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Szpecące słupy i setki metrów kabli 
wiszących nad ziemią znikną z cen-
trum Pawłowic. Tauron demontuje 
linię napowietrzną niskiego napięcia 
w rejonie parku im. Ks. Stanisława 
Pisarka w Pawłowicach. Przestarzała 
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i awaryjna sieć zostanie wymieniona 
również w rejonie ronda, kościoła  
i centrum kultury. Prace potrwają do 
kwietnia. Wykonuje je Zakład Usług 
Elektrycznych z Raciborza. 

Sabina Bartecka  
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Wkrótce ruszy budowa ścieżki 
pieszo – rowerowej przy ul. Świer-
czewskiego w Pawłowicach. Gmina 
właśnie otrzymała zgodę Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach na 
budowę, która znacznie poprawi bez-
pieczeństwo mieszkańców. O nowym 
chodniku i trasie dla rowerzystów 
przy drodze w kierunku Jastrzębia 
- Zdroju mówi się już od dłuższego 
czasu. Prace były zaplanowane na 
ubiegły rok, ale z powodu prze-
ciągającej się procedury uzgodnień 
dokumentacji z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach (ul. Świer-
czewskiego jest drogą wojewódzką),  
I etap inwestycji zostanie zrealizowa-
ny dopiero w tym roku. Inwestycja 
obejmie budowę ciągu pieszo – rowe-
rowego o długości 600 metrów, a tak-
że przebudowę zjazdów. Po chodniku, 
który zostanie oddzielony od jezdni 
pasem zieleni, będą mogli poruszać 
się zarówno piesi, jak i rowerzyści. 
Ścieżka dla pieszych będzie miała 1,5 
metra szerokości, a dla rowerzystów 
– 2 metry. Inwestycja będzie realizo-
wana od ronda aż do skrzyżowania 
z ul. 22 Lipca. Umożliwi bezpieczne 
przejście do dyskontu spożywczego 
po drugiej stronie jezdni, ale też do 
szkoły i obiektów Gminnego Ośrod-
ka Sportu. W kolejnych etapach 
planowana jest budowa ciągu pie-
szo – rowerowego na odcinku od ul. 
Górniczej do ul. Kruczej. Równolegle 
firma Tauron będzie prowadzić inwe-
stycję polegającą na przebudowie sieci 
energetycznej z linii napowietrznej na 
sieć podziemną. 
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Grzybowa i Polna 
do remontu

Kolejną inwestycją realizowaną 
w Pawłowicach będzie naprawa  
ul. Grzybowej. Jej nawierzchnia jest  
w tragicznym stanie. Przebudowa  
ul. Grzybowej planowana była jesz-
cze w ubiegłym roku. Gmina złożyła 
wniosek o dofinansowanie inwestycji 
z tzw. schetynówek. Nie otrzymała 
dotacji, gdyż preferowane były za-
dania o znaczeniu ponadlokalnym, 
stanowiące połączenia z innymi 
miejscowościami czy ważnymi in-
stytucjami. Gmina nie zrezygnowała 
jednak z inwestycji. Z uwagi na 
olbrzymi koszt, zakres prac zo-
stał ograniczony. I etap inwestycji 
obejmie swoim zakres gruntowną 
przebudowę drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej na długości 
ok 200 metrów (od ul. Zjednoczenia), 
na pozostałych 100 metrach prze-
widziano tylko remont nawierzchni 
asfaltowej wraz z wjazdami. 

Kolejna inwestycja realizowana 
będzie w Pielgrzymowicach. Przebu-
dowana zostanie ul. Karola Miarki 
na pierwszym odcinku, tj. od ul. 
Wierzbowej do ul. Grzybowej. Wąska 
droga biegnącą wokół kościoła zostanie 
poddana gruntownej przebudowie, aby 
poprawić widoczności i bezpieczeństwo 
uczestników ruchu. 

Jezdnia zostanie poszerzona, pla-
nowane jest wzmocnienie skarpy od 
strony kościoła, a cała konstrukcja 
drogi będzie się opierała na murze opo-
rowym (od strony domostwa). Projekt 
jest już gotowy, gmina ma też pozwo-
lenie na budowę. Obecnie przygoto-
wywany jest przetarg, który zostanie 
ogłoszony w ciągu najbliższych tygo-
dni. Termin rozpoczęcia prac zostanie 
ustalony z parafią oraz radą sołecką, 
aby zminimalizować uciążliwości  
w trakcie prowadzenia robót. 

została zrealizowana. Nie rozwiązuje 
ona jednak całkowicie problemu. 
Chodnik kończy się bowiem tuż 
przed granicą z Pielgrzymowicami. 
Dlatego w tym tygodniu odbędzie 
się w Urzędzie Gminy spotkanie  
z dyrektorem Powiatowego Zarządu 
Dróg i starostą pszczyńskim w spra-
wie omówienia inwestycji realizowa-
nych przy drogach powiatowych na 
terenie gminy w roku 2015. Gmina 
Pawłowice zamierza poruszyć te-
mat realizacji prac projektowych 
na dalszym odcinku drogi, tj. od 
ul. Lipowej w Golasowicach do  
ul. Golasowickiej w Pielgrzymowi-
cach. Celem inwestycji jest połączenie  
z centrum Pielgrzymowic. 

Do realizacji w najbliższym czasie 
przewidziana jest ul. Zawadzkiego  
w Golasowicach. Droga zostanie 
poddana całkowitej przebudowie 
wraz z remontami ul. Wiejskiej  
i Kasztanowej w Jarząbkowicach. 
Nowa nawierzchnia zostanie wy-
konana w miejscach, które nie były 
naprawiane w czasie realizacji po-
przednich inwestycji. Powiatowy 
Zarząd Dróg ogłosił przetarg na 
roboty wykonawcze. Jego otwarcie 
planowane jest 29 stycznia. Zada-
nie jest realizowane w ramach tzw. 
schetynówek. bs

Przybędzie parkingów na pawło-
wickim osiedlu. Planowany jest re-
mont bocznego odcinka ul. Polnej do 
bloku nr 17 w Pawłowicach Osiedlu. 
Na przełomie stycznia i lutego zo-
stanie ogłoszony przetarg na roboty 
wykonawcze. W ramach inwestycji 
wykonana zostanie przebudowa 
drogi wraz z budową kanalizacji 
deszczowej, powstanie też parking 
na 95 miejsc oraz nowe oświetlenie.

Ul. Karola Miarki 
w Pielgrzymowicach 

Chodnik w Golasowicach 
cieszy, ale mieszkańcy 

czekają na więcej
- Wcześniej bałem się tędy chodzić  

– opowiada uczeń V klasy szkoły 
w Golasowicach. – Teraz jest o wiele 
lepiej. 

Nowy chodnik wybudowany 
przy ul. Korczaka w Golasowicach 
bardzo cieszy mieszkańców. Inwe-
stycja była potrzebna i dobrze, że 

Jak już informowaliśmy w po-
przednim wydaniu gazety, rozpo-
częły się roboty budowlane związane 
z budową obwodnicy. Jest to naj-
większa inwestycji, jaka do tej pory 
była realizowana na terenie gminy 
Pawłowice. 

Inwestycja, która ma zakończyć 
się w 2016 roku, będzie kosztować 
niecałe 90 mln zł, a pieniądze na za-
danie pochodzą z budżetu wojewódz-
twa. Budowę realizuje konsorcjum, 
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którego liderem jest firma M-Silnice 
A.S. z Husowy koło Pardubic w Re-
publice Czeskiej, a partnerem IMB 
Podbeskidzie Sp. z o. o. w Skoczowie.

Na razie prace nie powodują utrud-
nień w ruchu. Pracownicy firmy 
IMB – Podbeskidzie rozpoczęli bu-
dowę drogi technologicznej. Posłuży 
ona do transportu ciężkiego sprzętu, 
urządzeń i materiałów potrzebnych 
do budowy mostu i zjazdów z drogi 
krajowej DK 81. Trwają również 

ustalenia dotyczące nowej organi-
zacji ruchu. W najbliższych kilku 
tygodniach ul. Zjednoczenia w rejonie 
wiaduktu zostanie zamknięta dla 
ruchu pojazdów. Wiadukt zostanie 
rozbudowany, aby umożliwić tran-
zyt tirów w kierunku granicy.  

Inwestycja wymaga ogromu 
prac, przebudowania skrzyżowań 
oraz wiaduktów. O szczegółowych 
rozwiązaniach będziemy informować 
na bieżąco. bs

Wprawdzie pieniądze z kredytu 
trzeba będzie zwrócić do banku, 
jednak wysokość odsetek kredyto-
wych jest nieporównywalnie niższa 
od odsetek związanych ze zwrotem 
podatku od nieruchomości, które 
wynoszą 8 proc. 

