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Policja apeluje:
Chcesz żyć. Noś odblaski!

strona 4
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Młodszy aspirant Krzysztof Szukalski
z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
rozdaje odblaski uczestnikom zebrania wiejskiego
w Jarząbkowicach.
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ścieki droższe
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Otyliada – pływaj nocą
jak najdłużej!
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AKTUALNOŚCI

Kiedy prace?
Został ogłoszony przetarg na przebudowę trzech dróg
powiatowych znajdujących się w Pawłowicach, Warszowicach i Mizerowie. Zadanie jest realizowane wspólnymi siłami
Powiatu Pszczyńskiego, Gminy Pawłowice i Gminy Suszec
przy wsparciu ﬁnansowym budżetu państwa.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku o długości 1,33 km od istniejącego chodnika do
granicy gminy, remont ponad kilometrowego odcinka ul. Wyzwolenia
w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz przebudowa mostu nad
potokiem Pawłówka. Co istotne, w Warszowicach powstanie nie tylko
droga, ale również chodnik dla pieszych i rowerzystów . – Cieszymy się
z tej inwestycji, bo poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – mówi
sołtys Andrzej Szaweł. – Jest to bardzo ruchliwa droga, a coraz więcej rodzin
wybiera się na spacery czy przejażdżki rowerem. Teraz będą mogli bezpiecznie
dotrzeć aż do Mizerowa.
Zakres prac obejmuje również przebudowę zjazdów, przystanków
autobusowych, przepustów pod drogą oraz budowę kanalizacji deszczowej. Na inwestycję gmina udzieliła Powiatowi Pszczyńskiemu dotacji
w wysokości 1 mln 125 tys. zł. Kwotę 200 tys. zł dokłada Suszec. Starostwu
Powiatowemu udało się pozyskać doﬁnansowanie w wysokości 3 mln zł
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy. Swoje
oferty złożyło 11 ﬁrm. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 15 listopada. Zadanie będzie prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. bs
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Rządowy Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne
dziecko, bez dodatkowych warunków.

Autobusy nie wyjadą
na dwupasmówkę
Autobusy gminnej komunikacji nie będą mogły włączać się do ruchu w kierunku Katowic na skrzyżowaniu DK 81
z DW 938. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Katowicach nie wyraziła zgody na takie rozwiązanie.
O wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu gmina stara się od kilku miesięcy. Od czasu zamknięcia drogi
na Cieszyn i remoncie w okolicy tzw. grobli, busy gminnej komunikacji
muszą bowiem korzystać z objazdów. Już od kilku miesięcy autobusy
komunikacji lokalnej, jadąc w kierunku Pawłowic, nie obsługują przystanków autobusowych: Golasowice Skrzyżowanie, Golasowice SKR,
Golasowice Kolonia oraz Pawłowice Pętla. Autobusy linii L-1 i L-2 do
Pawłowic wracają przez Zbytków. Pasażerowie chcący dojechać do
Pawłowic muszą wsiadać do autobusu jadącego w kierunku Golasowic
i Pielgrzymowic. To wydłuża czas dojazdu i jest kłopotliwe dla mieszkańców. Dlatego gmina wnioskowała do wykonawcy o umożliwienie
pojazdom komunikacji lokalnej jadącym DW 938 do Pawłowic na włączenie się do ruchu na DK 81 w kierunku Katowic. GDDKiA nie zgadza
się jednak na taką organizację ruchu z powodu bezpieczeństwa. Gmina
wysłała pismo do Generalnej Dyrekcji z prośbą o pilne zorganizowanie
spotkania z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, Gminy Pawłowice oraz ﬁrmy M-SILNICE – głównego wykonawcy robót. O wynikach spotkania będziemy
informować na bieżąco. bs
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W gminie Pawłowice sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500 + będzie realizował: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pawłowicach, ul. Górnicza 26.
Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r.
Osoby, które złożą wniosek w terminie od 1 kwietnia do 30
czerwca 2016 r., otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, wypłacone po 30 czerwca 2016 r. Natomiast osoby, które złożą
wnioski po 30 czerwca 2016 r., otrzymają świadczenie od miesiąca
złożenia wniosku, bez wyrównania.
Miejsce składania wniosków:
t0žSPEFL1PNPDZ4QPFD[OFKX1BXPXJDBDIVM(ØSOJD[B
poniedziałek, środa, czwartek, od godziny 7.30 do godziny 15.30
wtorek od godziny 7.30 do godziny 17.00
piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00
t8OJPTFLXXFSTKJQBQJFSPXFKNPƒOBPUS[ZNBŗX0žSPELV1PNPcy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy w Pawłowicach. Natomiast
w wersji elektronicznej można pobrać na: www.pawlowice.pl,
www.ops.pawlowice.pl.
Żeby wniosek był kompletny, należy dołączyć:
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopie aktów urodzenia dzieci.

Komunikacja
już nie za darmo!
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu -Zdroju informuje, że od 1 marca 2016 r. dzieci legitymujące się Kartą Dużej Rodziny tracą prawo do bezpłatnych przejazdów liniami MZK oraz liniami Komunikacji
Lokalnej Gminy Pawłowice. Od początku marca dzieciom z Kartami Dużej
Rodziny w autobusach MZK będzie przysługiwała zniżka w wysokości
50 proc., natomiast w busach komunikacji lokalnej – promocyjne ceny
biletów całodniowych za 1 zł lub miesięcznych za 15 zł obowiązujące na
wszystkich liniach: L1, L2, L3 i L4.

INFORMACJE

Sesja Rady Gminy
Woda bez podwyżki, ścieki droższe o 54 grosze
23 lutego, Rada Gminy Pawłowice zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Pawłowice od 1 kwietnia.
W przypadku wody, taryfy dla grup W1 do W5, czyli dla ponad 99 proc.
odbiorców, oraz opłata abonamentowa nie zostały podwyższone. Dalej
mieszkańcy będą płacić 4,48 zł brutto za metr sześc. wody.
Więcej zapłacimy za ścieki. W grupie K1(gospodarstwa domowe) cena
za metr. sześc. zostanie podwyższona z 4,48 zł na 5,02 zł brutto (wzrost
o 54 grosze), w grupie K2(odbiorcy z terenu KSSE Warszowice) z 8,10 zł na
9,49 zł brutto (wzrost o 1,39 zł). Dla obydwu grup wprowadzono opłatę
abonamentową w wysokości 2,14 zł miesięcznie. Nie ulegają natomiast
zmianie stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu.
Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r. do
31 marca 2017 r.
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Stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

Lp.

Taryfowa
grupa odbiorców

netto

brutto

netto

1

Grupa W1

4,15

4,48

7,85

8,48

2

Grupa W2

4,15

4,48

9,87

10,66

3

Grupa W3

4,15

4,48

16,69

18,03

4

Grupa W4

4,15

4,48

32,21

34,79

5

Grupa W5

4,15

4,48

68,37

73,84

brutto

Te dziewczynki już lubią pływać, a może
w przyszłości wybiorą klasę sportową.

Klasa sportowa
w gimnazjum
Gimnazjum Nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach prowadzi nabór do klasy sportowej o proﬁlach: piłka nożna i pływanie.
Poza normalnymi lekcjami uczniowie każdego dnia będą mieć
dodatkowe treningi sportowe. Pływacy będą je mieli przed lekcjami od
7.00 do 8.30, oraz po zakończeniu nauki od 14.30 do 16.00. Szkolenie

Dziczyzna na Eko Targu
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Stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

Lp.

Taryfowa
grupa odbiorców

netto

brutto

netto

1

Grupa K1

4,65

5,02

1,98

2,14

2

Grupa K2

8,79

9,49

1,98

2,14

Cena zł/m3

brutto

Dotacja dla policji
Ponadto podczas sesji przekazano 30 tys. zł dotacji dla Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie. Środki ﬁnansowe zostaną przekazane na
ponadnormatywne służby policjantów w roku 2016. Dodatkowe patrole
z zakresu prewencji przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie gminy Pawłowice.

