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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Jest już koncepcja 
boiska dla Jarząbkowic 

Krzyżowice też będą 
miały altanę na imprezy 

Remonty w szkołach 
jeszcze się nie kończą

Przy liceum powstaje 
nowoczesne boisko

Jarząbkowice doczekają się boiska. Na ten rok zapla-
nowano prace związane z opracowaniem dokumentacji, aby  
w przyszłym roku mieszkańcy mogli korzystać z nowego 
obiektu.      

Drewniane altany stały się hitem w naszej gminie. 
Miejsca na spotkania mieszkańców na świeżym powietrzu 
mają już Warszowice, Pawłowice, Pniówek i Pielgrzymowice. 
Wkrótce z altany będą korzystać mieszkańcy Krzyżowic,  
a w przyszłym roku także mieszkańcy Jarząbkowic. 

Za kilka dni uczniowie usłyszą pierwszy dzwonek. 
Rozpoczęcie roku szkolnego nie oznacza jednak końca 
remontów w szkołach w naszej gminie.

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach jest już na 
ukończeniu.  

Wstępna koncepcja 
przewiduje budowę 
boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach ok. 
20 na 40 metrów, skła-
dającego się z boiska 
do siatkówki, dwóch 
boisk do koszykówki  
i boiska do piłki nożnej. 
Nawierzchnia zostanie 
wykonana z poliure-
tanu, a poszczególne 
boiska zostaną oddzie-

lone liniami w różnych kolorach. Na miejsce budowy wyznaczono 
teren znajdujący się za placem zabaw. Sam plac zabaw zostanie roz-
budowany, dokupione zostaną również urządzenia do ćwiczeń wysił-
kowych. Dla samochodów wydzielone zostaną 3 miejsca parkingowe.

Jest to na razie wstępna koncepcja, która może ulec modyfikacji 
z uwagi na ukształtowanie terenu pod budowę boiska. Dodatkowo 
w ramach inicjatywy lokalnej wybudowana zostanie również altana 
na spotkania mieszkańców i imprezy przy grillu. bs     

Wszystkie inwestycje realizowane są w ramach inicjatywy lokalnej, 
a więc przy współudziale mieszkańców. W Krzyżowicach na miejsce 
budowy wybrano plac znajdujący się za Domem Ludowym. Wybudo-
wano już fundamenty pod obiekt, i w najbliższych dniach postawiona 
zostanie drewniana konstrukcja. Podobnie, jak w innych sołectwach, 
altana zostanie wyposażona w zestaw do grilla oraz stoły i ławy. 

Miejsce, w którym zostanie wybudowana altana, zyska na estetyce. 
W ramach likwidacji szkód górniczych, KWK „Pniówek” wyrównała 
teren znajdujący się za Domem Ludowym i przełożyła nawierzchnię 
z kostki brukowej. Dzięki tym inwestycjom Krzyżowice mają teraz 
świetne miejsce na imprezy na świeżym powietrzu. Mieszkańcy, 
którzy bawili się na Pikniku Rodzinnym 26 sierpnia, mogli się już  
o tym przekonanać. bs           

Duże utrudnienia czekają uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Pawłowicach Osiedlu. Trwają tam obecnie prace związane 
z termomodernizacją budynku. To pierwszy tak gruntowny remont 
budynku, który powstał ponad 30 lat temu! Zakres robót jest więc 
duży i wymaga czasu. Na razie przebudowano kanalizację sanitarną  
i wymieniono przyłącza kanalizacji do studzienek rewizyjnych. Goto-
we jest też dodatkowe pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fi-
zycznego oraz nowe wejście, z którego będzie korzystać niepubliczne 
przedszkole. Obecnie wykonywane są prace związane z dociepleniem 
ścian przyziemia i wymianą pionów kanalizacji deszczowej. 

Inwestycja będzie realizowana również w 2018 roku. Gmina chce 
bowiem wykonać nową wentylację dla kuchni i stołówki. Te prace 
zaplanowane są na zimową przerwę od zajęć. 

Przed 1 września 2017 roku, udało się natomiast zakończyć inwe-
stycje zaplanowane w Golasowicach. Wykonano tam odwodnienie 
budynku, a na boisku zamontowano piłkochwyty i przebudowano 
ogrodzenie znajdujące się od ul. Korczaka. Zrealizowane zostały tak-
że prace w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach, gdzie  
w ramach usuwania szkód górniczych odnowiono elewację i odświe-
żono klasy i korytarze.  Odmalowane zostały także pomieszczenia  
w przedszkolu i szkole w Warszowicach. W tak ładnych pomieszcze-
niach przyjemnie się będzie uczyć. bs   

Obecnie prowadzone są prace związane z ułożeniem nawierzchni  
z poliuretanu, który charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością 
i funkcjonalnością. W wyniku przebudowy terenu przy ZSO, powstanie 
wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę ręczną oraz minipiłkę 
nożną, dwa boiska do siatkówki i dwa do koszykówki.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną: bieżnia okólna trójtoro-
wa, bieżnia o długości 100 metrów oraz skocznia do skoku w dal. Wokół 
boiska powstanie oświetlenie, a za bramkami piłkochwyty o wysokości 
5 m. Od strony budynku szkoły zostaną wyremontowane trybuny, na 
których znajdzie się 178 siedzisk z tworzywa sztucznego. 

Obiekt będzie wyróżniać profesjonalny tor przeszkód dla uczniów 
klas mundurowych. Tor będzie się składał z 12 elementów do ćwiczeń, 
na których uczniowie będą mogli w profesjonalnych warunkach roz-
wijać swoją sprawność fizyczną. Takiego obiektu nie ma żadna szkoła  
w naszym regionie! 

Inwestycja powinna zakończyć się do połowy września. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Gawlik” z Oświęcimia. 
Koszt inwestycji to 1,13 mln zł. Na budowę boiska gmina otrzymała dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500 tys. zł. bs

LEGENDA:
- granica opracowania

- nawierzchnia piaskowa

- krzewy

- kosz na odpady

- drzewa
- ławka drewniana

Elementy zagospodarowania:
- boisko wielofonkcyjne

boisko do gry w piłkę nożną
1

2x boisko do gry w koszykówkę
boisko do gry w siatkówkę

- plac zabaw z istniejącymi
urządzeniami

2

- strefa urządzeń siłowni zewnętrznej
z istnijącymi urządzeniami

3

- nawierzchnia z kostki betonowej

- nieprzekraczalna linia zabudowy

- nawierzchnia trawiasta

- ogrodzenie - piłkochwyty

- altana drewniana4

- stojak na rowery
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Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku
Podpis:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Skala 1:250

Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys nr
K-03

Data:

Adres inwestycji

Etap
Koncepcja

  VIII 2017
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kasztanowej wraz z
bdową altany drewnianej i zagospodarowaniem terenu działki nr
586/145  w Jarząbkowicach

ul. Kasztanowa, 43-252 Pawłowice;  dz. nr ewid.586/145 obręb ewid 0002,
jedn. ewidencyjna: Jarząbkowice

Gmina Pawłowice

ul. Zjednoczenia 60, 43 - 250 Pawłowice

Projektant:
Asystent:

mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska

inż. arch. kraj. Marta Kil

Nr uprawnień:
217/74 Łw

Podpis:
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Wizyty wójta w sołectwach

Radni znowu na sali obrad

Wzorem ubiegłego roku, wójt gminy Pawłowice, 
wizytował w czasie wakacji poszczególne sołectwa gminy.

Po wakacyjnej przerwie, na salę obrad powrócili radni. 
XXX Sesja Rady Gminy odbyła się 29 sierpnia.

Letnie objazdy sołectw są alternatywą dla comiesięcznych spotkań 
z sołtysami w urzędzie, kiedy to przedstawiane są wójtowi sprawy 
zgłaszane przez mieszkańców.

