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Podsumowanie roku 2019 i plany na rok bieżący

2019
Ubiegły rok to czas intensywnego 

rozwoju naszej gminy. Standard bieżące-
go utrzymania obiektów komunalnych  
i gminnej infrastruktury (dróg, chodników, 
oświetlania ulic oraz parków i zielonych 
skwerów) wykonany był na poziomie 
lat ubiegłych. Aby zaspokoić potrzeby 
mieszkańców, rozwinęliśmy komunikację 
lokalną o nowe rejony Pawłowic, Golaso-
wic i Jarząbkowic, a Krzyżowice uzyskały 
bezpośrednie połączenie z Żorami, dzięki 
czemu mieszkańcy mają ułatwiony dojazd 
do szkół i zakładów pracy. Zwiększyliśmy 
też poziom finansowania inicjatyw kul-
turalnych i sportowych oraz wydatków 
na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę 
środowiska. 

Powoli zapominamy o wielkich per-
turbacjach finansowych związanych ze 
zwrotem prawie 50 mln zł podatków od 
wyrobisk górniczych oraz naliczonych 
od nich odsetek. Ustabilizowana sytuacja 
finansowa i wpływy do budżetu, m.in. 
od małych i średnich firm spowodowały,  
że dochody gminy w stosunku do lat 2014-
15 znacznie wzrosły i w 2019 r. wyniosły 
110 mln zł.  

Większość inwestycji zaplanowanych 
na 2019 rok zostało zrealizowanych, choć 
w niektórych przypadkach pojawiły się 
problemy, powodujące konieczność prze-
niesienia kilku zadań na rok 2020. 

Z głównych, finansowanych przez 
gminę, inwestycji drogowych należy 
wymienić: kompleksową przebudowę  
ul. Wiśniowej i ul. Widokowej oraz budowę 
ul. Krzyżowej w Pielgrzymowicach, przebu-
dowę ul. Dąbkowej w Pniówku, budowę 
ul. Lema w Golasowicach, budowę ul.  
Ks. Kuboszka wraz z kanalizacją sanitarną 
w Krzyżowicach oraz budowę chodnika 

i oświetlenia przy drodze powiatowej  
ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach. W tym 
ostatnim przypadku gmina pokryła prawie 
80� kosztów inwestycji, a powiat sfinan-
sował pozostałą część. Zrealizowaliśmy 
również remonty wielkopowierzchnio-
we m.in. na ul. Grzybowej i ul. Dobrej  
w Pawłowicach, ul. Pukowca w Osiedlu 
Pawłowice, ul. Kolejowej w Warszowicach,  
ul. Norwida w Golasowicach, ul. Owo-
cowej w Jarząbkowicach i ul. Akacjowej  
w Pielgrzymowicach.

   Należy również wspomnieć o wy-
budowaniu przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad ekranów 
dźwiękochłonnych i odcinka drogi go-
spodarczej wzdłuż DK 81. Powiat wykonał 
część chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżo-
wicach i wyznaczył ścieżki rowerowe na  
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, a kopal-
nia „Pniówek” wybudowała nowy most 
nad Pawłówką na ul. Wyzwolenia w Paw-
łowicach oraz wyremontowała ul. Kruczą 
w Pniówku.

W inwestycjach kubaturowych re-
alizowanych w 2019 roku zakończono 
kompleksowy remont Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w sołectwie Osiedle 
Pawłowice. Jego ostatnim etapem była 
budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztucz-
ną nawierzchnią oraz bieżni. W 2019 
roku w centrum multidyscyplinarnym 
wybudowano tor rolkowy oraz boisko do 
badmintona. Rozbudowaliśmy również 
plac zabaw w Jarząbkowicach i Osiedlu 
Pawłowice oraz Zakątek Przyjazny Rodzinie 
w Warszowicach. 

Rozbudowany został Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Golasowicach, rozpoczęto 
rozbudowę przedszkola w Warszowicach 
oraz remont i przebudowę przedszkola  
w Pawłowicach. W przypadku przedszkoli, 
zmiany przepisów budowlanych oraz 
ich interpretacja przez projektantów  
i Powiatowy Nadzór Budowlany spowo-
dowały wydłużenie czasu realizacji zadań. 
Nowe przepisy obligują do dostosowania 
obiektów użyteczności publicznych,  
w tym wszystkich szkół i przedszkoli, do 
osób niepełnosprawnych, nawet jeżeli 
inne przepisy mówią o konieczności ogra-
niczenia dostępu dzieci przedszkolnych 
do wind. Spowodowało to konieczność 
zlecenia przez gminę nowych projektów 
budowlanych uwzględniających budowę 
wind, a tym samym wykonanie inwestycji 
wydłużyło się do 2020 roku. Zwiększy się 
też ich koszt.  

Przygotowaliśmy dokumentacje doty-
czące instalacji fotowoltaicznych, projek-

tów drogowych i budowlanych niezbędne 
do prowadzenia inwestycji i remontów  
w 2020 roku. Nie przygotowaliśmy jednak 
dokumentacji budowy nowej drogi wy-
jazdowej na ul. Wodzisławską, ponieważ 
Zebranie Wiejskie i Rada Sołecka Osiedla 
Pawłowice zmieniła zdanie na ten temat. 
Nowa koncepcja zagospodarowania tego 
terenu będzie polegała na budowie w tym 
miejscu parkingu. 

Ze względu na protesty mieszkańców, 
w Pawłowicach nie udało się wybudować 
nowoczesnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów (PSZOK). Pomimo 
przygotowanego projektu, gmina nie 
uzyskała pozwolenia na budowę, ani  
1,45 mln zł dotacji unijnej. W listopadzie 
2019 r. upłynął termin dostarczenia za-
świadczenia o przekazaniu gminie przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
KOWR własności 6,5 ara gruntu przyle-
gającego do naszego Gminnego Zespołu 
Komunalnego od strony ul. Mickiewi-
cza. Procedura przekazania tego gruntu 
przedłużyła się ze względu na wniosek 
grupy mieszkańców Pawłowic złożony do 
KOWR-u o ponowne sprawdzenie wniosku 
przygotowanego przez gminę Pawłowice 
w sprawie przekazania własności gruntu. 
Obawy części mieszkańców, co do sposobu 
zagospodarowania tego terenu prawdo-
podobnie wynikały z plotki, która pojawiła 
się w 2018 roku i wskazywała, że Urząd 
Gminy Pawłowice wraz z wójtem chcą wy-
budować na 15 hektarach obejmujących 
również teren PSZOK-u spalarnię śmieci, 
wysypisko albo ubojnię bydła. Proces 
sprawdzania gminnego wniosku zakończył 
się dopiero w ubiegłym miesiącu. KOWR  
w działaniach gminy Pawłowice nie znalazł 
żadnych uchybień i przesłał wniosek do 
akceptacji Ministra Rolnictwa. Niestety, na 
unijną dotację jest już za późno i budowa 
PSZOK-u będzie musiała odbyć się kosztem 
gminnych inwestycji, bo konkurs został już 
rozstrzygnięty. 

W 2019 roku kontynuowaliśmy pro-
gram redukcji niskiej emisji poprzez 
dopłatę po 7 tys. zł do wymiany blisko 
300 „kopciuchów”, a ponad milion złotych 
pozyskaliśmy na dopłaty do utylizacji 
azbestowych pokryć dachowych. 

Gmina aktywizuje mieszkańców po-
przez inicjatywy lokalne polegające na 
współdziałaniu i współfinansowaniu 
inwestycji oraz wydarzeń sportowych 
kulturalnych przez mieszkańców oraz 
gminę. W tym miejscu należy wyróżnić 
organizowane w naszej miejscowości 
liczne wydarzenia kulturalne i sportowe: 
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jarmarki świąteczne, imprezy dożynkowe, 
muzyczne, barbórkowe, przeglądy zespo-
łów wokalnych i zawody sportowe (np. 
szachy, pływanie, bieganie, narciarstwo). 

Nasze zespoły działające w dziedzinie 
kultury i sztuki oraz sportowcy zdobywają 
czołowe miejsca w skali regionu i kraju. 
Mieszkańcy naszej gminy zdobyli mistrzo-
stwo świata w triatlonie, mistrzostwo 
Europy w curlingu, pływaniu, szachach 
i dżudo. Mamy nawet mistrza świata 
we fryzjerstwie! Cieszy fakt, że ponad  
800 dzieci i młodzieży oraz ponad 400 osób 
dorosłych trenuje w klubach sportowych 
współfinansowanych przez gminę.  

Sukcesywnie rozwijamy ofertę oświato-
wą i wychowawczą dla dzieci i młodzieży. 
W ubiegłym roku w gminie powstało 
technikum elektryczne oraz kolejna 
klasa mistrzostwa sportowego w kate-
gorii pływanie. Kontynuowane są zajęcia  
w ramach ogniska muzycznego oraz edu-
kacji dla dorosłych. Wyniki uzyskiwane ze 
sprawdzianów, egzaminów i matur przez 
naszych uczniów są wyższe od średniej w 
powiecie, województwie i kraju, a techni-
kum zajmuje 11 miejsce w województwie 
śląskim w prestiżowym rankingu czasopi-
sma Perspektywy. Z przedszkoli publicz-
nych korzysta ponad 600 dzieci.

Gmina współfinansuje też pięć niepu-
blicznych przedszkoli z ponad 200 miejsca-
mi dla dzieci oraz żłobek z 60 miejscami. 

Wyróżniającym się w nauce i sporcie,  
z podatków mieszkańców gminy, ufundo-
wano po raz kolejny ok. 50 stypendiów, 
natomiast ze środków pochodzących  
z akcyzy alkoholowej w Osiedlowym Domu 
Kultury uruchomiono placówkę wsparcia 
dziennego dla 25 dzieci. 

Wiele inwestycji i wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych było współfinan-
sowanych przez sponsorów: Fundację 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, JAS-FBG 
S.A. i wiele innych firm, którym serdecznie 
dziękuję za wsparcie.

