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O wielkim sukcesie drużyny piłkarskiej dziewcząt z Pawłowa, które w nagrodę pojechały do Ajaxu Amsterdam
czytaj na str. 20-23
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Powóz starostów dożynkowych
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Zapraszamy na coroczny

kiermasz bożonarodzeniowy
do hali wystawienniczej

w Centrum społeczno-kulturalnym
w Pietrowicach wielkich

dnia 01.12.2013 r. od godz. 15.00

zatrzymaj się wśród tonów kolęd i pastorałek, 
zakosztuj świątecznych wypieków i potraw

otocz się świątecznymi dekoracjami
i poczuj, że święta są blisko!

ZAPROSZENIE

ŚWIĘTO ŚW. MARCINA
W SAMBOROWICACH

NIEDZIELA 10 LISTOPADA
OD GODZ. 14.00

SZKOLNA SALA SPORTOWA

W PROGRAMIE:
14.00 nabożeństwo ku czci św. Marcina• 
14.30 przedstawienie uliczne „DROGA ŚW. • 
MARCINA” i inscenizacja legendy o św. 
Marcinie
15.30 rodzinna biesiada• 
18.00 zabawa taneczna• 

ATRAKCJE:
poczęstunek dla dzieci – rogale św. Marcina• 
wiejskie specjały „kuchni parafialnej”• 
grzane wino i chłodne napoje• 
konkurs z super nagrodami• 
dziecięce występy taneczne• 
Organizatorzy Parafia Samborowice gorąco zapraszają!!!
Dochód z imprezy przeznaczony na cele charytatywne

ZAPRASZAMy nA WyStAWę

19-20 października 2013 r.
w Centrum Społeczno-Kulturalnym
w Pietrowicach Wielkich. 

Zwiedzanie wystawy:
Sobota w godz. 8.00-17.00, 
Niedziela w godz. 7.00-17.00

W niedzielę w godz. 7.00 -12.00 będzie prowadzona wymiana 
nadwyżek hodowlanych z możliwością nabycia zwierząt. 
nieznającym tematu udzielamy porad jak zajmować się 
ptactwem egzotycznym i ozdobnym.
O godz. 13.00 wręczenie nagród wyróżnionym hodowcom, 
za wyhodowanie najlepszych okazów prezentowanych na 
wystawie.
W tym roku nawiązaliśmy współpracę z kolegami hodowcami 
ze związku hodowców z Radlina, co mamy nadzieję, wpłynie na 
jeszcze większą różnorodność prezentowanych zwierzaków.

Serdecznie zapraszamy
Komitet organizacyjny

drobNego iNweNtarza, 
gołębi ozdobNych,

królików oraz pokaz 
ptaków egzotyczNych
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Pawłów     W półkoloniach zorganizowanych przez ZSP w Pawłowie uczestniczyło średnio 32 uczniów (zapisanych 38) w wie-
ku 7 – 13 lat. Celem organizatorów było zapewnić dzieciom bezpieczny, zdrowy, atrakcyjny i ciekawy wypoczynek. Wspaniała 
pogoda sprzyjała każdego dnia zabawom na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczyły w organizowanych grach i zabawach. 
Wiele radości i dobrej rozrywki dostarczały różne drużynowe rywalizacje.

Szczególnie ciekawe były dla dzieci wieczorne czwartkowe 
(4 lipca 2013 r.) harce na boisku wielofunkcyjnym w świetle 
jupiterów. Po smacznej kiełbasce samodzielnie upieczonej 
nad ogniskiem opiekunowie zaproponowali dzieciom wie-
le interesujących zabaw. Tradycyjnie udaliśmy się również 

z grupą starszych 
dzieci na nocne 
podchody (trasa 
omówiona wcze-
śniej z opiekuna-
mi prowadziła bez-
piecznymi drogami, 
z dala od ruchu 
samochodowego), 
natomiast z młod-
szymi na spacer. 

Podziwialiśmy piękno letniego nieba oraz zachwycaliśmy 
się grą koników polnych. „Zielona noc” z czwartku na piątek 
przebiegła spokojnie. Długo trwały nocne pogaduszki. Jedy-
ne w czasie półkolonii śniadanie w szkole bardzo wszystkim 
smakowało. Poprzedziła je gimnastyka poranna i sprzątanie 

„sypialni” – sali gimnastycznej. Piątek w planie półkolonii, 
to wyjazd do Parku Wodnego. Pod czułym okiem opiekunów 
dzieci korzystały z wszystkich atrakcji, jakie są oferowane 
przez Aqua Park w Tarnowskich Górach. Szczególną popu-
larnością cieszyła się OGROMNA FALA oraz zjeżdżalnie. 

wakacje jak z bajki

Poruszając się po poszczególnych miejscach obiektu dzieci 
uczyły się samodzielności i odpowiedzialności za siebie. Ko-
rzystanie z szatni i przebieralni jest bardzo bezpieczne, ale 
jednocześnie wymaga samodzielności. Dzieci przeszły „eg-
zamin” wyśmienicie. Wszystkie w każdej chwili mogły liczyć 
na pomoc opiekunów. 

Półkolonie zaczęły się w poniedziałek, a opowieść zaczęłam 
od czwartku. A więc od początku. W poniedziałek 1 lipca 2013 r. 
spotkaliśmy się w szkole zgodnie z planem półkolonii. Uczest-
nicy zostali zaraz zabrani w daleką podróż za sprawą misjo-
narza werbisty Huberta Hajdasz. Uczniowie odbyli wędrówkę 
do Buenos Aires gdzie misjonarz pracuje w szkole. Za sprawą 
mapy oraz slajdów dzieci z Pawłowa „spotkały się” z kolegami 
z dalekiego kraju. Wspólny śpiew oraz pytania i odpowiedzi 
uzupełniły to ciepłe i serdeczne spotkanie. Niektórzy już się 
niecierpliwie kręcili, bo za oknem piękne słońce zapraszało do 

zabawy. Podział na 
grupy był nieco za-
skakujący: chłopcy 
boisko, a dziewczę-
ta – rysunki kredą 
na drodze dojazdo-
wej do szkoły. Po-
tem wspólne zaba-
wy i harce. Szybko 
zaleźli się chłop-
cy, którzy chcieli 
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spróbować własnych sił 
w malowaniu na kształt-
kach betonowych. Były 
też dziewczyny, którym 
więcej radości sprawia-
ło kopanie piłki. Każde 
dziecko mogło rozwinąć 
swoje zdolności, spróbo-
wać nowych działań.

Niezwykle interesujący 
i bogaty w przeżycia był 
wtorek 2 lipca 2103 r. Wybraliśmy się na wycieczkę autobu-
sem po pograniczu polsko – czeskim. Pierwszym punktem 
była wysoka wieża widokowa w Albrechcicach. Uczniowie, 
którzy zgłosili, że cierpią na lęk wysokości podziwiali okoli-
cę z miejsca, do którego doszli i czuli się bezpiecznie. Widok 
z 25 m wieży był niezwykły. Pogoda wyjątkowa. Bez trudu do-
strzegliśmy Górę św. Anny. Rozpoznaliśmy też Biskupią Kopę 
i Pradziada – góry, które w czasie poprzednich półkolonii zdo-
byliśmy. Interesująca historia kościoła w Mariahilf poruszyła 
wszystkich. Dzieci zaopatrzyły się w pamiątki z tego szczegól-
nego miejsca, które powstało jak Fenix z popiołów i jest tłum-
nie odwiedzane także przez mieszkańców wiosek, w których 
mieszkają dzieci wypoczywające na naszych półkoloniach. 

Celem wycieczki była mała wioska Ramzowa, w której znaj-
duje się wyciąg krzesełkowy na górę Serak. Dla dzieci było 
to niezwykłe przeżycie. Wszystkie młodsze były pod opieką 
starszych (bardzo dumnych z opieki nad młodszymi kole-

gami). Szczególnie zatroskane dzieci zostały przygarnięte 
na krzesełka wyciągu przez dorosłych. Jechałam z uczniem 
kl. II, który mówił, że się bardzo boi. Rozmawialiśmy, podzi-
wialiśmy przyrodę. 
Chłopiec, po do-
tarciu wyciągu na 
szczyt stwierdził, 
że wielka szkoda, 
że jazda się skoń-
czyła. Orzekł, że 
właściwie to on 
się w ogóle nie bał 
i bardzo lubi ta-
kie wyciągi. Wido-
ki były cudowne. Pogoda była dla nas niezwykle łaskawa. 
Przewodnik opowiadał dzieciom o przyrodzie, nazywał oglą-
dane góry i wzniesienia. Uczył jak stawiać stopy, by nie było 
kontuzji po marszu górskim szlakiem. Po przejściu 1 km 

bardzo łagodnym szlakiem zdobyliśmy kolejny szczyt – Ke-
prnik. Dzieci na początku zdziwione, same zaczęły po wyja-
śnieniach opiekunów pozdrawiać turystów spotykanych na 
górskim szlaku. Tylko przez chwilę turyści pozdrawiali nas, 
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później dzieci pozdrawiały pierwsze. Do końca wyprawy nie 
opuszczał wszystkich dobry nastrój. Krzesełkowy zjazd z gó-
ry Serak dzieci zakończyły chóralnym wyrażeniem żalu, że 
to koniec wspaniałej przygody w górach. Na wspólny posiłek 

– pstrągi z łowiska zatrzymaliśmy się w Pokrzywnej.
Na środę 3 lipca 2013r. organizatorzy półkolonii zapla-

nowali kąpiel słoneczną i wodną na raciborskim kąpielisku 
w Oborze. Opiekunowie dbali by dzieci bezpiecznie bawi-
ły się w wodzie i nie narażały, się na słoneczne oparzenia. 
Dzieci korzystały z boisk organizując gry i zabawy piłkami. 
Opiekunowie organizowali też gry i zabawy w cieniu drzew. 
Wypoczynek nad wodą był też okazją do rywalizacji w tury-
stycznych grach planszowych oraz rozwiązywaniu rebusów 
i krzyżówek.

Dzieci, które przyszły wcześniej w czwartek – 4 lipca 2013 r., 
do budynku szkoły, zadziwiła zmiana jaka zaszła na tzw. ma-
łej sali gimnastycznej. Pojawiły się piękne dekoracje, które 
już na pierwszy rzut oka nawet najmłodszym uświadomiły, że 
chyba przeniesiemy się do Krakowa. Po zajęciu miejsc i przy-
pomnieniu sobie jak należy zachowywać się w teatrze, dzie-
ci powitały przybyłego na kogucie… Pana Twardowskiego. 
Przepiękny spektakl przedstawił dzieciom legendarne czasy 
tegoż szlachcica. Widzowie zaangażowani przez diabła Borutę 
pomagali uchwycić umykającego Twardowskiego. Ten z kolei 
na podwórku Karczmy Rzym uczył widzów narodowego tań-

ca – krakowiaka. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Widzowie 
szybko dostrzegali humor w dialogach i piosenkach i raz po 
raz wybuchali gromkim śmiechem lub trwożnie przyglądali 
się jak Twardowski umyka przed diabłem. Na zakończenie 
aktorzy zaangażowali wszystkich widzów do tańca w rytmie 
piosenki „O ukochanym mieście Kraków”. Spotkanie z ar-
tystami grupy Atrium było dla dzieci zabawne i pouczające. 

Kolekcjonerzy autografów zbierali podpisy aktorów. Po her-
bacie w stołówce i pysznym śniadaniu przygotowanym przez 
mamy, dzieci podzieliły się na dwie grupy. Młodsi udali się na 
spacer do lasu, a starsi na wycieczkę rowerową, by zwiedzić 
ciekawe zakątki Gminy Pietrowice Wielkie – parki i skwery. 
Grupa I wędrowała spokojnie podziwiając las Pulów, oglą-
dali bardzo stare lipy, które według legendy pamiętają czasy 
Jana III Sobieskiego, który jechał lasem Pulów na Wiedeń. 
Odpoczynek i wesołe zabawy czekały na dzieci na pięknym 
placu zabaw w Kornicach. Opiekunowie dbali o to, by dzie-
ci piły dużo wody i nie przejadały się słodyczami. Piechotą 
trzeba było jeszcze 
wrócić do Pawłowa. 
Do szkoły przyby-
li przed czasem 
umówionym z ro-
dzicami. Dzieci za-
dziwiły wszystkich. 
Po małej chwili od-
poczynku wszyscy 
jeszcze poszaleli 
na szkolnym placu 
zabaw. Dzieci były 
radosne, wesołe i zadowolone. Grupa dzieci starszych dotar-
ła na rowerach (opiekunowie na początku, końcu i w środku 
w kamizelkach odblaskowych, wszystkie dzieci w kaskach) 
także do wioski Kornice do powstałego tam niedawno skate-
parku. Zapoznaliśmy się z regulaminem tego miejsca i każdy 
według uznania pojeździł po parku lub odpoczywał w cieniu 
pergoli. Dalej ruszyliśmy po sprawdzeniu, że miejsce pozo-
stawiliśmy czyste, a papiery i pozostałe śmieci wylądowały 
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w koszu. Celem drogi był park i kościółek Świętego Krzyża. 
Przytrafiła nam się przygoda. Nasza przewodniczka, pa-
ni Ela, która słynie w szkole z tego, że rowerem zjeździła 
wszystkie drogi i dróżki polne Gminy Pietrowice Wielkie, 
pomyliła drogę i zaprowadziła nas „w maliny”, a dokładniej 
w kukurydzę. Nagle przed nami po prostu zabrakło drogi 
jakby ją ktoś zwinął, a była to piękna trawiasta polna droga. 
Stanęliśmy przed OGROMNYM polem kukurydzy. Pogodny 
nastrój nas nie opuszczał. Oczywiście trzeba było zawrócić. 
Wszyscy ochłodzili się i posilili w pięknym parku otaczają-
cym kompleks Św. Krzyża w Gródczankach. Zimna źródlana 