Nowe zasady w stypendium „Warto się uczyć”

Woda
Cena zł/m3

Ścieki

Wprowadzono zmiany w programie stypendialnym „Warto się uczyć”,
który jest przeznaczony dla absolwentów gimnazjów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych osiągających szczególne wyniki w nauce. Zmiany
polegają na zniesieniu kryterium dochodowego, ustaleniu limitu stypendiów w wysokości dziesięciu rocznie oraz podniesieniu średniej ocen. Aby
otrzymać pomoc ﬁnansową, uczeń szkoły gimnazjalnej musi mieć średnią
ocen 4,75, a szkoły ponadgimnazjalnej 4,5 (wcześniej było to 4,5 i 4,0).
Uczniowie będą otrzymywać 200 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.
piłkarskie obejmuje 5 jednostek treningowych każdego dnia oraz treningi
indywidualne. Gimnazjaliści będą brać udział w zawodach oraz obozach
szkoleniowych. Treningi będą odbywać się na obiektach Gminnego
Ośrodka Sportu: hali, basenie i boisku sportowym.
O przyjęcie do klasy pływacko-piłkarskiej mogą ubiegać się uczniowie z roczników 2003 i 2004, którzy ukończą szkołę podstawową
w roku szkolnym 2015/2016. Warunkiem jest złożenie deklaracji do 29
kwietnia w odpowiednim do wybranej dyscypliny klubie sportowym:
UKS aQuatica Pawłowice i GKS Pniówek’74. Ilość miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu do klasy sportowej decydować będą wyniki uzyskane
z testów sprawnościowych oraz wyniki nauczania.
Osoby zainteresowane już teraz zapraszamy do uczestnictwa w próbnych treningach. Uczniowie zobaczą, jak wygląda szkolenie i podejmą
decyzję, czy chcą uczyć się w klasie sportowej. Szkolenia pływackie odbywają się w każdy poniedziałek od 18.30 do 20.00 (grupa 12 i 13-latków)
oraz w każdy wtorek od 18.30 do 20.00 (grupa 10- i 11-latków) na terenie
krytej pływalni w Pawłowicach. Piłkarze trenują w czwartki od 16.45 do
18.15 na sztucznym boisku przy GOS Pawłowice.
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 32/ 472 42
06 (gimnazjum), 501 969 235 (pływanie), 662 039 926 (piłka nożna). bs

Od kilku tygodni na Eko Targu w Pawłowicach można
dostać prawdziwą dziczyznę. Swoje wyroby prezentuje
„Spiżarnia zbójnicka” ze Skoczowa, zajmująca się skupem
dziczyzny i jej przetworzeniem na smakowite wyroby.
Dziczyzna w Polsce jest mało popularna. Na statystycznego Polaka
w skali roku przypada zaledwie 80 gram mięsa z dziczyzny. Polską
dziczyzną zajadają się za to Niemcy, Włosi i Francuzi. Mięso sarny, dzika,
bażanta czy zająca rzadko gości na polskich stołach. Mało osób wie
o jego właściwościach zdrowotnych. Jest to jednak najzdrowsze mięso.
Niektórzy nazywają je nawet mięsem pachnącym lasem. Z pewnością
jest wolne od sztucznej paszy i antybiotyków.
Na Eko Targu dostępny jest szeroki wybór wędlin. Są m.in. frankfuterki
z sarny, kabanosy z dziczyzny, kiełbasa łowczego, a także pasztet z zająca
i salceson z dzika oraz polędwica, boczek i pyszny schab. bs
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Policja apeluje: Chcesz
żyć. Noś odblaski!
Według statystyk co najmniej połowa wypadków drogowych z udziałem pieszych zdarza się po zmroku, chociaż
ruch jest wówczas 10-krotnie mniejszy niż w dzień. O tym
jak zachęcić mieszkańców do noszenia odblasków mówiono
na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
W spotkaniu, które odbyło się 12 lutego, uczestniczyli: wójt gminy Franciszek Dziendziel, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach Roman Bańczyk, przedstawiciele policji, sołtysi, kierownicy
referatów Urzędu Gminy oraz radni.
- Jeśli po zapadnięciu zmroku na nieoświetlonej drodze widzisz nadjeżdżający samochód, nie oznacza to, że jego kierowca również widzi Ciebie.
Dlatego gdy idziesz drogą po zmroku w terenie niezabudowanym, musisz
mieć odblaski! – apelowali policjanci.
Taki obowiązek wynika z przepisów, które rok temu weszły w życie.
Wcześniej dotyczył on tylko dzieci do 15. roku życia. Wyniki analiz wykonanych przez wielu specjalistów bezpieczeństwa ruchu drogowego
dowodzą, że pieszy wyposażony w elementy odblaskowe jest widoczny
dla kierowcy z odległości nawet 300 metrów. - Bez odblasków odległość

Kronika Policyjna
Czterolatka nie mogła wyciągnąć ręki
4-letnia dziewczynka włożyła rękę
między rury centralnego ogrzewania
i nie mogła jej wyciągnąć. Konieczna była
interwencja strażaków.
Do zdarzenia doszło 10 lutego przed
godziną 15.00 w bloku przy ul. Górniczej
w Pawłowicach. Aby wyswobodzić
zakleszczoną rękę, trzeba było spuścić
wodę z pionu grzewczego. Strażacy
musieli rozszerzyć rury przy użyciu sprzętu hydraulicznego.
Dopiero wtedy udało się wyciągnąć rękę. Obecny na miejscu
akcji zespół pogotowia ratunkowego zbadał dziewczynkę. Na
szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. Czterolatka cała
i zdrowa wróciła do domu.

Potrącił kobietę na przejściu dla pieszych
Wciąż ustalane są dokładne okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 12 lutego w Pawłowicach. Ranna została
85-letnia kobieta.
Do zdarzenia doszło około godziny 6.30 na skrzyżowaniu
ulic Pszczyńskiej i Górki w Pawłowicach. Jest to prosty odcinek
drogi. O tej godzinie w tym miejscu nie ma jeszcze zbyt dużego
natężenia ruchu. 85-letnia mieszkanka Pawłowic przechodziła
przez jezdnię. Kiedy była w połowie drogi, uderzył w nią samochód. Ranna z ogólnymi obrażeniami ciała traﬁła do szpitala. Kto
zawinił, jaki był przebieg zdarzenia i dlaczego kierowca seata
potrącił starszą panią już wkrótce wykażą czynności w ramach
prowadzonego postępowania.
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maleje w skrajnych przypadkach do 20-40 metrów – wyjaśniali funkcjonariusze. - Kierowca nie ma czasu i miejsca na zahamowanie.
Dlatego Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie będzie przeprowadzać podczas zebrań wiejskich prelekcje na temat bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą wręczać odblaski zebranym mieszkańcom. Do akcji włączył się także WORD z Katowic, który
zadeklarował przekazanie potrzebnych materiałów promocyjnych.
W dalszej części spotkania przedstawiono aktualny stan zaawansowania prac przy budowie obwodnicy Pawłowic i związane z inwestycją
utrudnienia w ruchu. Jak poinformował wykonawca, zwężenia na dwupasmówce (na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Leśnej), które wprowadzono
w lutym, będą obowiązywać do końca maja. Planowane jest też zamknięcie przewiązki przy ul. Zamkowej. Od kwietnia do końca lipca nieprzejezdna będzie droga województwa 933 od strony Jastrzębia – Zdroju. Objazd
dla samochodów ciężarowych ma prowadzić ulicami Orlą i Ligonia, a dla
osobówek ul. Kruczą. Przebudowa skrzyżowania z drogą do Pszczyny ma
być realizowana w okresie letnim (od czerwca). W czasie prac zamknięte
zostaną wloty skrzyżowania od strony Pawłowic i Pszczyny. Przejazd dla samochodów ciężarowych będzie prowadzony już od Pszczyny i Jastrzębia.
W wolnych głosach sołtys Pawłowic Grzegorz Cyrulik zwrócił się
o zwołanie spotkania z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego,
Urzędu Gminy i policji w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Szkolnej i wyznaczenia na jezdni dodatkowych miejsc
parkingowych.
Natomiast sołtys Warszowic Andrzej Szaweł ponowił wniosek
o postawienie fotoradaru na DK 81 w rejonie ul. Łąkowej i Stawowej
w Warszowicach oraz przeniesienie przejścia dla pieszych znajdującego
się przy ul. Pszczyńskiej i Boryńskiej przed sygnalizację świetlną (od strony Żor). Zwrócił się również o zabudowanie świateł przy skrzyżowaniu
z ul. Gajową i Krótką. W tych sprawach mają odbyć się wizje w terenie
i osobne spotkania.
Sabina Bartecka

Dwie osoby zostały ranne
W piątek, 12 lutego około
godziny 13.30 na skrzyżowaniu
ulicy Świerczewskiego i Górniczej
w Pawłowicach doszło do zderzenia dwóch samochodów. Dwie
osoby zostały przewiezione do
szpitala. Peugeot jadący od strony
Jastrzębia w czasie wykonywania manewru skrętu w ulicę Górniczą uderzył w jadącego z przeciwka forda. W wyniku wypadku poszkodowana
została kierująca peugeotem kobieta oraz pasażer forda. Osoby z lekkimi
obrażeniami zostały zabrane przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Ich
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Szybka reakcja ekspedientek
Ekspedientki z Pawłowic i Drogomyśla pomogły zatrzymać czterech
mężczyzn podejrzewanych o kradzież artykułów spożywczych w jednej
z sieci sklepów.
26 lutego, mieszkańcy Żor okradli sklep w Drogomyślu, po czym
ruszyli na dalsze łowy do Pawłowic. Pracownice okradzionego sklepu
w Drogomyślu, uprzedzając dalsze zamiary sprawców, poinformowały
o zajściu swoje koleżanki z Pawłowic. Należycie poinstruowane ekspedientki, po wejściu do sklepu typowanej czwórki mężczyzn, obserwowały
ich zachowanie. Starały się zapamiętać ich wygląd, ubiór oraz tablice
rejestracyjne samochodu, którym przyjechali. Zapisane dane natychmiast
przekazały oﬁcerowi pawłowickiego komisariatu. Skierowany w miejsce
zdarzenia patrol policji, po kilku minutach, natknął się na opisywany przez
kobiety samochód. W środku byli czterej mieszkańcy Żor w wieku od 19
do 27 lat. Policjanci znaleźli w ich pojeździe znaczne ilości towaru bez
paragonów. Kodeks karny w takich przypadkach przewiduje nawet do
5 lat więzienia. O ich losie będzie decydował sąd.

