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AKTUALNOŚCI

Instalacja, która 
pełni funkcję 
wiaty parkingowej

Dach w Warszowicach 
do naprawy

W Pielgrzymowicach 
powstanie amfiteatr

Szkoła w Golasowicach 
zostanie rozbudowana

Około jednej trzeciej energii elektrycznej zużywanej 
przez urząd gminy będzie pochodziło z nowej instalacji 
fotowoltaicznej, zamontowanej w grudniu przy budynku.

Konieczna jest wymiana konstrukcji dachu na bu-
dynku szkoły w Warszowicach. Powodem jest jej zły stan 
techniczny.

Ciekawa inicjatywa zaplanowana jest do realizacji  
w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach. Z myślą o im-
prezach i występach powstanie tam amfiteatr.

14 stycznia Urząd Gminy Pawłowice ogłosił przetarg 
na rozbudowę szkoły w Golasowicach. Do  września budynek 
zostanie powiększony o dwie sale lekcyjne.    

Instalacja fotowoltaicznej ma moc 39,53 kWp i pokryje ok. 33 proc. 
energii elektrycznej zużywanej w Urzędzie Gminy Pawłowice. Z uwagi 
na układ połaci dachowych i ilość paneli do zabudowy wybrano 
budowę typu „car park”, która poza produkcją energii odnawialnej, 
dodatkowo pełni funkcję zadaszenia parkingu. Takie rozwiązanie jest 
ekologiczne i ekonomiczne, bo pozwala obniżyć koszt zakupu energii 
przez placówkę gminną, a przy tym jest bardzo praktyczne. Instala-
cje tego typu bardzo często można spotkać w Europie Zachodniej. 
Podobną ma także GZWiK w Krzyżowicach.   

Jak pisaliśmy w „Racjach Gminnych”, w 2018 roku gmina zrealizo-
wała trzy inwestycje związane z budową odnawialnych źródeł energii. 
Wszystkie wykonywane były w ramach jednego projektu, na który 
gmina otrzymała dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 
520 tys. zł. Wkład gminy wyniósł 231 tys. zł. Pozostałe dwie powstały 
na dachach Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach oraz Szkoły 
Podstawowej w Pielgrzymowicach. Planuje się, że dzięki powyższym 
instalacjom zapotrzebowanie w energię elektryczną, w każdej ze szkół 
zostanie zapewnione w ponad 65 proc.

W 2019 roku Gmina Pawłowice planuje dalsze inwestycje w ramach 
Odnawialnych Źródeł Energii m.in. na kolejnych obiektach użyteczno-
ści publicznej. Ma to uzasadnienie nie tylko ekonomiczne, ale przede 
wszystkim ekologiczne, poprzez ograniczenie emisji CO2 i PM 10. bs

To pierwsza tak poważna naprawa od czasu wybudowania szkoły. 
Drewniane elementy tworzące konstrukcje są już zbutwiałe i trzeba 
je wymienić na nowe.

Początkowo planowano jedynie wymienić blachę znajdującą się 
na dachu szkoły, jednak po wykonaniu ekspertyzy technicznej oka-
zało się, że prace są konieczne także w przypadku konstrukcji dachu.

Na 2019 roku zaplanowano opracowanie projektu i realizację 
projektu. Środki na inwestycję są już zarezerwowane w budżecie. bs

Miejscem realizacji ma być „zielone patio” tj. zielony teren znajdu-
jący się wewnątrz - pomiędzy częściami budynku szkoły z dostępem 
od korytarza. Na dzień dzisiejszy teren ten jest praktycznie nie  wy-
korzystywany. Teraz ma się to zmienić. Powstanie tam amfiteatr dla 
występujących zespołów i artystów. Widownia usytuowana zostanie 
na naturalnym zboczu, zaś na pozostałym fragmencie planowana jest 
budowa  placu zabaw dla najmłodszych. Trzymamy kciuki za pierwszy 
w gminie tego typu obiekt plenerowy. bs    

Projekt rozbudowy szkoły został podzielony na dwa etapy, które 
będą realizowane w latach 2019 -2020. W tym roku wykonywana 
będzie część dotycząca nadbudowy części przedszkolnej o dwie sale 
dydaktyczne (pracownie chemiczną i fizyczną) wraz z zapleczami 
dydaktycznymi. Prace obejmą również klatkę schodową, głównie  
w zakresie dostosowana do przepisów przeciwpożarowych.