 
2020

17 grudnia 2019 roku Rada Gminy 
Pawłowice uchwaliła zaproponowany 
przez Wójta budżet dla naszej gminy na 
2020 rok  w wysokości: dochody 120 mln 
zł, wydatki 127 mln zł. Wykazany deficyt 
zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych 
oraz pożyczki, którą chcemy zaciągnąć na 
dopłaty dla mieszkańców na wymianę 
kotłów. Na tegoroczne inwestycje chcemy 
przeznaczyć ok. 25 mln zł. Pozyskane do-
datkowo środki z funduszy krajowych czy 
unijnych będziemy również przeznaczać 
na inwestycje. 

W stosunku do ubiegłorocznego  
budżetu zaplanowanych dochodów jest  

o blisko 10 mln zł więcej. Dlatego też mimo 
znacznego wzrostu kosztu usług, jesteśmy 
w stanie finansować bieżące utrzymanie 
gminy, w tym realizować zadania  związane 
z komunikacją, oświetleniem, bieżącym 
utrzymaniem dróg, zdrowiem, bezpieczeń-
stwem, dostawą wody, odbiorem ścieków 
i odpadów.

  W stosunku do lat ubiegłych, dota-
cje z budżetu gminy na realizację zadań  
z zakresu oświaty, kultury i sportu zosta-
ną nieznacznie zwiększone. W budżecie 
tym pozwoliliśmy sobie na zaplanowanie 
zwiększonej ilości inwestycji.  Największy-
mi planowanymi inwestycjami realizowa-
nymi w 2020 roku będą między innymi: 
rozbudowa kanalizacji na ul. Gruntowej, 
Borowej i Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach 
oraz wymiana 1020 drogowych punktów 
świetlnych na ledowe. Na ten cel pozyska-
liśmy dotację unijną w wysokości ponad 
2 mln zł. 

Kolejną dużą inwestycją, za prawie 
6,8 mln zł,  jest modernizacja transportu  
i budowa m.in. 24 punktów przesiadko-
wych we wszystkich naszych sołectwach. 
Na ten cel udało nam się pozyskać ze środ-
ków unijnych kwotę ponad 5 mln zł. Będzie 
również kontynuowany projekt budowy 
dróg do pól, w ramach którego będziemy 
wnioskować o dotację na budowę ul. Klo-
nowej w Pawłowicach.   

 Ponadto, w uchwalonym przez Radę 
Gminy Pawłowice budżecie znalazły się 
inwestycje kubaturowe w obiektach oświa-
towych: Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
Krzyżowice, szkołach w Warszowicach  
i Golasowicach oraz dokończenie robót  
w przedszkolach (Warszowice, Pawłowice). 
W sumie bieżące finansowanie oświaty 
oraz inwestycje oświatowe będą kosztowa-
ły gminę ok. 48 mln zł. Z budżetu państwa 
na oświatę w  Pawłowicach przeznaczono 
na ten rok 26 mln zł, pozostała część kwoty 
będzie pochodziła z budżetu gminy. 

W celu redukcji niskiej emisji, jak  
i oszczędności na zakupie energii reali-
zowany jest program budowy ogniw 
fotowoltaicznych. W tym roku fotowoltaika 
zostanie zainstalowana na budynkach Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego oraz Osiedlowe-
go Domu Kultury (obiekt będzie również 
wyremontowany) i centrum kultury, a dla 
pozostałych szkół i przedszkoli chcemy  
w najbliższych latach wykonać projekty, aby 
docelowo takie instalacje funkcjonowały na 
wszystkich obiektach komunalnych. 

W zakresie rozbudowy bazy rekre-
acyjno-sportowej w tym roku zostanie 
m.in. rozbudowany plac zabaw w parku  
im. ks. prof. Stanisława Pisarka w Pawło-
wicach. O wszystkich zadaniach inwe-

stycyjnych będziemy też stale informo-
wać mieszkańców za pośrednictwem 
gazety oraz gminnej strony internetowej  
www.pawlowice.pl. 

W trakcie realizacji są projekty na bu-
dowę ul. Zapłocie i Górka w Pawłowicach 
oraz ul. Kwiatowej w Golasowicach i ul. 
Podlesie w Pielgrzymowicach. Realizacja 
tych zadań uzależniona jest od uzyska-
nia pozwoleń na budowę i pozyskania 
dodatkowych środków finansowych.  
W tym roku, oprócz bieżących napraw 
dróg i chodników, ponownie chcemy 
wykonać wielkopowierzchniowe wymiany 
nawierzchni asfaltowych. 

Będziemy kontynuować dopłaty w wy-
sokości 7 tys. zł dla tych mieszkańców, któ-
rzy zdecydowali się na wymianę kotłów na 
ekologiczne, i utylizację azbestu z pokryć 
dachowych oraz rozpoczniemy udzielanie 
dopłat dla mieszkańców na budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków. 

Nie wszystkie działania będzie reali-
zować gmina. Liczymy na kontynuację 
prac przez KWK „Pniówek” przy budowie 
wałów przeciwpowodziowych i mostu 
na Pszczynce oraz ronda w Krzyżowicach,  
dalszych prac przy wałach przeciwpo-
wodziowych na Pawłówce. Chcemy, aby 
kopalnia  współfinansowała przebudowę 
ul. Zapłocie i ul. Górka w Pawłowicach oraz  
przebudowała ul. Wodzisławską wraz z bu-
dową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą. 

Od GDDKiA oczekujemy kontynuacji 
prac nad projektowaniem i budową dróg 
gospodarczych wzdłuż DK81 w rejonie 
Dębiny, od ul. Zjednoczenia do ul. Granica 
w Pawłowicach oraz od ul. Szybowej do 
Kościelnej w Warszowicach, a od powia-
tu - budowy chodnika przy ul. Ligonia  
w Krzyżowicach.  

 Mam nadzieję, że w 2020 roku uda 
nam się zrealizować większość oczeki-
wań naszych mieszkańców. Te, które ze 
względów finansowych nie będą mogły 
być wykonane, zostały przełożone na 
lata następne i są zawarte w uchwalonej 
przez Radę Gminy Pawłowice Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.  

Na rok 2020 życzę Czytelnikom gazety 
„Racje Gminne” zdrowia, zadowolenia  
w życiu osobistym i zawodowym, a przede 
wszystkim, abyście mogli być dumni  
z tego, że mieszkacie w gminie Pawłowice. 
Młodzieży życzę wielu osiągnięć w na-
uce, działalności kulturalnej i społecznej.     
Wszystkim mieszkańcom naszej gminy, 
przedsiębiorcom, instytucjom, zespołom, 
sportowcom, organizacjom dziękuję za 
wkład w budowanie naszej małej ojczyzny.

Wójt Gminy Pawłowice
Franciszek Dziendziel
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Kiedy powstanie 
wodny plac zabaw?

Tunele, armatki wodne, gejzery, wiaderka przelewo-
we, wszystko to, co lubią najmłodsi i w dodatku w jednym 
miejscu. Czy może być coś lepszego niż zabawa w wodzie? 
Mieszkańcy Osiedla Pawłowice już nie mogą się doczekać 
takiego miejsca.

Sprawa nabrała tempa i ruszyły już pierwsze prace, na razie co 
prawda projektowe, ale od nich trzeba zacząć! 16 stycznia Gmina 
Pawłowice podpisała umowę z firmą Baza Studio z Czeladzi, która  
w ciągu 6 miesięcy przedstawi projekt inwestycji. W skrócie będzie 
to plac zabaw, w którym zamiast piasku będzie woda. Generalnie 
ma być dużo wody i dużo dobrej zabawy. Koncepcję wodnego 
placu zabaw poznamy już po dwóch miesiącach. Firma Baza Studio 
ma już doświadczenie w projektowaniu tego typu atrakcji – wyko-
nała bowiem projekty dwóch takich miejsc w Katowicach i jednego  
w Siemianowicach Śląskich.

Na miejsce tej nowej wodnej atrakcji wyznaczono teren pomiędzy 
Osiedlowym Domem Kultury a Miasteczkiem Ruchu Drogowego. 
Lokalizacja wynika z sąsiedztwa bloków i dużej liczby rodzin z dziećmi 
zamieszkujących Osiedle Pawłowice.  

W sąsiedztwie wodnego placu zabaw usytuowane zostaną leżaki 
oraz małe boisko do piłki siatkowej. bs  

Problemy na ul. Krótkiej w Warszowicach
Ulica Krótka w Warszowicach jest rozjeżdżana przez samochody ciężarowe. Od kilku tygodni trwa budowa dużego 

centrum dystrybucyjnego przy ul. Familijnej w Baranowicach.  
Auta jadące na budowę 

nagminnie korzystają z wy-
godnego dla nich dojazdu 
ul. Krótką w Warszowicach. 
W jej rejonie powstaje duża 
inwestycja obejmująca 
budowę budynków maga-
zynowych o powierzchni 

prawie 84 tys. m kw. Gmina wystąpiła do pszczyńskiej komendy  
o prowadzenie systematycznej kontroli w tym miejscu. Posypały się już 
mandaty, a ich efektem jest znaczne ograniczenie ruchu samochodów 
o dużym tonażu. Nadal jednak droga jest zanieczyszczona. Tiry udające 
się do centrum dystrybucyjnego dojeżdżają od strony ul. Warszowickiej 
w Żorach (Miasto Żory wyraziło na to zgodę), a wyniesione na kołach 
błoto jest przenoszone na dalszą część drogi, czyli właśnie ul. Krótką. 
Wkrótce jednak te niedogodności powinny się zakończyć, gdyż główny 
dojazd do centrum logistycznego zostanie wybudowany z drogi krajo-
wej w rejonie ul. Familijnej w Baranowicach, gdzie zostanie gruntownie 
przebudowane skrzyżowanie.