Telefon komisariatu w Pawłowicach
32 449-45-10 - czynny całą dobę

AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
na terenie powiatu pszczyńskiego
w 2015 r.
zdj. archiwum

Gmina Pszczyna
Gmina Pawłowice
Gmina Miedźna

Gmina Suszec
Gmina Goczałkowice
Gmina Kobiór

Liczba zabitych

Jest bezpieczniej
Tak przynajmniej wynika ze statystyk. Komeda Powiatowa Policji w Pszczynie podsumowała ubiegły rok.
W siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw (rozboje, udział
w bójce lub pobiciu, kradzieże, uszkodzenie mienia), mających zasadniczy wpływ na poziom odczuć społecznych, co do stanu bezpieczeństwa
w miejscu zamieszkania, odnotowano wyraźny spadek z 903 w 2014
roku do 775 takich przypadków w roku ubiegłym. To najmniej od lat!
Struktura przestępczości pozostała bez zmian, w dalszym ciągu dominują kradzieże, włamania i uszkodzenia mienia.
W naszej gminie, zanotowano mniej kradzieży z włamaniem (spadek
z 29 do 25), kradzieży mienia (z 60 na 58) oraz kradzieży samochodów (z
9 do 5). Mniej było również przypadków uszkodzenia mienia (z 16 na 13).
Najbardziej zagrożona przestępczością jest gmina Pszczyna, miała
tam miejsce ponad połowa zdarzeń. Nasza gmina zajmuje drugie miejsce. W gminie Pawłowice doszło do 15,5 proc. wszystkich przestępstw
w powiecie!
Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że policjantom udało się poprawić
swoją skuteczność w wykrywaniu sprawców. W 2015 roku na terenie
podległym KPP w Pszczynie przy spadku ogólnej ilości przestępstw
(o 253) zanotowano wzrost wykrywalności o 3,1 proc. w porównaniu do
roku 2014. Jest to największa wykrywalność, jaką odnotowała Komenda
Powiatowa Policji w Pszczynie, w przeciągu ostatnich lat.
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Warto podkreślić, że w porównaniu do 2014 roku liczba zdarzeń
drogowych uległa wyraźnemu obniżeniu, bo o prawie 40 proc., ale nasza
gmina zajmuje drugie miejsce zaraz po gminie Pszczyna w statystyce
zdarzeń drogowych w powiecie pszczyńskim. W ubiegłym roku na
terenie powiatu doszło do 85 wypadków, z czego 50 miało miejsce
w gminie Pszczyna, a 15 w gminie Pawłowice. Jest to prawie 17 proc.
wszystkich wypadków w 2015 roku! Podobnie wygląda rozmieszczenie
kolizji drogowych: 549 kolizji w Pszczynie oraz 173 kolizje na terenie
gminy Pawłowice (17,5 proc. ogółu). Najbardziej niebezpieczne są drogi
krajowe DK-1 oraz DK-81.
Aż 13 wypadków z 85 odnotowanych w ubiegłym roku zakończyło
się tragicznie. Na drogach powiatu pszczyńskiego zginęło 15 osób (3
osoby więcej niż w 2014 roku)1, ale o 10 więcej niż trzy lata wcześniej.
Na szczęście znacząco spadła ilość rannych, co przy mniejszej liczbie
wypadków może świadczyć, że zaczęliśmy jeździć nieco ostrożniej.
Szczegółowe dane w tabelkach. bs
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Trwają debaty na temat map zagrożeń i związane
z tym konsultacje w poszczególnych gminach powiatu
pszczyńskiego. 25 lutego, policjanci spotkali się z mieszkańcami gminy Pawłowice.

4

4

Mniej wypadków, ale więcej zabitych

Mapa zagrożeń
– konsultacje społeczne
w Pawłowicach
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Podczas konsultacji przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
przedstawili dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w gminie Pawłowice.
Zaapelowali o pomoc przy tworzeniu mapy i wskazaniu obszarów, które
powinny się na niej znaleźć. Wcześniej podobne konsultacje odbyły
się w Urzędzie Gminy. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy jednostek
organizacyjnych oraz kierownicy poszczególnych referatów.
Na podstawie danych będących w posiadaniu policji oraz informacji
zebranych w ramach przeprowadzonych konsultacji z lokalnymi społecznościami powstanie mapa określająca skalę i rodzaj wszystkich zagrożeń
występujących w naszej gminie. Podobne konsultacje, spotkania i debaty
odbywają się w całej Polsce. Utworzenie mapy zagrożeń jest jednym
z priorytetów programu rządowego Komendy Głównej Policji oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.bs
RACJE GMINNE
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Eksperci twierdzą, że panele fotowoltaiczne staną
się w przyszłości podstawowym elementem wyposażenia
każdego domu jednorodzinnego w naszym kraju. Na razie
panele są rzadkością, ale u naszych zachodnich sąsiadów
są stałym wyposażeniem gospodarstw.
Temat ogniw fotowoltaicznych pojawił się na wspólnym posiedzeniu dwóch stałych komisji Rady Gminy: Komisji Gospodarki i Mienia
Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej. Na przykładzie
gospodarstwa domowego znajdującego się w Pawłowicach oraz przygotowanej prezentacji zaprezentowano wykorzystanie fotowoltaiki
w praktyce. - Prawidłowo dobrana i użytkowana instalacja fotowoltaiczna
jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na prąd przeciętnego domu
– mówił Sławomir Nawara, mieszkaniec ul. Wrzosowej, który kilka lat
temu wyposażył swój dom w urządzenia fotowoltaiczne. - Rachunki za
prąd spadają do zera złotych, a nadmiar wyprodukowanej energii mogę
sprzedać do zakładu energetycznego.
Co to jest fotowoltaika? Jest to przetwarzanie światła słonecznego na
energię elektryczną, czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. W przypadku domu instalacja fotowoltaiczna

Kradł prąd,
a teraz za to odpowie
58-letni mieszkaniec Pawłowic nielegalnie pobierał
energię elektryczną. W mieszkaniu miał przyłącze zapewniające pominięcie licznika prądu. Wpadł podczas kontroli
przeprowadzonej przez pracownika przedsiębiorstwa energetycznego oraz policji. Grozi mu do 5 lat więzienia.
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, tego rodzaju
działania kontrolne prowadzone są cyklicznie na terenie powiatu. Za każdym razem w ręce policjantów traﬁają osoby, które, chcąc zaoszczędzić,
stosują najróżniejsze metody gwarantujące im dopływ prądu z pominięciem układu pomiarowego.
Coraz więcej przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej
z klatek schodowych i piwnic zauważa również Spółdzielnia Mieszkaniowa.
- Pomysły lokatorów na nielegalne podłączenia są różne. Niektóre rozwiązania
zaskakują nawet długoletnich pracowników naszej spółdzielni – mówi Anna
Dąbrowska, prezes SM „Pawłowice”. – Niektórzy nawet się nie trudzą, żeby
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Ogniwa
fotowoltaiczne
w każdym domu?

jest w stanie pokryć do 100 proc. całego zapotrzebowania na prąd.
Ogniwa fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi
(tzw. solarami). Na pozór wyglądają podobnie, jednak praktycznie różni
je wszystko. Przede wszystkim ogniwa fotowoltaiczne produkują prąd
a tradycyjne solary podgrzewają wodę. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają prąd elektryczny, który może być wykorzystywany dowolnie przez domownika – np. na oświetlenie, pranie, gotowanie, zmywanie, odkurzanie.
Jak przekonywał pawłowiczanin, są to urządzenia proste w technice
wykonania i obsłudze. Wykonana raz instalacja może pracować nawet
30 lat! Rocznie instalacja słoneczna o mocy 3 kW może wyprodukować
ok. 3 kWh energii.
Przygotowana przez mieszkańca prezentacja z wykresami i dokładnymi danymi dostępna jest na stronie www.pawlowice. pl.
Instalacje fotowoltaiczne z pewnością przyczyniają się do poprawy
powietrza, ale wymagają sporych nakładów ﬁnansowych, na które
niewielu mieszkańców może sobie pozwolić bez wsparcia z zewnątrz.
Dlatego Urząd Gminy będzie monitorował możliwości pozyskiwania
funduszy, aby wprowadzać działania poprawiające jakość powietrza
w gminie. Na razie priorytetem będzie ograniczenie niskiej emisji poprzez
dopłaty do wymiany starych kotłów.
Następnym tematem omówionym wspólnie przez komisje było
wykorzystanie Solanki Zabłockiej w Pawłowicach. Przedstawiciele ﬁrmy
Solanka z Zabłocia omówili jej zastosowanie m.in. do kąpieli oraz stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego. – Nasza solanka zawiera
cenny i niezbędny do życia, naturalny jod, ma największe na świecie jego
stężenie w litrze. Jest to prawie 140 mg jodu w jednym litrze solanki - mówili
Ryszard Ślaski oraz Bogusław Goik z ﬁrmy Solanka z Zabłocia Spółka z o.o.
O zdrowotnych właściwościach solanki i planach gminy na jej wykorzystanie dla zdrowia mieszkańców napiszemy w kolejnym wydaniu
gazety. bs

ukryć kradzież prądu.
Dlatego spółdzielnia zwraca się do mieszkańców z apelem, aby zwrócić uwagę na przypadki kradzieży oraz rozmaite „kabelki” wychodzące
z mieszkań. Wszystkie zgłoszenia będą skrupulatnie sprawdzane przez
służby spółdzielni.
Przypominamy, że nielegalne podłączenia do sieci energetycznej to nie
tylko przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat, ale przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia.