26 lipca, wójt odwiedził Pielgrzymowice - pisaliśmy już o tym  
w gazecie. Tydzień później wójt wybrał się do Krzyżowic i Warszowic, 
gdzie obejrzał zaproponowaną przez sołtysów infrastrukturę drogową 
i gminne obiekty. W Krzyżowicach wraz z sołtyską Beatą Walą, udał 
się do szkoły podstawowej. Obiekt został właśnie odnowiony, ale 
nadal nie ma sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Wspólnie 
zastanawiano się nad rozbudową sali gimnastycznej oraz możliwością 
powiększenia placu zabaw przy szkole podstawowej. Kolejne tematy 
dotyczyły przesunięcia projektowanej kanalizacji sanitarnej na ul. 
Kuboszka – sieć ma znajdować się w drodze, a jest możliwość wybu-
dowania kanalizacji w pasie drogowym oraz utwardzenia pobocza 
przy ul. Śląskiej w rejonie przystanku Krzyżowice Kolonia.     

W Warszowicach wspólnie z sołtysem Andrzejem Szawłem omó-
wiono kwestię zabudowania lamp na ul. Osińskiej i Miłej. Odpowiednie 
służby zajmą się naprawą ogrodzenia budynku przedszkola od strony 
stawu. Wnioski sołtysa dotyczyły m.in. wystosowania kolejnego pisma 
w sprawie zabudowania fotoradaru w rejonie ulicy Stawowej oraz in-
terwencji w celu usunięcia nieczynnych słupów telefonii komórkowej 
na ul. Pszczyńskiej.

16 sierpnia, wójt odwiedził Pawłowice Osiedle i Pniówek. Wśród 
tematów zgłoszonych przez sołtysa Pawłowic Osiedla Szczepana 
Martynowskiego pojawiły się m.in.: odwodnienie chodnika przy 
ul. Polnej 18, wymiana uszkodzonych krawężników na łuku drogi  
w okolicach sklepu „Plastuś” oraz 5 lamp przy ul. Krętej. W trakcie wi-
zyty wójt sprawdził również postęp robót remontowych przy szkole 
podstawowej i liceum. Sołtys Pniówka wnioskował m. in. o poprawę 
stanu nawierzchni na ścieżce rowerowej na odcinku od Kruczej do Sło-
wików, poprawę drogi bocznej od ul. Kruczej, wykonanie oświetlenia 
przy ul. Pszczyńskiej (wzdłuż lasu), czy interwencję urzędu w sprawie 
uporządkowania prywatnych terenów.

Ostatnia wizyta odbyła się 23 sierpnia w Pawłowicach. Większość 
tematów zgłoszonych przez sołtysa Grzegorza Cyrulika dotyczyła 
poprawy dróg (ul. Zapłocie, Spacerowa, Górka, Gospodarcza). Sołtys 
wnioskował o utwardzenie ul. Rybackiej i przedłużenie jej do ul. 
Gospodarczej oraz o budowę brakującego odcinka ul. Pieczarkowej  
w celu połączenia z ul. Polną. Wnioskował, aby wystąpić z wnioskiem do 
GDDKiA o likwidację lewoskrętu do Pawłowic (jadąc od Skoczowa) na 
skrzyżowaniu DK 81 z ul. Wyzwolenia oraz w sprawie budowy ekranów 
akustycznych przy ul. Leśnej i DW 938 w Pawłowicach. bs

FUNDUSZ SOŁECKI 
– ZEBRANIA WIEJSKIE

We wrześniu w sołectwach odbędą się zebrania wiejskie, 
podczas których mieszkańcy wybiorą inwestycje realizowane  
w przyszłym roku w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Poniżej terminy zebrań:
6 września, godz. 17.00 – Krzyżowice – Dom Ludowy

8 września, godz. 17.00 – Jarząbkowice – Dom Ludowy
13 września, godz. 17.00 – Pielgrzymowice – Dom Strażaka

14 września, godz. 18.00 – Pawłowice - Centrum Kultury
15 września, godz.18.00 – Warszowice – OSP

Terminy następnych zebrań podamy w kolejnym wydaniu gazety.

Radni zdecydowali o zmianach w budżecie gminy na 2017 rok. 
Zwiększone dochody gminy z tytułu zwrotu kosztów na magistralę 
wodociągową, dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na "zieloną szkołę" i wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej postanowiono przeznaczyć na zadania inwestycyj-
ne. 450 tys. zł jako dotacja trafi do Powiatu na prace związane z II 
etapem budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej  
w Pawłowicach (na odcinku od ul. Prostej do ul. Poprzecznej), 380 tys. 
zł zaplanowano na inhalatorium, 150 tys. zł na budowę chodnika przy 
ul. Sikorskiego, a 85 tys. zł na wymianę węzła centralnego ogrzewania 
w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu.

Radni zdecydowali też rozpocząć prace związane ze sporządze-
niem nowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cego m. in. tereny produkcyjne w Pawłowicach znajdujące się przy 
obwodnicy. Nowy plan przede wszystkim uporządkuje układ komu-
nikacyjny tego terenu, aby lepiej odpowiadał potrzebom przyszłych 
inwestorów

Radni wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych w po-
bliżu ul. Zacisze w Warszowicach, przy ul. Korczaka w Golasowicach, 
a także na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowy na czas 
oznaczony do 5 lat, lokalu o powierzchni 24,32 m kw., znajdującego 
się na parterze budynku inhalatorium w Pawłowicach.

Boczny odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach, na wnio-
sek właścicieli posesji, będzie nosił nazwę ul. Srebrna. Taką nazwę 
zaproponowali Radzie Sołeckiej mieszkańcy. To droga prywatna. bs
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WYDARZENIA

Piękny jubileusz OSP 
w Pielgrzymowicach!

Jubileusz 120 lat, to kawał pięknej i długiej historii, 
na którą składa się życie kilku pokoleń mieszkańców Piel-
grzymowic. To z pewnością powód do dumy, do licznych 
wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie 
przyjaciół i zaproszonych gości.

W niedzielę, 20 sierpnia, Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymowi-
cach świętowała jubileusz 120 lat istnienia. Uroczystość rozpoczęła się 
od przemarszu zaproszonych jednostek OSP, w tym m.in. OSP w Ma-
linie z województwa podkarpackiego, oraz pocztów sztandarowych 
wraz z jubilatami do kościoła św. Katarzyny na uroczystą mszę świętą, 
którą odprawił ks. proboszcz Henryk Krawczyk. Po mszy świętej, na 
czele z orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi, w paradnym szyku 
wszyscy przemaszerowali pod remizę OSP. Pododdziały strażaków 
wprowadzone zostały przez dowódcę uroczystości, a zbiórka została 
przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem obowiązującym podczas 
strażackich uroczystości. Po złożeniu przez dowódcę meldunku 
wójtowi gminy Pawłowice Franciszkowi Dziendzielowi, który pełni 
jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP, głos zabrał prezes OSP w Pielgrzymowicach Mirosław Orszu-
lik. Witając zaproszonych gości wspomniał, iż za jubileuszem 120 lat 
istnienia kryje się społeczna praca, strażacka pasja i wiele działań, 
dzięki którym OSP może się pochwalić ponad stuletnią tradycją. 
Takich pasjonatów strażackich w Pielgrzymowicach jest wielu, a tym 
najbardziej zasłużonym podziękowano podczas jubileuszu, wręczając 
odznaczenia i medale (wykaz w tabelce). 

Każdy jubileusz swoją specjalną formułą obejmuje także przed-
stawienie rysu historycznego jednostki. O działalności jednostki na 
przestrzeni 120 lat mówił prezes, dziękując jednocześnie wszystkim 
strażakom za zaangażowanie w walce z żywiołami i nieustanną pracę 
na rzecz mieszkańców i wsi.  

Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć życzeń, które złożył m. in. 
wójt gminy Franciszek Dziendziel: - Z okazji Jubileuszu składam gratu-
lacje i najlepsze życzenia dla Zarządu i wszystkich Członków jednostki. 
Niech odpowiedzialna, pełna zagrożeń służba strażacka daje Wam 
satysfakcję i radość, a bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi 
budzi szacunek i przyjaźń.