Ścieżka przez las
Tr wa projekto -

wanie ścieżki rekre-
acyjno-edukacyjnej 
prowadzącej od ul. 
Polnej do ul. Słowi-
ków w Pniówku. To 
droga znajdująca się 
w zagajniku leśnym, 
dlatego konieczne 

było porozumienie z Lasami Państwowymi.
Droga o długości 300 metrów ma służyć mieszkańcom do celów 

rekreacyjnych. Będzie miała nawierzchnię kamienną. Co kilkadziesiąt 
metrów umieszczone zostaną przy niej ławki i tablice informujące  
o gatunkach roślin i zwierząt, które można spotkać w tym rejonie. Gmi-
na zamierza również zaprojektować urządzenia do ćwiczeń (drążki 
do podciągania), nie wiadomo jednak, czy pomysł uzyska akceptację  
Lasów Państwowych, które są właścicielami drogi. bs    

Do lasu Kuziok 
po asfalcie

Być może już wkrótce 
stanie się to faktem. Gmina 
stara się bowiem o środki  
z Programu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

Jeżeli uda się jej pozyskać 
dofinansowanie, ul. Klonowa na 
długości ok. jednego kilometra 

zostanie zmodernizowana w standardzie drogi do pól. 16 stycznia gmi-
na podpisała umowę z projektantem, realizacja jest zaplanowana na ten 
rok, ale pod warunkiem pozyskania dofinansowania. Z drogi korzystają 
rolnicy, leśnicy, ale też mieszkańcy, którzy bardzo często wybierają  
ul. Klonową na spacery i przejażdżki rowerowe. Droga prowadzi do lasu 
Kuziok. Znajduje się przy niej punkt postojowy dla rowerzystów. bs    

W tej sprawie interweniowali mieszkańcy, którzy zwrócili się również 
o montaż progów zwalniających i doświetlenie drogi. O ile montaż pro-
gów zależy od stanowiska rady sołeckiej i zgody mieszkańców, którzy 
będą sąsiadować z miejscem wskazanym na ich budowę, to sprawa 
oświetlenia jest już pozytywnie rozpatrzona. W ramach projektu unijne-
go gmina wymieni obecne oprawy na energooszczędne, a z własnych 
środków sfinansuje zakup pozostałych opraw oświetleniowych, gdyż 
na ul. Krótkiej oświetlenie jest tylko na co drugim słupie.

Inna sprawa dotyczy czystości wody w sieci wodociągowej. - Jest 
to stara i skorodowana sieć stalowa – wyjaśnia Tomasz Herok, dyrektor 
GZWiK. - W ubiegłym roku został opracowany projekt modernizacji 
wodociągu na odcinku ok. 200 metrów, a prace mają zostać przeprowa-
dzone w tym roku. Dalsza część wodociągu jest planowana do wymiany 
w latach 2022-2023.

W całej gminie jest jeszcze ponad 30 kilometrów stalowego wodocią-
gu, który będzie sukcesywnie wymieniany w ciągu następnych kilku lat.

Nie jest natomiast możliwa z przyczyn technicznych budowa chod-
nika przy wspomnianej drodze. Wynika to ze byt wąskiej szerokości 
pasa drogowego po obydwu stronach. bs             
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AKTUALNOŚCI

Sołectwo Termin zebrania Miejsce

Pawłowice 27.01.2020, godz. 17.00 Centrum Kultury

Golasowice 13.02.2020, godz. 17.00 OSP Golasowice

Jarząbkowice 20.02.2020, godz. 17.00 DL Jarząbkowice

Liczba urodzeń najmniejsza od kilkunastu lat!
187 dzieci urodziło się w ubiegłym roku w gminie Pawłowice. To najmniejsza liczba urodzeń od 2003 roku! Daleko 

jej również do rekordowego 1983 roku, kiedy to na świat przyszło aż 450 dzieci!
Podobnie jak w całej Polsce także w naszej gminie obserwowany 

jest spadek liczby urodzeń. To stała tendencja, którą można zauważyć 
od kilku lat. Kobiety rodzą coraz później, rośnie też liczba tych, które 
w ogóle nie decydują się na dziecko.  

Z początkiem nowego roku tradycyjnie prezentujemy zestawienie 
statystyk najczęściej nadawanych imion, liczby narodzin i ślubów, 
które miały miejsce na terenie gminy.

Statystki za 2019 rok
W 2019 roku urodziło się 187 dzieci. W tej grupie znacznie więcej 

było dziewczynek (100) niż chłopców (87). Najmniej pociech powitali 
mieszkańcy Pniówka (5) i Jarząbkowic (6), a najwięcej dziewczynek 
urodziło się w Pielgrzymowicach (21 na 8 chłopców). 

Stan ludności w sołectwach 
w gminie Pawłowice 

na 31.12.2019r. 
Golasowice 1.463

Jarząbkowice 668

Krzyżowice 1.010

Osiedle Pawłowice 5.019

Pawłowice 3.865

Pielgrzymowice 2.851

Pniówek 519

Warszowice 2.102

Razem
17.497 pobyt stały

272 pobyt czasowy

Urodzenia 187 Dziewczynki 100, 
Chłopcy 87

Zgony 151

Liczba osób, która  
zawarła związek małżeński 199

URODZENIA W 2019 ROKU 
Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

                                                                    URODZENIA

SOŁECTWO DZIEWCZYNKI CHŁOPCY

Golasowice 5 7

Jarząbkowice 3 3

Krzyżowice 3 7

Osiedle Pawłowice 42 25

Pawłowice 14 21

Pielgrzymowice 21 8

Pniówek 3 2

Warszowice 9 14

Razem 100 87

Najczęściej nadawanymi imionami w gminie były: Emilia i Zofia (7). 
Nadal popularna jest również Zuzanna (6). Wśród imion męskich prym 
od kilku lat wiedzie Jakub (7), podobają się również imiona: Mikołaj, 
Filip, Franciszek (po 4). Nietypowymi imionami, które zarejestrowano  
w USC były: Jeremi, Jowita, Rita. Jeremi i Jowita mieszkają w Pawłowi-
cach, natomiast Rita pochodzi z Krzyżowic i jest jedyną dziewczynką  
o takim imieniu w całej gminie! 

Dodatni przyrost naturalny
Mimo że liczba urodzeń spada, to przyrost naturalny wciąż jest  

w naszej gminie dodatni i wynosi 36 osób. Od lat rejestrujemy  
w gminie większą liczbę urodzeń niż liczbę zgonów. W roku 2019 
zmarło w naszej gminie 151 osób. Natomiast 199 mieszkańców 
wstąpiło w związek małżeński. 

W 2019 r. gminę Pawłowice zamieszkiwało łącznie z osobami 
zameldowanymi na pobyt czasowy 17 769 osób. Niestety, tutaj też 
nie mamy dobrych informacji. Od kilku lat liczba mieszkańców naszej 
gminy systematycznie maleje! Najliczniej zamieszkanym sołectwem 
pozostaje od lat Osiedle Pawłowice – 5019 mieszkańców, zaś sołectwo 
Pniówek jest najmniejsze i ma tylko 519 mieszkańców. bs

 

Ruszają zebrania 
wiejskie

Rozpoczynają się coroczne zebrania wiejskie we 
wszystkich sołectwach gminy. Większość będzie miała 
charakter sprawozdawczy. Tylko w Pawłowicach pod-
czas zebrania zostanie wybrany sołtys i rada sołecka 
na następną kadencję. Poniżej terminarz najbliższych 
zebrań.  

18 stycznia przez 
gminę przejdzie 
Marsz Pamięci

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do 
wspólnego oddania hołdu i uczczenia pamięci więźniów 
obozu Auschwitz – Birkenau, którzy w 1945 roku przeszli 
tzw. Marsz Śmierci.

W sobotę, 18 stycznia 2020 r., około godz. 11.00 odbędzie się 
spotkanie związane z 75. rocznicą Marszu Śmierci. Przy pomniku  
– mogile zbiorowej 19 więźniów – znajdującej się na cmentarzu przy 
kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, zostaną złożone kwiaty 
i zapalone znicze. Następnie wszyscy zgromadzeni wezmą udział  
w pochodzie do Jastrzębia–Zdroju, do pomnika znajdującego się  
w Bziu. 
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W szkolnych kronikach oraz w pamięci 
mieszkańców gminy Pawłowice zapisało się 
wielu pedagogów. Zamysłem niniejszego 
szkicu było nakreślenie losów nauczycieli, 
którzy byli tytanami codziennej pracy 
oświatowej, kulturalnej, społecznej i ludźmi 
czynu zbrojnego. 

Jako kryterium umieszczenia w opraco-
waniu sylwetek nauczycieli został przyjęty 
wyróżnik ich urodzenia na przełomie XIX  
i XX wieku. Cezura czasowa związana  
z życiem i działalnością prezentowanych 
nauczycieli obejmuje okres międzywojenny, 
lata II wojny światowej i okupacji oraz czas 
powojenny – do lat 70. XX wieku.

Piotr Wojtek  był ważną postacią  
w dziejach szkoły w Krzyżowicach i dłu-
goletnim jej kierownikiem. Urodził się  
18 listopada 1899 roku w Starych Gliwicach 
w rodzinie Klemesa Wojtka i Katarzyny Mazur 
rodem z Krzyżowic. W latach 1906-1914 był 
uczniem ośmioklasowej szkoły powszechnej 
w Starych Gliwicach, w okresie 1914-1917 
uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego 
w Pilchowicach. Wybuch I wojny światowej 
przerwał naukę w seminarium, Piotr Wojtek 
został powołany do armii niemieckiej. Wal-
czył na froncie we Francji, gdzie został ranny. 
Po zakończeniu wojny i demobilizacji konty-
nuował naukę, w 1920 roku zdał maturę. Pra-
cę nauczycielską rozpoczął w Strzeleczkach 
w powiecie prudnickim – prowadził kursy 
języka polskiego. W latach 1921-1922 był na-
uczycielem kontraktowym w Krzyżowicach, 
uczestniczył w akcji plebiscytowej, działał 
w Związku Nauczycieli Górnoślązaków  
i szerzył oświatę wśród dorosłych. W okresie 
1922-1924 został przeniesiony na stanowisko 
kierownika szkoły i organisty do Rogowa.  
1 września 1924 roku, na prośbę mieszkań-
ców, powrócił do Krzyżowic, gdzie aż do 
wybuchu wojny pełnił funkcję kierownika 
Publicznej Szkoły Powszechnej. Piotr Wojtek 
organizował polską szkołę, duży nacisk kładł 
na rozwój czytelnictwa, stworzył amatorski 
ruch teatralny, chór kościelny, organizował 
kółka i festyny śpiewacze. W latach trzy-
dziestych współorganizował elektryfikację 
Krzyżowic, był sekretarzem gminy, szeroko 

rozpropagował sadownictwo. Przez wiele 
lat grał na organach w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Michała.

