
NR 
02
(556)

15 - 31.01.2018 r.
ISSN 1640-8071

Cena: 
2,20 zł 
(w tym 8� Vat) DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.gok paw lo wi ce.pl

Podsumowanie 
2017 roku

Nowy radiowóz dla 
dzielnicowych

Urodziło się więcej 
dzieci

Wynieśli z płomieni 
mężczyznę

w 
nu

me
rze

strona 3 strona 7strona 4 strona 13

RACJE

Urodzona w Sylwestra strona 5 Sportowcem
stał się po wypadku

strona 8-9

zd
j. A

VA
LO

N 
EX

TR
EM

E

zd
j. b

s

zd
j. U

G

Od lewej: Artur Dyczko - zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju, Franciszek Dziendziel - wójt gminy Pawłowice, Tomasz Śledź - zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych. 

Podpisano list intencyjny w sprawie 
naprawy szkód górniczych strona 4



2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Nowa część ośrodka 
gotowa

Dla pieszych 
i rowerzystów

Dzieciaki mają frajdę

Bezpieczniej na drodze

Zakończyły się prace wewnętrzne w dobudowanej czę-
ści ośrodka zdrowia w Golasowicach. Pacjenci przychodni 
mogą już korzystać z wyremontowanego parkingu.

W Pawłowicach wzdłuż ulicy Wodzisławskiej zbudo-
wany został drugi odcinek ścieżki pieszo-rowerowej. Inwe-
stycja kosztowała 380 tys. złotych i została sfinansowana  
z budżetu gminy.

Zjeżdżalnie, huśtawki - nowe urządzenia do zabawy 
dla przedszkolaków z Warszowic i Krzyżowic.

Inwestycja realizowana w Golasowicach powoli zbliża się do 
końca. Do realizacji pozostają jeszcze roboty zewnętrzne oraz 

Jest to drugi odcinek ścieżki, biegnący od ulicy Prostej do ulicy 
Poprzecznej. Liczy 405 metrów. Pierwszy, od ronda przy ul. Zjedno-
czenia do ul. Prostej, wybudowano w 2015 roku wraz z oświetleniem 
drogi i ścieżki aż do ulicy Kruczej.

Inwestycja realizowana była przez firmę Arex z Warszowic. Zadanie 
prowadziła gmina Pawłowice na podstawie porozumienia zawartego 
z powiatem pszczyńskim.

Urządzenie wielofunkcyjne wraz ze zjeżdżalnią oraz dwie huśtawki 
od grudnia cieszą przedszkolaki z Warszowic. – Jest super – przyznają 
dzieci. – Najbardziej podoba mi się zjeżdżalnia oraz nowe huśtawki. 

Wzbogacił się także plac zabaw znajdujący się przy przedszkolu 
w Krzyżowicach. Zamontowano tam kolorowy pociąg do zabawy  
i huśtawkę. 

Urządzenia kosztowały prawie 90 tys. zł i zostały sfinansowane  
z budżetu gminy. bs   

Chodnik o długości 200 m i szerokości 1,5 m powstał przy ul. Si-
korskiego w Pielgrzymowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Ruptawską do ulicy Polnej. Odwodnienie drogi na tym fragmencie 
zostało wykonane poprzez odcinek kanalizacji deszczowej i umocnio-
ny rów. Prace wykonywała firma Diego z Wisły Małej, a koszt inwestycji 
wyniósł 190 tys. zł. bs

remontowe w starej części budynku. Nowy segment dobudowa-
ny od strony parkingu jest już gotowy. Aktualnie prowadzone są 
odbiory techniczne m.in. przez sanepid. Jak tylko odpowiednie 
służby pozwolą na jego użytkowanie, robotnicy przejdą do starej 
części obiektu. W pierwszej kolejności wyremontowane zostaną 
gabinety pediatrów. Pacjenci będą w tym czasie przyjmowani  
w dobudowanym segmencie. 

Od  8 stycznia swoją działalność wznowił gabinet stomatologicz-
ny. Pomieszczenie zostało odnowione i przebudowane. Zmieniono 
usytuowanie okna. Teraz pacjenci mogą w czasie leczenia spoglądać 
na ulicę Korczaka i szkołę.     

To największa inwestycja realizowana w Golasowicach w ostatnich 
latach. Zakończenie prac przewidywane jest pod koniec kwietnia. bs       

Do realizacji pozostaje jeszcze trzeci etap liczący ponad 800 
metrów, z czego 600 metrów na odcinku od wjazdu na ul. Górniczą 
1 do ul. Kruczej stanowić będzie ścieżka rowerowa. Od istniejącego 
chodnika znajdującego się przy osiedlu zostanie ona oddzielona 
pasem zieleni. Ten odcinek będzie również realizowany na podstawie 
porozumienia z powiatem pszczyńskim. bs
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Budujemy Małą Ojczyznę
2017 to kolejny rok intensywnego rozwoju naszej gminy, reformy oświaty i inwestycji.

Wszystkie inwestycje zaplanowane na ubiegły rok zostały zrealizo-
wane z nawiązką. Największe związane były z wodą. Zbudowaliśmy 
12 kilometrów sieci wodociągowych oraz stację uzdatniania wody  
w Warszowicach, dzięki czemu od lipca wszyscy mieszkańcy naszej 
gminy otrzymują bardzo dobrej jakości wodę ze studni głębinowych.  
W szkołach oraz miejscach użyteczności publicznej zostały zainstalowane 
poidełka, m. in. w inhalatorium – ubiegłorocznej inwestycji cieszącej się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców i mającej bezpośredni wpływ 
na stan naszego zdrowia. W 2017 roku wybudowano również 5 instalacji 
fotowoltaicznych dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 

Rozszerzyliśmy zakres kursowania gminnej komunikacji autobusowej. 
Na poziomie lat ubiegłych były finansowane inicjatywy kulturalne, spor-
towe, wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, a także 
bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury. 

Z głównych, finansowanych przez gminę, inwestycji drogowych zre-
alizowanych w 2017 roku należy wymienić budowę bocznego odcinka 
od ul. Polnej wraz z parkingiem na 100 pojazdów wzdłuż bloku nr 26  
w Osiedlu Pawłowice, budowę parkingu na 100 samochodów w centrum 
Warszowic, budowę chodnika przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach, 
czy ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach. 
Zakończyliśmy również w tym roku budowę ul. Partyzantów w Krzyżowi-
cach (od strony miasta Jastrzębie-Zdrój) oraz IV i V etap budowy chodnika 
przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach, współfinansowane przez 
gminę i powiat pszczyński. 

 Z inwestycji kubaturowych należy wymienić kolejny etap termomo-
dernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 i oraz odnowienie elewacji Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących wraz z budową obiektów sportowych na 
terenie sołectwa Osiedle Pawłowice. Aktualnie trwa rozbudowa przy-
chodni zdrowia w Golasowicach oraz boisk sportowych przy Gminnych 
Obiektach Sportowych.

Kontynuujemy formę aktywizacji mieszkańców poprzez inicjatywy 
lokalne, polegających na współdziałaniu i współfinansowaniu inwestycji 
(budowa ul. Mały Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz imprez 
sportowych i kulturalnych przez mieszkańców i gminę Pawłowice. 

Nadal rozwijana jest oferta wychowawcza i oświatowa dla dzieci 
i młodzieży. W ubiegłym roku w gminie powstały: klasa kształcąca  
w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz dwie klasy mistrzo-
stwa sportowego w kategoriach piłka nożna i pływanie. Z dofinanso-
waniem gminy kontynuowane są zajęcia dla dzieci w ramach ogniska 
muzycznego oraz edukacja dla dorosłych - EDUS. Niezmiernie cieszy, że 
wyniki uzyskiwane ze sprawdzianów, egzaminów i matur przez naszych 
uczniów są wyższe od średniej w powiecie i województwie, a zespoły 

działające w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportowcy z naszej gminy 
zdobywają zaszczytne miejsca nie tylko w rejonie, ale i kraju.

W ubiegłym roku wielu pozytywnych emocji dostarczyły nam liczne 
wydarzenia, które miały miejsce na terenie gminy Pawłowice. W tym 
miejscu należy wspomnieć zrealizowane z dużym powodzeniem im-
prezy, które wpisały się już na stałe w kalendarium życia gminy, tj. Bieg 
Pawłowicki, jarmarki świąteczne, imprezy dożynkowe, barbórkowe, pchli 
targ, przeglądy zespołów wokalnych i cykliczne zawody sportowe oraz 
przedstawienia teatralne. Dziękuję wszystkim mieszkańcom i firmom  
z naszej gminy za czynne uczestnictwo, wsparcie i wkład w ich organiza-
cję, zarówno na poziomie gminnym, jak i w poszczególnych sołectwach. 

Plany na 2018 rok  
19 grudnia 2017 roku Rada Gminy Pawłowice uchwaliła budżet dla 

gminy na poziomie 97 mln zł. W stosunku do ubiegłorocznego budżetu 
jest to więcej o blisko 10 mln zł. Stąd też jesteśmy w stanie finansować 
bieżące utrzymanie gminy, w tym realizację zadań: oświatowych, 
komunikacji, oświetlenia, bieżącego utrzymania dróg, bezpieczeń-
stwa, dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów. Dotacje gminne 
na realizację zadań z zakresu kultury i sportu zostaną utrzymane na 
poziomie lat ubiegłych. W tegorocznym budżecie pozwoliliśmy sobie 
na zaplanowanie większej ilości inwestycji. Największymi planowanymi 
inwestycjami w 2018 roku będą między innymi: rozbudowa kanalizacji 
w Pielgrzymowicach i Warszowicach oraz budowa ulic: Konopnickiej  
i Lema w Golasowicach, Dąbkowej w Pniówku, Wiśniowej i Widokowej 
w Pielgrzymowicach, Stawowej w Warszowicach, 3 Maja w Pawłowicach 
oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Osiedlu Pawłowice. 

