Golasowicach

W programie:

zawody konne w 7 kategoriach,

przejażdżki bryczką, jazda na kucykach,

karuzele i dmuchańce

Organizatorzy: Stajnia Warszowice, Sołtys i Rada Sołecka, LKJ Ochaby

w skokach przez przeszkody 
połączone z festynem sołeckim

Towarzyskie 
zawody konne

5 lipca, godz. 11.00
 Warszowice, ul. Strażacka 14
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5 lipca, godz. 12.00, Brenna Amfiteatr
Zespoły „Niezapominajki”, „Talizman” oraz „Jarząbkowianki” wezmą udział w 48. Wojewódzkim Przeglą-

dzie Wiejskich Zespołów Artystycznych „Brenna 2015”, który odbędzie się 5 lipca w amfiteatrze w Brennej. 
Naszym zespołom życzymy powodzenia, a mieszkańców zapraszamy na występ.

Członkinie Klubu Seniora „Aktyw-
ni  50+”, działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pawłowicach, 
zorganizowały wspólny marsz Nor-
dic  Walking. Dzięki aplikacji endo-
mondo zarejestrowały swój marsz, 
a każdy pokonany kilometr przezna-
czyły na pomoc chorym dzieciom. 
Pawłowiczanki wspólnie pokonały 
120 kilometrów! Na przejście  9 
kilometrów potrzebowały niecałe 2 
godziny. Średnia prędkość wynio-
sła więc 4,43 km na godzinę. Panie 
wyruszyły spod kościoła św. Jana 
Chrzciciela i udały się ul. Wyzwole-
nia na poligon strażacki. Tam chwilę 
odpoczęły przy ognisku, a po posiłku 
ruszyły w powrotną drogę. Chętnie 
dzieliły się wrażeniami z marszu, 
opowiadając o zaletach marszu. – 
Chodzimy praktycznie każdego dnia po 
ok. 8 kilometrów. Mamy swoją ulubioną 
trasę do Golasowic – mówią panie Mi-
chalina i Grażyna. 

Teresa Dzida nie odpuszcza tre-
ningów nawet w upały. – Gdy jest 
ciepło, chodzę wieczorem – opowiada. 
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Jak chodzić 
z kijami?
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– Zaczęłam maszerować wiosną. Nie 
ukrywam, że wybrałam nordic walking 
z powodów zdrowotnych. Byłam pielę-
gniarką i wiem jak ważny jest ruch na 
świeżym powietrzu.

Wszystkie panie zgodnie twier-
dzą, że zegara fizjologicznego nie 
sposób odwrócić. Ale można mocno 
złapać za jego wskazówki, żeby go 
spowolnić. - Lepiej chodzić z kijami 
niż o kiju – przekonują. -  W marszu 
można sobie pogadać. Pełny relaks. Nie 
rozmawiamy o polityce ani o kłopotach. 
Tylko o ogrodach albo zdrowiu. To taki 
nasz nordic talking. 

Zalet nordic walking jest wiele. To 
środek przeciw nadciśnieniu (stałe 
treningi obniżają ciśnienie w spoczyn-
ku), sposób na kontrolowanie wagi, 
jeśli połączymy go z odpowiednią 
dietą. Pomaga zwalczać stres i depre-
sję (ruch i przebywanie na świeżym 
powietrzu). Służy zagrożonym 
osteoporozą, bo wzmacnia tkankę 
mięśniową, odciąża kolana. 

Wszystko to osiągniemy pod wa-
runkiem, że będziemy chodzić dobrze. 

Wybitny polski himalaista został 
zaproszony przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz Gminne Koło PTTK 
w Pawłowicach. W czasie spotkania 
w auli „Przylądek Talentów” zdo-
bywca Korony Himalajów, mówił 
o przygotowaniach do swoich licz-
nych wypraw, o zmaganiach z siłami 
przyrody, ale też o pokonywaniu 
słabości i początkach górskiej pasji. 
Niezwykle barwne były opowieści o 
zimowym zdobyciu Mount Everestu, 
Kangchenjungi i Lhotse oraz o bezpre-
cedensowym „wbiegnięciu” na Broad 
Peak. Za to bardzo dramatyczne oka-
zały się zmagania z legendarną połu-
dniową ścianą Lhotse oraz potyczki z 
mityczną K2. Opowieść została wzbo-
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gacona prezentacją unikalnych zdjęć. 
Według Krzysztofa Wielickiego, 

