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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Inhalatorium solankowe 
coraz bliżej finiszu

Boiska zostaną 
wyremontowane!Droga z parkingiem  

i chodnikiem

Znamy już datę otwarcia inhalatorium, które powstaje 
w Pawłowicach. Zostanie udostępnione mieszkańcom już 
11 listopada!

Rozpoczęła się przebudowa dwóch boisk wielofunk-
cyjnych Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.

W Pawłowicach Osiedlu trwa inwestycja związana 
z przebudową drogi bocznej ul. Polnej 26 wraz z budową 
parkingu, chodnika, odwodnienia oraz wymianą słupów 
oświetleniowych.

Obiekt, który będzie służył jako miejsce odpoczynku i poprawy 
zdrowia, jest już na ukończeniu. Do tej pory wykonano prace bu-
dowlane i instalacyjne. Gotowa jest także sama fontanna, a więc 
serce inhalatorium. To z niego wydobywać się będzie woda bogata  
w mikroelementy o właściwościach zdrowotnych i leczniczych.  Zbior-
nik z solanką znajduje się na środku głównego pomieszczenia. Został 
obudowany uszlachetnionym gresem odpornym na duże stężenie soli. 

Prace realizuje konsorcjum dwóch firm: InterHal z Cieszyna i Hemet 
z Zielonej Góry za cenę ponad 1.740.832 zł brutto. Inwestycja pozwoli 
odnowić i unowocześnić mocno wyeksploatowane obiekty, które od 
czasu ich budowy, nie były remontowane. Prace dotyczą dwóch boisk 
znajdujących się od strony ul. Szkolnej. Obejmą wymianę nawierzchni 
– na korcie tenisowym wykonana zostanie tzw. nawierzchnia igłowana 
– natomiast na boisku wielofunkcyjnym – nawierzchnia z poliuretanu. 
Na pierwszym z boisk będzie można grać w tenisa i piłkę nożną, na 
drugim – w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. 

Obiekty zostaną zadaszone za pomocą specjalnej wzmocnionej 
folii. Wysokie na 8 metrów zadaszenie będzie miało odkryte szczyty, 
aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Dzięki zadaszeniu  
z obiektu będzie można korzystać przez cały rok, także w deszczowe 
i śnieżne dni. 

Prace mają potrwać do końca listopada i zostały dofinansowane 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 300 tys. zł. bs

Nawierzchnia drogi i parkingu, podobnie jak na pozostałych 
bocznych odcinkach ul. Polnej zostanie wykonana z kostki betonowej.

Termin realizacji został nieznacznie wydłużony z uwagi na pogodę 
i zwiększony zakres robót, spowodowany koniecznością przebudowy 
istniejących chodników. 

Wartość inwestycji wynosi ok. 445 tys. zł. Prace wykonuje Przedsię-
biorstwo Handlowo - Usługowe "WEKER 02" z Jastrzębia - Zdroju. bs

Na zdrowie
Solanka, która będzie rozpylana w inhalatorium, wydobywana jest  

w pobliskim Zabłociu i Dębowcu. Jest to wysoko zmineralizowana woda 
jodowa, posiadająca dużą zawartość bromu, która była wykorzystywa-
na do warzenia cennych soli leczniczych przez uzdrowiska już przed  
II wojną światową. Wspomaga leczenie chorób dróg oddechowych, 
chorób laryngologicznych, niedoczynności tarczycy, schorzeń 
dermatologicznych, stanów przemęczenia, a ponadto poprawia 
metabolizm przyspieszając spalanie tkanki tłuszczowej. Posiada 
właściwości bakteriobójcze – działa przeciwzapalnie zmniejszając 
procesy zapalne na całej przestrzeni układu oddechowego.         

Trwa tynkowanie
R o b o t y  z w i ą z a n e 

z budową inhalatorium 
idą pełną parą.  Obecnie 
pracownicy firmy SKID  
z Pawłowic wykonują tyn-
ki zewnętrzne i układają 
granitową kostkę wokół 
obiektu. Granit zostanie 
zastosowany również do 
wykonania podłóg i ścian  
w środku obiektu. 

Obiekt zostanie udo-
stępniony mieszkańcom 
11 listopada. Uroczyste 
otwarcie planowane jest 
na godzinę 14.00. 

 Sabina Bartecka 

Sprostowanie
Do artykułu „Nowe oświetlenie na cmentarzu” wkradł się cho-

chlik drukarski. Oświetlenie kosztowało 7,3 tys. zł, a nie 73 tys zł, jak 
napisaliśmy. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Kraksy na 
dwupasmówce! 
Kierowco, zwolnij

Takiej sytuacji jeszcze nie było. W ciągu kilku dni,  
w Pawłowicach na dwupasmówce doszło do kilku poważ-
nych wypadków. Scenariusz za każdym razem był niemalże 
identyczny: śliska nawierzchnia, nadmierna prędkość, auto 
wypadło z drogi.

Połowa września przyniosła wiele tragedii na naszych drogach. 
Intensywne i niemal nieustające opady deszczu znacznie pogorszyły 
warunki panujące na drogach. Jezdnie stały się śliskie, a kierowcy 
ospali i przez to nieostrożni. Większość wypadków, jakie miały miejsce 
w tym czasie w naszej gminie, zdarzyły się w jednym miejscu - na łuku 
drogi krajowej DK 81 w kierunku Skoczowa, za zjazdem na Cieszyn. 
– Kierowcy rozpędzają się na wiadukcie i nie zwalniają, mimo znaku 
ograniczającego prędkość.  Wielu przekracza dozwoloną prędkość i to 
znacznie – mówi Marek Garbocz, pracownik Referatu Infrastruktury 
Komunalnej w Urzędzie Gminy.  

We wtorek, 19 września, kilka minut przed godziną 16.00 na 
wiślance dachował seat ibiza. W wypadku ucierpiał 32-letni miesz-
kaniec Bielska-Białej. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca seata 
utracił panowanie nad pojazdem, zjechał z pasa drogi, wpadł do 
przydrożnego rowu, gdzie uderzył w drzewo. Następnie samochód 
dachował. 32-latek z ogólnymi obrażeniami ciała został zabrany do 
szpitala. Przeprowadzone badania wykazały, że w momencie zda-
rzenia był trzeźwy.

Natomiast w środę, ok. kilometr dalej, 22-latka jadąca renault 
megane, utraciła panowanie nad samochodem i z ogromną siłą 
uderzyła w betonowy przepust. Kobieta została przetransportowana 
do szpitala.

Tego samego dnia na łuku DK 81 doszło jeszcze do dwóch ko-
lizji. Najpierw z trasy wypadł osobowy opel, który jazdę zakończył  
w przydrożnym rowie. Chwilę później panowanie nad samochodem 
utracił kierowca suzuki. Mimo groźnie wyglądających sytuacji nikt 
nie ucierpiał.

W sobotę, 23 września, do wypadku doszło po drugiej stronie 
dwupasmówki, na pasie w kierunku Katowic, niedaleko zajazdu „Wod-
nik”. Mieszkaniec Jastrzębia – Zdroju na łuku drogi utracił panowanie 
nad swoim samochodem, który wpadł do rowu i uderzył w drzewo. 
Rannego mężczyznę strażacy musieli uwolnić z samochodu przy 
użyciu narzędzi hydraulicznych. W chwili odjazdu karetki pogotowia 
ratunkowego, mężczyzna był przytomny. Wypadek miał miejsce ok. 
godz. 14.30.

Natomiast około 20.00, na pasie w kierunku Ustronia, kolejni 
kierowcy nie zapanowali nad swoimi pojazdami.  Najpierw do rowu 
wpadła skoda octavia. Zanim na miejsce zdarzenia dotarł patrol policji 

i laweta pomocy drogowej, kilkaset metrów dalej z drogi wypadł kie-
rowca samochodu marki KIA Ceed. Na szczęście kierowcom nic się nie 
stało, skończyło się jedynie na strachu i uszkodzonych samochodach. 
Patrol drogówki ukarał kierowców mandatami karnymi. Następnego 
dnia, około godziny 10.30 na pasie w kierunku Wisły, Kierowca forda 
sierry utracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i dachował. 
Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.