Dzięki tym działaniom gmina 
zmniejsza wysokość odsetek o 60 tys. 
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zł miesięcznie. Ze względu na odset-
ki dodatkowo obciążające gminny 
budżet, ważny jest jak najszybszy 
zwrot całości nadpłaty podatku od 
nieruchomości. W związku z tym 
gmina Pawłowice przygotowuje się 
do emisji obligacji. Umożliwią one 
uregulowanie pozostałej części nad-
płaty. bec   
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Zmian na stanowisku sołtysa nie 
będzie również w Warszowicach. 
Andrzej Szaweł będzie sołtysem przez 
kolejną kadencję. Jego kontrkandy-
datem był Wojciech Szymura. Do-
tychczasowy sołtys otrzymał 123 
głosy na 144 ważnie oddane. Zmiany 
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Z inicjatywy Urzęgu Gminy zo-
stał złożony wniosek przewoźnika 
o uruchomienie postoju taksówek. 
Gmina musi wydać jeszcze licencję, 
ale wszystko wskazuje na to, że już  
w najbliższych tygodniach, mieszkań-
cy będą mogli korzystać z taksówek, 

/=#����@$�<"��
taksówek

nie płacąc za ich dojazd z Żor czy Ja-
strzębia – Zdroju. 

Miejsca postoju znajdą się przy 
kopalni „Pniówek”, na osiedlu i na 
terenie centrum przesiadkowego  
w Pawłowicach.  O tej sprawie będzie-
my informować na bieżąco. bs

Warto pomóc innym. 1% podatku 
nic nas nie kosztuje, a przekazując go 
możemy się wykazać empatią w stosun-
ku do biednych czy chorych. Możemy 
w ten sposób wesprzeć schroniska dla 
zwierząt, różnego rodzaju inicjatywy 
kulturalno-oświatowe i wiele innych. 

W pierwszej kolejności swoim po-
datkiem z Organizacjami Pożytku Pu-

Jako pierwsi spotkali się miesz-
kańcy Pniówka. Zgłoszono tylko 
jednego kandydata na sołtysa - Zdzi-
sława Goika. W głosowaniu tajnym 
otrzymał on 50 głosów na „tak” 
spośród 52 oddanych. Tak wysoki 
wynik świadczy o dobrej pracy i du-
żym zaufaniu. – To jeden z prezentów 
na moje urodziny – stwierdził sołtys 
po ogłoszeniu wyników wyborów. 

Dwa dni później (7 stycznia) 
sołtysa wybierali mieszkańcy Piel-
grzymowic. Kandydatury były dwie.  
O reelekcję ubiegała się Iwona Baron,  
a o wybór na pierwszą kadencję Hen-
ryk Opacki.  Mieszkańcy nie chcieli 
jednak zmian i powierzyli funkcję 
sołtysa na kolejne lata Iwonie Baron. 
Otrzymała ona 88 z 138 ważnie od-
danych głosów. W Radzie Sołeckiej 
znaleźli się: Karol Cieśla, Janusz Kieł-
kowski, Marek Kiełkowski, Marian 

– Chociaż, czy to rzeczywiście prezent? 
Bycie sołtysem to ciężki kawałek chleba. 
Dziękuję za zaufanie i obiecuję działać 
jak najlepiej dla dobra sołectwa.  

Mieszkańcy wybrali również Radę 
Sołecką, w której znaleźli się: Halina 
Bryła, Henryk Foltyn, Marek Han-
slik, Bogumiła Klima, Helena Matera, 
Edward Smyła, Bernard Wowra. 

W wolnych głosach poruszono 

sprawę braku windy w ośrodku 
zdrowia przy ul. Kruczej. – Za każ-
dym razem odwiedzając przychodnię, 
muszę prosić o pomoc. Sam nie jestem 
w stanie wnieść na piętro wózka z moją 
niepełnosprawną żoną – wyjaśniał 
mieszkaniec. – Wystarczyłoby jednak 
wybudować windę lub chociażby prze-
nieść aparaturę do badania USG na 
parter. W takiej sytuacji jest więcej osób.

Kolejnym problemem, z którym 
borykają się mieszkańcy, jest hałas 
dobiegający ze stacji odmetanowa-
nia KWK „Pniówek”. Wyjaśniono, 
że wyciszenie stacji planowane jest 
na przełomie 2015 i 2016 roku. 
Kopalnia zaplanowała na ten cel 350 
tys. zł. Obecnie jest opracowywany 
projekt techniczny. Hałas powodują 
także samochody ciężarowe jeżdżące 
po kopalnianej hałdzie, zwłaszcza  
w czasie cofania. Dokuczliwy dźwięk 
słychać nawet w nocy.

Kiełkowski, Mirosław Orszulik, Mak-
symilian Penkala i Adam Stuchlik. 

W czasie zebrania sytuację finan-
sową gminy omówił wójt Franciszek 
Dziendziel, który był obecny na 
wszystkich zebraniach. W swoim wy-
stąpieniu poinformował on o planach 
dotyczących remontu budynku Kółka 
Rolniczego z przeznaczeniem na miej-
sce spotkań organizacji i stowarzyszeń 
działających w Pielgrzymowicach.  

W dalszej części mieszkańcy zwrócili 
się z wnioskami dotyczącymi kon-
tynuacji budowy chodników przy 
najbardziej ruchliwych drogach:  
ul. Zebrzydowickiej oraz ul. Golaso-
wickiej, zmiany nazwy przystanku 
„Pielgrzymowice Bar” na „Pielgrzy-
mowice Centrum” oraz aktualizacji 
map cieków i rowów melioracyjnych 
w celu uregulowania spraw własności 
i skuteczniejszego ich czyszczenia.

dotyczą natomiast Rady Sołeckiej. 
W jej składzie znaleźli się: Bernard 
Foks, Henryk Godziek, Adam Helis, 
Piotr Krupka, Antoni Lala, Piotr Penter 
i Teresa Sikora. 

Zebranie trwało ponad 3 godziny, 
a w jego trakcie mówiono o budowie 

stacji uzdatniania wody, poruszono 
też temat ekranów przy dwupa-
smówce. Wójt poinformował, że na 
przełomie stycznia i lutego odbędzie się 
spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg. 
Gmina chce przekonać zarządcę drogi 
do postawienia ekranów na odcinku 
w Warszowicach i sfinansowania 
wymiany okien na dźwiękoszczelne 
w domach znajdujących się przy 
dwupasmówce w Pawłowicach. Inne 
wnioski mieszkańców dotyczyły bu-
dowy chodnika na dalszym odcinku 
ul. Pszczyńskiej oraz poprawy bezpie-
czeństwa na DK 81 w rejonie skrzy-
żowania z sygnalizacją świetlną. bs

Pniówek

Pielgrzymowice

Warszowice
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blicznego podzielą się podatnicy, którzy 
opodatkowani są w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego i mają obowiązek 
do 31 stycznia złożyć zeznanie PIT-28. 
Podatnicy ci w składanym przez siebie 
zeznaniu PIT-28 w poz. 125 wpisują 
numer KRS wybranej przez siebie OPP, 
natomiast w poz. 126 kwotę 1% należ-
nego podatku.

Urząd Gminy Pawłowice – podobnie 
jak w latach ubiegłych – będzie wspie-
rał zadania publiczne z budżetu gminy. 
Pierwszym krokiem było uchwalenie 
w ubiegłym roku Programu Współpra-
cy Gminy Pawłowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 r. Określono 
w nim obszary i formy współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
wyznaczono priorytety na rok bieżący. 

Na realizację zadań w obszarze 
sportu i kultury ogłoszono konkurs na 
prowadzenie szkoleń sportowych dla 
dzieci i młodzieży, zajęć dla dzieci i do-
rosłych, organizowanie obozów pod-
czas ferii zimowych i wakacji letnich, 
organizowanie imprez  zakresu sportu 
i kultury, a także różnego rodzaju 
wycieczek, wyjazdów i koncertów.  
W grudniu ubiegłego roku wpłynęło 
85 ofert. Wszystkie zostały rozpatrzo-
ne przez komisję powołaną przez wójta 
gminy. W jej skład wchodzą przedsta-
wiciele rady Gminy, Gminnego Ośrod-
ka Sportu, Urzędu Gminy i organizacji 
pozarządowych. Komisja ustala zasady 
podziału środków w oparciu o ilość 
ofert, jakość realizowanych zadań  
i liczbę uczestników zajęć na podstawie 
kontroli przeprowadzonych  w roku 
ubiegłym przez pracownika urzędu. 
Takie kontrole są cztery w ciągu roku, 

[\��<��Z�������
�@$!<����;�<;!=

oddzielnie dla każdej sekcji klubu. Wa-
runkiem przyznania dotacji jest także 
wkład finansowy własny wynoszący 
co najmniej 30 proc. kosztów zadania, 
a dla imprez  - 25 proc. 

Warto podkreślić, że  z każdym 
rokiem rośnie liczba organizacji  
w naszej gminie. W 2014 roku po-
wstało Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów Sołectwa Warszowice 
oraz Klub Sportowy ACTIVE.  Oferta 
organizacji pozarządowych  dla dzieci 
i dorosłych jest coraz bardziej atrak-
cyjna. Średnio w jednym miesiącu na 
terenie naszej gminy odbywa się 490 
regularnych zajęć,  w których uczest-
niczy ponad 500 osób miesięcznie.