warto podróżować, ponieważ podró-
że nie tyle edukują, co wzbogacają i 
uczą tolerancji. Wybitny himalaista 
przekonywał też, że podróżowanie 
nie polega na zwiedzaniu zabytków, 
ale na kontakcie z ludźmi. Co tak 
naprawdę go ciągnie w góry? – Cza-
sami podczas jednej wyprawy emocji 
ma się więcej, niż w ciągu całego roku. 
Niekoniecznie trzeba wejść na szczyt, ale 
zawsze warto próbować – mówił.

Tematów było mnóstwo, nikt nie 
chciał kończyć spotkania. Niektórzy 
zostali jeszcze w auli, aby porozma-
wiać z himalaistą o swoich górskich 
doświadczeniach. bs

Jak uprawiać nordic walking? Garść 
wskazówek poniżej. bs 
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Na deskach Centrum Kultury 
Pawłowice licznie zgromadzona pu-
bliczność mogła obejrzeć różnorodne 
spektakle w wykonaniu dziecięcych 
i młodzieżowych grup. Swoje umie-
jętności teatralne zaprezentowało 
dziewięć grup z Pawłowic, Jastrzębia 
– Zdroju, Turzy Śląskiej, Studzionki i 
Pielgrzymowic. 

Festiwal teatralny „O rękawiczkę 
Melpomeny” został zorganizowany 
przez GOK Pawłowice po raz szósty. 
Celem konkursu jest między inny-
mi promowanie edukacji teatralnej 
wśród dzieci, integracja dziecięcego 
środowiska teatralnego oraz rozbu-
dzanie wrażliwości artystycznej i 

Festiwal 
sztuki 

teatralnej
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scenicznej. bs  
Poniżej wyniki:

I miejsce: Uczestnicy projektu 
„Szkoła na plus” SP im. ks. Ewalda 
Kasperczyka z Turzy Śląskiej

II miejsce: Grupa teatralna „Jedyn-
ka” Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza 
Wuwera z Pawłowic

III miejsce: Teatrzyk V poziomu 
SP im. Karola Miarki w Pielgrzymo-
wicach

Wyróżnienie: klasa IV a ZSP w 
Pawłowicach, teatrzyk ZSP w Paw-
łowicach, Paweł Florek z grupy Paka 
Witczaka ZS nr 9 im. dr M. Witczaka 
z Jastrzębia-Zdroju
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Każdy piątek, godz. 19.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
Najmłodszych widzów zapraszamy na wspólne oglądanie bajek. Seanse będą wyświetlane w każdy piątek 

w sali Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Wstęp wolny!
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godz. 17.00, park im. ks. Stanisława Pisarka w Pawłowicach
Rozpoczynają się niedzielne koncerty w parku. 5 lipca, cykl zainaugurują zespół Talizman z Pawłowic oraz 

orkiestra dęta Dechovka. Usłyszmy pieśni z regionu Pszczyny oraz walczyki, polki i utwory rozrywkowe. 
Kolejny koncert „Operetki czar” wyjątkowo odbędzie się w parku przy willi Reitzensteinów. Wystąpią soliści 
Operetki Śląskiej. Usłyszmy najbardziej znane przeboje muzyki operetkowej. O kolejnych koncertach infor-
mować będziemy na bieżąco. 
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Gimnazjaliści z „dwójki” bardzo 
często uczestniczą w różnego rodzaju 
imprezach biegowych, jednak nigdy 
wcześniej nie zmierzyli się z biegiem 
ultra (powyżej 50 km). - Wszyscy 
doskonale zdawali sobie sprawę, że 
sukces tego przedsięwzięcia zależeć bę-
dzie nie tylko od formy i wytrwałości, 
ale również temperatury powietrza oraz 
regularnego nawadniania organizmu – 
mówi nauczyciel i uczestnik biegu, 
Adrian Mencner. - Na ostatnim spotka-
niu przed biegiem, zawodnicy dodatkowo 
wyznaczyli sobie cel „złamania siedmiu 
godzin”. 