Gmina zaplanowała zakończenie prac jeszcze przed 1 września 
2019 roku, ale dużo zależeć będzie od procedury wyboru wykonawcy 
oraz od warunków atmosferycznych, jakie zastaną budowlańców.  
Z kolei na przyszły rok zaplanowano budowę nowej sali gimnastycz-
nej, rozbudowę biblioteki oraz przebudowę układu komunikacyjnego 
w rejonie szkoły. Jeszcze w tym roku opracowany zostanie projekt 
przebudowy ul. Sienkiewicza. To droga znajdująca się za budynkiem 
szkoły, stanowiąca dojazd do przedszkola, zaplecza rekreacyjnego 
przedszkola i kilku posesji. W przyszłym roku planowane jest wyko-
nawstwo. 

Planowane są także inne inwestycje w placówkach oświatowych, 
ale o tym będziemy informować na bieżąco. bs      

Lampy na Kanarkowej
Trzy lampy ledowe będą oświetlały ul. Kanarkową w Pniówku. 

Inwestycja była realizowana w ramach funduszu sołeckiego i obej-
mowała budowę nowych punktów oświetleniowych wraz z punk-
tem zapalania. Lampy powinny zacząć świecić do końca przyszłego 
miesiąca, jak tylko firma Tauron wykona odpowiednie przyłącze. bs   
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Wywiad z Franciszkiem Dziendzielem, 
wójtem gminy Pawłowice

Panie Wójcie, rok 2019 
rozpoczął się na dobre, 
ale cofnijmy się nieco 
w czasie. Proszę powie-
dzieć, jak Pan ocenia rok 
2018?

To był dobry rok dla 
gminy Pawłowice, przede 
wszystkim dlatego, że sy-
tuacja gminy była stabilna. 
Nie musieliśmy się mierzyć 
z jakimiś szczególnie trud-
nymi wyzwaniami, czy klę-
skami żywiołowymi, tylko 
spokojnie realizować plany. 

Cieszę się, że w 2018 r. ostatecznie spłaciliśmy wszystkie zobowią-
zania wobec górnictwa i wykupiliśmy ostatnią transzę obligacji 
oraz spłaciliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW) – w sumie 13 mln 
zł. Cieszy również fakt, że dochody do budżetu gminy były o 3 mln 
zł większe, niż planowaliśmy i wyniosły ok. 97 mln zł.   

A wokół jakich obszarów zogniskują się najważniejsze 
działania gminy w 2019 roku?

W skrócie: wokół efektywności energetycznej i dostosowania 
bazy edukacyjnej do potrzeb oświaty w gminie Pawłowice oraz 
działań proekologicznych, które zresztą w dużym stopniu wiążą 
się z efektywnością energetyczną.

Efektywność energetyczna - co to znaczy?
Z pewnością każdy z nas zauważa, że energii zużywamy coraz 