W październiku 1939 roku został areszto-
wany przez Niemców i osadzony w twierdzy 
w Toruniu, a następnie uwięziony w obozach 
koncentracyjnych w Dachau, Buchenwaldzie 
i Oświęcimiu. Do końca wojny przebywał 
na robotach przymusowych w Blachowni. 
W 1945 roku powrócił z żoną Gertrudą  
z domu Haka oraz trójką dzieci do Krzyżo-
wic. Ponownie organizował polską szkołę  
i odbudowywał stary, przykościelny budy-
nek szkolny. 

W dniu 29 kwietnia 1945 roku w Krzy-
żowicach odbyło się pierwsze ogólne 
zebranie rodziców. Kierownik szkoły, Piotr 
Wojtek,  wygłosił przemówienie, którego 
treść odnotowano w kronice szkolnej: Do-
żyłem tej szczęśliwej chwili, że znowu stoję 
wśród was i u was pracować mogę. A że tej 
chwili po przebyciu więzienia, obozu koncen-
tracyjnego, po licznych bombardowaniach  
w Blachowni koło Kędzierzyna dożyłem należy 
się Opatrzności Bożej szczere podziękowanie, 
boć wielu, co z nami przed wojną pracowało, 
podczas wojny cierpiało, odeszło od nas na 
zawsze. Tysiące najlepszych synów i córek 
Polski:  profesorów, lekarzy, księży, nauczycieli, 
chłopów i robotników poszło do krematorium 
w Dachau, Buchenwaldzie, Mauthausen czy 
Oświęcimiu. Także i z naszej wioski poszli  
w ten sposób do wieczności śp.: nauczycielka 
szkoły naszej Domicela z Hermanów Dybowa, 
jej mąż Dyba Antoni, nauczyciel naszej szkoły; 
były naczelnik gminy Zbaniuszek Teodor, No-
wak Teofil- kolejarz, Pawlas Jan- rolnik, Kolon 
Jan, który zginął od kul zbirów niemieckich 
tuż przed domem swoim i pochowany został 
w Bziu Zameckim (…).Obywatele! Jesteśmy 
wolni! Wśród huku armat i oparów wojennych 
rodzi się nasze Państwo (…). Na znak tego, że 
do naszych polskich szkół wraca znowu przez 
okupantów wyrzucona nauka religii, podnie-
śmy teraz uroczyście krzyż i godło polskie. 

W 1953 roku Piotr Wojtek zrezygnował  
z funkcji kierownika szkoły w Krzyżowicach  
i został przeniesiony na posadę nauczy-
cielską w Suszcu; w 1959 roku na własną 
prośbę przeniósł się do Katowic Brynowa. 
Krzyżowice opuścił nie bez powodu: jako na-
uczyciel nie mógł być jednocześnie organistą  
w kościele, a odmowa pomocy w tworzeniu 
spółdzielni produkcyjnej w Krzyżowicach 
stała się powodem do szykan ze strony Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego w Pszczynie.     

Piotr Wojtek zmarł 21 kwietnia 1991 roku. 
Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Ka-
towicach przy ulicy Murckowskiej. Od 2010 

roku jego imię nosi skwer przy kościele pa-
rafialnym w Krzyżowicach. Mieszkańcy wsi 
pamiętają o swoim nauczycielu – patriocie. 

Antoni Dyba urodzony 21 stycznia 1915 
roku w Poznaniu, w okresie międzywojen-
nym uczył w szkole w Boryni i Krzyżowicach. 
Po wybuchu II wojny światowej stracił prawo 
wykonywania zawodu nauczycielskiego, 
razem z żoną Domicelą zamieszkał w Sze-
rokiej (obecnie dzielnica miasta Jastrzębie), 
podjął pracę w zakładzie w okolicy Katowic. 
W czasie okupacji związał się z podziemną 
organizacją Związek Walki Zbrojnej.  Według 
relacji rodziny w konspiracji był szefem szta-
bu Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej 
Rybnik. Aresztowany 25 kwietnia 1943 roku 
w Szerokiej przez funkcjonariuszy SS, prze-
bywał w więzieniu śledczym w Mysłowicach. 
Wyrokiem sądu doraźnego gestapo został 
skazany na śmierć. 26 października 1943 
roku wraz z dziewięcioma innymi skazań-
cami przewieziony do Mostów k. Jabłon-
kowa i tam o godzinie 13.20 powieszony  
w zbiorowej egzekucji. Ciała pomordo-
wanych załadowano na samochód, który 
zatrzymał się koło gospody w Jabłonkowie, 
gdzie hitlerowcy urządzili libację. Następnie 
samochód pojechał do Istebnej po ciała 
więźniów straconych w tej miejscowości. 
Wszystkie ofiary obu egzekucji przewieziono 
do spalenia w krematorium KL Auschwitz I. 

Dziś w miejscu aktu ludobójstwa  
w Mostach k. Jabłonkowa (Czechy) znajduje 
się pomnik z nazwiskami pomordowanych. 
Antoni Dyba figuruje na drugim miejscu 
wykazu sporządzonego na czarnej, marmu-
rowej tablicy.  

Domicela Dyba z domu Herman, uro-
dziła się 1 maja 1907 roku w Szerokiej  
w rodzinie kowala Pawła Hermana i Marian-
ny z domu Rduch. Ukończyła Seminarium 
Nauczycielskie w Mysłowicach i podjęła 
pracę w szkole w Krzyżowicach, gdzie kie-
rownikiem był Piotr Wojtek. Domicela była 
opiekunką Towarzystwa Młodych Polek. Wy-
szła za mąż za Antoniego Dybę, nauczyciela 
w Boryni, małżonkom urodził się syn Marian. 
W okresie okupacji Dybowie mieszkali  

Motto: Jeśli wasza pamięć zdoła wyrwać choć cząstkę z otchłani tego, co było, to już dobrze.
         Cz. Miłosz

Piotr Wojtek (1889-1991) 
fot. Kronika szkoły w Krzyżowicach

Domicela Dyba (1907-1943)
fot. Kronika szkoły w Krzyżowicach
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w rodzinnym domu Domiceli w Szerokiej. 
Nauczycielka prowadziła tajne nauczanie 
oraz była łączniczką podziemnej organizacji   
ZWZ-Pszczyna, przenosiła ulotki i rozkazy 
władz konspiracyjnych. 25 kwietnia 1943 
roku w domu Dybów SS przeprowadziło 
rewizję, Domicela i Antoni zostali areszto-
wani,  osadzeni w mysłowickim areszcie. Od 
6 lipca 1943 roku Domicela Dybowa była 
więźniarką KL Auschwitz (numer obozowy 
48336) i tam zginęła 4 sierpnia 1943 roku. 
Jedynego syna Dybów, Mariana wychowały 
siostry zamordowanej nauczycielki – Maria 
i Leokadia. 

Mieszkańcy Szerokiej uczcili pamięć 
Antoniego i Domiceli Dybów – umieścili ich 
nazwiska na tablicy ofiar wojny w bramie 
cmentarnej przy kościele. 

Ciąg dalszy szkicu w kolejnych numerach 
Racji Gminnych.

Agnieszka Kieloch

Źródła:
• Helena Białecka, Leon Białecki: Tragiczne 
losy Górnoślązaków w latach 1939-1956, 
Jastrzębie-Zdrój 2004

• Ksiądz Jan Grzegorzek: Krzyżowice na 
tle historii ziemi pszczyńskiej, Krzyżowice 
2012, s. 147
• Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkań-
ców ziemi rybnickiej, Wodzisławia Śląskie-
go, Żor, Raciborza w latach 1939-1945. 
Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2006, 
s. 74 
• Kronika szkoły w Krzyżowicach
• Z dziejów szkolnictwa w Krzyżowicach, 
Krzyżowice 2004 r., (b.a) 
• Zbiory Klubu Miłośników Historii przy GBP 
w Pawłowicach

Ciężarówka w ogniu na 
DK-81 w Warszowicach

Potrącenie pieszego 
na wiślance. Stan 
rannego jest ciężki

W środę, 8 stycznia około godziny 15.20 na DK-81  
w Warszowicach doszło do pożaru samochodu ciężarowe-
go wraz z naczepą. Interweniowali strażacy. Utrudnienia  
w ruchu trwały do godz. 22.00.

Na DK 81 w Pawłowicach, w kierunku Żor samochód 
potrącił pieszego. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił do 
szpitala. Kierująca pojazdem nie widziała przechodzącego 
mężczyzny.

Cała sytuacja wyglądała niezwykle dramatycznie. Ciężarówka wy-
pełniona towarem spożywczym m.in. ciastkami i paluszkami spłonęła 
doszczętnie. W czasie pożaru w powietrzu unosił się gęsty dym, a służby 
kierowały samochody na objazd przez Krzyżowice.