Słowa uznania dla strażaków wyrazili przewodniczący Rady Gminy 
Aleksander Szymura oraz członek zarządu powiatu pszczyńskiego 
Grzegorz Nogły. W uroczystości uczestniczyli również komendanci 
PSP w Pszczynie mł. bryg. Grzegorz Kołoczek oraz PSP w Jastrzębiu 
Zdroju – mieszkający w Pielgrzymowicach mł. bryg. Wojciech Pie-
chaczek. 

W dniu jubileuszu wody było pod dostatkiem – padający deszcz 
nie zakłócił jednak zarówno ceremonii, jak i późniejszej zabawy stra-
żackiej. Zabawa przy muzyce trwała do wieczora.

 Sabina Bartecka  

WRĘCZONO MEDALE I ODZNACZENIA
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa RP”

Franciszek Szymik
Grzegorz Paraluk

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa RP”
Adam Stuchlik

Odznaka „Za wysługę lat”:
Józef Piechaczek – 50 lat

Stanisław Sprownik – 45 lat
Jan Sieczka – 40 lat

Piotr Baron, Jerzy Cepiel, Kazimierz Król, Ireneusz Marcol, Marek 
Kiełkowski – 35 lat

Jan Cepiel, Tomasz Herman, Mirosław Orszulik, Stefan Pastuszek, 
Franciszek Stuchlik, Bronisław Sprownik, Mariusz Baron – 30 lat

Ireneusz Baron, Grzegorz Paraluk, Henryk Opacki – 25 lat
Wojciech Piechaczek, Daniel Lebioda – 20 lat

Adam Pastuszek, Marek Król – 15 lat
Rafał Król, Krystian Salamon – 10 lat      
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Z ŻYCIA GMINY

Dobre wyniki matury 
w ZSO Pawłowice

Matura to pierwszy trudny egzamin w życiu młodego 
człowieka, przepustka do szukania pracy, a przede wszyst-
kim miejsca na studiach. 

Tym bardziej cieszy więc fakt, że uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących wypadli w nim bardzo dobrze i mogą już planować 
swoją dalszą edukację i ścieżkę kariery zawodowej. Według danych 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdawalność matury w 2017 roku 
w kraju dla Liceum Ogólnokształcącego wyniosła 84,4 proc., zaś dla 
Technikum 67,9 proc. 

W tym roku do matury w ZSO w Pawłowicach przystąpiło 102 ab-
solwentów, w tym 48 w Liceum Ogólnokształcącym i 54 w Technikum. 
Zdawalność w pawłowickim liceum wyniosła 87,5 proc, natomiast  
w Technikum - 77 proc. 

Jakie przedmioty wypadły najlepiej? Królowa nauk, czyli mate-
matyka. Maturę z tego przedmiotu zdało aż 98 proc. licealistów i 85 
proc. uczniów technikum, podczas gdy zdawalność w kraju wyniosła 
odpowiednio 87 proc. i 75 proc. 

Dobre są wyniki z języka polskiego. Maturę z języka polskiego 
zdali wszyscy absolwenci liceum, a tylko jedna osoba miała poprawkę 
z części ustnej. W Technikum - polski pisemny zdali wszyscy, a trzy 
osoby przystąpiły w sierpniu do poprawki z części ustnej. 

Najgorzej w tym zestawieniu przedstawia się język angielski, szcze-
gólnie w LO. Zdawalność wyniosła 89,5 proc., podczag gdy wynik dla 
kraju wynosi 95 proc. Lepiej spisali się uczniowie technikum (wynik 
96 proc.), przy średniej ogólnopolskiej 89 proc.

Biorąc pod uwagę średnią liczbę punktów dla województwa 
śląskiego, to licealiści uzyskali wyższe wyniki z języka polskiego  
i matematyki, natomiast niższe z języka angielskiego. W przypadku 
uczniów technikum było podobnie z jedną zmianą - średnie wyniki 
z matematyki były identyczne - 46 proc. bs

TROCHĘ HISTORII
Komitet Założycielski Związku Sikawkowego w Pielgrzymo-

wicach powstał w 1897 roku. W jego skład weszli: były naczelnik 
gminy Maciej Koczy, Franciszek Stuchlik, Jan Bazgier, Jerzy Filip 
oraz inni mieszkańcy wioski, jak również właściciele dworu. 
W tym czasie Pielgrzymowice składały się z 200 budynków 
drewnianych, z których 80 proc. było krytych słomą. Związek 
Sikawkowy dysponował pompą ręczną tłoczącą umocowaną 
na wozie konnym. Jako siły pociągowej używano najpierw 
pary wołów, a później koni. 

W 1921 roku Związek Sikawkowy przekształcił się w Ochot-
niczą Straż Pożarną.  W latach 1925-1927 wybudowana została 
remiza. Uległa ona zniszczeniu w czasie wojny wraz ze sprzętem  
i dokumentacją. Do odbudowy remizy mieszkańcy własnymi si-
łami przystąpili w 1950 roku. Dwa lata później zakupiono pierw-
szy samochód – był to Bedford z demobilu wojskowego. W 1959 
roku oddano do użytku drewnianą świetlicę. Powstałam ona  
z rozebranego baraku mieszkalnego w Goczałkowicach i zosta-
ła wybudowana na fundamentach zniszczonej szkoły. Wkrótce 
obiekt stał się za ciasny dla mocno rozwijającej się jednostki,  
w 1975 roku utworzono więc Komitet Budowy Sali. Przez 
dwa lata gromadzono materiały budowlane i zbierano do-
kumentację. Wreszcie 27 października 1977 roku wbito w 
ziemię pierwsze łopaty. Po 23 miesiącach Dom Strażaka był 
już gotowy, stając się chlubą i wizytówką wsi! Na uroczystość 
100-lecia jednostki wykonano plac przed remizą, a jednostce 
nadano Złoty Znak Związku OSP RP. 

W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymo-
wicach jest obecnie ponad 70 osób, w tym 13 kobiet. Liczba 
członków wspierających wynosi od 70 do 80 osób. Strażacy są 
wyszkoleni i gotowi do działania - 37 osób ma uprawnienia do 
działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka ma 9 kierowców, 16 
dowódców i 7 ratowników medycznych. 

NA POSTERUNKU OD 60 LAT!
„Strażak biegnie tam skąd 

inni uciekają” . Wśród dzielnych 
ochotników jest również Franci-
szek Szymik – od 60 lat strażak 
OSP Pielgrzymowice. Nikt w Piel-
grzymowicach nie może się po-
chwalić tak imponującym strażac-
kim stażem. Rozmawiamy z nim  
o marzeniach i wyjazdach do 
akcji. 

- Jak został pan strażakiem?
- Miałem 18 lat, kiedy wstąpiłem 

do straży. Do jednostki należał już 
mój starszy brat. Chciałem jeździć 
do akcji tak jak on.

- Jak wyglądały wtedy szko-
lenia?

- Trenowaliśmy przy remizie. Szkolił nas naczelnik Gustaw Sprownik. 
Pamiętam do dziś, jak pokazywał nam, jak wchodzić po drabinie. Mieli-
śmy już wtedy jako straż wóz i pompę, ale sprzęt nie był tak nowoczesny 
jak teraz. 

- Pamięta pan swoją pierwszą akcję?
- Wyjazdów nigdy się nie zapomina. Paliły się brogi słomy w Jarząb-

kowicach. Przez 3-4 dni jeździliśmy je dogaszać. 
- Jaka jest pana reakcja na dźwięk syreny pożarniczej? 
- Gdy byłem młodszy, natychmiast  rzucałem wszystko i biegłem ile 

sił w nogach. W takich sytuacjach nie czuje się strachu, adrenalina jest 
tak duża, że chce się tylko nieść pomoc. Nie myśli się o zagrożeniach, 

o niebezpieczeństwach, których jest mnóstwo, tylko o tym, co zrobić, 
aby uratować ludzi i ich dobytek. Teraz, choć lata już nie te, nadal czuję 
niepokój na dźwięk syreny strażackiej. Już nie jeżdżę do akcji, ale myślę, 
gdzie jadą strażacy, i co się tam dzieje.   

