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Przewodniczący Rady Gminy 

Aleksander Szymura

Wójt Gminy Pawłowice 

Franciszek Dziendziel
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Ruszają remonty dróg

Pchli targ po raz 
pierwszy w Pawłowicach!

Każdej wiosny mamy ten sam obrazek. Niektóre drogi 

są podziurawione jak szwajcarski ser. Za chwilę większość 

z nich zostanie załatanych. Gmina Pawłowice jeszcze przed 

świętami rusza z łataniem dziur w drogach.

W pierwszych dwóch tygodniach marca trwały objazdy wszystkich 

dróg. Przedstawiciel Urzędu Gminy wraz z sołtysami sprawdzał stan 

nawierzchni dróg gminnych po zimie. – Nie jest źle, bo zima była lekka 

i dziur jest mniej niż w poprzednich latach – mówi Dariusz Kempny.  

– W najgorszym stanie są drogi, które nie były remontowane od lat i czekają 

na gruntowną modernizację.

Takimi drogami są na przykład: ul. Borowa i ul. Jasna w Pielgrzymo-

wicach oraz ul. Kwiatowa w Jarząbkowicach.

10 marca, gmina podpisała umowę z wykonawcami remontów cząst-

kowych. W sołectwach północnych: Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice 

i Pniówek prace będzie wykonywała firma Bu-Rol z Golasowic, natomiast 

w sołectwach południowych: Pielgrzymowice, Golasowice i Jarząbko-

wice – Drogród z Ćwiklic. Na wykonanie prac firmy mają dwa miesiące.   

Sporo dziur jest również na drogach powiatowych. Zarząd Dróg 

Powiatowych wybrał już wykonawcę i przystąpił  do usuwania naj-

większych ubytków. Drogowcy będą sukcesywnie usuwać zniszczenia 

po zimie. bs 

Sprawdzają oferty

Obecnie trwa sprawdzanie ofert. Umowa z wykonawcą, jeżeli nie 

będzie żadnych odwołań, zostanie podpisana jeszcze przed świętami.  

W najbliższym czasie Urząd Gminy zorganizuje spotkanie z mieszkań-

cami ul. Pszczyńskiej, których posesje znajdują się przy planowanym do 

remontu odcinku drogi. O jego terminie mieszkańcy zostaną poinfor-

mowani przez urząd.   

Przypomnijmy, że zadanie jest realizowane wspólnymi siłami Powiatu 

Pszczyńskiego, Gminy Pawłowice i Gminy Suszec przy wsparciu finanso-

wym budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Pszczyńskiej  

w Warszowicach na odcinku o długości 1,33 km od istniejącego chodnika 

do granicy gminy, remont ponadkilometrowego odcinka ul. Wyzwolenia 

w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz przebudowę mostu nad 

ciekiem Pawłówka. bs

11 ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym 

na przebudowę trzech dróg powiatowych: ul. Pszczyńskiej  

w Warszowicach, ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecz-

nej w Mizerowie. Najtańsza opiewa na 3,8 mln zł.

Szkody górnicze 
– szukasz porady? 

W każdy wtorek od godziny 13.00 do 14.00, w Sali Obsługi Klienta, 

na parterze budynku Urzędu Gminy przy ul. Zjednoczenia 60 w Paw-

łowicach, dyżuruje inspektor działu szkód górniczych KWK „Pniówek”. 

Udziela on mieszkańcom informacji na temat trybu postępowania przy 

załatwianiu wniosków o naprawienie szkody, zabezpieczaniu obiektów 

przed wpływami eksploatacji górniczej i zawieraniu ugody.

Mieszkańcy gminy, których posesje dotknięte są szko-

dami górniczymi, mogą skorzystać z informacji udzielanych 

przez pracownika działu szkód górniczych KWK „Pniówek”. 

16 kwietnia, na targu w Pawłowicach 

po raz pierwszy odbędzie się pchli 

targ. Prowadzona będzie wyprzedaż 

zbędnych przedmiotów z placówek 

oświatowych naszej gminy oraz rzeczy 

przyniesionych przez mieszkańców.   

Przy okazji świątecznych porządków, 

spakuj to czego już nie potrzebujesz i 

przynieś na kiermasz. Możesz się wymie-

nić lub sprzedać, czy przekazać rzeczy za 

darmo osobom potrzebującym.

Trwa projektowanie

Na pierwszy ogień pójdą dwie drogi znajdujące się w Pielgrzymo-

wicach. Są to ulice: Piękna i Cisowa. Ich mieszkańcy zaproponowali 

pomoc przy ich naprawie. Drogi zostaną utwardzone za pomocą kostki 

lub poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Naprawiony będzie 

również boczny odcinek ul. Borowej - prace wykonane zostaną przy 

okazji budowy kanalizacji sanitarnej. 

Przygotowywany jest projekt zagospodarowania terenu znajdują-

cego się pomiędzy ulicami Mickiewicza i Karola Miarki w Pawłowicach. 

Jest to obszar w pobliżu komisariatu policji, który w ostatnim czasie 

mocno się rozwinął pod względem budowlanym. Powstały tam nowe 

działalności gospodarcze, ale brakuje miejsc parkingowych. Dlatego 

przedsiębiorcy chcą pomóc w ich budowie, a w przyszłości również 

zagospodarować teren.

Przygotowywanie dokumentacji potrwa do końca czerwca. Po uzy-

skaniu pozwolenia na budowę będą mogły ruszyć prace. bs 

Urząd Gminy podpisał umowę na wykonanie projektów in-

westycji realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w tym roku.

Twoja szafa pęka w szwach? Chcesz wymienić gar-

derobę przed wiosną? A może w Twoim domu pełno jest 

niepotrzebnych, nieużywanych sprzętów.
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Sto lat!

Solanka dla zdrowia

Solanka z Zabłocia jest wykorzystywana w wielu miejscach w Polsce, 

m.in. w tężniach, fontannach solankowych, ale także w szkołach i przed-

szkolach. Do placówek oświatowych znajdujących się w naszej gminie 

trafiło 80 nawilżaczy powietrza do umieszczenia na kaloryferach oraz 

35 pojemników z solanką. 

Jak pokazują badania, pozostawienie niewielkiej ilości solanki do 

odparowania w zamkniętym pomieszczeniu, wpływa korzystnie na drogi 

oddechowe przebywających w nim osób. To bardzo ważne w przypad-

ku uczniów i nauczycieli, którzy wiele godzin spędzają w zamkniętych 

pomieszczeniach, oddychając suchym powietrzem. Dzięki inhalacjom 

powietrze w klasach będzie oczyszczane z pyłków i alergenów, przesy-

cone nie tylko jodem, ale również innymi mikroelementami: magnezem, 

wapniem, potasem. Pierwiastki przez układ oddechowy będą wchłaniać 

się do organizmu wyrównując niedobory, nawilżając drogi oddechowe 

i ułatwiając odkrztuszanie.

Do szkół i przedszkoli w gminie Pawłowice trafiła in-

halacyjna solanka z Zabłocia, jedna z najbardziej zasobnych 

w jod na świecie. 

- Dzięki solance łatwiej mi się oddycha. Miałem katar, a teraz już go nie 

mam – mówi Bartłomiej Żur. – Powietrze w klasie jest teraz inne. Bardziej 

świeże. Czuć to od razu po wejściu z korytarza – dodaje Miłosz Padula. – Na 

podwórku często tak śmierdzi, że nie ma czym oddychać. Mój młodszy brat 

ostatnio aż się rozpłakał, bo dym z komina drapał go w gardło – mówił 

Kamil Siekierski.       

Solanka z Zabłocia wydobywana jest od 1892 roku. To naturalny 

surowiec o potwierdzonych właściwościach leczniczych tradycyjne 

stosowany m.in. do inhalacji. Ze względu na wysoką zawartość jodu 

(140mg/l) jest unikatowym produktem na skalę światową. 

Z dobrodziejstwa solanki mieszkańcy będą mogli korzystać także 

w inhalatorium, którego budowę planuje gmina w zabytkowym parku 

przy wilii Reitzensteinów. Przeszklony obiekt, wewnątrz którego znajdzie 

się fontanna rozpylająca solankę, swoim wyglądem będzie nawiązywał 

do architektury regionu. Gotowy jest już projekt inwestycji. 3 marca, 

Starosta Pszczyński wydał zgodę na jej budowę. Warunkiem realizacji jest 

pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwolą pokryć koszt budowy. 