Wstępnie policja wykluczyła działanie osób trzecich i podejrzewa 
zwarcie instalacji elektrycznej lub inny problem mechaniczny. Kierowca 
zdążył opuścić kabinę i podjąć próbę gaśniczą - niestety bezskutecznie, 
bo pożar był już mocno rozwinięty. W momencie dojazdu pierwszego 
zastępu straży pożarnej, cały ciągnik siodłowy marki Volvo i część 
naczepy były pochłonięte ogniem. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście 

Do wypadku doszło w niedzielę, 12 stycznia około godziny 17.00 
na przejściu dla pieszych lub w jego bliskim sąsiedztwie (okolice stacji 
Shell i przystanku autobusowego). Okoliczności zdarzenia są ciągle 
wyjaśniane przez policjantów z pszczyńskiej drogówki. 56-letnia 
kobieta, kierująca samochodem marki Toyota Yaris, nie wiedziała, że 
potrąciła człowieka. Poczuła uderzenie, dlatego zatrzymała pojazd. 
Gdy wyszła z auta znalazła ciężko rannego mężczyznę. 35-letni miesz-
kaniec Jastrzębia-Zdroju trafił do szpitala. 

Pieszy bez odblasków na drodze jest niewidoczny
W ostatnich tygodniach coraz częściej docierają do nas informacje 

o wypadkach z udziałem pieszych. Jak podają policyjne statystyki, 
piesi giną na drogach w Polsce w co piątym wypadku, a co druga 
ofiara wypadków z udziałem pieszych zginęła na przejściu dla pie-
szych. Do wielu wypadków dochodzi, bo kierowcy nie widzą osób 
przechodzących przez jezdnię. Do zdarzeń najczęściej dochodzi  
w miesiącach jesienno-zimowych, w godzinach, w których jest ogra-
niczona widoczność. - Osoba ubrana w ciemną odzież, bez odblasków, 
idąca nieoświetloną drogą jest dla kierowcy praktycznie niewidoczna. 
Poruszając się w ten sposób ryzykujemy własnym zdrowiem i życiem 
– ostrzegają policjanci. - Dlatego warto mieć przy sobie jakikolwiek 
element odblaskowy.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują, by właśnie teraz, gdy 
zmierz zapada znacznie szybciej, gdy coraz częściej pojawiają się 
trudne warunki atmosferyczne zadbać o widoczność na drodze. 
Odblaski to nasze bezpieczeństwo.

Lepiej oświetlone przejścia
Słabo oświetlone przejścia dla pieszych to jedne z najbardziej 

niebezpiecznych punktów na drogach. Gmina planuje w tym  
i w przyszłym roku wymienić ponad tysiąc opraw w całej gminie, 
głównie przy drogach gminnych. Osobnym projektem objęte zostaną 
przejścia dla pieszych na drodze krajowej – jest to bowiem w gestii 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jako właściciel 
i zarządca drogi już jakiś czas temu rozpoczęła prace nad dużym 
projektem unijnym mającym na celu doświetlenie niebezpiecznych 
miejsc na DK-81. Wójt Gminy po raz kolejny będzie interweniował  
w zakresie przyśpieszenia tych prac oraz poprawy bezpieczeństwa  
w rejonie niebezpiecznych skrzyżowań z drogą krajową w Pawłowi-
cach i Warszowicach.

 Sabina Bartecka 

minut. Spaleniu uległa cała naczepa przewożąca artykuły spożywcze.
W czasie trwania akcji gaśniczej wiślanka była zablokowana w obu 

kierunkach. Następnie przywrócono ruch w stronę Skoczowa. Skom-
plikowana okazała się również operacja usunięcia wraku pojazdu. Na 
jej czas droga ponownie była zamknięta. Konieczne było rozstawienie 
dźwigu i załadowanie zestawu na tzw. „podczołgówkę” (naczepa 
niskopodwoziowa). bs
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11 miejsce pawłowickiego technikum 
w województwie śląskim!

Sukces młodego 
logistyka

Zmiany w komunikacji!

Technikum działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach po raz kolejny znalazło 
się w czołówce najlepszych techników w województwie śląskim. Szkoła zajęła 11. miejsce w województwie śląskim oraz 
76. na 1728 techników biorących udział w rankingu. 

Jakub Włodziński, uczeń Technikum Logistyki w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach dostał się 
do finału ogólnopolskiej olimpiady!

Zmieniają się nazwy linii w gminnej komunikacji 
lokalnej, trasy pozostają bez zmian.

Czasopismo edukacyjne "Perspektywy" po raz XXII opublikowało 
Ranking Liceów i Techników. Pokazuje szkoły, w których warto się 
uczyć. Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i tech-
ników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, 
jak i dodatkowych. W przypadku techników brano pod uwagę także 
wyniki egzaminów zawodowych.

W pawłowickim techniku młodzież kształci się w czterech kierun-
kach: logistyka, chłodnictwo i klimatyzacja, elektryka i górnictwo 
podziemne. Klasy ściśle współpracują z lokalnymi przedsiębiorstwami, 
którzy otaczają je patronatem i stwarzają możliwość odbycia praktycz-
nej nauki zawodu. Są to: JAS - FBG S.A., Jbg-2 Sp. z o.o., JSW S.A. W skali 
kraju w tej kategorii najlepsze okazało się Technikum Mechatroniczne 
nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie, natomiast w województwie śląskim 
najwyżej oceniono Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych 
z Gliwic.

- Bardzo cieszymy się, że kolejny raz nasze technikum, znalazło się 
w gronie najlepszych szkół w województwie śląskim i w Polsce – mówi 
Andrzej Wowra, dyrektor ZSO Pawłowice. -  Gratuluję sukcesu naszym 
nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Dziękuję gminie Pawłowice oraz 

6 grudnia 2019 r. w Lędzinach odbyły się eliminacje okręgowe  
XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. ZSO Pawłowice repre-
zentowali uczniowie: Marzena Konopka z kl. IV A L, Aleksandra Wow-
ra, Oliwia Buba i Marta Niedoba z kl. III A L oraz Jakub Włodziński  
z kl. II A L. Test składał się z 25 pytań i obejmował zagadnienia 
znacznie wykraczające poza podstawę programową. Młodzi 
olimpijczycy na rozwiązanie testu mieli 75 minut. Wyniki II etapu 
poznaliśmy 2 stycznia 2020 r. Uczeń klasy II A L Jakub Włodziński 
zakwalifikował się do eliminacji centralnych XII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej. 

- Jakub jest uczniem klasy drugiej w zawodzie technik logistyk  
– podkreśla nauczyciel Henryk Turoń. - Zatem wiele treści merytorycz-
nych dopiero przed nim, w czteroletnim cyklu nauczania przedmiotów 
zawodowych w technikum. 

Do eliminacji centralnych dostaje się 60 osób spośród 9 tysięcy 
uczestników z terenu całej Polski w drodze dwustopniowych elimi-
nacji. Gratulujemy Kubie wspaniałego sukcesu i życzymy osiągnięcia 
najwyższych wyników w Poznaniu w dniach 19 i 20 marca 2020 r. bs

Nowe nazwy linii obowiązywać będą od 1 lutego 2020 roku  
i ułatwią identyfikację kierunku jazdy. Zamiast pięciu dotychcza-
sowych numeracji linii, będzie ich siedem. Od 1 lutego zacznie 
obowiązywać nowa umowa z przewoźnikiem odpowiedzialnym 
za komunikację lokalną w naszej gminie. Umowa z przewoźnikiem, 
NFU Krzysztof Kempny, została podpisana na 3 lata. To firma, która 
do tej pory świadczyła usługi komunikacyjne w naszej gminie.

Do końca lutego autobusy będą jeździć według dotychczaso-
wego rozkładu. Od 1 marca nastąpią kolejne zmiany w związku  
z rozbudową linii L4 w kierunku Krzyżowic. Autobus tej linii będzie 
jeździł ul. Partyzantów i ks. Kuboszka w tym sołectwie, ale tylko  
w dni nauki szkolnej. Zaplanowano po pięć kursów od poniedziałku 
do piątku, dwa rano i trzy w godzinach popołudniowych. Aktualne 
rozkłady jazdy autobusów można znaleźć na www.pawlowice.pl  
w zakładce Mieszkaniec/Komunikacja i transport. bs  

firmom i instytucjom, które z nami współpracują, że dzięki ich wsparciu 
możemy się rozwijać i zapewniać coraz lepsze warunki do nauki.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła planujemy otworzyć 2 klasy 
liceum ogólnokształcącego (w tym klasy medyczną i mundurową), 
dwie klasy dwuzawodowe  oraz klasy technikum tj. technik elektryk 
i technik górnictwa, a także technik logistyk, technik chłodnictwa  
i klimatyzacji. Ma powstać również  klasa wielozawodowa w Branżowej 
Szkole I Stopnia.

Szczegóły rankingu: www.technika.perspektywy.pl

XII EDYCJA

OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA
LOGISTYCZNA

NAJLEPSZY 
START DO 
KARIERY 
W LOGISTYCE

ZDOBĄDŹ
INDEKS
WYŻSZEJ SZKOŁY
LOGISTYKI

Sponsor Brązowy:Sponsorzy Srebrni:

Sponsorzy Złoci:Sponsor Strategiczny:

Organizator:

Patronat Honorowy:Sponsorzy XI Edycji:

kontakt do osoby przyjmującej zapisy

ZAPISY     DO 21.09.2019
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Linia L-1 – Pawłowice Centrum Targ 
-> Pielgrzymowice, Pawłowice Centrum Targ,

Linia L-2 – Pawłowice Centrum Targ 
-> Jarząbkowice, Golasowice -> Pawłowice Centrum Targ, 

Linia L-3 – Pawłowice Centrum Targ 
-> Warszowice -> Pawłowice Centrum Targ, 

Linia L-4 – Pawłowice Centrum Targ 
-> Krzyżowice -> Pawłowice Centrum Targ,

Linia L-5 – Pawłowice Centrum Targ –> Strumień Rynek 
-> Pawłowice Centrum Targ, (5 kursów w dni nauki szkolnej)

Linia L-6 – Pawłowice Centrum Targ 
-> Bąków -> Pawłowice Centrum Targ,

Linia L-7 – Pawłowice Centrum Targ 
-> Studzionka -> Pawłowice Centrum Targ

Komunikacja gminy Pawłowice od 1.02.2020
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Dzieci pomagają dzieciom
To jedna z najpiękniejszych akcji charytatywnych jakie odbywają się w naszej gminie. Od kilku lat Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Pawłowicach organizuje raz w roku koncert, podczas którego zbierane są pieniądze dla potrzebujących dzieci. 
W tym roku koncert odbył się nieco wcze-

śniej niż zwykle i został połączony z przed-
stawieniem jasełkowym. – Jego założeniem 
jest to, aby uczniowie mogli zaprezentować 
swoje talenty przed mieszkańcami Pawłowic, 
a równocześnie pomóc swoim kolegom i kole-
żankom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej lub walczą z chorobą – mówi 
dyrektor szkoły Grzegorz Paszyna. 