- Czy były jakieś akcje, które szczególnie utkwiły w pana 
pamięci?

- Chyba najbardziej pożary u moich sąsiadów. Może dlatego, że sam 
zauważyłem niebezpieczeństwo i pierwszy byłem na miejscu zdarzenia.

- Proszę opowiedzieć, co się wtedy stało?
- Przez okno zobaczyłem dym. Sąsiad akurat wyjechał do pola. Ni-

kogo nie było w domu, więc poszedłem sprawdzić, czy nie ma jakiegoś 
zagrożenia. Miałem nosa – ogień zaczął właśnie trawić słomę, którą 
sąsiad wrzucił do obornika przed swoim wyjazdem. Chwyciłem za wia-
dro i zacząłem gasić ogień. Nie było czasu do stracenia, bo tuż obok 
obornika znajdowała się nowa stodoła. Już wtedy jeździłem do akcji, 
więc wiedziałem, co robić. Na pomoc przyszli mi również mieszkańcy.   

- A druga akcja?
- Pożar wybuchł od lampy, którą żona gospodarza zostawiła  

w chlewie. Akurat prosiła się maciora i lampa miała dogrzać prosięta. 
W tym wypadku również zaniepokoił mnie dym.  Kiedy podbiegłem 
do chlewa, dym już wydobywał się przez drzwi. Zwierzęta, które były  
w środku, bardzo ryczały. Słoma tylko tliła się, ale dym był bardzo duszący 
i zwierzęta nie mogły oddychać. 

- Jak pan wspomina lata spędzone w straży?
- To były wspaniałe czasy. Akcje były bardzo trudne i niebezpieczne, 

ale niczego nie żałuję. Cieszę się, że mam już w domu następcę. Mój 
wnuczek, widząc mnie w mundurze, zawsze mówi: „Dziadzio, ja też będę 
strażakiem. Też będę miał mundur”. 

 Dziękuję za rozmowę
 Sabina Bartecka    
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Organizatorem dożynek jest Koło Gospodyń Wiejskich na czele 
z Jadwigą Kiełkowską. W tym roku impreza była organizowana  
w ramach inicjatywy lokalnej przy dofinansowaniu z budżetu gminy. 

W programie festynu znalazły się występy zespołu 
Jarząbkowianki. O dobry humor mieszkańców za-
dbał Krzysztof Zaremba. Jak co roku, nie zabrakło 
pysznego kołocza oraz dmuchańców dla dzieci. 
Festyn zakończyła potańcówka z muzyką na żywo. 
Pogoda dopisała, więc nie brakowało amatorów 
zabawy pod chmurką. bs  

RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Dożynkowy festyn  
w Jarząbkowicach

Ze strażakami nie 
można się nudzić!

Najmniejsza wieś naszej gminy co roku przygotowuje 
Dożynki Sołeckie. To okazja do podziękowania za plony, ale 
też do integracji mieszkańców i spędzenia czasu na zabawie.

26 sierpnia, strażacy z Krzyżowic wspólnie  
z Domem Przyjęć „Kaskada” zaprosili mieszkańców do 
wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.

Na placu przy strażnicy stanęła dmuchana zjeżdżalnia, odbyło 
się też wiele konkursów sprawnościowych. Oczywiście taka impreza 
nie mogłaby się odbyć bez pokazu sprawności ratowników. W tym 
celu druhowie zainscenizowali akcję gaszenia pożaru. Radiowóz 
na sygnale i specjalistyczne strażackie wyposażenia oraz fachowe 
komendy ratowników zawsze dostarczają wszystkim widzom sporo 
emocji. Nie inaczej było i tym razem. Wszyscy z ciekawością patrzyli 
na pokaz strażaków. - Jak dorosnę, będę strażakiem ochotnikiem i będę 
gasił pożary - deklaruje sześcioletni Szymon.

Jak to jest być strażakiem, dzieci oraz ich rodzice mogli przekonać 
się uczestnicząc w konkursach. Uczestnicy zabawy musieli pokonać 
tor przeszkód oraz pompować wodę. Śmiechu było przy tym mnó-

stwo, a kolejne konkurencje, jak wyścigi na trzyosobo-
wych nartach, wywoływały kolejne wybuchy radości. 
Było też malowanie buziek, wata cukrowa i zabawa 
taneczna. Impreza została zorganizowana w ramach ini-
cjatywy lokalnej w ramach dotacji z budżetu gminy. bs     

Linia do Pielgrzymowic 
zostanie wydłużona 

Od 4 września, autobusy gminnej komunikacji pojadą 
na ulice Gruntową i Daszyńskiego w Pielgrzymowicach, aby 
dowieźć dzieci do szkoły. 

Linia L 1 zostanie wydłużo-
na o 3 przystanki: Gruntowa 1, 
Gruntowa 2 i Daszyńskiego. 
Busik gminnej komunika-
cji będzie dowoził dzieci do 
szkoły przed godz. 7.00 rano, 
aby wszyscy uczniowie mogli 
zdążyć na pierwszą lekcję.  
W szkole jest czynna świetlica, 
więc uczniowie będą mogli  
w niej poczekać do rozpo-

częcia zajęć. Po lekcjach autobus będzie zabierał dzieci przed 15.00. 
O wydłużenie linii wnioskowali już jakiś czasu temu mieszkańcy  

z ulic: Borowej, Gruntowej i Daszyńskiego.  Nie było to jednak możliwe, 
z uwagi na bardzo wąskie drogi w tym rejonie. – Na ulicy Gruntowej 
nawet najmniejszy autobus nie był w stanie bezpiecznie minąć się z innym 
pojazdem, szczególnie w okresie zimowym – tłumaczy Krystyna Batko 
z Urzędu Gminy. – Postanowiliśmy więc poszerzyć nieco pobocze, zmo-
dernizować drogę i dobudować mijanki, aby objąć naszą komunikacją 
także i tą część Pielgrzymowic.

Zapewnienie dojazdu do szkoły jest obowiązkiem samorządu 
i dotyczy dzieci z klas młodszych, które mają do szkoły powyżej  
3 kilometrów oraz powyżej 4 kilometrów – w przypadku uczniów 
klas starszych. Obowiązek ten dotyczy 8 dzieci z Pielgrzymowic.  
Z wydłużonej linii będzie też mogło skorzystać 16 dzieci z ulic Grun-
towej i Daszyńskiego, które mają do szkoły bliżej. 

Nowością będzie również wydłużenie linii L 3 w kierunku Kolonii 
Studzieńskiej. Na wniosek Gminy Pszczyna, która pokryje dodatkowe 
kilometry, autobusy pojadą aż do centrum Studzionki. Zaplano-
wano tam 3 przystanki. Dzięki wydłużeniu linii młodzież ucząca się  
w szkołach w Pawłowicach i Jastrzębiu – Zdroju zyska dogodny i tani 
dojazd. Ceny biletów nie ulegają zmianie. Prosimy o zapoznanie się 
z rozkładem jazdy.

 Sabina Bartecka 
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AKTUALNOŚCI

Z urodzinową wizytą
Tepliczka nad Wagiem w miniony weekend święto-

wała 750 lat pierwszej pisemnej wzmianki o miejscowości. 
Do udziału w świętowaniu starosta Tepliczki Viliam Mrazik 
zaprosił zagranicznego partnera Tepliczki – delegację  
z gminy Pawłowice.