zdj. archiwum

zdj. bs

AKTUALNOŚCI
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zdj. bs

zdj. bs

ZEBRANIA WIEJSKIE

Jarząbkowice

Krzyżowice
Mieszkańcy zdecydowali o rozwiązaniu Spółki Wodnej.
Spółki od lat mają kłopoty ze ściąganiem składek.
Rolnicy zalegają z opłatami, co rodzi kłopoty ﬁnansowe w spółkach,
które zajmują się sprawami związanymi z utrzymaniem rowów i drenaży.
Spółka działająca w Krzyżowicach w ubiegłym roku nie wykonała żadnych prac. Nie miała za co! Na konto Spółki wpłynęło zaledwie 880 zł,
co z ledwością starczyło na pokrycie kosztu obsługi prawnej przez biuro
rachunkowe. Mówił o tym prezes Rafał Zmełty na zebraniu wiejskim, które
odbyło się 15 lutego w Domu Ludowym. - Po co nam Spółka, która nie ma
środków, aby wykonać jakiekolwiek prace. Trzeba ją rozwiązać – stwierdził
jeden z mieszkańców.
Tak też się stało przy jednym głosie wstrzymującym. W zebraniu
prowadzonym przez sołtys Beatę Walę, uczestniczyli wójt gminy Franciszek Dziendziel, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura,
radna Helena Matera oraz dzielnicowy Krzyżowic. Policjant apelował do
mieszkańców o noszenie odblasków. - Piesi poza miejscem zamieszkania
są zobowiązani do noszenia odblasków – mówił. - Jeżeli ktoś ich nie ma,
zostanie ukarany mandatem. Chodzi o nasze bezpieczeństwo. Dlatego dzisiaj
wszyscy dostaną specjalne odblaskowe paski, które można nosić na ręce lub
przyczepić do tornistra czy roweru.
Dalsza część zebrania miała już tradycyjny przebieg. Wójt gminy
Franciszek Dziendziel przedstawił w formie prezentacji multimedialnej
działania zrealizowane w Krzyżowicach w ubiegłym roku oraz zapoznał
zebranych z najważniejszymi działaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na ten rok. Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej omówiła
sołtys Beata Wala. W planie potrzeb sołectwa wskazała m.in. budowę
chodników przy ul. Ligonia i Orlej, remont ul. Zwycięstwa z budową
chodników oraz naprawę ul. Szkolnej na dalszym odcinku.
Na zakończenie zgłaszane były uwagi i wolne wnioski. Mieszkańcy
zwrócili uwagę przede wszystkim na konieczność budowy chodników
przy drogach powiatowych oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Zwrócili się o wycięcie samosiejek przy ul. Ligonia, usunięcie wybrzuszenia na ul. Szkolnej. Poruszono również sprawę niskiej dotacji dla klubu
sportowego oraz kłopotliwego dojazdu z Żor do Krzyżowic. Żorskie
autobusy notorycznie się spóźniają, przez co młodzież nie może zdążyć
na autobus Gminnej Komunikacji Lokalnej. W dodatku nie ma tam żadnej
wiaty, aby uczniowie mogli się schować przed deszczem i poczekali
na kolejny autobus. Mieszkańcy prosili o interwencję w tej sprawie
w Urzędzie Miasta Żory. bs

Terminy kolejnych
zebrań wiejskich

25 lutego, w Jarząbkowicach odbyło się zebranie
mieszkańców sołectwa. Prowadził je Dariusz Czakon, sołtys
Jarząbkowic. Na zebraniu obecny był wójt gminy Franciszek
Dziendziel, wicestarosta Grzegorz Nogły, a także radna
Genowefa Klimosz.
Zebranie rozpoczęła prelekcja policji dotycząca bezpieczeństwa
na drogach i noszenia odblasków. Po niej głos zabrał wójt Franciszek
Dziendziel, który przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia
sołectwa w 2015 roku oraz działania zaplanowane na 2016 rok.
O potrzebach sołectwa mówił sołtys Dariusz Czakon. Wśród tych
najważniejszych wymienił budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego. Być może takie powstanie przy placu zabaw, bo jest zgoda
dzierżawcy na udostępnienie części terenu. Mieszkańcy Jarząbkowic są chętni do współpracy i zaangażowani w sprawy dotyczące
wsi. W ramach inicjatywy lokalnej złożyli trzy wnioski do wójta gminy i wszystkie trzy uzyskały akceptację. Dlatego wspólnymi siłami
mieszkańców i przy pomocy Urzędu Gminy zostanie wybudowana
siłownia na świeżym powietrzu, odbędą się warsztaty świąteczne
i impreza z okazji Dnia Dziecka.
Podczas zebrania swoje sprawozdanie przedstawiła także
Spółka Wodna, która w Jarząbkowicach działa bardzo prężnie.
W ubiegłym roku udało się jej ściągnąć składki od rekordowej liczby
mieszkańców. Opłatę uiściło aż 86 proc. mieszkańców. Na konto
spółki wpłacono prawie 2,8 tys. zł, co przy dotacji z Urzędu Gminy
w wysokości 16 tys. zł pozwoliło oczyścić wiele kilometrów rowów
i przeprowadzić dwukrotne ich koszenie.
Spotkanie wiejskie było również okazją do dyskusji na temat problemów mieszkańców sołectwa. Jednym z nich jest komunikacja:
mieszkańcy prosili o większe busy między godz. 7.00 a 8.00, a także
w czasie wolnym od nauki szkolnej (wakacje, ferie). Kolejne sprawy
dotyczyły wycięcia suchych konarów przy ul. Wiejskiej, Kasztanowej
i Bąkowskiej oraz postawienia znaku na drodze od Zbytkowa
z kierunkami na Golasowice i Jarząbkowice. Mieszkańcy zwrócili
się również o odnowienie koperty przy ośrodku zdrowia w Golasowicach.
Spotkanie przy kawie i ciastku ufundowanym przez radę sołecką
trwało ponad 2 godziny.
Sabina Bartecka

Pniówek: 3 marca o godz. 17.00 w Domu Ludowym
Warszowice: 7 marca o godz. 17.00 w Domu Strażaka
Golasowice: 14 marca o godz. 17.00 w Domu Strażaka
Pielgrzymowice: 18 marca o godz. 16.30 w Domu Strażaka
RACJE GMINNE
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NA KARTACH HISTORII
Widokówka Franza
Kubetzkiego
z Żor z ok. 1900 r.

ŚLADY PRZESZŁOŚCI

Pałac w Pawłowicach
Kolejnym obiektem, który nie dotrwał do dzisiejszych czasów, jest
Pałac w Pawłowicach, zwany też Pałacem Barona von Reitzenstein. Przez
wielu mieszkańców do dziś mylnie nazywany jest zamkiem.
Po pałacu nie pozostał żaden ślad poza istniejącym jego otoczeniem,
czyli parkiem przy ul. Zjednoczenia, Willą Reizensteinów z ośrodkiem
zdrowia oraz budynkami gospodarstwa rolnego. Teren ograniczony
jest ul. Zjednoczenia od zachodu, drogą DK 81 od wschodu, Restauracją
Koniczynka od północy oraz budowaną obwodnicą od południa. Sam
pałac usytuowany był w głębi parku za istniejącym starodrzewiem
na terenie gospodarstwa rolnego, a tylna jego elewacja graniczyłaby
z drogą krajową przy budowanym obecnie zjeździe na obwodnicę Pawłowic. Dokładną lokalizację przedstawia zamieszczone zdjęcie lotnicze
z ok. 1914 roku zrobione od strony obecnej ul. Mickiewicza.
Najdokładniejsze informacje dotyczące pałacu oraz jego kolejnych
właścicieli zebrała w swojej pracy doktorskiej Joanna Zdziebło„Górnośląscy Reitzensteinowie i ich dobra (od połowy XIX do połowy XX wieku),
która na podstawie swej pracy wydała książkę o tym samym tytule.

W stylu barokowym
Pałac wybudowany został w 1789 r. przez Karola Gusnara właściciela
Pawłowic, a samą budowę rozpoczęto w 1788 roku. Krótki czas budowy
wskazuje na dobrą organizację prac oraz duże środki pieniężne zgromadzone przez Karola Gusnara na ten cel, choć sam pałac był wybudowany
bardzo oszczędnie i był architektonicznie typowym pałacem w tym
okresie na naszym terenie. Wybudowany pałac w stylu barokowym był
budynkiem piętrowym, na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach
prawdopodobnie 40x18 metrów, według inwentaryzacji z 1959 r. Po
wielkości zachowanych fundamentów podano wymiary 28x18 metrów.
Budynek był kryty mansardowym dachem pokrytym łupkiem w kolorze
graﬁtowym. Pałac był cały podpiwniczony, a ściany wykonano z cegły

pełnej. Piwnice były głębokie bez okien z beczkowym sklepieniem
wspartym na szerokich kolumnach, na parterze znajdowała się wielka sala
ze spłaszczonym sześcioczęściowym sklepieniem wspartym również na
kolumnach, natomiast na piętrze znajdowała się duża ilość pokojów. Pałac posiadał wysoki strych, który prawdopodobnie nie był wykorzystany
do celów mieszkalnych. Elewacja budynku była zdobiona prostokątnymi
pilastrami. Zdobienia występowały również nad oknami. Szczegóły zdobień widać na widokówce Franza Kubetzkiego z Żor wykonanej ok. 1900
r. i na zdjęciu z ok. 1940 roku. Na widokówce można dostrzec kolorystykę
budynku. Okna były białe ze szprosami, a elewacja najprawdopodobniej
beżowa, natomiast zdobienia głowic pilastrów i ozdobniki nad oknami
wydają się być w kolorze ciemnoszarym, a dach graﬁtowym.