Ponadto, w uchwalonym przez Radę Gminy budżecie znalazły się 
inwestycje kubaturowe w obiektach oświatowych: SP 2 oraz Publiczne 
Przedszkole „W Modrzewiowym Ogrodzie”. W związku z reformą oświa-
tową na remont i rozbudowę czekają: przedszkole w Warszowicach oraz 
szkoły podstawowe w Krzyżowicach i Golasowicach. Pod realizację tych 
zadań wykonywane są projekty budowlane. W celu redukcji niskiej emisji 
jak i oszczędności na zakupie energii realizowany jest program budowy 
ogniw fotowoltaicznych. W tym roku fotowoltaika zostanie zainstalowa-
na przy budynku Urzędu Gminy oraz na szkołach w Pielgrzymowicach  
i Pawłowicach, a dla pozostałych szkół zostaną wykonane projekty,  aby 
docelowo instalacje funkcjonowały na wszystkich obiektach komunal-
nych. W zakresie rozbudowy bazy sportowej w tym roku zostanie wybu-
dowane boisko wielofunkcyjne w Jarząbkowicach oraz bieżnia przy SP-2. 

Powoli zapominamy o wielkich perturbacjach finansowych związa-
nych ze zwrotem prawie 50 mln zł podatków od wyrobisk górniczych 
oraz naliczonych od nich odsetek. Jeszcze rok temu zadłużenie gminy 
wynosiło 20 mln zł.  W 2017 roku udało się wykupić obligacje za 8 mln  
i spłacić JSW S.A. 3,4 mln odsetek. Aktualnie gmina negocjuje z JSW S.A. 
wycofanie z sądu pozwu wobec naszej gminy o spłatę ostatniej transzy 
odsetek za 2006 r. w wysokości 3,5 mln zł. Do wykupu pozostają wy-
emitowane obligacje o wartości 8 mln zł, co  przy budżecie na 2018 rok  
w wysokości prawie 100 mln zł nie powinno stanowić problemu i nie po-
winno wpłynąć na bieżące utrzymanie gminy i zaplanowane inwestycje.

 Dziękując wszystkim zaangażowanym w budowanie naszej małej 
ojczyzny, mam jednocześnie nadzieję, że w 2018 roku uda nam się 
zrealizować większość Waszych potrzeb i oczekiwań. Na najbliższy rok 
dzieciom i młodzieży życzę wielu osiągnięć w nauce, aktywności kultu-
ralnej i sportowej oraz rozwijania swoich pasji. Naszym przedsiębiorcom, 
instytucjom, zespołom, solistom, artystom i sportowcom - aby nadal 
rozsławiali gminę Pawłowice, a wszystkim Czytelnikom gazety - zdrowia, 
zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym, a przede wszystkim dumy 
z tego, że jesteśmy mieszkańcami Gminy Pawłowice.

 Wójt Gminy Pawłowice
 Franciszek Dziendziel

Podsumowanie 2017 roku
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Podpisano list intencyjny 
w sprawie naprawy szkód 
górniczych 

W piątek, 5 stycznia, w siedzibie Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, Gmina Pawłowice i JSW zawarły porozumienie  
w sprawie współpracy w zakresie naprawy szkód górni-
czych. List intencyjny podpisali: Franciszek Dziendziel, wójt 
gminy Pawłowice, a ze strony JSW - Artur Dyczko, zastępca 
prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju oraz Tomasz Śledź, 
zastępca prezesa zarządu ds. technicznych.

Opóźnienia w terminowym usuwaniu skutków eksploatacji 
górniczej na terenie gminy Pawłowice były wynikiem trudnej sy-
tuacji finansowej, w jakiej cztery lata temu znalazła się Jastrzębska 
Spółka Węglowa. W związku z poprawą sytuacji w górnictwie zarząd 
JSW zadeklarował, że w okresie od 2018 do 2021 roku przeznaczy 
dodatkowe środki na naprawę szkód górniczych na terenie gminy 
Pawłowice.

– Podpisany list intencyjny jest wyrazem chęci współpracy w obsza-
rze najtrudniejszym, bo dotyczącym szkód górniczych, których trudno 
uniknąć w przypadku działalności dużego zakładu górniczego, jakim 
dla gminy Pawłowice jest kopalnia "Pniówek" należąca do Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej – podkreślił Franciszek Dziendziel, wójt gminy 
Pawłowice.

Wśród obiektów przewidzianych do naprawy znajdują się m. in. 
ul. Orla w Krzyżowicach i Pniówku, skrzyżowanie ul. Zwycięstwa z ul. 
Śląską w Krzyżowicach, ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, ul. Zapłocie  
w Pawłowicach oraz budowa sali gimnastycznej przy szkole w Krzyżo-
wicach i budowa budynku strażnicy OSP -  również w Krzyżowicach. 
W przypadku trzech ostatnich zadań kopalnia będzie partycypowała 
w całkowitych kosztach realizacji.

Wszystkie prace będą realizowane w ramach funduszu szkód 
górniczych kopalni „Pniówek”. – Dziękujemy gminie Pawłowice za 
inicjatywę. Odpowiedzialność musi być po obu stronach. Chcę zazna-
czyć, że obecnie ,,Pniówek" jest jedną z naszych najlepszych kopalń  
i właśnie tam inwestujemy najwięcej. W związku z tym zależy nam na 
wzmocnieniu współpracy z gminą Pawłowice - mówi Artur Dyczko, 
zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.

W sumie w latach 2018 – 2021 na usuwanie szkód górniczych na 
terenie gminy Pawłowice, kopalnia powinna dodatkowo przeznaczyć 
około 31,5 mln zł.    

 info: UG Pawłowice/JSW S.A.

W 2017 roku urodziło 
się więcej dzieci!

Urząd Gminy opublikował dane statystyczne doty-
czące urodzeń i zgonów w 2017 roku. W ciągu ostatnich 
12 miesięcy urodziło się 232 dzieci. To najlepszy wynik od 
2009 roku.

W 2017 roku w naszej gminie przyszło na świat 232 dzieci, w tym 
98 dziewczynek i 134 chłopców. Jest to o 29 urodzeń więcej niż w roku 
poprzednim i tylko o 6 mniej niż w rekordowym 2009 roku, kiedy to 
urodziło się 238 dzieci. 

Może mieć to związek z programem „Rodzina 500 plus”, ale także 
z poprawą sytuacji na rynku pracy i faktem, że na dzieci decydują się 
osoby z wyżu demograficznego z przełomu lat 70. i 80. Większa pew-
ność pracy i lepsze wynagrodzenie wpływają na poczucie stabilizacji 
i chęć powiększenia rodziny. Innym elementem, który również może 

oddziaływać na pojawienia się w najbliższych latach 
trochę większej liczby dzieci, to fakt, że osoby z pokolenia 
drugiego powojennego wyżu demograficznego, czyli 
osoby urodzone w końcówce lat 70. oraz na początku 
lat 80. ub. stulecia osiągają wiek, w którym mogą po raz 
ostatni zrealizować cele prokreacyjne.

Najwięcej dzieci w naszej gminie urodziło się w Osiedlu 
Pawłowice, Pawłowicach i Pielgrzymowicach, a najmniej  
w Pniówku. Najczęściej nadawanymi imionami dla 
chłopców były: Wojciech (11 dzieci otrzymało takie imię), 
Franciszek (7), Szymon (7). Wśród dziewczynek najbardziej 
podobały się: Hanna (7) i Laura (6).  Niektórzy rodzice po-
stawili na oryginalność. Wśród najbardziej nietypowych 
imion znalazły się: Mieszko, Adela, Gustaw, Milan i Kalina.

Stan ludności w gminie Pawłowice 31 grudnia 2017 
roku wynosił 17.601 osób. Jest to o 12 osób mniej niż  
w roku 2016. Na pobyt czasowy na terenie gminy zamel-
dowanych jest 280 osób. W ubiegłym roku zmarło 137 
mieszkańców gminy. Przyrost naturalny więc znacząco 
wzrósł, z 60. osób w 2016 r. do 95. w roku 2017.

Liczba osób, które zawarły związek małżeński, od 
trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2016 
roku było to 196 osób, zaś w 2017 roku – 194 osoby.

Zobacz dokładniejsze dane w tabelkach.bs
 

STAN LUDNOŚCI GMINY

Lp Sołectwo 31.12 
2009

31.12. 
2010

31.12. 
2011

31.12. 
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

31.12.
2015

31.12.
2016

31.12. 
2017

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.

Jarząbkowice 
Golasowice 

Pielgrzymowice 
Krzyżowice 
Warszowice 
Pawłowice 

P-ce Osiedle 
Pniówek

635 
1282 
2525 
1035 
1884

 
536

634
1329
2601
1036
1907

 

530

645
1363
2651
1028
1947

 

545

646
1401
2688
1025
1965

 

543

649
1417
2746
1037
1988

 

527

647
1437
2769
1028
2005

 

549

649
1448
2770
1025
2021

 

562

639
1463
2780
1028
2034
3812 
5291
566

649
1455
2815
1023
2057
3818 
5233
551

Razem pobyt stały 17659 17678 17773 17755 17736  17722 17687 17613 17601

URODZENIA i ZGONY W GMINIE

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Urodzenia 238 230 216 221 209 228 201 203 232

Zgony 131 131 84 107 116 124 134 143 137

Przyrost naturalny +107 +99 +132 +114 +93 +104 +67 +60 +95

96419847 9594 9487 9372 9287 9212
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- zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.
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Kto dostał dotację? 
Ponad 570 tys. zł trafi na konta klubów sportowych  

i organizacji pozarządowych w naszej gminie.  Urząd Gminy 
Pawłowice rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządo-
wych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych 
w 2018 roku.