To nie jedyne wypadki w ostatnim czasie w tym miejscu. Kraksy 
miały miejsce także w sierpniu, chociaż nie było ich tak dużo jak we 
wrześniu.  

Królowie szos i rajdowcy  
Jak wyjaśnia asp. sztab. Karolina Błaszczyk z pszczyńskiej policji: 

- Od wielu lat przyczynami wypadków drogowych jest przede wszyst-
kim nadmierna prędkość, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu oraz 
nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie i wymijanie. Wszystkie pułapki, 
w które wpadamy, wynikają z jednego. Z pośpiechu. Często także  
z alkoholu. 

Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że co 
piątemu kierowcy zdarza się zasiąść za kółkiem po kielichu. Bo wie-
rzą, że są bezkarni. Ponad 99 proc. ankietowanych nigdy nie zostało 
ukaranych mandatem za prowadzenie po alkoholu. 

Będzie więcej patroli
W związku z wypadkami, policja powiatowa częściej będzie kon-

trolować prędkość w tym rejonie. Gmina Pawłowice, wystosuje pismo 
do Powiatowego Zarządu Dróg w celu przygotowania analizy doty-
czącej liczby zdarzeń w tym rejonie na przestrzeni ostatnich lat. Mając 
te dane, Urząd Gminy zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
o poprawę bezpieczeństwa na newralgicznym odcinku drogi.  Być 
może potrzebne będą zmiany w organizacji ruchu: poprawa oznako-
wania czy pasy akustyczne przed zdradliwym łukiem drogi.

Pamiętaj!
Jazda podczas deszczu zawsze jest ryzykowna. Mieszanka wody, 

kurzu i tłuszczu na drodze tworzy niebezpieczną, śliską powierzchnię. 
Przy niekorzystnych warunkach pogodowych kierowcy muszą być 
szczególnie czujni. Na pewno trzeba zmniejszyć prędkość oraz zwięk-
szyć nawet dwukrotnie odstęp między pojazdami. Trzeba pamiętać 
też o włączeniu świateł mijania i unikaniu gwałtownych ruchów. 
Zadbajmy o dobry stan techniczny naszego pojazdu – dobre opony 
to podstawa. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników ruchu, a co za tym idzie zdrowie i życie 
naszych bliskich, leży w naszych rękach. Nie kierujmy się brawurą, 
szanujmy życie!  Sabina Bartecka

23 września, na pasie w kierunku Katowic 
w drzewo uderzył mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.

24 września dachował ford sierra.

22-latka z ogromną siłą uderzyła w betonowy przepust.
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4 RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Nasza gmina trzecia 
na Śląsku!

Gmina Pawłowice znalazła się na trzecim miejscu  
w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju w regionie śląskim.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów i omówienie 
wyników rankingu miało miejsce we wtorek, 26 września, podczas 
seminarium organizowanego w Szczyrku przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego i Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Gminę 
Pawłowice reprezentował wójt Franciszek Dziendziel.

Bo w każdym z nas 
drzemie jakiś talent

- Ktoś potrafi śpiewać, inny dobrze rysuje lub pływa,  
a jeszcze inny jest po prostu miły – w każdym z nas drzemie 
jakiś talent, jakaś umiejętność, która sprawia, że jesteśmy 
wyjątkowi – przekonuje Marta Florkiewicz-Borkowska, 
nauczycielka w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach, 
dzięki której uczniowie i nauczycieli włączyli się 15 września 
w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki. To święto 
kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności.  

Obchody zapoczątkowała niezwykła książka Petera H. Reynoldsa, 
w której opisuje on historię kilkuletniej dziewczynki. „Vashti twierdzi, 
że nie potrafi rysować. Przez całą lekcję plastyki nie otwiera pudełka 
farb. Nauczycielka przygląda się jej idealnie białej kartce i prosi, by 
dziewczynka postawiła na niej zwykłą kropkę. Zniecierpliwiona Vashti 
wciska ołówek w sam środek kartki i zaczyna się pakować. Nauczyciel-

ka z uwagą przygląda się kropce i prosi dziewczynkę, 
by podpisała swoją pracę. Gdy następnym razem Va-
shti wchodzi do klasy, widzi swoją kropkę oprawioną  
w złotą ramę wiszącą nad biurkiem nauczycielki. I do-
chodzi do wniosku, że potrafi namalować jeszcze lepsze 
kropki. W końcu otwiera pudełko farb, a spod pędzelka 
wypływają kropki we wszystkich rozmiarach i kolorach”.

W Dniu Kropki w Pielgrzymowicach wszyscy, łącznie 
z nauczycielami, mieli na sobie kropki – na korytarzach 
wzrok przykuwały sukienki w grochy, kolorowe bluzki 
i skarpetki, a u niektórych także wielkie kropki na 
twarzy i rękach. W szkole odbywały się zajęcia, które 
miały wzmocnić u dzieci poczucie wartości, a przy 
okazji pozwalały świetnie się bawić. Były więc słodkie 
babeczkami, konkursy i łamigłówki z kropkami w rolach 
głównych, a na korytarzu powstało drzewo talentów  
– wypełnione kartkami, zapisanymi przez dzieci.  

- Kropka to jedynie pretekst, by inaczej spojrzeć na siebie, zauważyć 
talenty swoich kolegów i koleżanek i wzmocnić swoje poczucie wartości 
– mówi nauczycielka.

 Sabina Bartecka          

Autorem Rankingu Zrównoważonego Rozwoju jest prof. nadzw. dr 
hab. inż. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej, który wraz ze swoim zespołem od wielu 
lat prowadzi badania nad zrównoważonym rozwojem gmin, na pod-
stawie wskaźników obejmujących okres aż czternastu lat (2003-2016). 
Badaniem (rankingiem) objęte są wszystkie gminy w Polsce. Podstawą 
badania jest syntetyczna miara rozwoju, wyliczana na podstawie zbioru 
15 zmiennych opisujących rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę 
środowiska. Ocenie podlegają m.in. takie dane, jak: wydatki samorzą-
dów na inwestycje, liczba osób pracujących i bezrobotnych na 1000 
mieszkańców, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, odsetek 
mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków czy saldo migracji. Ranking podzielony jest na 4 kategorie: 
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i powiaty grodzkie, a miej-
sce w rankingu wyznacza suma punktów ww. piętnastu zmiennych.  
W edycji rankingu 2017 roku wykorzystano dane za 2015 rok.

Nasza gmina co roku znajduje się w czołówce najlepszych gmin 
wiejskich w kraju. W tym roku prezentacja wyników uwzględniała 
także podział na regiony. W skali regionalnej gmina Pawłowice zajęła 
trzecie miejsce – tuż przed Goczałkowicami-Zdrojem. Drugie były 
Ornontowice, a pierwsze - Ożarowice. To duże osiągnięcie, biorąc 
pod uwagę fakt, że w ostatnich kilku latach nasza gmina boryka się  
z problemami finansowymi związanymi z koniecznością zwrotu po-
datku przedsiębiorcy górniczemu.

W skali kraju Pawłowice znalazły się na miejscu 24. na ponad 1500 
gmin wiejskich w kraju. Prezentacja wyników ogólnopolskich odbędzie 
się 6 października w Warszawie. bs

Brygida Kiełkowska i Kamila Czyż.
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5RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Pawłowicki Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ma już 20 lat!

1 września 1997 roku, pierwsi licealiści przekroczyli 
progi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. 
To było historyczne wydarzenie, które odbiło się szerokim 
echem w mediach. Pawłowicka szkoła była bowiem drugim 
liceum ogólnokształcącym, które powstało w gminie wiej-
skiej na terenie Śląska.

- To była bardzo odważna decyzja 
ówczesnych władz samorządowych 
i jak pokazały późniejsze lata funk-
cjonowania szkoły, jak najbardziej 
słuszna – mówił podczas uroczysto-
ści jubileuszowej, która odbyła się 29 
września, Andrzej Wowra, dyrektor 
ZSO Pawłowice. Przed nim dyrekto-
rami byli Jacek Kowol i Jan Figura. 