woda dodała ener-
gii. Wyruszyliśmy 
do miejsca, gdzie 
tak niedawno spo-
tkalibyśmy patrole 
polskich i czeskich 
służb granicznych. 
Dzisiaj pozostały 
tylko tablice infor-
macyjne o granicy 
polsko – czeskiej. 
Chwila historycz-
nej pogawędki, 
podziwianie prze-
pięknych krajobrazów i wyruszamy w drogę powrotną. Jesz-
cze jeden przystanek. Arboretum Gminy Pietrowice Wiel-
kie to miejsce, w którym dzieci rozpoznawały rośliny znane 
z lekcji przyrody i z własnych przydomowych ogródków. By-
ły też krzewy i drzewa, których nazwy brzmiały obco. Po-
dziwialiśmy piękno drzew liściastych i niezwykłe kształty 
iglaków. Szczególnie podobały się wszystkim podobne do 
strojnej damy srebrne świerki. Droga powrotna, jak to zwy-
kle bywa, była jakby nieco krótsza (chociaż tak samo długa). 
Pożegnaliśmy się na placu szkolnym. Pożegnanie było chwi-
lowe, bo niebawem mieliśmy się ponownie spotkać. Czwartek 
jest wyjątkowym dniem w kalendarzu półkolonii. Wieczo-
rem o 19.00 ciszę 
szkolnych kory-
tarzy przerywa-
ją przybywające 
z rodzicami dzie-
ci. Mała sala gim-
nastyczna zamie-
nia się w wielką 
sypialnię. Dzieci 
z pomocą bardzo 
zaangażowanych 
rodziców i opie-
kunów rozkładają 
materace, karima-
ty i śpiwory. Kiedy wszystko jest zorganizowane rozpalamy 
ognisko „jedną zapałką”. Śpiewy i wesołe śmiechy są słyszal-
ne na pół wioski (szkoła znajduje się na górce). 

Czas półkolonii był okazją do nawiązania nowych przyjaźni. 
Starsi i młodsi uczestnicy przeżyli wiele przygód. Półkolonie 
2013r były niezwykle dynamiczne i ciekawe. Dużo zabaw na 
świeżym powietrzu, wędrówki w górach oraz zabawy w wo-
dzie podniosły odporność dzieci na zarazki i różne choroby. 
Dzieci bardzo starały się przestrzegać regulaminu, który za-
braniał śniadania w postaci chipsów lub innych fast foodów. 
To były bardzo udane półkolonie.

regina Strzeduła
Dyrektor ZSP Pawłów
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„Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek” – to nie tylko 
hasło widniejące na sztandarze Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Pietrowicach Wielkich, ale także cel, który od 130 lat 
przyświeca druhom-ochotnikom w ich działaniu. 

30 czerwca 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pietro-
wicach Wielkich obchodziła jubileusz swego istnienia. Pierw-
sze wzmianki o ochotnikach z Pietrowic pochodzą z 10 marca 
1883 roku. Wtedy właśnie odbyło się zebranie założyciel-
skie, a 25 strażaków rozpoczęło służbę, niosąc pomoc tym, 
którzy jej potrzebują. Obecnie jednostka liczy 47 członków 
czynnych, 20 członków drużyn młodzieżowych i 10 druhów 
honorowych.

W 130-letniej historii ochotnikom z Pietrowic przewodziło 
11 prezesów oraz 13 naczelników. Obecny prezes Bartłomiej 
Waszek oraz naczelnik Jan Herud są dumni z tego, co zostało 
w minionych 130 latach zrobione. Do tych osiągnięć należy 
także nowoczesny budynek, w którym znajduje się remiza 
strażacka – a na piętrze sala na okolicznościowe spotkania 

– wybudowany dzięki wspólnemu zaangażowaniu straża-
ków ochotników oraz Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie. 
W 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Nowoczesne wyposażenie strażaków ochotników stano-
wią obecnie trzy samochody bojowe. Ostatni, trzeci wóz jest 

prezentem o okazji 130-lecia, o który zadbał Leonard Mal-
charczyk.

– Historia sprowadzenia samochodu jest bardzo ciekawa 
– mówi naczelnik Herud. – Rok temu w Opolu pan Malchar-
czyk poznał Petera Wintera, posła do parlamentu lokalnego 
Kraju Związkowego Bawarii. Dowiedział się, że jest on zwią-
zany z ochotniczą strażą pożarną w swojej gminie. Zimą 2012 
roku wspomniał mu o potrzebach druhów-ochotników w gmi-
nie Pietrowice Wielkie, właśnie w kontekście planowanego 
jubileuszu. Peter Winter zainteresował się tym wydarzeniem 
i zaczął poszukiwania samochodu. Wóz znaleziono w Aschaf-
fenburgu, niestety bez ekwipunku. Z pomocą zaprzyjaźnio-
nych jednostek auto udało się znakomicie wyposażyć (m.in. 
w dwie pompy oraz agregat prądotwórczy). Samochód jest 
w bardzo dobrym stanie, a gmina nie poniosła w związku 
z pozyskaniem tego auta żadnych kosztów – dodaje Herud. 
To już trzeci samochód strażacki, jaki udało się pozyskać 
dzięki staraniom pana Malcharczyka. Wcześniej wozy otrzy-
mały już OSP w Żerdzinach i Makowie, a teraz wóz bojowy 
wart 18.000 euro otrzymała straż pietrowicka. 

Szczególnym skarbem dla jednostki nie są jednak, we-
dług prezesa i naczelnika, infrastruktura i wyposażenie, ale 
najmłodsza generacja ochotników. Należą do nich nie tylko 
druhowie, ale i druhny (14 dziewczyn). O tej młodzieży obaj 

Jubileusz 130-lecia

Fot. Uroczystość przekazania wozu. Po lewej stronie wójta stoi darczyńca Peter Winter

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pietrowicach wielkich
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panowie wypowiadają się ze szczególną dumą. Młodzież bar-
dzo chętnie korzysta z bogatego doświadczenia ochotników 
aktywnych, ale i tych znajdujących się w stanie spoczynku – 
honorowych, np. Jerzego Buloka, który mimo swego zaawan-
sowanego wieku bardzo często odwiedza strażaków, służąc 
radą. Honorowego prezesa nie zabrakło też na obchodach 
w dniu jubileuszu. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ży-
jących i zmarłych strażaków. Przybyły poczty sztandarowe 
oraz strażacy z Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej 
z całej gminy Pietrowice Wielkie. Nie zabrakło również przy-
jaciół-ochotników z Niemiec, z miejscowości Metjendorf, któ-
rych z ochotnikami z Pietrowic Wielkich od dwudziestu lat 
łączy nić współpracy. 

Wzruszającym momentem był apel przeżywany na placu 
kościelnym, pod wzniesionym w 1982 roku pomnikiem na 
cześć poległych i zmarłych strażaków. „Nie możemy zapo-
minać o tych, którzy odeszli a swój czas i życie poświęcali 
obronie naszego mienia i życia” – powiedział prowadzący 
uroczystość naczelnik Herud. 

Następnie nastąpił przemarsz na plac przed remizę. Tu-
taj, na tle pochodzącego z 1983 roku budynku remizy, odby-
ła się dalsza część obchodów. Ich najważniejszym gościem 
był generał Piotr Buk, były komendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
między innymi: europoseł Bogdan Marcinkiewicz, starosta 
powiatu raciborskiego Adam Hajduk oraz gospodarz ziemi 
pietrowickiej, wójt Andrzej Wawrzynek. W swoim wystą-
pieniu serdecznie podziękował on za szlachetną służbę i za 
niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. 

Druh Brunon Steuer przedstawił bardzo ciekawą i bogatą 
historię jednostki z Pietrowic Wielkich, uzupełniając ją za-
bawnymi zdarzeniami z życia jej członków. W trakcie uroczy-
stości wręczono odznaczenia zasłużonym ochotnikom – złote, 
srebrne i brązowe medale za Zasługi dla Pożarnictwa. 

Z okazji Jubileuszu przygotowano wystawę, na której moż-
na było zobaczyć kilkadziesiąt starych fotografii i zapoznać 
się z historią jednostki. 

W przeddzień uroczystości na boisku Klubu Sportowego 
Start Pietrowice odbyły się Gminne Zawody Strażackie. Przy 
słonecznej aurze rywalizowały ze sobą wszystkie jednostki 
z gminy Pietrowice Wielkie. Prym wśród drużyn męskich 
wiedzie od lat jednostka ochotników z Samborowic. I tym 
razem potwierdziła ona swoją wyższość nad innymi zespo-
łami. Wśród drużyn kobiecych wygrała jednostka z Makowa. 
Rywalizację drużyn młodzieżowych wśród chłopców zdomi-
nowała OSP Lekartów, natomiast honor gospodarzy urato-
wały dziewczyny z OSP Pietrowice Wielkie.

Oby ochotnicy zawsze używali sprzętu i pokazywali swo-
ją sprawność wyłącznie na zawodach. Oby nie musieli pre-
zentować swego kunsztu dla ratowania mienia i życia ludzi. 
Z serca im tego życzymy.

Anna ronin

21 września 2013 r. dziewięciu uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Pawłowie uczestniczyło w 5-tym Międzynaro-
dowym Wyścigu Rowerów Górskich w Rohovie (Czechy). 
Zawody organizowane w ramach programu „Rowerzyści 
Bez Granic” zgromadziły bardzo liczną grupę amatorów 
kolarstwa. Na wspaniale przygotowanej trasie zawodnicy 
popisywali się umiejętnością pokonywania przeszkód (kło-
dy drzewa, mostki, schody, strome podjazdy i zjazdy) oraz 
jazda po trudnym trawiastym terenie. Najeżoną trudno-
ściami trasę pokonywali uczniowie klas starszych szkoły 
podstawowej i młodzież gimnazjalna. Młodsze dzieci (5, 
6, i 7 latki) bardzo licznie zebrane na linii startu miały 
do przejechania prostą szutrową drogę o długości 200 m. 
Licznie zebrani rodzice dopingowali najmłodsze pociechy. 
Zawody przebiegały w przyjemnej, rodzinnej atmosfe-
rze. Organizatorzy przygotowali dla każdego zawodnika 
zimne napoje, okolicznościową koszulkę, a po pokonaniu 
trasy każdy kolarz mógł się posilić w bogato zaopatrzonej 
gastronomii korzystając z otrzymanego talonu. Wszyscy 
uczestnicy wyścigu zostali udekorowani medalami. Naj-
lepsi stanęli na podium, a wysiłek i walkę nagrodzono 
pucharem i nagrodami rzeczowymi. Kiedy grupa dzieci 
i młodzież zakończyła swoje ściganie, na trasie wyścigu 
pojawili się zawodnicy klubów kolarskich z Czech i Polski. 
Rywalizacja trwała do późnych godzin popołudniowych, 
wzbudzając wiele emocji wśród zebranych kibiców.

Wśród zawodników z Pawłowa najwyższe miejsca w swo-
ich kategoriach zajęli: Rafał Marcinek uczeń klasy II – 
miejsce 4 i Michał Burdzik, uczeń klasy VI – miejsce 5.

w. Zalewski

rowerzyści z Pawłowa
BeZ GrAnic
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Pawłów:     Magdalena Zając – uczennica klasy VI w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowie. Miła koleżanka, dobra 
uczennica, utalentowana wokalistka i tancerka. W kółku wokalnym prowadzonym przez panią Beatę Piwowarczyk rozwija 
swoje muzyczne zdolności. Wdzięk, spokój i wrodzona skromność dodają jej na scenie uroku. Godnie reprezentuje szkołę za-
równo w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym. 

Z okazji Dożynek w Makowie pow.Raciborz spotkali sie 
krótkofalowcy 3 klubów SP6ZJP, SP9PRR, SP9KJU, aby ra-
zem zaprezentować pasję krótkofalarską wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Poza pracą radiostacji można też było 
przebrać się w strój Joannitów, aby zrobić pamiątkowe zdję-
cie (dzięki strojom z SP6ZJP). W akcji udział wzięli:

z klubu Głubczyckiego SP6ZJP – Bartosz SQ6IUQ i Ry-• 
szard SQ6KMC,
z klubu w Kużni Raciborskiej SP9PRR – Grzegorz • 
SQ9NOS,
z klubu z Raciborza SP9KJU – Rafał SQ9NKR, Wilhelm • 
SP9LDP, Hubert SP9MDY.
Razem przeprowadzono 110 łączności przydzielając zain-

teresowanym korespondentom punkty do dyplomów: Szla-
kiem Joannitów (Maków to dawna Komturia) oraz 330-lat 
Viktorii Wiedeńskiej, jako że obecnie kluby te pracują pod 
znakami okolicznościowymi 3Z330VW, HF330VW, SN330VW. 
Z dożynek przeprowadzono łączności z radiostacjami ama-
torskimi z Polski, Chorwacji, Ukrainy, Niemiec, Czech, Fin-
landii, Anglii, Rosji.

Do usłyszenia z następnych wyjazdów.
Zdjęcia można już zobaczyć na stronach SP9PRR, 

SP9KJU
Pozdrawiam

Hubert marcinek Prezes klubu Łączności radiowej 
SP9kJU w raciborzu

ma talent
Zdobyła wyróżnienie II stopnia utworem „Konik na bie-

gunach” w Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym w Czer-
wionce – Leszczynach (kwiecień 2013). Zaś piosenką „Pan-
na Mania gra na mandolinie” Magdalena wyśpiewała wy-
różnienie I stopnia w VI Powiatowym Festiwalu Twórczo-
ści Artystycznej w Raciborzu (maj 2013).