Obecność gminy Pawłowice na Słowacji wynikała również  
z faktu, że w piątek, 18 sierpnia, Tepliczka podpisała kolejną umowę 
o zagranicznej współpracy z czeskim miastem Morawski Beroun. 
Uroczysty akt o współpracy ze strony Tepliczki podpisał starosta 
Viliam Mrazik, natomiast czeskie miasto reprezentowała starostka 
Zdenka Szukalska. Podobną umowę jedenaście lat temu podpisała 
z Tepliczką gmina Pawłowice. Obecny na uroczystości wójt Franci-
szek Dziendziel przytoczył historię polsko- słowackiej współpracy, 
która ciągle się rozwija dając możliwość wymiany doświadczeń,  
a przede wszystkim zaprzyjaźnienia się mieszkańców, począwszy od 

Uczniowie na 
płatnych stażach

Zdobywają wiedzę i praktykę, a za swoją pracę 
otrzymują wynagrodzenie. 19 uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących zakończyło staże w firmach działających  
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Było to możliwe, gdyż ZSO Pawłowice realizuje projekt „Kariera  
i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawo-
dowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie cen-
tralnym województwa śląskiego”. Projekt jest finansowany ze środków 
Unii Europejskiej i obejmuje 110 uczniów powiatu pszczyńskiego i 35 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Projekt będzie realizowany do lutego 2019 r. Skierowany jest do uczniów 
klas II – IV technikum, a także pracujących w nim nauczycieli bądź instruk-
torów praktycznej nauki zawodu. - Rekrutacją objęliśmy uczniów Techni-
kum Logistycznego oraz Technikum Górniczego, którzy z uwagi na sytuację  

najmłodszych (przedszkolaki, uczniowie) a skończywszy na seniorach 
(w ubiegłym roku Tepliczkę odwiedziła grupa seniorów z Pawłowic). 
Starosta Tepliczki uhonorował gminę Pawłowice specjalnymi po-
dziękowaniami i medalem upamiętniającym 750 lat miejscowości. 
Podobne pamiątki otrzymał również wicewojewoda kraju Żylińskiego 
oraz starosta Streczna i burmistrz Szuran. Dwie ostatniej miejscowości 
łączy z Tepliczką postać Zofii Bośniakowej, której szczątki ciała do dziś 
znajdują się w kaplicy miejscowego kościoła.

Późnym popołudniem Viliam Mrazik i zaproszeni goście wspólnie 
otworzyli Dni Tepliczki. Ciepły, letni wieczór zgromadził na placu św. 
Floriana tłumy mieszkańców bawiących się przy muzyce rozrywkowej. 
W tym samym czasie, w murach pobliskiego kasztelu – dawnego 
domu Zofii Bośniakowej, odbył się Letni Koncert Romantyczny,  
w którym wystąpił chór z Tepliczki oraz tercet skrzypcowy z Żyliny.  
W sobotę, 19 sierpnia, na plenerowej scenie zaśpiewały Niezapomi-
najki z Pielgrzymowic. To kolejny akcent z gminy Pawłowice podczas 
święta u naszego zagranicznego partnera. Zespół wziął również udział 
w korowodzie, który przechadzał się ulicami miasteczka. bec

w górnictwie, nie mogą liczyć na zatrudnienie w kopalni - wyjaśnia 
Andrzej Wowra, dyrektor ZSO Pawłowice. - Dzięki stażom zdobyli nowe 
kwalifikacje i zwiększyli swoje szanse na rynku pracy.

Projekt umożliwia bowiem organizację m.in. wizyt studyjnych, 
zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, szkoleń podno-
szących kwalifikacje zawodowe, a także odbywanie staży i praktyk  
u pracodawców. W jego ramach również doposażone zostaną szkolne 
pracownie. Za udział w stażach przysługują stypendia w wysokości 
1480 zł za 150 godzin. Uczniowie pawłowickiego technikum odbyli w 
lipcu i sierpniu staże w firmach: Lakma, JBG-2, NKT Cables, MCS oraz 
JAS FBG. W ramach stażu mieli zapewniony dojazd do pracy, otrzymali 
również odzież roboczą, środki ochrony i odbyli szkolenie BHP. Jednak 
najważniejsza okazała się praktyczna nauka zawodu. Młodzi ludzie 
mogli bowiem pracować na obrabiarkach sterowanych numerycznie, 
wykonywać prace związane z obróbką i skrawaniem, obsługiwać wó-
zek widłowy oraz korzystać z ramp i bram rozładunkowych. Niektórzy 
spisali się tak dobrze, że już otrzymali prozpozycje pracy.  

W rozpoczynającym się roku szkolnym z oferty projektu będzie 
mogło skorzystać 21 uczniów klas II, III i IV. Rekrutacja wkrótce się 
rozpocznie. bs

Zespół Niezapominajki z Pielgrzymowic.
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WYDARZENIA

Bieg Pawłowicki: wspaniała zabawa dla całych rodzin
Trzecia odsłona pawłowickiej imprezy biegowej oka-

zała się rekordowa pod każdym względem. Takich tłumów 
podczas Biegu Głównego, Biegu Dzieci i Młodzieży oraz Szta-
fety Samorządowców i Przedsiębiorców jeszcze nie było!

W niedzielę, 27 sierpnia, ponad 800 biegaczy, tych całkiem małych, bo  
w wózkach, ale też już z dużym doświadczeniem biegowym, przyjechało do 
Pawłowic, no właśnie, by... przede wszystkim dobrze się bawić. Zawody, od 
samego początku, mają wyjątkową atmosferę, zupełnie inną od podobnych 
sportowych rywalizacji. Tutaj nie wynik jest najważniejszy, bo o dobry czas 
w 30-stopniowym upale, jest trudno, liczy się więc towarzysząca zawodom 
otoczka. Impreza ma zachęcać do aktywności fizycznej całe rodziny, dlatego 
ma formę festynu z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Dla tych najmłodszych były więc pyszne lody, pączki, owoce i pakiety 
startowe z koszulką i słodkościami. Dla uczestników biegu głównego 
równie bogate pakiety i pożywna sałatka, a dla uczestników sztafety  
– kiełbaska z grilla. Dzięki hojności sponsorów wśród uczestników spor-
towej rywalizacji rozlosowano m.in. rower oraz dwa zegarki do biegania.

Bieg Główny wygrał Andrzej Włoch z Marklowic, który potrzebował 
na pokonanie dystansu 5 kilometrów zaledwie 16 minut i 27 sekund. 
Wśród pawłowiczan najlepsza była Dagmara Dziuk. Zawodniczka Klubu 
Biegacza MOSiR Jastrzębie – Zdrój na metę wbiegła po 19 minutach  
i 28 sekundach, uzyskując najlepszy wynik wśród kobiet. Przemysław 
Kotkowski, najszybszy mieszkaniec gminy Pawłowice, uzyskał czas 19:42.   

W tym biegu wszyscy mogli czuć się jednak jak zwycięzcy: poko-
nali upał, i własne słabości. Dowodem na to jest finisz w wykonaniu 
sekcji biegowej Runteam Pawłowice, zaangażowanej w organizację 
biegu, która zamknęła stawkę wspólnym wbiegnięciem na metę z flagą  
i okrzykami radości.

Emocjonująca okazała się w tym roku rywalizacja sztafet. Czterooso-
bowe zespoły złożone z przedsiębiorców i pracowników samorządowych 
pokonywały trasę wytyczoną w parku. Przebrani pracownicy urzędu, 
uczestniczący w sztafecie, rozdawali słodycze i gwizdki. Rywalizacji  
15 sztafet nie popsuł nawet gwałtowny deszcz, po którym zresztą zaraz 
wyszło słońce – wszak nie ma złej pogody na bieganie – biegać można 
zawsze i wszędzie!

Ta duża sportowa impreza nie byłaby możliwa bez zaangażowania 
wielu osób. Przy obsłudze biegu pracowało 100 osób, którzy swoją pracę 
wykonywali nieodpłatnie: pracownicy szkoły podstawowej z Pielgrzy-
mowic, członkowie grupy biegowej Runteam Pawłowice, dziewczyny  
z Klubu Sportowego ACTIVE Pawłowice, strażacy gminnych jednostek OSP, 
Harcerze z Pawłowickiego Szczepu ZHP, Dominika Sklanny – fotografka, 
Jan Mokwa i Bernadeta Mikołajec – konferansjerzy. Zaangażowani byli 
również pracownicy urzędu, GOS, GZK GZWiK, policja i Carbo Asecura.