Dotacje zostały przyznane na realizację: 17 imprez sportowych,  
9 wycieczek turystycznych, 19  projektów w zakresie szkolenia dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 3 projektów dotyczących zajęć sportowych, 
10 zadań z zakresu kultury oraz jedno zadanie z zakresu edukacji 
zdrowotnej. W większości przypadków pieniądze pójdą na zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Pieniądze otrzymały wszystkie kluby sportowe 
działające w naszej gminie oraz fundacje, stowarzyszenia kół gospo-
dyń wiejskich, organizacje emeryckie, które wzięły udział w konkursie 
i złożyły swoje oferty. Po raz pierwszy dotacje otrzymali harcerze, OSP 
Krzyżowice i Stowarzyszenie „Przyjazny zakątek”. W ramach przy-
znanych środków organizowane będą m.in. harcerskie półkolonie, 
odbędą się warsztaty dla osób niepełnosprawnych i zostanie wydana 
publikacja z okazji jubileuszu istnienia OSP w Krzyżowicach.     

Szczegółowe informacje oraz wykaz przyznanych dotacji znajduje 
się na stronie www.pawlowice.pl- aktualności.

Kiedy w sercu gra muzyka 
W ubiegłym roku 194 mieszkańców naszej gminy za-

warło związek małżeński. Wśród szczęśliwych nowożeńców 
jest Joanna Trzaskalik z Golasowic, która wyszła za mąż 26 
sierpnia 2017 roku.

Jej wybrankiem został Łukasz Majka. – Połączyła nas muzyka – mówi 
szczęśliwa mężatka. – Poznaliśmy się podczas poszukiwania nowej wo-
kalistki do zespołu muzycznego, w którym Łukasz gra od 12 lat. 

Jak mówi: Odpowiedziałam na ogłoszenie zespołu z okolic Pszczyny. 
Kiedy otrzymałam maila z informacją dotyczącą miejsca/adresu próby 
zdziwiłam się bardzo. Myślałam, że zespół działa w Brzeźcach koło Pszczy-
ny, a to chodziło o Brzeszcze w rejonie Oświęcimia. Początkowo chciałam 
się jakoś z tego wykręcić, ale ostatecznie zostałam.

Była to słuszna decyzja, bo nie tylko dostała angaż, ale i w ze-
spole znalazła swoją miłość. Z Łukaszem łączy ich muzyka, ale też 
zamiłowanie do sportu. Lubią aktywnie spędzać czas na rowerze  
i w górach. Oboje lubią także biegać. Asia należy do pawłowickiej sekcji 
biegowej Runteam. Jej członkowie w dniu ślubu sprawili im ogromną 
niespodziankę, przygotowując „szlogę” i piękny szpaler z kwiatów. bs

Urodzona w Sylwestra
Michasia jest ostatnim dzieckiem z gminy Pawłowice 

urodzonym w 2017 roku. Dziewczynka mierzy 58 cm i waży 
3.950 kg. – Termin porodu planowany był dokładnie na 31 
grudnia – mówi Anna Harazin, matka dziecka.

Michasia urodziła się o 9.05 w szpitalu w Żorach. – Poród, choć  
w niecodziennych okolicznościach, odbył się bardzo szybko – opowiada 
mama. – Michasia była 1013 dzieckiem urodzonym w żorskim szpitalu  
w 2017 roku. Kolejne dziecko przyszło na świat już w Nowym Roku. 

Rodzice przyznają, że nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do tego, 
że ich dziecko było ostatnim urodzonym w starym roku. - Bardziej 
liczy się to, że nasza córka jest zdrowa. Czuję tylko szczęście, radość  
i spokój  – mówi Janusz Harazin, ojciec dziewczynki, dodając, że teraz 
Sylwester nabierze dla niego wyjątkowego znaczenia. 

Michalina jest ich drugim dzieckiem. Mają jeszcze 3-letniego syna 
Szymona, od września przedszkolaka. – Szymon wiedział, że będzie 
miał siostrę i cieszył się, ale chyba nie jest jeszcze do końca wszystkiego 
świadomy. Owszem popatrzy na siostrę, pogłaszcze ją po główce, ale po 
chwili wraca do swoich spraw – śmieją się rodzice. – Na razie Michasia 
tylko je i śpi, więc na wspólne zabawy przyjdzie jeszcze czas. 

Dziewczynka na drugie imię ma Hiacynta. – Przy rejestracji w urzę-
dzie okazało się, że to bardzo rzadkie imię i nosi je zaledwie kilkaset Polek 
– opowiada ojciec dziewczynki. – Jako ciekawostkę dodam, że oboje  
z żoną mamy takie same nazwiska, mimo że nie jesteśmy spokrewnieni. 
Nasze dzieci mają więc dwie bacie i dwóch dziadków Harazinów!         

Mała pawłowiczanka już od chwili urodzenia jest wyjątkowa!  
Z okazji narodzin córeczki, życzymy jej rodzicom, aby dziewczynka 
rosła duża, silna i zdrowa, i żeby była dla nich źródłem nieustającej 
radości.  Sabina Bartecka        

URODZENIA W 2017 ROKU Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

URODZENIA

DZIEWCZYNKI CHŁOPCY

Golasowice

Pielgrzymowice

Krzyżowice

Pniówek

Warszowice

Jarząbkowice

Pawłowice Osiedle

Pawłowice

Razem
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Mój dziadek Rudolf 
Rajwa

Tym razem w naszym cyklu historycznym przedstawia-
my wspomnienia Rudolfa Rajwy, wieloletniego przewodni-
czącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej, spisane 
przez jego wnuka, Jana Rajwę.   

Mój dziadek Rudolf Rajwa, syn Jana Rajwy z Krzyżowic, urodził 
się 30 września 1931 roku w Bziu. Szkołę Podstawową rozpoczął  
w 1938 r. w Bziu Zameckim. W czasie okupacji niemieckiej od 1940 do 
1945 r. uczęszczał do szkoły niemieckiej w Golasowicach.

W 1942 r. jego dwaj bracia zostali wcieleni do Wehrmachtu. 
Ludwik (20 lat) służył w niemieckiej piechocie górskiej w Finlandii, 
potem na Bałkanach, w Jugosławii, gdzie dostał się do niewoli bry-
tyjskiej, w której spędził resztę wojny. Drugi brat dziadka, Alfons (19 
lat), walczył na froncie wschodnim, a później w Grecji. Został ranny  
w 1945 r. Przebywając w szpitalu w Austrii, usłyszał w radiu o walkach 
niemiecko- radzieckich na obszarze między Bziem a Strumieniem. 
W ostatniej fazie wojny dostał się do II Korpusu Polskiego gen. 
Władysława Andersa, do artylerii. Obydwaj bracia wrócili szczęśliwie  
z wojny, dożyli 90  i 93 lat.

Na początku 1945 r., ojciec dziadka Jan został powołany do Volks-
sturmu. Wraz z całym oddziałem w okolicach Będzina budował okopy. 
Udało mu się uciec i szczęśliwie wrócić do domu. Dziadek Rudolf 
jako czternastolatek, podobnie jak wielu jego rówieśników, również 
był zmuszony przez Niemców do udziału w przygotowaniu okopów 
przed zbliżającym się frontem radzieckim.

Zbliżał się koniec wojny. Rodzina Rajwów ukrywała się w oborze. 
Ich dom od dłuższego czasu zajmowało niemieckie wojsko. Najpierw 
przebywali tam żołnierze, którzy wywozili dokumenty z Pszczyny, 
potem na dłużej grupa artylerzystów, którzy w stajni trzymali swoje 
konie. Następnie pojawili się wojskowi z łączności. Dziadek, jako cieka-
wy nastolatek, często podsłuchiwał meldunki z ich radiostacji (dobrze 
znał język niemiecki). W taki sposób dowiedział się, że w Strumieniu 
od wybuchu granatów zginęło 18 cywili i 2 księży.

12 marca 1945 r. za zabudowaniami gospodarczymi Niemcy 
ustawili dwa ciężkie karabiny maszynowe, ale nacierająca Armia 
Czerwona szybko je zlikwidowała. Rodzina ukrywająca się w oborze 
słyszała odgłosy Rosjan biegających po domu i stukających garnkami. 
Pierwsza wyszła z rękami w górze matka. Rosjanie zostali na dłużej,  
w stodole rozpalali ogniska (!) i przygotowywali posiłki. Ojciec dziadka   
opowiadał potem, że stodoła przetrwała dlatego, że w każdym filarze 
zamurowana była woda święcona.

19 marca 1945 r. Rosjanie podstawili wóz do ewakuacji. Powiedzieli 
gospodarzom, aby zabrali swoje dwie krowy, niestety jedna z nich po 
drodze utopiła się w bagnie. Rajwowie zostali skierowani do Brzeźc 
pod Pszczyną. Do Wielkanocy przebywali w gospodarstwie Nowaków, 
niedaleko kościoła, potem, aż do maja u krewnych.

Po ustaniu działań wojennych i odejściu Rosjan mogli nareszcie 
wrócić do domu, zastali w nim wiele zniszczeń i ciała zabitych.