Magdalena Zając ma … talent! Śpiewem i tańcem po-
twierdza ten fakt. I takich ukrytych talentów w Zespole 
Szkolno –Przedszkolnym w Pawłowie jest więcej.
„Idź tam, gdzie ludzie śpiewają, albowiem tam dobre 

serca mają…„
Quo vadis więc? Do Pawłowa…

B.Piwowarczyk

www.sp9kju.org Już tylko tata

Kim była matka, której nikt nie zna?
Jak wiele matek, co miały dzieci,

Też  ubrać je chciała i nasycić,
Albo w talentach ich się rozeznać.

Sercem swym dobra synów pragnęła,
By chleb na stole – myśli od rana.

W dobrach rodzinnych nie obeznana,
Przez głowę jej myśl ta nie przemknęła,

Że syn majątku zechce połowę,
I to ten młodszy, jej ukochany.

Gdy starszy w polu zapracowany,
Temu w głowie uciechy światowe.

Z Bogiem! – powiedział. Już go nie było.
Czy wie, co w sercu matki się dzieje?

Ile łez do poduszki wyleje?
Lecz serce z bólu się nie skarżyło.

Dni upływały długie jak lata,
O synu jej słuch wszelki zaginął,

Przestał się martwić dolą maminą.
Gdy wrócił, czekał już tylko tata...

Joachim Bernard Dyrszlag, oFM

Magdalena Zając - druga od lewej
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„Jeśli jest góra – to trzeba na nią wejść.
Jeśli jest woda – przepłynąć.
Jeśli muzyka – w sercu ją cicho nieść.
Jeśli jest Pawłów – nie minąć”

Rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym był rokiem wiedzy, wartości, miłych doświadczeń i ro-
kiem pozytywnych emocji. Szkoła ta nie tylko uczy, wy-
chowuje i rozwija zainteresowania, ale też uwrażliwia na 
piękno przyrody i muzyki.

Pierwszym zaproszonym gościem był perkusista Dominik 
Otręba, który zachwycił uczniów swoimi umiejętnościami 
gry na perkusji. Każdy uczeń poczuł się na moment jak per-
kusista. To były niezapomniane wrażenia! Flecistka Pani 
Justyna Miensopust grą na flecie poprzecznym przeniosła 
wszystkich w krainę muzycznej baśni. Muzyk – pianista 
Pan Marceli Reszka przybliżył utwory znanych kompozy-
torów polskich i zagranicznych. Szkolne mury zabrzmiały 
echem organowej muzyki. Uczniowie wstrzymali oddech, 
słuchali w skupieniu koncertu. Ich zachowanie było chlu-
bą dla szkoły.

W ramach akcji „Smak Ciszy” uczniowie spotykali się 
z ciekawymi ludźmi. Dzięki zaproszonym gościom – wo-

tylko cisza
Od muzyki piękniejsza jest

jownikom Aikido uczniowie mieli okazję przekonać się, że 
walka to nie tylko siła ramion, uniki i chwyty, ale mozolna 
praca nad sobą, nad własnymi emocjami, nad swoim ciałem 
i psychiką. Mogli też przekonać się, że warto w życiu mieć 
jakąś pasję, hobby. Innym rodzajem „sportu” zaskoczyli wy-
chowanków „tancerze –wojownicy” Capoeira. Wybijany na 
bębnie rytm wprowadził afrykański nastrój. „Ultrafioleto-
wy Show” był niesamowitym przeżyciem. Migające świetl-
ne chusty i akcesoria w ciemności w świetle UV dostarczyły 
wiele pięknych wrażeń i emocji audiowizualnych. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowie to naukowa, 
wychowawcza i muzyczna bajka dla każdego ucznia.

I mówią słowa piosenki: 
„Bo gdzie jeszcze uczniom tak dobrze jak tu?
Tylko w Pawłowie…
Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do snu?
Tylko w Pawłowie!”

B.Piwowarczyk

Spotkaliśmy się z tej pięknej okazji przy kawie, kołaczu 
i wspólnej kolacji w pięknym makowskim Zielonym Centrum 
na łonie natury. Hodowcy wraz z małżonkami wspominali 
tamte lata okresu 60-lecia działalności hodowców na terenie 
Makowa i okolic oraz tych którzy należeli tu do tej sekcji. 
Nasi zasłużeni hodowcy nie mogli się wstydzić, byli odzna-
czeni srebrnymi i złotymi odznakami PZHGP oraz Członko-
stwem Honorowym PZHGP nadanymi przez Zarząd Główny 
i Krajowy Walny Zjazd. Przez ten kawał czasu poszczególni 
hodowcy zajmują i zajmowali czołowe miejsca we współza-
wodnictwach lotowych oddziału, okręgu i Mistrzostwach 
Polski oraz byłych Intermistrzostwach. Był to bardzo dobry 
pomysł na takie spotkanie, bo mieliśmy o czym rozmawiać, 
bo u Hodowców Gołębi łączy nas tylko jedno „gołąb”. Na 
koniec chcieliśmy wszyscy podziękować za wsparcie naszego 
Oddziału oraz Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

Prezes sekcji maków
Antoni Gincel

Spotkanie hodowców
GOŁĘBi POcZtOwycH
Sekcja maków z okazji 60-lecia działalności

Dominik Otręba
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Dnia 9 sierpnia 2013 roku kilkunastoosobowa grupa piłka-
rek ręcznych, należących do drużyn juniorek oraz juniorek 
młodszych pietrowickiego Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go START wraz z trenerami pojechała na dziewięciodniowy 
obóz sportowy. W bieżącym roku wybór padł na urokliwą 
podtatrzańską miejscowość – Biały Dunajec. Zakwatero-
wanie mieliśmy w przytulnym górskim pensjonacie, gdzie 
gospodarze, a raczej gospodynie bardzo dbały, byśmy czuły 
się jak w domu i niczego nam nie brakowało. Warunki do 
trenowania, a tym samym dobrego przygotowania się do 
nadchodzącego sezonu miałyśmy wręcz idealne. To przede 
wszystkim bliska odległość od hali sportowej, jak też bardzo 
dobre warunki do odbywania zajęć w terenie. Treningi na 
hali odbywały się rano oraz po południu. Jednakże ćwicze-
nia halowe to nie jedyne zajęcia w jakich uczestniczyłyśmy 
podczas tego zgrupowania. Ze względu na duże obłożenie, 
nie mogłyśmy korzystać z hali codziennie. W tych dniach 
trenerzy zorganizowali nam wycieczki do przepięknych za-
kątków Tatr Polskich. Już pierwsza z tych wycieczek, której 
celem była Hala Gąsienicowa oraz Czarny Staw Gąsienicowy, 
dostarczyła nam niesamowitych wrażeń – tatrzańskie szczy-
ty opadające stromymi ścianami miałyśmy na wyciągniecie 

ręki. Kolejna wędrówka to kultowe miejsce Polskich Tatr 
– Morskie Oko. Kiedy siedziałyśmy odpoczywając po trudach 
prawie dziesięciokilometrowej trasy i podziwiały otoczenie 
Morskiego Oka okazało się, że „najlepsze” jest jeszcze przed 
nami. Przyszło nam zmierzyć się z wysokogórskim szlakiem 
do Doliny Pięciu Stawów Polskich. To był szlak dla prawdzi-
wych orłów, jednakże dla wrażeń, które mogłyśmy przeżyć 
oraz niesamowitych widoków warto było. Ostatnia wyciecz-
ka to przejście przez malowniczą Dolinę Kościeliską na Po-
lanę Ornak oraz do Stawu Smreczyńskiego. Zmęczenie po 
intensywnych treningach oraz wędrówkach odreagowałyśmy 
w Termach Podhalańskich, gdzie dobrodziejstwo tamtej-
szych wód termalnych przywracało naszym organizmom siły 
do podejmowania kolejnych wyzwań. Mimo dużego nagro-
madzenia zajęć znajdowałyśmy czas na wieczorne wspólne 

„zabawy”. Cały obóz upłynął w przyjemnej atmosferze, był 
też czasem integrowania się całej naszej grupy. W imieniu 
wszystkich dziewczyn chciałabym podziękować trenerom 
za perfekcyjną organizację tego obozu, za profesjonalizm na 
treningach, a czasem też za cierpliwość i wyrozumiałość.

Paulina Duda

  Handballowo
pod tatrami



13G Ł O S  G M I N Y  P i e t r O w i c e  w i e l k i e  /   W R Z E S I E ń  2 0 1 3

31 lipca 2013
Nauka pierwszej pomocy, zajęcia z zakresu pożarnictwa 

i spanie pod namiotami. To tylko niektóre atrakcje jakie 
swoim podopiecznym zaoferował tegoroczny obóz strażacki 
w Samborowicach. Dziś grupa dzieci wraz z opiekunami uda-
ła się na zwiedzanie raciborskiego oddziału straży pożarnej.

Obóz strażacki w Samborowicach organizowany jest od 
kilku lat przez Gminę Pietrowice Wielkie. Obóz ulokowany 
jest przy Szkole Podstawowej w Samborowicach. – W czasie 
trwania obozu dzieci codziennie do południa mają ćwiczenia 
strażackie. Uczą się też pierwszej pomocy. Wieczorem orga-
nizujemy ognisko, przy którym śpiewamy piosenki – powie-
działa nam Ilona Gawlica, opiekunka obozu, nauczycielka 
przyrody.

Młodzież w ciągu ostatnich kilku dni miała okazję zwie-
dzić Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, wybrać się na 
wycieczkę rowerową na basen w Kietrzu, poznać budowę 
wozu strażackiego czy zwiedzić okolice Samborowic. Dzieci 
korzystają z siłowni zewnętrznej, mogą też nauczyć się grać 
w tenisa ziemnego.

– W najbliższych dniach planujemy zajęcia z tańca towarzy-
skiego i naukę gry w piłkę palantową – dodała Ilona Gawlica. 
Największą atrakcją dla dzieci jest spanie pod namiotami. 

– Z całego obozu najbardziej podoba mi się spanie w namiocie 
– powiedział nam Jakub Moc 13-latek z Pietrowic Wielkich.

– Zdecydowałam się na obóz, bo myślałam, że będzie cie-
kawie i tak rzeczywiście jest. Najbardziej podobają mi się 
zajęcia strażackie. Myślę o tym, żeby w przyszłości zasilić 
szeregi młodzieżowej drużyny strażackiej – powiedziała nam 
11-letnia Kamila z Lekartowa.

nadzór nad grupą uczestników pełni kadra składająca 
się z 6 osób:

szef obozu – druhna Alfreda Staniek• 
komendant obozu – druh Brunon Stojer• 
druh Damian Tunk – nauczyciel strażak• 
druh Zygfryd Wieczorek – strażak• 
druh Mateusz Zajdel• 
Ilona Gawlica – nauczyciel klas I-III i przyrody.• 

AnJa/Sisi

mŁODZi StrAżAcy
zagościli w raciborskiej straży

Kadra obozowa

Poranna musztra

Ćwiczenia bojowe
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W dniach od 20.07.2013 do 02.08.2013 czternastka dziew-
cząt z UKS „START” Pietrowice Wielkie brała udział w obo-
zie sportowym, współfinansowanym przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

„Sportowe Wakacje” w miejscowości Sochocin leżącej oko-
ło 80 kilometrów od Warszawy. Dziewczęta uczyły się oraz 
doskonaliły technikę gry w piłkę ręczną wraz z sześcioma 
innymi zespołami z całej Polski:

UKS 49 Białystok (chłopcy)• 
KS Korab Staszów (chłopcy)• 
KS Gwardia Opole (chłopcy)• 
UKS Olsztyniak Olsztyn (chłopcy)• 
UKS Start Pietrowice Wielkie (dziewczęta)• 
OMG KPR Szczypiorniak Oława (dziewczęta)• 
KS Korab Staszów (dziewczęta)• 

Podstawowymi rocznikami mogącymi brać udział w tym 
obozie byli chłopcy i dziewczęta z roczników 2001, 2002 
i młodsi.

Treningi zaczynały się już od godziny 7.15 porannym roz-
ruchem, po śniadaniu pierwszy trening na hali lub boisku 
tartanowym, po obiedzie drugi trening, po kolacji „Liga 
obozowa”.

Jak widać dziewczęta i chłopcy trenowali w takim syste-
mie jak zawodnicy, zawodniczki kadr wojewódzkich oraz 
kadry narodowej. Wszystkie zajęcia sportowe prowadzone 
były przez trenerów klubowych, którym pomagał oraz udzie-
lał cennych rad, kierownik wyszkolenia ZPRP- legendarny 
trener brązowych medalistów olimpijskich z Montrealu Pan 
Stanisław Majorek.

Organizatorzy zapewnili również inne atrakcje umilają-
ce pobyt na obozie, wszystkie dzieci pojechały do Warszawy, 
zwiedzały Muzeum Sportu, Centrum Olimpijskie, główną 
siedzibę Związku Piłki Ręcznej w Polsce, warszawską sta-
rówkę, były również organizowane wyjazdy na krytą pływal-
nię, zwiedzanie muzeum guzików wyrabianych z muszli, jak 
również dyskoteki obozowe. Na zakończenie rozdawane były 
pamiątkowe dyplomy oraz koszule dla wszystkich uczestni-
ków obozu. Dziewczęta z Pietrowic okazały się najlepszym 
zespołem żeńskim, w rozgrywanej przez cały czas trwania 
obozu „Lidze Obozowej”, jak również zdaniem trenerów 
najbardziej podobały się wszystkim chłopakom:-)

Był to już czwarty z kolei obóz sportowy, w którym bierze 
udział grupa dziewcząt z Pietrowic Wielkich.