Pełny wykaz organizacji pozarzą-
dowych, opis ich działalności oraz 
harmonogram zajęć można znaleźć na 
stronach internetowych  organizacji, 
a także na www.pawlowice.pl w za-
kładce mieszkaniec/organizacje poza-
rządowe/mapa aktywności organizacji 
pozarządowych. Na gminnym portalu 
opublikowano również zarządzenie 
wójta w sprawie udzielenia dotacji,  
w którym znajdują się kwoty przy-
znane poszczególnym organizacjom 
na rok 2015. Każda organizacja może 
również starać się pozyskać na swoje 
działania 1 % podatku. bs           
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Ostatnie zebranie 
sprawozdawczo - wyborcze

Jarząbkowice - 22 stycznia o godz. 
16.30 w Domu Ludowym.

Na zebraniu zostaną przeprowa-
dzone wybory sołtysa i rady sołeckiej. 
Kolejne zebrania w sołectwach będą 
mieć charakter sprawozdawczy. Ich 
terminy podamy w kolejnym wydaniu.
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Aby uczcić pamięć więźniów, 
w miejscach związanych z „Mar-
szem śmierci” - przy kościele św. Jana 
Chrzciciela w Pawłowicach oraz przy 
Komisariacie Policji, zostały złożone 
wiązanki kwiatów oraz zapalone 
znicze. W uroczystości uczestniczyli 
włodarze naszej gminy, młodzież 
szkolna oraz grupa ponad 30 pie-
churów na czele z Janem Stolarzem  
z Radlina. Po raz czwarty zorgani-
zował on pieszy rajd ku czci uczest-
ników oraz ofiar „Marszu śmierci”.  
W tym roku odbył się on pod hasłem 
„Dobro zło zwycięża”.

Marsz rozpoczął się w piątek 
(16 stycznia). Uczestnicy przed-
sięwzięcia wyruszyli w trasę spod 
głównej bramy Muzeum KL Au-
schwitz. Następnie przeszli przez 
Brzeszcze, Pszczynę i Studzionkę, 
gdzie zatrzymali się na nocleg.  
W sobotę ok. 11.00 dotarli do 
Pawłowic, gdzie czekało na nich 
kilkudziesięciu mieszkańców naszej 
gminy, głównie młodzież szkolna. 
Pochód przeszedł do Bzia, a stamtąd 
piechurzy już sami ruszyli dalej aż 
do Wodzisławia Śląskiego, gdzie  
w 1945 roku wycieńczonych więź-
niów ładowano na kolejowe wagony  
i wywożono do obozów na terenie 
Rzeszy Niemieckiej. Wielu nie prze-
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Tak uczestnicy „Marszu śmierci” 
wspominają tamte tragiczne wy-
darzenia: 

„W Pawłowicach znowu krótki 
odpoczynek. Miejscowi Polacy starają 
w miarę możliwości podać nam chleb 
i wodę. Poprosiłem pewną kobietę  
o ofiarowanie sanek, gdyż jeden z ko-
legów zasłabł do tego stopnia, że grozi 
mu zastrzelenie. Wkrótce otrzymałem 
sanki i szczęśliwie przewozimy go do 
Jastrzębia – Zdroju”. 

„W styczniu 1945 r. byłem świad-
kiem przemarszu więźniów ewaku-
owanych z obozu oświęcimskiego drogą 
wiodącą przez teren gminy Pawłowice 
w kierunku Jastrzębia – Zdroju. Na 
trasie tej natknąłem się na siedem 
zwłok zastrzelonych więźniów. Zwłoki 
te zostały przewiezione na cmentarz  
w Bziu Górnym. Widziałem też na 
stacji kolejowej w Pawłowicach sze-
reg odkrytych wagonów – węglarek 
z więźniami obozu oświęcimskiego. 
Znajdujący się w wagonach zziębnięci  
więźniowie prosili przechodzących obok 

żyło „Marszu śmierci”, a ich mogiły 
i upamiętniające to tragiczne wyda-
rzenie pomniki, odwiedzili na trasie 
swojego „Marszu…” piechurzy  
z Radlina. W ciągu trzech dni uczest-

nicy przeszli ponad 70 kilometrów.
Poniżej wspomnienia osób zebra-

ne po wojnie przez pracowników 
Państwowego Muzeum w Oświę-
cimiu. bs

ludzi o podanie wody, niektórzy z nich 
o „dobicie”. Z wagonów wyrzucono 
zwłoki 18 zamarzniętych więźniów. 
Pochowano je w pobliżu miejscowego 
majątku rolnego, przy polnej stodole”.

„W styczniu 1945 roku jedną z grup 
więźniów oświęcimskich ewakuowa-
nych do Wodzisławia Śląskiego przez 
Pawłowice zatrzymano na krótki postój 
na drodze w pobliżu mojego domu.  
W pewnym momencie wśród stojących 
w szeregach więźniów rozpoznałam 
mego męża Józefa. Zaraz mój kuzyn 
podszedł do jednego z SS-manów 
konwojentów z prośbą o zezwolenie 
podania memu mężowi czegoś ciepłego 
do zjedzenia. SS-man nie zezwolił 
jednak na to. Wówczas z pięcioletnim 
synkiem na ręku podbiegłam do mego 
męża. Zdążyłam go uścisnąć, on zdążył 
pocałować dziecko. Zostałam brutalnie 
odepchnięta przez SS-manów od męża. 
SS-mani zaczęli bić więźniów…”.       

Oprac. na podstawie materiałów 
znajdujących się w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Pawłowicach.  

Wkrótce jednak zaostrzyła się cho-
roba uszu, nie bez znaczenia były tutaj 
ciężkie warunki niewoli. Wojskowy 
lekarz skierował go do szpitala na 
operację, w którym przebywał około 
sześciu tygodni. Niestety, operacja 
się nie udała, słuch uległ dalszemu 
pogorszeniu. W szpitalu wśród wielu 
pielęgniarek rozpoznał mieszkankę 
pobliskich Kryr, która już od 1939 
roku mieszkała we Włoszech, zapa-
miętał też, że Polki pracowały również 
w charakterze kierowców. 

Po opuszczeniu szpitala otrzymał 
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- losy Alojzego Kubicy z Warszowic
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nowy przydział, jako młody i słabo 
jeszcze przeszkolony żołnierz osta-
tecznie znalazł się w odległości ok.  
20 km od terenu działań wojennych,  
w których zresztą żandarmeria nie 
brała bezpośredniego udziału. Do 
jego głównych obowiązków należało 
kierowanie ruchem i sprawy porząd-
kowe. 

 Historyczna bitwa pod Monte Ca-
sino, w której żołnierze gen. Andersa 
odnieśli zwycięstwo nad Niemcami 
odbyła się w maju 1944 r., na wiele 
miesięcy przed wstąpieniem Alojze-
go do 2. Korpusu Polskiego. Słynne 
wzgórze odwiedził razem z grupą 

żołnierzy wiosną 1945 r. Klasztor  Be-
nedyktynów i pozostałe zabudowania 
stały w ruinie, a u ich stóp rozciągał 
się cmentarz wyglądający jak wielkie, 
usłane krzyżami pole, każda mogiła 
zaopatrzona była w tabliczkę z imie-
niem i nazwiskiem, datą urodzenia  
i śmierci. Decyzję o utworzeniu 
cmentarza wydał gen. Anders jeszcze  
w czasie bitwy o Monte Casino, inicja-
tywa jego budowy wyszła ze strony 
polskich żołnierzy, uczestników 
bitwy. Ta jedna z piękniejszych i bar-
dzo wymownych polskich nekropolii 
powstała na przełomie lat 1944 i 1945 
pod nadzorem uczestnika bitwy, inż. 
Romana Wajdy, spoczywa tam 1072 
żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich 
jej wyzwań (katolików, grekokatoli-
ków, prawosławnych, protestantów, 
żydów i mahometan), większość 
z nich gen. Anders wyprowadził  
z ZSRR, „nieludzkiej ziemi” w 1942 r. 
W 1970 r. sam spoczął wśród swoich 
żołnierzy na Monte Casino.

Swój szlak bojowy Alojzy skończył 
9 maja 1945 r. pod Bolonią, to wtedy 
do żołnierzy II Korpusu Polskiego 
przemawiał ich dowódca gen. Anders. 
Oprócz podziękowań przedstawił też 
nową sytuację polityczną w Polsce  
i możliwość pozostania na obczyźnie. 
Przed wieloma żołnierzami pojawi-

ła się konieczność wyboru, radość  
z zakończenia wojny mieszała się  
z goryczą i niepewnością dalszych 
losów. Alojzy zdecydował się na 
powrót do kraju, podobnie jak wielu 
jego kolegów. Na wyjazd do Polski 
trzeba było jednak czekać wiele mie-
sięcy. Żołnierzy, którzy zadeklaro-
wali powrót do kraju skierowano do 
obozów repatriacyjnych w Cervinara 
(tam znalazł się Alojzy) i Paolisi koło 
Neapolu (około 5,5 tysiąca żołnierzy) 
oraz w San Domenico (około 800 
żołnierzy). Obozy pozostawały pod 
opieką władz brytyjskich, które orga-
nizowały transporty do Polski, kiero-
wane koleją przez Mediolan, Brenner, 
Pilzno, Pragę do Zebrzydowic  lub 
drogą morską z Neapolu do Gdańska. 