Lata mijały, szkoła zmieniała się, 
przede wszystkim dostosowując się 
do potrzeb edukacyjnych młodych 
ludzi i rynku pracy. W 2006 roku przy 
ZSO powstało technikum górnicze, 
a później również klasy kształcące 

w zawodzie technik logistyk i – od tego roku - technik chłodnictwa 
i klimatyzacji. W ciągu 20 lat mury szkoły opuściło prawie 2 tys. ab-
solwentów. Są wśród nich m.in. naukowcy, przedsiębiorcy, lekarze  
i muzycy. Szkoła doczekała się także księdza. Jest nim Krzysztof Mło-
cek, który ukończył prestiżowy Uniwersytet Gregoriański w Rzymie  
i w trybie przyśpieszonym studiuje prawo kanoniczne na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czasie 

zd
j. b

s

uroczystości jubileuszowej ks. Krzysztof Młocek wygłosił homilię. 
Po nabożeństwie odbył się uroczysty przemarsz do budynku szkoły  
z udziałem orkiestry górniczej, pocztów sztandarowych, społeczności 
szkolnej, absolwentów i licznych gości. Tutaj czekał na nich występ 
artystyczny, podczas którego swoje zdolności muzyczne zaprezen-
towali m.in. absolwenci: Wojciech Pyszny, Anna Czekaj, Marcelina 
Wierzyńska-Paszenda, Dominika Kozak oraz Piotr Karzełek. Szkolną 
akademię wraz z nauczycielkami Olimpią Herman i Beatą Buchacz 
przygotowali uczniowie klas: IIa, IIIa, IIa- logistyka, IIIa -logistyka oraz 
soliści: Weronika Rajwa, Natalia Gaweł.

Były i życzenia od wójta gminy Franciszka Dziendziela, który 
gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzył społeczności szkolnej 
powodzenia w przyszłości. 

Piątkowa uroczystość miała swoje dwie odsłony. Druga 
związana była z prezentem, jaki szkoła otrzymała na swoje 20. 
urodziny. Był nią wyremontowany i zmodernizowany kompleks 
boisk sportowych, którego uroczyste otwarcie odbyło się w trak-
cie uroczystości jubileuszowych. Nie zabrakło przecięcia wstęgi, 
meczu na wesoło z udziałem drużyny skrzatów GKS Pniówek 
Pawłowice i licealistów, pokazu musztry i samoobrony oraz wy-
stępu tancerek KS Active Pawłowice. Było bardzo uroczyście,  
a w niebo wzleciało kilkaset balonów z helem.

Wieczorem, swoją zabawę mieli absolwenci. Zjazd Absolwentów 
odbył się w hali zbornej KWK „Pniówek”. W jego trakcie byli uczniowie 
wspominali swoich nauczycieli, koleżanki i kolegów z klasy, stud-
niówkę, maturę oraz bal maturalny. Były długie rozmowy przy kawie, 
wspólne fotografie, spotkania w grupie, ale przede wszystkim zabawa 
do późnych godzin nocnych. 

 Sabina Bartecka        

Dominika Kozak i Piotr Karzełek

KS Active Pawłowice 
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Wspomnienia z okresu II wojny światowej
Elżbiety Roj z Pielgrzymowic

Urodzona w 1927r. 
Elżbieta Roj z Pielgrzy-
mowic w chwili wy-
buchu drugiej wojny 
światowej liczyła sobie 
zaledwie 12 lat. Pomi-
mo to, doskonale pa-
mięta ów wrześniowy 
dzień, kiedy rozpętała 
się wojenna zawieru-

cha: „1 września 1939 r. o godzinie 16 z minutami poru niymieckich 
żołnierzy przejechało przez wieś na motorach…”.  Zapytana o kierunek 
przejazdu, odpowiedziała, że „jechali od strony Jastrzębio ku granicy  
z Zebrzydowicami. Na drugi dziyń już my byli jakby Niymcami”. 

Pielgrzymowice stanowiły potencjalny teren działań wojennych. 
Pani Elżbieta mówi, iż walczono w lasach koło Pruchnej i „jak jechali 
drogom do Cieszyna, to tam potym były bitwy”. Z chwilą wybuchu 
wojny wprowadzono restrykcje dotyczące rozmaitych sfer życia. Pani 
Roj pamięta, iż na jakiś czas zawieszono zajęcia w szkole. Ówczesna 
pielgrzymowicka szkoła wznosiła się w miejscu, w którym dziś stoi 
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Zebrzydowicka). Najpierw 
odwołano polskiego dyrektora szkoły Józefa Kurtycza, którego dalsze 
wojenne losy nie są dokładnie pani Elżbiecie znane. Pamięta jednie, 
iż wrócił do miejsce swego pochodzenia znajdującego się gdzieś  
w głębi kraju. Na jego miejsce wprowadzono Niemca. „Wszystko było 
po niymiecku, nauczyciele tyż Niymcy”. Pani Elżbieta pamięta, iż na 
początku „przysposobiali nas do nauki w cudzym jynzyku, potym, jak 
my już cosik rozumieli, uczyli po niymiecku”. Przedmiotów było wiele, 
między innymi: geografia, historia Niemiec, rachunki, śpiew i religia 
prowadzona przez osobę świecką. Oczywiście w niemieckiej szkole 
panowała żelazna dyscyplina. Pani Elżbieta wspomina: „Nauczyciel 
weszoł do klasy, wszyscy my musieli stanoć i pedzieć: Heil Hitler! lub 
Guten Morgen!”  Inne wspomnienia z czasów szkolnych dotyczyły kar 
za nieposłuszeństwo: „Jak kiery był nieposłuszny, nauczyciel mioł tako 
cienko laga, kierą proł po rynkach”. Zadania domowe odrabiane były 
wieczorem przy lampie naftowej „bo sztromu my w chałpie ni mieli”. 
Nie było również odbiorników radiowych, „a tyn, kiery jaki mioł, to go 
pod pierzyną trzymoł, bo się boł, że Niemcy przidom i weznom”. Pani 
Elżbieta posiada traumatyczne wspomnienia dotyczące porannych 
wyjść do szkoły i powrotów. Mówi, że „człowiek ze strachym szoł do tej 
szkoły, najbardziej bołach się, że jak przyda nazad, to nie zastana już ojca 
w doma”. Zapytana o powód tego stanu rzeczy, powiedziała, że „bele 
kogo brali do budowanio okopów i roboty na froncie. Dostowało się kartke 
z wezwaniem, godzinom stawienio się, no i trza było iść”. Biuro zgłosze-
niowe znajdowało się przy dzisiejszej ulicy Jastrzębskiej, obok poczty. 

Reorganizacja nie ominęła również służb kościelnych. W chwili 
wybuchu wojny, posługę proboszcza sprawował ks. Jan Górka. Niemcy 
jednak szybko zmienili ten stan rzeczy, sprowadzając niemieckiego 
kapłana. Tym sposobem zarówno msza św., jak i spowiedź odbywała 
się w języku niemieckim.  Posterunek policji mieścił się w sąsiednich 
Golasowicach. Obowiązywała godzina policyjna. Pani Elżbieta pa-
mięta, iż była ściśle przestrzegana i obowiązywała wszystkich: „Nie 
wiym już, o kierej się zaczynała, wiym ino, że jak kiery łaził do roboty, to 
dostowoł przepustkę, że o tej szoł, a o tej musioł być nazod”. Zapytana  
o kwestie żywieniowe pani Roj odpowiedziała: „Ziemioki się nakopało, 
uwarziło, jak jako kura lotała po placu, to się ją uchowało”. Jednak nie 
była to taka błaha sprawa, ponieważ w ówczesnych czasach funkcjo-
nował tzw. kontyngent. Pani Ela pamięta, iż ilość oddawanego żywca 
i płodów rolnych była uzależniona od wielkości użytkowanego pola: 
„Im wiyncej było hektarów, tym wiyncej trza było oddać”. Rolnicy wieźli 