Od września najmłodsze dziewczęta z roczników 2001 
i 2002 naszego klubu grać będą w dwóch kategoriach wie-
kowych w Śląskiej Lidze Piłki Ręcznej: Rocznik 2001 w ka-
tegorii „Dziewcząt”, a rocznik 2002 w kategorii „Dziewcząt 
Młodszych”

Pełni optymizmu czekamy na rozpoczęcie nowego sezonu 
ligowego po tak miło spędzonych, ale też solidnie przepra-
cowanych wakacjach.

Wszystkie dziewczęta z klas VI, V, IV chcące przeżyć nie-
zwykłą przygodę z piłką ręczną, zapraszamy od września na 
treningi do Pietrowic Wielkich.

m.k.

wakacje spędzone
z piłką ręczną

Uczestniczki obozu z trenerem Markiem Kępa

W siedzibie głównej 
Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce
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Tak, to prawda, ale nie chodzi tu o to, że strażacy nie śpią 
po nocach, lecz o to, że organizują turnieje i mecze. Jeden 
z nich to mecz „Kawalerzy na Żonatych”, który odbył się 
20 lipca w słoneczną sobotę. Uczestników jak zawsze nie 
brakowało, a i kibiców było tylu jak na meczach ligowych. Po 
tradycyjnym meczu odbył się jeszcze jeden mecz: „Goście na 
reprezentację Żerdzin”. Zabawa była przednia toteż mecze 
trwały do późnego wieczora. Organizatorzy nie zapomnieli 
też o gastronomii. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani 
gorącą kiełbaską z grilla i zimnym napojem. Serdeczne po-
dziękowania grupie przygotowującej murawę, ponoć była 
lepsza niż na naszym stadionie narodowym.

Następna impreza trwała przez dwa dni, a chodzi tu o tur-
niej tenisa ziemnego.

W sobotę 10-11 sierpnia na zielonym centrum Żerdzin do 
zabawy przystąpiły dzieci i trzeba przyznać, że poziom na-
prawdę był wysoki, z czego bardzo się cieszymy, bo kto wie 
czy nie rośnie nam nowa Radwańska albo Janowicz. Oczy-
wiście w niedzielę o zabawie już nie było mowy, bo do gry 
stanęli dorośli. Uczestników było 16 i nie tylko panowie. Na 
korcie panowała atmosfera napięcia i czasami gra przypomi-
nała grę zawodowców. Kibice byli zachwyceni, a zawodnicy 
zapowiedzieli już udział w następnym turnieju.

Ale to nie wszystko. Strażacy postanowili wykorzystać zie-
lone centrum „na maksa” i 24 sierpnia zorganizowali jeszcze 
turniej siatkówki plażowej, tu też bawili się mieszkańcy Żer-
dzin i nie tylko. Drużyny składały się z czterech zawodników, 
w finale nasza reprezentacja Żerdzin przegrała po ekscytują-
cym meczu z drużyną z Chałupek. Z poufnych źródeł wiem, 
że nasze chłopaki trenują ostro i za rok będzie rewanż.

Na końcu kieruję podziękowania dla wszystkich uczest-
ników, sponsorów, organizatorów oraz pań, które zawsze 
nam pomagają.

Andrzej m.

Strażacy
w żerdzinach
nie śPią

INFORMACJA O PRZETARGU

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
położonych w miejscowości Kornice, Gmina Pietrowice Wielkie

Informacje dotyczące nieruchomości:
przedmiotem sprzedaży są działki budowlane

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży stanowią grunt niezabudowany 
zapisany w księdze wieczystej KW nr GL1R/00043716/2, położony w miejscowości 
Kornice. Nieruchomości położne są wzdłuż nieutwardzonej drogi wewnętrznej 
prostopadłej do ulicy Spółdzielczej. Działki nie są uzbrojone.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży w przypadku każdej działki doliczony zostanie 
podatek VAT w wysokości 23%.

Informacje dotyczące przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2013 r.,w budynku Urzędu Gminy w Pi-
etrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), oddzielnie dla każdej 
z nieruchomości: dla działki 65/4 o godz. 8.00, dla działki 65/5 o godz. 8.20, dla 
działki 65/6 o godz. 8.40, dla działki 65/7 o godz. 9.00, dla działki 65/8 o godz. 
9.20, dla działki 65/9 o godz. 9.40, dla działki 65/10 o godz. 10:00, dla działki 
65/11 o godz. 10:20,dla działki 65/13 o godz. 10:40, dla działki 65/14 o godz. 
11:00, dla działki 65/15 o godz. 11:20, dla działki 65/16 o godz. 11:40, dla działki 
65/17 o godz. 12:00, dla działki 65/18 o godz. 12:20, dla działki 65/19 o godz. 
12:40, dla działki 65/20 o godz. 13:00.
Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do dnia 
29.10.2013r. włącznie w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy 
Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu 
należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się 
znajdować w kasie lub na koncie Urzędu Gminy do dnia 29.10.2013r. włącznie. 
Uczestnik ponosi ryzyko niewpłynięcia wadium w terminie.
Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można 
uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie 
Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 3, tel. 032 4198075 wew. 140 oraz na 
stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
(-) Andrzej Wawrzynek

ogłoszenie

Lp. nr 
rej. 
gr.

Numer 
działki

k. 
m.

Pow. [a] Oznaczenie 
w planie 
zagospo-
darowania 
przestrzennego 

Cena 
wywoławcza 
netto

Kwota
wadium

1 288 65/4 1 0,0930 „MNU3”
teren 
zabudowy 
mieszkaniowo 
– usługowej 
jednorodzinnej

23.250,00 zł 2.325,00 zł

2 288 65/5 1 0,0932 23.300,00 zł 2.300,00 zł

3 288 65/6 1 0,0932 23.300.00 zł 2.200,00 zł

4 288 65/7 1 0,0934 23.350,00 zł 2.335,00 zł

5 288 65/8 1 0,0934 23.350,00 zł 2.330,00 zł

6 288 65/9 1 0,0937 23.425,00 zł 2.360,00 zł

7 288 65/10 1 0,0937 23.425,00 zł 2.345,00 zł

8 288 65/11 1 0,1369 34.225,00 zł 3.400,00 zł

9 288 65/13 1 0,1080 „MN1” 
teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

27.000,00 zł 2.700,00 zł

10 288 65/14 1 0,0936 23.400.00 zł 2.340,00 zł

11 288 65/15 1 0,0941 23.525,00 zł 2.350,00 zł

12 288 65/16 1 0,0946 23.650,00 zł 2.365,00 zł

13 288 65/17 1 0,0950 23.750,00 zł 2.375,00 zł

14 288 65/18 1 0,0956 23.900,00 zł 2.390,00 zł

15 288 65/19 1 0,0961 24.025,00 zł 2.450.00 zł

16 288 65/20 1 0,0967 24.175,00 zł 2.417.00 zł

Zwycięzcy turniejów z radną Anną Rostek
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Sierpień

Gdy już zboża wybielały,
Rolnik klepał sierpy, kosy,
Konie przede stajnią rżały,

Wiatr falował łan jak włosy.
 

To był sierpień ten prawdziwy!
Sierpień romantyczny, wsiowy,
Gdy człek jeszcze Boga chciwy

Pacierz mówił wieczorowy.
 

Dzisiaj kłosów sierp nie ścina, 
Nie zobaczysz w polu człeka,
Wszystko robi tam maszyna,

Człowiek nie ma czasu czekać.
 

Życie nam zbyt szybko płynie
Od kołyski do wieczności. 

Chlebem tylko po kruszynie,
Każdy zdoła się ugościć.

WrzeSień

Znikły kłosy złote z pola,
Ogień strawił chwast kąkola.

Zboże zwieźli w wsie pobliskie -
Pola straszą świat ścierniskiem.

Wiatr sam nie wie skąd przychodzi,
Bocian przestał łąką brodzić;

Gęsi leci klucz do nieba,
Już jaskółkom much nie trzeba.

W ziemię świętą, ziemię czarną
Rolnik rzuci nowe ziarno;
Maria Siewna przypilnuje,
Że na wiosnę wykiełkuje.

Boże, posiej i mnie znowu,
Nie na drogę czy do rowu;

Plon chcę przynieść Ci stokrotny,
Bom na niwie Twej robotny.

o. Joachim Bernard Dyrszlag.

Dary Związku wędrowników

Powiat Raciborski łączą od ponad 
10 lat partnerskie kontakty z Powia-
tem Maerkischer w Nadrenii Północnej 
Westfalii. Obszar współpracy jest bardzo 
szeroki począwszy od wymiany doświad-
czeń komunalnych, poprzez współpracę 
młodzieżową, kulturalną i sportową, aż 
po współpracę jednostek straży pożar-
nej, (dzięki niej jednostka Straży Pożar-
nej w Makowie otrzymała wóz bojowy). 
W ostatnim czasie do tej palety współ-
pracy doszła wymiana turystyczna. Tą 
zawdzięczamy kontaktom przedstawi-
cieli Związku Wędrowników z Powiatu 
Markischer, skupionym w regionalnym 
Związku Wędrowników Regionu Sauler-
land z naszym lokalnym Raciborskim 
PTTK. Członkowie tego związku przy-
jeżdżają nie tylko by poznawać piękno 
ziemi raciborskiej, ale angażują się rów-
nież bardzo mocno w obszarze chary-
tatywnym na rzecz instytucji Powiatu 
Raciborskiego. Są to w głównej mierze 
Domy Dziecka jak również Domy Pomo-
cy Społecznej. W ostatnim czasie gru-
pa członków Związku Wędrowników 
z Powiatu Maerkischer pod kierownic-
twem Wiceprzewodniczącego Związku 
Haralda Kahlerta przyjechała po raz 8 
z darami pochodzącymi ze zbiórek or-
ganizowanych przez członków stowa-
rzyszenia na terenie Powiatu Maerki-
scher. W dwóch po dach zapakowanych 
busach znajdowały się głównie ubrania, 
sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, które 
w głównej mierze zostały przekazane dla 
domu dziecka w Pogrzebieniu i do do-
mów pomocy w Raciborzu i Krzanowi-
cach. Grupa ta od 4 lat wspiera również 
mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie. 
I tym razem goście przywieźli sprzęt re-
habilitacyjny (wózki inwalidzkie, cho-
dziki, kule), tornistry szkolne oraz ubra-
nia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ta 
trwająca już cztery lata akcja pozwoliła 

zaopatrzyć nieodpłatnie mieszkańców 
gminy w ponad 40 chodzików, około 20 
wózków inwalidzkich. Z akcji corocznie 
korzysta ponad 100 mieszkańców naszej 
gminy. Dary gromadzone są w Klubie 
Rolnika w Makowie i tam też wydawa-
ne. Obdarowani są bardzo wdzięczni za 
dary pochodzące z głębi serca. Bardzo 
często nie stać ich na odpłatny wynajem 
sprzętu czy też zakup ubrań.

Na pytanie, dlaczego to robią Harald 
Kahlert odpowiada, „To wyraz szczegól-
nej więzi Powiatu Maerkischer z Powia-
tem Raciborski, więzi, której budowanie 
zawdzięczamy szczególnej relacji i przy-
jaźni ówczesnych starostów Henryka Sie-
dlaczka i Aloysa Steppuhna. Dawać coś 
od siebie z głębi serca to budować zaufa-
nie i przyjaźń, to eliminować stereotypy 
i uprzedzenia”. Taka postawa zasługuje 
na docenienie. Jestem im za to bardzo 
wdzięczny. Pobyt w Powiecie Racibor-
skim goście pokryli z własnej kieszeni, 
zaś wyżywienie na czas pobytu wędrow-
nicy zawdzięczają wsparciu wspomnia-
nych ośrodków oraz sponsorowi.

Zapewne odwiedzą nas również 
w przyszłym roku przywożąc znów da-
ry serca.

leonard malcharczyk
Przewodniczący komisji 
rozwoju Gospodarczego

Promocji i współpracy z Zagranicą 
Powiatu raciborskiego

z Powiatu maerkischer 
dla mieszkańców Gminy Pietrowice wielkie

„Wędrownicy” z darami serca
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W tym roku, przy ogromnej pomocy 
władz Gminy i Młodzieżowego Domu 
Kultury w Raciborzu, mogliśmy po raz 
pierwszy witać lato, w tę najkrótszą 
noc w roku, w plenerowym amfiteatrze 
w parku w Kornicy. W nastrój lata i ra-
dości wprowadziły wszystkich piosenki 
o lecie i miłości. Dodatkowo energety-
zująco podziałał pokaz tańców w gorą-
cych rytmach lata. A wszystko to przy-
gotowali dla nas wychowankowie Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 
którzy swoimi występami nadali tej im-
prezie naprawdę wysoki poziom. Pieśni 

miłosne przeplatane tanecznymi pląsa-
mi – to podobało się widowni, a zieleń 
drzew i traw idealnie współgrała z wian-
kami na głowach artystek. Kto nie znał 
genezy tego święta, miał okazję posłu-
chać pięknych opowieści Witolda Kolow-
cy o dawnych obrzędach, jakie wiele lat 
temu kultywowano w wielu regionach 
Polski i o tym, jak Kościół w Polsce, nie 
mogąc wykorzenić z obyczajowości ludo-
wej corocznych obchodów „pogańskiej” 

Sobótki, podjął próbę zasymilowania 
święta z obrzędowością chrześcijańską, 
obchodząc noc św. Jana.