więcej, a za zużytą energię trzeba płacić. Również gmina ponosi 
koszty związane z oświetleniem ulic, ogrzaniem budynków uży-
teczności publicznej, transportem. Z roku na rok koszty te są coraz 
większe. Umowa na 2019 rok przewiduje wzrost opłaty za energię 
o 76 %.  Staramy się wprowadzać rozwiązania, które pozwalają 
nam samym produkować energię. W gminie Pawłowice już kilka lat 
temu rozpoczęliśmy budowę instalacji fotowoltaicznych, które pro-
dukują energię elektryczną z energii słonecznej. 10 takich instalacji 
jest już zamontowanych przy urządzeniach Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji, na niektórych szkołach, przy urzędzie,  
a niedawno złożyliśmy wniosek na montaż kolejnych, tym razem 
na budynku szkoły nr 2 w Osiedlu Pawłowice, osiedlowym domu 
kultury, zespole szkół ogólnokształcących i budynku Centrum 
Kultury. Już w tej chwili ok. 10 % energii zużywanej przez gminne 
instytucje pochodzi z Odnawialnych Źródeł Energii OZE. Niektóre 
jednostki, np. szkoły będą w stanie wyprodukować aż 60 % potrzeb-
nej im energii. Innym sposobem jest ograniczenie zużycia energii, 
np. poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego 
typu LED. W minionych latach wymieniliśmy już około 260 opraw, 
ale to ciągle za mało. Dlatego, aby przyspieszyć wymianę starych 
opraw na nowe staramy się pozyskać środki zewnętrzne. Złoży-
liśmy już projekt na wymianę 1020 opraw oświetlenia ulicznego 
na oprawy typu LED na terenie całej gminy. Po realizacji projektu  
50 % opraw w gminie będzie typu ledowego.   

A baza edukacyjna? Czy w gminie powstaną nowe 
szkoły?

- Nie, jeżeli chodzi o budynki, ale będziemy zwiększać ilość 
oddziałów w poszczególnych placówkach i cały czas staramy się 

dopasować profile kształcenia w szkole ponadpodstawowej do 
potrzeb rynku pracy. W niektórych placówkach brakuje miejsca. 
W 2019 r. chcemy rozbudować Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Golasowicach powiększając go o dwie nowe pracownie. To 
będzie pierwszy etap prac. W kolejnym, 2020 roku, przy szkole po-
wstanie nowa sala gimnastyczna i będzie rozbudowana biblioteka. 
Zmieni się również układ komunikacyjny przy szkole, bo planujemy 
przebudować ul. Sienkiewicza. Dwie nowe sale powstaną też  
w przedszkolu w Warszowicach. Opracowujemy również projekt 
przebudowy dużej sali w Przedszkolu nr 1, tak aby w miejsce 
jednej powstały dwie. Rozpoczniemy prace projektowe związane 
z rozbudową przedszkola w Pielgrzymowicach o dodatkowe po-
mieszczenia, które można by wykorzystać na ewentualny oddział 
żłobkowy. Chcemy też wykonać przebudowę dachu na starej części 
warszowickiej szkoły, a na sali gimnastycznej wymienić pokrycie 
dachowe. Właśnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu 
na wykonanie projektu dla tego przedsięwzięcia. W tym roku 
zaprojektujemy też scenę plenerową i plac zabaw dla planowa-
nego oddziału przedszkolnego przy szkole w Pielgrzymowicach,  
a w Krzyżowicach planujemy wybudować nową salę gimnastycz-
ną i powiększyć szkołę o dwie sale lekcyjne i bibliotekę. Najpierw 
jednak trzeba wykonać projekt. W przypadku Krzyżowic, z uwagi 
na szkody górnicze, w finansowaniu przedsięwzięć będzie również 
partycypowała kopalnia.    

Ambitne plany.
Tak, ale zwracam uwagę, że nie wszystkie zadania będą zrealizo-

wane już w tym roku. Niektóre z nich są na razie w fazie projektów.  

A działania proekologiczne?
Oprócz już wspomnianej efektywności energetycznej, bę-

dziemy nadal realizować wymianę pieców w indywidualnych 
gospodarstwach domowych w ramach Programu ograniczenia 
niskiej emisji. W 2019 roku planujemy wymianę blisko 300 kotłów, 
a około 200 wymieniliśmy w roku ubiegłym. To są rekordowe 
liczby. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 3,3 mln zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z przeznaczeniem właśnie na ten cel. W tym roku powinno 
również przyspieszyć usuwanie azbestu. W tym przypadku również 
zdobyliśmy 1 mln zł dofinansowania, z którego będą mogli skorzy-
stać mieszkańcy. Co ważne, pieniądze będzie można przeznaczyć 
nie tylko na usunięcie azbestu, ale również na pokrycie kosztów 
związanych z wymianą dachu.

