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Zamiast mostu
kładka – na razie
W środę, 28 września została zamknięta ul. Powstańców w Pielgrzymowicach. Trwa przebudowa mostu nad
Pielgrzymówką.

Prace związane z budową obwodnicy zbliżają się do
końca. Zgodnie z umową, wykonawca ma jeszcze miesiąc
na zakończenie inwestycji.
Największe utrudnienia w ruchu występują obecnie w rejonie
skrzyżowania DK-81 z ul. Pszczyńską w Pawłowicach. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej
na ul. Pszczyńskiej i na przyległych odcinkach dwupasmówki, a także
z korektą geometrii skrzyżowania w związku z jego przebudową.
Natomiast prace, które prowadzone są na połączeniu obwodnicy
z drogą wojewódzką 933 w kierunku Jastrzębia – Zdroju, są już na
ukończeniu. Do końca tygodnia inwestycja realizowana przez KWK
„Pniówek”, związana z podniesieniem poziomu drogi w celu zabezpieczenia jej przed szkodami górniczymi, powinna się zakończyć.
Mamy nadzieję, że w połowie października po zakończeniu odbiorów
częściowych droga na Jastrzębie będzie już przejezdna.
W związku z pracami, tworzą się olbrzymie korki. Często dochodzi
do nerwowych sytuacji, bo wielu kierowców wymusza pierwszeństwo,
nie chcąc stać w kolejkach. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie
spokoju i szczególnej uwagi. Prace mają potrwać do końca października. Wiele wskazuje na to, że na przełomie listopada i grudnia po
nowej obwodnicy będą mogły już przejechać pierwsze samochody.
– Wszystkim zależy na dotrzymaniu terminu realizacji inwestycji. Zaraz
po zakończeniu robót rozpoczną się odbiory techniczne. Droga zostanie
otwarta jak tylko Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda
zgodę na jej użytkowanie – zapewniają drogowcy.
Sabina Bartecka
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Ruszyły zapowiadane kilka tygodni temu prace związane z przebudową mostu w Pielgrzymowicach. Prace realizowane są przez Powiat
Pszczyński, który otrzymał na ten cel dofinansowanie z budżetu
państwa. Kwota dotacji to 366 tys. zł.
Zadanie zrealizuje Firma Budowlana Q-BUD, która umocni skarpy
i dno rzeki oraz wykona nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Inwestycja ma kosztować prawie 823 tys. zł.
Odcinek ul. Powstańców będzie wyłączony z ruchu do 15 listopada.
Kierowcy proszeni są o korzystanie z objazdu ulicami: Golasowicką,
Jastrzębską, Świerczewskiego, następnie Grzybową i Ruptawską.
Dla pieszych została wybudowana drewniana kładka umożliwiająca
bezpieczne poruszanie się w obrębie remontowanego obiektu.
Ulica Powstańców jest jedną z głównych dróg w Pielgrzymowicach,
stanowi dojazd do placówek szkolnych, dlatego z utrudnieniami muszą liczyć się uczniowie i nauczyciele. W związku z pracami, zmienił
się rozkład jazdy autobusu linii L-1. Dokonano również korekt w pozostałych liniach. Rozkłady jazdy w formie broszur można bezpłatnie
otrzymać u kierowców autobusu. bs
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AKTUALNOŚCI

Ostatnie koszenia
Ostatnie koszenie w tym roku poboczy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zostanie wykonane do połowy października.
Prace związane z koszeniem dwupasmówki planuje również wykonać
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Później rozpoczną
się przygotowania do akcji „Zima”. bs
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Wszyscy wykonawcy, którzy mają zawartą umowę
z Gminą Pawłowice na koszenie poboczy i pasów drogowych
przystąpili już do rozpoczęcia ostatnich, czwartych prac
w tym sezonie.

Jest oświetlenie,
budują chodnik

Do końca listopada ma powstać chodnik przy
ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach. Wcześniej udało się
wykonać oświetlenie.

Pielgrzymowice doczekały się budowy chodnika przy głównej
drodze. Powiatowy Zarząd Dróg przystąpił do budowy 1 km chodnika
na odcinku od ul. Lipowej w Golasowicach w kierunku Pielgrzymowic wraz z kanalizacją deszczową i drenażem. Przemieszczanie się
pieszych na tym odcinku drogi jest bardzo niebezpieczne. Droga jest
wąska, kręta, więc mieszkańcy muszą poruszać się po poboczu. - Tutaj
jest po prostu niebezpiecznie. Brakuje chodników, dzieci nie mają jak
bezpiecznie wrócić ze szkoły. Nie da się też spokojnie przejechać rowerem,
kiedy jest większy ruch – wylicza jeden z mieszkańców. Zwraca uwagę,
że tą drogą często poruszają się starsi ludzie wracający z ośrodka
zdrowia w Golasowicach.

Większość pacjentów ośrodka zdrowia przyjeżdża samochodem lub autobusem. Ale nie brakuje też osób, które docierają tutaj
pieszo. Problem polega na tym, że od ośrodka zdrowia w kierunku
Pielgrzymowic chodnik jest tylko na krótkim odcinku. Najgorzej jest
wieczorami, gdy jest zła widoczność.
Chodnik, który powstanie, będzie miał 1,5 metra szerokości i zostanie wykonany z kostki brukowej. Zapewni mieszkańcom Golasowic
i Pielgrzymowic bezpieczne poruszanie się pomiędzy miejscowościami, zwłaszcza w porze nocnej. Właśnie
zakończyła się bowiem inwestycja związana z budową oświetlenia. Na odcinku
pomiędzy ulicami Lipową i Słoneczną
powstało 12 nowych słupów, na których zamontowano nowoczesne lampy
typu led. Kable schowano pod ziemią
dla estetycznego wyglądu. Wykonawcą
inwestycji związanej z oświetleniem
była firma Tom – Elektro.
Inwestycja budowy chodnika jest
realizowana w ramach porozumienia
z powiatem. Rada Gminy Pawłowice
przekazała na jej realizację środki pieniężne w wysokości 825 tys. zł. Wkład
powiatu wynosi 277 tys. zł. Ponieważ
koszt inwestycji to 940 tys. zł, pozostałe
środki samorządy planują przeznaczyć
na budowę krótkiego odcinka chodnika
przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach, na
odcinku od ul. Ks. Kuboszka w kierunku
Żor. Powiat jeszcze w tym roku zamierza
ogłosić przetarg i zrealizować prace.
Sabina Bartecka
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Asfalt na Partyzantów…
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Nawierzchnia asfaltowa jest już na półkilometrowym odcinku ul.
Pszczyńskiej w Warszowicach. Droga jednak nadal jest zamknięta dla
ruchu ze względu na przebudowę mostu nad Pawłówką. Obiekt został
rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowa konstrukcja. Utrudnienia
w ruchu będą występować do końca listopada.