O godzinie 15.20 rozpoczęła się 
prawdziwa walka. Przez pierwsze 
50 km głównym „graczem” okazała 
się wysoka temperatura powietrza 
(ponad 30 stopni Celsjusza). W takim 
upale przebiegnięcia 102 km w czasie 
poniżej 7 godzin było poza zasięgiem. 
Biegacze utrzymywali tempo, lecz nie 
takie jakie sobie założyli na początku. 
Druga część dystansu okazała się jed-
nak kluczowa. Po godzinie 19.00 nasi 
dzielni biegacze zaczęli przyspieszać. 
Każda zmiana (bieg miał charakter 
sztafety) była coraz lepsza. Po 6 
godzinie biegu pokonanie 102 km w 
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czasie poniżej 7 godzin znów stało się 
realne. Upał nieco zelżał, za to zacię-
cie sportowe było coraz większe. O 
godzinie 22.15, już w ciemnościach, 
został ukończony I Sztafetowy Bieg 
Ultra „Gimnazjum na 102 – 102 
km”. Radość była ogromna, gdyż 
osiągnięty w takich warunkach czas 
był imponujący: 6 h 55’ 25”.

Po biegu były gratulacje, uroczyste 
wręczenie pamiątkowych dyplomów 
oraz słodki poczęstunek. 

Na szczególne wyróżnienie za-
służyli najmłodsi biegacze: Laura, 
Blanka, Miron i Szymon, którzy 
w niczym nie ustępowali starszym 
kolegom. 
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Pierwsze Igrzyska Europejskie 
przyniosły wiele medali dla Polski, 
ale my z niecierpliwością wyczeki-
waliśmy występu pływaków. W  
gronie reprezentantów naszego kraju 
w Baku znalazł się bowiem Wojciech 
Ulatowski z Pawłowic. Igrzyska Eu-
ropejskie były jego debiutem w kadrze 
narodowej.

Kwalifikacje na Igrzyska uzyskał 
już w marcu podczas mistrzostw Pol-
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Igrzyskach w Baku!

ski w Gliwicach. Był trzecim z junio-
rów, którzy mieli czas lepszy od wy-
znaczonego minimum na dystansie 
400 m stylem zmiennym. Przepustką 
do Baku okazał się wynik 4.20,65. 
Podczas mistrzostw Polski Wojtek 
zdobył również „złoto” w sztafecie na 
4x200 m stylem dowolnym. 

Wojtek jest zawodnikiem Unii 
Oświęcim, ale jego przygoda z pły-
waniem rozpoczęła się na basenie 
w Pawłowicach. Trenował w UKS 
aQuatica Pawłowice. Jego pierwszym 
szkoleniowcem był Przemysław 
Brzeski. Obecnie siedemnastolatek 
jest reprezentantem Unii Oświęcim 
i trenuje pod okiem Przemysława 
Ptaszyńskiego. 

Utalentowany pływak ma już 
sporą kolekcję medali. Tylko z naj-
ważniejszych krajowych imprez 
udało mu się przywieźć 14 medali: 1 
złoty, 7 srebrnych oraz 6 brązowych. 
Tuż przed igrzyskami zapowiadał, 
że popłynie na maksimum swoich 
możliwości i da z siebie wszystko. Jak 
widać, słowa dotrzymał. 

Życzymy powodzenia w realizacji 
postawionych sobie celów. bs

Znakomita gra młodych piłkarzy, 
wola walki i determinacja przez cały 
czas trwania rozgrywek pozwoliły 
zawodnikom zdobyć aż 54 punkty. 
Jest to aż o 17 punktów więcej nad 
kolejną w tabeli drużyną. Stosunek 
zdobytych bramek do straconych 
(98-30) pokazuje, że piłkarze są 
skuteczni i chcą zwyciężać. 