Z biegowym pozdrowieniem dla wszystkich startujących oraz kibi-
ców, dzięki którym bieg miał piękną oprawę, i do zobaczenia za rok – na 
czwartym już Biegu Pawłowickim. bs
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Nagrodę specjalną - rower otrzymała Lena Ptasińska.
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Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pawłowicach, podczas którego będą się mogli Państwo 
zapoznać z ofertą programową na sezon 2017/2018. Zapraszamy 
rodziców wraz z dziećmi, aby zobaczyć pracownie, a także spotkać się 
i porozmawiać z instruktorami i wybrać najlepsze zajęcia dla naszej 
pociechy z bogatej oferty artystycznej GOK.



ków. Spotkania mają 
charakter otwarty tzn. 
każdy zainteresowany 
może wziąć w nich 
czynny udział.

Do tej pory zreali-
zowano wiele cieka-
wych tematów. Od-

były się m.in. warsztaty udzielania pierwszej pomocy z harcerzami, 
ceramiczne, fotograficzne i komputerowe, spotkania z policjantami 
oraz kosmetyczką. Seniorzy odwiedzili pałac w Boryni i fontannę so-
lankową w Strumieniu, relaksowali się w grocie solnej i na spacerach 
Nording Walking oraz rozmawiali z wójtem o inicjatywach gminy.

Jak widać seniorzy to skarbnica wiedzy i „ocean" pomysłów, któ-
rych realizacja jest przyjemnością i daje wiele możliwości i satysfakcji. 
Zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie, które odbędzie się 
już 6 września. 

Poniżej propozycje tematów na wrzesień:
6 września - „Niezwykłe trofea z moich podróży”

13 września - „Warsztaty lodowe ze słodką niespodzianką  
w lodziarni Rożek”

20 września - Wycieczka do skansenu Tradycyjna Zagroda 
Rolna w Ochabach

30 września, 1 października - Ogólnopolski festiwal folkloru
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Dopołudniowe 
Spotkania z Kulturą

Seniorzy mają ciągle nowe pomysły na spędzanie 
czasu wolnego. Chcą nie tylko korzystać z gotowych ofert, 
ale sami pragną tworzyć nowe formy działalności. Mają 
potrzebę zaprezentowania swoich zdolności, zainteresowań 
i przeżyć.

Dopołudniowe spotkania z kulturą organizowane w Centrum Kul-
tury w Pawłowicach cieszą  się dużym zainteresowaniem kreatywnych 
seniorów, pełnych zapału do organizowania tematycznych spotkań, 
które odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00-12.00. Tematy 
wybierane są spośród propozycji zebranych przez samych uczestni-

SALA BANKIETOWA CENTRUM KULTURY
bilety do nabycia w biurze GOK 
szczegóły tel. 887 577 535 lub 32 47722 570
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SPORT

Rozgrywki rozpoczęły się 5 sierpnia od remisu z Gwarkiem z Tar-
nowskich Gór 1:1. Wyrównującą bramkę w 16.minucie strzelił z karnego 
Rafał Adamek. Tydzień później, Pniówek na własnym boisku, po celnym 
podaniu w piątej minucie Mateusza Szatkowskiego pokonał drużynę 
Piasta Żmigród 1:0. Niestety, kolejny mecz z Zagłębiem II Lubin zakoń-
czył się porażką naszych sportowców. Pniówek na Stadionie Górniczym  
w Lubinie uległ 1:3. 

Bardzo emocjonujący okazał się mecz z drużyną Ślęza Wrocław.  
W spotkaniu, które odbyło się 19 sierpnia w Pawłowicach, padło aż sześć 
bramek. Po pierwszej połowie nasi piłkarze schodzili z boiska w niezbyt 
dobrych humorach, przegrywając 0:2, dopiero celne podanie Mateusza 
Szatkowskiego w 47. minucie zmieniło nastroje panujące w klubie. Nasi 
gracze po tej bramce dostali skrzydeł i przystąpili do zmasowanego ata-
ku, który zakończył się wyrównującym golem w wykonaniu  Kamila Glen-
ca. Euforia nie trwała długo, bo już po kilku minutach punktował gracz 
naszych przeciwników. Jednak strzał z karnego Mateusza Szatkowskiego 
doprowadził do wyrównania i zdobycia przez Pniówek jednego punktu. 

27 sierpnia, naszym zawodnikom udało się pokonać Turzę Śląską 1:0. 
Zdobywcą bramki na wagę 3 punktów był Arkadiusz Lalko. Okazja do 
zdobycia kolejnych punktów już 2 września. Pniówek na własnym boisku 
zmierzy się wtedy z drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego. 

Rezerwy z pierwszymi punktami
W niedzielę, 13 sierpnia swoje zmagania o mistrzostwo klasy „B” pod-

okręgu Tychy rozpoczęła drużyna rezerw GKS Pniówek '74 Pawłowice. 
Przeciwnikiem naszego zespołu była drużyna LKS Wisła Mała. Debiut 
rezerw zgromadził licznych kibiców, którzy nie mogli jednak uznać 
tego spotkania za udane. Nasi piłkarze zostali sromotnie pokonani 6:1. 
Jeszcze gorzej było 21 sierpnia. Kiedy to rezerwy Pniówka uległy 0:10 
LKS Woszczyce. Porażką zakończyło się również spotkanie z Lędzinami. 
Nasza drużyna zdobyła swoje pierwsze punkty na B-klasowym froncie, 
15 sierpnia, pokonując drużynę Leśnika Kobiór 4:2. 

Znacznie lepiej w „B” klasie radzi sobie drużyna z Warszowic. Wygra-
ne z Goczałkowicami i Wisłą Małą dały zawodnikom wysokie 4 miejsce  
w tabeli. 

Szczęście na razie nie sprzyja Strażakowi z Pielgrzymowic. Trzy po-
rażki i jedno zwycięstwo z notowaną niżej Wisłą Strumień nie napawają 
optymizmem, ale to dopiero początek rozgrywek, wierzymy więc, że  
w kolejnych spotkaniach nasi piłkarze pokażą klasę.

20 sierpnia rozgrywki w rundzie jesiennej rozpoczął również MKS 
„Promyk” Golasowice, grający w klasie „B” grupy Skoczów. W Górkach 
Wielkich nasi gracze ulegli tamtejszemu klubowi 1:3. bs

Zapisz dziecko 
na zajęcia...

Pierwsze zwycięstwa 
i porażki piłkarzy 

Nasi trzecioligowcy rozegrali już pięć spotkań w sezo-
nie 2017/2018. Z dorobkiem 8 punktów GKS „Pniówek”'74 
Pawłowice zajmuje 9. miejsce w tabeli.

judo
Ruszają zapisy do nowej grupy judo. 

Na każdego kto lubi ruch, chce być spra-
wy i zdrowy, czekamy od 5 września na 
sali judo w ZSP w Pawłowicach. Informa-
cji udziela trenerka Beata Sypniewska, 
tel. 601 155 357.

taniec i akrobatyka
Miłośniczki tańca i akrobatyki za-

praszamy na zajęcia Klubu Sportowego 
Active Pawłowice. Zajęcia z tańca nowo-
czesnego prowadzone są w Gminnym 
Ośrodku Sportu w trzech grupach 
wiekowych, zarówno dla początkują-
cych, jak i zaawansowanych tancerek. 
Nowością będą lekcje akrobreak, czyli 
profesjonalne treningi małej akrobatki 
tanecznej. Zapisy i informacje: 503-
012-564.

karate
Pawłowicki Klub Karate Kyokushin 

rozpoczyna zapisy na nowy rok szkolny 
2017/2018. Treningi karate kyoku-
shin odbywać się będą od 5 września  
w każdy wtorek i czwartek w dwóch gru-
pach wiekowych w sali gimnastycznej 
ZSP Pawłowice. Więcej informacji pod 
numerem telefonu: 500 262 996.