Z ramienia polskiego Tymczaso-
wego Rządu Jedności Narodowej nad 
powrotem żołnierzy do kraju czuwała 
Polska Misja Wojskowa we Włoszech 
pod kierownictwem płk. Kazimierza 
Sidora. W obozie repatriacyjnym żyło 
się dobrze, nie brakowało dobrego 
jedzenia i papierosów na przydział,  
żołd wynosił 1 200 lirów, za które 
można było kupić ubranie, dodatko-
we jedzenie i papierosy, albo zaprosić 
ładną Włoszkę do kantyny na ciastko 
i kawę. Chętnych dziewcząt nie brako-
wało, częstym motywem kontaktów 

z żołnierzami była chęć zdobycia 
chleba, konserw, czy papierosów, 
bo we Włoszech panowała wtedy 
wielka bieda. Często nawiązywały 
się relacje na całe życie, zawiązano 
wiele małżeństw polsko-włoskich. 

POWRÓT DO OJCZYZNY
Dyscyplina żołnierska ulega-

ła stopniowemu rozluźnieniu.  
W sierpniu zaczęli wyjeżdżać ci, 
którzy zdecydowali się na osiedlenie 
w Anglii, pozostali czekali na trans-
port do Polski. Organizacja wyjazdu 
przeciągała się, jedną z przyczyn 
były utrudnienia komunikacyjne 
spowodowane działaniami wojen-
nymi, takie jak wysadzone mosty, 
przerwane linie kolejowe. W grudniu 
1945 r. nadeszła upragniona wia-
domość o transporcie. Rozpoczęto 
załadunek na samochody, które 
przewiozły żołnierzy na granicę  
z Francją, tam wsiadali do podsta-
wionych pociągów towarowych. 
Podróż do Polski trwała 5 dni,  
w każdym wagonie ulokowano 
40 osób, w całym pociągu 2000.  
W okresie od 3 do 25 grudnia 1945 
do Polski, w 13 transportach kolejo-
wych, przybyło z Włoch łącznie 12 
305 żołnierzy 2. Korpusu Polskiego 
i Jednostek Wojskowych na Środko-
wym Wschodzie. 
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zakończenie w kolejnym numerze
Joanna Zdziebło
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Symbole Światowych Dni Młodzie-
ży, czyli krzyż i ikona Matki Bożej, 
pielgrzymują po całym świecie już od 
31 lat. Sam krzyż mierzy 3,8 metra 
wysokości, a waży około 30 kilogra-
mów. Jest na nim napis „Nieście go 
po całej ziemi jako znak miłości Pana 
Jezusa do całej ludzkości i głoście 
wszystkim, że zbawienie i odkupienie 
jest tylko w Chrystusie umarłym  
i zmartwychwstałym”. Od 2003 wraz 
z Krzyżem Młodych wędruje Ikona 
Matki Bożej Salus Populi Romani  
- Opiekunka Ludu Rzymskiego.

Historia wędrówki krzyża rozpo-
częła się ponad 30 lat temu, kiedy Jan 
Paweł II zwrócił się do młodzieży: „daję 
Wam ten krzyż, jako znak miłości 
Boga do człowieka. Idźcie z tym krzy-
żem do świata, do Waszych środowisk, 
do Waszych domów”. Symbole ŚDM 
w ręce Polaków przekazali w kwietniu 

?���$���L���<$���B�v���
'�$#������������$�����B

ubiegłego roku młodzi Brazylijczycy, 
od tego czasu krzyż i ikona wędrują 
po polskich diecezjach. Do naszej gmi-
ny zostały przywiezione specjalnym 
samochodem. W sobotę o godz. 17.00 
przywitano je uroczyście w kościele 
św. Jana Chrzciciela. Licznych parafian 
przywitał ks. proboszcz Eugeniusz 
Paruzel. – To wspaniała chwila dla na-
szej parafii – pokreślił proboszcz. – Ten 
krzyż i ta ikona są wielkimi zwiastunami 
tego, co będzie się działo w naszym kraju 
w 2016 roku. Ich pojawienie się pomoże 
nam jak najlepiej przygotować się na te 
niezwykłe wydarzenie. Ponad sto osób  
z naszej parafii już wyraziło chęć przyję-
cia w swoich domach uczestników Świa-
towych Dni Młodzieży.

O pomocy ze strony gminy za-
pewnił wójt Franciszek Dziendziel: 
- Dostąpiliśmy wielkiej łaski wizytacji 
Krzyża Pielgrzyma – mówił, deklarując 

pomoc urzędu w zapewnieniu nocle-
gu młodym osobom, które przyjadą 
z różnych państw i kontynentów na 
Światowe Dni Młodzieży.    

Niezwykłym elementem perygry-
nacji była procesja z krzyżem ulicami 
Pawłowic z pochodniami i orkiestrą 
dętą KWK „Pniówek”. Po drodze orszak 
zatrzymał się w kilku miejscach, przy 
Pomniku Chrystusa Króla oraz przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 
1, gdzie modlono się za dzieci i mło-
dzież naszej gminy. W kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. odbyła się 
uroczysta adoracja, która trwała do 
godz. 21.00. W czasie adoracji wierni 
mogli wysłuchać słowa Bożego, trwać 
na modlitwie, ale też zobaczyć filmy 
„Most nadziei” i o pielgrzymowaniu 
Krzyża i Ikony Matki Bożej przez 
świat. 

Sabina Bartecka

Autobus za darmo
Od dnia 1 stycznia 2015 roku prawo do bezpłatnych przejazdów 

komunikacją miejską MZK Jastrzębie nabywają dzieci z rodzin wie-
lodzietnych do 20. roku życia.

Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, członek rodziny wielo-
dzietnej powinien posiadać przy sobie ważną Kartę Dużej Rodziny 
oraz legitymację szkolną lub studencką.

Od 1 marca dokumentem potwierdzającym bezpłatny przejazd 
będzie e-karta wydana przez MZK Jastrzębie.
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 – Wielu mieszkańców pracuje na 
kopalni, a nowe połączenia ułatwiłyby 
im dojazd do pracy, a uczniom do szkół 
– zauważa mieszkaniec Kolonii Stu-
dzieńskiej.  

Obecnie w urzędzie gminy two-
rzona jest dokumentacja niezbędna do 
uruchomienia nowych połączeń. Roz-
szerzenie komunikacji o nowe obszary 
planowane jest jeszcze w tym roku, ale 
ma się odbyć w taki sposób, aby nie 
zostały zwiększone środki zaplanowa-
ne na komunikację w budżecie gminy.
Proponowane rozwiązania będą kon-
sultowane z członkami rad sołeckich. 

Gmina przygotowuje się także do 
rozmów z włodarzami sąsiednich gmin 
w celu zapewnienia połączenia komu-
nikacyjnego Pawłowic ze Studzionką, 
Strumieniem czy Chybiem. Sprawa 
jest o tyle skomplikowana, że wyma-
ga zgody marszałka województwa 
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To karta wielokrotnego użytku 
przypominającą tą do bankomatu, 
którą należy przyłożyć do czytnika 
przy wejściu i wyjściu z autobusu. 
Czytniki kart znajdują się w każ-
dym autobusie. Należy zaznaczyć, 
że pasażerowie nadal mogą korzy-
stać z papierowych biletów, dopóki 
wszyscy nie przyzwyczają się do 
nowej karty i nie wyrobią sobie tzw. 
e-biletu. Zmieniły się także opłaty 
za przejazd. W związku z tym, że 
bilety elektroniczne są naliczane nie 
według czasu przejazdu, ale liczby 
przejechanych przystanków, pa-
pierowy bilet 10-minutowy został 
zastąpiony taryfą do 5 przystanków, 
a bilet 20 - minutowy taryfą do 15 
przystanków. W późniejszym czasie 
wprowadzone zostaną też taryfy po-
średnie, czyli 6 czy 8 przystanków, 
żeby każdy pasażer kupił odpowiedni 
dla siebie bilet, bez konieczności dopła-
cania. Zgodnie z taryfą wprowadzoną  
1 stycznia 2015 roku, bilet normalny 
do 5 przystanków kosztuje 2,40 zł 
(1,20 zł ulgowy), od 6 do 12 przy-
stanków (3,40 zł i 1,70 zł) oraz powy-
żej 12 przystanków (3,80 zł i 1,90 zł). 

śląskiego, który odpowiada za orga-
nizację transportu w województwie. 
Ważne jest także uregulowanie spraw 
finansowych. Gmina nie może płacić za 
transport odbywający się poza jej gra-
nicami. W przypadku linii obsługującej 
kilka gmin, każda z nich musi płacić 
za kilometry na swoim terenie. Każdy 
samorząd może ponosić koszty trans-
portu tylko w obrębie swoich granic. 
Jak widać do uruchomienia nowych 
połączeń potrzeba jest współpraca  
i dobra wola także naszych sąsiadów.

Zmiany w rozkładach

7 stycznia zmieniły się rozkłady 
jazdy autobusów gminnej komunika-
cji lokalnej. Zmiany wprowadzono, 
aby lepiej dopasować kursy do zajęć 
szkolnych oraz przejazdów autobusów 
MZK w kierunku Jastrzębia-Zdroju. 
Na wszystkich liniach, gdzie było to 
możliwe, wprowadzono kilkuminuto-
we przesunięcia w kursowaniu auto-
busów. Zmieniła się też trasa linii L-4, 
która teraz przejeżdża przez osiedle 
obok liceum (przystanek Pawłowice 
Osiedle Liceum), następnie ul. Polną 
(przystanek Pawłowice Osiedle Sklep) 
do przystanku Pniówek KWK.