Długo trzeba było czekać na zapad-
nięcie zmroku, ale nikomu nie spieszy-
ło się do domu, bo wszyscy oczekiwali 
na pokaz ognia FIRE SHOW. Przygo-
towali go dla wszystkich wychowan-
kowie Zakładu Poprawczego dla Nie-
letnich w Raciborzu. Grupa młodych 
mężczyzn wprawi-
ła wszystkich w za-
chwyt ewolucjami 
z ogniem, two -
rzącymi na ciem-
nym tle, płonące 
esy-floresy. Jak się 
okazało, w zachwyt 
wprawili nie tylko 
uczestników No-
cy świętojańskiej, 
ale wcześniej juro-
rów pokazów ognia 
w Warszawie. 

Wreszcie nad-
szedł czas puszcza-
nia wianków. Dzię-

marzenia o nocy 
świętojańskiej

kornice.:     O tym, że marzenia się spełniają, przekonała się sołtys sołectwa Korni-
ce Elżbieta Hermet. Od kilku lat marzyło jej się zorganizowanie nocy świętojańskiej 
na pobliskich stawach. I ziściło się!

ki uprzejmości P. Stańka mogliśmy 
wykorzystać do tego celu jego stawy, 
więc z pochodniami przeszliśmy na ich 
brzeg, gdzie panny puszczały na wodę, 
rozświetlone płomieniem świec, wianki 
przygotowane przez panią sołtys. Była 
radość, były wróżby o własnej przyszło-
ści, a wszystko to w atmosferze zabawy, 
z przymrużeniem oka.

Impreza spotkała się z ciepłym przy-
jęciem, więc mamy nadzieję na zorga-
nizowanie jej również w przyszłym 
roku, dlatego już dziś zapraszamy 
wszystkich na powitanie lata w parku 
w Kornicach.

g.s.

tańce w goracych rytmach lata

Płonace esy-floresy

Przygotowanie wianków
do puszczania na wodę

Recital piosenek o lecie i miłości
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Dnia 30 sierpnia 2013 r. na skwerku przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich posadzono nowe 
drzewko – lipę, dla upamiętnienia pobytu króla Jana III So-
bieskiego przed 330 laty. 

Dokonała tego grupa turystów-historyków z Małopolski 
wraz z włodarzami Gminy, lokalnymi pasjonatami historii 
i młodzieżą szkolną. Goście z Małopolski ofiarowali 8-letnią 
sadzonkę lipy ze szkółki w podrakowskich Balicach. Tak się 
składa, że w Pietrowicach posadzono 13 drzewko, z zasadzo-
nych na trasie marszruty.

Uczestnicy wyprawy zamierzali dotrzeć pieszo (dziś już wie-
my, że tego dokonali) szlakiem przebytym przez króla Jana 
III Sobieskiego aż do Wiednia, aby tam złożyć w darze kielich 
mszalny przekazany dla kościoła w Kahlenbergu przez kard. 
Stanisława Dziwisza. Ich przedsięwzięcie wspiera marszałek 
województwa małopolskiego, a towarzyszy im wóz, który pro-
muje ten region Polski.

Przypomnijmy choć krótko dzieje Sobieskiego. Jan Sobie-
ski, herbu Janina, żył w latach 1629–1696. Był synem pol-
skiego możnowładcy, kasztelana krakowskiego. Studiował 
na Akademii Krakowskiej. Następnie, jak to było w zwycza-
ju, podróżował po Włoszech, Francji, Holandii i Niemczech. 
Sobieski znał kilka języków: niemiecki, francuski, włoski, 
łacinę i grecki a nawet turecki. Jako osoba wykształcona 
miał w Wilanowie prywatną bibliotekę z 7000 tomów. Przede 
wszystkim Sobieski był jednak wojskowym. Zajmował wiele 
stanowisk: w 1656 r. został chorążym wielkim koronnym. 

Po 9 latach awansował na marszałka wielkiego koronnego. 
W 1666 r. został mianowany hetmanem polnym koronnym, 
a dwa lata później hetmanem wielkim koronnym. W 1674 r. 
wybrano Sobieskiego na króla Polski. W 1665 r. ożenił się 
z Marią Kazimierą d’Arquien (1641–1716), zwaną Marysień-
ką. Sobieskim w latach 1667-1694 urodziło się 13 dzieci.

Zatem 330 lata temu król Polski Jan III Sobieski podążał 
z Krakowa pod Wiedeń. Król ze swoimi wojskami szedł tak-
że przez Ziemię Raciborską: z Gliwic do Rud, gdzie nocował 
w tamtejszym klasztorze cystersów. Dnia 24 sierpnia 1683r. 
król z Rud udał się do Raciborza, gdzie był podejmowany na 
zamku obiadem przez starostę księstwa opolsko-raciborskiego, 
Franciszka hrabiego von Oppersdorffa. Przedtem król z trze-
ma paniami grał w karty. W liście wysłanym z Opawy do kró-
lowej Marysieńki, Sobieski napisał: „Graliśmy w karty przed 
obiadem; najstarsza jakaś i najszpetniejsza ograła mię”.

Po obiedzie król konno opuścił zamek raciborski, przejechał 
przez most zamkowy i Rynkiem oraz ul. Długą wśród wiwa-
tujących tłumów raciborzan udał się w kierunku Bramy Wiel-
kiej. Królowi przy wyjeździe z Raciborza towarzyszył jego syn 
Jakub, wielki koniuszy koronny Matczyński, dwór i gwardia 
przyboczna. Kronikarz wymienia 33 osoby stanowiące ów 
dwór, nie licząc dworzan średniego szczebla i służby. Sam król 
i królewicz mieli po trzydzieści koni podręcznych, senatorowie 
po dwa poszóstne zaprzęgi, a ponadto wierzchowce.

W liście Sobieski wspomina, iż „lud tu niewymownie dobry 
i błogosławiący nam; kraj cudownie wesoły”. Sobieski udał 
się milę za Racibórz, gdzie nocował w Pietrowicach Wielkich, 
w tamtejszym zamku, będącym własnością hr. Oppersdorf-
fa. Dzięki uprzejmości p. B. Stojera, reprodukujemy widok 
pietrowickiego zamku, jak wyglądał na rycinie z 1730 r. Do-
dajmy jeszcze, że zamek znajdował się w miejscu, gdzie dziś 
stoi Urząd Gminy. Przypomnijmy, że w owym czasie droga 
z Raciborza do Pietrowic biegła po dzisiejszej ul. Konopnic-
kiej, gdzie na wzniesieniu powyżej szkoły stał wiatrak. Da-
lej brodem przez rzekę Cynę, przez obecne tereny kolejowe 
droga doprowadzała do wsi. 

Paweł newerla
W następnym wydaniu „Głosu Gminy”: spór na temat 

miejsca noclegu Sobieskiego i anegdota o królu Janie i pie-
trowickim proboszczu.

Sobieski
w Pietrowicach wielkich cz.1

Sadzenie Lipy Sobieskiego

Widok pietrowickiego zamku 
na rycinie z 1730 r.
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W związku z podjętą dyskusją na temat dwujęzycznych 
tablic miejscowości, zachęcamy czytelników do zapoznania 
się z publikacją, która ukaże się niebawem nakładem Gminy 
Pietrowice Wielkie, a bedzie nosić tytuł: „Nazwy miejscowe 
i terenowe obrazem dziejów historycznych i bogactwa kul-
turowego Gminy Pietrowice Wielkie”. Jej przedmiotem jest 
geneza i ewolucja nazw miejscowości i nazw terenowych gmi-
ny Pietrowice Wielkie oraz ukazanie, poprzez ich pryzmat, 
ciekawej historii i wielokulturowości naszych ziem.

Nazwy miejscowe i terenowe są cząstką naszej tożsamo-
ści. Wiele z nich zawiera archaizmy językowe, dawne imiona 
i wyrazy, które wyszły z użycia lub zmieniły znaczenie. Prze-
chowują informa-
cje historyczne 
i etnograficzne – 
nazwy rodów, spo-
soby zasiedlenia, 
gospodarowania, 
wskazują na miej-
sca występowania 
wód, fauny i flory. 

Na podstawie 
badań archeolo-
gicznych i zachowanych dokumentów znana nam jest histo-
ria naszych ziem. W dokumentach tych również zachowały 
się nazwy miejscowości, jednak pamiętać należy, iż forma 
nazw śląskich miejscowości , ewoluowała na przestrzeni wie-
ków i poddawana była już od średniowiecza różnym wpływom 
zewnętrznym. Stąd częste zniekształcenia pierwotnej formy 
nazw, zmiany w samych zapisach, brak jednoznacznej formy 

Skąd się wzięły nazwy naszych sołectw, 
czyli publikacja nt. bogactwa wiedzy o historii i kulturze 
w nazwach miejscowości liczby i rodzaju gramatycznego nazwy, zapisywanej często 

przez kancelistów, nieznających języka polskiego. Ustalaniu 
się trwałych form w nazwach miejscowych sprzyjały lustra-
cje wsi przeprowadzane w XVI i XVII w. przez administrację 
królewską i kościelną, spisy poboru do wojska, wykazy da-
nin, później sporządzanie spisów rolnych, katastrów, szcze-
gółowych map wsi i gruntów. O wszystkich tych zmianach 
w nazwach traktować będzie wspomniana publikacja. W niej 
znajdzie się też wykaz nazw terenowych poszczególnych so-
łectw, w którym znajdą się wyjaśnienia etymologiczne m. in. 
takich nazw, jak: Pulów, Społek, itp.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do lektury, egzem-
plarze książki będą dostępne w bibliotekach naszej gminy 
i u sołtysów. Przewidywany termin wydania: koniec paź-
dziernika 2013 r.



20 G Ł O S  G M I N Y  P i e t r O w i c e  w i e l k i e  /   W R Z E S I E ń  2 0 1 3

Pawłów.:     Finał krajowy Szkółek Piłkarskich Nivea w Warszawie zakończył się ogromnym sukcesem dziewcząt UKS Pawłów 
(drużyna U13), które wygrały turniej w dramatycznych okolicznościach i już w czwartek pojadą do Holandii na tygodniowy 
obóz sportowy, które organizuje na swoich obiektach Ajax Amsterdam.

Świetnie spisały się również 4 inne drużyny z Pawłowa 
docierając do półfinału rozgrywek i kończąc rozgrywki na 
III miejscu (nie rozgrywano meczów o 3 miejsce).

75 drużyn i ponad 1000 zawodników wzięło udział w ostat-
nim finałowym etapie rozgrywek Szkółek Piłkarskich Nivea 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i klubu 
Ajax Amsterdam. Przez dwa dni na obiektach Bemowskie-
go Ośrodka Piłki Nożnej w Warszawie rywalizowali ze sobą 
chłopcy i dziewczynki w czterech kategoriach wiekowych 
U8, U10, U13 i U14.

107 – osobowa ekipa z UKS Pawłów zaprezentowała się wy-
śmienicie, gdyż aż 5 z 8 drużyn awansowało do piątkowych 
finałów w walce o wyjazd na tygodniowy obóz szkoleniowy 
do Akademii Ajaxu w Amsterdamie. Udało się dziewczynkom 
U13, które już w czwartek 27 czerwca pojadą podglądać naj-
lepsze piłkarskie systemy treningowe grup młodzieżowych 
na świecie.

Droga do końcowego sukcesu podopiecznych Wojciecha Za-
lewskiego nie była łatwa, tym bardziej, że rozgrywki toczyły 

się przy 30-stopniowych upałach. Trzykrotne Mistrzynie 
Śląska pokonały w swojej grupie AKS Mikołów 4-0, Piast 
Skawina 3-0 oraz zremisowały 2-2 z Kędzierzynem -Koźle 
i 0-0 z Górnikiem Libiąż awansując do półfinałów. W piątko-
wy poranek zagrały mecz o finał z Gwiazdą Bydgoszcz, który 
zakończył się remisem 1-1. Zadecydowały rzuty karne lepiej 
egzekwowane przez pawłowianki.

W wielkim finale od początku inicjatywa należała do Zawi-
szy Grzmiąca, ale to Aneta Grabowska z Pawłowa strzeliła 
pierwszą bramkę w tym meczu. W drugiej połowie zawod-
niczki UKS Pawłów opadły z sił tracąc dwie bramki i kie-
dy wydawało się, że mecz zakończy się wygraną Zawiszy, 
w ostatniej minucie Ola Schmidt strzeliła w samo ,,okienko” 
jednak jedna z obrończyń, piłkę zmierzającą nieuchronnie 
do bramki, wybiła… ręką. 

Około 40 kibiców – rodziców i sympatyków z Pawłowa 
nie mogło uwierzyć, że sędzia aż tak się pomylił i wskazał 
na ...rzut rożny. Sytuację uratował trener Zawiszy, który 
podszedł do sędziego informując go, że piłka została wybita 

nAJlePSZe w krAJU!
Dziewczęta z Pawłowa

Szczęśliwe zwyciężczynie
- wyjazd do Ajaxu Amsterdam już „w kieszeni”
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nAJlePSZe w krAJU!

ręką przez jego zawodniczkę i ...sędzia zmienił decyzję: rzut 
karny! Niesamowita postawa fair play trenera z Grzmiącej 
jest rzadko spotykana na boiskach piłkarskich dlatego tre-
ner i kibice z Pawłowa podziękowali za taki gest. Wiktoria 
Gawor pewnym strzałem doprowadziła do remisu, a zaraz 
potem sędzia zakończył mecz.

rzuty karne!
Seria rzutów karnych zakończyła się zwycięstwem UKS 

Pawłów, gdyż w czwartej kolejce Aneta Grabowski strzeliła 
bramkę na 2-1, a potem Laura Wojtaszek obroniła strzał 
rywalki z Zawiszy Grzmiąca i utonęła w objęciach trenerów, 
kibiców i zawodniczek UKS Pawłów.