Awans udało się wywalczyć po 
trzech latach gry w klasie „A”. To 
zasługa młodzieży, ale też całego 
sztabu szkoleniowego: Henryka 
Opackiego, Stanisława Reclika i Bog-
dana Bazgra. – Z awansem związany 
jest wzrost kosztów przeznaczonych na 
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z Pielgrzymowic

transport, ale nie jest to najważniejsze. 
Liczy się to, że chłopcy zdobędą nowe 
doświadczenia, co w przyszłości na 
pewno będzie procentować. Gra w lidze 
to też promocja naszej miejscowości – 
mówi prezes Janusz Kiełkowski.

W nagrodę za awans, PZPN ufun-
dował naszym piłkarzom wyjazd na 
międzynarodowy turniej do Czech. 
Sukces wywalczyli zawodnicy: 
Łukasz Białek, Wojciech Budziszew-
ski, Patryk Balas, Rafał Dziendziel 
(kapitan), Mateusz Frysz, Patryk 
Ganiek, Jarosław Gatner (bram-
karz), Kamil Gatner, Błażej Holeksa, 
Adam Kornas, Błażej Kempny, Artur 

W finałowej, bardzo zaciętej 
potyczce pokonali drużynę Iskry 
Pszczyna. Mecz był bardzo wyrów-
nany. Pierwsi na prowadzenie wyszli 
w 20. minucie zawodnicy Pniówka. 
Bramkę po pięknej zespołowej akcji 
zdobył Paweł Chmiel. Drużyna z 
Pszczyny wyrównała dwie minuty 
przed końcem meczu za sprawą 
samobójczego trafienia naszego za-
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wodnika. Do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebny był więc konkurs rzutów 
karnych. W nim lepsi okazali się 
pawłowiczanie. 

W drużynie „Pniówka” swoje 
jedenastki wykorzystali kolejno: 
Przemysław Wadas, Radosław Babisz 
i Patryk Rduch, a bramkarz Kamil 
Dawid nie dał się pokonać ani razu. 
Obronił dwa karne, a jeden został 

przestrzelony przez zawodnika 
Iskry. 

Nasz zespół doszedł do finału wy-
grywając wszystkie mecze w rundzie 
wiosennej. Sześć w fazie grupowej 
oraz trzy w play – off. W półfinale 
„Pniówek” pokonał w dwumeczu 
LKS Studzionkę aż 8:2. We wszyst-
kich meczach nasza drużyna zdobyła 
39 bramek, tracąc zaledwie 7.

Matuszczyk, Sebastian Ostrowski 
(bramkarz), Damian Orszulik, Woj-
ciech Podeszwa, Sławomir Paszkot, 
Adam Proskurnicki, Szymon Szu-
ścik, Łukasz Szpilarewicz, Kamil Till. 
W nowym sezonie aż siedmiu z nich 
zasili skład drużyny seniorów. LKS 
„Strażak” Pielgrzymowice stawia na 
młodych i liczy na ich entuzjazm i 
zapał do gry. I słusznie, bo klub 
rośnie w siłę. Wśród najmłodszych 
adeptów piłki nożnej (żaków i orli-
ków) jest ponad 40 dzieci  w wieku 
od 7 do 11 lat. Ich trenerem jest 
Bogdan Bazgier. 

Sabina Bartecka
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20 – 21 czerwca w Luboniu koło 
Poznania odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa 

Polski Juniorów i Juniorek Młod-
szych w Judo. W zawodach wzięło 
udział ponad 400 zawodników i 
zawodniczek z całego kraju. Jest 
to najważniejsza sportowa impre-
za w roku dla sportowców w tej 
kategorii wiekowej (15 – 16 lat). 
Turniej był rozgrywany na trzech 
matach. Chłopcy rywalizowali w 
9 kategoriach wagowych, a dziew-
częta w 8 kategoriach. Kategoria do 
44 kilogramów, w której startowała 
Jagoda, była jedną z najmocniejszych. 
Współzawodniczyły w niej medalistki 

Pucharów Europy.  - Jagoda aż dwie z 
czterech walk zwyciężyła przed czasem, 
kończąc je w tzw. walce w parterze – 
mówi trenerka Beata Sypniewska.