Szacunkowo ma ona kosztować ok. 800-900 tys. zł.  bs

Pani Helena wspólnie z mężem wychowała 5 dzieci. 

Doczekała się 13 wnucząt i 23 prawnucząt. Jako babcia 

sprawdziła się również w wychowywaniu wnuków, gdy 

zbyt wcześnie zabrakło im mamy. Do dziś jedna z wnuczek 

mieszka razem z babcią w domu. Pani Helena cieszy się 

bardzo dobrym zdrowiem i znakomitą pamięcią. 

W tym roku w naszej gminie 95. urodziny będzie obcho-

dziło siedmioro mieszkańców. bs

3 marca, pani Helena Borgiel z Warszowic 

świętowała swoje 95. urodziny. Z tej okazji z naj-

lepszymi życzeniami i kwiatami jubilatkę odwiedzili 

wójt gminy Franciszek Dziendziel i zastępca kierow-

nika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Sklanny.    

Dzięki solance 
uczniom z Warszowic 
łatwiej się oddycha.

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

Energia ze słońca 
dla GZWiK i GOS

GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Świadczenie wychowawcze  Rodzina 500+

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego 500 + realizuje:  

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 1 lipca 

2016 r., otrzymają  świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, wy-

płacone po 1 lipca  2016 r. Natomiast osoby, które złożą wnioski po 

1 lipca 2016 r., otrzymają świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, 

bez wyrównania. 

Skąd wziąć wniosek:

Urzędzie Gminy w Pawłowicach 

Miejsca składania wniosków: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26 

poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.30 do 15.30

wtorek od godziny 7.30 do 17.00

piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00

Dodatkowo wniosek będzie można złożyć w następujących 

placówkach:

Dom Ludowy w  Jarząbkowicach - w każdą środę kwietnia: 6, 

13, 20 i 27 kwietnia od 9.00 do 10.00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Golasowicach - w każdy wtorek 

kwietnia: 5, 12, 19, 26 kwietnia od 8.00 do 9.30 

Publiczne Gimnazjum Nr 3 w  Pielgrzymowicach - w każdy 

wtorek kwietnia: 5, 12, 19, 26 kwietnia od 8.00 do 9.30 

Szkoła Podstawowa w  Warszowicach - w każdą środę kwietnia: 

6, 13, 20 i 27 kwietnia od 8.00 do 9.30 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Krzyżowicach - w każdy wtorek 

kwietnia: 5, 12, 19, 26 kwietnia od 8.00 do 9.30 

Urząd Gminy w Pawłowicach - w dwóch pierwszych tygodniach 

kwietnia w poniedziałek, środę, czwartek i piątek – od  13.00 do 

15.00 w każdy wtorek kwietnia: 5 kwietnia, 12 kwietnia, 19 kwietnia, 

26 kwietnia od 9.00 do 16.00

2. Wnioski można składać także przez internet.

Za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, portalu 

ePUAP, portalu Emp@tia.

Wnioski powinny być podpisane elektronicznym certyfikatem 

lub profilem zaufanym. Profil zaufany można potwierdzić w Punkcie 

Podawczym Urzędu Gminy Pawłowice.

UWAGA !

W sołectwach Jarząbkowice, Golasowice, Pielgrzymowice, 

Warszowice i Krzyżowice pracownik socjalny będzie przyjmować 

tylko i wyłącznie wnioski na drugie i kolejne dziecko, to jest na 

świadczenie niezależne od kryterium dochodowego.

Wnioski winny być kompletne. Należy je dostarczać wraz z:

- kserokopią dowodu osobistego,

- kserokopiami aktów urodzenia dzieci.

4 marca, Gmina Pawłowice złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Śląskiego na realizację projektów dotyczących 

odnawialnych źródeł energii, czyli instalacji fotowoltaicznych produku-

jących energię wprost ze słońca.

Projekty będą realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W pierwszym przypadku panele będą 

stanowić zadaszenie dwóch boisk wielofunkcyjnych znajdujących się od 

strony ul. Szkolnej. Rocznie panele będą produkować ponad 86 tys. kWh, 

co stanowi 15 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną Gminnego 

Ośrodka Sportu.   

Gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamierza umieścić panele 

w kilku miejscach: przy stacjach uzdatniania wody w Golasowicach  

i Warszowicach oraz oczyszczalniach biologicznych w Pniówku i Krzyżo-

wicach. Panele zostaną umieszczone na gruncie. W Krzyżowicach pojawi 

się jeszcze tzw. carpark, czyli parking z ogniwami fotowoltaicznymi, 

tworzącymi zadaszenie dla samochodów. Takie rozwiązanie to nowo-

czesny sposób na wykorzystanie wielkich betonowych powierzchni 

do pozyskania energii cieplnej i elektrycznej. Koszty utrzymania takiej 

struktury nie są duże, cała przestrzeń dachu jest zajęta i wystawiona na 

maksymalne promieniowanie słoneczne, auta są również chronione 

przez szkodliwym wpływem słońca oraz oczywiście, mamy dodatkowe 

źródło energii.

Dzięki systemowi zarządzania energia wyprodukowana przez panele 

fotowoltaiczne będzie w formie nadwyżki przekazywana dodatkowym 

urządzeniom znajdującym się na terenie GZWiK. Zamontowane panele 

fotowoltaiczne w sumie wyprodukują w ciągu roku prawie 231 tys. kWh, 

co stanowi 7 proc. zapotrzebowania energetycznego Zakładu.

Wartość obydwu projektów wynosi prawie 3 mln zł, z czego 2 mln zł 

będą pochodzić ze środków unijnych! Fotowoltaika jest jedną z najnowo-

cześniejszych i przyjaznych dla środowiska technologii, która umożliwia 

ograniczenie niskiej emisji. Jeżeli projekty zostaną zrealizowane, o 280 

kg zmniejszy się roczna emisja pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery 

oraz o 341 ton zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. 

Ostateczna decyzja o uzyskaniu dofinansowania powinna zostać 

ogłoszona w czerwcu. Jeżeli projekty pomyślnie przejdą weryfikację, 

przetarg na roboty w GZWiK zostanie ogłoszony już w lipcu, a w GOS 

– na początku 2017 r. 

Sabina Bartecka

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Gmin-

ny Ośrodek Sportu będą korzystać z energii pozyskiwanej 

dzięki ogniwom fotowoltaicznym. Na ich budowę mogą 

otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 

2 mln zł!  

Fotowoltaika jest jedną z najnowocześniejszych i przyjaznych dla 
środowiska technologii, która umożliwia przetwarzanie światła 

słonecznego w energię elektryczną. 
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Szkubaczki 
w Pawłowicach

Dziś, głównie z powodu gotowych kołder i pierzyn w sklepach, 

tradycja ta zanikła. Jednak Centrum Kultury w Pawłowicach chce ją 

„Szkubaczki” to staropolski zwyczaj polegający na 

darciu pierza, w szczególności gęsiego, z którego później 

tworzyło się pierzyny. Panie spotykały się w domach,  

a mozolną pracę urozmaicały sobie rozmową i śpiewem.

przypomnieć, organizując warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Pierwsza ich edycja odbyła się 9 marca i okazała się dużym wydarze-

niem. Na stoły ustawione w sali bankietowej wysypano worki z pierzem. 

Do jego darcia przystąpiły dzieci należące do Zespołu Regionalnego 

„Pawłowice”, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach, 

zespołu „Talizman”  oraz inne chętne panie, m.in. radna Helena Matera, 

dyrektorka SP-1 Bożena Herman oraz dyrektor GOK Mariusz Grygier. 

Prace nadzorowały szefowa i członkini KGW w Gogołowej. – W naszym 

kole pierze szkubiemy od pięciu lat – mówią Danuta Michalik i Karina 

Marcol. – Na jedną pierzynę potrzeba 5,5 kg pierza.  Żeby tyle oszkubać, 

kilkanaście pań musi pracować przez 4 do 5 dni od rana do wieczora. Nic 

więc dziwnego, że  coraz mniej ludzi śpi pod pierzynami, ale nie brakuje 

zwolenników poduszek z puchu. 

Podczas spotkania gospodynie wspominały, jak dawniej wyglądało 

takie towarzyskie spotkanie. - Baby zbierały się w jednej izbie, opowiadały, 

były też śpiewy i śmiechu co niemiara - mówi Emilia Marek z Pawłowic. - Jak 

pierza było dużo, to szkubaczki trwały nawet cały tydzień. Do domu wracało 

się późno. Do dziś mam w domu 2 pierzyny i 6 poduszek z takich szkubaczek. 