W piwnicach żywność, wino i lód
Opis wnętrza i ich funkcje nie zachowały się w żadnych materiałach,
możemy je tylko opisać według wspomnień rodziny Reitzensteinów
oraz ich pracowników. W piwnicach przechowywano żywność, wina
i lód, a także znajdowała się kotłownia. Na parterze oprócz głównego
holu, klatki schodowej, wielkiej sali, znajdowały się pokoje dla gości
wraz z łazienkami, a w część parteru umiejscowiono pomieszczenia
gospodarcze i kuchnię. Piętro natomiast przeznaczone było wyłącznie
dla domowników: mieściły się tam pokoje dla mamy, taty, dzieci, pokój
dla opiekunki oraz jadalnia i gabinet.
Wokół pałacu, zgodnie z planami Karola Gusnara, powstał park
w angielskim stylu. Jego zagospodarowanie dokończył syn Ferdynand
Franciszek. Ostateczne wykonanie parku datuje się na 1809 rok.
Pałac wraz z całym majątkiem w 1850 roku odziedziczył po swoim
zmarłym dziadku Ferdynandzie Franciszku von Gusnar jego wnuk 11 - letni Ferdynand Maurycy Walenty Reitzenstein, którego rodzina zarządzała
całym majątkiem aż do stycznia 1945 roku.

Schronienie dla ciężko rannych
Pałac w ostatnich latach II wojny światowej udostępniono jako miejsce rehabilitacji ciężko rannym i powracającym do zdrowia żołnierzom
niemieckim, kierowanym tutaj ze szpitala w Mikołowie. Zaadaptowano na
ten cel osiem wolno stojących pomieszczeń. Konieczne były niewielkie
przeróbki budynku.

Zdjęcie lotnicze z ok. 1914 roku zrobione od
strony obecnej ul. Mickiewicza.
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W ramach nowego cyklu historycznego prezentować
będziemy obiekty i miejsca, których już w naszej gminie nie
ma. Ich ślad pozostał jednak w pamięci mieszkańców oraz
na kartach historii.

Z ŻYCIA GMINY
Pałac w Pawłowicach został opuszczony przez ostatniego właściciela
w nocy z 26 na 27 stycznia 1945 roku, a była nią Marianna von Reitzenstein, żona ostatniego właściciela na Pawłowicach Karola Egona von
Reitzenstein. To ona jako ostatnia pod nieobecność męża zajmowała
się majątkiem.

zdj. archiwum

Zdjęcie z ok. 1940 roku.

Ruina z cegły
W listopadzie 1945 r. cały pawłowicki majątek Reitzensteinów
został wraz z ruiną pałacu przekazany przez Powiatowego Komisarza
Ziemskiego w Pszczynie do Państwowych Zakładów Hodowli Roślin
województwa śląsko – dąbrowskiego. W protokole przekazania, pałac
opisano jako ruinę z cegły o wymiarach 40x18m, jako obiekt wyminowany z przeznaczeniem na rozbiórkę. Do 1956 roku rozebrano całkowicie
mury pałacu w Pawłowicach, przeznaczając je na materiał budowlany.
W październiku 1959 roku przeprowadzono jego inwentaryzację. W tym
czasie zachowane były jeszcze fundamenty, a sam teren był już zarośnięty samosiejkami drzew bez śladów murów. Terenem zarządzał PGR
w Pawłowicach. W protokole odnotowano stan pałacu w grudniu 1945
roku jako zrujnowany, a zniszczenia pałacu wynosiły 80 proc. Natomiast
na dzień spisania protokołu, tj. w 1959 roku pałac opisano jako ruina nie
do odbudowy. Zarys zachowanych piwnic i fundamentów, został zatarty
w latach 70. W miejscu pałacu wybudowano stację CPN z podziemnym
zbiornikiem dla potrzeb PGR-u.
Obecnie miejsce po okazałym budynku jest wyrównane. Po pałacu
oprócz pozostałego otoczenia, czyli części parku, zabudowań gospodarczych oraz Willi Reitzensteinów, pozostały tylko zdjęcia i wspomnienia.
Wiele wskazuje na to, że wkrótce teren znowu stanie się tętniącym
życiem miejscem. Dzięki planom gminy już odnowiono budynek Wilii,
zrewitalizowano zabytkowy park i planuje się budowę inhalatorium,
w którym mieszkańcy będą mogli korzystać z dobrodziejstw solanki.
Wojciech Bazgier

zdj. bs

Zajęty przez Niemców i Rosjan
Po opuszczeniu pałacu wojsko niemieckie ulokowało w nim swój
sztab bojowy, skąd prawdopodobnie kierowano obroną pobliskiego
Strumienia przed nacierającymi wojskami radzieckimi (walki w rejonie
Strumienia prowadzone były do 18 lutego 1945 roku). Pawłowice zostały
wyzwolone po ciężkim 70 - minutowym ostrzale artyleryjskim 10 marca
1945 roku, po wcześniejszym ewakuowaniu wszystkich mieszkańców
Pawłowic oraz wycofaniu się z centrum Pawłowic większości wojsk
niemieckich. Niejasny jest stan pałacu przy ofensywie wojsk radzieckich
10 marca. Niewiadomo, czy budynek był uszkodzony podczas ostrzału
artyleryjskiego. Prawdopodobnie w pałacu mieściło się stanowisko
dowodzenia wojsk radzieckich pod dowództwem gen. Moskalenki,
które do 17 marca prowadziły ciężkie walki o teren Jastrzębia. Według
niepotwierdzonych informacji przesuwające się wojska radzieckie ograbiły pałac oraz nieporadnie wysadziły go. Gdy mieszkańcy Pawłowic
powrócili do swych domostw, pałac nie posiadał już dachu i widoczne
były ślady pożaru. Reszty zniszczeń dokonano już w powojennej zawierusze. Pałac traktowany były jako poniemieckie mienie porzucone.
Wyposażenie pałacu można było spotkać w domostwach, pozostałość
murów z cegły służyła mieszkańcom jako budulec do odbudowy swoich
domostw. Na terenie majątku, w tym i pałacu, mógł znajdować się zaraz
po zakończeniu wojny tymczasowy mały obóz pracy dla wysiedlanych
z terenu Śląska Niemców.

Warto uczyć
się języków obcych
Podczas tego konkursu gimnazjaliści musieli wykazać
się m.in. znajomością słówek z języka angielskiego w odmianie australijskiej, południowoafrykańskiej oraz indyjskiej.
28 stycznia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach odbył się IV Międzygimnazjalny Festiwal Języków Obcych pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Pawłowice. To konkurs skierowany do uczniów
szkół gimnazjalnych naszego regionu, w którym gimnazjaliści sprawdzają
swoją znajomość języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Najwięcej osób zmierzyło się z językiem angielskim. 30 gimnazjalistów z Żor, Studzionki, Strumienia, Pszczyny, Jastrzębia – Zdroju
oraz Pawłowic i Pielgrzymowic rozwiązywało test z zakresu gramatyki,
słownictwa, kultury, historii, geograﬁi oraz muzyki krajów angielskiego
obszaru językowego. Konkurs wygrała Anna Milena Soloviev, mieszkanka
Pielgrzymowic, uczennica Gimnazjum nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, drugie
miejsce zajął Marek Urynowicz z Gimnazjum Publicznego w Suszcu,
a trzecie - Katarzyna Koczy, reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Pszczynie.
Laureaci pierwszego i drugiego miejsca otrzymali półroczny i miesięczny
kurs języka angielskiego ufundowany przez szkoły językowe.
W konkursie z języka francuskiego wzięli udział uczniowie z Pawłowic, Pszczyny, Studzionki i Jastrzębia – Zdroju. Po teście leksykalnogramatycznym, uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące języka
francuskiego, a także geograﬁi Francji, jej tradycji, historii, kultury - w tym
muzyki i ﬁlmu. Wygrała Zuzanna Długi (Gimnazjum nr 1 w Pszczynie),
drugie miejsce zdobyła Katarzyna Duży (Gimnazjum nr 5 w Studzionce),
a trzecia była Magdalena Nowak (Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju).
Konkurs z języka niemieckiego obejmował test gramatyczno – leksykalny oraz konkurs ustny. Największą znajomością języka, kultury oraz
geograﬁi Niemiec wykazał się Przemysław Wadas, uczeń Gimnazjum nr
2 w Pawłowicach. Kolejne miejsca zajęli gimnazjaliści z Pszczyny: Julia
Machalica i Szymon Wrona.
Na atrakcyjność konkursu wpływ miały z pewnością warsztaty językowe, które poprowadzili obcokrajowcy. Irlandczyk oraz Francuz zachęcali
uczniów do nauki języków obcych.
Sabina Bartecka

Inwentaryzacja
budynków pod kątem
szkód górniczych
Od lutego do końca czerwca, w Pawłowicach, Krzyżowicach,
Pniówku i części Warszowic (Szybowa, odcinek Cieszyńskiej), zostanie
przeprowadzana inwentaryzacja budynków mieszkalnych i innych dla
określenia ich odporności na wpływy eksploatacji górniczej na okres Planu Ruchu 2017 – 2019. Inwentaryzację dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej
przeprowadzają pracownicy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa Oddział w Rybniku oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Wdrożeniowego „MIDACH” z Katowic.
RACJE GMINNE
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Dzień Kobiet w Krzyżowicach Pniówku,
Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach

2 marca, godz. 17.00
Składanka polskich animacji
Najmłodszych widzów zapraszamy na ﬁlmy animowane produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

2 marca, godz. 19.00
„Moja matka”
„Moja matka” to jeden z najwybitniejszych ﬁlmów festiwalu w Cannes w 2015 roku. Poruszający obraz twórcy „Pokoju syna”. Główną bohaterką jest autorka ﬁlmów społecznie
zaangażowanych (Margherita Buy). Reżyserka nie daje sobie
rady z ﬁlmem, który właśnie robi. Nie umie powiązać go
z własnym życiem, które się wali. Z chorobą matki, jej
umieraniem.