Historyczny sukces UkS Pawłów osiągnęli:
Aleksandra Schmidt , Aneta Grabowski, Aleksandra Strze-

duła, Justyna Gawlina, Magda Zając, Roksana Niedziela, Ka-
rolina Jurkowska, Karolina Zymla, Natalia Kurzeja, Laura 
Wojtaszek, Dominika Kowalczyk, Karolina Cebula, Wiktoria 
Litwińczuk, , Dominika Marcinek (wszystkie z ZSP Pawłów) 
oraz Wiktoria Gawor (SMS 8 z Raciborza)

Wojciech Zalewski i Magda Herud (trenerzy UKS Paw-
łów) oraz Ania Żelazko i Dorota Wilk (zawodniczki Unia 
Racibórz)

Cztery inne drużyny UKS Pawłów przeszły mecze elimina-
cyjne ,,jak burza” jednak zakończyły zawody na III miejscu 
przegrywając swoje mecze półfinałowe.

Prowadzeni przez Mateusza Skwiruta i Łukasza Strzedu-
ła chłopcy U8 i U10 przegrali z Akademią Piłkarską Dębica, 
dziewczęta z U10 z Kędzierzynem 1-3, a gimnazjalistki z U14 
uległy Gwieździe Bydgoszcz 0-2.

Ogromny pech prześladował chłopców U13, gdyż mimo 
3 zwycięstw i tylko jednej porażki nie zdołali zakwalifikować 
się do rundy finałowej. Zdobyli jednak nie tylko serce trene-
ra Skwiruta, ale całej grupy kibiców z Pawłowa, gdyż grali 
widowiskowo i skutecznie.

W projekcie brali udział nie tylko zawodnicy z  Zespo-
łu Szkolno -Przedszkolnego w Pawłowie. Do rywalizacji 
w Warszawie koordynator szkółki Wojciech Zalewski za-
prosił uczniów z Samborowic, Cyprzanowa i Pietrowic oraz 
Gminy Rudnik. W kategorii gimnazjalistów zagrali przede 
wszystkim absolwenci szkoły podstawowej w Pawłowie oraz 
uczniowie z Gimnazjum Pietrowice.

Za pomoc w tym ogromnym i długim projekcie (od wrze-
śnia 2012 roku) UKS Pawłów dziękuje także trenerom Bo-
żenie Walaszek i Mirkowi Jaskotowi oraz dyrektorom szkół 
w Pietrowicach, Samborowicach oraz Rudniku, a także ro-
dzicom, sympatykom UKS Pawłów.

Szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Pietrowice 
Wielkie i Dyrektor ZSP Pawłów Reginie Strzeduła, na któ-
rych mogliśmy liczyć od pierwszego dnia projektu do ostat-
niego gwizdka w Warszawie.

Warto dodać, że mimo późnej pory (trzy autokary wróciły 
do Pawłowa między północą, a 1.30 w nocy) sympatycy, ro-
dzice i mieszkańcy Pawłowa zgotowali niesamowite przyjęcie 
naszym bohaterom. Po przyjeździe zawodników rozległy się 
klaksony w samochodach, odpalono fajerwerki oraz przygo-
towano sympatyczne powitanie godne najlepszej drużyny 
w kraju. DZIĘKUJEMY!!!

w. Zalewski

W dniach 28.06 – 05.07 zawodniczki UKS Pawłów U13 
przebywały na obozie piłkarskim w Akademii Ajax Amster-
dam. Była to nagroda za zwycięstwo na turnieju finałowym 
w Warszawie, organizowanym w ramach programu Szkółki 
Piłkarskie NIVEA.

W trakcie tego kilkudniowego pobytu w stolicy Holan-
dii, Nasze dziewczęta wzięły udział w specjalnym szkoleniu, 
gdzie pod okiem wysokiej klasy trenerów, odbywały się sesje 
treningowe, realizowane zgodnie z metodologią nauczania 
jaką wyznaje się w Ajax FC. Treningi opierały się w głów-
nej mierze na doskonaleniu gry 1x1 zarówno w obronie jak 
i w ataku. Stąd też sporo czasu poświęcono tematyce prowa-

wewnątrz De toekomst
– piłkarki z Pawłowa 
trenowały w Amsterdamie

W szatni Ajaxu - na miejscach swoich idoli
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dzenia piłki i zwodów. Nie-
odzownym elementem każ-
dej sesji była gra na utrzy-
manie, a także różne formy 
gry 4x4.

Oprócz zajęć stricte spor-
towych, organizatorzy przy-
gotowali dla nas szereg cie-
kawych atrakcji. Najpierw 
udaliśmy się z wizytą na 
Amsterdam ArenA – jeden 
z najnowocześniejszych sta-
dionów sportowych świata. 
Ze względu na corocznie or-
ganizowany tutaj koncert 
z cyklu Sensation, nie mo-
gliśmy go jednak zobaczyć 
w pełnej okazałości, gdyż 
piłkarską murawę zastąpi-
ła gigantycznych rozmiarów 
scena. Z pewnością ciekawą 
lekcją historii była podróż do 
Hagi, oddalonej 60 km od stolicy, gdzie mogliśmy zaczerp-
nąć wiedzy o przeszłości Holandii w parku miniatur – Ma-
durodam.

Wiele godzin w De Toekomst (nazwa szkółki) stanowi-
ło bezcenny materiał poglądowy dla trenerów/opiekunów – 
Magdaleny Herud i Mateusza Skwirut. Mogli oni zobaczyć 
jak Akademia Ajaxu funkcjonuje od środka. Podpatrywanie 
grup młodzieżowych różnych kategorii wiekowych czy dru-
żyny rezerw prowadzonej przez Dennisa Bergkampa z pew-
nością posłuży im w dalszej pracy szkoleniowej.

Niezwykle malownicze miasto nieco bliżej mieliśmy oka-
zję zobaczyć podczas rejsu kanałami: Herengracht, Keizers-
gracht i Prinsengracht. W oczy rzucała się przede wszystkim 
ogromna liczba rowerzystów, korzystających ze znakomitej 
infrastruktury drogowej. Historię stołecznego klubu przybli-
żyła nam wycieczka do Ajax Experience (muzeum klubowe). 

Zobaczyliśmy w nim m.in.: materiały filmowe ukazujące 
lata świetności drużyny z Amsterdamu, a także sylwetki 
legendarnych zawodników: Johanna Cruijffa, Marco van 
Bastena, czy trenerów: Rinusa Michelsa, Luisa van Gaala 
i wielu innych. Gablota, w której znajdowały się cztery Pu-
chary Europy robiła wrażenie, gdyż najważniejsze trofeum 
klubowe na Starym Kontynencie było na wyciągnięcie ręki. 
Ostatnim akcentem muzeum był oficjalny sklep z pamiąt-
kami i gadżetami.

Punktem kulminacyjnym obozu w Amsterdamie był mecz 
na Stadionie Olimpijskim z okazji 75 rocznicy urodzin le-
gendarnego piłkarza Ajaxu – Sjaaka Swarta. Dziewczęta 
mogły z wysokości trybun zobaczyć w akcji wspomnianego 
już Swarta, a także Johanna Cruijffa, Ronalda De Boera, Pa-
tricka Kluiverta, Edwina Van Der Sara, Wesleya Sneijdera 
czy Rafaela Van Der Vaarta. 

Ostatniego dnia w ośrodku treningowym De Toekomst, 
Nasze piłkarki z U13 wraz z koleżankami z grupy U14 (re-
prezentowanej przez EKS Kolektyw Radwanice), rozegrały 
pomiędzy sobą turniej drużyn mieszanych, a jego triumfator-
ki otrzymały pamiątkowe postery z autografami wszystkich 
trenerów Akademii.

niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy...
Na spotkaniu podsumowującym dziewczyny otrzymały 

dyplomy ukończenia szkolenia w Akademii Ajax Amsterdam 
i nagrody rzeczowe (m.in.: piłki, bidony, przybornik szkolny 

– wszystko w barwach Ajaxu), natomiast wcześniej, o czym 
warto wspomnieć, każdy zespół otrzymał komplet strojów.

Na koniec były jeszcze pamiątkowe zdjęcia, a później już 
tylko długa i wyczerpująca podróż do domu.Mateusz Skwirut, Wiktoria Gawor i Karolina 

Jurkowska z Dennisem Bergkamp
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W sobotę 21 września odbyła się gala sportowa z okazji za-
kończenia projektu,,Szkółek Piłkarskich Nivea”, połączona 
z nocnym turniejem piłkarskim, który dla młodych adeptów 
piłki nożnej przygotował UKS Pawłów i ZSP w Pawłowie.

Projekt, który zakończył się tak wspaniale dla pawłowian 
(dziewczęta U13 wygrały finał krajowy w Warszawie, a po-
tem w nagrodę pojechały do Ajaxu Amsterdam na tygodnio-
wy obóz) wspominano przy okazji gali sportowej, która odby-
ła się w sobotni wieczór na hali sportowej w Pawłowie.

Zaproszenie na imprezę przyjęły władze gminy i powiatu, 
które chciały podziękować za rozsławienie gminy i powiatu 
w Polsce i w Europie.

Wójt Gminy Pietrowice Andrzej Wawrzynek podczas wy-
stąpienia przypomniał, że te sukcesy były możliwe dzięki 
pracy i treningom oraz wspaniałym bazom sportowym, któ-
re posiadają wszystkie placówki szkolne na terenie Gminy 
Pietrowice Wielkie, a także podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu, wręczając całej „złotej” dru-
żynie dziewcząt U-13 upominki i gadżety, które będą przy-
pominały o tym co takiego stało się w Warszawie.

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wajda podkreślił, 
że ten sukces pokazał, iż małe szkoły i kluby mogą odnosić 
sukcesy nawet w stolicy jeżeli jest zapał, motywacja i deter-
minacja ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces.

Obecny na gali Inspektor ds Sportu Starostwa Powiato-
wego Piotr Kielar nawiązał do ostatnich sukcesów polskiej 
żeńskiej reprezentacji U-17 licząc na to, że któraś z dziew-
cząt pójdzie w ślady naszych mistrzyń. Reprezentanci po-
wiatu raciborskiego wręczyli młodym piłkarkom okazałe 
piłki w kolorach różowych czyli szczególnie przyjaznych 
dla dziewcząt.

Koordynator szkółki Wojciech Zalewski przedstawił histo-
rię istnienia szkółki od początku do końca. Były imponujące 
liczby:

151 osób z pawłowskiej szkółki w Warszawie, • 
130 osób członków szkółki od września 2012 do czerwca • 
2013,
5 drużyn w ostatnim dniu w finałach w Warszawie (tyl-• 
ko Pawłow i Dębica wprowadziły po 5 drużyn do rundy 
finałowej),
400 godzin treningów prowadzonych przez 6 trenerów, • 
 40 imprez zorganizowanych na boisku i hali w Pawłowie, • 
nakręcony LIP DUB filmik z udziałem 100 młodych ak-• 
torów. 

Trener Mateusz Skwirut przedstawił relację wraz ze zdję-
ciami z wyjazdu do Holandii, gdzie nasze dziewczęta mogły 
trenować u boku Denisa Bergkampa i Franka de Boer’a na 
wspaniałych obiektach Ajaxu Amsterdam. Były też filmy 
z ostatnich dramatycznych chwil z finałów w Warszawie 
zakończone zwycięskimi rzutami karnymi dziewcząt U-13 
z Pawłowa. Dziewczęta U-13 sprawiły trenerom UKS Paw-
łów miłą niespodziankę wręczając okolicznościowe upominki, 
które będą przypominać sukces z 21 czerwca 2013 roku.

Po tej uroczystości rozpoczął się nocny festyn połączony 
z turniejem piłkarskim, który dzięki sztucznemu oświetleniu 
boiska przy szkole w Pawłowie mógł trwać aż do późnych go-
dzin nocnych. Młodzi piłkarze ze szkółki Nivea po raz ostat-
ni w tych składach zaprezentowali się rodzicom, trenerom 
i gościom na boisku w Pawłowie.

Dzięki wsparciu władz gminy wszyscy uczestnicy tej impre-
zy (ponad 150 osób) mogli spróbować smacznej grillowanej 
kiełbaski, a dla wszystkich dzieciaków przygotowano słodki 
poczęstunek.