Młodzi i starsi bawili się podczas szkubaczek wspaniale. Nikomu nie 

brakowało zapału i humoru. Czas umilały im występy zespołów „Talizman” 

i „Pawłowice” oraz konkursy gwary śląskiej.   

- Chcemy, aby ten obyczaj nie zaniknął i był kontynuowany – mówi 

Gabriela Gwiszcz, instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury. – Dlatego 

zachęcamy do zapisywania się na warsztaty, które będziemy prowadzić 

cyklicznie w Izbie Regionalnej. 

Sabina Bartecka 

Warto jednak zwrócić uwagę na tendencje, 

jakie panują na danym rynku pracy. W każdej 

miejscowości jest zapotrzebowanie na kon-

kretne zawody. Dlatego pawłowicki Zespół 

Szkół nawiązał współpracę z lokalnymi rze-

mieślnikami i przedsiębiorstwami, najpierw 

przepytując ich o ewentualne braki kadrowe 

i zapotrzebowanie na pracowników. Okazało 

się, że niektóre warsztaty rzemieślnicze nie 

miały uczniów od kilku lat. Efektem jest szko-

ła zawodowa, do której uczęszcza 30 osób 

kształcących się w 13 zawodach. Są wśród 

nich fryzjerzy, sprzedawcy, monterzy sieci 

i instalacji sanitarnych, ślusarze, piekarze, 

stolarze i cukiernicy. – Nasi uczniowie są pra-

cownikami młodocianymi, a to oznacza, że podpisują umowę z pracodawcą 

i otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie – dodaje dyrektor.

- W trzeciej klasie będzie to 210 zł miesięcznie – mówią uczniowie. – To już 

coś. Zarobione przez siebie pieniądze cieszą i uczą gospodarności. 

Uczniowie mają praktyki w różnych zakładach na terenie gminy, m.in.  

w zakładzie fryzjerskim Tomasza Sobocika, firmie Alsa, Intermarche, 

piekarni Jo-Mar. – Ci, którzy się sprawdzą, będą mogli liczyć na stałą pracę  

w firmach, w których się uczyli – dodaje dyrektor. 

- Wybrałam zawód fryzjerki – mówi Angelika Pękal z Warszowic. – Prak-

tykę mam w salonie w Pawłowicach. Na razie obcinam włosy mamie i bratu, 

mam nadzieję, że moi klienci również będą zadowoleni.    

Program nauczania realizują w zakresie podstawowym dwa dni w tygo-

dniu, przez trzy kolejne dni odbywają praktyki. Nauka w szkole zawodowej 

trwa trzy lata i kończy się egzaminem czeladniczym lub potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci zawodówki mogą kontynuować 

naukę w liceum dla dorosłych – zaczynają ją od drugiej klasy. Droga na 

studia również nie jest dla nich zamknięta, jeżeli stwierdzą, że chcą dalej 

się kształcić. bs

Zawodówka 
nie jest obciachem

Popularność zawodówek rośnie. Jeszcze kilka lat temu do szkół 

zawodowych szli najsłabsi uczniowie. Dziś to się zmieniło, bo osoby  

z fachem w ręku mają pewną pracę i mogą liczyć na dobre zarobki. Sami 

pracodawcy życzyliby sobie, aby więcej osób kończyło szkoły zawodowe, 

a nie ogólniaki, a potem studia. 

- Czekamy na fachowców, osoby znające się na swojej pracy – mówi 

właściciel Intermarche w Pawłowicach. – Nie ma chętnych do pracy jako 

masarz, a są braki w tym zawodzie. Osoba, która się sprawdzi, na pewno 

znajdzie dobrze płatną pracę.

W Polsce jest ogromne zapotrzebowanie na absolwentów szkół 

zawodowych. Brakuje fachowców, czyli wykwalifikowany pracowników 

fizycznych. - Trzeba wybierać zawód zgodny ze swoimi predyspozycjami 

– radzi Andrzej Wowra, dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących  

w Pawłowicach, w skład którego od 1 września 2015 r. wchodzi szkoła zawo-

dowa. Według niego, nie należy patrzeć na innych, decydując się na daną 

szkołę po ukończeniu gimnazjum. Każdy powinien wybierać taki kierunek, 

którym będzie z radością podążał przez całe zawodowe życie. – Wybierajmy 

to co lubimy i czym będziemy się mogli zajmować na co dzień – podkreśla. 

Szkoły dające zawód zaczęły znowu przyciągać mło-

dych. Zmienił się trend i teraz znów popularne stają się 

szkoły zawodowe i technika. 

Już niedługo ruszy nabór do szkoły zawodowej na kolejny rok 

szkolny 2016/2017. ZSO im. Jana Pawła II pomaga w znalezieniu prak-

tyk zawodowych, na stronie internetowej www.zso.pawlowice.edu.

pl znajduje się wykaz ponad 50 firm, które chcą przyjąć uczniów na 

praktyki. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 32 4722149.
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Spotkanie prowadził sołtys Zbigniew Goik, który przedstawił 

sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w minionym roku i omó-

wił działania zaplanowane na 2016 rok. – W tym roku zamierzamy 

zrealizować trzy inicjatywy lokalne. Z udziałem mieszkańców będziemy 

organizować festyn rodzinny, Dzień Seniora oraz wybudujemy siłownię 

na świeżym powietrzu –mówił sołtys. – Myślimy również o dwóch pikni-

kach rodzinnych (18 czerwca i 3 września) oraz o stworzeniu strefy kibica  
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Pniówek

ZEBRANIA WIEJSKIE

O braku możliwości  zawracania na skrzyżowaniu  

z sygnalizacją świetlną na drodze z Jastrzębia do Pawłowic 

oraz potrzebie zwiększenia patroli policyjnych na ul. Kruczej 

mówili mieszkańcy Pniówka podczas zebrania wiejskiego, 

które odbyło się 3 marca w Domu Ludowym w Pniówku.

Prezentacja przygotowana przez policjantów z Pszczyny na temat 

noszenia odblasków zachęciła mieszkańców do poruszenia spraw 

dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jedną z nich 

było poruszanie się rowerzystów po chodnikach. - Żeby rowerzysta 

mógł jechać po chodniku, muszą być spełnione pewne warunki - wyjaśniał  

młodszy aspirant Krzysztof Szukalski z KPP w Pszczynie. Jeżeli rowerzysta 

podróżuje sam, może z chodnika skorzystać, ale chodnik powinien mieć 

minimum dwa metry szerokości, brakować musi drogi dla rowerów,  

a dopuszczalna prędkość na ulicy przekraczać powinna 50 km/h. Chodni-

kiem jechać można także wtedy, gdy panują złe warunki atmosferyczne, 

np. ulewa, silny wiatr lub śnieżyca. Wyjątkowa jest też sytuacja, gdy 

rowerzysta podróżuje z dzieckiem poniżej 10. roku życia, które również 

Warszowice
Rekordowa liczba mieszkańców, bo aż 130 osób 

uczestniczyło w zebraniu wiejskim w Warszowicach. Wiele 

dyskusji wywołały sprawy bezpieczeństwa.

w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej.  

Najważniejsze wydarzenia w gminie w 2015 roku oraz plany na rok 

2016 przedstawiła sekretarz gminy Joanna Śmieja. Szczególną uwagę 

zwróciła na największą inwestycję realizowaną w gminie, budowę ob-

wodnicy Pawłowic. Mieszkańców Pniówka czekają duże utrudnienia  

w ruchu, gdyż konieczne będzie wybudowanie nowego układu 

komunikacyjnego na DW 933, właśnie na terenie ich sołectwa. 

W najbliższych tygodniach droga zostanie zamknięta, a objazd 

z Jastrzębia -Zdroju do Pawłowic dla samochodów osobowych 

będzie prowadził ul. Orlą i ul. Kruczą. Dlatego zaplanowany remont 

ul. Kruczej w ramach szkód górniczych będzie realizowany po za-

kończeniu objazdów. 

Z przedstawicielem policji rozmawiano również o bezpieczeń-

stwie pieszych na drodze. Mieszkańcy ul. Dąbkowej i ul. Zgodnej 

mówili o swoich problemach związanych z brakiem możliwości 

zawracania na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. – Żeby dojechać 

do domu od strony Jastrzębia, muszę nadłożyć co najmniej kilometr 

drogi – mówiła mieszkanka. – Trudno też jest włączyć się do ruchu na 

drodze wojewódzkiej z uwagi na prędkość pojazdów. Znak ogranicza-

jący prędkość na pasie w kierunku Jastrzębia znajduje się za daleko, 

należałoby go przenieść bliżej wiaduktu.   