Okres świąt Bożego Narodzenia jest ce-
lebrowany w szkole w sposób szczególny. 
W czasie przerw uczniowie śpiewają kolędy, 
odbywają się „wigilijki klasowe”, przygotowy-
wane są jasełka szkolne, a zwieńczeniem tych 
działań jest koncert charytatywny. – Chcemy 
się podzielić naszym najważniejszym dobrem 
– talentem dzieci – mówił dyrektor, 8 stycznia, 
witając licznie zgromadzoną publiczność, 
która podczas koncertu charytatywnego 
szczelnie wypełniła salę Centrum Kultury  
w Pawłowicach.

Koncert rozpoczął się występem szkolne-
go chóru prowadzonego przez Zofię Gażę. 
Następnie dyrektor szkoły Grzegorz Paszyna 
wręczył honorowe tytuły „Ambasadorów 
Życzliwości”. Otrzymały je uczennica I klasy 
– Zofia Klimczak oraz uczennica VIII klasy  
– Anna Lipus. Obydwie są życzliwe, uprzejme 
i powszechnie lubiane. Zdobyły też najwięcej 
głosów kolegów i koleżanek oraz nauczycieli 
w tajnym głosowaniu.  Konkurs organizowa-
ny jest przez samorząd uczniowski i składa 
się z dwóch etapów: klasowego i szkolnego.  
Zosia i Ania otrzymały specjalne statuetki,  
a ich rodzice – bukiety kwiatów.

Był to miły wstęp do dalszej części kon-
certu, podczas której przedstawiony został 

spektakl muzyczny „Opowieść wigilijna”,  
inspirowany opowiadaniem Charlesa Dicken-
sa. Nauczycielki Lidia Ponicka–Gosek, Anna 
Foks, Agata Pawliczek oraz Anna Lewandow-
ska wraz z uczniami klas od III do VIII przy-
gotowały niezwykle wzruszającą opowieść  
o magii i potędze Świąt Bożego Narodzenia. 
Historia skąpej i zgorzkniałej bizneswoman, 
dzięki nowoczesnej aranżacji oraz obszer-
nym fragmentom współczesnych piosenek 
i porywających tańców, ma szanse dotrzeć 
także do młodego pokolenia. Zaangażowanie 

szkolnej społeczności wynagrodzone zostało 
gorącymi brawami. Biorąc udział w koncercie, 
każdy widz dołożył cegiełkę do szczytnego 
celu, jaką będzie pomoc dzieciom. – Puszki 
zostały oklejone i umieszczone w sejfie – mówi 
dyrektor szkoły. – Zostaną otwarte dopiero po 
kiermaszu kartek wielkanocnych, który zamie-
rzamy zorganizować 6 lutego. Wtedy też zbierze 
się sześcioosobowa Komisja Charytatywna, 
powołana do przeprowadzenia zbiórki. Komisja 
zdecyduje, komu i w jakiej kwocie przekazana 
zostanie pomoc.  bs

Uczniowie wystawili jasełka na scenie
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie 

inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.
Przedstawienia realizowane w szkołach przygotowywane są  

z rozmachem, mają bogatą scenografię i znakomitą grę aktorską.  
Aż szkoda pokazywać je tylko w zaciszu szkoły. Dlatego coraz częściej 
szkoły zapraszają na jasełkowe spektakle także rodziców, dziadków,  
a samo wydarzenie odbywa się na większej niż szkolna scenie.

Z takiego założenia wyszła społeczność Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Pawłowicach, która w czwartkowy wieczór, 9 stycznia, zapro-

siła mieszkańców do Centrum Kultury w Pawłowicach na jasełka 
przygotowane przez uczniów. Bożonarodzeniowe przedstawienie 
pt. „Puste miejsce przy stole” wykonane zostało przez uczniów klas 
I-III pod kierunkiem Małgorzaty Dec, Eweliny Talik i siostry Romany. 
W śnieżnej scenografii mali artyści z wdziękiem odtwarzali swoje 
role oraz wykonywali piękne kolędy i pastorałki, za co zgromadzona  
publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. bs
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Spektakl dyplomowy studentów Akademii Sztuk Teatral-
nych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Wydziału Teatru 
Tańca w Bytomiu.

„N/EBO” to spektakl taneczny w dwóch częściach. Część pierw-
sza jest opowieścią o ciemnej stronie miasta, jego samotności  
i niewypowiedzianym buncie, który nawet gdy eksploduje, niczego 
nie zmienia. Część druga pokazuje odmienny obraz, jest odpowie-
dzią na problemy współczesnych miast. To spojrzenie w stronę 
życia i tego, co nam daje: możliwości tworzenia i stawania się sobą.

Zderzenie pesymizmu i optymizmu, wyrażone w ruchu mło-
dych tancerzy, wywołuje emocje, które nie potrzebują słów.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie GOK oraz online.

Zapraszamy na koncert muzyki filmowej w wyjąt-
kowej oprawie i żywiołowym wykonaniu młodych 
wokalistów i muzyków z towarzyszeniem zespołu 

Carrantuohill.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie GOK oraz online.

Koncert kolęd
26.01.2020, godz. 15.15 (Nieszpory), 

w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Pawłowicach

Wystąpią: 
Talizman, 

Pawłowickie Babeczki, 
Retro
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Pierwsze dni ferii 
zimowych za nami!

Wycieczki, warsztaty i zajęcia na miejscu – 13 stycznia 
rozpoczęły się Wakacyjne Warsztaty Artystyczne organizo-
wane przez GOK Pawłowice.

W pierwszym dniu dzieci uczestniczyły w warsztatach produkcji 
czekolady. Najpierw było trochę teorii, a później... zaczęło się to, na co 
wszyscy czekali najbardziej: tworzenie własnych tabliczek słodkości.

Kolejnego dnia dzieci mogły poskakać w parku trampolin, przy-
gotować maseczkę do twarzy i błyszczyk do ust, stworzyć własny 
spektakl w konwencji teatru cieni, a zakończeniem aktywnego  
tygodnia jest wyjazd do parku wodnego w Tychach. - Przygotowaliśmy 
maseczki do twarzy z miodu i aloesu – mówi Małgosia Frysz. - I błyszczyki 
do ust z dodatkiem witamin – dodaje Zosia Białek. - Będziemy jeszcze 
przygotowywać zdrowe koktajle z owoców.

Nie mniej atrakcji czeka na uczestników w drugim tygodniu ferii. 
Są jeszcze pojedyncze miejsca na warsztaty krawieckie (szycie torebek 
z aplikacją), stolarskie, kulinarne i na wyjazd do Fly Park w Radlinie. 

Spotkanie wigilijne 
w OSP w Golasowicach

Tradycją golasowickiej szkoły jest „choinka noworocz-
na”. Co roku społeczność szkolno – przedszkolna spotyka 
się w remizie OSP,  by wspólnie świętować rozpoczynający 
się rok, oglądać występy uczniów, życzyć sobie szczęścia, 
radości i wszystkiego, co najlepsze. 

W 2019 roku „choinka noworoczna” stała się „choinką świąteczną” 
– bożonarodzeniową, i choć czas inny – bożonarodzeniowy - cel ten 
sam – wspólne świętowanie, dzielenie się radością, spędzenie czasu 
w gronie najbliższych, sąsiadów, znajomych. 

Cieszymy się, że wśród przedświątecznej krzątaniny i nawału 
obowiązków, tak wielu rodziców znalazło czas, by przystanąć na 
chwilę i oddać się bożonarodzeniowej magii świąt; wysłuchać kolęd 
w wykonaniu uczniów i przedszkolaków, zobaczyć jasełka, zamienić 
świąteczne pozdrowienia i życzenia z tymi wszystkimi, którzy tworzą 
lokalną społeczność Golasowic. 

Mamy nadzieję, że spędzony czas, nie był dla naszych Gości czasem 
straconym, a dobre słowa i życzenia, które do nich skierowali nasi 
artyści pozwoliły radośnie wkroczyć w bożonarodzeniowy nastrój, 
zaś przełamany opłatek, symbol pojednania i przebaczenia, znak 
przyjaźni i miłości połączył nas, nie tylko na święta...

Dziękujemy Gospodarzom OSP za umożliwienie skorzystania z sali, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury za wsparcie w nagłośnieniu imprezy, 
a Rodzicom za wszelką pomoc w organizacji uroczystości.

 Dyrektor i nauczyciele ZSP - Golasowice

Nadal również można zgłaszać chęć udziału w Balu Karnawało-
wym z didżejem, który odbędzie się 20 stycznia o godz. 17.00  
w Osiedlowym Domu Kultury. Wstęp kosztuje 25 zł.

Zapisy i szczegóły w GOK Pawłowice.
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Aquatica Pawłowice ma już 15 lat!

Zimowy obóz piłkarski

Uczniowski Klub Sportowy Aquatica Pawłowice świętuje 15-lecie istnienia na mapie polskich klubów pływackich. Przez ten 
czas zawodnikom udało się zdobyć wiele medali we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych podczas mistrzostw Polski. 

19 zawodników UKS RIO Pielgrzymowice rozpoczęło 
zgrupowanie zimowe!