W 1950 roku dziadek Rudolf rozpoczął służbę wojskową w 6. 
Brygadzie Służba Polsce w Wilkowie Polskim, pow. Sochaczew, po 
awansach pozostał zawodowym wojskowym do 1955 roku. W 1960 
roku przejął gospodarstwo po rodzicach. Jest  założycielem Kółka 
Rolniczego w Bziu oraz jego obecnym Prezesem. Był członkiem Rady 
Wojewódzkiej Związku Kółek Rolniczych, współzałożycielem Miejskiej 
Spółki Wodno - Melioracyjnej, radnym Gromadzkiej Rady Narodowej. 
Przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pawłowicach oraz sprawował 
wiele innych funkcji społecznych. Został również wpisany do Księgi 
Zasłużonych dla Miasta Jastrzębie - Zdrój.

Ożenił się w 1958 roku. Ma 4 dzieci: 3 córki i jednego syna, 13 
wnucząt i 6 prawnucząt. Jest wdowcem. Nadal żywo interesuje się 

Migawki z przeszłości Pawłowic
przeszłością, o której chętnie opowiada. Od trzech miesięcy jest 
członkiem pawłowickiego Koła Miłośników Historii, na jego forum 
dzieli się z innymi uczestnikami swoją szeroką i ciekawą wiedzą.

Wspomnienia spisał
Jan Rajwa

73. ROCZNICA 
MARSZU ŚMIERCI

W sobotę, 20 stycznia, o godz. 11.00, aby uczcić pamięć 
więźniów obozu Auschwitz – Birkenau, którzy w 1945 roku 
przeszli tzw. Marsz Śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia Ślą-
skiego, w naszej gminie odbędzie się spotkanie związane z 73. 
rocznicą tego wydarzenia. Na pomniku – grobie zbiorowym 
19 więźniów - znajdującym się na cmentarzu przy kościele św. 
Jana Chrzciciela, zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. 
Następnie wszyscy zgromadzeni wezmą udział w pochodzie 
do Bzia, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający 11 więź-
niów zabitych na trasie Pawłowice – Jastrzębie-Zdrój. Wszyst-
kich mieszkańców zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
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Dziadek Rudolf w LWP 
w latach 1951 - 1955 r., 
podoficer zawodowy.

Brat dziadka Rudolfa - Alfons  
w Armii Andersa.

W mundurze Wehrmachtu.

Siostra Elżbieta w mundurku  
organizacji ,,Niemieckie dziewczyny 

przymusowo wcielone".

Gospodarstwo Jana Rajwy w latach 40.



zapisu całego cyklu na filmie i wykonania zdjęcia rejestrowanego 
pojazdu. Teraz każdy kierowca będzie mógł tuż po kontroli zobaczyć 
wynik zmierzonej prędkości jego samochodu wraz z dokumentują-
cymi to wszystko filmem i zdjęciami. Dzięki urządzeniu można także 
zarejestrować inne wykroczenia: jazdę bez pasów bezpieczeństwa, 

rozmowę przez telefon 
komórkowy podczas 
jazdy czy przejechanie 
na czerwonym świetle. 
Urządzenie jest bardzo 
precyzyjne i pozwala 
wykonywać wysokiej roz-
dzielczości zdjęcia także 
po zmroku. bs
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Nowy radiowóz dla  
dzielnicowych z Pawłowic

Policjanci mierzą 
prędkość za pomocą 
lasera

2 mln zł za komunikacjęZmiany w komunikacji 
od 29 stycznia

29 grudnia, policjanci z Pawłowic otrzymali nowy, 
oznakowany radiowóz. Jego zakup był współfinansowany 
przez samorząd lokalny oraz policję.

Pszczyńska drogówka, która kontroluje prędkość 
pojazdów na terenie naszej gminy, od początku roku ma 
nowy sprzęt. Jest to laserowy miernik prędkości.

Coraz więcej wydajemy na komunikację. Rosną staw-
ki, jakie gmina jest zmuszona dokładać do komunikacji 
zbiorowej. 

Laserowy miernik prędkości TruCAM jest cyfrową kamerą wideo 
i urządzeniem laserowego pomiaru prędkości w jednym. Na Śląsku 
kupiono 30 takich urządzeń, jedno z nich trafiło do pszczyńskiej 
drogówki. Radar mierzy prędkość oraz dodatkowo posiada funkcję 

Całkowita kwota dotacji w 2017 roku wynosiła prawie 1 mln 864 
tys. zł, z czego komunikacja lokalna gminy Pawłowice kosztowała 
niecałe 996 tys. zł. Autobusy gminnych linii przejechały w ciągu 
roku 387,5 tys. kilometrów. Koszt jednego wozokilometra wyniósł 
2,57 zł. Gmina wsparła Międzygminny Związek Komunikacyjny  
w Jastrzębiu – Zdroju kwotą ponad 840 tys. zł. W przeliczeniu na jeden 
wozokilometr daje nam to prawie dwa razy tyle, co koszt komunikacji 
lokalnej gminy Pawłowice. Za jeden kilometr przejechany przez au-
tobusy MZK gmina musiała zapłacić 4,55 zł. Do tego należy doliczyć 
opłatę za korzystanie z przystanków w wysokości prawie 26 tys. zł. 

W tym roku dopłaty do MZK będą jeszcze wyższe. Gmina za każdy 
przejechany kilometr będzie dopłacać o 20 groszy więcej, czyli 4,75 
zł. Przy czym stawki dla gminnej komunikacji nie zmienią się i będą 
identyczne jak w 2017 roku.         

Planowana w budżecie kwota dotacji na komunikację w 2018 
r. wynosi 2 mln 75 tys. zł, co miesięcznie daje ponad 160 tys. zł. 
Średnio gmina dopłaca do komunikacji w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 101,99 zł. bs

     Na wniosek miasta Strumień  zostaną uruchomione dwa kursy 
w dni wolne od nauki szkolnej. Autobus z Pawłowic do Strumienia 
będzie wyjeżdżał o godz. 6.18 i 15.30 z przystanku „Centrum Targ”. 
Nowe kursy zostały utworzone na prośbę mieszkańców Strumienia, 
którzy pracują na terenie naszej gminy oraz korzystają z pawłowickich 
obiektów sportowych: basenu i lodowiska. 

Na trasie Pawłowice – Strumień w dni codzienne kursuje pięć au-
tobusów. Linia została utworzona w lutym 2017 r. i cieszy się dużym 
zainteresowaniem. 

Od 29 stycznia zostaną wprowadzone drobne korekty na 
pozostałych liniach:

• L1 – kurs o godz. 5.54 nie będzie jeździł w dni wolne od nauki 
szkolnej, 

• L2 – kurs o godzinie 6.56 będzie jeździł  we wszystkie dni robocze, 
• L3 – kurs o godz. 15.43 - nie będzie jeździł w dni wolne od nauki 

szkolnej, 
•  L4 – kurs o godz. 19.15 – rozpocznie jazdę z przystanku „Pniówek 

wieś” a nie jak dotychczas z przystanku „Centrum Targ”.
Ponadto będą jeszcze drobne przesunięcia czasowe niektórych 

kursów. Prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy umieszczonym 
na stronie internetowej gminy.

Z końcem roku na placu pawłowickiej komendy 
zaparkował nowy radiowóz. W pełni wyposażony, 
oznakowany samochód marki Hyundai i20 będzie służyć 
dzielnicowym z komisariatu w Pawłowicach. Jak podkre-
ślają policjanci, nowym autem jeździ się komfortowo  
i wygodnie. Hyundai został zakupiony dzięki dofinan-
sowaniu Urzędu Gminy w Pawłowicach oraz środkom 
z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji. Przekazany 
samochód wykorzystywany będzie podczas codziennej 
służby czterech dzielnicowych obsługujących rozległy 
teren naszej gminy. Do tej pory dzielnicowi poruszali się 
samochodem marki Kia Ceed, którego zakup również 
został dofinansowany z budżetu gminy. Kia została 
przekazana zespołowi patrolowo – interwencyjnemu  
i służy policjantom do patrolowania terenu gminy. 

Cała załoga komisariatu liczy 27 osób. Policjanci poza 
nowym nabytkiem mają do swojej dyspozycji jeszcze 

trzy samochody: dwa oznakowane i jeden nieoznakowany marki Kia 
Ceed. – Na pewno nie jest to liczba wystarczająca. Przede wszystkim 
brakuje nam busa do przewożenia m.in. nietrzeźwych osób – mówi 
podinsp. Zdzisław Zagórda, komendant KPP w Pawłowicach. – Cieszy-
my się z zakupu, bo każdy nowy radiowóz to poprawa bezpieczeństwa. 
Samochód pozwoli na zwiększenie mobilności policjantów i szybsze 
dotarcie do mieszkańców.

 Sabina Bartecka   
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Młodszy aspirant Mirosław Rostalski - dzielnicowy Jarząbkowic, Golasowic i Pielgrzymowic.
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Sportowcem stał się po wypadku
Szymon Klimza, 31-latek z Warszowic, nurkuje, jeździ na 

nartach i rowerze, bierze udział w maratonach, a nawet ska-
cze ze spadochronem. I to wszystko na wózku inwalidzkim.

Jego historia jest niezwykle inspirująca i wielu osobom może dać 
nadzieję, że wszystko da się zrobić, jeśli tylko bardzo tego chcemy.  
- Nawet, jeśli osiągnięcie celu wydaje nam się w danej chwili niemożliwe, 
to warto wytyczyć sobie drogę i uczynić przynajmniej pierwsze kroki  
w obranym kierunku. Krok po kroku do przodu i ani się obejrzysz, a będziesz 
coraz szybciej zbliżać się do celu - mówi.