Wniosek o przyznanie e-biletu można 
pobrać i wypełnić w Punkcie Obsługi 
Klienta, który znajduje się w siedzibie 
MZK przy ul. Przemysłowej w Ja-
strzębiu - Zdroju. Kiedy cały system 
elektronicznego biletu zacznie już 
działać, bilety będzie można dołado-
wywać już w gminach blisko przy-
stanków w specjalnych automatach. 

W gminach montowane są rów-
nież tablice świetlne z rozkładami jaz-
dy autobusów. W naszej gminie ma 
ich być siedem, z czego zamontowane 
zostały trzy. Nowe tablice znajdują się 
na ul. Świerczewskiego, przy kopalni 
i centrum przesiadkowym w Paw-
łowicach. Już wkrótce będą na nich 
wyświetlane informacje dotyczące 
najbliższych odjazdów autobusów (nr 

linii, kierunek kursu, godzina odjazdu 
z przystanku, a także czas opóźnienia 
pojazdu względem obowiązującego 
rozkładu jazdy).

Na zmiany w komunikacji miej-
skiej, czyli montaż monitoringu  
w autobusach i wprowadzenie e-bi-
letu oraz elektronicznych tablic na 
przystankach, władze MZK pozy-
skały 14,7 mln złotych dotacji z Unii 
Europejskiej.

Od 1 stycznia 2015 roku prawo do 
bezpłatnych przejazdów MZK mają 
dzieci z rodzin wielodzietnych do 
20. roku życia, natomiast prawo do 
ulgowych przejazdów mają wszystkie 
osoby po ukończeniu 65 lat. Za to 
emeryci poniżej 65 lat stracili prawo 
do ulg. bs

zdj. bs
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Lp �������� 31.12. 
2003

31.12. 
2004

31.12. 
2005

31.12. 
2006

31.12. 
2007

31.12. 
2008

31.12. 
2009

31.12. 
2010

31.12. 
2011

31.12. 
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.

������������ 
����!����� 
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&��$'����� 
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597
1178
2266
1041
1749

10282
570

603
1191
2288
1032
1765

10196
547

609
1210
2341
1028
1777

10137
548

616
1214
2395
1037
1795
9945
539

627
1213
2433
1041
1815
9890
532

633
1235
2488
1034
1843
9847
539

635
1282
2525
1035
1884
9762
536

634
1329
2601
1036
1907
9641
530

645
1363
2651
1028
1947
9594
545

646
1401
2688
1025
1965
9487
543

649
1417
2746
1037
1988
9372
527

647
1437
2769
1028
2005
9287
549

+���%�,��$��
!���$ 17683 17622 17650 17541 17551 17619 17659 17678 17773 17755 17736 17722
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
���:��)�� 180 139 158 188 189 202 214 231 238 230 216 221 209 228

-#�)$ 115 78 87 119 90 128 127 110 131 131 84 107 116 124
"��$��!��)��;���)$ +65 +61 +71 +69 +99 +74 +87 +121 +107 +99 +132 +114 +93 +104

Urodzenia 
w 2014 r.
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Pawłowice - 116

Golasowice - 16

Jarząbkowice - 8

Pielgrzymowice - 28

Krzyżowice - 12

Warszowice - 34

Pniówek - 14

Końcem grudnia światło dzienne 
ujrzał raport ewidencji ludności Urzę-
du Gminy w Pawłowicach. Okazuje 
się, że liczba mieszkańców gminy na 
dzień 31 grudnia wynosiła 17.722 
osoby. Pod względem roku poprzed-
niego jest to spadek o 14 osób. Ubyło 
mieszkańców Pawłowic, Krzyżowic 

�!��������������b�"��
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i Jarząbkowic. Więcej mieszkańców 
mają za to Golasowice (wzrost o 20 
osób), Pielgrzymowice (23), War-
szowice (17) i Pniówek (22). Tylko 
w tych czterech sołectwach przy-
było ponad 80 osób w ciągu roku. 
Jednak ostateczny rezultat gminy 
weryfikuje spadek liczby ludności 

w samych Pawłowicach. Przez rok 
miejsce zamieszkania zmieniło tutaj 
85 osób. Warto dodać, że obecnie  
w naszej gminie mieszka 9017 kobiet 
i 8705 mężczyzn.
Więcej ślubów, więcej dzieci

W ubiegłym roku 224 osoby 
zawarły związek małżeński. To  

o 21 osób więcej niż przed rokiem. 
Na świat przyszło 228 dzieci (wzrost  
o 19). W 2014 roku urodziło się 114 
dziewczynek i 114 chłopców. Rów-
nowaga płci została więc zachowana. 
Najwięcej maluchów urodziło się  
w Pawłowicach (116) i Warszowicach 
(34), a najmniej w Pniówku (14)  
i Jarząbkowicach (8). W naszej gmi-
nie najczęściej nadawanym imieniem 
żeńskim była Zofia (5 dziewczynek 
otrzymało takie imię), a męskimi 
– Szymon, Aleksander i Igor. O ile 
Szymon i Aleksander wiodą prym od 
wielu lat, to Zofia w tym rankingu 
pojawiła się po raz pierwszy. – Za-

uważamy powrót do starych polskich 
imion, jak: Krzysztof, Piotr, Marek czy 
Barbara i Justyna. Wciąż modne są 
Maja i Hanna, a dla chłopców: Karol  
i Bartosz – powiedziała Gertruda 
Czopka z ewidencji ludności.   

Na drugim biegunie są imiona, 
które rodzice nadają najrzadziej. Tyl-
ko jednego chłopca w naszej gminie 
w 2014 r. nazwano Liam. Jeden był 
też Borys. 

Najstarszy mieszkaniec naszej 
gminy w tym roku skończy 97 lat.

Szczegółowe dane statystyczne 
przedstawiają tabelki.

Kiedy przygotowywaliśmy 
gazetę do druku, Igorek był jedy-
nym mieszkańcem naszej gminy 
urodzonym w końcówce ubiegłego 
roku. Chłopczyk urodził się 10 mi-
nut po północy z 29 na 30 grudnia 
w szpitalu w Jastrzębiu – Zdroju. 
– Igorek trochę się pospieszył, bo ter-
min porodu miałam wyznaczony na  
4 stycznia – opowiada mama.

Rodzicami ślicznego i zdrowe-
go chłopczyka są Anna i Łukasz  
z Pawłowic. Igorek ważył prawie  
3 kg i mierzył 51 centymetrów. 
Swoje przyjście na świat zamani-
festował głośnym płaczem. – Igorek 
ma charakter – opowiada mama. – 
Jest zupełnie inny niż jego siostra. Już 
w brzuchu był bardziej ruchliwy, a te-
raz też do spokojnych nie należy. Lubi 
mieć mnie blisko siebie i ma apetyt. 

Jak opowiadają rodzice, na razie 
maluszek nie przepada za kąpiela-
mi. Z każdym dniem jest jednak 
coraz bardziej ciekawy otaczają-
cego go świata. Reaguje na kolory 
i dźwięki. W najbliższych dniach 
rodziców tego uroczego bobaska 
czeka pierwszy spacer i wizyta  
u pediatry.   

*����$#����
mieszkaniec
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Życzymy rodzicom wielu pięk-
nych chwil związanych z narodzi-
nami dziecka. Niech Igorek rośnie 
zdrowo, a jego wychowanie do-
starczy rodzicom wiele radości. bs
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W najbliższym czasie wprowadzo-
ny zostanie zakaz wjazdu na rynek 
dla samochodów. Tuż przy budynku 
poczty, tam gdzie stoi znak informu-
jący o zakazie ruchu, postawiony 
zostanie szlaban. Na parking znajdu-
jący się za budynkiem urzędu gminy 
będą mogli wjechać tylko posiadacze 
specjalnych zezwoleń wydanych 
przez urząd.  

O problemach z autami zapar-
kowanymi przed budynkiem OSP 
pisaliśmy już wielokrotnie. Strażacy 
od dłuższego czasu mają ogromne 
trudności w czasie wyjazdów do 
wypadków czy pożarów. Stojące po 
obu stronach drogi auta utrudniają 
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lub wręcz nawet uniemożliwiają 
wyjazd wozu bojowego. Nie trzeba 
chyba dodawać, jak cenna jest każda 
minuta w przypadku ratowania czy-
jegoś życia czy zdrowia. Tymczasem 
strażacy tracą je na poszukiwaniach 
kierowcy, który przez lekkomyślność 
zaparkował auto w niedozwolonym 
miejscu i poszedł do banku czy apteki. 

Klienci apteki, poczty czy banku 
będą mogli korzystać z wyznaczo-
nych miejsc bezpośrednio przy tych 
obiektach lub z dużego parkingu 
naprzeciw urzędu.