W gminie Pawłowice ma powstać wodny plac zabaw. 
W budżecie na 2019 r. zaplanowano pieniądze na projekt.

W związku z oczekiwaniami mieszkańców, faktycznie będziemy 
chcieli rozszerzyć ofertę rekreacyjną o wodny plac zabaw. Pojawiła 
się również możliwość współfinansowania tego przedsięwzięcia 
przez kopalnię w ramach powołanej Fundacji Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. W 2019 roku nie zabraknie również innych działań zwią-
zanych z rozszerzaniem, modernizowaniem i unowocześnianiem 
bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie oraz związanych z posze-
rzeniem dostępności i oferty kulturalnej dla mieszkańców. Trudno 
w tym miejscu przedstawić wszystkie działania inwestycyjne gminy 
na 2019 rok. Wszystkie one znajdują się w projekcie budżetu gminy 
na 2019 r., z którym można zapoznać się na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej.      

Dziękuję za rozmowę.
 Red.
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Technikum Logistyczne 
wyróżnione

Młodzi logistycy z Pawłowic mają kolejny powód do 
dumy. Technikum Logistyczne zostało wyróżnione przez 
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.  

Dyrektor szkoły Andrzej Wowra otrzymał z rąk kierownika jednostki 
certyfikującej European Logistics Association Instytutu Logistyki  
i Magazynowania, Zbyszka Krojenki, Promesę certyfikacyjną, która 
zaświadcza, że logistycy z Technikum w Pawłowicach kształcą się 
według najwyższych standardów europejskich.

Instytut Logistyki i Magazynowania to rządowa jednostka roz-
wijająca innowacyjność w logistyce. Pełni rolę polskiego centrum 
kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej. Należy 
do sieci instytutów badawczo-rozwojowych Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii.

11. miejsce w kraju w rankingu czasopisma 
„Perspektywy”

Czasopismo edukacyjne „Perspektywy" po raz kolejny opublikowało 
Ranking Liceów i Techników. Pawłowickie technikum znalazło się w nim 
na 11. miejscu w województwie śląskim i 50. w kraju, spośród 1731 
techników w całej Polsce!

Ranking pokazuje szkoły, w których warto się uczyć. Kryteriami 
oceny techników są sukcesy w olimpiadach, wyniki matury – z przed-
miotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych oraz wyniki 
egzaminów zawodowych.

Pawłowickie technikum kształci młodzież w 4 zawodach w klasach 
patronackich (technik logistyk - klasa patronacka JAS - FBG SA, technik 
chłodnictwa i klimatyzacji - klasa patronacka JBG-2 Sp. z o.o., technik 
elektryk - klasa patronacka JSW SA, technik górnictwa podziemnego 
- klasa patronacka JSW SA).

Przypominamy także, że w roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja 
do szkoły będzie dotyczyła absolwentów 3 klas gimnazjów i 8 klas 
szkół podstawowych. Wyniki rankingu: www.licea.perspektywy.pl,  
www.technika.perspektywy.pl

Nowy przewoźnik 
do Pszczyny

Przez ostatnie 17 lat komunikację na trasie Pszczy-
na - Pawłowice obsługiwał prywatny przewoźnik, który 
jednak od 2019 roku postanowił przestać realizować kursy. 
W związku z tym od 1 stycznia organizatorem komunikacji 
publicznej na tej trasie jest powiat pszczyński. Pisaliśmy  
o tym w poprzednim wydaniu.

Jakie nowości czekają na podróżujących?
Do tej pory kursy na trasie Pszczyna - Pawłowice nie były dofi-

nansowywane przez samorządy. Jednak ze względu na to, że trasa 
łączy dwie gminy, obowiązki organizatora komunikacji spoczywają 
w tym przypadku na powiecie, który poprzez zapytanie ofertowe 
wyłonił w trybie awaryjnym przewoźnika do obsługi kursów na trasie 
Pszczyna - Mizerów – Pawłowice. Jest to Przewóz Osób Zbigniew 
Czech z Mizerowa. 