kartofle, świnie, kury w zamian otrzymując ekwiwalent pieniężny. 
Jedno ze wspomnień Elżbiety Roj dotyczy tzw. „procedury” oddawania 
trzody chlewnej: „Jak kiery mioł świnia, wtedy jechał na gmina, w strona 
Golasowic, spytał się, kiedy to może przywjyź. Oni podowali mu wagę, jak 
ta świnia tela ważyła, wtedy ją zawoził.” Sklepy były nie najgorzej za-
opatrzone, aczkolwiek dostępność do zakupów określonych towarów 
ograniczały tzw. kartki żywnościowe. Pani Elżbiecie szczególnie utkwiły 
w pamięci „kartki na mięso”. Pani Elżbieta doskonale pamięta czasy 
wojenne, kiedy to chleb wyrabiano samodzielnie w domowej kuchni: 
„trza było dobrze połączyć składniki, żeby urosnoł, potym nieśli my go do 
piekorza”. Właścicielem piekarni był niejaki Stania, zaś sam budynek 
wznosił się w tym samym miejscu, co dzisiejszy. „Piekorz godoł, kiedy 
mogymy po tyn chlyb przyjść - wspomina pani Roj - przeważnie były to 
dwie godziny”. Za tę usługę również się płaciło. „Wszystko kosztowało roz 
drożyj, jak na przikłod chlyb był za 10 złotych, to trza było dać 20 zł”. Dopie-
ro z biegiem czasu wprowadzono walutę obowiązującą w Niemczech, 
czyli marki. W ówczesnych czasach także Pielgrzymowice nie uchroniły 
się przed tzw. „Volkslistą”. Osobom uznanym za Polaków z krwi i kości, 
czyli jak to określała pani Ela „czysty Polok”, groziło zesłanie do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Nie udało się uniknąć tego losu 
pewnemu mężczyźnie. Elżbieta Roj pamięta szczególną natarczywość 
jego żony oraz upór, z jakim prosiła ojca swej rocznikowej koleżanki 
Agnieszki - Karola o wstawiennictwo. „Łon umioł po niymiecku, robił na 
poczcie, nie umioł nikomu odmówić. Pisoł listy, pisoł tak długo, aż wresz-
cie tyn chłop przyszoł z powrotym”. Zgodnie ze wspomnieniami pani 
Roj „trzeba było fest podpaść, żeby kogo wzili, abo jak kiery naskarżył”.  
W sąsiedztwie rodziny Rojów mieszkał człowiek nazwiskiem Labza: 
„Mieli my spokój, bo to był Niymiec, tutejszy”. Według reminiscencji pani 
Roj, Labza zamieszkiwał Pielgrzymowice już przed wojną, wtedy też 
parał się dowożeniem mleka do pawłowickiej mleczarni. W Pielgrzy-
mowicach wznosi się zamek Reizensteinów. Pani Elżbieta mówi, iż  
w jego obszarze również toczyły się działania wojenne. Jednak niezna-
ne są jej bliższe szczegóły. Dociekliwe pytanie kwituje krótko: „Takimi 
sprawami dziecka się nie zajmowały”. Elżbieta Roj wspomina, iż podczas 
ostrzeliwania cała rodzina uciekała do piwnicy, zaś „na każdym rogu 
wokoło chałpy stoły armatki z bombami”. We wspomnieniach Elżbiety 
Roj zachowały się zwłaszcza przeżycia dotyczące wkroczenia wojsk 
rosyjskich na teren Pielgrzymowic. W opozycji do okrucieństwa  
i braku kultury żołnierzy wojsk rosyjskich pani Elżbieta stawia ogładę 
oraz życzliwość „wojoków niemieckich”. Mówi, że „Ruscy brali wszystko 
co popadnie, ograbiali nas z wszystkigo, ładowali na wozy cynne rzeczy, 
meble”. Według pani Roj Niemcy zaś byli inni. We wspomnieniach 
zachowali się jako ludzie dobrego serca, którzy „dzielili się wszystkim 
co mieli, dowali nom, dzieckom, czekolade, cukierki”. Po ogłoszeniu 
kapitulacji, kordony wojsk niemieckich szykowały się do odwrotu. 
„Proponowali nom, że nas weznom ze sobom do Niymiec. Tam bydymy 
mieli lepij. Jednak starzik nie chcioł zostawić ojcowizny tak, że dali klepali 
my biyde”. Koniec wojny nie oznaczał jednak końca problemów i trosk: 
„Wtedy dopiero się zaczło, wynoszyni odchodów po krowach i świniach, 
kiere Ruscy trzymali w doma, wychraniali my też słoma i siano”. Ponoć 
żołnierze nie licząc się z nikim i z niczym, zaburzyli tradycyjny, har-
monijny porządek funkcjonowania rodziny, przewracając wszystko 
do góry nogami: „Z chlywa wygonili świnie i krowy, zagnali je do chałpy. 
Pierziny i poduszki przeniśli do chlywików, kaj przed tym siedziały świnie… 
i tam spali”. Tymczasem bydło przebywało w domu.

Koło Miłośników Historii Gminy Pawłowice działające w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pawłowicach - na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez 

Annę Ogierman (Pielgrzymowice).
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AKTUALNOŚCI

Muzyka w sercu

Krzyżowice mają 
nowego proboszcza

- Gra na organach to dla mnie przyjemność – mówi 
Bronisława Piechaczek, która od 50 lat gra na organach 
podczas mszy i nabożeństw w kościele Świętej Katarzyny 
w Pielgrzymowicach. 

Ks. Zdzisław Tomziński został proboszczem parafii   
św. Michała Archanioła w Krzyżowicach. 

Pierwszy raz podczas mszy świętej zagrała 17 kwietnia 1967 roku. 
Miała wtedy 17 lat. Gry na organach uczyła się w Studium Organi-
stowskim w Katowicach. Do rozpoczęcia edukacji muzycznej namówił 
ją ówczesny proboszcz ks. Brunon Meyer. – Powiedział mi, że dobrze 
śpiewam i mam słuch, więc powinnam spróbować – mówi organistka. 
– Mnie się organy zawsze podobały. Na tym instrumencie przez wiele lat 
grał brat mamy Robert Holewik. Lubiłam obserwować wujka w czasie 
gry. Siadałam sobie obok niego na ławeczce i słuchałam.

Gry na pianinie a później na organach uczył ją organista z Zebrzy-
dowic, Ludwik Bryłka. – Wiele godzin spędziłam ćwicząc etiudy i wprawki 
z podręcznika pani Klechniowskiej – opowiada. – Na początku grałam 
tylko na mszach w tygodniu, aby zdobyć doświadczenie, a od lipca 
1967 roku także w niedzielę. Proboszcz zaufał mi, pozwolił spróbować, 
bo był pewien, że sobie poradzę. Poza tym nasza parafia potrzebowała 

Dekret nominujący na stanowisko 
proboszcza otrzymał od metropolity 
katowickiego abpa Wiktora Skworca. 
Przekazanie urzędu miało miejsce 29 
lipca. Wprowadzenia dokonał ksiądz 
dziekan Henryk Krawczyk. 

Now y proboszcz pochodzi  
z Jastrzębia – Zdroju. Ma 53 lata. Jest 
bratankiem o. Jerzego Tomzińskiego 
OSPPE (najstarszy mnich pauliński 
oraz jedyny żyjący w Polsce uczestnik 
Soboru Watykańskiego II, dwukrot-
nie piastował urząd generała Zakonu 
Paulinów, trzykrotnie przeora Jasnej 
Góry). Jego ojciec był pierwszym 
wiceprezydentem Jastrzębia - Zdroju 
w latach 1990-1994. Ma dwie siostry. 

Ks. Zdzisław Tomziński święce-

organisty – wcześniej obsługą muzyczną mszy zajmowały się głównie 
siostry zakonne. Nie mieliśmy nikogo na stałe.  

Ten pierwszy występ był trudny. Pani Bronisława bardzo się 
stresowała. Do dziś, mimo ogromnego doświadczenia i 50 lat pracy 
organistowskiej, przed każdą mszą odczuwa lekki niepokój. Na pewno 
jest on mniejszy niż w tych pierwszych latach, ale jednak jest. Dlatego 
przed mszą lubi sobie posiedzieć przy organach i pomyśleć. Zawsze 
wcześniej przygotowuje pieśni, które zagra. Korzysta z chorałów, 
a znajdujące się tam utwory dobiera zgodnie z kalendarzem litur-
gicznym i zaplanowanymi czytaniami. Uważa, że dobry organista 
to taki, który jest wierny tradycyjnym pieśniom, ale ma też odwagę 
wprowadzać nowe. – Nie wszystkie pieśni przyjmowane są z entuzja-
zmem. Parafianie potrzebują trochę czasu, aby oswoić się z melodią  
i tekstem nowego utworu. Tutaj bardzo przydatna okazuje się ekran  
w kościele, na którym wyświetlane są teksty poszczególnych pieśni, także 
tych tradycyjnych. Mało kto z parafian zna bowiem wszystkie zwrotki. 
Większość pamięta jedną, a już dwie to rzadkość.                

