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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Powstanie droga 
między Myśliwską 
i Strumieńska

Dzieci zachwycone

Rozbudowa 
pawłowickiego 
przedszkola

Gmina ogłosiła przetarg na opracowanie dokumenta-
cji projektowej drogi gospodarczej łączącej ulice Myśliwską 
i Strumieńską wraz z budową przejścia dla pieszych przez 
dwupasmówkę. 

Najbardziej oblegana jest duża okrągła huśtawka, 
ale inne urządzenia również podobają się dzieciom. Plac 
zabaw znajdujący się przy Miasteczku Ruchu Drogowego 
w Pawłowicach Osiedlu został rozbudowany o kolejne 
urządzenia dla maluchów.

Rusza rozbudowa przedszkola w Pawłowicach. Prace 
za 2,1 mln zł zrealizuje firma SKID z Pawłowic.

To już drugi przetarg na te zadanie, w pierwszym zgłosiła się tylko 
jedna firma, a jej oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie. 

O inwestycję zwrócili się mieszkańcy ul. Myśliwskiej, którzy, aby 
dojechać do Strumienia muszą wykonywać niebezpieczny manewr 
zawracania na drodze krajowej. Droga wytyczona przez las wzdłuż 
wiślanki byłaby dla nich dużym udogodnieniem.

Inwestycja będzie finansowana przez Gminę Pawłowice  
i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt ma powstać  
do listopada 2020 roku. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie środków 
finansowych potrzebnych na realizację. 

W ramach inwestycji ma powstać przejście dla pieszych w tym 
rejonie, aby zapewnić m.in. bezpieczeństwo osobom podróżującym 
komunikacją lokalną, którzy wysiadają na przystankach przy drodze 
krajowej. Gmina chce również objąć projektem budowę chodnika od 
salonu meblowego PIK do ul. Leśnej. bs             

– Najlepsze są huśtawki – mówi 6-letnia Lena. - Jestem tutaj prawie 
każdego dnia, bo bardzo lubię się bawić.

27 stycznia wraz z trzema grupami 6-latków z Przedszkola  
w Modrzewiowym Ogrodzie został oficjalnie otwarty plac zabaw po 
rozbudowie. Inwestycja, która kosztowała ponad 65 tys. zł została 
dofinansowana w wysokości 49 tys. zł przez Fundację Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.  

W placówce przebudowana będzie sala gimnastyczna, która 
z uwagi na swoją wysokość zostanie podzielona stropem na dwa 
odziały dla przedszkola. Dodatkowo budynek będzie wyposażony  
w windy (na zewnątrz i wewnątrz) umożliwiające dostęp osób nie-
pełnosprawnych do obiektu. 

W ramach prac przebudowana zostanie szatnia przy głównym 
wejściu, zostanie wydzielona klatka schodowa, z której prowadzić 
będzie dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Budynek zostanie również 
dostosowany do przepisów przeciwpożarowych.  

Powstaną łazienki do nowych pomieszczeń, a reszta sal zostanie 
odnowiona. Pomieszczenia nabiorą nowoczesnego, kolorowego 
wyglądu. bs

Ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz budżetu 
gminy zakupiono podwójną huśtawkę oraz tzw. bocianie gniazdo.  
Dla bezpieczeństwa maluszków teren został ogrodzony oraz wysy-
pany piaskiem.    

Na przedszkolaki w czasie uroczystości czekały prezenty: gminne 
kolorowanki i kredki oraz dobra zabawa. bs  
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AKTUALNOŚCI

Sołtys Pawłowic wybrany na kolejną kadencję
Zdecydowaną większością głosów Grzegorz Cyrulik został wybrany na kolejną, trzecią już kadencję w wyborach sołtysa 

Pawłowic. – Dziękuję za oddane głosy, postaram się nie zawieść waszego zaufania – mówił sołtys zaraz po ogłoszeniu wyników.   

Wybory odbyły się 27 stycznia w Cen-
trum Kultury Pawłowicach podczas zebrania 
wiejskiego w związku z upływem kadencji 
sołtysa Grzegorza Cyrulika i rady sołeckiej. 
Zanim jednak mieszkańcy przystąpili do 
głosowania, wójt Franciszek Dziendziel przed-
stawił najważniejsze inwestycje zrealizowane  
w sołectwie wraz z planami na rok obecny, 
w których znalazły się m.in. projektowanie  
i budowa ul. Zapłocie, opracowanie projektów 
budowy sygnalizacji świetlnej przy źródełku, 
przebudowa ul. Pieczarkowej i Klonowej 
oraz budowa drogi gospodarczej łączącej ul.  
Myśliwską z ul. Strumieńską. 

Obszerne sprawozdania z działalności 
przedstawili również kończący kadencję soł-
tys Grzegorz Cyrulik, Komisja Rewizyjna oraz 
Spółka Wodna. Obecny sołtys był jedynym 
kandydatem na to stanowisko. Głosowało 
82 mieszkańców, z których 70 opowiedziało 

się za tym, aby Grzegorz Cyrulik pełnił swoją 
funkcję przez kolejne cztery lata. W skład Rady 
Sołeckiej Pawłowic weszli: Michał Brandys, 
Sylwia Janecka, Czesław Kukla, Danuta Nowak, 
Janusz Nowak, Tadeusz Sereta, Teresa Stachur-
ska. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Henryk 
Klepek, Tadeusz Lebioda i Ireneusz Zalasa. 

Podczas zebrania mieszkańcy mogli też 
zadawać pytania i składać wnioski. Najwięcej 
spraw dotyczyło drogi krajowej nr 81 oraz nie-
bezpiecznych skrzyżowań (więcej na stronach 
4-5). Zwrócono się o przeniesienie fotoradaru 
znajdującego się przy Alei Lipowej na drugą 
stronę wiślanki, aby uspokoić ruch na łuku 
drogi. Wójt wyjaśnił, że nie wyraża na to zgody 
obsługująca firma ITD, tłumacząc, że fotoradar 
każdego dnia „łapie” w tym miejscu kilkanaście 
osób. Dla poprawy bezpieczeństwa zarządca 
drogi zadeklarował zarurowanie pobocza 
drogi na odcinku 100 metrów w miejscu,  

w którym tak często „wypadają” auta. Warto 
dodać, że powodem wypadków najczęściej 
jest nadmierna prędkość pojazdów. Pytania 
mieszkańców dotyczyły budowy kanalizacji  
w rejonie Dębiny – sieć nie będzie tam prowa-
dzona, a mieszkańcy będą mogli uzyskać dofi-
nansowanie do indywidulanych oczyszczalni 
ścieków. Mieszkańcy Kolonii Studzieńskiej 
wnioskowali o usunięcie wiszącego kabla 
energetycznego oraz naprawę drogi uszko-
dzonej w czasie trwającej inwestycji na drodze 
powiatowej w kierunku Pszczyny. Zgłoszono 
także wniosek oraz o poprawę dostępności 
wizyt u okulisty w przychodni zdrowia.  

W zebraniu wiejskim wziął udział również 
Andrzej Szaweł, Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowice, Andrzej Mańka, asystent posła  
RP Grzegorza Gaży oraz Grzegorz Nogły, czło-
nek zarządu Powiatu Pszczyńskiego. 

 Sabina Bartecka

Sołectwo Termin zebrania Miejsce

Golasowice 13.02.2020, godz. 17.00 OSP Golasowice

Jarząbkowice 20.02.2020, godz. 17.00 DL Jarząbkowice

Krzyżowice 27.02.2020, godz. 17.00 DL Krzyżowice

Pielgrzymowice 04.03.2020, godz. 17.00
OSP 
Pielgrzymowice

Os. Pawłowice 11.03.2020, godz. 17.00
Osiedlowy Dom 
Kultury

Pniówek 12.03.2020, godz. 17.00 DL Pniówek

Warszowice 26.03.2020, godz. 17.00 OSP Warszowice

Trwają zebrania 
wiejskie

27 stycznia w Pawłowicach rozpoczęły się coroczne 
zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy. Więk-
szość ma charakter sprawozdawczy. Tylko w Pawłowicach 
podczas zebrania został wybrany sołtys i rada sołecka 
na następną kadencję. Poniżej terminarz najbliższych 
zebrań.  

W piątek, 7 lutego o godz. 18.30 odbędzie się ceremonia wrę-
czenia nagrody „Firma z Tradycjami”. Wyróżnione zostaną również 
firmy, które w sposób szczególny dbają o estetykę zagospoda-
rowania przestrzeni. Uroczystość uświetni Gala Operetkowa  
w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego Castello z Mosznej: 
Tomasza Białka oraz Nairy Ayvazyan (para taneczna, fortepian, 
skrzypce, konferansjer).

100 darmowych zaproszeń na uroczystość czeka 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach przy  
ul. Zjednoczenia 67.