16 marca, godz. 19.00:
Czy naprawdę wierzysz?
Czy człowiek potraﬁ żyć bez wiary? Czy życie bez niej
ma w ogóle sens? To pytania, przed którymi – w swoim
najnowszym ﬁlmie – postawili bohaterów twórcy znanego
z polskich ekranów „Bóg nie umarł”. Dwanaście różnych
postaw życiowych, dwanaście całkowicie odmiennych charakterów, których
drogi niespodziewanie krzyżują się...

CENTRUM KULTURY PAWŁOWICE
BILETY: 5 zł - młodzież, 10 zł - dorośli

W każdą środę od 10.00 do 12.00 w Centrum Kultury

Dopołudniowe spotkania z kulturą
2 marca: Zaglądamy do archiwum lokalnej prasy
i stron internetowych.
Przy porannej kawie zajrzymy do archiwalnych artykułów, zdjęć oraz informacji w Gminnych Racjach oraz stron internetowych. Porozmawiamy co
zajmowało społeczność lokalną 10,15 lat temu.

9 marca: Spotkanie z tradycją, cz.1 „Szkubaczki”
Zapraszamy panie z gminy Pawłowice, młodzież oraz dzieci na warsztaty
folklorystyczne w Sali Regionalnej w Centrum Kultury w Pawłowicach. Będziemy
szkubać pierze, klachać i śpiewać piosenki biesiadne. Będzie kilka niespodzianek. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość śląskiej godki. Niech nas połączy
tradycja - zapraszamy.

16 marca: Jak ożywić wielkanocne
zwyczaje?
Będziemy wykonywać pisanki i wycinanki. Poznamy nowe techniki dekorowania ozdób.
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Wstęp
na spotkania
jest wolny!

6, 7, 9 i 10 marca
Spotkania z okazji Dnia Kobiet organizują koła gospodyń wiejskich. Panie będą świętować przy kawie, ciastku
i muzyce.
6 marca, w Domu Ludowym w Krzyżowicach dla pań
wystąpi kapela góralska. Bilety kosztują 25 zł i można
je nabyć m.in. w sklepie ABC w Krzyżowicach. 7 marca,
swoje święto będą obchodzić mieszkanki Pniówka. KGW
przygotowało dla nich wieczór wypełniony muzyką oraz
magią. Informacji o biletach udziela przewodnicząca Regina Budzińska, tel. 32 472 95 52. 9 marca, w gospodarstwie
agroturystycznym Agro-Penkala będą bawić się członkinie KGW w Pielgrzymowicach. Wystąpią zespoły: Retro
i Niezapominajki. Następnego dnia, Dzień Kobiet organizuje KGW w Jarząbkowicach. Spotkanie będzie połączone
z zebraniem sprawozdawczo – wyborczym Koła.

Dzień Kobiet with Stars!
8 marca, godz. 17.00,
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
W tym roku przygotowaliśmy specjalne wydanie
Dnia Kobiet. Będą „Gwiazdy” i inne atrakcje. Zaproszenia
w cenie 30 zł od osoby można zakupić w Domu Kultury
w Pawłowicach Osiedlu do poniedziałku do piątku w godz.
9.00 do 15.30. Liczba miejsc ograniczona!

Teatrzyk dla dzieci wyjątkowo w sobotę!
19 marca, godz. 17.00,
Sala Widowiskowa Centrum Kultury
Najmłodszych miłośników teatru zapraszamy na kolejne przedstawienie w ramach cyklu „Wesołe bajeczki”.
Tym razem zaprezentujemy spektakl grupy teatralnej
Gminnego Ośrodka Kultury „Mała Fanaberia” pt. „Zabawy
przed snem”. Będzie to premierowy pokaz przedstawienia.
Uwaga! Wyjątkowo spotykamy się w sobotę! Bilety w cenie
10 zł (dorośli), 5 zł (dzieci) do nabycia pół godziny przed
spektaklem.

Dyskoteka dla dojrzałych!
31 marca, godz.18.00, Centrum Kultury
Już dziś zapraszamy na kolejną „Dyskotekę dla dojrzałych” organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury
w Pawłowicach. Bilety w cenie 14 zł można nabyć
w biurze GOK. Zapewniamy dobrą zabawę. Bufet zaopatrzy
restauracja Uniwar.

www.gokpawlowice.pl

Wycieczki, zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne
oraz pełna atrakcji noc w domu kultury – to wszystko czekało na uczestników ferii zimowych organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury.
W tym roku ferie przygotowano w zupełnie nowej odsłonie. Po raz
pierwszy to rodzic decydował, czy zapisać swoje dziecko na jedne zajęcia
czy może cały cykl, w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań. Najtańsze
zajęcia kosztowały 15 zł, a najdroższe wycieczki - 40 zł. Podczas zajęć na
miejscu dzieci miały przerwę śniadaniową – otrzymywały posiłki i napoje.
Taka forma zajęć spodobała się rodzicom. - Wcześniej nie mogłam zapisać dziecka na cały turnus, bo mieliśmy zaplanowany wyjazd. Teraz mogłam
wybrać dni, które mi najbardziej pasują – mówi mieszkanka Pawłowic.
- Dla mnie najważniejsze jest to, że syn sam może zdecydować, w jakich
zajęciach chce wziąć udział. Wybrał warsztaty bębniarskie, bo lubi muzykę –
dodaje inna pawłowiczanka.
Warsztaty bębniarskie prowadził Andrzej Żydek. Mieszkaniec Chybia
przywiózł do Centrum Kultury prawie 40 bębnów: były wśród nich instrumenty afrykańskie, arabskie, kubańskie i australijskie. Każdy inny i każdy
zachwycający wyglądem i bogactwem dźwięków. - Dzieci łatwo się uczą gry

3 kwietnia
godz. 18.00

zdj. bs

Ferie pełne wrażeń

na bębnach – mówi muzyk. - Mają poczucie rytmu, trzeba je tylko wydobyć.
Nie psuć go zmuszając dzieci do słuchania muzyki, która im się nie podoba.
Już kilka chwil wystarczyło, aby uczestnicy warsztatów byli w stanie
zagrać kilka prostych rytmów. W miarę upływu zajęć grały bardziej skomplikowane utwory. W całość wplatały prostą choreograﬁę: klaskały, tupały,
a całość łączyły ze śpiewem. Tego dnia w Centrum Kultury było bardzo głośno! A to jeszcze nie koniec, bo równie atrakcyjne były kolejne dni, podczas
których dzieci nagrywały płytę w studiu muzycznym, tworzyły własnoręcznie kukiełki, grały w kręgle oraz uczestniczyły w zabawach na śniegu.
Największym powodzeniem cieszyły się wycieczki: do Krainy św. Mikołaja
w Zatorze oraz Wioski
Eskimosa w Twinpigs
w Żorach. Nowością
była „Piżamowa nocka”, czyli noc w Domu
Kultury z atrakcjami
i śniadaniem.
Jak widać, ferie
w miejscu zamieszkania można spędzić
ciekawie, a co najważniejsze z dala od komputera i telewizora. bs
zdj. archiwum

zdj. bs

AKTUALNOŚCI
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Uczestnicy Biegu Pawłowickiego po raz pierwszy
będą mogli powalczyć Puchar Carbo Asecura. Warunkiem
jest udział w trzech z pięciu biegów organizowanych przy
współudziale ﬁrmy Carbo Asecura: w Brzeszczach, Pszczynie, Pawłowicach, Osieku i Czechowicach-Dziedzicach.
Podstawą klasyﬁkacji będzie suma punktów zdobytych w biegach
liczących się do klasyﬁkacji pucharowej. Aktualne wyniki pucharu będą
publikowane na stronach internetowych partnerów po każdych zawodach, a wyniki końcowe podane zostaną na ostatnim biegu w Czechowicach-Dziedzicach.
Poniżej zawody składające się na Puchar Carbo Asecura:
tVI Bieg o Złote Gacie Brzeszcze (10km) - 5 marca
tV Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza (10 km)
– 5 czerwca
tBieg Pawłowicki (5 km) – 28 sierpnia
tBieg na Molo w Osieku (10 km) – 15 października
tXXV Bieg Niepodległości Czechowice - Dziedzice (10 km) - 11 listopada

Zapisy ruszyły!
Bieg Pawłowicki został wpisany do kalendarza imprez ukazujących się
na stronie internetowej maratonczyk.pl. Znajdziemy tam najważniejsze
informacje dotyczące biegu. Przypominamy, że zapisy ruszają już 1 marca i potrwają do 19 sierpnia. Do 30 czerwca obowiązuje niższa opłata
w wysokości 10 zł! Dla mieszkańców
Gminy Pawłowice opłata jest stała i przez
cały okres zapisów wynosi 10 zł.