Donice z kwiatami
Przy placu zabaw w Jarząbkowicach ustawiono donice
z kwiatami.
Donice, które stały przy Urzędzie Gminy zostały przewiezione
do Jarząbkowic. Ustawiono je przy placu zabaw. Stanowią element
ozdobny, ale też pewnego rodzaju ochronę. – Donice oddzielają miejsce zabawy i chronią dzieci przed drogą – mówi Krystyna Batko z Urzędu
Gminy. – W przyszłości planujemy jeszcze obsadzić teren żywopłotem.
Miejsce znajdujące się niedaleko Domu Ludowego powoli staje się
centrum rekreacyjnym sołectwa. Po tym jak powstał tam plac zabaw,
a kilka tygodni temu siłownia na świeżym powietrzu, coraz więcej
rodzin z dziećmi zaczęło tutaj spędzać wolny czas. Nie bez znaczenia
ma estetyka otoczenia. Utworzone „Pole nadziei”, zasadzone krzewy
i kwiaty sprawiają, że miejsce jest ładne i zachęca do odpoczynku.
W przyszłości w rejonie tym ma powstać altana z zadaszeniem oraz
wielofunkcyjne boisko sportowe. Pomysł został zgłoszony przez Radę
Sołecką w ramach inicjatywy lokalnej na 2017 rok. bs
RACJE GMINNE
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Wykonano pierwszą warstwę asfaltu na remontowanej od kilku
miesięcy ul. Partyzantów w Krzyżowicach. Nawierzchnię bitumiczną
wykonano na odcinku o długości 600 metrów, pomiędzy ul. Kościuszki
i Bema, w trakcie są prace na 900 metrach dalszej części drogi. Prace
mają zakończyć się pod koniec października. Gmina zamierza wykorzystać frez zerwany podczas remontu do naprawy dróg gminnych.
Pozyskany asfalt posłuży do likwidacji dziur na drogach gruntowych,
m.in. na ul. Dobrej w Pawłowicach i bocznym odcinku ul. Cieszyńskiej
w Pielgrzymowicach.

Z ŻYCIA GMINY

Pierwsza sesja
po wakacjach
zdj. bs

27 września po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie zebrała się Rada Gminy w Pawłowicach. Podczas
posiedzenia przyjęto kilka uchwał, w tym dotyczące zmian
w budżecie oraz konsultacji społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Pawłowice Osiedle.

Nagrody dla
sportowych mistrzów
Stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie będzie otrzymywać czworo sportowców naszej gminy, którzy osiągnęli
sukces na zawodach krajowych lub międzynarodowych.
20 września, wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura wręczyli stypendia sportowe.
W naszej gminie sportowcy są nagradzani od 2008 roku. Do tej pory
Rada Gminy Pawłowice przyznała 16 nagród i 100 stypendiów.
Podstawą otrzymania stypendium oraz nagrody jest zajęcie od
1 do 5 miejsca w mistrzostwach Polski, Europy, świata lub igrzyskach
europejskich organizowanych przez związek danej dyscypliny sportowej, kwalifikacja do udziału w igrzyskach olimpijskich bądź reprezentowanie Polski w turnieju finałowym Mistrzostw Świata, Europy
lub igrzyskach europejskich.
Wśród tegorocznych stypendystów znalazł się Daniel Żukowski,
zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „BUDO”. –Trenuję już
11 lat. Zaczynałem jako 7-latek – opowiada zawodnik, który obecnie
łączy treningi z pracą zawodową. – To już moje kolejne stypendium.
Stypendystami po raz kolejny zostali także pływacy: Justyna
Pisarek i Kacper Opolka. Oboje są zawodnikami Unii Oświęcim. Trenują dwa razy dziennie. – Już o 6.00 rano są na basenie. Każdego dnia
przepływają po 8 kilometrów – opowiadają rodzice, którzy odebrali
stypendia w imieniu swoich dzieci. – Pływanie nie jestem sportem
tanim. Najwięcej kosztuje sprzęt. Profesjonalny strój pływacki to wydatek
ok. 1,5 tys. do 2 tys. zł. A taki strój wystarczy na rok. Stypendium to dla
zawodników duża pomoc i wsparcie. bs

Stypendia sportowe otrzymali:
• Kacper Opolka, zawodnik Uczniowskiego Klubu Pływackiego
UNIA OŚWIĘCIM, zdobył II miejsce w sztafecie 4x100m stylem
zmiennym podczas Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 15 –
latków w Ostrowcu Świętokrzyskim.
• Justyna Pisarek, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Pływackiego UNIA OŚWIĘCIM, zdobyła III miejsce w sztafecie 4x200m
stylem dowolnym podczas Letnich Mistrzostw Polski Juniorów
15 – latków w Ostrowcu Świętokrzyskim.
• Agata Pustelnik, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego BUDO, zdobyła III miejsce podczas Mistrzostw Polski
ju-jitsu fighting młodzieżowców w kategorii wagowej 55 kg
w Mysłowicach.
• Daniel Żukowski, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego BUDO, zdobył III miejsce podczas Mistrzostw Polski ju-jitsu fighting młodzieżowców w kategorii wagowej 77 kg w Mysłowicach.
Oprócz stypendiów została przyznana również jedna nagroda,
która trafiła do Kaliny Paszyny, zawodniczki Klubu Sportowego
Alpino, za zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Polski Inline Alpine
w kategorii senior open w Karpaczu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów na sportowej arenie.
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O 230 tys. zł wzrosły dochody budżetu gminy. Wpłynęły m.in.
środki od firm drogowych, które pokryły koszty objazdów komunikacji lokalnej w związku z budową obwodnicy Pawłowic. Środki
te zostaną przekazane m.in. nowe zadanie inwestycyjne, jakim jest
budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach, a także na
zabudowę drzwi przeciwpożarowych w SP Pielgrzymowice oraz na
remont budynku zaplecza sportowego przy GOS Pawłowice. 40 tys. zł
postanowiono przeznaczyć na zakup pieca centralnego ogrzewania
dla OSP Golasowice oraz na remont dachu segmentu A w budynku
ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku. W kolejnej uchwale, radni
zdecydowali o udzieleniu wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w celu dofinansowania zakupu samochodu
służbowego w ramach akcji „Sponsoring 2016”.Po analizie finansowej
gminy uznano, że istnieje możliwość przekazania na Fundusz Wsparcia
Policji kwoty w wysokości 5 tys. zł.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy
terenu znajdującego się przy kółku rolniczym w Pawłowicach, na
którym zabudowany został maszt stacji bazowej telefonii komórkowej. Umowa z operatorem – spółką Polkomtel będzie obowiązywać
do końca 2021 roku.

Nowe ulice
Nadano nazwy kolejnym drogom znajdującym się w gminie
Pawłowice. Są to: ulica Strzyżyków – jest to droga wzdłuż lasu na
granic Pawłowic i Pniówka, ul. Łączna - droga obok cmentarza
w Pawłowicach Osiedlu, ul. Grzybowa - droga wewnętrzna przy kółku
rolniczym w Pawłowicach, ul. Mały Rynek – droga łącząca ul. Miarki
z ul. Mickiewicza, ul. Lawendowa – boczny odcinek ul. Pszczyńskiej
w Warszowicach, ul. Wiesława Hanczarka – boczna droga od dwupasmówki w Warszowicach.