Mieszkańcy poruszyli również temat kierowców jadących z nad-

mierną prędkością na ul. Kruczej oraz niebezpiecznych sytuacji, do 

których dochodzi na parkingu przy kopalni. Auta często zajeżdżają 

sobie drogę próbując znaleźć miejsce do zatrzymania, natomiast 

piesi przechodzą poza wyznaczonym przejściem. Kolejne wnioski 

dotyczyły synchronizacji świateł drogowych na skrzyżowaniu DW 

933 z ul. Orlą oraz uporządkowania i wyczyszczenia lasu.

jedzie rowerem. Może wtedy skorzystać z chodnika nawet wtedy, gdy 

wzdłuż przebiega ulica, na której dopuszczalna jest prędkość poniżej 50 

km/h. Jeżeli przy drodze jest ścieżka dla rowerzystów, to osoba jadąca 

rowerem nie może jechać po jezdni.

Bezpieczeństwo musi zachować również pieszy. Przed każdym 

wejściem na przejście musi się rozejrzeć i sprawdzić, czy nie nadjeżdża 

pojazd. Wbrew temu, co powszechnie się sądzi, przepisy dotyczące 

bezwzględnego pierwszeństwa dla pieszych w rejonie „zebry” nie 

weszły w życie. – Apeluję o noszenie odblasków. Piesi, którzy w ubiegłym 

roku zginęli na drogach powiatu pszczyńskiego, ich nie mieli – mówił stróż 

prawa, wręczając mieszkańcom odblaskowe opaski. 

Ożywioną dyskusję wywołała sprawa zamknięcia przewiązki na 

drodze krajowej w rejonie strażnicy.  Jak poinformował wójt Franciszek 

Dziendziel, do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Generalnej Dyrekcji Kra-

jowych Dróg i Autostrad informujące, że przewiązka zostanie zamknięta 

do końca marca. Zamknięcie przejazdu poprawi bezpieczeństwo w tym 

rejonie, ale nie rozwiąże problemu zawracających tirów na skrzyżowaniu 

ze światłami na dwupasmówce – zauważyli mieszkańcy. 

Inną ważną dla mieszkańców sprawą jest budowa parkingu przy 

kościele. – Wszystko trwa latami. Ślemy pisma, organizujemy spotkania.  

O budowę parkingu staramy się od 2010 roku – mówił sołtys Andrzej Sza-

weł. – Wreszcie mamy zgodę Kurii na przekazanie terenu, ale parking, który 

na nim powstanie, i tak nie pomieści wszystkich samochodów. Dobrze, że 

jest w przygotowaniu przetarg na budowę parkingu przy ul. Dworcowej, bo 

zyskamy, dzięki tej inwestycji kolejne miejsca do postoju.

Uwagi i wnioski mieszkańców dotyczyły autobusów prywatnych 

przewoźników jadących z nadmierną prędkością po ul. Krótkiej, mo-

tocyklistów pędzących ul. Pszczyńską oraz naprawy chodników przy 

ul. Osińskiej, Stawowej, Poprzecznej i Boryńskiej. Strażacy zawrócili się 

o pomoc finansową gminy w celu przystosowania obiektu do celów 

przeciwpożarowych, a sportowcy o naprawę piłkochwytów i wymianę 

bramek na boisku sportowym. 
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Mają ogromne serce!

Zmarł Roman Nogły

Koncert „Gramy dla Mamy” okazał się niezwykłym wydarzeniem, które 

połączyło społeczność szkolną. - Dobrych słów, ciepłych gestów, życzliwych 

spojrzeń nie należy odkładać na później. Każdy dzień jest darem, który 

najlepiej wykorzystamy, ofiarowując siebie innym – mówiła mieszkanka 

Pielgrzymowic, w której imieniu zorganizowano koncert.    

W koncert zaangażowany był cały sztab osób: uzdolniona młodzież  

gimnazjum, absolwenci oraz ich koledzy i koleżanki, Rada Rodziców, 

Kwiaciarnia Retro i Salon Fryzjerski „Alex”. Uczniowie nie tylko wystę-

powali, dbali także o sprawy organizacyjno - porządkowe oraz pełnili 

funkcję wolontariuszy.

- Każda minuta wypełniona została dobrymi emocjami, wzruszeniem, 

ciepłym uśmiechem oraz zachwytem. Dawno już nie byłam na tak wspa-

niałym widowisku. Po jego zakończeniu pozytywna energia towarzyszyła 

mi jeszcze przez długi czas – relacjonuje uczestniczka.

Mama byłej uczennicy Gimnazjum w Pielgrzymowi-

cach poważnie zachorowała. Uczniowie postanowili jej 

pomóc i zorganizowali koncert charytatywny.

Koncert przygotowany został perfekcyjnie. Został powołany Komitet 

Społeczny przy Publicznym Gimnazjum nr 3 „Gramy”, w skład którego 

weszły Marta Florkiewicz-Borkowska, Ewelina Kowalska oraz Gabriela 

Kordecka. Zbiórka publiczna została zgłoszona na stronie www.zbiorki.

gov.pl pod numerem 2016/788/KS. bs

W 1946 r. był współza-

ł o ż y c i e l e m  p i e r w s ze g o  

w gminie Pawłowice klubu 

sportowego LZS „Piast”, póź-

niej jego prezesem i członkiem 

zarządu. Odszedł człowiek 

niezwykle aktywny i oddany 

pracy społecznej. Roman No-

gły był społecznym budow-

niczym pierwszego boiska  

w Pawłowicach. Służył pomo-

cą także działaczom sporto-

wym z innych sołectw, dopro-

wadzając do powstania ko-

lejnych Ludowych Zespołów 

Sportowych w Warszowicach, 

Golasowicach, Pielgrzymowicach i Krzyżowicach oraz sekcji sportowych 

przy hotelach robotniczych KWK „Pniówek”.  

Roman Nogły sprawował wiele funkcji. Od 1975 roku, przez 20 lat 

przewodniczył Gminnemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Zainicjował i zorganizował wiele imprez masowych o charakterze spor-

towo-rekreacyjnym, np. „Gminne Święto Sportu”, „Rowerem Wszędzie”, 

„Złoty Kask”. W latach 1976- 1982 pracował w Urzędzie Gminy, zajmując 

się koordynacją sportu w gminie.  Wszyscy, którzy go znali podkreślają, 

że pan Roman był człowiekiem bardzo zaangażowanym i konkretnym. 

Dla niego honory i wyróżnienia nie miały większego znaczenia. Na 

pierwszym miejscu zawsze był sport.  To z jego inicjatywy w 1991 roku 

we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy wprowadzono 

gimnastykę korekcyjną i naukę pływania dla dzieci z wadami postawy.  

Za swoją wieloletnią działalność w 1986 r. otrzymał Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski, a w 2007 r. został laureatem nagrody „Za 

Zasługi dla Gminy Pawłowice”. 

Ostatnie pożegnanie działacza społecznego, wielkiego sympatyka 

sportu odbyło się 8 marca w kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 

Śp. Romana Nogłego żegnały tłumy. Kondukt żałobny liczył kilkaset 

osób. Byli wśród nich przyjaciele, współpracownicy, sportowcy, dawni 

wychowankowie oraz przedstawiciele samorządów i wielu organizacji. bs

W wieku 87 lat zmarł Roman Nogły – mieszkaniec gmi-

ny Pawłowice, który całe swoje życie zawodowe poświęcił 

propagowaniu sportu i rekreacji. 