7 lutego 2020 r. 
godzina 18.30

Gala Operetkowa

100 darmowych wejściówek do odebrania 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67

www.pawlowice.pl

Teatr Muzyczny z Mosznej: 

Artyści: Tomasz Białek, Naira Ayvazyan

(para taneczna, fortepian, skrzypce, konferansjer)

Firma 
z Tradycjami 
2020
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Powstanie sygnalizacja świetlna przy „źródełku”

Płatności związane z przekształceniem prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności

Na skrzyżowaniu dwupasmówki oraz ulic Wyzwolenia i Zjednoczenia w Pawłowicach zostanie zamontowana sygna-
lizacja świetlna. Zlikwidowane zostaną jednak lewoskręty z drogi szybkiego ruchu.  

Urząd Gminy w Pawłowicach informuje, że zaświadczeniami wydanymi w roku minionym Wójt Gminy Pawłowice 
potwierdził ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów.

17 stycznia, w siedzibie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Katowicach odbyło się spotkanie doty-
czące poprawy bezpieczeństwa na Dro-
dze Krajowej nr 81 w gminie Pawłowice  
w związku ze wzrostem zdarzeń w ostatnich 
miesiącach. Inicjatorem rozmów był wójt 
gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel,  
a w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Marek Niełacny oraz Powiatowego 
Zarządu Dróg w Pszczynie Grzegorz Górka. 

Szczególną uwagę poświęcono skrzyżo-
waniu dróg powiatowych: ul. Wyzwolenia  
i ul. Zjednoczenia z drogą szybkiego ruchu 
DK-81 (obok źródełka). Ustalono, że w tym 
newralgicznym miejscu, gdzie włączanie 
się do ruchu stwarza problem i zagraża 
bezpieczeństwu zarówno kierowców, jak  
i pieszych, zostanie zamontowana sygnali-
zacja świetlna akomodowana, co oznacza, 
że sterowanie ruchem na skrzyżowaniu 
będzie zależne od jego natężenia. Jej zapro-
jektowanie oraz zabudowa będzie wspólną 
inwestycją trzech stron: gminy Pawłowice, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oraz 
Powiatowego Zarządu Dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg jako warunek 
budowy sygnalizacji świetlnej postawi-
ła likwidację lewoskrętów. Oznacza to,  
że wyeliminowane zostaną relacje lewo-
skrętne w ciągu drogi krajowej (nie można 
będzie skręcić w lewo od strony Wisły  
w ul. Zjednoczenia oraz jadąc od Żor  
w ul. Wyzwolenia).  Inwestycja nie może 
też powodować rozbudowy geometrii 
skrzyżowania. Nowa sygnalizacja będzie 
dostosowana do istniejących świateł na 
skrzyżowaniu z ul. Pszczyńską (DW 933), 
gdzie zostanie wprowadzona możliwość 
zawracania dla pojazdów osobowych  
jadących w kierunku Katowic. 

Co na innych skrzyżowaniach?
Dodatkowo omówiono sprawę bezpie-

czeństwa na pozostałych skrzyżowaniach 
z drogą krajową oraz budowę dróg gospo-
darczych wzdłuż wiślanki na odcinku gminy 
Pawłowice. Na chwilę obecną GDDKiA nie 
planuje żadnych inwestycji związanych  
z budową sygnalizacji świetlnej ostrzegaw-
czej na przejściach dla pieszych w ciągu 
drogi krajowej. Jednakże doświetlenie 
przejścia przy źródełku zostanie uwzględ-
nione przy realizacji inwestycji związanej 

z budową sygnalizacji. Natomiast w przy-
padku pozostałych przejść być może uda 
się poprawić na nich widoczność dzięki 
rozbudowaniu oświetlenia ulicznego. Aby 
sprawdzić możliwości w tym zakresie, 
zostanie przeprowadzona wizja w terenie.

Z uwagi na obecnie prowadzone prace 
związane z budową skrzyżowania w rejonie 
ul. Familijnej w Żorach- Baranowicach, które 
będzie obsługiwało obszar rozbudowanej 
strefy KSSE, na chwilę obecną nie planuje 
się żadnych działań w obrębie skrzyżowania 
DK-81 z ul. Gajową i Krótką. 
Drogi serwisowe przy ekranach

W związku z zakończeniem inwestycji 
związanej z budową zabezpieczeń prze-
ciwhałasowych Gmina Pawłowice zwróciła 
się z wnioskiem o wznowienie działań 
związanych z przekazaniem dróg serwi-
sowych w Warszowicach i Pawłowicach.  
W pierwszej kolejności, z uwagi na plano-
waną budowę oświetlenia ulicznego, mają 
być przejęte dwa odcinki (od ul. Kościelnej 
do ul. Szybowej w Warszowicach oraz od 
ul. Zjednoczenia 117 do drogi gminnej). 
Gmina ponowiła swój wniosek o naprawę 
nawierzchni odcinków dróg serwisowych 
i spisanie stosownego porozumienia po-
między GDDKiA i Gminą Pawłowice, które 
umożliwi rozpoczęcie prac projektowych. 
Kolejnymi odcinkami są: droga po stronie 
zachodniej od ul. Granica do Zjednoczenia 
127, a także odcinek pomiędzy posesjami 
przy ul. Zjednoczenia. W tym ostatnim 
przypadku, jeżeli pozwoli na to stan geode-
zyjno – prawny można wykonać ścieżkę dla 
pieszych, aby przejąć ruch z pobocza DK-81. 
Wyremontowane odcinki gmina chce prze-
jąć od Generalnej Dyrekcji i samodzielnie 
utrzymywać. bs 

Nowi współwłaściciele zobowiązani są 
ponosić na rzecz Gminy Pawłowice roczne 
opłaty przekształceniowe w terminie do 
31 marca każdego roku, przy czym opłatę 
należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 
29 lutego 2020 r.  

Przypadające w bieżącym roku dwie 
opłaty za rok 2019 oraz 2020 płatne są bez-
pośrednio bez wezwania na konto Gminy 
Pawłowice - Bank Spółdzielczy w Pawłowice 
49 8447 0005 0000 0013 2000 0001.

Współwłaściciel gruntu w każdym czasie 
trwania obowiązku wnoszenia opłaty może 
zgłosić Urzędowi Gminy w Pawłowicach na 
piśmie zamiar jednorazowego jej wniesie-
nia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata 
jednorazowa).

Jednocześnie wraz ze spłatą jednorazo-
wą istnieje możliwość uzyskania bonifikat 
wynikających z Uchwały Rady Gminy Pawło-
wice oraz z ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabu-

dowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.  
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O bezpieczeństwie na dwupasmówce 
23 stycznia, w urzędzie gminy obradowała Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gminy Pawłowice. Cyklicznie 

spotkania, które zwołuje wójt Franciszek Dziendziel, poświęcone są istotnym sprawom związanym z bezpieczeństwem 
na drogach. Styczniowe spotkanie zdominował temat drogi krajowej nr 81. 

Na początek przedstawiono dane pod-
sumowujące 2019 rok. Jak wynika z policyj-
nych statystyk, liczba wypadków w naszej 
gminie wzrosła w porównaniu do 2018 
roku. W sumie w ubiegłym roku w gminie 
odnotowano 263 zdarzenia (247 kolizji  
i 18 wypadków), w których 18 osób zostało 
rannych, a 2 zginęły. Najwięcej wypadków  
i kolizji miało miejsce w Pawłowicach (163), 
Warszowicach (50), Pniówku (16) oraz  
w Golasowicach i w Jarząbkowicach (13). 
Głównymi przyczynami było nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu oraz nieza-
chowanie bezpiecznej odległości pomiędzy 
pojazdami.  

Niebezpiecznie 
na skrzyżowaniach

Podczas spotkania wójt gminy Fran-
ciszek Dziendziel przedstawił zebranym 
wnioski ze spotkania z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad (czytaj na  
str. 4), w tym dotyczące skrzyżowań drogi 
krajowej z drogami gminnymi i powiatowy-
mi na terenie naszej gminy. Jak informował 
wójt sprawa zawracających samochodów 

ciężarowych wyjeżdżających z firmy logi-
stycznej firmy JAS-FBG w kierunku Katowic 
stoi w miejscu. GDDKiA nie akceptuje za-
proponowanych rozwiązań polegających 
na przebudowie skrzyżowania czy też zmia-
nie układu komunikacyjnego np. poprzez 
budowę drogi serwisowej przy stacji paliw. 