Osiedle sołectwem? Będą konsultacje
W październiku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle
Pawłowice i utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo
Osiedle Pawłowice.
Przypomnijmy, że 6 kwietnia, Rada Osiedlowa Samorządu Mieszkańców zwróciła się do Rady Gminy z wnioskiem o podjęcie uchwały
w sprawie przekształcenia Osiedla Pawłowice w sołectwo Osiedle
Pawłowice. Wniosek wymagał poparcia mieszkańców. W piśmie
przekazanym 25 maja za przekształceniem osiedla opowiedziało się
1028 mieszkańców. Żeby jednak, przekształcenie było możliwe, trzeba
jeszcze przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie zniesienia i utworzenia sołectwa i nadania mu statutu. Konsultacje mają
polegać na zasięgnięciu opinii mieszkańców w czasie ogólnych zebrań.
Ponieważ zmieniają się granice jednostek pomocniczych (teren
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św., cmentarza i dwóch posesji
przy ul. Polnej, dotychczas znajdujący się poza Osiedlem, ma znajdować się w granicach tworzonego sołectwa Pawłowice Osiedle),
konsultacje zostaną przeprowadzone także w Pawłowicach. Poniżej
terminy konsultacji. bs

Konsultacje społeczne

Pawłowice Osiedle: 10 października, godz. 16.00,
w Szkole Podstawowej nr 2
Pawłowice: 17 października, godz. 18.00, Centrum Kultury

WYDARZENIA

zdj. bs

wygląd, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. W ramach inwestycji,
którą realizowała firma Tombud z Żor za 1,3 mln zł, w przedszkolu
dobudowano dwie nowe sale na piętrze i zabudowano taras, dzięki
czemu powstał tutaj nowoczesny ogród zimowy. W przeszklonych
pomieszczeniach dzieci będą mogły się bawić w razie niepogody,
bo nawierzchnię tarasu wyłożono miękkimi, kolorowymi matami.
W ramach prac zostały odnowione wszystkie pomieszczenia,
na podłogach pojawiły się nowe posadzki, wymieniono sanitariaty
oraz zamontowano nowe instalacje. Wymieniono dach, ocieplono
budynek, pomalowano go i zagospodarowano teren wokół. Nowe
zajęcia w obiekcie mają rozpocząć się 3 października.
Sabina Bartecka

Ale prezent na Dzień
Przedszkolaka!
Z pewnością każdy przedszkolak nie mógł wprost
doczekać się, kiedy będzie mógł przyjść do pięknie odnowionego i wyremontowanego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie. 20 września, dokonano oficjalnego
otwarcia placówki.

Zaskrońce
budzą strach,
ale to niegroźne węże
Do Urzędu Gminy dzwonią zaniepokojeni mieszkańcy
naszej gminy, którzy zauważyli na swojej posesji i w pobliskich
lasach „węże”. Uspakajamy jednak, że to niegroźne zaskrońce.
Mieszkańcy boją się o swoje dzieci. – Niby wiem, że taki zaskroniec
nic nie zrobi, ale to jednak gad, nie wiem, czy powinny występować
w miejscach, gdzie spacerujemy z małymi dziećmi – mówi jeden
z rodziców.
Zaskrońce nie są groźne. – W każdym skupisku leśnym można spotkać zaskrońca. Oznacza to, iż ten teren jest czysty – mówi pracownik
Urzędu Gminy. - Zaskrońce nic nikomu nie zrobią, bo to bardzo płochliwe
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Tego dnia gmina uzyskała bowiem pozwolenie na użytkowanie
obiektu po trwającym od kwietnia generalnym remoncie placówki.
Przedszkole usytuowane na pawłowickim osiedlu przez ostatnie
miesiące przeszło gigantyczną metamorfozę. Teraz jasne, kolorowe
wnętrza lśnią nowością i właśnie w tej scenerii zorganizowana została
kameralna uroczystość otwarcia placówki. Zbiegła się ona w czasie
z Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Lepszego prezentu dzieci
nie mogły sobie wymarzyć! Maluchy, wraz z życzeniami, otrzymały
od wójta wielkiego pluszowego misia i słodycze, a potem razem
z rodzicami oglądały obiekt.- Nasze przedszkole jest piękne – mówiła
zachwycona Emilka Fryszkowska. - Jest bardzo kolorowe, aż chce się
tutaj przebywać – dodała Iwona Wieczorek, mama Soni.
Sześciolatki i ich rodzice uczestniczyli w uroczystości otwarcia placówki. Wstęgę przecięli: wójt gminy Franciszek Dziendziel, dyrektorka
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Zofia Musiał oraz Franek z grupy
sześciolatków. Po tym nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy do
budynku wicedyrektorce przedszkola Mirosławie Kieczmerskiej.
To największa placówka przedszkolna w naszej gminie. Od października opiekę znajdzie tutaj prawie 200 maluchów. Przedszkolaki same pokazały, jak bardzo podoba im się odnowiony obiekt
- w podzięce przygotowały program artystyczny wypełniony wierszami i piosenkami. Śpiewały „nasze przedszkole jest najpiękniejsze
na świecie”, i jest w tym wiele prawdy.
Po gruntownej przebudowie przedszkole zyskało zupełnie inny
węże, i to raczej one boją się nas.
Zaskrońce należą do najpospolitszych polskich węży. Te łagodne,
absolutnie niejadowite i w gruncie rzeczy przyjazne zwierzątka,
niegdyś uważane były za stróżów i opiekunów domowego ogniska,
masowo gnieździły się pod piecem lub w szczelinach pod fundamentami domów.
Często jednak zaskrońce są mylone ze żmiją zygzakowatą. Posiada
ona charakterystyczny zygzak, który ciągnie się przez całe ciało żmii.
Cechą wyróżniającą zaskrońca są
półksiężycowate,
żółte lub pomarańczowe plamy z tyłu
głowy za ,,skroniami”. Obydwa gatunki są prawnie
chronione. bs
RACJE GMINNE
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Kronika Policyjna

do domu jednorodzinnego przy ul. Poprzecznej. Zostali jednak
spłoszeni przez alarm.

Znowu kradną kable

Ścigany przez 10 lat mieszkaniec Warszowic
ujęty na Teneryfie!
Zatrzymano poszukiwanego od 10 lat mieszkańca Warszowic. Ścigano go na podstawie sześciu listów gończych
dotyczących głównie oszustw i przywłaszczeń. Mężczyzna
został ujęty na Teneryfie.
Jak informuje policja, poszukiwania za mieszkańcem Warszowic zostały wszczęte w styczniu 2006 roku. - Kryminalni
zdołali wówczas potwierdzić fakt, że poszukiwany z całą pewnością nie przebywa na terenie Polski – mówi st. asp. Karolina
Błaszczyk, rzeczniczka KPP w Pszczynie.
Rok później wpłynął list gończy. Jak się okazało, nie ostatni, bo w sumie uzbierało się ich sześć. - Mając pewność, że
poszukiwany ukrywa się poza granicami kraju, kryminalni
wystąpili do sądu z wnioskiem o wydanie Europejskiego
Nakazu Aresztowania i wszczęcie poszukiwań międzynarodowych – wyjaśnia policjantka. Przez cały ten czas próbowano
ustalić miejsce ukrywania się przestępcy na terenie Niemiec
i Hiszpanii. Jednak dopiero z początkiem tego roku policjanci
zdołali ustalić konkretne miejsce. Była to hiszpańska wyspa.
– Wtedy sprawa nabrała tempa, co ostatecznie zaowocowało
informacją o planowanej ekstradycji 62-latka do Warszawy
i osadzeniu go w tamtejszym areszcie śledczym – dodaje.
Mieszkaniec Warszowic jest już w Polsce. Teraz będzie
musiał odpowiedzieć za przestępstwa, których się dopuścił.