Z okazji jubileuszu 20 grudnia w OSP Pawłowice odbyła się 
uroczysta gala, w której udział wzięli zawodnicy, działacze, a także 
sympatycy klubu. Na urodziny klubu przybyli także goście: wójt gmi-
ny Franciszek Dziendziel, dyrektorzy szkół, przedstawiciele GOS Paw-
łowice, ale też członkowie byłego zarządu i wreszcie gość honorowy, 
współzałożyciel klubu Patryk Guzowski. Dopisali również obecni  
i byli zawodnicy wraz z rodzicami – łącznie prawie 150 osób. Wśród 
nich była także Mistrzyni Świata w aquathlonie, była zawodniczka 
klubu Alicja Ulatowska, obecnie odnosząca sukcesy w triathlonie.   

Warto zauważyć, że dorobek pawłowickiego klubu na arenie 
lokalnej jest naprawdę imponujący. - Nie jesteśmy wielkim ośrodkiem 
w kraju, a mimo to przez te piętnaście lat, odkąd rozwija się pawłowickie 
pływanie, udaje nam się rywalizować z najlepszymi w Polsce - mówi 

Przez najbliższe dni pod okiem trenerów Bogdana Bazgra i Seba-
stiana Lewoniuka będą przygotowywać się do zbliżających się przed 
nimi turniejami i rozgrywkami, które rozpoczną już za kilka tygodni.

Obóz rozpoczął się w poniedziałek, 13 stycznia, a baza noclegowa 

Barbara Kałuża, prezes UKS Aquatica Pawłowice.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał specjalny, pamiątkowy 

medal zrobiony z drewna. Na spotkaniu zostały wręczone również 
nagrody, listy i dyplomy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia na 
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Jak wyglądały początki 
działalności można było obejrzeć na specjalnie zmontowanym 
filmie oraz przeglądając strony prowadzonej kroniki. Jedno przez 
te kilkanaście lat nie zmieniło się na pewno: jest to zaangażowanie 
pływaków i ich chęć bycia coraz lepszym.    

Teraz przed klubem kolejne lata, a cel pozostaje ten sam:  
cieszyć się sportem i rozwijać umiejętności pływackie wśród dzieci 
i młodzieży.

 Sabina Bartecka  

piłkarzy znajduje się w szkole w Pielgrzymowicach. Po dotarciu na 
miejsce i chwili oddechu mali piłkarze rozpoczęli od treningu w sali 
gimnastycznej. - Po wstępnym rozruchu, pracowaliśmy nad motoryką 
i techniką – mówi prezes UKS RIO Pielgrzymowice Bogdan Bazgier.  
- Planujemy po 3 godziny treningów piłkarskich każdego dnia. Taka praca 
z pewnością zaowocuje wiosną.

W kolejnych dniach na uczestników obozu będą czekały jeszcze 
wyjazdy na ściankę wspinaczkową i lodowisko w Pawłowicach, 
gry i zabawy. Mali piłkarze i piłkarka (w obozie uczestniczy jedna 
dziewczynka) rozegrają również mecze kontrolne z drużynami z Bzia, 

Ruptawy, Rudnika i Warszowic.
– Jeszcze nigdy nie byłem na obo-

zie w swojej szkole – przyznaje Tomek 
Lewoniuk. - To jednak zupełnie coś 
innego niż lekcje. Podoba mi się to, 
że mamy tak dużo zajęć piłkarskich. 
Chciałbym w przyszłości zostać pił-
karzem.

Obóz został dofinansowany 
w 50 procentach przez Fundację 
JSW, dzięki czemu rodzice za 
5-dniowy pobyt wraz z wyży-
wieniem płacili jedynie 125 zł. 
Wsparcie Fundacji pozwoliło rów-
nież sfinansować zakup nowych 
dresów. Pierwsza partia trafiła 
właśnie do uczestników obozu  
w Pielgrzymowicach. bs   
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DRZEWA
wycinka
pielęgnacja
usuwanie, frezowanie pni
zrębkowanie i utylizacja gałęzi 
zabezpieczanie drzew 
przed rozłamaniem 
usuwanie jemioły z koron drzew

32 723 19 42

609172470

sidorex81@gmail.com
"Sidorex"

✔
✔
✔
✔
✔

✔

Wyjazdy na narty
Gminny Ośrodek Sportowy w Pawłowicach zaprasza na kolejne w tym 

sezonie wyjazdy na narty.
1 i 15 lutego miłośnicy białego szaleństwa będą mogli szusować na po-

pularnych stokach na Słowacji.
Cena: 30 zł dorośli, 20 zł dzieci i młodzież (do 18 lat). Zapisy i płatność  

w kasach Gminnego Ośrodka Sportu (GOS). W cenie przejazd autokarem i ubez-
pieczenie NNW. Liczba miejsc ograniczona. Dzieci tylko pod opieką dorosłych.

• 1 lutego - Ośrodek Narciarski "Kubinska Hola", Słowacja https://kubinska.sk/pl
• 15 lutego - Ośrodek Narciarski i Termy, Oravice, Słowacja 

https://www.meanderoravice.sk/pl/

UWAGA!
29 lutego GOS Pawłowice zaprasza na kolejną edycję ,,Mistrzostw 

Gminy Pawłowice w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta". Tym razem 
spotkamy się na stoku Siglany w Wiśle. Szczegóły w najbliższym wydaniu.

Zapraszamy na X Jubileuszowy 
Turniej Pawłowic w Curlingu czyli 
popularny Herman Cup 2020, któ-
ry odbędzie się od 31 stycznia do  
2 lutego na lodowisku w Pawłowicach. 
Swój udział w turnieju zgłosiło już  
18 drużyn, w tym czołówka Polski.

To z pewnością dobra wiadomość 
dla amatorów kąpieli wodnych. GOS 
Pawłowice po raz kolejny organizuje 
nocne pływanie.

1 lutego, na amatorów odpoczynku 
w wodzie czekają dmuchańce, nastro-
jowa muzyka i kolorowe napoje serwo-
wane przez profesjonalnego barmana. 

Nocna atrakcja rozpoczyna się od 
godz. 22.00 i trwa trzy godziny. W cenie 
25 zł uczestnik otrzymuje wstęp na 
basen i do sauny oraz napoje.    

W sobotę, 25 stycznia, na lodowisku  
w Pawłowicach odbędzie się po raz 
trzeci w tym sezonie dyskoteka na lo-
dzie. Jeżeli chcesz miło zakończyć ferie 
zimowe, nie może Cię tam zabraknąć. 
Przyjdź poślizgać się w rytm muzyki. 
Zapraszamy od godziny 20.00 do 21.30. 
Dyskoteka w cenie biletu wstępu.
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Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór 
na stanowisko urzędnicze inspektora 
ds. elektrycznych w Referacie Infra-
struktury Komunalnej Urzędu Gminy 
w Pawłowicach.
Oferty z wymaganymi dokumentami 
należy składać w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy, ul. Zjednocze-
nia 60, do 3 lutego 2020 r. do godziny 
15:30. Szczegółowych informacji 
udziela: kierownik Referatu Infra-
struktury Komunalnej Krystyna Batko, 
nr tel. (32) 47 56 332, (32) 47 56 300.

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. 32 391 23 03 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).

Zmieszane odpady komunalne: 
jakie błędy popełniamy najczęściej?

W poprzednim numerze gazety zwracaliśmy uwagę na problem zbyt dużej ilości zmieszanych odpadów komu-
nalnych produkowanych w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy. W kolejnych numerach gazety 
będziemy podpowiadać, jak uniknąć chaosu i zacząć dobrze segregować śmieci. Zaczynamy od odpadów zmieszanych.

Czym tak dokładnie 
są „zmieszane odpady 
komunalne”?

- Najłatwiej przyjąć zasadę, że zmieszane 
odpady komunalne są to pozostałości po segre-
gowaniu odpadów, czyli takie odpady, które nie 
nadają się do recyklingu – wyjaśnia Krzysztof 
Grzybek, pracownik Referatu Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice. 

Żeby dobrze segregować śmieci, musimy 
wszystkie odpady wytwarzane w gospodar-
stwie domowym poddać selekcji według 
kryteriów: tworzywa sztuczne i metale, 
papier, szkło, bioodpady, popiół, odpady 
niebezpieczne, sprzęt elektroniczny, leki itp. 
Odpady, które nie kwalifikują się do żadnej 
z wymienionych kategorii odpadów segre-
gowanych, powinny trafić do pojemnika ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Uwaga!

Tylko w drugim półroczu 2019 r. miesz-
kańcy naszej gminy wytworzyli aż 1300 
ton zmieszanych odpadów komunalnych! 
Oznacza to, że każdy mieszkaniec naszej 
gminy wytworzył w tym okresie ok. 77 kg 
odpadów, które praktycznie w całości trafiły 
na składowisko.

Dla porównania łączna masa odebranych 
odpadów z tworzywa sztucznego, papieru  
i szkła w II półroczu 2019 r. to tylko 480 ton, 

Praca w urzędzie

Co zaliczamy do zmieszanych 
odpadów komunalnych:

• pampersy,
• zużyte chusteczki higieniczne i inne 

środki higieny osobistej,
• opakowania po maśle (za wyjątkiem 

pudełek z tworzywa sztucznego, które 
po wypłukaniu zaliczamy do tworzyw 
sztucznych),

• kości zwierzęce 
• drobne zabawki nienadające się do 

recyklingu,
• trwale zabrudzone opakowania (za 

wyjątkiem części opakowań – np. na-
krętek, które nadają się do recyklingu),

• stłuczone naczynia ceramiczne, por-
celana, fajans,

• worki z odkurzacza,
• niedopałki papierosów,
• długopisy, 
• flamastry.