Pani Bronisława przyznaje, że granie na organach to duży wysiłek 
i mozolna praca. – W naszym kościele są zabytkowe organy, na których 
grał sam Karol Miarka. Mają ponad sto lat. Gra na nich nie jest łatwa 
– opowiada. – W tych organach są registry, czyli włączniki poszcze-
gólnych głosów. Trzeba wiedzieć, kiedy i który włączyć. W czasie mszy 
muszę przez cały czas być skupiona, ale najważniejsze jest to, aby grać 
sercem - włożyć trochę duszy w nuty. Chcę pokazać ludziom, że pieśnią 
można się też pomodlić. To nie jest koncert. Muszę się dostosować do 
tych, którzy śpiewają. 

Niewielu organistów w naszym kraju może pochwalić się tak 
imponującym stażem. Za swoje zasługi w 2015 roku otrzymała Me-
dal Pro Christi Regno, przyznawany przez Arcybiskupa Metropolitę 
Katowickiego za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim 
i katechetycznym. W dowód uznania Papież Franciszek przyznał jej 
order „Pro Ecclesia et Pontifice”(Dla Kościoła i Papieża) - najwyższe 
odznaczenie, jakie może otrzymać osoba świecka.

Organistka wraz z mężem wychowała siedmioro dzieci. Prowadziła 
również gospodarstwo. – Gdyby nie wsparcie i pomoc najbliższych, nie 
mogłabym pozwolić sobie na granie. Wiele zawdzięczam moim rodzi-
com, dwóm ciociom i kuzynce – podkreśla, dodając: - Gram na Chwałę 
Bożą i oby jak najdłużej!

 Sabina Bartecka 

nia kapłańskie otrzymał 13 maja 1989 r. w katedrze Chrystusa Króla  
w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. W latach 1989-1994 pracował 
jako wikary w parafiach: św. Cyryla i Metodego w Knurowie, potem św. 
Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1994-1995), Wszystkich Świętych w Pszczy-
nie (1995-1997), św. Mikołaja w Łące (1997-1998) oraz Podwyższenia 
Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie (1998-2003). Pomagał 
tworzyć Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, zostając jego 
pierwszym dyrektorem. Urząd sprawował od 1996 roku aż do sierpnia 
2007 roku, kiedy to został powołany na stanowisko dyrektora i kapelana 
Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. Jana Pawła II w Katowicach. 
Z racji pełnionych wtedy obowiązków często przebywał w Krzyżowicach, 
a zwłaszcza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, którym administrował.  

Parafia w Krzyżowicach jest pierwszą, w której pełni urząd probosz-
cza. – To dla mnie zupełnie nowy zakres obowiązków i nowe wyzwania  
– mówi proboszcz. – Placówki, którymi kierowałem, zajmowały się opieką 
nad osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi, zapewniając im opiekę 
medyczną i wsparcie duchowe. 

 W pierwszych miesiącach swojej nowej pracy chce więc przede 
wszystkim skupić się na poznaniu parafii, panujących tutaj zwyczajów 
oraz samych mieszkańców. Pozytywnie zaskoczyło go zaangażowanie 
parafian. – Widać tutaj troskę i dbałość o kościół i jego otoczenie – mówi.            

Jakim chce być proboszczem? – Dobrym – odpowiada. - Takim, który 
z jednej strony jest dla ludzi, a z drugiej strony jest z ludźmi; prowadzi ich 
do Boga i pozwala im się odnaleźć; roztropnie zarządza tym, co ma i jest 
gotowy wysłuchać wszystkich. bs
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WYDARZENIA

Mają sukcesy w sporcie 
i zostali nagrodzeni

Nie ma śmieci, są surowce!

Czternastu sportowców naszej gminy będzie przez 10 
miesięcy otrzymywać stypendia ufundowane przez Gminę 
Pawłowice. Są wśród nich zawodnicy curlingu, judocy  
i pływacy.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 25 września w Urzędzie 
Gminy. Stypendia wręczali wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz 
przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura, którzy gratulo-
wali zawodnikom osiągnięć w zawodach na szczeblu ogólnopolskim  
i międzynarodowym. Stypendia i nagrody sportowe przyznawane 
są przez Radę Gminy Pawłowice od 2008 roku. Łącznie do 2017 roku 
przyznano już 20 nagród i 116 stypendiów.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać stypendium?
O stypendium nie jest łatwo. Mogą na nie liczyć tylko ci sportowcy, 

którzy zajmą od 1 do 5 miejsca w mistrzostwach Polski, Europy, świata 
lub igrzyskach europejskich organizowanych przez związek danej 
dyscypliny sportowej. Podstawą przyznania nagrody jest również 
kwalifikacja do udziału w igrzyskach olimpijskich bądź reprezen-
towanie Polski w turnieju finałowym mistrzostw świata, Europy lub 
igrzyskach europejskich. Zawodnik może otrzymać stypendium, jeżeli 
w zawodach brało udział co najmniej 8 osób w danej konkurencji,  
a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn. O przyznaniu 
nagród decyduje Komisja Stypendialna. 

STYPENDIA OTRZYMALI: 
Daniel Krzempek, zawodnik Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego 
REKORD, III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-16  
w futsalu w sezonie 2016/2017
Aleks Żmijak, zawodnik Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wro-
cław, II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów U-18 w koszykówce
Jagoda Tąta, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Budo, 
III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów Młodszych  

w judo w kategorii 45 kg
Szymon Gęborys, zawodnik Klubu Sportowego Warszowice, II miej-
sce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Bartosz Porwisz, zawodnik Klubu Sportowego Warszowice, II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Dominik Szmidt, zawodnik Klubu Sportowego Warszowice, II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Klaudia Szmidt, zawodniczka Klubu Sportowego Warszowice,  
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Marlena Dziewirz, zawodniczka Klubu Sportowego Warszowice, 
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Karolina Nowak, zawodniczka Klubu Sportowego Warszowice,  
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Gabriela Hanzel, zawodniczka Klubu Sportowego Warszowice,  
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Magdalena Herman, zawodniczka Klubu Sportowego Warszowice, 
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Paulina Frysz, zawodniczka Klubu Sportowego Warszowice, V miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu
Kacper Opolka, zawodnik Uczniowskiego Klubu Pływackiego UNIA 
Oświęcim, III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów 16 lat w szta-
fecie 4x100 m w stylu dowolnym
Justyna Pisarek, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Pływackiego 
UNIA Oświęcim, II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 16 lat  
w sztafecie 4x100 m w stylu dowolnym
      Oprócz stypendiów komisja przyznała również dwie nagrody, które 
trafiły do: Kaliny Paszyny za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski 
w Inline Alpine w kategorii Junior A oraz Ewy Nogły, zawodniczki 
Klubu Sportowego Warszowice, za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach 
Polski Juniorek w curlingu. Dwoje sportowców zostało wyróżnio-
nych dyplomem: Robert Kamiński – zawodnik Klubu Sportowego 
Warszowice (II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych  
w curlingu) oraz Monika Wosińska (IV miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w curlingu).
       Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sporto-
wych sukcesów. bs 

    Tegoroczna akcja „Sprzątania Świata” odbyła się pod hasłem 
„Nie ma śmieci - są surowce!”. Jej organizatorem jest Fundacja Nasza 
Ziemia.  