- Chodzi o to, żeby ta część Pawło-
wic stała się wizytówką naszej gminy. 
Mniejsza liczba samochodów z pew-

nością do tego się przyczyni. Myślimy 
także o takich rozwiązaniach dla rodzin  
z dziećmi, które zachęcą do zatrzymania 
się na rynku na dłużej. Może powstanie 
kawiarnia z placem zabaw dla dzieci. 
Jeszcze zobaczymy - mówi Krystyna 
Batko z Urzędu Gminy.

Za wjazd na rynek 
nawet 500 zł

Przypominamy, że nawet 500 zł 
mandatu grozi tym, którzy posta-
nowią załamać znać zakazu i wjechać 
samochodem na rynek. Stoi tam 
znak, który w kodeksie drogowym 
opisywany jest jako B-1, czyli zakaz 
ruchu w obu kierunkach. 
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Hip hip hurra! 

Wkrótce ferie!
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Każda zabawa ma swój temat. Rok 
wcześniej pracownice kopalni oraz 
żony górników założyły kolorowe 
spódnice i falbaniaste bluzki, aby 
bawić się w cygańskim taborze. Tym 
razem akcja toczyła się w „Bajkowym 
Lesie”. Ponad 250 pań wzięło udział 
w szalonej imprezie w hali zbornej 
kopalni. I prawie wszystkie się prze-
brały! Na sali można było spotkać 
Królewnę Śnieżkę, Królową Śniegu, 
Śpiącą Królewnę, Kopciuszka, Fionę, 
ale też krasnoludki, skrzaty leśne, 
smerfy, czarownice, pszczółki, bie-

Królewny, czarownice 
��@����"���

dronki, elfy, żabki oraz wiele innych 
barwnych postaci. Na imprezie po-
jawili się również: Osiołek, Lis oraz 
Kubuś Puchatek, który przedstawił 
bajkę o Krzysiu (dyrektor kopalni)  
i jego Świcie (kierownictwo kopalni). 
Śmiechu było mnóstwo, zwłaszcza 
że przeprowadzono wiele zabaw  
i konkursów. Panie piły eliksir Dru-
ida, wybierały diamenty z ziarenek 
ryżu i przechodziły pod poprzeczką 
ustawianą na coraz niższej wyso-
kości. 

Niespodzianką spotkania okazał 

się występ pracownic kopalni, które 
odegrały po śląsku bajkę „Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.  
W rolę Śnieżki wcieliła się sama dy-
rektor ekonomiczna KWK „Pniówek” 
Kornelia Adamska. 

W czasie zabawy panie wspólnie  
z dziewczętami z Klubu Active Pawło-
wice próbowały swoich sił w zumbie. 
Przede wszystkim jednak śpiewały  
i tańczyły. Hymnem, a zarazem 
przyśpiewką tegorocznej imprezy 
była piosenka „Dwie morgi słońca”. 
Baju, baju, baj… bs
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Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice” oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 serdecznie zapraszają swoje babcie i dziadków na uroczyste spotkanie  
z okazji ich święta. Będą występy artystyczne, dużo radości, humoru i wspaniałej 
zabawy, która zakończy się słodkim poczęstunkiem. 
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Przedszkolne i szkolne grupy teatralne wezmą udział w XIV Gminnym 

Przeglądzie Jasełkowo - Szopkowym. W tym roku przedstawienia odbędą się  
w macierzystych placówkach grup teatralnych. 
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W styczniu Klub Seniora przygotowuje spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. W ten wyjątkowy dzień zapraszamy na „Wieczór muzyki i poezji”, którego 
gościem specjalnym będzie Beata Sikora. Spotkania Klubu Seniora odbywają się 
w każdą trzecią środę miesiąca. W lutym przy kawie i ciastku seniorzy będą 
rozmawiać o służbie zdrowia, a w marcu zobaczą, jak gustownie ubierać się na 
przyjęcia i spotkania. Wstęp wolny. Informacje pod numerem tel. 887 577 535.
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Zapraszamy na koncert kolędowy w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycz-
nego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Koncert odbędzie się w sali 
ogólnej Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Wstęp wolny.

/�����#��������A!���$�����B
6@����	�����=>��������!���"���	�	


Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w Pielgrzymowicach zaprasza miesz-
kańców na XIII Biesiadę Śląską w Pielgrzymowicach. Zapisy pod numerem telefo-
nu: 32/ 47 23 191 u przewodniczącej stowarzyszenia Małgorzaty Kiełkowskiej.   

Gry planszowe 
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Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie miłośników gier planszo-
wych i bitewnych, które odbędzie się w godz 13.00 – 21.00 w sali ogólnej Domu 
Kultury w Pawłowicach Osiedlu. 
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KGW Pniówek oraz GOK Pawłowice zapraszają na „Spotkanie z piosenką 
i humorem”. Wystąpią Irena Staniek oraz zespół Retro. Ponadto, jak zawsze 
zapewniony jest wyśmienity poczęstunek i inne atrakcje. Szczegóły u Reginy 
Budzińskiej (tel. 509329827). 
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KGW Pniówek oraz GOK Pawłowice zapraszają na „Spotkanie z piosenką  
i humorem”. Wystąpią Tomasz Białek, Irena Staniek oraz zespół Retro. Dla gości 
przygotowano jak zawsze wyśmienity poczęstunek i inne atrakcje. Szczegóło-
wych informacji udziela Regina Budzińska (tel. 509329827).
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Wszystkich uczestników zajęć edukacyjnych EDU-S zapraszamy na zabawę 
karnawałową do Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Szczegółowe informacje 
i zapisy u instruktorów zajęć.

Ferie z Domem Kultury
68;7��)��!���3=*����*=

Jak co roku w czasie wolnym od zajęć szkolnych, GOK Pawłowice zaprasza 
dzieci w wieku od 7 do 11 lat na Zimowe Warsztaty Artystyczne. Odbędą się one 
w dwóch turnusach: od 2.02 do 6.02 - w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu 
oraz od 9.02 do 13.02 w Domu Kultury przy ul. Zjednoczenia 12. Zapisy od 15 
stycznia w biurze GOK oraz DKO.
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Raz w miesiącu, w piątek, proponujemy najmłodszym dzieciom spotkanie  
z bohaterami filmów animowanych wytwórni Walta Disneya. Do „Maluszkowe-
go kina” zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na klasyczną animację pt. „Alicja 
w Krainie Czarów”. To adaptacja książki Lewisa Carolla. Historia dziewczynki, 
która pobiegła za Białym Królikiem, wpadła do jego nory i znalazła się w świecie 
pełnym bajkowych stworów. Wstęp wolny! 
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Młodsze dzieci i ich rodziców zapraszamy na bal przebierańców. Będą zabawy, 
konkursy i wspólne tańce oraz słodki poczęstunek. Bilety w cenie 5 zł (dzieci)  
i 7 zł (dorośli 7 zł) do nabycia w biurze Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu 
(tel. 32 4721036).
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W drugim tygodniu ferii zapraszamy do Domu Kultury w Pawłowicach 

Osiedlu na turniej szachowy. Rozgrywki odbędą się w grupach wiekowych do 
11 lat oraz od 12 do 16 lat. Zapisy uczestników 9 lutego o godz. 10.00.
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KGW w Jarząbkowicach organizuje bal karnawałowy w Domu Ludowym. 
Bawić będzie zespół Inerside. Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę i wyśmie-
nity poczęstunek. Bilety kosztują 150 zł od pary. Zapisy i informacje: 32/ 47 23 
312, 47 23 315, 507 262 768.    

STYCZEŃ /LUTY
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W programie: 
piesza wycieczka 
górska Ropiczka 

– Kotarz – Praszywa (szczegółowy 
opis trasy na stronie www.pttk.
pawlowice.pl.

Organizatorzy zapewniają: prze-
jazd autokarem, opiekę przewodnika 
i ubezpieczenie.

Koszt: 20 zł (członkowie PTTK), 25 
zł pozostali uczestnicy.

Zapisy: podczas dyżurów człon-
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Wyjazd odbędzie się 7 lutego. 
Odjazd autobusu z parkingu przy 

kościele zaplanowano o godz.16.45. 
Zapisy wraz z wpłatą 45 zł od oso-

by przyjmują: Alicja Wziętek, Elżbieta 
Łakota, Andrzej Szaweł.

Zadanie jest dofinansowane z bu-
dżetu Gminy Pawłowice. 

Zobacz 
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ków Koła w każdą drugą i czwartą 
środę miesiąca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pawłowicach, w godz. 
16.00 – 17.00, pttk@pawlowice.pl, 
tel. 534 591 356.

Uwaga!
Ze względu na zimowy charakter 

wycieczki przypominamy o odpo-
wiednim obuwiu i odzieży, termosie, 
rękawiczkach, itp. Program i trasa 
wycieczki mogą ulec zmianie.