Kradzież w Pniówku
23 września, ok. godz. 15.00, nieznany sprawca włamał
się do domu znajdującego się przy ul. Kruczej w Pniówku.
Z otwartego domu ukradł portfel wraz z dokumentami na
szkodę 47- letniej mieszkanki Pniówka.
Do próby włamania doszło również w Pawłowicach. 16
września ok. godz. 20.30, nieznani sprawcy chcieli włamać się

Zmarł Piotr Tomala
W wieku 74 lat zmarł Piotr Tomala. Przez ponad 40
lat leczył pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Golasowicach.
Lekarz Piotr Tomala był absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1975 -2001 pełnił funkcję kierownika
ośrodka zdrowia w Golasowicach. Znali go chyba wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Kto osobiście z nim się nie zetknął, zapewne
słyszał o nim od znajomych czy członków rodziny. Ceniony był za
otwartość, bezpośredniość oraz fachową opiekę nad pacjentami
obłożnie chorymi i w podeszłym wieku. Na dobrą opinię pracował
przez długie lata, niosąc z wielkim zaangażowaniem pomoc medyczną mieszkańcom naszej gminy. Jego działalność w zakresie
służby zdrowia, a także prowadzonych akcji prozdrowotnych i praca
społeczna były godne podziwu. Dbał o jakość usług. W ośrodku
w Golasowicach zatrudnił lekarza stomatologa i otworzył punkt
apteczny. To z jego inicjatywy uruchomiono w Golasowicach całodobowy system alarmowy do wzywania pogotowia ratunkowego.
Równocześnie z pracą w Golasowicach pełnił dyżury w Szpitalu
i Pogotowiu Ratunkowym w Pszczynie oraz Pogotowiu Ratunkowym i Szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mimo wielu obowiązków
znajdował czas na pracę społeczną. Był radnym z sołectwa Gola-
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22 września, nieustalony sprawca odciął 113 metrów kabla
teletechnicznego oraz 39 metrów kabla telekomunikacyjnego przy
ul. Śląskiej w Krzyżowicach. Straty to ponad 500 zł.

Potrącił kobietę
23-latek potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych
56-letnią pawłowiczankę. Mężczyzna jechał peugeotem ul. Zjednoczenia w Pawłowicach. Zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.
Do potrącenia kobiety doszło, kiedy ponownie ruszył. Pawłowiczanka z urazem klatki piersiowej oraz stopy została przewieziona
do szpitala. Wypadek miał miejsce 15 września tuż po godz. 10.00.

Dawał policjantom 1 tys. złotych
Zatrzymany przez pszczyńskich policjantów 32-letni mieszkaniec Pawłowic próbował wykupić się łapówką, kiedy znaleziono
w jego plecaku woreczki foliowe z podejrzaną białą substancją.
Zdarzenie miało miejsce w piątek, 16 września o 21.20.
Mężczyzna wzbudził podejrzenia mundurowych, kiedy siedział
samotnie na ławce przy jednym ze skwerów w Pawłowicach. Rozpoczynał się weekend, było bardzo późno, a on wpadł w panikę,
kiedy zobaczył zbliżający się patrol. W trakcie legitymowania nie
był w stanie wyjaśnić policjantom, co robi w tym miejscu i dlaczego
jest taki zdenerwowany. Okazało się, że w swoim plecaku ukrywał
kilka zawiniątek z podejrzanym białym proszkiem. Wstępne badanie wskazało na amfetaminę. Ponad 20 gramów zabezpieczonej
substancji trafiło do laboratorium w celu dokładnego zbadania.
32- latek w chwili zatrzymania był kompletnie pijany. Miał prawie
2 promile alkoholu w swoim organizmie. Mężczyzna usiłował wręczyć policjantom 1000 złotych łapówki. Grozi mu 10 lat więzienia.
Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna

Telefon komisariatu w Pawłowicach
32 449-45-10 - czynny całą dobę

sowice w Gminnej Radzie Narodowej w Pawłowicach. Był również
współzałożycielem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Został odznaczony przez ZOZ
Jastrzębie-Zdrój odznaką „Wzorowy Pracownik Służby zdrowia”.
Jego pogrzeb odbył się 21 września, w kościele św. Jana
Chrzciciela w Pawłowicach. W ostatniej drodze towarzyszyły mu
tłumy. Z lekarzem przyszli pożegnać się pacjenci, rodzina, sąsiedzi
i znajomi. bs.

Odeszli
śp. Renata Tomala z Pawłowic, lat 52
śp. Piotr Tomala z Pawłowic, lat 74
śp. Weronika Sklanny z Pawłowic, lat 83
śp. Sonia Ruman z Pawłowic, lat 21
śp. Apolonia Przemyk z Pawłowic, lat 91

RIP

Eugeniusz Pająk, właściciel gospodarstwa rolnego
w Pawłowicach otrzymał Laur Przewodniczącej Rady i Starosty Pszczyńskiego.

zdj. Powiat Pszczyński

W piątek, 23 września, w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego
w Pszczynie odbyła się ósma edycja konkursu Złotych Laurów Przewodniczącej Rady i Starosty Pszczyńskiego. Celem konkursu jest
promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja gospodarczych
osiągnięć przedsiębiorców posiadających siedzibę w powiecie
pszczyńskim.
Przyznano cztery nagrody. Laur Specjalny w kategorii rolnictwo
otrzymał Eugeniusz Pająk, wieloletni przewodniczący Rady Powiatu
Pszczyńskiego, prowadzący gospodarstwo rolne w Pawłowicach.
- Rolnictwo odpowiada za wyżywienie narodu i jego zdrowie. W 90
proc. o tym, jakie mamy zdrowie decyduje rolnictwo, pokarm, zdrowa
żywność. Nie ma zdrowej żywności bez rolnictwa nowoczesnego - mówił
Eugeniusz Pająk, odbierając nagrodę.
W kategorii „Usługi” Złoty Laur odebrał Sławomir Mazur, właściciel
firmy budowlanej„Mazur” z Jankowic. W kategorii„Produkcja” nagrodę
przyznano Jerzemu Białasowi, właścicielowi tartaku w Studzionce.
W kategorii „Handel” Złoty Laur otrzymała firma Tamir Spółka jawna
T. i M. Kuśnierz z Pszczyny.
Podczas uroczystości od kilku lat wręczany jest medal „Za Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego”. W tym roku decyzją Rady Powiatu
Pszczyńskiego przyznano go Zygmuntowi Orlikowi, autorowi kilkunastu książek popularno-naukowych z zakresu dziejów regionalnych,
w tym wydanej w 1994 roku monografii gminy Pawłowice, i jej drugiej
edycji z 2001 roku.
Sabina Bartecka