Za ponad 216 tys. zł rocznie realizowanych jest 11 kursów tam  
i z powrotem w dni powszednie oraz po dwa kursy „tam” i „powrót” 
w soboty. Na trasie uwzględniony został nowy przystanek - Pszczyna 
Wodzisławska/Słowicza. Dodatkowo autobus będzie przejeżdżał 
przez Mizerów (do tej pory było tylko siedem kursów). W związku  
z dofinansowaniem samorządu tańsze o połowę będą bilety miesięcz-
ne. Bilet normalny z Pszczyny do Pawłowic będzie kosztował 137,50 
zł, bilet ulgowy dla uczniów 70,12 zł. Cena biletu jednorazowego 
pozostanie na tym samym poziomie. Gmina Pawłowice dopłaca do 
tego zadania kwotę 35.620 zł (jest ona wynikiem ilości wozokilome-
trów na jej terenie). Kwota dopłaty do wozokilometra wynosi 1,57 zł.

Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na: www.rozkladjazdy.powiat.
pszczyna.pl.

Brak skrzynki na listy 
może przysporzyć 
kłopotów

Brak skrzynki na listy może nieść poważne konsekwen-
cje w kontaktach z administracją publiczną. 

W sytuacji, gdy posesja nie 
posiada skrzynki pocztowej, 
goniec z urzędu gminy nie 
ma możliwości pozostawienia 
pisma ani awiza z informacją  
o konieczności  odebrania pi-
sma z urzędu . Sprawa jest 
ważna, bo w przypadku kore-
spondencji urzędowej często 
chodzi  o decyzje administra-
cyjne i inne ważne dokumenty. 
Trzeba dodać, że nieodebranie 
dwukrotnie  awizowanego pi-

sma powoduje automatyczne uznanie pisma za skutecznie doręczone. 
Od tego momentu zaczynają biec wszystkie terminy administracyjne 
np. na złożenie odwołania. 

Przypominamy zatem wszystkim właścicielom posesji, że to na 
nich spoczywa obowiązek prawny zainstalowania skrzynki na listy. To 
nie tylko ułatwi pracę gońcom, poczcie i kurierom, ale przede wszyst-
kim  uchroni adresatów przesyłek przed możliwymi negatywnymi 
konsekwencjami, przede wszystkim dostaniem się korespondencji  
w niepowołane ręce.  Do zawieszenia skrzynek obliguje mieszkańców 
prawo pocztowe.  Za jej brak właściciel nieruchomości może zostać 
ukarany grzywną. 
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Uczniowie I klasy podczas praktyk w JBG-2.
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Ach ta zima zła!

Wysoki poziom wód w Pawłówce

Obfite opady śniegu spowodowały utrudnienia w ru-
chu w całym regionie. Na drogach leży błoto pośniegowe, 
jest ślisko.

Od rana we wtorek, 8 stycznia, w całej południowej Polsce inten-
sywnie sypał śnieg. Drogowcy nie nadążali z odśnieżaniem i sypaniem 
dróg. Kierowcy skarżyli się na paraliż drogowy nie tylko na bocznych 
ulicach, ale też na krajówkach. - To były skrajnie trudne warunki, z jakimi 
mieliśmy do czynienie podczas tegorocznej Akcji Zima – mówi Krystyna 
Batko, kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy 
Pawłowice.

Intensywne opady śniegu spowodowały wyjątkowo trudną sytu-
ację na drogach. Na ulicach zalegała świeża warstwa śniegu, z którym 
kierowcy mieli sporo problemów. Zwłaszcza ciężarówki, które nie 
dają rady wyjechać pod nawet niewielkie wzniesienia. Tworzyły się 
gigantyczne korki. Ten największy miał miejsce na drodze krajowej 
w Warszowicach i ciągnął się aż do Żor. Na drodze krajowej w rejonie 
sygnalizacji świetlnej utknął na kilka godzin tir. Dopiero po reakcji 
zarządcy drogi (którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad) i posypaniu jezdni auta mogły ruszyć. Problem wystąpił 
także na drodze wojewódzkiej w kierunku Jastrzębia – Zdroju. Tam 
również ciężarówki nie mogły pokonać wzniesienia i zablokowały 
jezdnię w rejonie sklepu z chemią gospodarczą.         