Członkowi Zarządu Powiatu Pszczyńskiego 
panu Grzegorzowi Nogłemu

wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Ojca 
składają

Głębokie wyrazy współczucia dla Rodziny i Krewnych

śp. Romana Nogłego
składają pogrążeni w smutku działacze i sportowcy 

zrzeszenia LZS w Golasowicach, Krzyżowicach,  

Pawłowicach, Pielgrzymowicach i Warszowicach  

Składamy serdeczne podziękowanie 

za okazane współczucie

oraz udział w uroczystości pogrzebowej

naszego Ojca, Dziadka i Pradziadka

Romana Nogłego
Syn Grzegorz i Córka Beata 

z Rodzinami

Aleksander Szymura
Przewodniczący Rady Gminy

wraz z radnymi

Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice
z pracownikami urzędu

Na koncert przybyło około 250 osób! 
Udało się zebrać prawie 8,5 tys. zł.
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Kobiety aktywne 
spotkały się z wójtem

8 marca na zaproszenie wójta do Urzędu Gminy przybyły kobiety, 

które na co dzień pracują społecznie na rzecz gminy i mieszkańców, 

działają w lokalnym samorządzie, są przewodniczącymi stowarzyszeń 

i kół gospodyń wiejskich, kierują szkołami, jednostkami gminnymi 

i spółdzielniami. To wyjątkowe kobiety, które większość swojego życia 

poświęciły działalności społecznej. Panie o niezwykłej kreatywności, 

inicjatywie i zdolności do organizowania życia kulturalno-społecznego 

wokół siebie, swojego miejsca zamieszkania. Mają wielkie serce, we-

wnętrzną siłę i ogromną energię!

Panie otrzymały kwiaty i upominek – szklaną paterę wykonaną przez 

mieszkankę gminy Pawłowice Anetę Płaczek, absolwentkę Wydziału 

Artystycznego filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczystość 

przebiegała w sympatycznej, życzliwej atmosferze, przy słodkim po-

częstunku i małej czarnej. 

Sabina Bartecka

- Chcemy, żeby mieszkanki gminy Pawłowice były zado-
wolone z życia w naszej gminie, żeby mogły realizować swoje 
marzenia. Niech będą doceniane i wspierane przez swoich 
mężczyzn, nie tylko od święta, ale każdego dnia – mówił wójt 

Franciszek Dziendziel podczas spotkania zorganizowanego 

z okazji Dnia Kobiet w Urzędzie Gminy. 

Siedzą od lewej: Genowefa Klimosz - radna, Bożena Wróbel - dyrektor GOS, Danuta Friske - RO
wej w Pawłowicach, Monika Janecka - instruktorka zespołu MARGO, Zofia Musiał - dyrektorka
ska - przewodnicząca KGW Pniówek, Brygida Baron - przewodnicząca KGW Pielgrzymowice, G

Barbara Serówka - radna, Bogusława Pietrek - radna, Bogumiła Tekla - sołtys Golasowic, Bożen
cach, Wiesława Kłosek - Prezes Rolnicznej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyjaźń” Golasowice, Mo

Gawełczyk - prezes Klubu Sportowego „Pawłowice”, Katarzyna Gizler - Stowarzyszenie na Rzec
Jarząbkowice, Sylwia Galusek- Bielas - główna księgowa GZO Pawłowice, Iwona Baron  - sołty
Romana Rutka - dyrektor SP Warszowice, Beata Wala - sołtys Krzyżowic, Franciszek Dziendzie

gorzata Kiełkowska - przewodnicząca Stowarzyszenia Kulturalno -Społecznego Karola Miarki 
Dorota Rybka - dyrektor Przedszkola w Pielgrzymowicach, Małgorzata Fusik - prze

W Polsce Dzień Kobiet był popularnym świętem w okresie PRL. Najczęściej kobiety dostawały tego dnia goździki, a także

żywa jednak renesans. Widać to także w naszej gminie. Obecnie z okazji Dnia Kob

Warszowice, Pawłowice
Sobota, 5 marca była w naszej gminie dniem babskich combrów. 

Odbyły się dwie takie imprezy w Pawłowicach i Warszowicach. Pierwsza 

z nich pod hasłem „W kolorach wiosny” była organizowana przez Radę 

Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach. Na sali królowały 

sukienki w kwiaty i kolorowe kapelusze. Panie, które wykazały się 

największą fantazją w doborze stroju (Alina Poloczek i Barbara Białas), 

otrzymały nagrody. Z kolei w Warszowicach przeprowadzano manewry 

wojskowe. Prawie 300 pań w mundurach żołnierskich i policyjnych 

bawiło się na Babskich Manewrach Wojskowych. Jak co roku, było 

wspólne śpiewanie, konkursy sprawnościowe, ale przede wszystkim 

dużo śmiechu. Panowie w tym dniu występowali w roli kelnerów.

Pawłowice 
Osiedle
Liczne grono pań 

bawiło się na spotkaniu 

zorganizowanym z oka-

zji Dnia Kobiet w Osie-

dlowym Domu Kultury. 

Panie śpiewały, bawiły 

się i tańczyły w rytm 

największych przebo-

jów. Było muzycznie, 

tanecznie i smacznie.  

Kiedyś rajstopy 

Wybory w KGW
Aktywne panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach i Jarząbko-

wicach uroczyście podsumowały czteroletnią kadencję swojej działal-

ności. W tym roku, panie połączyły zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

z uroczystymi obchodami Dnia Kobiet.

Pawłowiczanki spotkały się 7 marca w Restauracji „Smak Regionu”. 

Podczas zebrania połączonego z biesiadą wybrano nowy zarząd koła. 

Przewodniczącą koła została Teresa Stachurska, która zastąpiła na tym 

stanowisku Dorotę Langner. W Jarząbkowicach na ponowną kadencję 

została wybrana Jadwiga Kiełkowska, która szefuje Kołu już od 16 lat. 

Nową osobą w zarządzie jest Jadwiga Gawlas, a w komisji rewizyjnej 

Irena Gunia. Panie zaplanowały swoją działalności na ten rok. W progra-

mie mają wycieczki do Wieliczki i Krakowa oraz organizację spotkań i 

biesiad. Jednak najważniejsza uroczystość czeka panie w lipcu, kiedy to 

KGW w Jarząbkowicach będzie świętować 50-lecie istnienia.
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- ROSM Pawłowice, Anna Dąbrowska - prezes Spółdzielni Mieszkanio-
orka Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Pawłowicach, Regina Budziń-
ice, Gabriela Gwiszcz - instruktorka zespołu „Talizman”. Stoją od lewej: 

Bożena Struzik - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowi-
, Monika Harazin - prezes Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, Anna 
Rzecz Rozwoju Warszowic, Jadwiga Kiełkowska - przewodnicząca KGW 
ołtys Pielgrzymowic, Grażyna Kaczmarczyk - dyrektor OPS Pawłowice, 
dziel - wójt, Joanna Lala - dyrektor Przedszkola w Warszowicach, Mał-
arki z Pielgrzymowic,Teresa Sikora - przewodnicząca KGW Warszowice, 
przewodnicząca KGW Golasowice, Helena Matera - radna.

kże... rajstopy i kawę. Po 1993 r. świętowanie Dnia Kobiet w Polsce przestało być powszechne. Od kilku lat Dzień Kobiet prze-

Kobiet w każdym sołectwie odbywają się biesiady, spotkania i babskie combry.

Pielgrzymowice
Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Pielgrzy-

mowic okazało się hitem. Sala znajdująca się w gospodarstwie agroturystycznym Agro-

-Penkala ledwo pomieściła wszystkie panie, chcące uczcić swoje święto w miłym gronie. 

Nie zabrało życzeń, podarunków i radości. Dla pań zaśpiewała męska część zespołu „Retro”, 

a Krystyna Dań-

ko przypomniała 

n a j p i ę k n i e j s ze 

polskie przeboje. 

Piosenkę „Umó-

wiłem się z nią na 

dziewiątą” śpiewa-

ła cała sala. Swój 

bogaty repertuar 

zaprezentował 

także zespól „Nie-

zapominajki”.    

y i kawa, dziś… 

Krzyżowice
6 marca świętowały mieszkanki Krzyżowic. W Domu Ludowym odbyła się biesiada 

organizowana przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Wsi. 80 pań bawiło się  

z kapelą góralską z Brennej. Nie zabrakło największych góralskich hitów! – Takie spotkania 

to odskocznia od codziennych obowiązków i problemów – mówi Barbara Wala. – Dlatego 

tak ważne jest, aby chociaż na chwilę wyjść między ludzi. Dzięki takim uroczystościom można 

poznać dużo nowych osób. Niektórych zna się z widzenia, a tutaj jest okazja, aby porozmawiać. 
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Radosne uczestniczki spotkania 
w Jarząbkowicach.
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KULTURA

PRZEWODNIK
PO KULTURZE
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www.gokpawlowice.pl

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

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 niespodzie-

wanie krzyżują się... 