Natomiast jest decyzja w sprawie innego 
niebezpiecznego miejsca na wiślance – na 
łuku drogi za skrzyżowaniem z drogą na 
Skoczów. Z uwagi na częste zdarzenia 
drogowe polegające na "wypadaniu" sa-
mochodów z łuku drogi, gmina zwróciła się  
z wnioskiem o zarurowanie odcinka rowu  
w tym miejscu. GDDKiA podejmie działania, 
ale najpierw musi uzyskać wymagane po-
zwolenie wodnoprawne, co może znacznie 
wydłużyć termin realizacji zadania.

Podczas spotkania ustalono, że Gmina 
Pawłowice ponownie wystąpi z pisemnym 
wnioskiem do Inspektoratu Transportu Dro-
gowego w Warszawie o montaż fotoradaru 
w rejonie skrzyżowania DK-81 z ul. Stawo-
wą i Łąkową w Warszowicach. Natomiast 
do PZD w Pszczynie zostanie skierowany 
wniosek w celu zarezerwowania środków 

finansowych przez Powiat na realizację 
inwestycji związanej z budową chodnika 
przy ul. Ligonia w Krzyżowicach. Gmina 
deklaruje swój współudział w finansowaniu.                                   

Zmiana organizacji ruchu
Podczas spotkania omówiono również 

planowane zmiany w organizacji ruchu 
na drogach gminnych m.in. na ul. Słowi-
ków w Pniówku, ul. Kolonia Studzieńska  
w Pawłowicach i ul. Krótkiej w Warszowi-
cach. Na wniosek mieszkańców ulicy Sło-
wików w ciągu drogi pomiędzy ul. Kruczą 
i Wodzisławską zostanie wprowadzony 
ruch dwukierunkowy wraz z wyznacze-
niem miejsc do mijania i wprowadzeniem 
obustronnego zakazu zatrzymywania 
się. Na Kolonii Studzieńskiej, z uwagi na 
trwającą przebudowę drogi wojewódz-
kiej zostanie wprowadzone ograniczenie  
ruchu dla pojazdów ciężarowych do 
10 ton, dodatkowo strefa ograniczonej 
prędkości do 30 km/h, natomiast próg 
zwalniający zostanie dostosowany do 
komunikacji lokalnej. Z kolei na ul. Krót-
kiej w Warszowicach, z uwagi na trwającą 
inwestycję, zostanie wprowadzone ograni-
czenie ruchu dla pojazdów ciężarowych do  
10 ton oraz strefa ograniczonej prędkości 
do 30 km/h. Identyczne ograniczenia zosta-
ną również wprowadzone w rejonie parafii 
św. Jana Chrzciciela, parku i cmentarza.  
W 2020 roku zaplanowano wykonanie pro-
jektu docelowej organizacji ruchu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawi-
ciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, Powiatowego Zarządu Dróg, 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie, policji 
z Pszczyny i Pawłowic, pracownicy urzędu 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i infra-
strukturę drogową oraz sołtysi.

Karetka pogotowia w Pawłowicach!
Do 1975 roku Pawłowice miały swoje pogotowie. Mieszkańcy pamiętają, że znajdowało się ono w budynku przy 

Wilii Reitzensteinów w Pawłowicach. Po 45 latach pogotowie powróci do naszej gminy.
Gmina czyni starania, aby od 1 kwietnia karetka podstawowego 

zespołu ratownictwa medycznego stacjonowała przez całą dobę  
w Pawłowicach. Dyżur ma pełnić zespół ratowniczy (pięciu wykwalifi-
kowanych ratowników oraz pięciu kierowców), mający do dyspozycji 
ambulans, co pozwoli na szybkie dotarcie do osób wymagających 
pomocy medycznej. Należy jednak wiedzieć, że nie będą tu udzielane 
porady na miejscu! Żeby skorzystać z pomocy, w dalszym ciągu trzeba 
będzie się udać na pogotowie w Żorach czy w Jastrzębiu-Zdroju.

- O powrót pogotowia do Pawłowic zabiegaliśmy od 1990 roku  
– mówi wójt gminy Franciszek Dziendziel. – Zadeklarowaliśmy swój 
udział w przygotowaniu miejsca i parkingu.

Sprawa nabrała tempa dopiero w tym roku. Jeszcze w grudniu 2019 
roku Gmina Pawłowice otrzymała odmowę na wniosek dotyczący 
uruchomienia pogotowia, jednak 22 stycznia do urzędu wpłynęła 
nota, w której wreszcie wyrażono zgodę na stacjonowanie ambulansu,  
a Gmina Pawłowice znalazła się w planie działania systemu ratownic-
twa medycznego na 2020 rok.  

Lokal, w którym ratownicy będą oczekiwać na zgłoszenia  
wyjazdów, prawdopodobnie znajdzie się w przychodni Remedium  
w Pawłowicach Osiedlu. Uzyskał on wstępną akceptację przedsta-
wicieli pogotowia. Do kwietnia obiekt musi zostać odpowiednio 
przystosowany na potrzeby ratownictwa. bs
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WYDARZENIA

Minęło 75 lat od Marszu Śmierci

Segregowanie 
śmieci jest łatwe

Od 17-21 stycznia 1945 roku wyprowadzono z KL Auschwitz i jego podobozów około 56 tysięcy więźniów i więź-
niarek w pieszych kolumnach ewakuacyjnych, konwojowanych przez uzbrojonych esesmanów. Wielu więźniów straciło 
życie podczas tej tragicznej ewakuacji nazywanej Marszem Śmierci.

Jak ważne jest segregowanie śmieci wiedzą już dzieci 
w przedszkolu.

Dla upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń, co roku w poło-
wie stycznia grupa ochotników podąża szlakiem ewakuacji więźniów 
oświęcimskich w tzw. Rajdzie Pamięci. W tym roku grupa licząca 
ok. 20 osób (głównie członków oddziału PTTK Radlin) wyruszyła  
16 stycznia z Oświęcimia. W sobotę, 18 stycznia, piechurzy dotarli do 
Pawłowic. Po raz dziewiąty pawłowiccy samorządowcy przyłączyli 

Teraz w akcję edukacyjną i promującą właściwe segregowanie 
odpadów włączyła się pawłowicka młodzież. Przy wsparciu pracow-
ników urzędu, uczeń ZSO w Pawłowicach, Kuba Bortlik nagrał film,  
a Antonia Gajda, Martyna Toborek, Agata Szczepańska, uczęszczające 
na zajęcia teatralne prowadzone w GOK Pawłowice przez Ewę Sikorę, 
wcieliły się w rolę aktorek. Efekt można zobaczyć na portalu gminnym 
www.pawlowice.pl.

Wielu dorosłych mieszkańców nadal nie wie do jakiego kosza 
wrzucić konkretny odpad, dlatego na łamach gazety publikujemy 
poradnik, w którym wyjaśniamy jak dobrze segregować śmieci. Każdy 
może też wysłać zapytanie dotyczące segregacji odpadów na adres: 
k.grzybek@pawlowice.pl. Urząd zbierze nurtujące mieszkańców 

się do Marszu, aby wspólnie oddać hołd ofiarom. W Rajdzie Pamięci 
wzięli udział: wójt gminy Franciszek Dziendziel, zastępca wójta Joanna 
Śmieja, zastępczyni przewodniczącego Rady Gminy Irena Grabowska, 
reprezentacja radnych i sołtysów oraz harcerze z pawłowickiego 
szczepu ZHP. 

Po krótkim rysie historycznym zrelacjonowanym przez Jana Figu-
rę - historyka i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty oraz wspólnej 
modlitwie, której przewodniczył ks. proboszcz Eugeniusz Paruzel, 
złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku znajdującym się przy 
kościele Jana Chrzciciela. Mogiła upamiętnia 19 ofiar ewakuacji obozu, 
zmarłych w transporcie kolejowym. Uczczono również pamięć dwóch 
Polaków, zastrzelonych w 1943 r. przez niemieckich żandarmów na 
pawłowickim posterunku.

Następnie uczestnicy rajdu ruszyli w kierunku Jastrzębia-Zdroju, 
gdzie kolejnym przystankiem był pomnik w Bziu Zameckim, który 
upamiętnia wejście Wojsk Polskich w 1922 r. W miejscu tym czekali 
już samorządowcy Jastrzębia-Zdroju wraz przewodniczącym rady 
miasta Piotrem Szeredą. Wszyscy wspólnie oddali hołd pamięci tych 
tragicznych wydarzeń, które pozostaną ważną lekcją historii dla 
następnych pokoleń. bs

pytania, a młodzież przygotuje odpowiedź i nagra filmik.
Przypominamy, że w roku bieżącym zgodnie z ustawą, poziom 

segregowanych śmieci, ma osiągnąć 50�. Mimo dużej świadomości 
wśród mieszkańców trudno w wielu gminach, również w Pawłowicach 
osiągnąć ten pułap selektywnego zbierania odpadów. bs
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Z ŻYCIA GMINY

Pewna praca, 
wysokie zarobki

Z badań rynku pracy wynika, że istnieje duże za-
potrzebowanie na specjalistów z branży chłodnictwa  
i klimatyzacji. Niestety brakuje fachowców z odpowiednim 
wykształceniem, a inne pokrewne zawody, z punktu widze-
nia pracodawców, nie zapewniają wystarczającej wiedzy  
i umiejętności. Stąd inicjatywa, by kształcić w dziedzinie, 
która daje pewność zatrudnienia.