Otyliada
O
tyliada – pływaj
nocą jak
j k najdłużej!
W nocy z 12 na 13 marca, na 42 basenach w całej
Polsce, w tym w Pawłowicach, odbędzie się największa
amatorska impreza pływacka, jaką jest Otyliada.
III Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki co roku przyciąga kilka
tysięcy uczestników, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i poprawić rekordy życiowe w ilości pokonanych kilometrów. Aktualnymi
rekordzistami Otyliady są ubiegłoroczni zwycięzcy Mateusz Fajfer i Maciej
Ogrodnik, którzy na pływalni w Strzelinie w województwie dolnośląskim
przepłynęli 35 km.
Jednak nie o rekordy chodzi organizatorom maratonu, ale o zachęcenie do uprawiania sportu i dbałości o zdrowie. Dla jednych maraton
jest zabawą, dla innych sprawdzeniem swoich możliwości. Dowodzi tego
rozpiętość wiekowa uczestników. Najstarszy mając 84 lata przepłynął
w ubiegłym roku 13 km, a najmłodsza 7-miesięczna włocławianka, przed
dwoma laty przepłynęła na plecach taty 300 metrów.
Podobnie jak w poprzednich Otyliadach najlepsi uhonorowani zostaną medalami i dyplomami. Na każdej pływalni najmłodsza dziewczynka
i najmłodszy chłopiec otrzymają maskotki- sympatyczne foczki Otylki.
Nagrodzone też zostaną najliczniejsze rodziny.
Zapisy przyjmowane są w kasie Gminnego Ośrodka Sportu. Chęć
wzięcia udziału w Otyliadzie można również zgłosić w dniu imprezy. Koszt
uczestnictwa wynosi 15 zł. Każda zapisana osoba otrzyma pamiątkowy
identyﬁkator, certyﬁkat uczestnictwa oraz posiłek regeneracyjny. bs
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Pobiegnij po Puchar
Carbo Asecura
Nagroda Burmistrza
dla trenera ju-jitsu
Leszek Kremiec, wieloletni trener UKS „Budo” Pawłowice, otrzymał Nagrodę Burmistrza Pszczyny za osiągnięcia
sportowe w 2015 roku.
Uroczysta gala odbyła się 7 lutego w Centrum Kultury w Pszczynie.
Nagrody Burmistrza traﬁły zarówno do sportowców, trenerów, jak i działaczy sportowych. Leszek Kremiec może pochwalić się wieloma sukcesami.
Jego wychowankowie odnoszą sukcesy w zawodach ogólnopolskich
i międzynarodowych.
Burmistrz pochwalił wszystkich nagrodzonych za wkład w promocję
Pszczyny oraz wyraził nadzieje, że rosnąca młoda pszczyńska kadra
również przyczyni się do promowania ziemi pszczyńskiej poprzez sportowe sukcesy. Po zakończeniu gali goście zostali zaproszeni na występ
kabaretu Łowcy.B. bs

Szachy dla dzieci
i dorosłych
Gra w szachy jest w naszej gminie bardzo popularna.
Tylko w lutym szachiści mogli uczestniczyć w czterech
turniejach organizowanych na terenie naszej gminy.
Organizatorem dwóch z nich było Stowarzyszenie Szachowe
Gminy Pawłowice.
W Noworocznym Turnieju Szachowym, który odbył się 13 lutego
w GOS, wzięło udział 51 zawodników. Wygrał Michał Jelonek przed Robertem Sapetą i Dawidem Borutą. Wśród zawodników niezrzeszonych
kolejne miejsca zajęli: Andrzej Kowalik, Tadeusz Goszyk i Władysław
Czylok, wśród kobiet: Dominika Gorczyca, Wiktoria Cieślak i Bożena
Stefaniak, w kategorii juniorów do lat 13: Oliwia Czerwińska, Bartosz
Goszyk i Piotr Lubszczyk.
Dzień później do gry przystąpiły dzieci. 70 uczniów szkół podstawowych rywalizowało o nagrody rzeczowe. W klasyﬁkacji ogólnej czołowe
miejsca zajęli: Jakub Herwy, Oliwia Czerwińska i Artur Oborski. Wśród
gospodarzy najlepsze wyniki uzyskali: Dominik Musiolik, Konrad Kuﬁeta,
Błażej Pawliczek oraz Miłosz Pawliczek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, a najlepsi w poszczególnych klasyﬁkacjach dodatkowe upominki. bs

Liga tenisa stołowego
KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice zaprasza do udziału w XI edycji
Ligi Amatorów Tenisa Stołowego. Zawody odbędą się 5 i 6 marca
oraz 12 i 13 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. Zapisy na miejscu od 9.15 do 9.45. Rozgrywki
odbędą się w czterech kategoriach wiekowych: do
lat 12, od 13 do 17 lat, od 18 do 36 lat i powyżej 37
lat. Wpisowe wynosi 5 i 10 zł. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 605-830-874.

INFORMACJE

Ogłoszenia
Urzędowe
Tereny pod dzierżawę.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.782
z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu
17.02.2016r. podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Przedmiotowy wykaz dotyczy:
1.Nieruchomości o powierzchni 0,0230 ha położonej w Pawłowicach
pomiędzy ulicami Generała Świerczewskiego i Miarki, przeznaczonej
jako teren rekreacyjny.
2.Nieruchomości o powierzchni 0,3633 ha położonej w Pawłowicach
pomiędzy ulicami Poprzeczna i Skowronków z przeznaczeniem na
działalność rolniczą.
3.Nieruchomości o powierzchni 0,5349 ha położonej w Warszowicach
pomiędzy ulicą Nad Młynką, a rzeką Pszczynką z przeznaczeniem
na działalność rolniczą.
4.Nieruchomości o powierzchni 0,9134 ha położonej w Pniówku przy
ul. Kruczej z przeznaczeniem na działalność rolniczą.
5.Nieruchomości o powierzchni 0,3333 ha położonej w Pniówku przy
ul. Kruczej z przeznaczeniem na działalność rolniczą.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Do wynajęcia na prowadzenie
zajęć sportowych
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony
w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony,
o łącznej powierzchni 245,15 m kw., położonego w piwnicach przychodni zdrowia w Pawłowicach przy ul. Górniczej 14 A, z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem zajęć sportowych nie
mających negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne
w przychodni zdrowia.
Przetarg odbędzie się 21 marca o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Akcja PIT
W związku z rozpoczętą Akcją PIT, w Urzędzie Gminy
zostanie uruchomiony punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2015 r.
W punkcie tym będzie można pobrać druki zeznań wraz z załącznikami, uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia
oraz złożyć zeznanie podatkowe. Same druki już są dostępne i można je
odebrać wcześniej. Podczas dyżurów pracownicy urzędu skarbowego
będą pomagać mieszkańcom w elektronicznym przesyłaniu zeznań
podatkowych. Trzeba mieć jedynie przy sobie kopię zeznania za 2014 rok.

Punkt będzie czynny: 9 marca (środa), 6 kwietnia (środa),
20 kwietnia (środa), w godzinach 7.30 – 14.30, w sali ślubów.
Zachęcamy do przekazywania
1% podatku organizacjom
pożytku publicznego.

Maile od skarbówki
Kady podatnik może otrzymać drogą elektroniczną wiadomości oraz ważne komunikaty wysyłane przez Urząd Skarbowy.
„Taka forma komunikacji pozwoli na bardzo szybkie przekazywanie
istotnych informacji, np. dotyczących zmian w przepisach podatkowych,
czy przypomnienia o zbliżających się terminach podatkowych” - czytamy
w informacji Urzędu Skarbowego.
Obecnie baza adresów e-mail - na podstawie danych przekazywanych przez podatników w dokumentach zgłoszeniowych NIP oraz wynikających ze złożonych oświadczeń wynosi ok. 7000. Podatnicy, którzy nie
otrzymują jeszcze informacji tą drogą, mogą złożyć w siedzibie urzędu
lub przesłać na adres: us2424@sl.mofnet.gov.pl stosowane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie takich informacji i wskazać adres
e-mail dla korespondencji z urzędem skarbowym.

Do wynajęcia w przychodni
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony, o łącznej powierzchni 227,65 m kw., położonego w przychodni
zdrowia w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 12, z przeznaczeniem
na świadczenie usług dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz
z możliwością świadczenia innych usług. Przetarg odbędzie się 21
marca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia
60, sala nr 0.14.

Więcej informacji: Tyberiusz Zawadzki, Robert
Stępień, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Dowód osobisty:
wniosek przez internet
Wniosek o dowód osobisty można złożyć przez internet.