Jego historia rozpoczęła się w 2013 roku. Był wtedy wielkim miło-
śnikiem nart, a zwłaszcza skoków. – Od dziecka jeździłem na nartach, 
ale w którymś momencie przestało mi to wystarczać, i w poszukiwaniu 
adrenaliny zacząłem próbować różnych skoków akrobatycznych i nar-
ciarskich ewolucji – opowiada. – Do wypadku doszło zaraz w pierwszym 
dniu wyczekiwanego od wielu miesięcy wyjazdu do Livigno. Za szybko 
wyskoczyłem, straciłem równowagę i z całą siłą uderzyłem plecami  
w stok. Złamałem kręgosłup oraz uszkodziłem rdzeń kręgowy – opowiada. 
– Straciłem przytomność i obudziłem się dopiero w szpitalu. Najgorsze było 
dopiero przede mną. Przez pierwszy rok nieustannie się rehabilitowałem, 
jeździłem od szpitala do szpitala. Starałem się nie myśleć o tym, że być 
może już nigdy nie będę chodzić. Całą swoja uwagę skupiłem na reha-
bilitacji i ćwiczeniach, aby się usamodzielnić. Nie było to łatwe, bo każdy 
ruch okupiony był ogromnym wysiłkiem.

Jego determinacja była ogromna. Już trzy tygodnie po wypadku 
rozpoczął rehabilitację. Rok po feralnym wyjeździe do Włoch poje-
chał na obóz Aktywnej Rehabilitacji. Tam nastąpił prawdziwy zwrot  
w jego życiu. – Przekonałem się, że wózek to nie wyrok, że poruszając się 
na wózku inwalidzkim można być niezależnym, ale też, co było dla mnie 
bardzo ważne, że można uprawiać sport. Od razu zacząłem zgłębiać temat 
i szukać informacji w Internecie.

Pojechał na obóz narciarski
Szymon najbardziej chciał wrócić do ukochanych nart. W Białce 

Tatrzańskiej  był organizowany obóz narciarki dla niepełnosprawnych. - 
Zabrałem dziewczynę i w 2014 roku pojechaliśmy do Białki. Tam poznałem 
monoski. To jedna narta, na której się siedzi, a skręty inicjuje się odpowied-
nim balansem ciałem. Świetna sprawa. Niestety zima szybko się skończyła 
i moja przygoda z nartami również, dlatego zacząłem rozglądać się za 
innym sportem, który mogę uprawiać w czasie, kiedy nie mam rehabilitacji. 

Najpierw była to sekcja koszykarzy na wózkach, w międzyczasie 
jeszcze wyjazdy na basen i kurs płetwonurka. Mieszkaniec naszej 
gminy już wiele razy udowodnił, że niewiarygodne wyczyny są dla 
niego jedynie kwestią czasu. ,,Przeżycia związane ze sportem, rywali-
zacją oraz zwycięstwem są czymś wyjątkowym. Walka z przeciwnikiem 
motywuje jednocześnie do walki ze swoimi słabościami. Zawsze znajdzie 
się powód, aby stać się lepszym, a jak masz powód – na pewno znajdziesz 
na to sposób" – to jego motto życiowe.

Z ŻYCIA GMINY

Pierwsze zawody, pierwszy sukces
W 2015 roku podczas kolejnego obozu narciarskiego w Białce Ta-

trzańskiej poznał paraolimpijczyka uprawiającego narciarstwo, który 
nie tylko zaprosił go na Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim dla 
Niepełnosprawnych, ale też pożyczył mu sprzęt, aby mógł się do nich 
odpowiednio przygotować. Dzięki stowarzyszeniu Veloaktiv, którego 
został członkiem, zaczął jeździć na rowerze ręcznym. Handbike to 
sprzęt, na którym ścigają się zawodnicy na największych maratonach 
Polski i świata.  – W końcu mogłem z narzeczoną pojechać na spacer, po-
czuć się jak przed wypadkiem i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, 
i to nie na wózku – mówi Szymon. - Sama jazda jest także bardzo dobrą 
formą rehabilitacji. Zacząłem więc systematycznie jeździć na rowerze oraz 
brać udział w zawodach.

W poszukiwaniu coraz to nowych form aktywności latem 2015 
roku zaczął pływać na sitwake, czyli na desce do pływania po wodzie. 
W sierpniu wystartował w swoich pierwszych zawodach, zajmując 
drugie miejsce. Rok później na tych samych zawodach, ale na sprzęcie 
wyprodukowanym przez firmę EWAY z Pawłowic, był już pierwszy. 
W międzyczasie jeździł na rowerze i startował, osiągając sukcesy  
w kolejnych zawodach, jak: Orlen Warsaw Marathon, Cracovia Mara-
ton, PKO Poznań Maraton czy Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Osób 
Niepełnosprawnych.

Jego ciężka praca i pasja wkrótce zaowocowały kolejnymi sukce-
sami. Podczas Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełno-
sprawnych zajął 6 miejsce w slalomie gigancie (w 2017 roku był już 
trzeci w slalomie i piaty w slalomie gigancie). Okazał się najlepszy na 
zawodach crossfit w Warszawie, triumfując podczas  Wheel Throwdown, 
pierwszych w Europie zawodów crossfit dla osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową.

Runmageddon na wózkach
W lipcu 2017 roku wziął udział w zawodach Wheelmageddon. Są 

to zawody typu runmageddon, ale odbywające się na wózkach inwa-
lidzkich. – Do pokonania mieliśmy dwukilometrowy tor przeszkód. Czekał 
na nas piasek, błoto, ogień, woda, czołganie się, przesiadanie, rzucanie na 
odległość, a wszystko musieliśmy pokonać na wózku w jak najkrótszym 
czasie. To były moje najtrudniejsze, ale i najlepsze zawody – przyznaje. 

W swoim debiucie nasz mieszkaniec zajął I miejsce. Zaledwie dzień 
później w Zielonej Górze brał udział w Battle of Europe. Były to zawody 
crossfitowe, które polegały na różnego rodzaju ćwiczeniach fizycznych. 
I tu również był najlepszy. W grudniu 2017 roku na Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym zajął 3 miejsce 
na dystansie 5 km.

W przypadku mieszkańca Warszowic sukces goni sukces. Gdziekol-
wiek Szymon się pojawi, zajmuje czołowe miejsca. Tak było również na 
torze w Łodzi, gdzie odbyły się I EXTREME Racing Cup organizowane 
przez Avalon Extreme. W tym wyścigu samochodowym osoby nie-
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Z ŻYCIA GMINY

Na praktykach uczą 
się zawodu

Sześć godzin tygodniowo uczniowie Technikum 
Chłodnictwa i Klimatyzacji w ZSO Pawłowice spędzają na 
praktykach zawodowych.  

Technikum pod patronatem firmy JBG-2, funkcjonujące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, rozpoczęło 
kształcenie w nowoczesnym i przyszłościowym zawodzie we wrześniu 
2017 roku. Naukę w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji 
realizuje dwudziestu siedmiu uczniów. Uczniowie praktycznej nauki 
zawodu uczą się na terenie zakładu produkcyjnego JBG-2 w Warszo-
wicach. Praktyczne umiejętności z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji 
zdobywają bezpośrednio od pracowników JBG-2. W trzeciej klasie 
czeka ich czterotygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 160 
godzin, a po ukończeniu szkoły najlepsi uczniowie klasy patronackiej 
będą mogli liczyć na zatrudnienie.

- Sporo już się nauczyliśmy – mówi Jakub Kroczek. – Co miesiąc 
poznajemy inny dział firmy. Ostatnio pomagaliśmy montować chłodnie 
do dużych sklepów.

- Najbardziej podoba mi się to, że sami możemy wykonywać niektóre 
prace, jak nitowanie części, lutowanie czy skręcanie konstrukcji – dodaje 
Amadeusz Mańka. Jak zauważa Sebastian Goraus: - Po ukończeniu 18 
lat, w czasie wakacji będziemy mogli odbywać płatne staże.        

Od drugiego półrocza roku szkolnego 2017/2018 najlepsi ucznio-
wie tej klasy otrzymają stypendia naukowe ufundowane przez JBG-2.

Utworzenie klasy patronackiej to rezultat porozumienia o współ-
pracy, które JBG-2 Sp. z o.o. zawarła z Gminą Pawłowice w 2017 
roku. – Od ponad 10 lat realizujemy w Pawłowicach model kształcenia 
dualnego opartego na ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, dzięki 
czemu nasi uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe  
w rzeczywistym środowisku pracy i produkcji. Moim zdaniem połączenie 
kształcenia teoretycznego w szkole i praktycznego w firmie stanowi 
klucz do efektywnej, nowoczesnej edukacji zawodowej – mówi Andrzej 
Wowra, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Pawłowicach.

Technikum wśród najlepszych w Polsce!
Miło nam poinformować, że pawłowickie technikum zajęło 6. 

miejsce w województwie śląskim i 35. miejsce w Polsce w prestiżowym 
rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. W Polsce funkcjo-
nuje ponad 1,5 tych. techników. W tym roku odbyła się dwudziesta, 
jubileuszowa edycja tego uznanego rankingu.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i tech-
ników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, 
jak i dodatkowych. W przypadku techników liczą się również wyniki  
z egzaminów zawodowych.

 Sabina Bartecka

pełnosprawne startowały w parach z osobami pełnosprawnymi. Do 
klasyfikacji generalnej liczyła się suma czasów obydwu zawodników. 
Wspólnie z partnerem udało mu się wywalczyć 2 miejsce. Dzień póź-
niej w Bielsku Białej podczas Biegu Fiata zajął 3 miejsce na wózkach  
z napędem pośrednim, czyli na handbike-u.