Kadra GKS Pniówek'74 Pawłowice 
w sezonie 2017/2018:

Trener: Jan Woś
Trener bramkarzy: Dariusz Kłoda
Kierownik drużyny: Mieczysław Ginowicz
Masażyści: Grzegorz Michalak, Ewa Michalak
Bramkarze: Jakub Świerczek, Tomasz Michalik
Obrońcy: Rafał Adamek, Patryk Antończak, Radosław Babisz, Karol 
Goik, Patryk Lach, Arkadiusz Lalko, Arkadiusz Przybyła, Sławomir 
Szary, Kamil Witkowski
Pomocnicy: Michał Szczyrba, Dawid Morcinek, Piotr Chmiel, 
Szymon Ciuberek, Kamil Glenc, Arkadii Herasymov, Przemysław 
Kiełkowski, Mateusz Kilian, Kamil Kostecki, Przemysław Wadas
Napastnicy: Mateusz Szatkowski, Szymon Gałecki
Przybyli: Jakub Świerczek (GKS 1962 Jastrzębie), Tomasz Michalik 
(Orzeł Mokre), Szymon Gałecki (Unia Turza Śląska), Arkadii Herasy-
mov (Granica Ruptawa), Kamil Witkowski (GKS Gieksa Katowice), 
Mateusz Szatkowski (Ruch Zdzieszowice)
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PRZERWA TECHNOLOGICZNA NA BASENIE
W pierwszym tygodniu września, na pawłowickim basenie 
przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie. Pływalnia 
będzie nieczynna od 4 do 17 września. Zapraszamy na basen 
już od 18 września.

13

Kronika Policyjna

Wypadek na dwupasmówce
W sobotę, 26 sierpnia, tuż po godz. 11.00, na drodze krajowej 

nr 81 w Pawłowicach doszło do groźnego wypadku. Z nieusta-
lonych przyczyn samochód osobowy marki Renault, jadący  
w kierunku Wisły, na zakręcie wypadł z drogi. W wypadku ucierpiały 

dwie osoby, które zespoły ratow-
nictwa medycznego przewiozły 
do szpitala. W akcji ratowniczej 
brały udział: OSP Pawłowice, JRG 
Jastrzębie-Zdrój, PSP Pszczyna, 
policja i pogotowie ratunkowe. 

Podziel się książką
Regały w Twoim domu uginają się pod ciężarem 

książek? Przeczytałeś już wszystkie? Podaruj swoim 
książkom „drugie życie” – podziel się nimi z innymi 
czytelnikami i wymień je na inne.

Wzorem lat ubiegłych, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pawłowicach 
zaprasza do udziału w akcji „Podziel 
się książką”. Akcja odbędzie się od 11 
do 15 września zgodnie z zasadą: „Ile 
przynosisz, tyle wynosisz”. Książki będą 
wymieniane w dwóch kategoriach, we-

dług daty wydania: 2000 – 2007 oraz 2008 – 2017. Wymieniana będzie 
tylko beletrystyka dla dorosłych i młodzieży. Akcja jest bezpłatna!  

Na szczycie, nawet 
w deszczu

W niedzielę, 20 sierpnia, turyści z Gminnego Koła PTTK 
w Pawłowicach zdobywali Jałowiec. 

Ten położony w Beskidzie Żywieckim szczyt, znajduje się z dala 
od głównych szlaków i osad, ale może dlatego jest godny polecenia 
każdemu, który w górach szuka ciszy, spokoju i wspaniałych panoram. 
To właśnie stąd rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków na 
najwyższy szczyt Beskidów – Babią Górę. To wszystko zdecydowało, że 
grupa 30 uczestników, pomimo niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych, podjęła się zdobycia kolejnego beskidzkiego wierzchołka. 
Po udanym dotarciu na wysokość 1111 m n.p.m. i osiągnięciu tabliczki 
z nazwą szczytu, przyszedł czas na zejście do położonego nieopodal 
schroniska Opacze. To tu na chwilę można było odpocząć, schronić 
się przed deszczem, a po posiłku także posłuchać ciekawych  historii  
o pobycie w Stryszawie kardynała Stefana Wyszyńskiego i Karola 
Wojtyły, rękodzielnictwie ludowym i stryszawskich drewnianych 
zabawkach.

Zapraszamy na kolejne wyjazdy z pawłowickim kołem. Najbliższe 
imprezy to Karkonosze (2-3 września) i rajd rowerowy do Petrovic. 
Szczegóły i zapisy na www.pttk.pawlowice.pl oraz podczas dyżurów 
w drugą i czwartą środę miesiąca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Pawłowicach. 

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.
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poniedziałki i piątki 20.00 - 21.30
czwartki 19.30 - 21.00

Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach / Mała sala fitness
Agnieszka 603-85-88-80 • Zuza 602-47-34-69
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

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

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

STAROSTA PSZCZYŃSKI
OGŁASZA DRUGI PRZETARG 

USTNY NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 69/8 o powierzchni 0,1192 ha, obręb ewidencyj-
ny Golasowice, gmina Pawłowice, KW nr GL1J/00017416/1, 
cena wywoławcza 65.000,- zł brutto, wadium 5.000,- zł.
Przetarg odbędzie się dnia 19.09.2017r. o godz. 10:00  
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10.
Bliższe informacje znajdują się w ogłoszeniu na stronie 
internetowej www.powiat.pszczyna.pl, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także w Wydziale 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,  
tel. 32 44 92 341 lub 32 44 92 342.

Wojciech Wala z Krzyżowic,
syn Sylwii i Grzegorza, ur. 4 lipca 

Laura Paszenda z Pawłowic,
córka Eweliny i Błażeja, ur. 20 lipca
Martyna Matuszczyk z Golasowic,
córka Beaty i Mateusza, ur. 22 lipca

Adrian Spora z Pielgrzymowic,
syn Katarzyny i Bartłomieja, ur. 1 sierpnia

Alicja Wolny z Pawłowic,
córka Patrycji i Daniela, ur. 1 sierpnia

Nasi najmłodsi

Ogłoszenia Urzędowe
Na działalność usługowo-handlową w Warszowicach 

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograni-
czony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas 
określony, o powierzchni 36,34 m kw., położonego w  budynku 
komunalnym w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 5, z prze-
znaczeniem na działalność usługowo - handlową nie mającą 
negatywnego wpływu na pozostałą część mieszkalną budynku. 
Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m kw. wynosi 8 zł. 

Przetarg odbędzie się 26 września o godz. 11.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień, w godz. 
7.30 -15.30, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

 Do sprzedania działka w Pawłowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nie-

ograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia. 

Numer działki: 1886/96, obręb: Pawłowice, mapa: 3, 
powierzchnia: 0,2066 ha, rodzaj użytku i klasa: Tk, księga 
wieczysta: GL1J/00028004/0, cena nieruchomości: 170.000 
zł + VAT. Przetarg odbędzie się 10 października o godz. 10.00 
w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 (salka narad 
nr 0.14).

Osoba uprawniona do udzielania informacji: Tyberiusz 
Zawadzki – tel. 324756319.

Do wynajęcia w przychodni
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograni-

czony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas 
określony, o powierzchni 111,72 m kw., położonego w przy-
chodni zdrowia w Pniówku przy ul. Krucza 12, z przeznaczeniem 
na działalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi 
negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne. Wy-
woławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m kw. – 22 zł.

Przetarg odbędzie się 26 września o godz. 10.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY DO WYNAJĘCIA
Wynajmę lokal usługowo/handlowy w centrum handlowym 

Gala, w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 17B. Lokal z niezależ-
nym wejściem i dużym parkingiem. W lokalu o powierzchni około 

70 m2 funkcjonował przez 5 lat zakład fryzjerski.
W centrum handlowym Gala mieści się 
m.in. Drogeria Sylwia oraz sklep BIGA.