15 stycznia zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą 
Pawłowice a firmą JBG-2 Sp. z o.o. z Warszowic dotyczące dalsze-
go kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO)  
im. Jana Pawła II w Pawłowicach w zawodzie technik chłodnictwa  
i klimatyzacji. Porozumienie podpisał wójt gminy Pawłowice Fran-

ciszek Dziendziel, natomiast firmę JBG-2 Sp. z o.o. reprezentowali: 
prezes zarządu Krzysztof Sitarski oraz wiceprezes Krzysztof Swo-
boda. Umowa będzie obowiązywać w roku szkolnym 2020/2021. 

Technicy chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterzy tych urzą-
dzeń, to jedni z najbardziej poszukiwanych obecnie specjalistów. 
- Tutaj nie ma problemu jeżeli chodzi o zatrudnienie, to są zawody 
czysto deficytowe. Zapotrzebowanie na instalatorów jest ogromne, 
rynek usług rozwija się bardzo dynamicznie – mówi Krzysztof Sitarski. 
– Monterzy, serwisanci, instalatorzy są niezastąpieni!  

Od 2017 roku firma JBG-2 jest oficjalnym patronem technikum 
chłodnictwa i klimatyzacji. Utworzenie klasy patronackiej to rezultat 
porozumienia o współpracy, które JBG-2 Sp. z o.o. zawarła z Gminą 
Pawłowice. Dzięki niej praktyczna nauka zawodu przez jeden dzień 
w tygodniu odbywa się na terenie zakładu produkcyjnego firmy  
w Warszowicach. Pod okiem wykwalifikowanych fachowców 
uczniowie mają okazję do zapoznania się z najnowszymi techno-
logiami na rynku urządzeń chłodniczych.

- Systematycznie dbamy o rozwój szkoły, poszukujemy nowator-
skich rozwiązań aby nadążyć za rozwojem w zakresie nauczanych 
zawodów - tłumaczy dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Andrzej Wowra. - W dzisiejszych czasach pracodawcy poszukują 
dobrze przygotowanych, wysoko wykwalifikowanych fachowców 
i te oczekiwania w pełni spełniają absolwenci naszego technikum.

W fabryce JBG-2, produkującej profesjonalne urządzenia 
chłodnicze, pod okiem specjalistów i fachowców, uczniowie 
pawłowickiego technikum odbywają praktyki już od 3 lat. Za kilka 
tygodni firma otworzy bardzo duży zakład w Żorach-Osinach,  
w którym będą produkowane najnowocześniejsze na rynku pa-
nele fotowoltaiczne. Również tutaj uczniowie technikum będą 
odbywać praktyki. 

 Sabina Bartecka

 
Kronika Policyjna

58-latek z Jarząbkowic produkował i sprzedawał 
bimber bez zezwolenia

Mieszkaniec Jarząbkowic odpowie za produkowanie i sprze-
dawanie alkoholu etylowego bez uzyskania wpisu do rejestru 
prowadzonego przez ministerstwo rolnictwa.

Pszczyńscy policjanci wspólnie z mundurowymi służby celno-
-skarbowej znaleźli w domu podejrzanego metalową, 50-litrową 
beczkę, metalową rurę z gumowym wężem, który zakończony 
był wskazującym temperaturę zegarem, oraz wypełnione szklane 
dymiony.

Skonstruowana domowym sposobem aparatura do destylacji 
alkoholu została zabezpieczona przez policjantów. Ustalono 
także, że 58-latek sprzedawał swoje wysokoprocentowe wyro-
by okolicznym mieszkańcom. Proceder ten miał już trwać od 
pewnego czasu. Mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego wyrobu 
napoju spirytusowego i wprowadzania go do obrotu. Ze względu 
na to, że nie był wcześniej karany i przyznał się do popełnionego 
przestępstwa, poprosił o możliwość skorzystania z instytucji 
dobrowolnego poddania się karze.

Mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. - W Polsce produkcja alkoholu 
etylowego jest dozwolona jedynie po uzyskaniu odpowiedniego 
wpisu do rejestru. To oznacza, że produkcja popularnego bimbru, 
nawet na własny użytek, jest zabroniona i podlega karze. Sprawa 
wygląda inaczej w przypadku nalewek. Tu dopuszczono ich wy-
twarzanie domowym sposobem, lecz jedynie na własny użytek  
i pod warunkiem, że nie zostaną przeznaczone do obrotu. Na własny 
użytek można też wytwarzać nieprzeznaczone do sprzedaży wino, 
piwo, niskoprocentowy napój z jabłek czy z gruszek oraz pitny miód 
- przypominają policjanci.

Cofnął przebieg w seacie
Zmiana wskazania drogomierza, czyli popularne cofnięcie 

licznika, od 1 stycznia znalazło się pod lupą stróżów prawa. Teraz, 
poza kontrolą stanu trzeźwości kierowcy i stanu technicznego 
jego samochodu, sprawdzany jest również stan licznika. Wła-
śnie taką ingerencję w prawidłowość pomiaru przejechanych 
kilometrów stwierdzili pawłowiccy policjanci w kontrolowanym 
seacie. Stan licznika był niższy niż podczas ostatniego badania 
technicznego.

21 stycznia, tuż przed północą pawłowiccy policjanci  
zatrzymali do kontroli samochód marki Seat Ibiza. Okazało się,  
że stan licznika był o blisko tysiąc kilometrów niższy niż ten, który 
figurował w bazach po przeglądzie technicznym. Mieszkaniec Żor 
w najbliższym czasie będzie musiał wyjaśnić tę kilometrową ma-
nipulację. Zgodnie z art. 306a kodeksu karnego zmiana wskazań 
drogomierza stanowi bowiem przestępstwo, za które grozi od 
trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

 Oprac. na podstawie KPP Pszczyna
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Ciąg dalszy z poprzedniego numeru.

Wiktor Romaniec, nauczyciel, kierownik 
szkoły w Warszowicach, głęboko wrył się we 
wdzięczną pamięć swych wychowanków. Był 
animatorem życia kulturalno-oświatowego, al-
bowiem praca nauczycieli wiejskich polegała 
kiedyś nie tylko na nauczaniu. Z Warszowicami 
związany był od 1września 1945 roku aż do 
przejścia na emeryturę w roku 1972. 

Urodził się 23 lipca 1910 roku w miejsco-
wości Raciborsko w gminie Koźmice Wielkie k. 
Wieliczki w rodzinie Kazimierza i Anny z domu 
Holewa. Szkołę powszechną, gimnazjum  
i Państwowe Pedagogium kończył w okresie 
przedwojennym. Początkowo pracował jako 
nauczyciel w Raciborsku. 

W 1939 roku Wiktor Romaniec brał udział 
w kampanii wrześniowej służył w Korpusie 
Ochrony Pogranicza (KOP), dostał się do 
niewoli, udało mu się jednak zbiec z jeniec-
kiego transportu. Od jesieni 1939 roku działał  
w tajnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski  
w Koźmicach Wielkich. Organizacja wojskowa  
w konspiracji rozwijała się stopniowo, a placów-
ka Koźmice Wielkie przyjęła kryptonim Sosna, 
a później – Las. W 1941 roku Wiktor Romaniec 
pseudonim Brzytwa w randze podporucznika 
był dowódcą 1. plutonu w placówce Koźmice 
Wielkie kryptonim Las, a także nauczycielem 
tajnych kompletów uczniowskich. 