Ambasador sportów ekstremalnych
Jego pasja, wytrwałość i determinacja mogą być  wzorem dla innych 

osób, nie tylko osób poruszających się na wózkach. Kilka tygodni temu 
Szymon dołączył do prawdziwej drużyny bez barier, zostając ambasa-
dorem Avalon Extreme. To jedyny w Polsce projekt promujący sporty 
ekstremalne zarówno wśród osób z niepełnosprawnością, jak i pełno-
sprawnych. - Avalon Extreme to dla mnie możliwość pokazania siebie  
z ekstremalnej strony, czego brakowało mi po wypadku. Zawsze lubiłem 
ryzyko i sport, i cieszę się, że mogę moje marzenia realizować – podkreśla 
Szymon. - Przede mną jeszcze dużo zawodów. Mam nadzieję, że forma 
dalej będzie rosła, a zdrowie i finanse pozwolą mi moje cele realizować.

Szymon ma 31 lat. W 2016 roku wziął ślub. Pracuje w KWK „Pniówek” 
w ochronie środowiska. – Kiedyś moje życie było bardzo monotonne. 
Teraz wokół mnie dużo się dzieje: jeżdżę na zawody i obozy, dwa razy  
w tygodniu mam treningi. Sportowcem, tak naprawdę, stałem się dopiero 
po wypadku – mówi. bs 

Możesz pomóc Szymonowi, 
przekazując mu 1 proc. swojego podatku

Numer KRS: 0000270809, Cel szczegółowy: Klimza, 8751  
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W ostatnią sobotę karnawału Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowi-
cach zaprasza na komediowy spektakl o damsko-męskich potyczkach 
w odwiecznej walce płci o dominację i panowanie nad światem.  „Klub 
kawalerów” skupia mężczyzn - wrogów kobiet. Sporo znajdziemy tu 

postaci dziwacznych i pociesznych. Członkowie nieustannie podsycają 
w sobie nawzajem przekonanie o elitarności i awangardzie życia bez 
kobiet. Wydarzy się jednak coś, co sprawi, że mężczyźni zmienią zdanie. 
Kobiety odpowiedzą na kawalerskie postanowienia na swój sposób.

Cena biletu 35 zł

Zapisz dziecko na ferie
Do 22 stycznia przyjmowane są zapisy na ferie orga-

nizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach.
W tym roku na dzieci czekają wycieczki, warsztaty artystyczne 

oraz labirynt niespodzianek. Na czas zimowego wypoczynku zapla-
nowano trzy wyjazdy. Na park trampolin w Katowicach nie ma już 
miejsca, ale można jeszcze zapisać się na wyjazd do Zatoru, gdzie  
w Krainie św. Mikołaja dzieci będą mogły przenieś się w magiczny 
świat baśni, bajek i legend. Spotkają nie tylko Mikołaja, lecz wiele 
innych wspaniałych postaci. Kolejna propozycja przewidziana jest 
dla małych teatromaniaków. Spektakl „Smacznego, proszę pana wilka” 
w teatrze Banialuka w Bielsku-Białej i zwiedzanie teatru to ciekawa 
alternatywa dla czasu spędzanego przy komputerze.  

Dzieci, które chcą pozostać na miejscu, także nie będą się nudzić. 
W Osiedlowym Domu Kultury oraz w Centrum Kultury odbywać się 
będą animacje muzyczno – ruchowe z nowymi gadżetami. Będzie 
zabawa w stylu Dzikiego Zachodu, ale też labirynt zagadek i strachów. 

Informacje i zapisy: Centrum Kultury Pawłowice, tel. 32/4722570.      

SYLWESTER POD CHMURKĄ
Sylwestrową noc mieszkańcy naszej gminy spędzili przy 

urzędzie gminy. O północy wójt gminy Pawłowice Franciszek 
Dziendziel złożył wszystkim życzenia. Na tę wyjątkową w roku 
noc Gminny Ośrodek Kultury przygotował koncert w wykonaniu 
zespołu Arkadia Band oraz pokaz sztucznych ogni. bs

Doskonały prezent                   d la babci i dziadka!
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Warszowic zaprasza na:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich  
w Pielgrzymowicach zaprasza na wycieczki:

W parafiach naszej gminy trwają koncerty kolędowe. 
Zespoły artystyczne naszej gminy oraz wokaliści prezentują 
różnorodne aranżacje polskich kolęd, pastorałek, a także 
światowych hitów świątecznych.  

- Tradycja wspólnego kolędowania to jeden z najpiękniejszych prze-
jawów kultywowania bożonarodzeniowych zwyczajów – mówi Mariusz 
Grygier, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.

6 stycznia, po wieczornej mszy kościół Podwyższenia Krzyża Świę-
tego wypełnił się wiernymi. Powód był nie byle jaki. Chór dziecięcy 
„Prymka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach, grupa musica-
lowa „eM” oraz zespoły „Fantazja” i „Margo” działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury wykonali różnorodne aranżacje polskich kolęd, pa-
storałek, a także światowych hitów świątecznych. Koncert nie mógłby 

Komediowe przedstawienie Mayday
Wyjazd do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na komediowe przed-

stawienie MAYDAY odbędzie się 9 lutego. Cena za bilet wstępu wraz 
z przejazdem wynosi 35 zł. Wyjazd o godz. 17.45 z parkingu przy 
kościele.

Wycieczka do Sandomierza
W dniach 2-3 czerwca stowarzyszenie organizuje wycieczkę krajo-

znawczą do Sandomierza. W programie: degustacja win, rejs statkiem, 
zwiedzanie Sandomierza i Kazimierza. Koszt: 250 zł (w cenie przejazd, 
zakwaterowanie i wyżywienie).

Kulig saniami
10 lutego, w Dolinie Czarnej Wisełki zostanie zorganizowany kulig 

saniami. Na wyjazd zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi. Koszt 
to 30 zł od osoby. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Zapisy i szczegółowe informacje: Czesław Lasek, tel. 505 609 082.   

Pszczyna – Oświęcim (14 kwietnia),
Kraków – Wieliczka (8 czerwca),

Ostrawa ZOO - wyjazd z dziećmi (23 czerwca)
Zamki i pałace śląskie - Moszna, Rogów Opolski,  

Kamień Śląski (15 września)
Informacje i zapisy: 503 892 084, 32/ 47 29 609

odbyć się bez wsparcia gospodarza ks. Piotra Kuczery. Gromkie brawa 
były dowodem wspaniałego wykonania i celności doboru repertuaru.

W Święto Trzech Króli także w kościele św. Michała Archanio-
ła w Krzyżowicach odbył się kolędowy koncert, zorganizowany  
w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Poprzedził go występ 
przedszkolaków przygotowany przez Lidię Pająk. Chór szkolny pod 
kierunkiem Barbary Baron pięknie zaśpiewał pastorałki. Koncert dzieci 
szkolnych, absolwentów i rodziców był okazją do wspólnego śpiewania 
bożonarodzeniowych pieśni. Akompaniament instrumentów na żywo 
dodawał charakteru wykonywanym utworom. Chętnych do obejrzenia 
koncertu nie brakowało. 

Nasze zespoły były zapraszane do udziału w kolędowaniu także 
poza granicami gminy Pawłowice. Zespół „Talizman” był gościem 
specjalnym spotkania kolędowego w Mizerowie. Natomiast zespół wo-
kalny „Margo” wystąpi 20 stycznia w kościele w Mikołowie-Kamionce, 
aby uświetnić swoim śpiewem nieszpory kolędowe. bs 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W PAWŁOWICACH 

zaprasza młodych czytelników na

FERIE „NA BIAŁO”
w programie:

29-30.01 - gry planszowe i zajęcia plastyczne
01.02 - warsztaty pt. „Mleczny Zwierz”

02.02 - „Laboratorium śniegu”

Warsztaty odbywają się 
w godzinach 10.00 do 12.00. 

Zapisy do 24 stycznia.  
Ilość miejsc ograniczona! 

Wstęp wolny!

BAL KOSTIUMOWY W PIELGRZYMOWICACH
Kółko Rolnicze organizuje Bal Kostiumowy. Zabawa odbędzie 
się 3 lutego o godz. 19.00 w sali Mir-Max w Pielgrzymowicach. 
Informacje: 608 455 594.   
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Otyliada ponownie 
w Pawłowicach

Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki już po raz trzeci 
zagości na terenie krytej pływalni „Wodny Raj” w Pawłowi-
cach. Każdy, bez względu na wiek czy umiejętności, może 
wziąć udział w tej największej pływackiej imprezie w Polsce, 
która odbędzie się w nocy z 10 na 11 marca.

Na zwycięzców, którzy 
pokonają najdłuższy dystans, 
czekają medale. Nagrodzeni 
zostaną również najmłodszy 
i najstarszy pływak oraz naj-
liczniejsza rodzina.

V Nocny Maraton Pły-
wacki jest okazją do zabawy 

w wodzie, a dla innych sprawdzeniem swoich możliwości pływackich. 
Otyliada odbywa się pod hasłem „Cała Polska pływa z nami” i ma zasięg 
ogólnopolski, a jej celem jest popularyzacja pływania jako dyscypliny 
sportowej, mającej ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Zapisy do udziału w maratonie odbywają się poprzez stronę  
www.otyliada.pl w terminie do 11 lutego 2018 r. Można się także zapisać 
na miejscu w dniu imprezy. Opłata za udział wynosi 13 zł od uczestnika 
przy zapisie drogą elektroniczną i 18 zł przy zapisie w dniu imprezy na 
pływalni.
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Palisz śmieciami? 
Spodziewaj się kontroli

Trwa kolejny sezon grzewczy. Urzędnicy wraz z poli-
cjantami od kilku tygodni sprawdzają, czym mieszkańcy 
palą w piecach. W styczniu kontrole zostały wzmożone  
i odbywają się dwa razy w tygodniu.  