Jak co roku w akcję włączyły się placówki szkolne i przedszkolne 
naszej gminy. Uczniowie SP 2 Pawłowice oraz ZSP Golasowice razem 
z nauczycielami przyrody zaopatrzeni w rękawiczki i worki przeszu-
kiwali okoliczne zagajniki i pobocza dróg w poszukiwaniu śmieci. 
Wszystkie zebrane odpady zostały odpowiednio posegregowane,  
a uczniowie przeszkoleni. Dowiedzieli się , co dzieje się ze śmiecia-
mi, które wrzucają do kosza oraz w jaki sposób można przetworzyć 
odpady, aby można je było wykorzystać jako surowce wtórne. - Takie 
akcje są bardzo ważne – podkreśla Maria Lerch, nauczycielka przyrody  

w ZSP Golasowice. - To przecież od nas dorosłych, młode pokolenie uczy się 
pozytywnych zachowań, które później powielane są w dorosłym życiu. bs
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Mistrz kierownicy
Lukas Korbela, 18-latek z Pawłowic, został bezapela-

cyjnie najlepszym kierowcą sezonu 2017 w Kartingowych 
Mistrzostwach Polski w kategorii ROK Shifter. Młody 
pawłowiczanin będzie reprezentował nasz kraj podczas 
mistrzostw świata, które w połowie października odbędą 
się w Lonato we Włoszech.  

Młody kierowca był w tym roku objawieniem. Wygrał cztery 
pucharowe rundy w najsilniejszej i najbardziej prestiżowej kategorii 
zawodników ścigających się na gokartach. Sukces przypieczętował  
23 lipca w Poznaniu, wygrywając drugą serię Kartingowych Mi-
strzostw Polski i zdobywając drugie miejsce w generalnej klasyfikacji 

ROK Cup Poland.      
Mistrzostwo Polski to nie jedyny sukces Lukasa. Zmagania na 

torach niemieckich doprowadziły do zdobycia przez niego tytułu 
Mistrza Niemiec w 2011 roku. Tegoroczne sukcesy to kontynuacja 
tytułów uzyskanych wcześniej. Zdobył je ciężką pracą. Tor to jego 
życie – właściwie odkąd pamięta.

Przygodę na torze Lukas rozpoczął jako kilkulatek. Zdobywane  
w szybkim tempie umiejętności sprawiły, że przystąpił do rywalizacji 
w wieku 8 lat, od samego początku przejawiając ogromny talent  
i zamiłowanie do jazdy gokartami. Droga do zdobywania tak wysokich 
miejsc w rywalizacji na torach kartingowych nie jest łatwa. Lukas 
prawie każdego dnia ma treningi, zarówno siłowe - zwiększające wy-
trzymałość fizyczną, jak i sprawnościowe - poprawiające koncentrację, 
skupienie i koordynację. Udział w treningach i zawodach pochłania 
dużo czasu, dlatego utalentowany kierowa postanowił w tym roku 
odpuścić zawody zagraniczne i skupić się na rywalizacji w kraju. Lu-
kas uczy się w III klasie Technikum Logistycznego w ZSO Pawłowice. 
Zmęczenie czasem daje się we znaki, jednak pasja dodaje mu sił  
i wytrwałości. Jego marzeniem jest Formuła 1, a idolem Lewis Hamil-
ton, brytyjski kierowca wyścigowy, trzykrotny mistrz świata Formuły 1.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia podczas zbliżających się 
mistrzostw świata.

 Sabina Bartecka

AR - MET
Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy

Zbigniew Goraus
ul. Zjednoczenia 15
43-250 Pawłowice

www.ar-met.istore.pl

FIRMA Z TRADYCJAMI 2017

Wandal w parku 
przy willi

Dwa słupy oświetleniowe znajdujące się w odrestauro-
wanym parku przy willi Reitzensteinów zostały uszkodzone 
przez wandala.

- Słupy zostały pocięte i muszą zostać wymienione na nowe – mówi 
Grażyna Olszewska z Urzędu Gminy Pawłowice. – Koszt wymiany to 
ok. 2700 zł.

Kilka tygodni wcześniej ak-
tem wandalizmu padły dwie 
oprawy oświetlenia posadz-
kowego, które podświetlały 
zabytkowe drzewa znajdujące 
się na terenie parku. Obydwie 
sprawy zostały zgłoszone na 
policji, która jest już na tropie 
sprawców. 

Wandali ostrzegamy, że teren 
parku jest objęty monitorin-
giem. bs    
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Pawłowicach za-
prasza 10 października  
o godzinie 17.00 na wy-
kład historyczny związa-
ny z nieznanymi dziejami 
naszego regionu, który wy-
głosi prof. Marian Małecki - 
znany naszym Czytelnikom 
z poprzednich spotkań.

Prof. Małecki jest pszczynianinem, pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły 
Administracji w Bielsku-Białej. Jest  autorem wielu książek oraz 
artykułów naukowych. W Pszczynie Marian Małecki przewodniczy 
„Pro Memoria - Stowarzyszeniu Bitwy pod Pszczyną 1939”, które  
w ubiegłym roku uruchomiło Muzeum Militarnych Dziejów Śląska.

Spotkanie będzie połączone z promocją jego najnowszej książ-
ki opowiadającej o tragicznych losach łączniczki AK – Gertrudy 
Świerczek, mieszkanki Goczałkowic.

GDZIE KUPISZ
„RACJE GMINNE”

Pawłowice:
Żabka - ul. Mickiewicza 18

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Mołdrzyk Grażyna  
– ul. Zjednoczenia 69

Firma Produkcyjno- Handlowa „TAD” – ul. Zjednoczenia 82
„MARAND” - ul. Zjednoczenia 81

Gminna Samopomoc Chłopska Pawłowice – ul. Zjednoczenia 16
INTERMARCHE  - ul. Wodzisławska 59A

Gminna Biblioteka Publiczna – ul. Zjednoczenia 65
Pawilon Handlowy „PLASTUŚ” – ul. Zjednoczenia 52

Pawłowice Osiedle:
Firma Handlowo – Usługowa A. i M. Tyszko - ul. Polna 26A/7

Pawilon Handlowy Klik Klak  – ul. Wojska Polskiego
FHU BAHATI - ul. Orzechowa 2

Pawilon Handlowy „PLASTUŚ” – ul. Polna 26 h, ul. Górnicza 3,  
ul. Górnicza 8
Pniówek:

Firma „WELTRANS” – Transport i Handel Waldemar Welchar  
- ul. Krucza 45A

Pielgrzymowice:
Sklep Wielobranżowy Maria Buchta – ul. Golasowicka 2A

Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi –  Ruptawska 4
Golasowice:

P.H.U. „GEST” – ul. M. Dąbrowskiej 1
Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi  

- ul. Kraszewskiego 4
Warszowice:

Sklep „MARYSIEŃKA” – Mizerów, ul. Mleczna 8
„TAD II” - ul. Pszczyńska 7

„ANWO-JUNIOR” - ul. Boryńska 36
F.H.U. „HELEX” - ul. Pszczyńska 47

Sklep Spożywczy „Złoty Róg” – ul. Boryńska 2
Krzyżowice:

Części do Ciągników i Maszyn Rolniczych - ul. Kościuszki 16
Firma Handlowo Usługowa Izabela Górka  

– Jastrzębie – Zdrój, ul. 3 maja 136
Jarząbkowice:

Sklep spożywczy - ul. Rolnicza 10

Miłośnicy teatru, nie planujcie niczego 
19-21 października. W tych dniach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Pawłowicach organi-
zuje XV Pawłowickie Spotkania Teatralne 
„Melpomania 2017”. Jak co roku, w ramach 
imprezy zostaną zorganizowane spektakle 
otwarte. Prezentowane będą spektakle 
odważne, zastanawiające, ale i zabawne 
w wykonaniu grup teatralnych z całego 
regionu. Szczegóły w kolejnym wydaniu!   

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do cudownego świata mu-
zyki, w którym królują przeboje z lat 60., 70., 80., i 90.  W koncercie 
zatytułowanym „Muzyka, która nie przemija” usłyszymy wyjątkowe 
utwory Demisa Roussosa, Andrzeja Sikorowskiego, Krzysztofa 
Krawczyka i Grzegorza Ciechowskiego. Piosenki przywołujące 
wspomnienia wykonają: Andrzej Potępa, Krzysztof Wierzchowski 
i Izabela Fojcik. Przy fortepianie usłyszymy Mariusza Garbacza. 
Motywem przewodnim koncertu będą słowa „Piosenka dobra na 
wszystko”. Zapraszamy!  
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SPORT

Rajd Śląska 2017 – także 
w gminie Pawłowice!