Drugi Nocny Turniej w Pawłowie zakończył się meczem 
pomiędzy gimnazjalistami, a trenerami UKS Pawłów – wy-
grali oczywiście bardziej doświadczeni trenerzy 3-2.

w. Zalewski

nocny turniej na zakończenie
„PiŁkArSkicH SZkÓŁek niVeA”
w Pawłowie
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LKS Cyprzanów w dniach 29-30 
czerwca 2013 zorganizował II Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Palantowej o Pu-
char Starosty Powiatu Raciborskiego. 
W turnieju wzięło udział ponad 120 za-
wodników tworzących 8 drużyn w tym 
3 niemieckie: Spiekeroog, Kieler Keu-
len Kiel i F&A Berlin – Hamburg, dwie 
rumuńskie reprezentacje złożone z za-
wodników wszystkich rumuńskich klu-
bów pod szyldem Romania A i Romania 
B oraz trzy polskie: TEAM Lublin, KP 
Grabów oraz drużyna gospodarzy LKS 
Cyprzanów (Schlagball Team Cyprza-
nów). Uroczystego rozpoczęcia zawodów 
dokonał Starosta Powiatu Raciborskie-
go Adam Hajduk, Wójt Gminy Pietro-
wice Wielkie Andrzej Wawrzynek, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Raciborskie-
go Adam Wajda, Wójt Gminy Grabów 
Ryszard Kostrzewski oraz Król Palanta 
Adam Rapecki, który faktycznie rozpo-
czął zawody. Zawody w sobotę odbywały 
się w dwóch grupach po cztery drużyny 
w każdej. Zwycięzcy grup zagrali mecz 
finałowy o pierwsze miejsce w turnieju, 
drugie z kolei walczyły o miejsce trzecie. 
Całe podium zajęły drużyny niemieckie, 
mimo znaczącego podniesienia poziomu 
gry drużyn pozostałych, doświadczenie 
i częste rozgrywanie turniejów wzięło 
górę. Poniżej wszystkie wyniki Schlag-
balla (piłki palantowej):

Jedno zdanie o drużynie gospodarzy 
LKS Cyprzanów, które wygrało 1 spo-
tkanie zdecydowanie z KP Grabów, ale 
przegrało 2 nieznacznie 20:21 z Roma-
nia A i 22:24 z Spiekeroog, które wystą-

Grupa I

Spiekeroog KP Grabów 35 – 05

Romania A LKS Cyprzanów 21 – 20

KP Grabów LKS Cyprzanów 9 – 33

Spiekeroog Romania A 25 – 13

Romania A KP Grabów 34 – 10

Spiekeroog LKS Cyprzanów 24 – 22

„ku chwale Palanta”
piły w znacznie od-
młodzonym skła-
dzie, gdyż część 
zawodników LKS 
Cyprzanów wzięło 
na swoje barki or-
ganizacje turnieju, 
festynu sportowe-
go i pobytu gości 
w Cyprzanowie. 
Turniej trwał do 
późnych godzin popołudniowych, a za-
raz po zakończeniu turnieju zostały wrę-
czone pamiątkowe puchary, a po nim 
odbył się nieplanowany mecz piłkarski 
LKS Cyprzanów–Rumunia zakończony 
zwycięstwem gospodarzy 3:2.

W godzinach wieczornych w namiocie 
biesiadnym gości bawiła cyprzanowska 
grupa 3+1 oraz zespół Agat. W niedzielę 
w godzinach dopołudniowych odbył się 
TURNIEJ OINY (rumuńskiej odmia-
ny piłki palantowej). Turniej zakończył 
się zwycięstwem reprezentacji Rumunii 
przed reprezentacjami Polski i Niemiec. 
Po turnieju OINY , odbył się tradycyjny 
Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie 
w Piłce Nożnej Seniorów, a zwycięstwo 
zawodów przypadło drużynie beniamin-
ka A klasy LKS Pawłów, który wygrał 
wszystkie 3 pojedynki. Pozostałe dru-
żyny wygrały po 1 meczu i o miejscach 
zdecydowały bramki. 

Jednocześnie w namiocie biesiadnym 
były występy zespołów Raciborskie-
go Centrum Kultury grupy tanecznej 
SKAZA i grupy wokalnej Perspektywa, 
a zabawę taneczną prowadził zespół 

Tirol Band. Po wręczeniu przez Wój-
ta Andrzeja Wawrzynka i sekretarza 
Adama Wajdę pucharu za zwycięstwo 
dla LKS Pawłów oraz nagród dla pozo-
stałych uczestników, wręczono Puchary 
dla LKS Pawłów za awans do A klasy 
oraz okazjonalne Puchary od Starosty, 
Wójta i Przewodniczącego Rady Powia-
tu z okazji Jubileuszu 95lecia LKS Cy-
przanów. Wyniki dwudniowych zawo-
dów można było śledzić na dużej tabli-
cy świetlnej, które znacznie podnosiło 
rangę imprezy i przejrzystość wyników 
na bieżąco aktualizowanych, co jeszcze 
bardziej ułatwiało zrozumienie i urato-
wanie od zapomnienia gry palantowej, 
którą uprawiano już w średniowieczu, 

Mecz o 3 miejsce:

Spiekeroog Kieler Keuler Kiel 17 – 18

Mecz o 3 miejsce:

Romania A F&A Berlin 16 – 18

Grupa II

F&A Berlin TEAM Lublin 38 – 1

Kieler Keuler Kiel Romania B 21 – 12  

TEAM Lublin Romania B 9 – 29

F&A Berlin Kieler Keuler Kiel 16 – 34

Kieler Keuler Kiel TEAM Lublin 32 – 9

F&A Berlin Romania B 23 – 1

Fot. Ceremonia rozpoczęcia Turnieju

Wyniki Pucharu Wójta:

LKS Pawłów LKS Samborowice 2– 0

LKS Cyprzanów START Pietrowice 0 – 3  

START Pietrowice LKS Pawłów 0 – 1  

LKS Samborowice LKS Cyprzanów 0 – 1

LKS Pawłów LKS Cyprzanów 1 – 0

LKS Samborowice START Pietrowice 4 – 0

Tabela Pucharu Wójta:
1) LKS Pawłów   9   4:0   +4
2) LKS Samborowice   3   4:3   +1
3) START PIETROWICE   3   3:5   -2
4) LKS Cyprzanów   3   1:4   -3
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a reaktywowanej w Cyprzanowie w 2010 r. Dzięki zaanga-
żowaniu zawodników i działaczy LKS Cyprzanów oraz ludzi 
dobrej woli, których wszystkich nie sposób wymienić, w imie-
niu organizatorów chciałbym w szczególności podziękować 
pracowniczkom urzędu za przygotowanie śniadań, sędziom 
Wernerowi Weiss, Konradowi Kuroczik, Markowi Kuroczik, 
Bernardowi Niewierze i Denisowi Ściborskiemu za czuwanie 
nad przebiegiem turnieju oraz Witoldowi Kolowcy za komen-
towanie zawodów oraz opiekunom drużyn zagranicznych tj. 
Sewerynowi Mielnik, Tomaszowi Kaszy i Markowi Kuroczik. 
Dziękuję również sponsorom, w szczególności firmie Prebex 
z Wrocławia za ufundowanie nowych strojów dla drużyny 
z Cyprzanowa.

Zarząd LKS Cyprzanów dziękuję bardzo za szeroką po-
moc Wójtowi i Sekretarzowi Gminy Pietrowice Wielkie oraz 
Staroście Powiatu Raciborskiego za udział i ufundowanie 
nagród.

Na końcu jeszcze jedno podziękowanie dla najbardziej po-
zytywnie zakręconego w Cyprzanowie Sebastiana Ściborskie-
go bez którego całego tego turnieju by nie było.

Prezes lkS cyprzanów
Gerard Bula

Fot. Odmłodzona drużyna LKS Cyprzanów
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że termin dostarczania materiaów do następnego numeru
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kornice.:   W ostatnią niedzielę lipca sołectwo Kornice bawiło 
się na corocznym festynie rodzinnym, który w wiosce znaczy 
tyle co gdzie indziej dożynki. To od tej imprezy zaczyna się 
liczyć kalendarz świętowania za plony w gminie Pietrowice 
Wielkie.

kornice rozpoczynają 
sezon dożynkowy festynem

Tym razem na 
placu przy świetlicy 
za remizą główną 
atrakcją festynu był 
występ kabaretu 
gospodyń z Pstrąż-
nej. Wieczorem do 
tańca przygrywał 
Waldemar Świer-
czek z zespołem 
Ex Aequo. Niestety, 
nie było wielu chęt-
nych do zawodów 
powożenia taczką, 
którą to konkuren-

cję podpatrzono 
w zaprzyjaźnionej 
wiosce o tej samej 
nazwie, czeskich 
Kornicach. Poza 
tym zbierano pla-
stikowe nakrętki 
dla chorego Kuby 
z Raciborza.

Festyn odbył się 
przy sprzyjającej 
pogodzie a przez 
upał obroty przy 
stoisku z napoja-
mi cieszyły orga-
nizatorów. Impre-
zę zorganizował 
samorząd sołecki.

(woj)

Piotr Gawron i daniel seidel kusili 
rumianymi kiełbaskami i stekami z grilla

sołtys elżbieta Hermet w taczce 
przygotowanej do konkursu

cecylia Gieroń i Bożena Pawlasek częstowały 
swojskim kołoczem
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Gospodarka odpadami pod władz-
twem nowej ustawy funkcjonuje już po-
nad trzy miesiące. Za szybko by doko-
nywać oceny jej funkcjonowania. Warto 
jednak przypomnieć kilka aspektów jej 
funkcjonowania, jak i wyjaśnić niedo-
magania.

Jednym z nowych obowiązków dla 
mieszkańców jest złożenie stosownej 
deklaracji o ilości osób zamieszkują-
cych posesję i obliczeniu na tej podsta-
wie tzw. opłaty śmieciowej. Pamiętać 
należy, aby dokonywać korekty tej de-
klaracji w przypadku zmiany ilości osób 
zamieszkujących posesję, aktualizując 
tym samym kwotę opłaty śmieciowej. 
Zmianę zgłasza się w terminie 14 dni 
od zaistnienia zmiany w Urzędzie Gmi-
ny pok. nr 4 lub 3. Warto zabrać rów-
nież książeczkę opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w celu jej 
modyfikacji.

Każdy mieszkaniec otrzymał również 
książeczkę opłat za gospodarowanie od-

padami komunalnymi, 
zawierającą: harmono-
gram wywozu odpadów 
komunalnych, terminy 
wywozu surowców segre-
gowanych w workach, za-
sady zbiórki odpadów se-
gregowanych jak i kwoty 
i terminy opłat. Stosow-
ne opłaty można uiszczać 
u sołtysów, w kasie Urzę-
du Gminy, jak i na konto bankowe. 

Istotne jest również zgłaszanie wszel-
kich przypadków niezbierania kubłów 
czy worków z surowcami segregowany-
mi bezpośrednio do Urzędu Gminy po 
nr tel. (032) 4198075 wew. 123.

W każdą sobotę od 9.00 do 13.00 przy 
ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich 
(baza Zakładu Komunalnego), funkcjo-
nuje Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Przyjmowane 
są bezpłatnie: surowce wtórne w wor-
kach + odpady budowlane (do 300 kg 

Realizacja programu montażu Przy-
domowych Biologicznych Oczyszczal-
ni Ścieków już osiągnęła półmetek; za-
montowanych jest już ponad 650 szt. 
oczyszczalni. Trwają kolejne montaże 
zgodnie z harmonogramem dla poszcze-
gólnych sołectw.

Warto podziękować wielu mieszkań-
com, którzy już proces montażu mają 
za sobą, za okazaną cierpliwość i wy-
rozumiałość w czasie procesu montażu 
oczyszczalni na swojej posesji.

Po zamontowaniu oczyszczalni od-
wiedzają Państwa także pracownicy fir-
my Sigmatic w celu zamontowania kart 
sim i modemów służących monitorowa-
niu pracy oczyszczalni. Przez pracow-

ników Urzędu Gminy dostarczane są 
również do oczyszczalni szczepy bakte-
rii w celu przyśpieszenia procesu biolo-
gicznego w oczyszczalni i wytworzenia 
się stosownej flory bakteryjnej.

Wszelkie uwagi i pytania związane 
z pracą oczyszczalni należy zgłaszać do 
Zakładu Komunalnego w Pietrowicach 
Wielkich pod nr tel. (032) 4198085, 603 
541 811, który prowadzi serwis i nadzór 
właściwej pracy oczyszczalni. 

Trwają również prace związane z uzy-
skaniem stosownych pozwoleń wodno-
prawnych dla poszczególnych sołectw, 
umożliwiających regulację zrzutu desz-
czówki, jak i oczyszczonych ścieków do 
kanalizacji ogólnospławnej. 

PBOś – stan zaawansowania realizacji projektu Widać już pierwsze efekty wprowa-
dzanego systemu w postaci czystych 
rzeczek płynących przy niektórych so-
łectwach, które do niedawna były no-
śnikiem ścieków. 

Dbając o czystość ścieków z wszystkich 
posesji, jak i aktualny stan prawny, sto-
sownie do uchwały Rady Gminy o przy-
jęciu regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w Gminie z dnia 29.04.2013 r., 
mieszkańcy którzy nie zdecydowali się 
na system montażu PBOŚ, będą do koń-
ca roku, wzywani do przedstawienia 
umowy i rachunków na wywóz ścieków 
w wysokości 80% od ilości pobranej wody. 
Należy również posiadać szczelne szam-
bo w dobrym stanie technicznym. 

Sekretarz Gminy Pietrowice wielkie
Adam wajda

bezpłatnie), wielkogabaryty, zużyty 
sprzęt elektryczny i elktroniczny. Nie 
są przyjmowane brązowe worki z od-
padami biodegradowalnymi.

W miesiącu lipcu pojawił się również 
problem z dostarczaniem dla wszystkich 
mieszkańców nowych kubłów. Zgodnie 

z warunkami przetargu, ogło-
szonym przez Gminę, po stro-
nie wykonawcy usługi leżał obo-
wiązek bezpłatnego wyposaże-
nia posesji w kubły na odpady. 
Po licznych interwencjach Gmi-
ny, wykonawca usługi tj. Przed-
siębiorstwo Komunalne w Ra-
ciborzu przedstawiało zawarte 
stosowne umowy z dostawcami 
kubłów, z których jednoznacz-
nie wynikało, iż PK poczyni-
ło wszelkie niezbędne kroki 

w celu zaopatrzenia mieszkańców na-
szej Gminy w kubły, jednak zbieg wpro-
wadzenia reformy śmieciowej w całym 
kraju spowodował brak możliwości wy-
produkowania i dostarczenia potrzebnej 
ilości kubłów na rynek stąd opóźnienia. 
Osoby, które zgłosiły w deklaracji wię-
cej niż 3 domowników i nie starcza im 
jeden kubeł, mogą się zgłaszać po drugi 
kubeł do Urzędu Gminy w godzinach 
pracy Urzędu. 