Wystosowano już 
kilka mandatów, ale to 
dopiero początek dzia-
łań kontrolnych, które 
wynikają głównie ze 
zgłoszeń od zatroska-
nych sąsiadów. – Miesz-
kańcy są coraz bardziej 
świadomi zagrożeń, ja-
kie powoduje spalanie 
śmieci. Bardzo często do 
nas dzwonią informując  
o przypadkach zanie-

czyszczania powietrza przez niewłaściwe palenie w kotłach – mówi 
Wojciech Bazgier, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Pawłowice. 

Żeby węgiel nie kopcił
Kontrole przeprowadzane są w obecności funkcjonariuszy policji. 

W większości przypadków nie wykazywały one żadnych nieprawi-
dłowości. Stwierdzono, że jako opał stosowany jest głównie węgiel. 
Problemem jest natomiast zła jakość opału. Mieszkańcy narzekają na 
węgiel, który kopci i zanieczyszcza kotły.

Zła technika palenia 
Chmura dymu z komina sąsiada to niekoniecznie efekt palenia opon 

czy kaloszy, ale efekt używania starych kotłów zasypowych i niewła-
ściwego palenia. Jak pokazują statystyki, w ok. 90 proc. kontrole nie 
wykazują spalania niebezpiecznych odpadów – większość ludzi „kopci” 
węglem. Kopcenie to bowiem w dużej mierze objaw złej techniki palenia. 
– Mieszkańcy muszą zrozumieć, że wymieniając kocioł zasypowy na kocioł  
z podajnikiem i zmieniając sposób palenia, dzięki efektywniejszemu paleniu 
mogą zaoszczędzić, bo mniej wydadzą na węgiel. Nie będą musieli też tak 
często czyścić osmalonego smołą pieca. Zyskają czas, pieniądze i zdrowie. 

Ramy okienne trafiają do kotłów
Urzędnicy podkreślają, że świadomość mieszkańców dotycząca 

tego, czym można palić w piecach cały czas się zwiększa. Podczas 
interwencji nie są już świadkami sytuacji, jakie miały miejsce jeszcze 
przed kilkoma laty. Kiedyś na porządku dziennym było wykorzysty-
wanie jako rozpałki plastikowych butelek. Teraz zdarzają się sytuacje, 
że do kotłów lądują drewnopodobne materiały, które są wykorzy-
stywane do palenia, ale mieszkańcy stosują je często z niewiedzy. 
Ramy okienne, płyty paździerzowe wydają się niektórym być dobrym, 
drewnianym materiałem. Mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, że 
są one pokryte lakierami i środkami chemicznymi. Sądzą, że do pieca 
wkładają drewno i nie mają pojęcia o szkodliwości swojego czynu. 

Podczas kontroli pracownicy urzędu sprawdzają nie tylko czym 
ogrzewane są poszczególne budynki, ale również zwracają uwagę 
na prawidłowość gromadzenia odpadów komunalnych.

 Sabina Bartecka

Kronika Policyjna
Wynieśli z płomieni mężczyznę

Ryzykując własne zdrowie i życie, policjanci z Pawłowic, wycią-
gnęli z płomieni poparzonego mężczyznę.  

Do tragedii doszło 9 stycznia w jednym z domów przy ul. 
Wodzisławskiej w Pawłowicach. Kiedy funkcjonariusze dotarli na 
miejsce, z okna piwnic wydobywały się kłęby dymu. Roztrzęsione 
i przemarznięte kobiety, które stały na zewnątrz budynku, po-
informowały policjantów, że w środku jest jeszcze jedna osoba. 
Mundurowi nie marnowali więc czasu i wbiegli do budynku. Wąskie 
pomieszczenie piwniczne, ogień i kłęby dymu nie przeszkodziły im 
w dotarciu do leżącego na posadzce rannego 59-latka. Sytuacja była 
bardzo poważna. W związku ze znacznie ograniczoną widocznością, 
policjanci mogli jedynie nawoływać i utrzymywać kontakt głosowy 
z mężczyzną. Zdawali sobie sprawę z tego, że muszą się spieszyć, 
ponieważ ogień ciągle się wzmagał. Szczęśliwie, zdołali dotrzeć 
do mieszkańca budynku. Leżał na posadzce kotłowni, ale zaczynał 
tracić przytomność. Policjanci wyciągnęli go na zewnątrz. Zrobili 
to w niemal w ostatnim momencie. Przed budynkiem czekały już 
ekipy straży pożarnej i pogotowia, które zaopiekowały się rannym 
59-latkiem. Okazało się, że mężczyzna miał liczne poparzenia skóry 
twarzy, ramion, rąk i problemy z oddychaniem. Został przewieziony 
do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Kobietom, które wezwały 
na miejsce patrol policji i pozostałe służby, nic się nie stało, podobnie 
jak policjantom. Nie są jeszcze znane przyczyny tego zdarzenia. To 
będą teraz wyjaśniali, wspólnie z biegłym z zakresu pożarnictwa, 
pszczyńscy śledczy.

Kraksa na obwodnicy

27 grudnia o 16.35 na obwodnicy Pawłowic doszło do bardzo 
groźnie wyglądającego wypadku z udziałem czterech samochodów, 
w tym pojazdu do przewozu mieszanki betonowej. Do szpitala 
zabrano cztery osoby.

Jak wynika z ustaleń policjantów, samochód ciężarowy marki 
Man, którego kierowcą był 54-letni mieszkaniec powiatu pszczyń-
skiego, wyjechał z drogi podporządkowanej na ulicę Przemysłową, 
nie ustępując pierwszeństwa citroenowi jadącemu w stronę DK-81. 
Na skutek uderzenia citroen zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie 
zderzył się czołowo z jadącym ulicą Przemysłową volkswagenem 
golfem, a następnie wpadł do przydrożnego rowu. Chwilę później 
na metalowe części porozrzucane na jezdni po zderzeniu najechał 
kolejny citroen, którym jechał 38-latek z powiatu bielskiego. W efek-
cie wypadku do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała zabrano cztery 
osoby: dwóch kierowców i dwóch pasażerów. Przeprowadzone przez 
policjantów badanie wykazało, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Dachował renault
2 stycznia, rano w Pielgrzymowicach na ulicy Jastrzębskiej da-

chował samochód marki Renault Clio. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. 
Zdarzenie miało miejsce około 150 metrów od skrzyżowania z ulicą 
Stromą. Kierująca renault utraciła w pewnym momencie panowania 
nad pojazdem, zjechała z jezdni i uderzyła w znak drogowy. Wpadając 
do rowu samochód dachował. Na miejsce wezwane zostały służby 
ratownicze. Mimo niebezpiecznie wyglądającej sytuacji, kierująca 
nie ucierpiała.

 Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna  

Więcej o ekonomicznym spalaniu 
węgla i metodzie „palenia od góry” w kolejnych 

numerach gazety. Zachęcamy również do 
odwiedzenia strony: www.czysteogrzewanie.pl. 
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 391 23 03 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego: 
Tom - Elektro I, tel. 32/ 47 107 
66, 66 07 58 774, 60 411 00 73 

lub Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych: 
- Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292 

(w godz. od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 
396 250, 509 922 931 (w pozostałych 
godzinach).

Bezpłatne porady 
prawne także w 2018 r.

Punkt będzie czynny pięć dni w tygodniu. Porad udzielać będą adwokaci 
wskazani przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby 
Radców Prawnych.

W 2017 roku w okresie od stycznia do końca października w punktach 
nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pszczyńskim udzielono niemal 
900 porad. W punkcie w Pawłowicach z pomocy prawnika skorzystało 129 
osób. Najczęściej były to osoby poniżej 26. lub powyżej 65. roku życia, 
posiadacze Karty Dużej Rodziny czy osoby mające przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej.

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) 

otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie 
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagro-
żeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną, kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych
Dom Kultury w Osiedlu Pawłowice, ul. LWP 11

tel. 791 865 706
czynny:

poniedziałek, środa, czwartek: 9.00-13.00
wtorek, piątek: 15.00-19.00

W 2018 roku mieszkańcy naszej gminy ponownie będą 
mogli skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych. Porady będą 
udzielane w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu.

Ogłoszenia Urzędowe
Na dom i usługi

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości 
o powierzchni 0,1057 ha, położonej w Pawłowicach przy  
ul. Mickiewicza.

Przetarg odbędzie się 13 marca o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 (salka narad nr 
0.14). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
w terminie do 9 marca.

Działki w Warszowicach pod budowę domu

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetargi ustne nieograniczo-
ne w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nych położonych w Warszowicach przy ul. Stawowej i ul. Zacisze: 
nr działki 1677/43 o powierzchni 2904 m kw. za cenę wywoławczą 
120.000 zł, nr działki 1681/43 o powierzchni 2342 m kw. za cenę 
wywoławczą 114.000 zł.

Przetargi odbędą się 6 marca o godz. 11.00 (działka nr 1677/43) 
i o godz. 12.00 (działka nr 1681/43) w siedzibie Urzędu Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 (salka narad nr 0.14). Warunkiem 
udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do  
2 marca.

DO WYNAJĘCIA W PRZEDSZKOLU
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Pawłowicach podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem 
będących w administrowaniu PP nr 1 w Pawłowicach w roku szkolnym 
2017/2018. Do wynajęcia jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni 
261 m kw. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Pomieszczenie posiada osobne, niezależne wejście. Kontakt: (32) 4722 419.  