Po zakończeniu działań wojennych ożenił 
się 25 sierpnia 1945 roku z Antoniną z domu 
Krotosz, nauczycielką w Byszycach koło Wie-
liczki, córką polskiego górnika Jana Krotosza 
z Morawskiej Ostrawy. Wiktor i Antonina Ro-
mańcowie we wrześniu 1945 roku rozpoczęli 
pracę nauczycielską w zrujnowanej przez 
działania wojenne warszowickiej szkole. Choć 
wydawało się to nieprawdopodobne, Wiktor 
Romaniec, po 2 miesiącach budynek pozba-
wiony okien, drzwi i ogrzewania, doprowadził 
do stanu, który w prymitywnych warunkach 
pozwolił rozpocząć naukę. Od tej chwili 
pracę nauczyciela i kierownika szkoły łączył 
z aktywnością społeczną. Budynek szkolny 
promieniał pozaszkolną działalnością. Zespół 

teatralny pod kierunkiem kierownika szkoły 
wystawiał sztuki dramatyczne, a w składzie 
zespołu byli członkowie komitetu rodziciel-
skiego oraz starsza młodzież. Z jego inicjatywy 
powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna.  
Z biegiem czasu w okolicznych miejscowo-
ściach zorganizowano punkty biblioteczne 
podległe bibliotece w Warszowicach. Od 1950 
roku warszowicka placówka szkolna była sie-
dzibą kolonii letnich dla dzieci z Katowic oraz 
powiatu pszczyńskiego. W 1952 roku zorgani-
zowano świetlicę szkolną z bogatymi formami 
zajęć. Rok szkolny 1953/1954 przyniósł zmiany 
na stanowisku kierowniczym – obowiązki kie-
rowania szkołą przejęła Antonina Romaniec. 
Jej mąż Wiktor, oprócz działań zawodowych  
i społecznych pełnił funkcję sekretarza Zarządu 
przy pszczyńskim oddziale Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, był kierownikiem wydziału 
ZNP oraz kierował Powiatowym Ośrodkiem 
Metodycznym przy Inspektoracie Oświaty  
w Pszczynie. W 1971 roku zmarła nagle Anto-
nina Romaniec, na rok obowiązki kierownika 
szkoły przejął Wiktor Romaniec, aby 22 czerwca 
1972 roku udać się na zasłużoną emeryturę, 
bo jak sam napisał w kronice: (…) Taka jest 
prawidłowość wyznaczająca granice w sztafecie 
obowiązków. Zajmujemy przez pewien czas 
ważne miejsce w łańcuchu działania, by w końcu 
przekazać „pałeczkę” zadań następcy (…).

Wiktor Romaniec zmarł 19 czerwca 1987 
roku, spoczął obok rodziców i żony Antoniny 
na cmentarzu komunalnym w Wieliczce – że-
gnali go liczni wychowankowie z Warszowic. 

W maju 2013 roku w Koźmicach Wielkich 
odsłonięto Pomnik Żołnierzy Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej z Placówki „Sosna-
-Las”. Wypisano na nim m.in. 14 imion i nazwisk 
żołnierzy ZWZ-AK; wśród nich znajduje się 
ppor. Wiktor Romaniec. 

Józef Marosz urodził się 16 czerwca 1901 
roku w Wędryni za Zaolziu. Od początku 
lat  trzydziestych XX wieku aż do wybuchu  
II wojny światowej był kierownikiem  Pol-
skiej Ewangelickiej Szkoły Powszechnej nr 2  
w Golasowicach, gdzie mieszkał z żoną Natalią 

z domu Czyż. Pełnił funkcję zastępcy prezesa 
Towarzystwa Ewangelików Polaków. Od listo-
pada 1931 roku był kierownikiem stanu cywil-
nego na obwód golasowicki. Współdziałał ze 
Związkiem Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. 
W organizacji tej na terenie Golasowic działały 
m.in. diakonisa Anna Szalbot (siostra Rachela) 
i Natalia Maroszowa. 

W ówczesnej prasie śląskiej ukazywały się 
wzmianki o społecznej aktywności Józefa Ma-
rosza. W 1936 roku Poseł Ewangelicki donosił: 
Staraniem Towarzystwa Ewangelików Polaków 
i Związku Młodzieży odbyły się w niedzielę  
w wiosce naszej dożynki. Przybyli z tej okazji do 
nas liczni domownicy wiary z całego Śląska Gór-
nego i Cieszyńskiego. Przybył nasz Pan Wojewoda 
Dr M. Grażyński w asyście starosty pszczyńskiego 
p. Jarosza i posła Kotasa. Obchodził w tym dniu 
swe imieniny i 10-lecie swego włodarzenia na Ślą-
sku (…). Przybywającego powitał przed bramą 
triumfalną kierownik p. Marosz i ks. pastor Harl-
finger, podkreślając, że Niemcy chcą w zgodzie 
z Polakami pracować dla dobra państwa, gdyż 
między narodem a państwem nie ma kolizji (…). 
Po przywitaniu p. Wojewoda odebrał defiladę,  
w której wzięli udział ułani-rezerwiści, powstań-
cy, żniwiarze na wozach pięknie ustrojonych,  
a przede wszystkim rzesze młodzieży. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Józef 
Marosz ukrywał się w Cieszynie. Został aresz-
towany przez policję niemiecką 30 sierpnia 
1940 roku i osadzony w cieszyńskim więzieniu 
karnym; tam przebywał do 26 sierpnia 1940 
roku. Zginął 23 września 1941 roku w obozie 
koncentracyjnym Mauthausen-Gusen; osiero-
cił żonę i dwoje dzieci.

Romana Nowak z domu Kic (pseudonim 
Roma, Ramona), urodziła się 24 listopada 1914 
roku w Brzesku w rodzinie Feliksa i Eugenii  
z domu Bogacz. Przed II wojną światową 
była nauczycielką w powiecie pszczyńskim 
w Górkach (Górze?), Pawłowicach Śląskich 
i Piotrowicach (obecnie dzielnica Katowic), 
pełniła funkcję drużynowej Chorągwi Śląskiej 
Organizacji Harcerek. 5 sierpnia 1939 roku 
wyszła za mąż za Klemensa Nowaka (1912-

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

Józef Marosz (1901-1941)
fot. zbiory parafii ewangelickiej 

w Golasowicach

Wiktor Romaniec (1910-1987) 
fot. Kronika szkoły w Warszowicach

Romana Nowak (1914-1943)
fot. www.ogrodywspomnien.pl
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1940), małżonkowie mieszkali w Piotrowicach.  
W okresie okupacji prowadziła tajne naucza-
nie, a od 1941 roku była łączniczką ZWZ-AK. 
Romana Nowak została aresztowana w czerw-
cu 1943 roku na terenie miejscowości Osiny. 
Wyrokiem sądu doraźnego katowickiego 
gestapo skazana na karę śmierci. Osadzona 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz (numer 
więźnia 40791), chorowała na tyfus, przebywa-
ła w celi śmierci. Wyrok poprzez rozstrzelanie 
wykonano 29 listopada 1943 roku. Jej mąż 
Klemens, podporucznik rezerwy Wojska Pol-
skiego, zginął w Katyniu 9 kwietnia 1940 roku. 

Antoni Perczyński, nauczyciel szkół po-
wszechnych w Szerokiej i Warszowicach (lata 
1933-1939), oficer WP, uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 roku, ofiara represji so-
wieckiego reżimu. Urodził się 25 sierpnia 1907 
roku w Racławicach w rodzinie Franciszka  
i Marianny z Mariaszów. Ukończył Seminarium 
Nauczycielskie w Tarnowskich Górach (1928r.)  
i  Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty 
nr 5 w Krakowie (1929r.). Został mianowany 
podporucznikiem rezerwy w 1932 roku i przy-
dzielony do 4. Pułku Strzelców Podhalańskich 
w Cieszynie. Po klęsce wrześniowej Antoni 
Perczyński dostał się do niewoli, jego nazwisko 
wpisano na LW z Kozielska 035/3 w kwietniu 
1940 roku. Zginął rozstrzelany w Katyniu. 

W Racławicach, gdzie urodził się Antoni 
Perczyński, w 2008 roku na ścianie kościoła 
parafialnego umieszczono tablicę ku czci 
oficerów zmordowanych wiosną 1940 roku 
w okolicach Katynia, Charkowa i Miednoje. Na 
tablicy wśród kilkudziesięciu innych widnieje 
imię i nazwisko Antoniego Perczyńskiego. 

Ciąg dalszy szkicu w kolejnym numerze Racji 
Gminnych.

 Agnieszka Kieloch

Źródła: 

• Archiwum Państwowe w Katowicach 
Odział w Cieszynie, sygn. 14/55/5050

• Kronika szkoły w Warszowicach

• Zygmunt Orlik: Gmina Pawłowice. Szkice  
z dziejów, Pawłowice 2001, s. 74

• Matylda Sierka: Dzieje oświaty w Warszowi-
cach, Warszowice 1999

• Słownik uczestniczek walk o niepodległość 
Polski 1939-1945, pr. Zbior., Warszawa 1988, 
s. 293 

• Poseł Ewangelicki, 1932 nr 52, s. 6

• Poseł Ewangelicki, 1936 nr 41, s. 4

• Poseł Ewangelicki, 1938 nr 28, s. 4

• Urzędówka Starostwa Pszczyńskiego, 1932 
nr 4, s. 1

• www.kozmice.wieliczka.eu (dostęp: lipiec 
2019) 

• www.ogrodywspomnien.pl (dostęp: 
kwiecień 2019)

• www.straty.pl (dostęp: sierpień 2019)

• Zbiory Klubu Miłośników Historii przy GBP 
w Pawłowicach

Antoni Perczyński (1907-1940)
fot. Zbiory Muzeum Katyńskiego 

nr inwent. MK1181-1-2IK

Medale na 100 lat 
Związku!

Wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel został 
uhonorowany Medalem 100-lecia Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej.

Śląski Związek Piłki Nożnej świętuje w tym roku swoje setne 
urodziny. Z tej okazji odbywają się spotkania i uroczystości będące 
okazją do podsumowań, wspomnień i wręczenia wyróżnień tym, 
którzy wspierają rozwój piłki. 

Podokręg Tyski ŚZPN zorganizował takie spotkanie 23 stycznia  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Zebrali się tam działacze 
związkowi, przedstawiciele klubów oraz samorządowcy z gmin  
i powiatów, na terenie których działa podokręg, a więc również gminy 
Pawłowice. Gala rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej, w której 
zostały przypomniane najważniejsze wydarzenia z dziejów regionu,  
w tym wicemistrzostwa Polski, zdobytego przez GKS Tychy w 1976 roku.

Natomiast okolicznościowe medale i podziękowania trafiły w ręce 
wójtów, burmistrzów i starostów. Podziękowano również trenerom  
i działaczom. Honorową Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej 
został odznaczony trener UKS Warszowice Michał Bucki. bs 

Młodzi logistycy 
z Pawłowic najlepsi w Polsce! 

Komitet Główny Ogólnopolskiego Konkursu „LOGISTYCZNE PODCHODY” 
właśnie ogłosił wyniki końcowe współzawodnictwa młodzieży!

Uczennica klasy czwartej Technikum Logi-
stycznego  z Pawłowic Marzena Konopka zajęła 
III miejsce w Polsce! Gratulujemy Marzenie 
wspaniałego sukcesu. Wartość tego osiągnię-
cia podkreśla fakt, że laureatka osiągnęła go 
samodzielnie, chociaż  z innych szkół walczyły 
zespoły trzyosobowe, bo takie rozwiązanie 
dopuszcza regulamin. 

Konkurs jest organizowany przez Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach. Składa się 
z pięciu etapów. W każdym etapie młodzież 
musi wykazać się szeroką wiedzą z branży TSL  
(Transport Spedycja Logistyka)oraz umiejętno-
ścią rozwiązywania złożonych zagadnień życia 
gospodarczego. Do konkursu uczennica przy-
gotowywała się pod okiem Henryka Turonia. bs
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Tytułowa bohaterka, właścicielka gospody we Florencji, kipi 
wdziękiem — nic dziwnego, że goszczący u niej szlachcice z miej-
sca tracą głowę. Co stanie się, gdy dołączy do nich niecierpiący 
kobiet kawaler? Otworzy oczy zauroczonym kompanom? A może 
ulegnie czarowi kobiety? Zanurzcie się z nami w klimat włoskiej 
komedii zrealizowanej przez młody zespół teatralny. Humor  
i damsko-męskie igraszki w sam raz na Walentynki!

16 lutego, godz. 19:00, sala widowiskowa GOK
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie GOK oraz online.

Króla boli ząb i nikt nie może mu pomóc: ani kucharz, ani 
Ochmistrzyni, ani Królowa, ani Kot, ani Damy Dworu, ani nawet 
Król Teść i... Czarnoksiężnik. A tymczasem ból zęba tak dokucza 
Królowi, że wojna wisi na włosku! I kto wie, jak by się to wszystko 
skończyło, gdyby nie podstęp...

21 lutego, godz. 17:00, sala widowiskowa GOK
Bilety w cenie 10 zł i 14 zł do nabycia w kasie GOK oraz online.

Klaudia Jadwiszczyk, Krzysztof Lewicki – ekstremalni podróż-
nicy, pierwsi na świecie, którzy przetrwali 6 zimowych miesięcy 
żyjąc w drodze i mieszkając w namiocie, pierwsi, którzy zdobyli 
Nordkapp w warunkach zimowych na rowerze tandemie z przy-
czepką i dużym psem. Mierzą się z potężnymi wyzwaniami, walczą 
z żywiołem, testują granice ludzkiej wytrzymałości, dostrzegają 
radość w najdrobniejszych elementach, a przetrwać pozwala 
im niezaprzeczalna niezłomność, hart ducha i potęga umysłu. 
Rzucili posady w korporacji na rzecz życia wolnym - w podróży  
i w naturze. Jak sami mówią – znaleźli się w lesie, połączyła 
ich pasja życia blisko natury i pragnienie odkrywania nowego,  
w tym co już znane. Laureaci wielu nagród podróżniczych, m.in. 
nominowani do ,,Podróży Roku” National Geographic, bohatero-
wie kilkudziesięciu artykułów największych gazet podróżniczych  
w Polsce i za granicą, twórcy międzynarodowych projektów foto-
graficznych, prywatnie właściciele firmy outdoorowej Dzika Droga; 
doświadczeni instruktorzy survivalu, którzy porywają młode 
dusze do lasu i za sprawą kilku godzin zupełnie im przewracają 
w głowach, pokazując dziką drogę życia. Połowę serca zostawili  
w północnej Laponii, druga połowa należy do ich futrzastego Przy-
jaciela, z którym przemierzają świat - Kadlooka, alaskana malamuta.

KLUB PODRÓŻNIKA PASJONATY
zaprasza na spotkanie

TANDEMOWE TRIP LOVE
zimowa ekspedycja rowerowa 

za koło podbiegunowe. Z psem!

10 miesięcy w drodze
400-kilometrowy tandem

8000 kilometrów
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KULTURA

Zimowe Warsztaty Artystyczne - fotorelacja

Koncerty pełne magii i nastroju
W ciągu ostatnich kilu tygodni mieszkańcy naszej gminy mieli okazję posłuchać pięknych kolęd i pastorałek  

w znakomitym wykonaniu i świetnie przygotowanej oprawie muzycznej.

W sumie odbyło się 5 koncertów, a ostatni 
miał miejsce 26 stycznia w kościele św. Jana 
Chrzciciela, gdzie wystąpiły zespoły: Retro, 
Talizman i Pawłowickie Babeczki. Na miejsce 
kolędowych wieczorów wybierano kościoły. 
Pierwsza okazja do posłuchania pięknych 
bożonarodzeniowych pieśni nadarzyła się 
tuż po świętach w kościele w Pawłowicach 
Osiedlu. 27 grudnia wystąpiły zespoły działa-
jące w GOK. W klimatycznej scenerii kolędy, 
pastorałki i piosenki świąteczne wykonało  
5 grup wokalnych. Na koniec wszyscy wspól-
nie z publicznością zaśpiewali najbardziej 
znane polskie kolędy. 29 grudnia w kościele 

w Golasowicach wystąpiły Gang Marcela, 
chór Viola, chór szkolny oraz Monika Stuchlik, 
której akompaniowała Joanna Foltyn-Kuś.  
W ten wieczór golasowicka świątynia wypeł-
niona kolorowym światłem i tłumnie zgro-
madzoną publicznością rozbrzmiała słowem 
śpiewanym i mówionym oraz dźwiękami 
instrumentów. W Święto Trzech Króli magicz-
ny kolędowy wieczór odbył się w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie zaśpie-
wały zespoły: Margo, Retro, Talizman i chór 
SP-2 Pawłowice. Podczas koncertu usłyszeć 
można było tradycyjne kolędy i pastorałki, jak  
i nowsze utwory bożonarodzeniowe. Tego 

dnia Jarząbkowianki zostały poproszone  
o udział w koncercie w kościele w Bąkowie.

Były też kolędy po śląsku, a taką niespo-
dziankę dla miłośników gwary śląskiej przy-
gotował Dziecięcy Zespół Regionalny „Paw-
łowice”, który wystąpił 12 stycznia w kościele 
Jana Chrzciciela w Pawłowicach. We wspólne 
śpiewanie włączyła się także zgromadzona  
w kościele publiczność.

Była to wielka gala kolęd i pastorałek, 
dzięki której klimat Świąt Bożego Narodzenia 
został z nami na dłużej.  Pełna fotorelacja na 
stronie www.kultura.pawlowice.pl w zakładce 
galeria. bs

Warsztatami kulinarnymi zakończyły się zajęcia, które na czas ferii zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. 
W ramach Zimowych Warsztatów Artystycznych, dzieci mogły uczestniczyć w wycieczkach, zajęciach teatralnych, 

ale też warsztatach stolarskich, krawieckich i balu karnawałowym. Zabawa była wspaniała, co widać na zdjęciach. bs   
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SPORT

Nasi zawodnicy na zimowych igrzyskach 
w Szwajcarii!