6 kwietnia, godz. 17.00
 Składanka polskich animacji

Najmłodszych widzów zapraszamy na filmy animowane produk-

cji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

6 kwietnia, godz. 19.00
„Przeboje i oldboje”

Komedia opowiadająca o muzykach, którzy po 40 latach 

postanawiają reaktywować swój dawny zespół. Każdy 

kieruje się odrębną motywacją, a na dodatek każdy a nich 

coś ukrywa. Film znakomitej czeskiej reżyserki Alice Nellis 

oferuje świetnie napisane, dowcipne dialogi, żwawe tempo, 

niezłą dawkę subtelnej ironii. Dołóżmy do tego wiarygodne kreacje czołówki 

czeskich aktorów z pokolenia 50+ oraz znakomitą  muzykę Jana „Ponorki” 

Ponocnego. Filmu Nellis był w Czechach wielkim przebojem kasowym. 

Teatrzyk dla dzieci wyjątkowo w sobotę!
19 marca, godz. 17.00, 

Sala Widowiskowa Centrum Kultury 

Najmłodszych miłośników teatru zapraszamy na ko-

lejne 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. 

Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanocne Jajo”

20 marca, plac przy Urzędzie Gminy

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia 

udziału w konkursie! Zdobione jajko jest symbolem 

odradzającego się życia obecnym w polskiej kulturze od 

wieków. Chcemy kultywować tę piękną tradycję. Prace 

konkursowe można składać w świetlicy Domu Kultury  

w Pawłowicach Osiedlu do 17 marca w godz. 15.00 – 19.00. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się w ramach otwarcia 

Świątecznego Jarmarku, 20 marca o godz. 16.30. Infor-

macje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 

47 21 036.

XVIII Konkurs Wiedzy o Gminie Pawłowice

30 marca, godz. 9.00, Centrum Kultury Pawłowice 

Dzieci i młodzież wezmą udział w XVIII Konkursie Wie-

dzy o Gminie Pawłowice. Szkoły z terenu gminy wybiorą 

i zgłoszą swoich reprezentantów, natomiast osoby, które 

uczą się poza gminą, zobowiązane są do indywidualnego 

dokonania zgłoszenia. Termin zgłoszeń upływa 23 marca. 

Dyskoteka dla dojrzałych!
31 marca, godz.18.00, Centrum Kultury 

Już dziś zapraszamy na kolejną „Dyskotekę dla doj-

rzałych” organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Pawłowicach. Bilety w cenie 14 zł można nabyć  

w biurze GOK. Zapewniamy dobrą zabawę. Bufet zaopatrzy 

restauracja Uniwar.

XIX Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej

11-12 kwietnia, godz. 9.00, 

Centrum Kultury Pawłowice 

Serdecznie zapraszamy rozśpiewane dzieci do Centrum 

Kultury! Już po raz dziewiętnasty organizujemy Gminny 

Przegląd Piosenki Dziecięcej. 11 kwietnia zaprezentują się 

najmłodsi wykonawcy naszej gminy (przedszkolaki), a 12 

kwietnia będzie można posłuchać uczniów szkół podsta-

wowych, którzy będą walczyć o tytuł „Piosenkarza roku”. Fi-

nał i wręczenie nagród zaplanowano podczas „Pikniku Ma-

jowego”, który odbędzie się 3 maja w parku w Pawłowicach. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.

gokpawlowice.pl.

3 kwietnia
godz. 18.00

Centrum
Kultury

��������	
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AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na 
jarmark przy urzędzie
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Seniorzy mieli do pokonania kilkukilometrową trasę. Uczestnikom 

towarzyszyła instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury, która przed wyru-

Jak co roku, w niedzielę poprzedzającą Wielki Tydzień, 

zapraszamy na Jarmark Wielkanocny.

Ruszaj się po zdrowie! 
Kilkunastu seniorów maszerowało z kijkami po ulicz-

kach Pawłowic. Marsz nordic walking odbył się w ramach 

Klubu Senior Cafe, czyli Dopołudniowych Spotkań z Kulturą, 

które odbywają się w każdą środę w Centrum Kultury.  

szeniem w trasę wprawiła kilkoma ćwiczeniami całą grupę w znakomity 

nastrój. - Utrata zbędnych kilogramów bez wylewania z siebie litrów potu, 

energia życiowa, radość – to wszystko dzięki marszom – mówiła Gabriela 

Gwiszcz, uprawiająca nordic walking regularnie od kilku lat. 

Pani Gabrysia przekonywała do szybkich marszów na świeżym po-

wietrzu, dzięki którym seniorzy cieszyć się będą zdrowiem i dobrą kon-

dycją. - Naturalnym stanem człowieka jest ruch, a nie bezczynne siedzenie. 

Z powodu niedostatku ruchu co drugi człowiek po pięćdziesiątce cierpi na 

bóle kręgosłupa. Z wiekiem dolegliwości narastają – mówiła.

Dlatego warto ćwiczyć i przekonywać swoich bliskich do zmiany 

trybu życia. Takie marsze mają odbywać się cyklicznie. bs

Rada Sołecka z Jarząbkowic zaprasza dzieci na Świąteczne 

Warsztaty Cukiernicze, które odbędą się w sobotę, 19 marca  

o godz. 9.00 w Domu Ludowym w Jarząbkowicach. Zajęcia odbędą 

się w ramach inicjatywy lokalnej. Każde dziecko otrzyma upominek!    

Na licznych stoiskach królo-

wać będą potrawy wielkanoc-

ne. Przedstawicielki Kół Gospo-

dyń Wiejskich już wybrały świą-

teczne dania, które przygotują 

dla uczestników wydarzenia 

– mazurki, baby drożdżowe  

i piaskowe, ciasteczka, serni-

ki, jajka faszerowane, paszte-

ty i oczywiście – tradycyjnie 

już – cieszący się ogromnym 

uznaniem – żur. Będą też wina 

węgierskie bez konserwantów, 

sery podhalańskie oraz artykuły 

do domu i na wielkanocny stół.

Plac przy Urzędzie Gminy zostanie pięknie udekorowany świątecznymi 

ozdobami. Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna 

przygotują stoisko kreatywne dla dzieci. Maluchy będą mogły wykonać 

niepowtarzalne ozdoby wielkanocne, a następnie zabrać je do swoich 

domów. Dla dzieci przewidywane są także inne atrakcje. Będzie je prowa-

dziła grupa teatralna GabiArt, znana z poprzedniego jarmarku.  

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbają dzieci z grupy wokalnej 

„Fantazja” oraz zespoły Viola i Margo, działające przy GOK Pawłowice. 

Wielkanocnym zakupom towarzyszyła będzie orkiestra dęta, a całość 

rozpocznie się o godz. 15.00 przemarszem muzyków z tancerkami  

z Klubu Sportowego „Ative”. Na uczestników jarmarku będą czekały pokazy 

żywiołowej zumby, tańca i akrobacji oraz wystawa palm wielkanocnych. 

Każdy będzie mógł wziąć w niej udział, wystarczy, że przyniesie własno-

ręcznie wykonaną palmę. Nagrodami za udział będą upominki. Zaprasza-

my wszystkich na warsztaty zdobienia pisanek techniką rytowniczą. Jak 

w prosty sposób wykonać pisanki drapane pokaże Leszek Młynarczyk, 

mieszkaniec Pawłowic. W czasie jarmarku zostanie również rozstrzygnięty 

konkurs na „Jajo Wielkanocne” organizowany przez GOK Pawłowice.      

Serdecznie zapraszamy! Jarmark rozpocznie się w niedzielę, 20 marca 

i potrwa do Wielkiego Czwartku do  godz. 13.00. W pozostałe dni zakupy 

można robić od 9.00 do 16.00.

Sabina Bartecka

Warsztaty 
cukiernicze 
dla dzieci

Leszek Młynarczyk przeprowadzi 
warsztaty wykonywania pisanek metodą 

rytowniczą.
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Podium było ich!

Mamy kolejne medale!

Pniówek wygrywa 
mecz inauguracyjny 

Ferie na sportowo

Damian Herman z Warszowic wraz ze swoją podopiecz-

ną Martą Plutą zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski 

Par Mieszanych w curlingu. Zawody odbyły się 3-6 czerwca 

w Warszawie.   

Trener KS Warszowice wraz z zawodniczką z AZS Gliwice bronili 

tytułu wicemistrzowskiego kraju z ubiegłego roku. Po 4 wygranych 

i jednej porażce w rundzie zasadniczej, nasza para zmierzyła się  

w ćwierćfinałach z parą z Torunia. Wygrywając w dobrym stylu 13:3 

w półfinałach niestety wpadli na bardzo dobrze dysponowanych 

gospodarzy turnieju -zawodników CCC Warszawa. Po dramatycz-

nym spotkaniu nasi zawodnicy przegrali przysłowiowym ostatnim 

kamieniem z jak się później okazało nowymi Mistrzami Polski. Na 

otarcie łez nasza para w walce o brązowy medal pokonała parę MKS 

Axcel Toruń 9:3.