zdj. archiwum

„Laur
Przedsiębiorczości”
dla gospodarstwa
z Pawłowic

Dożynki parafialne
w Warszowicach
18 września, w parafii Św. Mikołaja w Warszowicach
odbyły się parafialne dożynki.
Podziękowanie za tegoroczne plony przygotowali mieszkańcy ulic:
Osińskiej, Cichej Poprzecznej, Miłej, Łagodnej i Przyjaznej. Wielkie
zaangażowanie mieszkańców sprawiło, że warszowicka świątynia
prezentowała się niezwykle kolorowo i pięknie.
Dary potrzebne na ustrojenie ołtarza przekazali także mieszkańcy
pozostałej części sołectwa. Gospodarze i gospodynie z rodzinami
chętnie przynosili warzywa i owoce, kwiaty i zioła, które stanowią
ukoronowanie pracy wielu osób, aby podziękować Bogu za zebrane
plony i prosić o pomyślność w prowadzeniu gospodarstw.
Uroczystość rozpoczęło uroczyste wniesienie korony dożynkowej.
Okazałą koronę, będącą symbolem dożynek, niosła młodzież: Klaudia
i Natalia Gizler oraz Szymon i Piotr Piotrowscy. Zgodnie z tradycją
za koroną w czasie procesji do ołtarza wniesiono dary ziemi i pracy
rąk ludzkich: chleb, wino, kołocz, masło, ser i miód. Nieśli je ubrani
w stroje śląskie młodzi mieszkańcy Warszowic: Klaudia i Julia Kieloch
oraz Maria, Wojciech, Adrian, Rafał i Krystian Szymurowie.
W uroczystej mszy świętej, którą prowadził proboszcz ks. Damian
Krosny wzięły udział tłumy mieszkańców. Nabożeństwo było bardzo
podniosłe. bs

Zygmunt Orlik został odznaczony
medalem „Za Zasługi dla Powiatu
Pszczyńskiego”.

zdj. archiwum
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Hiszpanki na lekcjach
W ramach projektu Erasmus+, naszą gminę odwiedziły
nauczycielki pochodzące z Andaluzji w Hiszpanii. Obie uczą
języka angielskiego w szkole Colegio Sagrado Corazón
w Maracenie koło Granady.
Priorytetem w szkołach hiszpańskich jest nauka przedmiotów
ścisłych, artystycznych oraz muzyki w dwóch językach: narodowym
i angielskim. W czasie swojego pobytu: Teresa María Gomez González
i Sandra María Ramos González mogły zapoznać się z polskim systemem oświaty i działaniami podejmowanymi na rzecz efektywności
nauczania języka angielskiego w klasach integracyjnych. Po gimnazjum i liceum oprowadził je dyrektor Andrzej Wowra.
- Program Erasmus+ umożliwia nauczycielom ze szkół europejskich
wymianę doświadczeń poprzez obserwowanie pracy nauczycieli w szkołach partnerskich – podkreśla Małgorzata Lazarek, nauczycielka języka
angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach.
Hiszpańskie nauczycielki obecne były na zajęciach w przedszkolu,
a także w klasach drugich i trzeciej, gdzie lekcje z edukacji matematycznej, muzycznej i zajęć wychowania fizycznego prowadzone
były w dwóch językach: polskim i angielskim. W czasie swojej wizyty
zwiedziły Kraków, udały się też na wycieczki do Cieszyna, Pszczyny
i Oświęcimia. bs

Dzień Kropki i Dzień
Grzyba w przedszkolu
W przedszkolu w Golasowicach odbyły się dwie
ciekawe imprezy. Przedszkolaki obchodziły Dzień Kropki
i Dzień Grzyba.
Pierwsze z tych świąt przypada 15 września. Międzynarodowy
Dzień Kropki został ustanowiony w 2008 roku i jest obchodzony
w 108 krajach na świecie. Tego dnia przedszkolaki poznały historię
małej Vashti, bohaterki książki pod tytułem „The Dot” Petera H. Reynoldsa. Dzięki malutkiej kropce i wzmocnieniu ze strony wspaniałej
nauczycielki plastyki dziewczynka uwierzyła w swoje możliwości.
Stała się pewna siebie i została artystką. Idea tego święta ma na celu
pobudzać wyobraźnię dzieci, zachęcać do tworzenia i kreatywności.
Tydzień później przedszkolna sala zamieniła się w las pełen borowików. W Dniu Grzyba dzieci poznały historię króla grzybów – borowika. Dowiedziały się, że wśród grzybów są jadalne, które możemy
w odpowiedni sposób zbierać (wykręcać lub wycinać nożykiem), jak
i trujące, których nie należy niszczyć, bo są pożywieniem dla zwierząt
i ozdobą lasów.
W tych radosnych obchodach przedszkole brało udział po raz
pierwszy, ale z pewnością nie ostatni. bs

Burak gigant!
Pawłowiczanka na swojej działce wyhodowała olbrzymiego buraka ćwikłowego. Okaz ma w obwodzie pół metra!

zdj. bs

Pani Reginie Stanieczko wyrosły wyjątkowej wielkości buraki ćwikłowe i to bez nawozów sztucznych. Największy okaz ma dokładnie
50 cm w obwodzie, jest też wiele burakowych bliźniaków, a nawet trojaczków. To po prostu dar natury! Pani Regina przyznaje, że taki rekord
padł u niej po raz pierwszy, a sieje buraki każdego roku. – Uwielbiam
smak tych warzyw. Burakami zajadają się u nas wszyscy, także wnuki.
Robię je na kilka sposobów: przesmażone z kminkiem, potarte z cebulą,
w słoikach z papryką na zimę.
Tylko pozazdrościć. Będą pyszne buraczki tarte i oczywiście
barszcz.
Sabina Bartecka
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Pamiątkowe zdjęcie grupowe.

Spotkanie
po latach
W czasie okupacji niemieckiej w Pielgrzymowicach na Podlesiu mieszkali państwo Józefa
i Robert Krypczykowie. Mieli liczną rodzinę, bo aż
pięciu synów i dwie córki.

Gertruda Kniaź (siostra Franciszka) z bratanicą Gail Calvert z Australii,
na ławeczce przed rodzinnym domem Franciszka.

zdj. archiwum

W czasie wojny córki (Anna i Gertruda) zostały z rodzicami w domu. Natomiast trzech najstarszych synów (Franciszek, Józef i Albert) zostało powołanych do niemieckiego
wojska. Walczyli na różnych frontach. Finałem przeżyć
związanych z wielką wojną była Anglia. Tam spotkało się
trzech braci. Po wielkiej naradzie – decyzja, Albert wraca do
Polski, zorientować się, jakie szkody wyrządziła wojna i czy
jest do czego wracać, a dwóch zostaje w Anglii. Franciszek
i Józef nie wrócili już do ojczyzny, ze względu na pisownię
zmienili nazwisko na Kempny (panieńskie nazwisko mamy).
Po Józefie ślad zaginął, nie wiadomo jak potoczyły się jego
losy po wojnie. Natomiast Franciszek już jako Kempny,
założył rodzinę i po jakimś czasie wyjechał do Australii.
Tam się osiedlił i wychował dwóch synów i córkę. W tym
roku Franciszek obchodzi 90. urodziny. Córka postanowiła
odwiedzić rodzinne strony ojca i przyjechała z mężem
Gregiem i dwiema córkami do Pielgrzymowic. Właśnie
z tej okazji postanowiono zorganizować rodzinne spotkanie. Chwile wspólnie spędzone udowodniły, że czas
i odległość jaka dzieliła i dzieli rodzinę Krypczyków nie
wpływają na więzy rodzinne.

Rodzeństwo Krypczyk (od lewej): Weronika (żona brata Henryka), Anna, Alojzy,
Gertruda, Janina (żona Alojzego) z prawnuczką. Na górze stoi Erwin (mąż Anny).

zdj. archiwum

Wrażenia rodziny z Australii:

Rodzina z Australii: Gail Calvert (córka Franciszka) wraz
z mężem Gregiem i córkami: Sarah i Taleisha.