Najcięższy pojedynek Jagoda sto-
czyła w finale, w którym spotkała się 
z medalistką Pucharu Europy, Pauliną 
Szlachtą z TS Wisła Kraków. Nasza 
mistrzyni pokazała swoją klasę, 
wykonując efektowny rzut ocenio-
ny przez sędziów na yuko - 5 pkt. 
Swoją przewagę utrzymała do końca 
pojedynku, co pozwoliło jej stanąć na 
najwyższym stopniu podium. bs

Mistrzyni Polski!
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 

czynny całą dobę
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Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 18.06.2015r. podany został do pu-
blicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 
oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy: 
1) lokalu użytkowego o powierzchni 44 m kw., położonego przy przychodni 

zdrowia w Pniówku przy ul. Kruczej 12 - przeznaczonego na prowadzenie 
działalności związanej z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywnego 
wpływu na świadczone usługi w ramach opieki zdrowotnej, 

2) lokalu użytkowego o powierzchni 59,28 m kw., położonego w Warszowicach 
przy ul. Pszczyńskiej 5, przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowo 
– handlowej, nie mającej negatywnego wpływu na pozostałą część mieszkalną 
budynku,

3) lokalu użytkowego o powierzchni 36,34 m kw., położonego w Warszowicach 
przy ul. Pszczyńskiej 5, przeznaczonego na prowadzenie działalności bankowej, 

4) nieruchomości o powierzchni 0,0290 ha położonej w Pawłowicach przy ulicy 
Polnej. Przeznaczonej na działalność nie związaną z działalnością komercyjną 
ani produkcją rolną wykorzystywaną jako czasowe zajęcie terenu. 

5) nieruchomości o powierzchni 0,0685 ha, położonej w Pawłowicach przy ulicy 
Polnej, przeznaczonej na działalność nie związaną z działalnością komercyjną 
ani produkcją rolną, wykorzystywaną jako czasowe zajęcie terenu,  

6) nieruchomości o powierzchni 0,1400 ha położonej w Pawłowicach przy ulicy 
Ludowego Wojska Polskiego, przeznaczonej na parking samochodowy, 

7) nieruchomości o powierzchni 0,4147 ha położonej w Pielgrzymowicach 
przy ul. Golasowickiej, przeznaczonej na działalność rolniczą. 

8) nieruchomości położonej w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 5 i 6, przeznaczonej 
w celu umieszczenia dwóch skrzynek abonenckich dla usług internetowych 
o wymiarach 550x550x220 mm każda.  
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni. Dodatkowych informacji udzie-

lają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień 
w godz. 7.30 - 15.30,  tel. 32 47-56-314.

***
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 29.06.2015 r. podany został 

do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Pawłowice wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do 
wydzierżawienia.  

Przedmiotowy wykaz dotyczy: 
1. Nieruchomości o powierzchni 0,2066 ha położonej w Pawłowicach przy ul. Zjed-

noczenia, przeznaczonej na  czasowe zajęcie terenu w związku z usytuowaniem 
sprzętu budowlanego.

2. Nieruchomości o powierzchni 0,0045 ha położonej w Pawłowicach przy ulicy 
Ludowego Wojska Polskiego, zabudowanej kioskiem handlowym o powierzchni 
38,0 m2,  przeznaczonej na cele handlowe.  
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni. Dodatkowych informacji udzie-

lają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień 
w godz. 7.30  - 15.30,  tel. 32 47-56-314.

Lokale do oddania w najem oraz tereny pod dzierżawę

GZWiK 
sprzedaje samochód

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na 
sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volkswagen 
(rok produkcji 1998), stanowiącego własność Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 

Cena wywoławcza:  3.750 zł.
Auto będzie można obejrzeć 15 lipca w godz. 8.00 – 14.00 na parkingu przy GZWiK. Prze-

targ odbędzie się 17.07.2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro) GZWiK w Krzy-
żowicach, ul. Orla 11. Osoba do kontaktu: Andrzej Kondziołka tel. 32/724 12 72, wew. 114.