- Poziom gry znacznie wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku. 

Tylko nam udało się utrzymać podium – komentuje Damian Herman, 

który dorzucił czwarty medal do swojej kolekcji liczącej dwa złote 

i jeden srebrny krążek. W kategorii par mieszanych mieszkaniec 

naszej gminy zadebiutuje na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich 

w PyeongChang w 2018 roku.

Mamy nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni medal dla naszych 

curlerów w tym sezonie. W tym miesiącu „Curlusy Baniate” w składzie: 

Marcin Gawlas, Paweł Kuśka, Janusz Tomica i Krzysztof Nowak biorą 

udział w Eliminacjach do Mistrzostw Polski, a juniorzy (Radek Pisarek, 

Adam Pauszek, Krzysztof Świątek, Konrad Stych i Rafał Krystkiewicz) 

będą bronić brązowego medalu Mistrzostw Polski. Ukoronowaniem 

sezonu curlingowego będą finały Mistrzostw Polski, które odbędą się 

w kwietniu w Cieszynie. Trzymamy kciuki za naszych curlerów! bs 

Na zdjęciu: Marta Pluta i Damian 
Herman z brązowymi medalami 

Mistrzostw Polski.

Mistrzostwa, które odbyły się13 lutego na hali MOSiR w Mysłowicach, 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodych adeptów sztuk 

walki. Wzięło w nich udział 260 zawodników z 32 klubów z całej Polski,  

w tym z UKS „BUDO” Pawłowice. Nasz klub reprezentowali młodzieżowcy: 

Agata Pustelnik, Daniel Żukowski, Michał Gogola oraz juniorzy młodsi: 

Artur Mach, Jakub Dorobisz i Norbert Walus. Zawodników przygotował 

trener ju-jitsu Leszek Kremiec.

W walkach fighting miejsce na podium wywalczyli: Agata Pustelnik 

(brązowy medal w kategorii 55 kg) oraz Daniel Żukowski (brązowy medal 

w kategorii 77 kg). Tuż za podium znalazł się Norbert Walus (IV miejsce 

wśród juniorów młodszych). 

Gratulujemy sukcesów i zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia, 

które odbywają się w każdą środę i piątek od 18.30 do 20. 30 w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Pukowca 4 w Pawłowicach. bs
Zawodnicy UKS „Budo” Pawłowice zdobyli dwa brązo-

we medale podczas Mistrzostw Polski Ju-Jitsu.

Wielkanocne turnieje szachowe
Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice zaprasza 

wszystkich chętnych na wielkanocne turnieje szachowe, które 

odbędą się 19 i 20 marca o godz. 9.40 w GOS Pawłowice.   

W sobotę zmierzą się wszyscy chętni, natomiast w niedzielę 

do gry przystąpią  uczniowie szkół podstawowych. 

Zapisy drogą mailową: stowarzyszenieszachowe@interia.

pl lub telefonicznie 505 487 509. Wpisowe wynosi 15 lub 20 zł. 

12 marca, nasz trzecioligowiec rozpoczął rozgrywki po zimowej prze-

rwie. Początek zapowiada się bardzo obiecująco. Nasi piłkarze pokonali 

na własnym boisku LKS Czaniec 3:0. Bramki strzelili: Michał Szczyrba, 

Robert Dadok i Arkadiusz Przybyła. Kolejny mecz Pniówka 20 marca  

z Rekordem Bielsko – Biała.     

W meczu inaugurującym rundę wiosenną GKS Pnió-

wek zdobył komplet punktów.

W okresie od 15 do 28 lutego, z basenu skorzystało ponad 8300 

osób, a to oznacza, że w „Wodnym raju” każdego dnia przebywały 593 

osoby. Równie chętnie na czas zimowego wypoczynku wybierane 

było lodowisko. Sprzedano ponad 3300 wejściówek (236 dziennie).  

Z dobrodziejstwa groty solnej skorzystało 767 osób (55 dziennie), a hala 

sportowa była zajęta przez 9 godzin każdego dnia. Takich tłumów na 

obiektach GOS dawno nie było!

Podczas tegorocznych ferii obiekty Gminnego Ośrodka 

Sportu przyciągały prawdziwe tłumy. Zanotowano rekor-

dową frekwencję.

Obiekty GOS w święta
Wielkanoc: nieczynne

Poniedziałek Wielkanocny: 
9.00 – 22.00
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Akcja PITChoroba alkoholowa – 
gdzie szukać pomocy?

W punkcie tym można pobrać druki zeznań wraz z załącznikami, 

uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia 

oraz złożyć zeznanie podatkowe. 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:  6 kwietnia (środa), 20 kwietnia 

(środa), w godzinach 7.30 – 14.30, w sali ślubów.

W Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt przyj-

mowania zeznań podatkowych za 2015 r.

Gospodarka odpadami 
w Gminie Pawłowice

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W marcu rusza wiosenna zbiórka odpadów wielkogabary-

towych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 

naszej gminy.

Wielkogabaryty będą odbierane w następujących terminach: 

Warszowice – 30 marca, Golasowice – 5 kwietnia, Jarząbkowi-

ce – 27 kwietnia, Pielgrzymowice – 29 kwietnia, Krzyżowice  

– 17 maja, Pniówek – 20 maja, Pawłowice, z podziałem na ulice:

- Młyńska, Rolników, Wspólna – 5 kwietnia

- Kol. Studzieńska, Pszczyńska, Spacerowa, Wyzwolenia, Zapło-

cie – 8 kwietnia

- Al. Lipowa, Górka, Grzybowa, Leśna, Myśliwska, Strumień-

ska, Zamkowa, Zjednoczenia, Granica, Dobra, Lebiodowiec  

– 15 kwietnia

- 1 Maja, 3 Maja, 22 Lipca, Astrów, Bratków, Miarki, Mickiewicza, 

Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Skowronków, Wrzosowa  

– 22 kwietnia

- Świerczewskiego, Górnicza, Klonowa, Kręta, Orzechowa, Pie-

czarkowa, Polna, Pukowca, Stawowa, Szkolna, Wąska, Wesoła, 

Tartaczna, Rybacka, Sportowa – 29 kwietnia

Przypominamy, że w ramach zbiórki odbierane są wyłącznie 

odpady WIELKOGABARYTOWE, np. meble, sprzęt RTV AGD, 

opony. Drobne śmieci, tekstylia, kołdry, poduszki, worki z od-

padami budowlanymi, papa nie będą odbierane! Jeżeli mamy 

wątpliwości, czy dany odpad zostanie odebrany, dzwońmy pod 

nr tel. 32 4756357.

Zachęcamy do przekazywania 

1% podatku organizacjom 

pożytku publicznego.
Kronika Policyjna

Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32 449-45-10 - czynny całą dobę

Złapany nietrzeźwy kierowca
2 marca przy ulicy Pukowca w Pawłowicach zatrzymany został 

35-letni kierowca mazdy. Był w stanie nietrzeźwości - badanie 

wykazało 0,56mg/l. Mężczyzna był już wcześniej poszukiwany 

przez policjantów celem doprowadzenia do zakładu karnego.

Odeszli

RIP
Ogłoszenia 
Urzędowe

Więcej informacji: Tyberiusz Zawadzki, Robert  

Stępień, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Lokal do wynajęcia
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 11.03.2016 r. 

podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz 

lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.

Przedmiotowy wykaz dotyczy lokalu użytkowego (gabinet 

lekarski) o powierzchni 17,30 m kw., położonego w przychodni 

zdrowia w Pniówku przy ul. Kruczej 12.

Lokal przeznaczony jest do wykorzystania na działalność 

związaną z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywne-

go wpływu na świadczone usługi w ramach opieki zdrowotnej.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni. Dodatkowych infor-

macji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz 

Zawadzki i Robert Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 47-56-314.

eUrząd - bądź na bieżąco
Mieszkańcy, który posiadają konto na platformie internetowej 

ePUAP (epuap.gov.pl), a także Profil Zaufany służący do potwierdze-

nia tożsamości, mogą załatwić większość urzędowych spraw bez 

wychodzenia z domu. Wystarczy, że elektronicznie złożą wniosek  

o założenie konta na platformie e-Urząd (www.eurzad.pawlowice.pl). 