Po wielu latach planowania, największe życzenie naszego
dziadka w końcu się spełniło. Odkąd jako nastolatek wyjechał,
by zacząć nowe życie w Australii, nie widział się z żadnym
członkiem swojej rodziny w Polsce. Wizyta w tym pięknym
kraju była dla nas ogromnym przeżyciem. Pierwszy raz spotkaliśmy swoich krewnych z Polski. Wszyscy przyjęli nas z wielką
życzliwością. Zabierzemy do Australii wspaniałe wspomnienia
oraz prezent dla dziadka. Jest nim nagranie, w czasie którego
cała rodzina śpiewa mu „Sto lat”. Pokażemy mu je w dniu jego
90-tych urodzin. Dziękujemy wszystkim, którzy uczynili nasz
przyjazd tak wyjątkowym.
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Maluszkowe kino

5 października, godz. 17.00,
Centrum Kultury Pawłowice
Najmłodszych zapraszamy na składankę
polskich filmów animowanych. Będą oczywiście ulubione przez dzieci „Przygody Bolka i Lolka”, wesoła historyjka o Myszce oraz zabawne przygody
Kociodrapki. Przyjdźcie koniecznie! W tym sezonie nowością
będzie nagroda dla wytrwałych widzów. Dzieci, które obejrzą
wszystkie filmy od września do czerwca pojadą do kina w Rybniku na bajkowy hit sezonu. Bilety kosztują: 6 zł - normalny,
5 zł - ulgowy.

Filmowe środy

5 października, godz. 19.00:
Bóg nie umarł 2
Centrum Kultury Pawłowice
Czy sprawy wiary można rozstrzygać
przed sądem? „Bóg nie umarł 2” to pasjonująca opowieść o próbie odpowiedzi na
najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów
prawnych. Druga część filmu, który poruszył serca i sumienia
ponad 140 tysięcy polskich widzów. Bilety można zakupić pół
godziny przed seansem w cenach: dorośli - 10 zł, dzieci - 8 zł.

PO KULTURZE
Liga szachowa

15 października, 12 listopada,
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
Pasjonatów królewskiej gry zapraszamy do udziału
w Szachowym Grand Prix Pawłowic. Rozgrywki ligi szachowej
trwają od marca i zakończą się w listopadzie. Przed nami
jeszcze dwa ostatnie turnieje: 15 października i l2 listopada.
Początek o godz. 9.00. Zapisy przyjmowane są na miejscu,
przed turniejem. Udział w lidze jest bezpłatny. Zapraszamy
dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Biesiada jesienna w Pniówku
11 października, godz. 17.00,
Dom Ludowy w Pniówku

Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Jesienną organizowaną
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pniówku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Biesiadników będzie bawił Zbigniew
Cieślik oraz kabaret „Świr”. Bilety w cenie 50 zł obejmują poczęstunek. Organizatorzy gwarantują znakomitą zabawę i dobre
jedzenie. Zapisy przyjmują: Regina Budzińska (tel. 32/ 47 29
552, 509 329 827), Helena Matera (32/ 47 21 905, 500 317 536).

Takiego „Jasia i Małgosi” świat jeszcze nie widział. Tajemnicza
postać chce popsuć spektakl. W tym celu kradnie Maszynę Czasu, która łączy wątki bajki w logiczną całość. No i się porobiło!
W historii napisanej przez braci Grimm nie ma Baby Jagi na
hulajnodze, Jasia grającego na gitarze elektrycznej ani Maszyny
Czasu! A w naszej wersji są.
22 października, zapraszamy na spektakl w wykonaniu
Teatru Sztampa z Wrocławia. O godz. 18.00, na deskach sali
widowiskowej Centrum Kultury zobaczymy inscenizację dramatu
Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” przygotowaną
przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Przedstawienie
zostanie wystawione w ramach IX Spotkań Teatralnych „Melpomania”. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie GOK.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia spektaklu!

Pierwsze przedstawienie Wesołych Bajeczek zgromadziło
niezwykle liczną widownię. Dziękujemy! Aby usprawnić obsługę
wprowadzamy sprzedaż biletów przez internet. Kupując bilety
wcześniej oszczędzisz sobie stania w kolejce!

VI Ogólnopolski Przegląd
Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”
1 i 2 października,
sala widowiskowa Centrum Kultury
35 zespołów z całej Polski zgłosiło się do szóstej edycji przeglądu organizowanego przez GOK Pawłowice. Przesłuchania
odbędą się w sobotę, 1 października. W niedzielę ok. godz. 14.00
odbędzie się parada zespołów – śpiewacy najpierw przejadą
wozami ulicami Pawłowic, a ok. godz. 15.00 przejdą w barwnym
korowodzie z parku ks. prof. Stanisława Pisarka do Centrum
Kultury, gdzie zostaną ogłoszone wyniki i odbędzie się część
artystyczna połączona z koncertem laureatów. Wstęp jest wolny!
Zapraszamy wszystkich miłośników folkloru.
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PRZEWODNIK

KULTURA

Wieczornica
z chórem
w Pielgrzymowicach
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki
w Pielgrzymowicach co roku organizuje spotkanie upamiętniające postać patrona i mieszkańca Pielgrzymowic.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pawłowicach zaprasza
11 października, godz. 17.00, czytelnia GBP

W tym roku odbędzie się ono 23 października o godz. 17.00.
W auli szkoły podstawowej wystąpi Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna. Repertuar chóru, obejmujący ponad 160
utworów, to przede wszystkim pieśni sakralne a cappella polskich i zagranicznych twórców, jak również utwory ludowe, patriotyczne oraz muzyka popularna. Wstęp na koncert jest wolny!

Spotkanie z podróżnikiem
Zdzichem Rabendą
Zapraszamy na opowieść
o niezwykłej trwającej kilka
miesięcy podróży autostopem po krajach Bliskiego
Wschodu. Podróżnik odwiedził Turcję, Irak, Iran, Zjednoczone Emiraty i Oman,
przeżywając mnóstwo niesamowitych przygód.

30 września | godz. 18.30
CENTRUM KULTURY PAWŁOWICE

12 października, godz. 17.00, czytelnia GBP

Jak dbać o swój kręgosłup?
Wykład rehabilitanta i fizjoterapeuty Witolda Kubasiaka.

Wstęp wolny!

Wieczór z poezją
i muzyką

CENTRUM
KULTURY

E
C
I
W
O
Ł
PAW

Serdecznie zapraszamy
na wieczór poetycko-muzyczny
z poezją Krzysztofa Cezarego
Buszmana. Spotkanie z poezją
to z pewnością znakomity
sposób na jesienną szarugę
i deszcz za oknem.
Krzysztof Cezary Buszman jest
poetą, autorem piosenek, podróżnikiem. Odwiedził wiele krajów, m.in.
Anglię, Egipt, Włochy czy Wyspy
Kanaryjskie. Jego poezja nawiązuje
do tradycji polskiej poezji klasycznej. Poeta od roku 2002 zasiada
w zarządzie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie. Wieczór poetycko-muzyczny odbędzie się 4 listopada o godz. 18.00 w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Pawłowicach. Po koncercie, w sali bankietowej,
odbędzie się spotkanie autorskie z poetą, na którym będzie można
zakupić tomik jego wierszy.