Szczegóły pod numerem telefonu 509 483 800.

MOJA PRACA KELNERKA/KELNER
Restauracja Smak Regionu Pawłowice, ul. Katowicka 15 

zatrudni kelnerkę, kelnera. Możliwość pracy dla studentów.  
Szczegóły pod numerem telefonu 506 893 224, 

e-mail: restauracja@smakregionu.com

PLEBISCYT NA SOŁTYSA ROKU
Dziennik Zachodni pod Honorowym Patronatem Marszałka 

Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi organizuje plebiscyt 
na Sołtysa Roku i Sołectwo Roku 2017. Aktualnie trwa pierwszy, 
powiatowy etap konkursu, który potrwa do 8 września. Polega 
on na głosowaniu na konkretną osobę za pomocą SMS-ów.  
W plebiscycie biorą udział wszyscy sołtysi gminy Pawłowice, 
ale ich miejsce w rankingu zależy od ilości wysłanych SMS-ów. 
W powiecie pszczyńskim dotychczas najwięcej głosów zebrał 
Grzegorz Cyrulik – sołtys z Pawłowice. Zdecydowanie prowadzi 
w klasyfikacji i ma szansę wziąć udział w drugim, wojewódzkim 
etapie konkursu. Każdy, kto chce wyrazić uznanie dla pracy soł-
tysa może to zrobić wysyłając SMS-a z konkretnym kodem na 
podany numer telefonu. Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków 
wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

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

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

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

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

• 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

OKULISTA
Centrum Okularów 

Progresywnych
  

OPTYK Karolina
ul. Mały Rynek 6
Pawłowice
695 000 699

pon, wt, pt: 9:00-17:00
śr, czw: 11:00-19:00
sob: 9:00-13:00
optykkarolina.pl

Szkła progresywne VARILUX do 50 % taniej 
lub 2 pary szkieł progresywnych w cenie 1

*szczegóły promocji w salonach

3

�

�

�

EMERYTA
ze zmysłem technicznym
zatrudnię do przyuczenia 

przy wyrobie mebli
509 194 789

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS

w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. 8.00 do 13.00 (najbliższy 
termin 01.09)

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur 

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godz. 9.00 do 11.00

• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unijnych 
i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13.00 do 14.00

(najbliższy termin 05.09)
• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela informacji na temat 

odszkodowań z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. 
Kontakt do Działu Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 32/7562 362; 

32/7562 83.

MIEJSCE 

NA TWOJĄ

REKLAMĘ

Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.gokpawlowice.pl



Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. 
Redaktor: Sabina Bartecka
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamawianych materiałów redakcja nie zwraca.
Zastrzega też sobie prawo do skrótów i opracowania redakcyjnego dostarczonych tekstów.
Nakład: 1300 egzemplarzy.
Adres redakcji: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67; tel. 32 472 25 70, www.gokpawlowice.pl
Skład i druk: INFOPAKT Rybnik, tel. 32 423 85 90, 32 423 85 51, biuro@infopakt.pl GMINNE

RACJE

Wakacje też mogą 
być twórcze

Poszukiwacze 
skarbów

W wakacje w szkole nie jest nudno. Przekonali się  
o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Golasowicach, 
którzy od 21 do 25 sierpnia uczestniczyli w przygotowanych 
dla nich zajęciach. 

Zostali na noc w szkole… I to z własnej woli. Grupa 
ponad 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Warszowicach 
spędziła niezapomnianą noc w szkole. 

W warsztatach artystycznych uczestniczyło 15 dzieci, które pod 
kierunkiem Jadwigi Trzaskalik, mogły rozwijać swoje zdolności 
manualne. Podczas twórczej zabawy dzieci samodzielnie lepiły zwie-
rzątka z gliny, szyły pluszaki i wykonywały szkatułki ze styropianu.  
 W przerwach bawiły się na podwórku i sali gimnastycznej. - Nawet nie 
przypuszczałam, że w wakacje w szkole może być tak ciekawie - mówi 
Dagmara Szatkowska.

Efekt pracy dzieci będzie można zobaczyć podczas wystawy na 
korytarzu szkoły. Zapraszamy 11 września w czasie zebrania z rodzi-
cami. Warsztaty zostały dofinansowane z budżetu gminy. bs    

Uczniowie już o godz. 16.00 spotkali się na boisku szkolnym. 
Zaopatrzeni w śpiwory i latarki, podekscytowani zastanawiali się, co 
będzie się działo dalej. Czekało ich kilkanaście godzin wypełnionych 
wieloma atrakcjami. Najpierw były podchody, a później gry i zabawy 
na boisku sportowym. Po ognisku nadszedł czas na odwiedziny. Wi-
zytę w szkole złożyli policjanci, strażacy oraz wójt gminy Franciszek 
Dziendziel, który opowiedział o przygotowaniu gminy do sytuacji 
kryzysowych. Tematem przewodnim tej części „Nocy skarbów” było 
bowiem hasło „Na ratunek”. – Chcemy, aby nasi uczniowie, nie tylko 
dobrze się bawili, ale także wzbogacili swoją wiedzę. Tym razem o sprawy 
dotyczące bezpieczeństwa – mówi dyrektorka szkoły Romana Rutka. 

Na uczniów czekał tor przeszkód przygotowany przez ochot-
niczą straż pożarną i nauka obsługi sprzętu gaśniczego połączona 
ze zwiedzaniem wozu bojowego. Natomiast ratownik medyczny 
pokazał jak należy prawidłowo opatrzyć ranę, a policjant, co robić, 
kiedy potrzebna jest pomoc. Dzieci otrzymały opaski odblaskowe  
i zobaczyły film dotyczący ratowania życia. Punktem kulminacyjnym 
był pokaz gaszenia płonącego samochodu. 

Kolejną atrakcją nocowania w szkole było poszukiwanie skarbu. 
Wszystko odbyło się o północy, a uczniowie wyposażeni w latarki 
wraz z nauczycielami przeszukiwali opustoszałe i ciemne korytarze 
oraz strych szkoły. Zabawa była przednia, a strach okazał się mieć 
wielkie oczy. W nagrodę za odwagę uczestniczyli w „piżama party 
o północy”. Zabawę, obowiązkowo w piżamach, wypełniły liczne 
konkursy i głośna muzyka. Po tylu emocjach wreszcie nadszedł czas 
na odpoczynek. O godz. 9.00 rano uczestnicy „Nocy Skarbów” zmę-
czeni, ale zadowoleni i z uśmiechami na twarzy udali się do domów. 

DREWNIANA MAŁOPOLSKA 

- WYCIECZKA EMERYTÓW
Zarząd Koła Emerytów nr 5 w Pawłowicach zaprasza  

na wycieczkę: Drewniana Małopolska 

(Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona). 

Wyjazd odbędzie się 19 września. Koszt wynosi 60 zł  

(w cenie transport, wyżywienie, ubezpieczenie).

Zapisy przyjmowane są do 11 września podczas dyżurów 

zarządu Koła w Centrum Kultury w Pawłowicach 

– w poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00.

Pamiątką będą wspomnienia oraz okolicznościowy kubek i medal.
- To już moja druga noc w szkole, i chyba najlepsza – mówi Alicja 

Dziendziel. – W tym roku mamy bardzo ładną pogodę i możemy grać 
na boisku. Dla Bartka Szopy była to pierwsza noc spędzona w murach 
szkoły. – Nawet nie przypuszczałem, że to taka fajna zabawa – mówi. 

Organizatorami wydarzenia, które zostało dofinansowane z budże-
tu gminy, byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Warszowic, Gminna 
Biblioteka Publiczna Filia w Warszowicach oraz Szkoła Podstawowa. 
Opiekę nad dziećmi sprawowała 30-osobowa grupa opiekunów  
i organizatorów imprezy. bs
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