W związku z trudną sytuacją na drogi skierowano wszystkie siły, 
jakie mają w dyspozycji wykonawcy tegorocznej Akcji Zima na terenie 
naszej gminy. Non stop jeździło 18 maszyn (pługopiaskarek i ciągni-
ków z pługami). Mimo ogromnego zaangażowania i wielkiego wysiłku 
włożonego w to, aby jak najszybciej odśnieżyć wszystkie ulice, przy 
tak intensywnych opadach śniegu nie było to możliwe. W pierwszej 
kolejności odśnieżane były drogi powiatowe i drogi główne z komu-
nikacją lokalną, a następnie drogi boczne, wewnętrzne, dojazdowe.

W związku z trwającą od soboty odwilżą, poziom wody w potoku 
Pawłówka, na odcinku szkód górniczych, niebezpiecznie się podniósł 
do wysokości wałów. Sytuację dodatkowo utrudnia przeciągająca się 
przebudowa przepustu w ciągu ul. Wyzwolenia, realizowana przez Powia-
towy Zarząd Dróg w Pszczynie. Na przekroczenie alarmowego stanu wód 
zareagowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji, które 
zamontowało dwie pompy, w celu obniżenia poziomu wody w Pawłówce. 
Interwencji podjęła się również kopalnia KWK Pniówek, odpowiedzialna 
za powstawanie w tym miejscu szkód górniczych i osiadanie terenu. Na 
jej prośbę pracownicy przedsiębiorstwa „SOTM Sp. z o.o.” zabezpieczyli 
workami z piaskiem uszkodzony wał od strony ul. Wyzwolenia. Sytuacja 
na bieżąco monitorowana była przez wójta gminy Pawłowice oraz 
pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Pawłowice. W chwili obecnej poziom wód nie zagraża przelaniem. Jednak 
z uwagi na aktualną pogodę sytuacja może ulec zmianie.

Przy ciągłych i tak dużych opadach śniegu, skupiono się przede 
wszystkim na zapewnieniu przejezdności na głównych drogach. Drogi 
boczne, ale też poszerzenia i mijanki były wykonywane dopiero po 
ustaniu opadów. Wykonawcy, mimo że pracowali od 3 w nocy przez 
cały dzień i aż do późnych godzin nocnych, nie byli w stanie zapewnić 
dobrych warunków na wszystkich drogach.

Ogromne problemy mieli również piesi, którzy mieli trudności  
z przebrnięciem przez zasypane  chodniki. W wielu miejscach zalegały 
olbrzymie warstwy śniegu, a sprzęt odśnieżający nie mógł przystąpić 
do interwencji, gdyż zaangażowany był na drogach. Dopiero kiedy 
opanowano sytuację na drogach, zajęto się ścieżkami dla pieszych. 
Były tam już takie hałdy śniegu, że musiał je usuwać ciężki sprzęt. Na 
niektórych chodnikach w gminie wciąż leży warstwa ubitego śniegu. 
Są miejsca, gdzie śnieg sięga nawet po łydki. Dodatkowym utrudnie-
niem są sięgające nawet jednego metra zaspy śnieżne zalegające 
wzdłuż chodników.

Jak informują służby gminne, chodniki będą na bieżąco odśnieża-
ne i posypywane piaskiem. Jednak w sytuacjach szczególnie trudnych, 
wykonawcy będą interweniować przede wszystkim na drogach.