30-latek z Wodzisławia Śląskiego 
wszedł na słup wysokiego napięcia w 
Golasowicach. Nie czekając na rozpo-
częcie rozmowy z negocjatorem, sko-
czył z ponad 20 metrów wysokości. 
Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Cała akcja rozegrała się 8 czerwca  
między 16.00 a 17.00. Jako pierwsi 
na miejsce zdarzenie przybyli poli-
cjanci z jastrzębskiej jednostki. Męż-
czyzna wypowiadał się nielogicznie i 
nieskładnie, nie chciał zejść ze słupa. 
Twierdził, że ma problemy osobiste. 
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Zapowiadał, że zaraz skoczy, łapał się 
przewodów. Wcześniej służby zdążyły 
jednak odciąć dopływ prądu. W stałym 
kontakcie z policjantami był mediator, 
który telefonicznie instruował ich, jak 
uspokoić mężczyznę i nakłonić go do 
zejścia ze słupa. Niestety, w pewnym 
momencie, mężczyzna wszedł na szczyt 
słupa i rzucił się w dół. Został zabrany 
przez pogotowie do szpitala. Upadek 
z tak dużej wysokości okazał się dla 
niego śmiertelny. Mężczyzna miał żonę 
i dziecko.

W ubiegłym tygodniu dostarczane zostały mieszkańcom harmonogramy odbioru 
odpadów na II półrocze 2015 roku. Są one również dostępne w Urzędzie Gminy, u soł-
tysów oraz na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl w zakładce 
HARMONOGRAMY.

Zmiany w segregacji
Od 1 lipca wprowadzono zmiany w sposobie segregacji odpadów. Opakowania wie-

lomateriałowe (np. kartony po sokach czy mleku) należy wrzucać do worków koloru 
żółtego – razem z tworzywami sztucznymi. 

Worki z trawą w dniu zbiórki
W poprzednich numerach gazety poruszaliśmy temat wystawiania odpadów biodegra-

dowalnych. Ponownie zwracamy się o wystawianie odpadów przed posesję najwcześniej 
na jeden dzień przed zaplanowaną zbiórką oraz najpóźniej w dniu zbiórki do godziny 6 
rano. Przypominamy, iż wystawianie odpadów zgodnie z harmonogramem zbiórki jest 
jednym z wymogów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pawłowice, czyli aktu prawa miejscowego, za którego nieprzestrzeganie może zostać 
nałożona kara grzywny.

Zbliża się termin wniesienia opłaty za II kwartał roku
15 lipca mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

II kwartał, czyli za okres kwiecień – czerwiec. Opłaty powinny być wniesione w wysoko-
ści zgodnej z deklaracją właściciela nieruchomości, na indywidualny rachunek bankowy. 
W przypadku braku znajomości swojego rachunku bankowego lub innych wątpliwości 
związanych z wysokością opłaty, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy pod 
nr telefonu 32 4756357.

Harmonogram zbiórki odpadów

Nowoczesne kontenery są nie tylko 
bardziej estetyczne, ale też pięciokrot-
nie większe. Dzięki temu, że są wko-
pane w ziemię mogą pomieścić aż pięć 
razy więcej odpadów niż tradycyjne 
kontenery.

24 czerwca, firma Transgór, która 
od 1 lipca będzie świadczyć usługi 

Innowacja 
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odbioru odpadów m. in. na pawło-
wickim osiedlu, przeprowadziła próbę 
opróżniania pojemników. Wszystko 
poszło sprawnie, więc mieszkańcy 
mogą już korzystać z tego innowa-
cyjnego sposobu pozbywania się 
śmieci, stosowanego w największych 
miastach, a popularnego zwłaszcza w 

Skandynawii.
W sumie na osiedlu pojawiło się 

9 pojemników, w tym 6 na odpady 
zmieszane i 3 na segregowane. Za-
kupiła je Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pawłowice. Można je znaleźć przy ul. 
Górniczej 6 i 7 oraz przy przebudowy-
wanym parkingu przy ul. Polnej 17. bs 
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Helikopter przewiózł 
rannego 

24 czerwca, około godz. 6.00, doszło 
do wypadku drogowego na ul. Gajowej 
w Warszowicach. Po osobę ranną przy-
leciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 