Do pojemnika ze zmieszanymi 
odpadami nie mogą trafiać:

• resztki żywności (za wyjątkiem kości, 
które wrzucamy do zmieszanych 
odpadów),

• opakowania po jogurtach,
• kartony po mleku i napojach,
• odpady elektroniczne,
• płyty CD/DVD,
• folie, np. torebki foliowe, reklamówki,
• odpady niebezpieczne – np. leki, 

baterie,
• odpady budowlane, popiół, tekstylia.

czyli ok. 28 kg na mieszkańca – prawie 3 razy 
mniej niż odpadów zmieszanych.

Przypominamy, że jakość prowadzonej 
segregacji odpadów w naszych domach ma 
znaczący wpływ na osiągnięcie wymaganych 
poziomów recyklingu – słaby poziom segre-
gacji będzie oznaczać nałożenie na gminę 
kar finansowych, które będą musiały zostać 
pokryte z opłat mieszkańców!

Decyzje podatkowe 
do odbioru w urzędzie

Od 27 stycznia do 7 lutego w Urzędzie Gminy 
Pawłowice (pokój nr 1.12) będzie można odebrać 
decyzje podatkowe na 2020 rok. Po tym terminie 
decyzje będą doręczane przez sołtysów oraz 
gońców urzędu. Do decyzji podatkowej nie będzie 

dołączany dowód wpłaty. Można go odbierać w urzędzie łącznie z decyzją lub 
w terminie późniejszym. Na jego podstawie można zapłacić podatek w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach bez dodatkowych prowizji.

Przy okazji wizyty w urzędzie  można również odebrać dowód wpłaty z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za pomocą karty płat-
niczej uregulować płatność podatkową na miejscu. 
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Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został podany do pu-
blicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice:
- wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem,
- wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę  
i w użyczenie.
Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 17.01.2020 r.

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 Gmi-

ny, 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
• Sąd Rejonowy w Pszczynie - (32) 44 94 100
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Sklep zielarsko - medyczny w Pawłowicach

zaprasza na bezpłatne badania

•poziom witamin  
   i minerałów
•stan wątroby,  
   nerek, kości

Informacja w sklepie pod numerem 32 47 21 222

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

Reprezentatywny przykład: 
Reprezentatywny przykład: rzeczywista roczna stopa oprocentowania 4,31 % dla następujących założeń: 
kwota kredytu 200.000,00zł,  okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu 3,70 % jako 
suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M:1,70 %) i marży Banku w wysokości 
2.00 p.p., opłata przygotowawcza 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych 
zdarzeń losowych w Concordia Polska TUW 317,00zł (7.925.00zł za cały okres kredytowania) koszt usta-
nowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, całkowity koszt 
kredytu wynosi 123.037,93 zł w tym kwota odsetek w całym okresie kredytowania 111.893,93 zł oraz 
prowizja od przyznanego kredytu 1.5% tj. 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 323.037,93 zł, łączna 
liczba rat: 300 - w tym 23 raty obejmujące odsetki w okresie karencji w spłacie kapitału. Stała miesięczna 
wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 1.074,77 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 
w kwocie 1.074,00 zł. 

Marzysz o własnych czterech kątach?  
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach pomoże Ci spełnić marzenia. 

Wybierając nasz kredyt mieszkaniowy możesz wybudować, 
kupić lub wyremontować swój wymarzony dom czy mieszkanie.

MARŻA OD 2,00 %

OFERUJEMY: 
■ przejrzyste zasady
■ okres kredytowania 
   do 25 lat
■ finansowanie do 80�  

      wartości kosztorysu

■ szeroki zakres 
   kredytowania
■ karencja w spłacie 
   do 24 miesięcy
■ stałe lub malejące 
   raty kredytowe

LOREM BIGA PEŁNA
NOWOROCZNYCH INSPIRACJI

Wykaz lokali

Skorzystaj z pomocy 
prawnika. Za darmo 

W Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach (pokój 202) 
znajduje się punkt darmowej pomocy prawnej. Punkt czynny 
jest od poniedziałku do piątku. Porad udzielają adwokaci  
i radcy prawni.  

Harmonogram działania punktu:
Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00
Wtorek: od godz. 15.00 do 19.00
Środa od godz. 9.00 do 13.00
Czwartek od godz. 9.00 do 13.00
Piątek od godz. 15.00 do 19.00

Najpierw należy się umówić
By skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest 

wcześniejsze umówienie wizyty (to wymóg wynikający z ustawy  
o nieodpłatnej pomocy prawnej). 

Można to zrobić na dwa sposoby:
• korzystając z elektronicznej kolejki, która dostępna jest tutaj:
www.powiat.pszczyna.pl/pomoc-prawna/
• dzwoniąc pod numer telefonu: 32 449 23 78.
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Uczniowie z Pielgrzymowic adoptowali 
koalę poparzonego w Australii

Noworoczne postanowienia

Paul wygląda niczym pluszowy niedźwiadek. Jest uroczy! Patrząc na jego zdjęcie, aż trudno uwierzyć, że w swoim 
życiu przeszedł piekło. To pierwszy koala, który został znaleziony żywy na pogorzelisku rezerwatu przyrody Lake Innes 
podczas pożaru na wschodzie Australii.

Warto mieć cel i dążyć do niego. Ale jak to zrobić? Zapytaliśmy mieszkańców.

Zawinięte w kłębek zwierzę, leżące na 
spalonej ziemi, znalazł mieszkaniec. Zaniósł 
cierpiące zwierzę do szpitala dla koali w Port 
Macquarie. Jego stan był fatalny: Paul miał 
spalone 90 proc. futra oraz poparzone dłonie 
i stopy, którymi przytrzymywał się, schodząc 
z pnia płonącego drzewa. Był też poważnie 
odwodniony.

Uczniowie klasy VII b, wspólnie ze swoją 
wychowawczynią Martą Florkiewicz-Bor-
kowską, podjęli decyzję o adoptowaniu koali. 
Niemal natychmiast wpłacili na jego leczenie 
40 dolarów. 

- To była spontaniczna decyzja z uczniami 
na czacie. Od razu po przeczytaniu informacji 
o możliwości adopcji koali, pod wpływem im-
pulsu, z potrzeby serca wrzuciłam informację do 
mojej klasy wychowawczej i pytanie, czy działa-
my - tłumaczy Marta Florkiewicz-Borkowska, 
wychowawczyni klasy VII b w Szkole Podsta-
wowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. 
– Większość z obecnych wówczas zareagowała 
entuzjastycznie, proponując kolejne działania.

Nauczycielka podzieliła się tą wiadomo-
ścią na swoim Facebooku. Opublikowała też 
informację na stronie Superbelfrów, aby akcja 

dotarła do szerszej publiczności. - Skontak-
towało się ze mną kilkudziesięciu nauczycieli 
z różnych szkół w Polsce - z podziękowaniami 
za inspirację, z pytaniami jak to zrobić, gdzie 
poczytać lub z podzieleniem się wiadomością, 
co oni robią dla zwierząt dla Australii – mówi.

Spontaniczna akcja nauczycielki i uczniów 
szybko odbiła się dużym echem  w mediach. 
W szkole rozdzwoniły się telefony z zapyta-
niem, jak adoptować koalę? - Bardzo dziękuję 
za zainteresowanie, za to, że możemy robić 
dobro razem! To jest ta wspaniała część bycia 
człowiekiem! - podsumowuje Marta Florkie-
wicz-Borkowska.

Uratowany koala ma się już dużo lepiej. 
Wszystkie bandaże ukrywające rany zostały 
już zdjęte. Nie wszystkie zwierzęta miały 
jednak tyle szczęścia. Nadal wiele potrzebuje 
pomocy.    

 Sabina Bartecka

Co trzeba zrobić, aby wirtualnie 
adoptować koalę?
• Wystarczy wejść na stronę 
www.koalahospital.org.au 
• Wybrać koalę
• Wpłacić pieniądze
• Interesować się jego losem

Agnieszka 
Kornas – 
Wiśniewska, 
plastyczka  
w GOK Pawłowice
W moim przypad-
ku to bardziej chęci 
niż postanowienie. 
W tym roku chcia-
łabym częściej wy-

chodzić na spacer, zwłaszcza, że mieszkam 
w pięknej okolicy, która zachęca do takiej 
aktywności. Chciałabym także regularnie 
chodzić na jogę i namalować przynajmniej 
jeden obraz w miesiącu. Nie jestem jednak 
zwolenniczką postanowień noworocz-
nych. Każdy dzień jest dobry, aby zacząć 
lub wrócić do realizacji stawianych przed 
nami celów.       

Tomasz Porwisz, 
dyrektor GOS 
Pawłowice
Nigdy nie robiłem 
noworocznych po-
stanowień. Nie lubię 
robić nic na siłę. Mam 
mnóstwo pomysłów 
w głowie, bo lubię 
stawiać sobie nowe 

wyzwania. W tym roku moim celem będzie 
wejście na Pik Lenina. To szczyt o wysokości 
7134 m n. p.m. w Górach Zaałajskich w Pami-
rze. Jeżeli uda się zebrać ekipę, to spróbujemy 
zaatakować ten siedmiotysięcznik, wchodzą-
cy w skład Śnieżnej Pantery. Nie zakładam 
jednak, że musi do tego dojść w tym roku. 
Nie widzę przeszkód, aby wrócić do tego 
wyzwania w przyszłym roku.

Joanna Żerdka, 
mieszkanka 
Pawłowic
Uważam, że postano-
wienia są potrzebne, 
warto jednak podcho-
dzić do nich z głową. 
Nie można od razu za-
kładać, że uda nam się 
w ciągu kilku miesięcy 

zrobić coś, co nie wychodziło nam przez lata. 
Przyznaję, że na mnie postanowienia działają 
mobilizująco. W tym roku postanowiłam bardziej 
o siebie zadbać, jeść mniej słodyczy, częściej się-
gać po warzywa i owoce, regularnie odwiedzać 
fryzjera. Nie wiem jak długo wytrwam. Nawet 
jeżeli będzie to tylko kilka tygodni, to już coś, bo 
zrobię to dla siebie. A może przez ten czas moje 
postanowienia staną się nawykiem?     

zd
j. a

rc
hi

w
um