Sekretarz Gminy Pietrowice wielkie
Adam wajda

Gospodarka odpadami 
– kilka przypomnień
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kornice:     Przyjaźń, żeby była szczera i trwała, wymaga ciągłych zabiegów i pod-
trzymywania kontaktów. W myśl tej zasady nasi przyjaciele z czeskich Kornic za-
prosili nas ponownie do siebie. Okazją do spotkania, a przy okazji i świętowania, 
był jubileusz 130 lecia istnienia ochotniczej straży pożarnej w tej małej wiosce, 
obchodzony 13 lipca b.r.

„kornicki most”

Gospodarze przygotowali tę uroczy-
stość bardzo starannie. Na rozpoczę-
cie obchodów odprawiona została msza 
święta w małej kapliczce, usytuowanej 
w centrum wsi. Było to nie lada wyda-
rzenie, bowiem msza tutaj odbywa się 
tylko 1 raz w roku. Po zakończonej mszy 
przeszliśmy z mieszkańcami pod pomnik 
korniczan poległych w wojnach świato-
wych, a jeszcze później najstarsi obywa-
tele wsi posadzili Lipę Mieszkańców, któ-
ra zasiliła bujny drzewostan lipowy, two-
rzący zieloną oazę w centrum wsi.

Następnie przez wioskę przemaszero-
wał pochód złożony ze strażaków ochot-

ników w mundurach, 
grupy w strojach hi-
storycznych, grupy 
żeńskiej i grupy za-
proszonych gości, na 
czele którego jechała 
zabytkowa sikawka 
strażacka ciągniona 
przez konie. Po ape-
lu i odznaczeniach 
strażaków ochotni-
ków rozpoczęły się 
pokazy sprawno-
ści strażaków i ich 
sprzętu. Nie zabra-

PrZyJAźni

kło również pokazu możliwości zabyt-
kowej sikawki, która spisała się nader 
dobrze. 

Później przyszedł czas na część re-
kreacyjną. Zapraszając nas do siebie 
goście wciąż nas namawiali, abyśmy 
zabrali ze sobą plavky, czyli stroje ką-
pielowe, bo będzie zorganizowana kor-
nicka lavka. Nie bardzo wiedzieliśmy co 
to jest, ale wkrótce dowiedzieliśmy się: 
na ogromnym zbiorniku wody utworzo-
no ruchomy tor dla specjalnych taczek, 
pchanych przez ochotników, wiozących 
w owych taczkach swojego partera/part-
nerkę. Pary zawodników zgłaszały się 
przed rozpoczęciem zawodów u jurorów. 
Naszą delegację godnie reprezentowali: 
Anna Musioł i Daniel Hermet, przejeż-
dżając tor „bez wpadki”, czyli upadku 
do wody. Do zawodów zgłosiło się wiele 
par, dając widzom wiele okazji do śmie-
chu. Przy tym okazało się, że nasi po-
łudniowi sąsiedzi świetnie potrafią się 
bawić, a kornicka lavka, czyli w tłuma-
czeniu: „kornicki most”, służyła głów-
nie zabawie zarówno uczestników, jak 
i widzów.

Pełni wrażeń i nowych pomysłów, 
zadowoleni z miło spędzonego dnia 
w przyjaznej nam czeskiej wiosce, wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną mając 
obietnicę naszych gospodarzy, że wkrót-
ce przyjadą z rewizytą.

g.s.

Uroczysty przemarsz przez wioskę

Kornicka lavka
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turniej Orlika 
o Puchar Premiera tuska 2013

Drużyny dziewcząt U-11 i U-13 za-
kończyły tegoroczną przygodę z turnie-
jem Orlika o Puchar Premiera Tuska 
na czwartym miejscu w województwie 
śląskim. Najlepsze okazały się aktualne 
mistrzynie kraju Tygryski Świętochło-
wice w kategorii dziewcząt starszych 
i UKS Sól w kategorii dziewcząt młod-
szych.

Dziewczęta starsze w półfinale woje-
wódzkim zmierzyły się ,,ze znajomymi 
ze szkółki Nivea” drużyną z Kotulina, 
pokonując ją 4-0, w ćwierćfinale poko-
nały Rydułtowy 5-0, w półfinale Tygry-
ski Silesia Świętochłowice 2-1, a w fina-
le pokonały Rudnik 2-0.

Na boiskach POSiR Pszczyna, gdzie 
odbył się finał Śląska Turnieju Orlika 
nie było już tak łatwo, gdyż po poraż-
kach z Niegową i z Kochanowicami za-
kończyły rozgrywki na IV miejscu.

Dziewczęta młodsze również w finale 
województwa śląskiego zajęły IV miej-
sce – na swojej drodze stanęły im kole-
żanki ze Skrzyszowa (wygrana 12-1), 
a także Szonowice (remis 2-2) oraz 
dziewczęta z Soli, Jaworzna i Kłomnic 
(trzy porażki).

Do awansu do finału niewiele zabra-
kło młodszym chłopcom z UKS Pawłów 
i gimnazjalistom z Pietrowic. Drużyna 
chłopców z Pawłowa w półfinale woje-

wódzkim w Wodzisławiu pokonała 6-2 
Skrzyszów, 5-0 Rydułtowy i przegrała 
2-5 z Pszowem kończąc zawody na II 
miejscu.

Chłopcy starsi z Pietrowic grając 
w Rydułtowach zremisowali z Wodzi-
sławiem 4-4, pokonali 4-1 Racibórz i 4-1 
Kuźnię Raciborską. W meczu o awans 
do finałów w Pszczynie przegrali 0-2 
z Czyżowicami kończąc rozgrywki rów-
nież na drugim miejscu.

UKS Pawłów zaprasza w nowym 
roku szkolnym 2013/2014 wszystkie 
dziewczęta, które kochają piłkę noż-
ną na treningi z mistrzyniami Polski 
z Unii Racibórz – Dorotą Wilk i Anią 
Żelazko:

dziewczęta młodsze -poniedziałek • 
14.30 -16.00
dziewczęta starsze – piątek 14.30-• 
16.00 

Miejsce treningów – boisko przy ZSP 
Pawłów 

w. Zalewski

uks Pawłów – dziewczęta młodsze: sandra Wojtaszek, ania Berlik, ewa zym-
la, kamila miensopust, karolina cebula, Weronika kulik, Patrycja janocha, 
Wiktoria stosiek, kamila solich, nicole Wycisk i katarzyna jaszek, trener 
Wojciech zalewski

uks Pawłów – dziewczęta starsze: aneta Grabowski, roksana niedziela, 
magda zając, justyna Gawlina, aleksandra strzeduła, Laura Wojtaszek, na-
talia kurzeja, karolina jurkowska, Wiktoria Gawor i sandra krzyżok, karolina 
zymla, trener Wojciech zalewski

uks Pawłów – chłopcy 
młodsi: mateusz maj-
nusz, marcel Wilczek, 
robert fojcik, michał 
fojtzik, jakub Przybyła, 
adam schmidt, adam 
majnusz, klaudiusz 
Parusel, mateusz okrent 
i mateusz majcherek, 
trenerzy mateusz skwi-
rut i Wojciech zalewski
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W sobotę 28 września już po raz piąty do Krowiarek zjecha-
li miłośnicy koni. Na zaproszenie organizatorów, czyli Gminy 
Pietrowice Wielkie i państwa Ziegler pozytywnie odpowie-
działo kilkudziesięciu okolicznych hodowców. Nie zabrakło 
także gości zza naszej południowej granicy. Wszyscy uczest-
nicy, wierzchem, bryczkami i wozami tradycyjnie zgromadzili 
się przy Zielonym Centrum , skąd po odmówieniu modlitwy 
o godz. 14.30 ruszyli, jak co roku, na objazd wokół Krowiarek. 

HUBertUS
w krowiarkach

Rafał Wochnik - zwycięzca „gonitwy za lisem”



31G Ł O S  G M I N Y  P i e t r O w i c e  w i e l k i e  /   W R Z E S I E ń  2 0 1 3

Na czele jechali: master Gerard Marcinek i współorganizator 
Paweł Ziegler, a za nimi prawie czterdziestka koni. W tym 
czasie pod namiotem scenę oponowały dzieci, dla których na-
uczycielki zorganizowały gry i zabawy ze słodkimi nagrodami. 
Po prawie dwóch godzinach jeźdźcy przybyli do przypałaco-
wego parku, gdzie nastąpił kulminacyjny punkt dzisiejszej 
imprezy – gonitwa za lisem. Uciekającym z przypiętą do ra-
mienia lisią kitą był ubiegłoroczny zwycięzca Adam Bugdol. 
W opinii uczestników i widzów, tegoroczna gonitwa była naj-
dłuższą i najbardziej widowiskową w całej pięcioletniej tra-

dycji tej imprezy. W ostateczności, po wyczerpującej pogoni 
zwycięzcą został Rafał Wochnik z Raciborza, który był już 
lisem na pierwszym Hubertusie w 2009 roku. Po gonitwie 
wszyscy przeszli na teren Zielonego Centrum, gdzie pod na-
miotem odbyła się biesiada śląska z Tolkiem, a zwieńczeniem 
całości była zabawa taneczna z zespołem P&M. Pomimo nie 
najcieplejszej aury zakończyła się ona po północy, z czego 
wynika, że była udana. Organizatorzy pragną podziękować 
wszystkim osobom, które pomogły przy organizacji Hubertu-
sa. Za rok spotkamy się po raz szósty i już dzisiaj wszystkich 
serdecznie zapraszamy do Krowiarek.

 A.O.
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ZSP Samborowice » Od lewej: Maximilian Wycisk, Klaudia Trojańska, Natalia 
Grzegorczyk, Maya Wycisk, Julia Grzegorczyk, Izabela Gans, Ewa Plura, Marta 
Niewiera, Jan Syjud, wychowawca ilona Gawlica

SP Pietrowice w. Filia cyprzanów » Chort Agata, Cieśla Karolina, Daniel Zu-
zanna, Kiełkowska Magdalena, Kuroczik Patryk, Legan Kamil, Rudziok Łukasz, 
Wilczek Dawid, Wojtek  Kacper, Zuber Dominik, wychowawca: ewa sepioło

Gimnazjum w Pietrowicach wielkich, klasa i A » Cygler Marcel, Durschlag 
Michaela, Fleger Kamil, Gregor Łukasz, Gregor Mateusz, Grzegorczyk Patryk, 
Kampik Aleksander, Klobuczek Nicole, Kroker Anna, Krutki Michał, Krzyżok 
Sandra, Kusz Teresa, Labud Sabina, Marcol Robert, Moc Jakub, Modła Alek-
sander, Posmyk Nikolina, Różycka Julia, Sniehotta Dorota, Stajner Justyna, 
Tyrała Patryk, Wajda Wojciech, Węglarz Aneta, Zając Magdalena, wychowaw-
ca: anna Przysiężniuk

Gimnazjum w Pietrowicach wielkich, klasa i B » Gawlina Justyna, Grabowski 
Aneta, Grela Artur, Hajdarowicz Kacper, Holeczek Dominik, Jurkowski Kamil, 
Krautwurst Szymon, Krupa Izabela, Krybus Michał, Kurka Dominika, Kusz 
Kamil, Liszka Adam, Muszal Paweł, Nosal Kamila, Nowak Denis, Połobiatko 
Agnieszka, Pruski Julia, Rusnarczyk Karol, Sopel Tomasz, Strzeduła Aleksan-
dra, Suchanek Tomasz, Szramowska Paulina, Wąchała Marcin, Wilczek Artur, 
Złoty Krzysztof, Zuber Grzegorz, wychowawca: jolanta koterba

ZSP krowiarki » Brzeza Piotr, Brzeza Martyna, Fleger Anna, Franczyk Dominik, 
Florian Dawid, Gorczowska Karolina, Gorczowska Milena, Jurgowian Tymo-
teusz, Kapłanek Vanessa, Kocur Anna, Kowacz Michał, Piątek Nikol, Stajner 
Robert, Steiner Julia, wychowawca cecylia jakubiec

ZSP Pawłów » Fojcik 
Paulina, Knura Alan, 
Pientka Paulina, Plura 
Weronika, Rybka Do-
minika, Salomon Jan, 
Scherner Maksymilian, 
Wilczek Jakub, wycho-
wawca: renata muszal

SP Pietrowice wielkie » Chmielewska Julia, Chryczyk Karolina, Dyrszlag 
Robert, Gawron Emilia, Gieron Oliver, Herud Julia, Horny Nadia, Kiełkow-
ski Maksymilian, Korba Sergiusz, Koszela Dominik, Krause Tomasz, Kubik 
Karolina, Kudla Rafał, Łubik Kacper, Marcinek Wiktoria, Mróz Igor, Newerla 
Łukasz, Olender Bartosz, Pawlasek Marta, Pryga Dagmara, Steuer Dominika, 
Suchanek Rafał, Trompeta Tomasz, Wieder Sylwia, Woźnica Oliver, wycho-
wawca Beata kiełtyka

Pierwszoklasiści roku szkolnego 2013/2014