Gminny Ośrodek Kultury zaprosił 
mieszkańców na cykl koncertów ko-
lęd i pastorałek. We wnętrzach świą-
tyń całej gminy rozbrzmiewały bożo-
narodzeniowe pieśni. Od 24 grudnia, 
kiedy to tuż przed pasterką najpięk-
niejsze pastorałki i kolędy polskie  
w kościele w Krzyżowicach wykonał 
zespól Harmonia, aż do 18 stycznia 
odbyło się w sumie pięć koncertów 
kolędowych.  W Święto Trzech Króli, 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
św. wystąpiła grupa złożona aż z kil-
kudziesięciu wykonawców. Publicz-
ność zgromadzona w pawłowickiej 
świątyni miała okazję wysłuchać 

F$�=#$�$�
w naszej gminie
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najpiękniejszych kolęd w wykonaniu 
zespołu Margo, który dał się poznać 
już podczas wcześniejszych edycji, 
ale także uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Pawłowicach. Zespołom  
z naszej gminy towarzyszyły grupy 
z sąsiednich miejscowości: Villanella  
z Żor oraz Belcanto z Ruptawy. 

Kolędowa okazała się niedziela,  
18 stycznia. O godz. 15.00 rozpo-
częły się aż dwa koncerty: w kościele 
św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach 
śpiewał chór Animato oraz grupa 
wokalna „Fantazja” z towarzysze-
niem zespołu instrumentalnego, 
natomiast w Pielgrzymowicach ko-

lędy wykonywały aż cztery grupy.  
W kościele św. Katarzyny zaśpiewali: 
Niezapominajki, zespół 2+3, chór  
z parafii ewangelickiej w Golasowi-
cach oraz młodzież szkolna.      

W repertuarze wszystkich ze-
społów znalazły się najpiękniejsze 
pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe 
od wieków śpiewane przez Polaków. 
Za serce chwyciły „Lulajże Jezuniu”, 
„Gdy śliczna panna”, czy „Bóg się 
rodzi”. Dobrze, że koncerty kolędowe 
wpisały się już na stałe do kalendarza 
inicjatyw kulturalnych gromadząc co 
roku wielu mieszkańców. 

Sabina Bartecka
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SPORT

Zapowiedziały się już zespoły z Krako-
wa, Bełchatowa, Gliwic i Katowic. Naszą 
gminę będą reprezentować prawdopodobnie 
dwie drużyny KS Warszowice: „Curlusy 
Baniate” i „KS Juniorzy”.
Możesz nauczyć się grać w curling

Przez cały luty prowadzone będą 
otwarte zajęcia curlingu dla chętnych. 
Wystarczy skrzyknąć znajomych, umówić  
się z instruktorem i przyjść na lodowisko. 
Należy jedynie przynieść zmienne obuwie  
i uśmiech, bowiem ten sport jak mało który 
lubi radosne towarzystwo… 

Wszelkich informacji udziela Damian 

Zobacz, jak 
A!���������@���

Herman (tel. 601503568 lub curlingpaw@
interia.pl).

Drużna dziewcząt, którą trenuje pan 
Damian, na początku stycznia repre-
zentowała Polskę podczas Eliminacji do 
Mistrzostw Świata Juniorów w curlingu. 
Zawody odbyły się 3 – 9 stycznia w Pra-
dze. Jeszcze w styczniu zawodniczki czeka 
wyjazd na eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, które odbędą się  
w Warszawie. Będziemy mieć swój udział 
w tych zawodach. Naszą gminę reprezen-
tować będą: Ewa Nogły, Małgorzata Pękal 
i Kornelia Masny. Zagrały czołowe zespoły minione-

go sezonu Pawłowickiej Ligi Futsalu: 
Madness Pawłowice(wicemistrz), GKS 
Futsal Pawłowice (V miejsce), Nexx 
(III miejsce), KSRG Zofiówka (mistrz 
oraz zdobywca pucharu i superpu-
charu ligi).

Po raz drugi w historii tego turnie-
ju główne trofeum zdobyła drużyna 
Madness. Piłkarze okazali się niezwy-
ciężeni w pierwszej edycji zawodów  
w 2011 roku oraz w czwartej w 2014 
roku. Podczas grudniowych zawo-
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Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice zamierza uczcić Nowy Rok 
organizując turniej dla uczniów szkół podstawowych. Rozgrywki odbędą się  
w sobotę, 31 stycznia o godz. 9.40 w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach. 
Chętni proszeni są o zgłoszenia poprzez stronę internetową Chessarbiter Pro lub 
telefonicznie (nr tel. 505 487 509). 

Otwarte Mistrzostwa w Grze Błyskawicznej 
w Gminie Pawłowice

Zawody odbędą się w niedzielę, 1 lutego o godz. 9.40 w GOS Pawłowice. Zgło-
szenia poprzez stronę internetową Chessarbiter Pro lub telefonicznie (nr tel. 505 
487 509). Dla najlepszych przewidziano cenne nagrody rzeczowe. 

Noworoczny turniej dla uczniów szkół podstawowych

dów o I miejsce walczyli z najbardziej 
utytułowaną drużyną pawłowickich 
rozgrywek futsalu - KSRG Zofiówka. 
Mecz zakończył się totalną porażką 
ratowników Zofiówki. Pawłowicza-
nie zdobyli aż 6 goli, podczas gdy ich 
przeciwnicy żadnego. Punkty zdoby-
li: Szymon Kiełkowski, Przemysław 
Kotkowski, Sebastian Wojciechowski 
(3) i Krzysztof Skóraś.

Królem strzelców został Sebastian 
Wojciechowski, najlepszym bram-
karzem Jakub Świerczek (Nexx),  

a MVP turnieju Jakub Benek (Nexx). 
Najładniejszą bramkę zdobył Krzysz-
tof Masłowski. Zawodnik GKS Futsal 
Pawłowice oddał celny strzał z tzw. 
przewrotki.    

Nagrody najlepszym zawodnikom 
oraz drużynom wręczyli prezes GKS 
Futsal Pawłowice Jacek Braszkiewicz 
i skarbnik Krzysztof Woryna. Wice-
prezes Krystian Nogły bronił dostępu 
do bramki w barwach organizatora 
turnieju. Turniej prowadził Piotr 
Drobek. bs
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Przez cztery dni, od 15 do 18 
stycznia, w hali Gminnego Ośrodka 
Sportu odbywały się mecze w ra-
mach Europejskiej Ligi Młodzieżowej 
(EYBL) U14 w sezonie 2014/2015. 
Rywalizowało osiem drużyn  
z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi 
i Finlandii, które od czwartku do 
niedzieli rozegrały między sobą aż 
20 spotkań. Rozgrywki, w których 
wzięło udział 112 zawodników, 
trwały dokładnie 32 godziny. Było 
co oglądać!

Organizacja turnieju stała na 
najwyższym poziomie. Po raz 
pierwszy EYBL odbył się na Śląsku, 
więc Pawłowice chciały się pokazać 
z jak najlepszej strony. – Dla każdej 
drużyny przygotowaliśmy na pamiątkę 
puchar z węgla, który jest symbolem 
naszego regionu – wyjaśnia trener 
UKS „Wojan” Pawłowice Zbigniew 
Dusza.

Wszystko było dopięte na przy-
słowiowy ostatni guzik. - Wrażenia 
i opinie gości są bezcenne, wszyscy 
stwierdzili, że turniej i organiza-
cja były na europejskim poziomie.  
To bardzo cieszy – przyznaje Ja-
rosław Kozłowski, prezes UKS 
„Wojan” Pawłowice. Goście z za-
granicy (ponad 100 zawodników) 
mieli zagwarantowane noclegi  
w Cyprianówce w Warszowi-
cach, Koniczynce w Pawłowicach  
i w gospodarstwie agroturystycz-
nym w Pielgrzymowicach, wyży-
wienie, a dodatkowo w wolnym 
czasie mogli korzystać z basenu  
i groty solnej. Pomyślano także  
o kibicach. Koszykarzom w podróży 
do Polski (Finowie pokonali aż 1800 
kilometrów) towarzyszyli rodzice. 
O poczęstunek dla nich zadbali ro-
dzice koszykarzy z Pawłowic. – To 
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dla nas duże wydarzenie i chcemy, 
aby nasi goście pojechali do domów 
z jak najlepszym obrazem Pawłowic 
– mówiła Katarzyna Kozłowska, 
mama Igora Kozłowskiego.   

Nasi koszykarze rozegrali pięć 
spotkań. Mimo że żadnego nie 
wygrali, to trzykrotni mistrzo-
wie Śląska pokazali się w tych 
elitarnych rozgrywkach z bardzo 
dobrej strony. – Dla nas liczy się to, 
że przygotowaliśmy imprezę, która 
zdaniem wielu osób jest najlepszą, 
jaka do tej pory odbyła się w historii 
EYBL – podkreśla trener Zbigniew 
Dusza. – Rozgrywki Europejskiej 
Ligi Młodzieżowej odbywają się  
w Petersburgu, Moskwie, Rydze  
i w Pawłowicach. Biorą w nich udział 
tylko dwie drużyny z Polski. Startuje 
jeszcze drużyna z Pomorza, ale są 
tam zawodnicy z kilku klubów. My 
zagraliśmy jedynie graczami z nasze-
go klubu. Udział w takich turniejach 
pozwala nam jednak zdobyć cenne 
doświadczenia, które z pewnością 
zaprocentują w późniejszym czasie.  

Turniej wygrała drużyna SKM 
Vilnius z Wilna, która zdobyła 10 
punktów. Puchary najlepszym 
drużynom i wyróżniającym się 
zawodnikom wręczali wójt Fran-
ciszek Dziendziel i przewodniczący 
Rady Gminy Aleksander Szymura.