Przyczyną wypadku było wymu-
szenie pierwszeństwa przez 55-let-
niego kierowcę ciężarówki z Lublina. 
Wyjeżdżający z ul. Gajowej samochód 
marki Mercedes uderzył w jadący drogą 
krajową pojazd marki Renault Thalia. 
W wyniku zderzenia auto zjechało do 
rowu. 27-letni mieszkaniec Jastrzę-
bia-Zdroju, który kierował osobówką 
został przetransportowany helikop-
terem do szpitala. Doznane obrażenia 
nie zagrażają życiu poszkodowanego.
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www.zdrowie.
pawlowice.pl

Wydzierżawię 
powierzchnię 
np. na biuro, 

tel. 32/47 23 150

Mile widziane
doświadczenie, 

tel. 509 119 770

Przyjmę 
panią do pracy 
w kwiaciarni 
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12 Racje Gminne

W niedzielę, 21 czerwca bo-
isko w Pielgrzymowicach stało 
się areną dla pięciu ochotniczych 
straży pożarnych z pobliskich wsi.  
Z ogromnym poświęceniem wal-
czyli oni o tytuł najlepszej drużyny.  
W szranki stanęły drużyny męż-
czyzn, kobiet oraz dziewcząt i 
chłopców. Pogoda nie sprzyjała 

Walka z czasem 
�X���+��,

Wyniki zawodów:
Grupa A - mężczyźni

I miejsce – OSP Pawłowice
II miejsce – OSP Jarząbkowice
III miejsce – OSP Warszowice
IV miejsce – OSP Pielgrzymowice
V miejsce – OSP Krzyżowice
 

Grupa C - kobiety
I miejsce – OSP Krzyżowice
II miejsce – OSP Pielgrzymowice
III miejsce – OSP Pawłowice
IV miejsce – OSP Warszowice
 

MDP Dziewcząt
I miejsce – OSP Warszowice
II miejsce – OSP Pawłowice
III miejsce – OSP Pielgrzymowice
 

MDP Chłopców
I miejsce – OSP Pawłowice
II miejsce – OSP Warszowice
III miejsce – OSP Pielgrzymowice

strażakom, ale emocje były tak 
wielkie, że nikt nie zwracał uwagi 
na padający deszcz. 

Najpierw wszyscy pokonali 
sztafetę, a potem „lali wodę”. Za-
wody strażackie składają się bowiem  
z dwóch konkurencji sprawno-
ściowych: sztafety i ćwiczeń bo-
jowych. Wszystko odbywa się w 

ściśle określonym regulaminie. 
Wygląda to tak: pierwszy zawodnik  
z prądownicą za paskiem chwyta 
wąż strażacki, rozwija, podpina 
do rozdzielacza wody, przeka-
zuje prądownicę drugiemu, ten 
przeskakuje przez płotek. Następ-
ny musi pokonać rów z wodą.  
Jego koledzy z drużyny mijają 

trzy tyczki, wspinają się na rów-
noważnię, ścianę, aż wreszcie pod-
pinają prądownicę do rozdzielacza  
i... mogą odetchnąć. Pierwsza kon-
kurencja za nimi. W drugiej czeka 
ich ćwiczenie bojowe, czyli poda-
nie dwóch prądów wody w taki 
sposób, aby obrócić tarczę oraz 
 przewrócić pachołki. Na wynik 

drużyny składa się suma punktów 
uzyskanych za czas wykonania 
konkurencji oraz punktów karnych. 
O sukcesie decyduje dobra praca 
zespołowa wszystkich strażaków, 
ale też dobrze przygotowany sprzęt. 
Nie może on zawieźć w czasie za-
wodów. 

Sabina Bartecka
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O tym mówi cała gmina. Dwóch 
młodych mieszkańców Pawłowic 
oraz ich kolega z Woli podjęli się 
realizacji iście szalonego pomysłu. 
Postanowili przepłynąć morze i to 
dosłownie. Plan zrealizowali 11-12 
czerwca. - Temperatura w morzu 
miała dwanaście stopni – opowiada 
Paweł. - Chwilami było bardzo ciężko. 
Ból pleców i tricepsów był ogromny, ale 
satysfakcja na końcu jeszcze większa. 
Jak to wyglądało w praktyce. Cała 
trójka w odległości ok. 50 m od 
brzegu płynęła od Międzyzdrojów  
w stronę Mrzeżyna. Płynęli razem 
i jeżeli ktoś z trójki zatrzymywał 
się, albo chciał zrobić przerwę na 
plaży, pozostała dwójka mu towa-
rzyszyła. Płynęli bez asekuracji. Co 
kilka godzin wychodzili jednak na 
brzeg, żeby odpocząć i coś zjeść. I 
tak od rana do wieczora przez dwa 