BILETY: 45zł

RACJE GMINNE
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SPORT NEWS
Tenis stołowy
KRS TKKF ,,Rozwój’’ Pawłowice zaprasza na zajęcia z tenisa
stołowego, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek od
godz. 18.00 do 20.00 w sali gimnastycznej ZSO Pawłowice.
Niezbędne jest obuwie zmienne i rakietka. Dodatkowych
informacji udziela: Andrzej Zeman, tel. 605 830 874.

Juniorzy liderami
ligi wojewódzkiej!
Znakomity początek zmagań ligowych juniorów „Pniówka” Pawłowice
w lidze wojewódzkiej!

zdj. archiwum

Juniorzy GKS Pniówek ‘74 Pawłowice po czterech kolejkach są liderami II ligi wojewódzkiej. Nasi
piłkarze trzykrotnie potwierdzili swoją dominację,
a raz zakończyli spotkanie remisem 1:1. W meczu
z drużyną KKS „Czarni” Sosnowiec bramkę strzelił
Przemysław Wadas. W kolejnych spotkaniach utalentowany piłkarz
Pniówka również zanotował celne trafienia. Ma już na swoim koncie
sześć bramek w czterech meczach! W drugiej kolejce nasi piłkarze pokonali 4:1 drużynę GKS GIEKSA II (bramki zdobyli: Przemysław Wadas
(2), Piotr Chmiel i Mateusz Placek. W kolejnych spotkaniach rozprawili
się z Unią Racibórz 3:1 (Przemysław Wadas (2), Krystian Dudzik) oraz
wygrali z KS ROW 1964 Rybnik (3:1) po bramkach zdobytych przez
Przemysława Wadasa, Kacpra Szadkowskiego i Radosława Babisza.
W drużynie juniorów z Pawłowic grają chłopcy z roczników 19982001. W rozgrywkach spotkają się m.in. z juniorami ekstraklasowego
Piasta Gliwice czy pierwszoligowego GKS-u Katowice.
Zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom. W następnych
kolejkach drużyna Pniówka Pawłowice zmierzy się na własnym boisku
z AKS Niwka Sosnowiec (2 października, godz. 11.00) oraz Tyskim
Sportem (16 października, godz. 11.00). PW

Siatkarze
rywalizowali na hali
25 września, w hali sportowej w Pawłowicach, został
rozegrany Turniej Piłki Siatkowej. Była to ósma edycja zawodów organizowanych przez TKKF „Rozwój” Pawłowice.
W rozgrywkach wzięło udział sześć siatkarskich ekip. Rywalizowały
one w dwóch grupach. Po dwie najlepsze przechodziły do kolejnego
etapu. W grupie A były to: TKKF „Rozwój” Pawłowice i AKS, a w grupie
B: Leśna Perła Damons i R–Walecka.
W meczu o trzecie miejsce R-Walecka pokonała drużynę gospodarzy 2:0. Natomiast w finale Leśna Perła uległa siatkarzom AKS 1:2.
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Bezpłatne porady
w Urzędzie Gminy
W Urzędzie Gminy swoje dyżury pełnią przedstawiciele
wielu instytucji, którzy na miejscu udzielają bezpłatnych
porad mieszkańcom. Warto sprawdzić, kiedy mają dyżury, aby skorzystać z pomocy.
ZUS
w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. od 8.00 do 13.00
• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur
- najbliższy dyżur 7 października

Gigantyczny baner promujący
sport od kilku dni znajduje się
na budynku zaplecza sportowego
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
Baner jest ogromny i robi wrażenie!

Sztafeta Papieska
Parafia Rzymskokatolicka Św. Tomasza Apostoła oraz sekcja biegaczy Kietrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego GRYF z Kietrza podjęła po raz piąty organizację sztafetowej
pielgrzymki biegowej z Kietrza do Wadowic i Krakowa.
Sztafeta odbędzie się w piątek, 7 października, a trasa biegu prowadzić będzie przez następujące miejscowości: Racibórz, Gorzyce,
Mszana, Jastrzębie – Zdrój, Pawłowice, Pszczyna, Brzeszcze, Osiek,
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Skawinia, Kraków.
Tradycyjnie już sztafeta dotrze do naszej gminy około godziny
10.00, gdzie uczestnicy spotkają się z władzami samorządowymi.
Chętnych do wzięcia udziału w dalszym etapie biegu zapraszamy
pod urząd gminy, skąd ruszamy o godzinie 11.00. W sztafecie można
wziąć udział do granic naszej gminy, a jeśli starczy sił to aż do samych
Wadowic.

PUP
w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. od 7.30 do 14.00
• doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie udziela informacji w zakresie realizowanych programów
aktywizacyjnych, dostępnych ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji
bezrobotnych, pomaga ustalić ścieżkę kariery

US
23. dnia każdego miesiąca (jeżeli jest to dzień wolny, to
dzień wcześniej), w godz. 9.00 do 13.00
• porady dotyczące podatków, rozliczeń i spraw finansowych

ODR
pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godz. 9.00 do 11.00
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy
unijnych i środków pomocowych

KWK „Pniówek”
wtorek, w godz. 13.00 do 14.00
• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela informacji
na temat odszkodowań z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla

Skorzystaj
z porady prawnika
W Centrum Kultury w Pawłowicach, funkcjonuje Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Z darmowej porady prawnika mogą skorzystać m.in.
osoby bezrobotne, seniorzy oraz młodzież.

Wypromuj się na Targach
Przedsiębiorców
Jeżeli prowadzisz firmę budowlaną, jesteś producentem spożywczym albo rolniczym, wykańczasz wnętrza,
świadczysz usługi malarskie - weź udział w„Targach Przedsiębiorców z Gminy Pawłowice”, które 7 października odbędą się
w Centrum Kultury w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67.
Targi to dobry pomysł nie tylko na zaprezentowanie swojej
działalności, ale przede wszystkim na pozyskanie nowych klientów
i nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorcami. Udział w targach
jest bezpłatny!
Oferta przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminie Pawłowice, z usług których mogą
skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak również inne firmy
i przedsiębiorstwa. Na zgłoszenia czekamy do 5 października 2016
r. Więcej informacji: Kinga Szweda 32/ 47 56 347, Beata Cyganek 32/
47 56 356. Zapraszamy!

Pomoc prawnik a może dotycz yć spraw z wiązanych z prawem pracy, przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa cywilnego i podatkowego.
Do korzystania z bezpłatnych porad uprawnione są osoby
do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby fizyczne,
którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni
lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną.
Punkt jest czynny w dni powszednie w następujących
godzinach: poniedziałek: 9.00 do 13.00, wtorek: 15.00
do 19.00, środa: 9.00 do 13.00, czwartek: 9.00 do 13.00, piątek:
15.00 – 19.00.

Bezpłatne porady prawne

Na bezpłatne porady prawne zaprasza również Kancelaria
Adwokacka, Adwokat Magdalena Rduch w Pawłowicach. Porady
udzielane będą we wtorki i czwartki od 16.00 do 19.00.
Kontakt: Kancelaria Adwokacka, ul. Zjednoczenia 37, Pawłowice, tel. 505 872 007.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice

Nasi najmłodsi

w Pawłowicach ogłasza przetarg na mieszkanie:

kat. M-4 o powierzchni użytkowej 55,26 m kw. w Pawłowicach przy ul. Górniczej 1 E/9. Lokal usytuowany jest na
IV piętrze, obejmuje pomieszczenia: trzy pokoje, kuchnię,
łazienkę i przedpokój.