Motoryzacyjne, rajdowe emocje wracają na teren 
naszej gminy! Już za dwa tygodnie, 13-15 października  
– odbędzie się 1. edycja Rajdu Śląska, który w tym roku jest 
ostatnią rundą rywalizacji w ramach Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski. Wyczyny i umie-
jętności najlepszych rajdowców Polski zobaczymy także  
w gminie Pawłowice, trasa niedzielnych zawodów wyty-
czona została bowiem w części Golasowic i Pielgrzymowic!   

Rajd Śląsk rozpocznie się w piątek, 13 października o godz.17.30, 
i uświetni otwarcie zmodernizowanego Stadionu Śląskiego. Emocje 
będą trwały do niedzieli - Rajd Śląska to niemal 150 km ścigania na 
asfaltowych trasach województwa i 13 zróżnicowanych i wymaga-
jących oesów. Urozmaiceniem dla kibiców będą wieczorne odcinki 
wokół Stadionu Śląskiego (po ceremonii otwarcia) i w Mikołowie 
(w sobotę). 

Przez gminę Pawłowice przebiegać będzie najdłuższy w rajdzie 
oes Bzie, liczący prawie 19 kilometrów. Zawodnicy będą pokonywali 

Amazonka z Warszowic 
Mistrzynią Polski 
Południowej!

Aleksandra Ryt ze Stajni Warszowice zdobyła I miejsce 
open w XXVI Mistrzostwach Polski Południowej. Zawody  
z udziałem najlepszych zawodników tej części Polski odbyły 
się 22-24 września w Żywcu.

Podczas zawodów uta-
lentowana amazonka cztero-
krotnie pokonywała parkur  
z  kilkunastoma przeszkodami. 
Musiała to zrobić w określonej 
kolejności i czasie, z jak naj-
mniejszą liczbą zrzutek i przy-
padków nieposłuszeństwa 
konia. W ostatnim wyścigu 
priorytetowy był czas przejaz-
du. Aleksandra, startująca na 
koniu Samiro, każdy przejazd 
pokonała bezbłędnie, uzysku-
jąc również najlepszy czas. 
– Rzadko się zdarza, aby koń 
nie zrzucił przeszkody podczas 

czterech przejazdów po parkurze – mówi Krzysztof Goraus, właściciel 
stajni.       

Dla 6-letniego konia Samiro, wychowanego w stajni w Warszowi-
cach, były to pierwsze tak prestiżowe zawody. Wygrana w klasyfikacji 
open dobrze rokuje na przyszłość. Jak widać, Aleksandra i jej koń 
Samiro tworzą doskonały team. Przed nimi duża kariera. bs

go dwukrotnie. Niedzielna rywalizacja rozpocznie się o godzinie 
9.12. W tym dniu należy spodziewać się dużych utrudnień w ruchu. 
Drogi będą zamknięte w godzinach (przybliżonych): 7.30 - 11.30  
i 13.00 - 16.40. Trasa rajdu przebiegać będzie na granicy Bzia oraz 
Golasowic i Pielgrzymowic. Rajdówki zobaczymy m.in. na ulicach: 
Jastrzębskiej, Granicznej, Daszyńskiego i Ruptawskiej. 

Puchary dla zwycięzców zostaną rozdane na rynku w Żorach. 
Ceremonia rozpocznie się o godz. 17.40. bs

INFOLINIA O UTRUDNIENIACH
 DLA MIESZKAŃCÓW: 663 929 983.
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Siatkarze na boisku
Pięć siatkarskich zespołów uczestniczyło w dziewiątej 

edycji Turnieju Piłki Siatkowej, który odbył się 23 września 
w hali GOS Pawłowice.

Ogłoszenia Urzędowe

Lokal w inhalatorium do wynajęcia  
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza pisemny nieograniczony 

przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 
24,32 m kw., znajdujący się w nowo wybudowanym budynku 
inhalatorium w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia, z prze-
znaczeniem na działalność usługowo - handlową związaną  
z funkcjonowanie inhalatorium. 

Wywoławczy czynsz netto w skali miesiąca wynosi 4,00 zł 
+ VAT za m kw. Umowa na czas oznaczony od 11.11.2017 r. do 
31.10.2020r.

Przetarg odbędzie się 27 października o godz. 10.00 w sali 
numer 0.14 Urzędu Gminy Pawłowice.   

Oferty w formie pisemnej należy składać w Punkcie Ob-
sługi Klienta w Urzędzie Gminy Pawłowice, w terminie do 
26.10.2017r. do godz. 10.00. 

Szczegółowe informacje: Tyberiusz Zawadzki, Robert Stę-
pień, w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 47-56-314, (32) 4756-319. 

Organizatorem rozgrywek był KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice. 
Turniej został zorganizowany w ramach dotacji z budżetu gminy. 
Najwięcej punktów na swoim koncie zgromadzili zawodnicy AKS 
Tawerna Pub, którzy nie pozostawili żadnych szans swoim rywalom. 
Na drodze do mistrzostwa próbowali im bezskutecznie stanąć gospo-
darze. Pojedynek tych dwóch drużyn zakończył się wynikiem: 15-11, 
15-12. Ostatecznie TKKF Rozwój Pawłowice uplasował się na drugim 
miejscu, przed „Dwójką”. bs

ODESZLI
śp. Czesław Brudny z Golasowic, lat 50

śp. Jan Cieśla z Krzyżowic, lat 73

śp. Alfred Duda z Golasowic, lat 88

śp. Cecylia Foltyn z Pielgrzymowic, lat 82

śp. Gertruda Gorsz z Golasowic, lat 88

śp. Agnieszka Hefkaluk z Pniówka, lat 32

śp. Zofia Jędrysiak z Pawłowic, lat 67

Kronika Policyjna
Zderzyła się z motocyklistą

53-letnia kobieta, kierująca oplem zafirą, w trakcie manewru 
zmiany pasa ruchu zderzyła się z motocyklistą.  Konieczna okaza-
ła się interwencja pogotowia. Do szpitala trafił kierowca i pasażer 
jednośladu. Są mieszkańcami Gostynia. Lekarz u każdego z nich 
stwierdził liczne otarcia naskórka i urazy rąk.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letnia kobieta jechała 
samochodem w kierunku Żor. Poruszała się lewym pasem.  
W chwili, kiedy zjeżdżała na prawy pas zderzyła się z motocyklem 
marki Suzuki. Była trzeźwa w chwili zdarzenia.

Wypadki przy źródełku

14 września, na dwupasmówce przy „źródełku”, około godziny 
20.15 doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. 
W wyniku wypadku poszkodowany został kierowca motocykla 
i jego pasażer.

Do kolejnego zdarzenia przy „źródełku” doszło 25 września.  
W godzinach porannych zderzyły się opel (na katowickich 
tablicach rejestracyjnych) i alfa romeo (na tablicach z powiatu 
bielskiego). Szczęśliwie uszkodzone zostały tylko pojazdy, nikt 
nie odniósł poważnych obrażeń.

Wybił szyby w bmw
13 września, wandal wybił dwie szyby w samochodzie marki 

BMW oraz zarysował i wgniótł jego karoserię. Straty właściciela 
oszacowano na ok. 3000 zł. Do tego chuligańskiego wybryku 
doszło na ul. Polnej w Pawłowicach.

 źródło: KPP Pszczyna 

Bezpłatne porady 
w Urzędzie Gminy

ZUS
w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. 8.00 do 13.00  

(najbliższy termin 06.10)
• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur

URZĄD PRACY
(najbliższy termin 24.11)

• w punkcie informacyjno – konsultacyjnym będzie można uzyskać infor-
macje w zakresie realizowanych programów aktywizacyjnych, dostępnych 
ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji bezrobotnych, jednakże bez możliwo-

ści samej rejestracji.

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 03.10) 
• 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.
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 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).