Wkrótce jarmark!
Gmina Pawłowice serdecznie zaprasza wszystkich
chętnych, w tym koła gospodyń wiejskich, szkoły, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, rękodzielników
oraz stowarzyszenia z naszego regionu do rezerwowania
miejsc w kolejnym już jarmarku organizowanym przez
Gminę Pawłowice.
Jarmark rozpocznie się w niedzielę 20 marca i potrwa do czwartku 24 marca, do godziny 13.00.
Udział w jarmarku jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy (dostępny
na stronie www.pawlowice.pl) należy wypełnić i dostarczyć do tutejszego
Urzędu Gminy, bądź wysłać na adres gmina@pawlowice.pl lub k.batko@
pawlowice.pl.

Więcej informacji w Referacie Infrastruktury
Komunalnej tel. 32/ 4756 332.

Warunkiem jest posiadania konta na jednej z platform internetowych ePUAP (epuap.gov.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), a także Proﬁlu
Zaufanego służącego do potwierdzenia tożsamości. Złożenie wniosku
nie jest trudne. Trzeba wejść na podaną wyżej stronę, wybrać z katalogu
odpowiednią usługę, następnie wypełnić formularz i na końcu potwierdzić (podpisać) Proﬁlem Zaufanym.
Uwaga! Do wniosku trzeba również załączyć zdjęcie o wymiarach co
najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB. Informacje jak
powinno wyglądać zdjęcie można uzyskać na stronie obywatel.gov.pl.

Warto wiedzieć:
t/BTUSPOJFPCZXBUFMHPWQMNPȈFNZTQSBXE[Jǎ 
czy dowód osobisty jest już do odebrania.
t8OJPTFLPEPXØEPTPCJTUZNPȈOB[PȈZǎ
w dowolnie wybranym urzędzie.
t5XØKOPXZEPXØEQPXJOJFOCZǎXZSPCJPOZXDJǌHVEOJ
t1SPöM;BVGBOZNPȈOBQPUXJFSE[JǎX6S[ǗE[JF(NJOZ1BXPXJDF

RACJE GMINNE

13

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice
w gminie Pawłowice
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) w związku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 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 środowisko
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), 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 ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice
w gminie Pawłowice wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko sporządzoną do tego projektu w dniach
od 14 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 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
6 kwietnia 2016 r. w Domu Strażaka w Pielgrzymowicach przy ul. Zebrzydowickiej 14 o godzinie 15.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 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 27 kwietnia 2016 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 zagospodarowania przestrzennego.
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 27 kwietnia 2016r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Pawłowice.

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe:
tel. 999 lub 112.
Policja:
tel. 997 lub 32/ 449 45 10
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GRAMY DLA MAMY
Młodzież Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach i absolwenci zapraszają na
koncert charytatywny, organizowany dla Mamy jednej z uczennic.

Koncert odbędzie się 5 marca o godz. 17.00
w auli szkoły podstawowej w Pielgrzymowicach.
W programie występy wokalne, taneczne, teatralne oraz jarmark rękodzieła
krakowskich artystów. Wystąpią młodzi artyści z Pielgrzymowic i okolic, których
pasją jest muzyka, taniec, teatr.

Na koniec GOŚĆ SPECJALNY!

Wycieczka do sanktuarium i zamku
Zarząd Koła Emerytów nr 5 w Pawłowicach zaprasza na wycieczkę z okazji Dnia Kobiet do
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej oraz zamków w Pilicy i Ogrodzieńcu. Wyjazd odbędzie
się 9 marca o godz. 6.00. Koszt wynosi 60 zł (transport, posiłek, ubezpieczenie, bilety wstępu,
przewodnik). Zapisy w poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00 w Centrum Kultury.

DZIEŃ OTWARTY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Pawłowicach
Kształcimy w liceum, technikum i zasadniczej szkole zawodowej.
Już 21 marca zapraszamy do nas w godzinach 8.00 – 16.00!
Wstąp, zobacz i przekonaj się, że to miejsce dla ciebie!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice
z siedzibą w Pawłowicach przy ul. LWP 19,
ogłasza przetarg na mieszkanie:
tLBU.PQPXJFS[DIOJVȈZULPXFK NLXX1BXPXJDBDI
przy ul. Polnej 18 F/2. Lokal usytuowany jest na parterze,
obejmuje pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnię, łazienkę
i przedpokój! Cena wywoławcza wynosi 99.000,00 zł.
W dniu 07.03.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. LWP 19, odbędzie
się przetarg nieograniczony dla wszystkich osób zainteresowanych. Uczestnicy przetargu
winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł przelewem na konto ING Bank
Śląski nr rachunku 56105014031000002334388606.
Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu
i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty. Wystawione do przetargu mieszkanie
można oglądać w dniu 04.03.2016 r. (piątek) w godzinach 10.00 do 11.00. Spółdzielnia
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Straż Pożarna:
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe:
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne
w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego:
- Zakład Instalacji, Pomiarów
Elektrycznych i Teletechnicznych
Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781
999 905 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).

REKLAMY

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



Zatrudnię osobę
na stanowisku sprzedawca
w sklepie instalacyjnym
Posejdon w Pawłowicach,
tel. 608 610 650.

To jest miejsce
na twoją reklamę
Cennik na stronie
www.gokpawlowice.pl.
W sprawie reklam
należy kontaktować się
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury,
tel. 32/ 4722570
Awarie sieci kanalizacji sanitarnej:
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.)
w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w
dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30
należy dzwonić do Urzędu Gminy, tel.
32/ 47 56 330, w pozostałych godzinach oraz
w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane
są przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

t6S[ǌE(NJOZX1BXPXJDBDI – 32/ 47 56 300
t4UBSPTUXP1PXJBUPXFX1T[D[ZOJF – 32/ 449 23 00
t1PXJBUPXZ6S[ǌE1SBDZX1T[D[ZOJF – 32/ 210 47 20
t6S[ǌE4LBSCPXZX1T[D[ZOJF – 32/ 449 22 00
t4BOFQJE5ZDIZ - (32) 227 52 47
t6S[ǌE4UBUZTUZD[OZX#JFMTLV#JBFK- 33/ 822 18 35
t;64X1T[D[ZOJF – 32/ 210 11 33
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Takiej atrakcji na basenie

zdj. bs

jeszcze nie było!

17-metrowy dmuchaniec, który przez tydzień pływał
w pawłowickim basenie, okazał się hitem. Wodny tor
przeszkód ze zjeżdżalnią i trampoliną przez cały czas był
oblegany przez dzieci i młodzież. - Jest super! Jeszcze nigdy
na czymś takim nie byłem – mówił 7-letni Bartek. - Jutro

koniecznie muszę tutaj przyjść z kolegami.
Atrakcja przyciągnęła mnóstwo dzieciaków spragnionych
dobrej zabawy. W drugim tygodniu ferii pawłowicką pływalnię
odwiedziło 5 tys. osób! To prawdziwy rekord. - Takich atrakcji
chcemy więcej – mówiły zadowolone dzieci. bs

zdj. bs

w szkole. To jedyna placówka oświatowa w naszej gminie organizująca
uczniom czas ferii zimowych. - Dzieci czekają na nasze zajęcia. Na kilka
miesięcy przed feriami dopytują o program – mówi Beata Wala, prezes
stowarzyszenia i sołtys Krzyżowic. - W tym roku postawiliśmy na taniec
towarzyski i gry planszowe.
Taki program okazał się hitem. Prawie czterdziestka dzieci od 7 do
13 lat pląsała na parkiecie w rytm eleganckiego walca czy skocznego
rockandrolla. - Moich uczniów oceniam na szóstkę. Traﬁła mi się wyjątkowa
zdolna grupa. Wystarczyło im pokazać kroki i już po kilku minutach tańczyli
w parach – mówił Zenon Gardyańczyk, instruktor tańca.
W czasie zajęć, które odbywały się przez 2 godziny przez cztery dni
uczniowie poznali podstawy walca angielskiego, salsy, let’s kiss i quickstepa. - Najbardziej podoba mi się salsa – mówi Piotr Krupka. - Teraz już
mogę tańczyć w parach.
Zajęcia, które odbywały się w Krzyżowicach, obejmowały również
różne formy aktywności sportowej na sali gimnastycznej oraz rozgrywki
na nowoczesnych grach planszowych. Zakończyły się wyjazdem w góry
na sanki. bs

Dzieciaki nauczyły
się walca!
Wiedzą o tym doskonale w Krzyżowicach. Każdego roku Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi wraz z Zespołem
Szkolno - Przedszkolnym zapraszają dzieci i młodzież na ciekawe zajęcia
Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.
Redaktor: Sabina Bartecka
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamawianych materiałów redakcja nie zwraca.
Zastrzega też sobie prawo do skrótów i opracowania redakcyjnego dostarczonych tekstów.
Nakład: 1600 egzemplarzy.
Adres redakcji: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67; tel. 32 472 25 70, www.gokpawlowice.pl
Skład i druk: INFOPAKT Rybnik, tel. 32 423 85 90, 32 423 85 51, biuro@infopakt.pl

zdj. bs

Ferie to idealny moment na zdobycie dodatkowych
umiejętności. Czas luzu od nauki sprzyja twórczej ekspresji
i zdobywaniu nowych doświadczeń.
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