W dniu 18.10.2016r. o godz.11.00 w siedzibie Spółdzielni
przy ul. LWP 19, odbędzie się I przetarg ograniczony dla członków SM Pawłowice i ich dzieci wspólnie z nimi zamieszkujących. II przetarg nieograniczony, w przypadku braku chętnych
członków Spółdzielni, odbędzie się w dniu 18.10.2016r. o godz.
12.00 dla wszystkich osób zainteresowanych.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium
w wysokości 2.000,00 zł przelewem na konto ING Bank Śląski
nr rachunku 56105014031000002334388606.
Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony
należy dostarczyć do siedziby SM Pawłowice na dzień przed
przetargiem. Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem
przetargu okazać dowód wpłaty. Wystawione do przetargu
mieszkanie można oglądać w dniu 17.10.2016 r. (poniedziałek)
w godzinach 10.00 do 11.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyny.

Uwaga! Harmonogram
odbioru odpadów z błędem
Informujemy mieszkańców Pniówka oraz Krzyżowic, że
w otrzymanych harmonogramach odbioru odpadów podana jest
błędna data odbioru odpadów segregowanych w październiku.
Prawidłowa data odbioru segregacji to 6 października.
Natomiast 14 października zostaną odebrane odpady biodegradowalne.

Śliczna Eliza Hippler od kilku dni przygląda się światu.
Dziewczynka urodziła się 6 września.
Jest ogromną radością rodziców: Patrycji i Dawida z Pawłowic.

zdj. archiwum

Cena wywoławcza wynosi 99.600,00 zł.

Bartosz Płonka z Pielgrzymowic, syn Oliwi i Dawida, ur. 18 czerwca
Miłosz Cepiel z Pielgrzymowic, syn Beaty i Łukasza, ur. 22 czerwca
Radosław Małek z Pawłowic, syn Pauliny i Dawida, ur. 4 lipca
Dominik Niebisz z Pawłowic, syn Izabelli i Marcina, ur. 7 lipca
Magdalena Michalik z Pielgrzymowic, córka Krystyny i Marcina, ur. 16 lipca
Maksymilian Pisarek z Pawłowic, syn Angeliki i Grzegorza, ur. 25 lipca
Wojciech Ziarno z Warszowic, syn Beaty i Przemysława, ur. 29 lipca
Amelia Welchar z Pawłowic, córka Karoliny i Dawida, ur. 1 sierpnia
Eliza Hippler z Pawłowic, córka Patrycji i Dawida, ur. 6 września

Gratulujemy!

GALERIA KOLOR

Nowy paczkomat i bankomat Euronet w Pawłowicach

LOKALE DO WYNAJĘCIA

tel. 882 774 225

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

REKLAMY

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

F.H.U. Goraus

43-254 Warszowice
ul. Pszczyńska 82
tel. 32/ 47 23 411, kom. 698 904 225
www.fhugoraus.com

• skład opału i materiałów sypkich
• usługi koparko-ładowarką
• usługi brukarskie – roboty ziemne
• transport od 1 t do 12 t
• sprzedaż pasz dla zwierząt
• skup złomu
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.

Skuteczny masaż
Dawid Nogły
Masaż leczniczy klasyczny,
masaże relaksacyjne
Dojazd do klienta
tel. 723 794 211

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ
Informacje pod numerem

32 47 22 570

oraz na www.gokpawlowice.pl
• 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

RACJE GMINNE
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Drużyna wystartowała w składzie: Zuzanna Ziebura, Emilia Zieleźnik, Aleksandra Wowra, Hanna Jung, Natalia Gizler, Natalia Śliwa, Barbara Krupka,
Natalia Jung, Patrycja Krupka i Paulina Krzysztofiak.

Gdyby nie punkty
karne…
W dniach 2-4 września w Wiśle odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Województwo śląskie reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z OSP Warszowice.
Dziewczęta były najlepsze podczas zawodów wojewódzkich,
które 18 czerwca odbyły się w Jastrzębiu – Zdroju.
W Wiśle nie miały tyle szczęścia. Niestety, zawodniczkom nie udało
się poprawić wyniku sprzed 2 lat, kiedy to uplasowały się na jedenastym miejscu w Polsce. Tym razem uzyskały piętnasty czas zawodów.
Wszystko przez 10 punktów karnych. Za błąd w sztafecie doliczono
im 10 sekund. Przy tak zaciętej i wyrównanej rywalizacji, oznaczało
to spadek z piątego na piętnaste miejsce. Szkoda, bo dziewczęta dały
z siebie wszystko – uzyskały rekordowe czasy z obydwu konkurencji
– jeszcze nigdy na zawodach nie pokonały tak szybko sztafety i wykonały ćwiczenia bojowego. W ćwiczeniu musztrze zaprezentowały
się również z bardzo dobrej strony, ale do podium trochę zabrakło. Na
pocieszenie pozostało im drugie miejsce w „Prezentacji województw”.

Dziewczęta podczas tych zawodów pokazały nie tylko ducha walki
i zacięcie sportowe, ale także swoje zdolności sceniczne. Za taniec
i śpiew w strojach ludowych nasze zawodniczki zajęły drugie miejsce.
Do tej konkurencji przygotowywały się pod okiem instruktora GOK.
- Nie odpuszczamy. Dalej będziemy ćwiczyć, aby móc przeżywać
takie emocje i wyjazdy. Naszym celem jest zbliżenie się do najlepszego
wyniku podczas tegorocznych zawodów i złamanie 46 sekund w ćwiczeniu bojowym - podkreśla Artur Wowra, naczelnik OSP Warszowice.
- Szczególne podziękowania kierujemy do kibiców, którzy zjawili się
w Wiśle, aby dopingować naszą drużynę oraz dla sponsorów, bez których
wyjazd na zawody nie byłby możliwy.
W nagrodę drużyna otrzymała: 3 tys. zł na zakup sprzętu i umundurowania, buty specjalne Caser oraz koszulki organizacyjne.
Sabina Bartecka

zdj. archiwum

Piąte miejsce było blisko. Zabrakło trochę szczęścia.

Czy to w słońcu,
czy w deszczu

zdj. archiwum

W niedzielę, 18 września, Gminne Koło PTTK zorganizowało kolejny jesienny rajd rowerowy. Tym razem cykliści
udali się do Cieszyna.
Grupa 30 rowerzystów zatrzymała się w Dębowcu, aby w solankowej tężni nieco odpocząć i nabrać sił przed dalszą wyprawą.
Zwłaszcza, że czekały ich strome podjazdy w okolicach miejscowości
Hażlach i Zamarski. Trud się opłacił, a nagrodą były piękne widoki
i satysfakcja z podjętego wysiłku. W godzinach południowych dotarto na cieszyńskie wzgórze zamkowe, gdzie zwiedzono najstarszy
w okolicy browar, a później cieszyńską starówkę. Po kilku godzinach
spędzonych w Cieszynie przyszedł czas na powrót. Humoru rowerzystom nie popsuła nawet kapryśna pogoda, która zaserwowała im
kilkunastominutowy deszcz. bs
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