Drogi Kliencie!
Nadchodzi jesień-zi-
ma i jest to czas kiedy czę-
ściej wpadamy w depresje, a ryzy-
ko zachorowań jest znacznie większe.
Z tego powodu SAUNA&SPA w Pawłowi-
cach pragnie serdecznie zaprosić wszystkich 
chętnych do odwiedzenia swojego obiektu i skorzy-
stania ze swoich usług. 29 września 2017 SAUNA&SPA 
obchodziła swoje 4 urodziny! Pomimo niedługiego czasu 
cieszy się zainteresowaniem i posiada liczne grono zadowo-
lonych klientów.
SAUNA&SPA wraz z portalem Saunujemy.pl rozpoczyna cykl 
wieczornych seansów saunowych. Saunmistrz umili Państwu po-
byt w saunie rozprowadzając olejki zapachowe za pomocą ręczni-
ka lub wachlarza przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki.
W SAUNA&SPA mogą Pańswo mile spędzić czas, zrelaksować się 
i odprężyć. Zachęcamy do skorzystania z masaży oraz solarium. 
Wstęp na saunę bez limitu czasowego! Aromatyczna kawa w ce-
nie!

Gwarantujemy relax i odpoczynek w miłej i przyjem-
niej atmosferze. Więcej informacji znajdą pańt-

swo na Facebook bądz pod numerem telefonu:  
605-780-605. Wiecej informacji znajdą Państwo na 

stronach Facebook, Saunujemy.pl oraz pod nume-
rem telefonu 605-780-605.

Serdecznie Zapraszamy! 
SAUNA & SPA 

Basen „Wodny Raj” 
ul. Sportowa 14

Fiku Miku
Sala Zabaw Pawłowice, ul. Mickiewicza 18 (2 piętro)

Pn-Czw 10.00-19.00, Pt-Sb 10.00-20.00, Nd 13.00-20.00

Opieka nad dziećmi:
Poniedziałek - Piątek 12 zł/h

Sobota - Niedziela 14 zł/h
Organizujemy także zajęcia dla Dzieci.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielamy osobiście w Sali Zabaw, 
telefonicznie 576 680 998 lub mailowo fikumiku.pawlowice@gmail.com

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą urodzinową.

Cennik:
Poniedziałek - Piątek  10 zł/h (18 zł/2h)
Sobota - Niedziela  12 zł/h (20 zł/2h)
Dzieci niechodzące  0 zł
Dzieci z grupą niepełnosprawności  - 50%
Wejście za okazaniem Kart Dużej Rodziny  - 50%

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

1

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

Dni Otwarte 
2-6 października 

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU 

Mega rabaty na 
soczewki okularowe 

do 40 %

�

�

�

Umów się na badanie tel. 695 000 699

�

�
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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

NZOZ REMEDIUM 
poszukuje pracownika 

na stanowisko 
konserwatora, 

tel. 32/4721-853.

Zatrudnię pracownika 
ds. kadr i płac. 

CV proszę przesyłać 
na adres e-mail: 

kancelaria@wowra.net.pl  

SZKOŁA DLA RODZICÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach zaprasza na zajęcia w "Szkole dla Rodziców".  

Oferta skierowana jest dla rodziców, którzy:
• chcą lepiej rozumieć własne dziecko i zależy im na dobrej komunikacji z nim,

• chcą nauczyć sie rozwiązywać konflikty bez przemocy,
• chcą tak mówić, aby dziecko ich słuchało i tak słuchać, by dziecko chciało do nich mówić,

• szukają pomocy w przezwyciężaniu rodzicielskich trudności.
Jeśli nie potrafisz "dotrzeć" do swojego dziecka i szkasz pomocy w przezwyciężaniu rodziciel-

skich trudności, jeśli chcesz po prostu być lepszym rodzicem, te zajęcia są dla Ciebie.
Szkoła dla rodziców to cykl 10 spotkań dotyczących wychowywania dzieci. W trakcie warsztatów 
OPS Pawłowice proponuje m.in.: pochwały i zachęty, radzenie sobie z emocjami, zachęcanie do 

samodzielności, wyznaczanie granic, rozwiązywanie konfliktów.
Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Pawłowicach, ul. Górnicza 26.
Zapisy: przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej,  

Pawłowice ul. Górnicza 26 lub pod numerem telefonu  
32/47-21-741 lub 739 001 606.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Planowane rozpoczęcie zajęć - październik 2017 r.
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W lasach wysyp 
grzybów!

Kilogramy grzybów w kilka minut. W lasach obrodzi-
ły prawdziwki i podgrzybki. Szymon Burek, mieszkaniec 
Pawłowic, zebrał ich kilka koszy, a zajęło mu to zaledwie 
3 godziny.

Grzybobranie 2017 
czas zacząć! Deszczo-
wy wrzesień sprawił, że  
w lasach pojawiły się grzy-
by. Zdaniem grzybiarzy 
jest ich mnóstwo – to wy-
syp, największy w tym 
roku. Ze zdjęć, którymi 
internauci chwalą się na 
portalach społecznościo-
wych, wynika, że z lasu nie 
wyjdziemy z pustymi rę-
kami. W niektórych lasach 
można spotkać prawdziwe 
okazy. Potwierdza to Szy-
mon Burek, zapalony grzy-
biarz. – Trochę grzybów 
pojawiło się już w sierpniu, 
ale najwięcej jest właśnie te-
raz. Od 20 września mamy 
prawdziwy wysyp. Grzyby 
można znaleźć wszędzie. 

Jednego wypatrzyłem nawet podczas wieczornej jazdy samochodem. 
Piękny okaz borowika znalazłem przy samej drodze - mówi pawłowi-
czanin. – Wiele osób w poszukiwaniu grzybów udaje się w głąb lasu, 
pomijając jego obrzeża. A tam rosną prawdziwe okazy.

Pan Szymon zbiera grzyby od dziecka. Najpierw towarzyszył  
w grzybobraniach swoim rodzicom, a dziś na grzyby zabiera żonę  
i dzieci. Szczególne zamiłowanie w tym kierunku przejawia młodsza 
córka 7-letnia Karolina. – Jako dziecko chodziłem na grzyby w okolice 
torów kolejowych przy ul. Wyzwolenia – znajdywaliśmy tam całe kosze 
grzybów. Po wycięciu drzew grzyby przestały rosnąć i w ich poszukiwaniu 
zaczęliśmy odwiedzać pawłowicki las Kuziok. 

Kiedy najlepiej szukać grzybów? – Żeby grzyby rosły, musi być 
wilgotno i ciepło. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej  
10 stopni Celsjusza – radzi grzybiarz. – Wysypu można się spodziewać 
7-14 dni po pełni.

Nowoczesny grzybiarz zagląda do internetu  
Pawłowiczanin na grzyby jeździ do Wisły, Brennej, Suszca, a także 

w okolice Opola. W niedzielę całą rodziną wybierają się do pobliskie-
go lasu Kuziok. Przed wyjazdem w dalsze rejony najpierw sprawdza  
w internecie, czy warto jechać. Zagląda na portal „grzyby.pl”, gdzie mi-
łośnicy grzybobrania z całej Polski podają ile grzybów zebrali w ciągu 
godziny. Gdy wynik jest powyżej 70 grzybów na godzinę, to wsiada 
do samochodu i jedzie. – Ten rok jest fatalny dla wszystkich miłośników 
grzybów – mówi. – Wiosną grzybów nie było wcale, a trochę pojawiło się 
dopiero w sierpniu. Teraz, kiedy wreszcie już są, wszyscy ruszyli do lasu.

Mimo tłumów, każdy wychodzi zadowolony. W lasach można 
obecnie znaleźć m. in.: borowiki, kozaki, podgrzybki, kurki, maślaki, 
a także gatunki przeznaczone dla nieco bardziej zaawansowanych 
grzybiarzy: rydze i kanie.

Zebrane grzyby pan Szymon zwykle mrozi lub konserwuje  
w słoiczkach. Najbardziej smakują mu tzw. „poloki”, czyli czerwone 
kozaki. – Nie zbieram w ogóle grzybów z blaszkami. W moim koszu 
lądują  tylko takie, które znam i których jestem pewien. Tak jak nauczył 
mnie tata i dziadek. 

A więc, zabieramy kosze i idziemy do lasu. Przy sprzyjających 
warunkach grzyby będą rosły jeszcze do listopada.

 Sabina Bartecka

w Bibliotece 
 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAWŁOWICACH 
ZAPRASZA NA SPOTKANIE  

Z 

Kołkiem
Znanym grzybiarzem i grzyboznawcą, którego można 

usłyszeć m.in. w Radiu Katowice, bywa też częstym gościem 
stacji telewizyjnych …  

 

  

GRZYBOBRANIE     