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Działając zgodnie ze Statutem sołectwa Golasowice, stanowiącym 

załącznik do Uchwały nr XXIX/341/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 
18.06.2013 r., zwołuję zebranie wiejskie sprawozdawczo - wyborcze.  

Zebranie odbędzie się 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 
17.30 w Domu Strażaka w Golasowicach. Na zebraniu zostaną przepro-
wadzone wybory sołtysa oraz rady sołeckiej  na kadencję 2018 – 2022.

W przypadku braku quorum o wyznaczonej wyżej godzinie, zgod-
nie z rozdz. 6 § 16 Statutu Sołectwa zebranie rozpocznie się w drugim 
terminie tj. również 22 stycznia 2018 r. o godz. 17.45. 

 Wójt Gminy Pawłowice
Franciszek Dziendziel

DECYZJE PODATKOWE
Urząd Gminy informuje o możliwości osobistego odbioru decyzji 

podatkowych na 2018 rok. Decyzje można odbierać od 25 stycznia 
do 8 lutego w Urzędzie Gminy, pokój 1.12. Na bieżąco można odbie-

rać blankiety wpłat za odpady komunalne. Zapraszamy od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (we wtorki do godz. 17.00).

Ruszają zebrania wiejskie
Zapraszamy na coroczne spotkania mieszkańców z wójtem gminy. 

Zebrania w poszczególnych sołectwach odbędą się w okresie od 
stycznia do marca. Będą to zebrania sprawozdawcze, podsumowujące 
miniony rok. Tylko w Golasowicach odbędą się wybory sołtysa i rady 
sołeckiej w związku z upływem 4-letniej kadencji.  

Terminy zebrań wiejskich:
22 stycznia – Golasowice, godz. 17.30
15 lutego – Jarząbkowice, godz. 17.00

19 lutego – Krzyżowice, godz. 17.00
22 lutego – Pielgrzymowice, godz. 17.00

W pozostałych sołectwach zebrania odbędą się w marcu.

Osoba uprawniona do udzielania informacji: 
Tyberiusz Zawadzki – tel. 324756319.
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Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi 
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów,  
w dni powszednie od godz. 7.30 do 
15.30 należy dzwonić do Urzędu Gmi-

ny, tel. 32/ 47 56 330, w pozostałych godzinach 
oraz w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane 
są przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

• Urząd Gminy w Pawłowicach – 32/ 47 56 300
• Starostwo Powiatowe w Pszczynie – 32/ 449 23 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 32/ 210 47 20
• Urząd Skarbowy w Pszczynie – 32/ 449 22 00
• Sanepid Tychy - (32) 227 52 47
• Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej - 33/ 822 18 35
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

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

Orzechy włoskie 
łuskane kupię 

tel. 608 390 951

SPEŁNIJ 
MARZENIA 

Z KREDYTAMI

Banku Spółdzielczego  
w Pawłowicach

AKTUALNIE NAJTAŃSZY  
NA RYNKU

PROMOCJA
KREDYT CZTERY 

PORY ROKU

OFERUJEMY:
• korzystne oprocentowanie

• 0 zł za rozpatrzenie wniosku
• 0 zł za wcześniejszą spłatę kredytu

• szybką decyzję kredytową
• minimum formalności

MAMY RÓWNIEŻ W SWOJEJ OFERCIE
LOKATY

O ZRÓŻNICOWANYCH TERMINACH 
I ATRAKCYJNYM OPROCENTOWANIU,

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
TAKŻE SPECJALNĄ OFERTĘ DLA MŁODZIEŻY I JUNIORÓW 

na niezwykle korzystnych warunkach
Serdecznie zapraszamy do placówek naszego Banku

www.bspawlowice.pl   tel. 32- 4721924

Bezpłatne 
porady 

w Urzędzie Gminy
ZUS

w każdy pierwszy piątek miesiąca,  
w godz. 7.30 do 14.00  

(najbliższy termin 02.02) 
• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, 

rent i emerytur

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca,  

w godz. 9.00 do 11.00
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, 

funduszy unijnych i środków pomocowych,  
ewidencji zwierząt gospodarskich

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca,  

w godz. 13.00 do 14.00  
(najbliższy termin 06.02) 

• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela 
informacji na temat  odszkodowań z tytułu  

prowadzonej eksploatacji węgla. Kontakt do  
Działu Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 

32/7562 362; 32/7562 83.

Luna uciekła w Sylwestra,
mieszka w Pawłowicach.

Jeśli ktoś ją widział, prosimy  
o kontakt: tel. 792-674-149

ZAGINĘŁA LUNA!
MIEJSCE 

NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.gokpawlowice.pl
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Gimnazjalistki 
prowadziły warsztaty 
dla nauczycieli

Gimnazjalistki z Pielgrzymowic przeprowadziły warsz-
taty szycia filcowych stworków podczas ogólnopolskiej 
konferencji edukacyjnej dla nauczycieli.  

19 grudnia, w Parku Naukowo-
-Technologicznym Technopark  
w Gliwicach odbyła się III ogólno-
polska konferencja Edu IT – nowe 
technologie w edukacji. W tym 
roku miała ona zachęcić uczest-
ników do własnej aktywności. 
Warsztaty i prelekcje skupiały się 
wokół tego, co człowiek wytwarza, 
odkrywa i konstruuje. 

Uczennice trzecich klas wspól-
nie z nauczycielką Martą Flor-
kiewicz-Borkowską przeprowa-
dziły warsztaty szycia filcowych 
stworków oraz opowiedziały  

o realizowanych w szkole akcjach na rzecz chorych dzieci (uczennice 
same uszyły pluszowe stworki i kolorowe poduszki, które trafiły do 
hospicjów i potrzebujących dzieci). Pluszowe przytulanki wykony-
wały w czasie zajęć technicznych. Uczennice opowiedziały o swoich 
doświadczeniach związanych z szyciem, szczególnie o trudnych 
początkach oraz radości, jaką daje niesienie pomocy dzieciom. – To 
było dla nas wyjątkowe, ale na początku nieco stresujące wydarzenie 
– opowiadają gimnazjalistki: Martyna Skrond i Dominika Skrobol. 
– Wśród uczestniczek konferencji były krawcowe, mające dużo większe 
doświadczenie w szyciu. Były bardzo ciekawe naszych akcji i zdradziły 
nam kilka krawieckich sztuczek. 

Wszyscy byli pod wrażeniem działań gimnazjalistek i pasji, z jaką 
pomagają chorym dzieciom. – Z początku wcale nam się to szycie 
nie podobało. Wydawało się takie monotonne i nudne – opowiadają 
uczennice, które na pierwszych swoich zajęciach specjalnie łamały 
igły, byle tylko nie szyć. – Dziś robimy po sześć poduszek i wciąż wy-
myślamy nowe wzory.           

W czasie konferencji nauczycielki pod okiem naszych gimnazjali-
stek same uszyły swoje „awatarki” według swojego pomysłu. - Atmosfe-
ra była bardzo przyjazna i pełna twórczego działania – przyznaje Marta 
Florkiewicz – Borkowska, Nauczycielka Roku 2017, organizatorka  
i pomysłodawczyni działań. - Otrzymaliśmy wiele ciepłych słów ze strony 
nauczycieli, którzy mieli okazję zobaczyć i podziwiać pracę uczennic. To 
ich debiut ma konferencji, z którego spisały się rewelacyjnie! bs

Wielkie szycie dla 
WOŚP

Co można robić w piątek wieczorem w szkole? Na 
przykład można szyć.

5 stycznia, w auli Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach 
spotkali się przy „polarze, filcu i igle” nauczyciele oraz uczniowie. 
Wszyscy zasiedli do stołów, aby wspólnie szyć polarowe „podusz-
ko-stwory” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już szósty 
rok z rzędu Pielgrzymowice grają dla WOŚP! To wspaniała tradycja,  
w którą angażuje się cała społeczność szkoły. Wykonane przez uczniów 
poduszko-stwory, breloczki emotikony oraz przygotowane słodkości 
pojawią się 14 stycznia na stoisku w Galerii Jastrzębskiej. Dochód  
z ich sprzedaży trafi do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.    

Efekt piątkowego szycia był imponujący. Powstało kilkadziesiąt 
kolorowych i „milusich” poduszek w kształcie chmurek, myszek  
i kotków. – Już kiedyś uszyłam poduszkę na igły, więc jakoś sobie ra-
dzę – przyznała piątoklasistka, Zosia Swoboda. – Najważniejsza jest 
precyzja. Trzeba bardzo dobrze odwzorować wzór. Poduszkę wykańcza 
się ściegiem mostkowym, żeby poduszka była ładna, musi on być bardzo 
równy – mówi gimnazjalistka Magdalena Śleziona.

Wielkie szycie trwało aż do wieczora, a zapał uczniów robił wra-
żenie. bs    

O NARODZENIU JEZUSA W BLASKU OGNIA
26 i 27 grudnia oraz 6 i 7 stycznia, w Krzyżowicach, nieopo-

dal kościoła, wiele rodzin z zapartym tchem oglądało historię 
narodzenia Jezusa. Małe miasteczko Betlejem, w które zamienił 
się kawałek łąki, wypełniły warsztaty kowala, karczma i stajen-
ka. Przedstawienie przygotowane przez wspólnotę Cenacolo 
zachwyciło scenografią, a także znakomitą grą artystów- ama-
torów. Jasełka w plenerze zostały przygotowane przez młodych 
ludzi, przebywających w domu wspólnoty. Spektakl jest formą 
terapii, która ma im pomóc uporać się z problemami, szczególnie  
z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. bs
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