W rozgrywkach EYBL MU-14 
startuje 16 drużyny podzielonych 
na cztery grupy. Każda z drużyn 
bierze udział w trzech turniejach 
odbywających się w różnych 
państwach. Nasi zawodnicy byli 
już na Litwie, a przed nimi turniej 
w Mińsku na Białorusi. Turniej 
finałowy na przełomie kwietnia  
i maja odbędzie się na Łotwie.

bs 

Valentina Tubeliene 
z Wilna (rodzic) 

– Organizacja 
turnieju jest na 
najwyższym po-
ziomie. Jesteśmy 
zachwyceni. Za-
dbano o to, abyśmy 

czuli się tutaj dobrze. Wszyscy są dla 
nas mili i serdeczni. Jesteśmy zasko-
czeni tym, że taka mała miejscowość 
może się pochwalić tak wspaniałym 
obiektem sportowym. 

 Niilo Manty, zawodnik 
Tampere Finlandia 

-  To mój pierw-
szy pobyt w Polsce. 
Podoba mi się hala 
sportowa i nasz ho-
tel. Szkoda, że nie 
mamy więcej cza-
su na zwiedzanie. 

Mecze trwają od rana do wieczora.

Mówią o turnieju
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OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla sołec-

twa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) w związku  z art. 
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130 poz. 871),  art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/394/2010 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice  
w gminie Pawłowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie 
Pawłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu  
w dniach od 29 stycznia 2015 r. do  27 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, 
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pok. 1.14 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki w godzinach od 7.30 do 17.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. w Domu Strażaka w Pielgrzymowicach przy ul. 
Zebrzydowickiej 14, o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każ-
dy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r.

Projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Pawłowice https://bip.gwpawlowice.finn.pl w zakładce: 
Prawo/ Zagospodarowanie przestrzenne /Projekty miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13 marca 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pawłowice.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014r., poz.518) Wójt Gminy Pawło-
wice informuje, że w dniu 12.01.2015 r. 
podany został do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Tereny pod dzierżawę
w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, 
wykaz nieruchomości gruntowych sta-
nowiących własność Gminy Pawłowice 
przeznaczonych do wydzierżawienia.

Przedmiotowy wykaz dotyczy nieru-
chomości położonych w: 

• Pielgrzymowicach przy ul. Sadowej. 

Powierzchnia dzierżawy 0,0279 ha.
• Golasowicach przy ul. Kraszewskiego. Powierzch-

nia dzierżawy 0,5223 ha.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na ta-

blicy ogłoszeń na okres 21 dni. Dodatkowych 
informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień, 
w godz. 7.30  15.30, tel. (32) 47-56-314.
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 
10
Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach, 

tel. 991.
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
Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład 
Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i Tele-
technicznych Damiana Kryski, tel. 32/ 472 
16 45, 781 999 905 lub Referat Infrastruk-
tury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 
47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych - Gminny Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 

292, 32/ 72 41 272, 601 439 119 (w godz. 
od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 396 250, 509 
922 931 (w pozostałych godzinach).

SPEŁNIJ 

MARZENIA
Z KREDYTEM

SUPER OKAZJA
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

GWARANTUJEMY
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Mieszkańcy naszej gminy nie 
zawiedli. Podczas 23. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy hojnie 
wrzucali datki do puszek wolontariu-
szy. W Pawłowicach Osiedlu od połu-
dnia plac przy lodowisku rozbrzmie-
wał głośną muzyką serwowaną przez 
lokalne zespoły. 

W całej gminie od rana można było 
spotkać wolontariuszy z charakte-
rystycznymi puszkami i identyfi-
katorami. Wśród nich był Dominik 
Glinowiecki z Pawłowic. - Zbierałem 
pod kościołem i sklepem. Ludzie dzię-
kowali nam za udział w akcji. Nie 
odmawiali pomocy. Wrzucali banknoty 
i monety – mówi. 

Sztab liczył 28 wolontariuszy. 
Marta Niedźwiedź kwestowała po 
raz drugi. - To wspaniała akcja, dzię-
ki której możemy pokazać jak wielkie 
mamy serca i jak wielka drzemie w nas 
gotowość niesienia pomocy - mówiła. 
- Chcemy pomóc ludziom, którzy tego 
naprawdę potrzebują – dodała Ania 
Kapustka. 

Jak mówią, ich puszki trochę 
ważą, więc jest bardzo dobrze. - Za 
rok też będziemy zbierać pieniądze - 
zapowiadają.

Na osiedlu organizowane były im-
prezy, koncerty, pokazy. Wszystko 
po to, by przyciągnąć jak najwięcej 
dobrych serc. Na scenie trwały poka-
zy taneczne przygotowane przez Klub 
portowy Active Pawłowice, a pod 
sceną dzieci tańczyły zumbę. Była też 
dyskoteka z didżejem Skrzypą oraz 
pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
- Wykonujemy trzydzieści ucisków na 
środku klatki piersiowej na głębokość 
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Pawłowicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękuje wszystkim mieszkańcom Gminy Pawłowice, którzy 
aktywnie włączyli się we wspólną Orkiestrową zabawę i tak hojnie wspomogli to przedsięwzięcie.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy sprawnie i aktywnie kwestowali całą niedzielę. Byli to: Anna Kapustka, 
Karolina Tarka, Kamila Rajca, Justyna Królik, Agata Wycisk, Rafał Królik, Marcin Karwacki, Dominik Glinowiecki, Marta 
Uryga, Nicola Wojtas, Julia Smogorzewska, Agnieszka Zaborska, Paulina Wieremczuk, Olga Zajączkowska, Natalia Kar-

wacka, Klaudia Karwacka, Marta Niedźwiedź, Łukasz Janusz, Aneta Pieroń, Marcin Słaboń, Magdalena Roszczyk, Joanna 
Buczyńska, Paulina Buchta, Magdalena Dankiewicz, Nastazja Zajączkowska, Diana Wojtal, Aleksandra Rusek.

Dziękujemy też wszystkim sponsorom, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia, a szczególnie firmie szko-
leniowo-usługowej AZYMUT oraz Piotrowi Piotrowiczowi.

Impreza nie byłaby tak udana bez wsparcia Wójta Gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela oraz Urzędu Gminy Paw-
łowice, Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice Aleksandra Szymury, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Pawłowice Andrzeja Tyszki oraz Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu 
Komunalnego oraz 14. Drużyny Ratowniczej im. Krysi  Niżyńskiej. 

Serdecznie Dziękujemy!
W imieniu sztabu

Jan Mokwa

5 cm, po czym wykonujemy dwa wde-
chy do ust – instruowały Paulina 
Wieremczuk i Agnieszka Zaborska. 
Dziewczęta należą do 14. Drużyny 
Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej, 
która chętnie włączyła się w organi-
zację finału WOŚP. 

W przerwach pomiędzy kolejnymi 
atrakcjami odbywały się licytacje 
gadżetów Orkiestry oraz  przedmio-
tów podarowanych przez sponso-
rów. Hitem finału była, tradycyjnie 
już, licytacja ogromnego tortu. Do 
licytacji przystąpiły dwie grupy.  
W pierwszej znaleźli się przedstawiciele 
urzędu gminy (wójt, przewodniczący 
Rady Gminy, dyrektor GOS i radny),  
a w drugiej młodzież, która zruciła się 
między sobą na licytację. Walka była 
zawzięta, a tort ostatecznie poszedł 
za 550 zł. Młodzież wykazała się 
pięknym gestem i wrzuciła uzbierane 
przez siebie 500 zł. Później już wszy-
scy częstowali się tortem upieczonym 
przez jedną z wolontariuszek. 

Oprócz tortu pod młotek poszły 
m. in. ceramika i obrazy wykonane 
przez uczestników zajęć plastycznych 
w GOK Pawłowice i wiele innych. 
Dla dzieci frajdą były przejażdżki 
quadem, a dla wszystkich pokaz ra-
towniczy w wykonaniu strażaków  
z Pawłowic. Dzielni ochotnicy ra-
towali młodą kobietą uwięzioną  
w swoim samochodzie. 

Wszyscy zmarznięci, jako że 
zabawa trwała do godz. 22.00 mo-
gli ogrzać się przy ognisku, a za 
przysłowiowe „kilka złotych” także 
poczęstować się ciastem i grochówką. 
Impreza zakończyła się tradycyjnym 

już światełkiem do nieba i koncertem 
muzycznym.      

- Atmosfera była fantastyczna, 
dzieciaki zadowolone z wymalowanymi 
twarzami i przede wszystkim dołożone 
parę złotych do zbiórki - podkreślała 
pawłowiczanka. Według niej, takie 
akcje charytatywne powinny być czę-
ściej organizowane, ponieważ dzięki 
WOŚP wiele osób może pokazać, jak 
wielkie ma serce. 

Sabina Bartecka

Dziękujemy! 
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Najwięcej 
pieniędzy zebrano z licytacji 

przedmiotów - ponad 2.600 zł. 
Najsprawniejszym wolon-

tariuszem okazała się Klaudia 
Karwacka. W jej puszce 

znalazło się dokładnie 
1061 zł!
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