To była przygoda życia. Curlerzy KS Warszowice: Monika Wosińska, Klaudia Szmidt, Dominik Szmidt, Robert Kamiński wraz 
z trenerem Damianem Hermanem, po otrzymaniu nominacji olimpijskich z rąk prezesa PKOL Andrzeja Krasińskiego, zaciekle 
walczyli podczas Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, które w styczniu odbyły się w szwajcarskiej Lozannie. 

Była to trzecia edycja Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich w sportach zimo-
wych z udziałem ponad 1800 zawodników  
z 79 krajów. W zawodach, które trwały od 9 do 
22 stycznia, wzięli udział sportowcy w wieku 
15-18 lat, w tym czterdziestu pięciu sportow-
ców z Polski. Biało-Czerwoni zaprezentowali 
się w biathlonie, biegach narciarskich, bobsle-
jach, hokeju na lodzie, kombinacji norweskiej, 
łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, 
skokach narciarskich, saneczkarstwie, short 
tracku, skeletonie i właśnie w curlingu. 

Rozgrywki curlerów rozpoczęły się  
10 stycznia. Ich początek był dla naszych za-
wodników szczęśliwy i zakończył się wygraną 
9:6 z Hiszpanią. W kolejnym meczu przeciw-
nikiem curlerów z Warszowic była bardzo 
silna reprezentacja Kanady. Po 7 endach 
reprezentacja Polski remisowała, na dodatek 
mając w ostatnim endzie tak zwanego "ham-
mera". Niestety kilka centymetrów zabrakło, 
aby zawodnicy wygrali całe spotkanie i stali 

się największą sensacją zawodów.
Kolejny mecz, tym razem z Estonią, po 

niezbyt udanym pierwszym endzie przebie-
gał już pod dyktando curlerów z Pawłowic. 
Jednakże kolejny mecz z Koreą okazał się 
trudniejszy i ponownie centymetry zadecy-
dowały o porażce Warszowic. Ostatni mecz 
- z Rosją - mimo dobrej skuteczności całego 
zespołu przez kilka błędów w kluczowych 
momentach przyniósł zwycięstwo przeciwni-
kom. Ostatecznie, nasza reprezentacja na 24 
kraje została sklasyfikowana na 15. miejscu. 

Na tym jednak nie skończyły się zmagania 
naszych zawodników w Szwajcarii. Curlerzy 
uczestniczyli jeszcze w zawodach par miesza-
nych, gdzie zawodnicy, w zależności od miej-
sca zajętego w mikstach, przydzieleni zostali 
do swoich kolegów i koleżanek z innych kra-
jów. Nasi zawodnicy zajęli ostatecznie  piąte, 
siódme i trzynaste miejsca w gronie 48 par. 

Po tych sportowych emocjach naszej 
reprezentacji pozostało już tylko wziąć udział 

w zakończeniu Igrzysk oraz pakować się, aby 
wcześnie rano, 23 stycznia, pożegnać Vortex 
– akademik, który przez ostatnie kilkanaście 
dni był ich domem. 

Mimo intensywnych dni zawodnikom 
warszowickiego klubu udało się zwiedzić 
Muzeum Olimpijskie - przepiękne miejsce  
z maskotkami różnych igrzysk olimpijskich czy 
pamiątkowymi medalami. Natomiast zawody 
curlingowe odbywały się ok. 70 km od olim-
pijskiej wioski - w malowniczej miejscowości 
Champery. Drużyna dorzuciła również swoją 
cegiełkę do finału WOŚP. Na aukcji została 
wystawiona oficjalna koszulka reprezentacji  
z podpisami uczestników. Pamiątkowa koszul-
ka została wylicytowana za 521 zł. 

Klub Sportowy „Warszowice” składa ser-
deczne podziękowania za pomoc w przygo-
towaniach i wyjeździe Polskiemu Komitetowi 
Olimpijskiemu, Gminie Pawłowice, firmie 
JAS-FBG S.A., Urzędowi Marszałkowskiemu  
i Śląskiej Federacji Sportu. bs

Wyjazd na narty
Gminny Ośrodek Sportowy w Pawło-

wicach zaprasza na ostatni w tym sezo-
nie wyjazd na narty połączony z wizytą 
w popularnym aquaparku na Słowacji.

15 lutego miłośnicy białego szaleń-
stwa będą mogli szusować na nartach, 
a później odpocząć w basenach termalnych.

Cena: 40 zł dorośli, 30 zł dzieci i młodzież (do 18 lat). Zapisy 
i płatność w kasach Gminnego Ośrodka Sportu (GOS). W cenie 
przejazd autokarem i ubezpieczenie NNW. Liczba miejsc ogra-
niczona. Dzieci tylko pod opieką dorosłych.

.
• 15 lutego - Ośrodek Narciarski i Termy, Oravice, Słowacja 

Turniej piłki nożnej 
halowej oldbojów
Klub Rekreacyjno – Sportowy KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice 

zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Gminnym 
Turnieju Piłki Nożnej Halowej Oldbojów, który odbędzie 
się 15.02.2020 (sobota). Turniej rozpocznie się o godz. 9.00  
w hali GOS w Pawłowicach. Wpisowe od drużyny wynosi 120 zł.  
Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą mieć ukończone 
35 lat. Termin zgłoszenia drużyn upływa 12.02.2020 r. Bliższych 
informacji udzielają Krzysztof Mleczek – tel. 605 291 549 oraz 
Tomasz Polczyk – tel. 602 436 358; e-mail: polczyktomasz@op.pl. 
Impreza jest dotowana przy współudziale Gminy Pawłowice.
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INFORMACJE I REKLAMY

Bioodpady w pigułce
Kontynuujemy cykl poświęcony odpadom komunalnym. W tym numerze gazety skupimy się na BIOODPADACH.

Z definicji bioodpady są to odpady, 
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorga-
nizmów. Czyli w praktyce są to resztki 
jedzenia, odpady spożywcze oraz odpady 
powstające np. podczas pielęgnowa-
nia ogrodu. Duża część wytwarzanych  
w naszych domach odpadów to właśnie 
bioodpady. Ich selektywna zbiórka w dużej 
mierze przyczynia się do ograniczenia ilo-
ści wytwarzanych zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz poprawia statystyki do-
tyczące osiąganych poziomów recyklingu 
w gminie!

Bioodpady są odbierane w brązowych 
workach lub pojemnikach, zgodnie z har-
monogramem zbiórki odpadów. Obecnie 
trwają przygotowania do zmiany systemu 
zbiórki bioodpadów – planuje się, aby od 
1 lipca 2020 r. bioodpady były odbierane 
wyłącznie w przystosowanych do tego 
pojemnikach (odejście od systemu wor-
kowego). O szczegółach nowego systemu 
zbiórki bioodpadów będziemy informować 
w kolejnych numerach gazety.

Uwaga!
Należy zauważyć, że dużą część biood-

padów możemy indywidualnie zagospoda-
rować w przydomowym kompostowniku. 

Kompostowanie bioodpadów przynosi 
dwie wielkie korzyści: po pierwsze otrzy-
mujemy kompost, który możemy wyko-
rzystać w przydomowym ogrodzie, a po 
drugie zmniejszamy ilość przekazywanych 
odpadów. 

Niestety nie wszystkie bioodpady nada-
ją się do zagospodarowania w przydomo-
wym kompostowniku. Są to bioodpady za-
konserwowane solą czy octem (np. resztki 

Do bioodpadów nie możemy 
wrzucać:

• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych  

(w tym niebezpiecznych)

Do bioodpadów zaliczamy 
głównie:

• odpadki warzywne i owocowe  
(w tym obierki itp.)

• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

ogórków ze słoika, przetwory w occie), 
trudne do zwalczania chwasty (np. perz) 
oraz chwasty z dojrzałymi nasionami i po-
rażone chorobami części roślinne, kamie-
nie, piach czy gruz. W kompostowniku nie 
powinno się też umieszczać bioodpadów 
odzwierzęcych (np. kości, mięsa, serów).

A może maraton pływacki?
W nocy z 14 na 15 marca, Polacy już po raz siódmy wystartują 

w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim OTYLIADA’2020. 
To największa masowa impreza pływacka w Polsce, w której do tej 
pory wzięło udział 10956 uczestników.

Celem OTYLIADY odbywającej się pod hasłem „Cała Polska pływa 
z nami” jest zachęcenie Polaków do aktywności fizycznej, a tym sa-
mym do zainwestowania we własne zdrowie. Dla jednych OTYLIADA 
jest okazją do zabawy w wodzie, dla innych sprawdzeniem swoich 
możliwości pływackich. Rekord OTYLIADY (54,2 km przepłynięte  
w ciągu 12 godzin) od 2016 r. należy do Sebastiana Karasia. Czy pod-
czas kolejnej edycji maratonu rekord zostanie pobity? – przekonamy 
się w połowie marca.