������$&�'��*����

dni. Nocowali w namiocie.
Znają się od lat, od dziecka tre-

nują też pływanie. Skąd właściwie 
wziął się pomysł na zorganizowanie 
takiej wyprawy? – Pierwsze hasło 
„Może przepłynę morze” pojawiło się w 
lutym – opowiada Paweł. - Dodałem 
w internecie zdjęcie ze swojej wyprawy 
rowerem na Hel i napisałem że może 
przepłynę morze. Kolegom pomysł się 
spodobał, postanowiliśmy spróbować. 

Przed wyjazdem nad morze dużo 
trenowali – trochę na basenie, zaś 
od kwietnia na Jeziorze Łąckim. Od 
stycznia też regularnie kąpali się w 
rzekach i jeziorach, by się zaharto-
wać. Nie bez znaczenia jest również 
to, że mają za sobą wiele lat trenin-
gów w klubach pływackich. Paweł 
i Dawid trenowali w UKS aQuatica 
Pawłowice.

Lubią wyzwania, adrenalinę i nie 

boją się ryzyka. Jaka zatem będzie 
kolejna wyprawa? – Na pewno spró-
buję w czasie wakacji przejechać Europę 
na rowerze – mówi Paweł. – Jest też 
pomysł na przejście Głównego Szlaku 
Beskidzkiego (520 km z Bieszczad do 
Ustronia) w tydzień. 

Paweł na swój kanał w serwisie 
YouTube. W cyklu „Tanio Przez 
Świat” umieścił pięć filmików, opo-
wiadających o tym, jak zaplanować 
podróż, by nie zapłacić fortuny.  
Autor, który sam na rowerze poje-
chał na wybrzeże Bałtyku, przepro-
wadził już rozmowy m.in. z Karo-
lem Lewandowskim, Mieczysławem 
Bieńkiem, Frankiem Kukiołą oraz 
Tomaszem Bojarczukiem. 

Zachęcamy do obejrzenia wywia-
dów publikowanych przez Pawła. Z 
pewnością o tym chłopaku będzie 
jeszcze głośno. bs
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Zaczynamy o 15.00. Do udziału w podwieczorku zapraszamy wszyst-
kich chętnych, bez względu na wiek i zainteresowania. Jeżeli słońce dopisze 
- stuletnie drzewa zagwarantują nam cień, a dla jeszcze większej ochłody 
będzie można skorzystać ze specjalnego zraszacza. Będzie też mała plaża z 
prawdziwym piaskiem. Będzie można, leżąc na kocu, czytać czasopisma i 
poradniki przygotowane przez bibliotekę, a najmłodszym będziemy czytać 
bajki. Miłośnicy szachów zmierzą się z Janem Milanowskim – prezesem 
Stowarzyszenia Szachowego Gminy Pawłowice, wszyscy chętni będą 
mogli wziąć udział w grach i konkursach organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Sportu. Gminny Ośrodek Kultury pomaluje dziecięce buźki, a 
dzieci będą malować na sztalugach ustawionych między drzewami. Będzie 
pokaz baniek mydlanych, przejażdżki na kucyku po parkowych alejkach i 
dmuchańce. Na miejscu kupimy m. in. kawę, herbatę, zimne napoje i lody, 
a dla głodnych – frytki, ale zachęcamy również do przyniesienia własnych 
smakołyków. O 17.00 na scenie plenerowej przed willą odbędzie się nie-
dzielny koncert, który zwykle odbywa się w parku ks. prof. Stanisława 
Pisarka. Tym razem jednak, wyjątkowo, będzie miał swoją odsłonę w parku 
przy ul. Zjednoczenia 12. 

Czekamy na Was w niedzielę, 12 lipca o godzinie 15.00. Zaproście swoich 
sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

Podwieczorek 
na trawie
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