Po aktywowaniu konta otrzymują dostęp do informacji, takich 

jak: moje podatki i opłaty, akcyzy, koncesje itp. Mogą także szczegó-

łowo prześledzić aktualny stan budżetu Gminy Pawłowice i ustawić 

automatyczne powiadomienie drogą SMS lub e-mail o terminach 

płatności czy wywozie odpadów. 

Poradnictwo skierowane jest do mieszkańców gminy, którzy chcą 

dowiedzieć się jak można pomóc osobom dotkniętym chorobą alkoho-

lową, gdzie znaleźć fachową pomoc oraz co robić, gdy proponowana 

pomoc nie skutkuje.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Jolantą Lendą 

pod numerem telefonu: 739 001 606. Porady udzielane są bezpłatnie.

Od marca w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy 

Społecznej dyżur pełni członek Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych.

śp. Antoni Dziendziel z Warszowic, lat 62

śp. Brunon Mielewczyk z Krzyżowic, lat 72

śp. Eugeniusz Milanowski z Golasowic, lat 80 
śp. Eufemia Temich z Pawłowic, lat 82

śp. Maria Zdziebło z Pawłowic, lat 84

śp. Elżbieta Przybyła z Warszowic, lat 68

śp. Ryszard Haduch z Jarząbkowic, lat 51

śp. Krzysztof Brachaczek z Pielgrzymowic, lat 52

śp. Henryk Brzeżek z Pielgrzymowic, lat 71

śp. Janina Szatkowska z Golasowic, lat 75

śp. Jadwiga Szmidt z Pawłowic, lat 91
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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.

Awarie oświetlenia ulicznego: 
- Zakład Instalacji, Pomiarów 
Elektrycznych i Teletechnicznych 

Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 
999 905 lub Referat Infrastruktury Komu-
nalnej 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).

z siedzibą w Pawłowicach przy ul. LWP 19, 
ogłasza przetarg na mieszkanie: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice

w Pawłowicach przy ul. Polnej 18 F/2.
Lokal usytuowany jest na parterze, obejmuje pomieszczenia: 

dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój! Cena wywoławcza 
wynosi 89.100,00 zł.

W dniu 22.03.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. L WP 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 56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.

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 21.03.2016 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 11.00. Spół-

dzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wszystkim, 
którzy byli z nami 

na koncercie 
zorganizowanym 
przez Gimnazjum 

w Pielgrzymowicach 
w sobotę 5 marca.

W moje serce dzięki Wam 
wstąpiła nowa otucha.

Wiesia

��������	

BIURO TURYSTYCZNE 

„ANITA” 
ZAPRASZA NA WEEKEND MAJOWY: 

SUWALSZCZYZNA - WILNO - PODLASIE 

TERMIN: 30.04-04.055.20166 r.

W PROGRAMIE M.IN. : SOKÓŁKA, 
ŚWIĘTA WODA, SUWAŁKI, 

STUDZIENICZNA, WILNO I INNE.

Cena: 695,00 zł/os 
Więcej informacji oraz ofert 

tel. 692 581 858; 693 550 959 
oraz www.anita-turystyka.com

Zatrudnię Panią, dobra znajomość komputera, 

praktyka w handlu, tel. 602 55 88 61

Fundacja Restytucja zaprasza 

na bezpłatne porady prawne prowadzone 

przez doświadczonych prawników.

Porady prawne udzielane są w sprawach z zakresu:

społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, 

postępowania egzekucyjnego i dochodzenia wierzytelności, 

postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.fundacjarestytucja.

pl lub pod numerem telefonu 790 666 450.

Miejsce i terminy spotkań: Osiedlowy Domu Kultury w Pawło-

wicach, każdy czwartek, godz. 16.00-18.00.

Bezpłatne porady prawneUżytkowanie wieczyste 
– opłata do 31 marca

Przypominamy, że do 31 marca, każdy użytkownik wieczysty, nie 

czekając na wezwanie z urzędu gminy, powinien uregulować opłatę 

roczną należną z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej.

Po upływie tego terminu, osoby zalegające z opłatą będą musiały 

zapłacić odsetki.

Wysokość opłaty rocznej pozostaje taka sama jak dotychczas, o ile nie 

otrzymaliście Państwo z urzędu pisemnego powiadomienia o zmianie kwoty.

Wpłaty należy dokonać na indywidualnie przyporządkowane konto 

w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach z adnotacją, że opłata dotyczy 

użytkowania wieczystego.

Niezależnie od wprowadzonych indywidualnych kont bankowych, 

wpłaty można także dokonać na konto Urzędu Gminy Pawłowice nr 49 

8447 0005 0000 0013 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Księgowości  

i Budżetu pod numerem telefonu: 32/47 56 326.



15RACJE GMINNE

REKLAMY

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.

 – 32/ 47 56 300
 – 32/ 449 23 00

 – 32/ 210 47 20
 – 32/ 449 22 00

 -  (32) 227 52 47
- 33/ 822 18 35

 – 32/ 210 11 33

SKŁAD KOSTKI 

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

KAMIENIA OZDOBNEGO

KRUSZYWA DROGOWE 

CEMENT, PIASEK
ŻWIR, KLINIEC, TŁUCZEŃ

KORA, HUMUS, TORF

USŁUGI BRUKARSKIE

604 996 408
Pawłowice, ul. Pszczyńska

(przy światłach z DK 81)
arex.struk@wp.pl

pon. -pt.: 6:00-20:00, sob.: 7:00 - 18:00
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Impreza Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2016 odbyła się w hali 

sportowej. Już po raz czwarty Pawłowice gościły u siebie przedszko-

laki z całego regionu m.in. z Ustronia, Rudnika, Jastrzębia, Strumienia. 

Oczywiście nie zabrakło licznej reprezentacji gminy Pawłowice. W za-

bawie wzięły udział przedszkola publiczne z Warszowic, Pielgrzymowic  

i Golasowice oraz placówka niepubliczna „Jaś i Małgosia” z Pawłowic  

i jej filia z Jarząbkowic. W sumie 400 przedszkolaków bawiło się sportem 

w duchu pozytywnej rywalizacji, a licznie zebrani rodzice na trybunach 

dopingowali swoje pociechy. - Zabawa jest wspaniała – mówiła Marzena 

Kijonka z Pielgrzymowic. - To już druga Przedszkoliada mojej córki i widzę, 

że dzięki zajęciom stała się bardziej odważna. Do konkurencji przystępuje 

z dużym entuzjazmem.

Podobne odczucia ma Sylwia Zatłoka. - Syn uwielbia wszystkie roz-

grywki z piłką w roli głównej, więc już nie mógł doczekać się rozpoczęcia 

zawodów. Widać, że konkurencje sprawiają mu dużą radość.   

Tradycyjnie na parkiecie królowały: piłka nożna, koszykowa, siatkowa 

Była zabawa! Działo się! 
Przedszkoliada ponownie zawitała do Pawłowic

9 marca, przynoszący szczęście, wysportowany Kangurek Przedszkoliady powitał uczestników imprezy dla najmłod-

szych. Do zabawy sportowej przystąpiło czterysta dzieciaków, którym kibicowały panie z przedszkola, rodzice i dziadkowie.

i ręczna. W prawidłowym przeprowadzeniu zawodów pomagali siatka-

rze Jastrzębskiego Węgla, którzy byli autorytetami dla najmłodszych,  

w szczególności jeśli chodzi o siatkówkę. Przedszkolaki mogły też liczyć 

na wskazówki piłkarzy GKS Pniówek.

Przypomnijmy, że Przedszkoliada Tour to największy w Polsce cykl 

imprez o charakterze rozrywkowo-ruchowym dla przedszkolaków. Im-

prezy organizowane są w wybranych halach sportowych, we współpracy  

z lokalnymi samorządami. - Cykl naszych imprez ma na celu przeciwdzia-

łanie otyłości u dzieci, zapobieganiu zwolnieniu z wf-u oraz wprowadzenie 

najmłodszych do szeroko rozumianej kultury fizycznej – podkreśla Alek-

sandra Staroń, organizatorka Przedszkoliady.

W czasie całej imprezy nie zabrakło niespodzianek dla dzieci oraz 

konkursów dla rodziców. Najlepsi otrzymali bilety na mecz siatkarzy 

Jastrzębskiego Węgla. Uśmiechnięte buzie dzieci świadczyły o super 

zabawie. Spotykamy się w przyszłym roku! 

Sabina Bartecka