W tegorocznej edycji imprezy bierze udział 49 pływalni, w tym 
„Wodny raj” w Pawłowicach! Do 20 lutego poprzez zakładkę „Reje-
stracja" na stronie www.otyliada.pl przyjmowane są zgłoszenia przez 
internet. Opłata przy zgłoszeniu internetowym wynosi 15 zł. Można 
będzie się także zapisać w dniu imprezy – opłata wtedy wynosi 20 zł.

Mistrzostwa Gminy Pawłowice 
w Narciarstwie Alpejskim 

o Puchar Wójta Gminy Pawłowice

Data: 29.02.2020, 
Ośrodek Narciarski SIGLANY

Opłata startowa: 30 zł dorośli, 
20 zł dzieci do 18 roku życia.
Zapisy wkrótce w kasie GOS.
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INFORMACJE I REKLAMY

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).

Akcyza dla rolników
Złóż wniosek o zwrot części podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

Urząd Gminy informuje rolników, że od 3 lutego do 2 marca 2020 r. 
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 

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"

✔
✔
✔
✔
✔

✔

Telefon 
do psychologa

Od grudnia 2017 r., na zlecenie Mini-
sterstwa Zdrowia działa telefoniczne 
Centrum Wsparcia dla osób w stanie 
kryzysu psychicznego. W Centrum ist-
nieje całodobowa bezpłatna linia, gdzie 
psychologowie Fundacji Itaka udzielają 
wsparcia i kierują do odpowiednich pla-
cówek mogących udzielić dalszej pomo-
cy. Konsultacje telefoniczne odbywają 
się pod nr 800 70 2222. Można również 
konsultować się mailowo z psychiatrą, 
pracownikiem socjalnym i prawnikiem. 
Formularz kontaktu znajduje się na 
stronie internetowej: liniawsparcia.pl

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 
1830 zł. Oznacza to wzrost o prawie 250 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym,  
o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad 
poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnospraw-
ność tej osoby powstała:

• nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, 
   jednak nie później niż do  ukończenia 25 roku życia.
Więcej informacji w OPS Pawłowice, tel. 32 472 17 41.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2020 roku - podwyżka

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony w formie 
licytacji na dzierżawę części działki 
nr 1182/147, arkusz 4, obręb Krzyżo-
wice, zapisanej w księdze wieczystej 
GL1J/00000979/3, zagospodarowanej 
jako boisko sportowe o nawierzchni tra-
wiastej, na okres 5 lat, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności sportowo 
– rekreacyjnej. Powierzchnia terenu 
dzierżawy wynosi 1 ha. Wywoławczy 
czynsz dzierżawny – 1 600 zł rocznie za 
całość nieruchomości będącej przedmio-
tem dzierżawy + VAT. Przetarg odbędzie 
się 5.03.2020 o godz. 11.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice. Kontakt: Tyberiusz 
Zawadzki, Robert  Stępień, w godz. 7.30 
-15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Boisko w Krzyżowicach do wynajęcia

2020 roku za zakupiony olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. 
Zwrot akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie faktur VAT dokumen-
tujących zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do  
31 stycznia 2020 r. 

Stawka zwrotu na 2020 r. wynosi 1,00 zł za zakupiony litr oleju napę-
dowego, maksymalna kwota zwrotu podatku wynosi 100,00 zł x ilość ha 
użytków rolnych oraz dodatkowo 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła.
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REKLAMY I INFORMACJE

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS Pszczyna

w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. 8.00 do 13.00  
(najbliższy termin 07.02.2020) 

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur

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

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

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

(najbliższy termin 04.02.2020)
• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” 
udziela informacji na temat  odszkodowań 
z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. 
Kontakt do Działu Szkód Górniczych KWK 
„Pniówek”: 32/7562 362; 32/7562 83.

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

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

u

Pomoc prawnika
W Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach (pokój 202) znaj-

duje 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
Można to zrobić na dwa sposoby:
• korzystając z elektronicznej kolej-
ki, która dostępna jest tutaj:
www.powiat.pszczyna.pl/pomoc-
-prawna/
• dzwoniąc pod numer telefonu: 
32 449 23 78.
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„Mam tę moc” na bis!

Łysa Góra w lutym

Daj Misiaka dla dzieciaka!

Igloo ze styropianu 
i namioty w parku

9 stycznia 2020r. uczniowie klasy VII Zespołu Szkolno  
– Przedszkolnego w Krzyżowicach wystąpili w żorskim Klubie Rebus  
z koncertem noworocznym. Koncert odbył się w ramach tradycyjnych 
spotkań noworocznych „Dzieci-Dzieciom”.

Głównymi widzami były przedszkolaki z Przedszkola Nr 19  
w Żorach. W repertuarze znalazły się takie świąteczne przeboje, jak: 
„Pada śnieg”, „Kolęda dwóch serc”, „Merry Christmas every one” oraz 
„Kto wie”. Jednak hitem koncertu okazała się piosenka przewodnia  
z filmu pt. Kraina lodu: „Mam tę moc”, która została zaśpiewana wspól-
nie z małymi widzami i wykonana na bis.

Pomysłem koncertu zainspirowała szkołę Barbara Chudek, a wy-
stępujący uczniowie zostali przygotowani przez wychowawczynię 
Justynę Zawieruchę.

Gminne Koło PTTK w Pawłowicach zaprasza na pierwszą  
w tym roku pieszą wycieczkę górską na najwyższy szczyt Beskidu 
Śląsko-Morawskiego. Wyjazd odbędzie się 16 lutego o godz. 7.00. 
Na amatorów górskich wypraw czeka Łysa Góra, czyli najwyższa 
góra Śląska Cieszyńskiego nazywana też „Matką śląskich wzgórz". 
Trasa wynosi 15 km, a jej pokonanie zajmie piechurom ok. 5 go-
dzin. Organizatorzy zapewniają: transport, opieką przewodnika 
górskiego i ubezpieczenie. Cena wynosi 35 zł dla członków PTTK 
i dzieci oraz 40 zł dla pozostałych uczestników. Jest już plan wy-
cieczek na cały rok, a w nim takie perełki, jak: Browar Radegasta, 
spływ kajakowy Wisłą i wycieczka rowerowa na Nikiszowiec. Zapisy 
i informacje podczas dyżurów (druga środa miesiąca, w godz. 
16.00-17.00 w bibliotece w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65), pod 
nr tel. 534 591 356 i mailowo pttk@pawlowice.pl.

Uczniowie szkoły i przedszkola w Krzyżowicach włączyli się  
w akcję „Daj Misiaka dla dzieciaka”, która została ogłoszona przez 
oddział radioterapii przy Instytucie Onkologii w Gliwicach. Zbiórka 
trwała niespełna dwa miesiące. Zebrano ponad 50 pluszaków. Akcja 
spotkała się z ogromnym odzewem: małym pacjentom oddziału 
przekazano ponad 23 tysiące pluszaków!

W czasie zajęć w bibliotece centralnej dzieci budowały igloo ze 
styropianu, częstowały się „lodową górą” zbudowaną z bitej śmietany, 
galaretki i lodów, wysłuchały opowieści o dzikich zwierzętach, z okien 
statku kosmicznego oglądały m.in. Księżyc i Marsa oraz uczestniczyły 
w lekcji survivalu, podczas której dowiedziały się  jak przetrwać w re-
jony surowego, tajemniczego i niedostępnego koła podbiegunowego. 
Natomiast w parku uczestnicy zajęć musieli rozłożyć namioty oraz po-
zbierać patyki na ognisko, aby potem przy pomocy krzesiwa rozpalić 
ognisko.Pomimo braku śniegu zabawa w plenerze była wyśmienita!

W drugim tygodniu ferii odbyły się trzydniowe zajęcia dla dzieci 
zorganizowane wspólnie przez biblioteki: w Golasowicach, Pielgrzy-
mowicach i Warszowicach. Mali czytelnicy spotkali się z podróżnikiem 
Piotrem Mojżyszkiem, zwiedzili Muzeum Energetyki w Łaziskach Gór-
nych, w którym obejrzeli zabytki techniki oraz maszyny i urządzenia 
związane z produkcją i wykorzystaniem energii, a także uczestniczyli 
w warsztatach małego chemika. Najwięcej radości uczestnikom 
zajęć sprawiło wykonanie cieczy nienewtonowskiej, czyli specjalnej 
masy z wody i mąki ziemniaczanej, wymieszanych w odpowiednich 
proporcjach. Zajęcia sfinansowała Gmina Pawłowice.

zawody narciarskie 
zdjęcie narty
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Biblioteki naszej gminy w czasie ferii odwiedzili 
podróżnicy, a uczestnicy zimowych zajęć udali się  
w m.in. w podróż na Arktykę i Antarktydę.