W Akcję Zima gmina zaangażowała także służby Gminnego Ze-
społu Komunalnego. Cały czas pracował ciągnik z pługiem, którym 
dysponuje jednostka, a jej pracownicy usuwali hałdy śniegu z przy-
stanków, parkingów, ale też z dachów, na których zalegała spora  jego 
warstwa. Brygady GZK uprzątnęły dachy m.in. Gminnego Ośrodka 
Sportu, Urzędu Gminy, Centrum Kultury i Gminnego Zespołu Oświaty. 
Zapewniły bezpieczne dojścia do budynków użyteczności publicznej 
oraz budynków socjalnych.   

Mieszkańcy też mają obowiązki
Zima to obciążenie nie tylko dla służb gminnych, ale także dla 

właścicieli nieruchomości i to nie tylko w zakresie odśnieżania 
swojej nieruchomości, ale także przylegającego do niej chodnika.  
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dba-
łość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do 
przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg  
i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów 
elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, 
brył, nawisów lodowych i śniegowych. Odśnieżanie prywatnych par-
kingów (znajdujących się np. przy prowadzonej działalności) i dróg też 
jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Podobnie jak wjazdów 
do posesji. Pamiętajmy, to my odśnieżamy wjazd do swojego domu, 
nie wykonawcy Akcji Zima. bs

Gdzie interweniować
W szczególnie trudnych sytuacjach, które wymagają natych-

miastowej interwencji, prosimy o kontakt z koordynatorem akcji 
w urzędzie gminy pod nr telefonu: 32/ 47 56 341, a po godzinach 
pracy urzędu – z sołtysami.
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Z ŻYCIA GMINY

74. Marsz Śmierci

PTTK rozpoczyna 
sezon wycieczek

Karta Dużej Rodziny 
– teraz więcej 
możliwości 

Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców 
oraz młodzież naszej gminy do wspólnego oddania hołdu  
i uczczenia pamięci więźniów obozu Auschwitz – Birkenau, 
którzy w 1945 roku przeszli tzw. Marsz Śmierci.

Można się już zapisywać na styczniowe i lutowe 
wycieczki organizowane przez Gminne Koło PTTK w Paw-
łowicach.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą 
uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W sobotę, 19 stycznia 2019 r., około godz. 10.30 odbędzie się 
spotkanie związane z 74. rocznicą tego wydarzenia. Przy pomniku  
– mogile zbiorowej 19 więźniów – znajdującej się na cmentarzu przy 
kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, zostaną złożone kwiaty 
i zapalone znicze. Następnie wszyscy zgromadzeni wezmą udział  
w pochodzie do Jastrzębia – Zdroju, pod pomnik znajdujący się w Bziu. 
Organizatorem corocznych Marszów Pamięci jest Komisja Turystyki 
Pieszej Oddziału PTTK Radlin.    

Uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia będą 
również obchodzone w całym powiecie pszczyńskim w dniu  
18 stycznia 2019 r., gdzie na cmentarzach w Miedźnej, Pszczynie, 
Suszcu, Pawłowicach, Studzionce i Brzeźcach zostaną złożone kwiaty. 

Lśniący w słońcu 
śnieg, zachwycające 
pejzaże, trudno nie ulec 
tej bajecznej scenerii. 
Pamiętajmy jednak, że 
wędrówki zimą wyma-
gają lepszej kondycji  
i  przygotowania od 
trekkingu w pozosta-
łych porach roku.

Nie powinniśmy jednak rezygnować z wycieczek w góry zimą,  
a osoby, które chcą mieć pewność, że wszystko odbędzie się bez trud-
ności i przeszkód, zachęcamy do skorzystania z oferty Gminnego Koła 
PTTK w Pawłowicach, które organizuje cykliczne wyprawy w góry i nie 
tylko o każdej porze roku. 

27 stycznia planowana jest piesza wycieczka przebiegająca głównym 
szlakiem masywu Girowej. Szlak znany jest z rozległych panoram na 
Beskid Śląski, Śląsko –Morawski i Żywiecki. Ciekawostką jest obecność 
głównego wododziału rozdzielającego zlewiska Morza Bałtyckiego  
i Czarnego. Po drodze na piechurów czekają dwa schroniska i dłuższy po-
stój w jednym z nich. 24 lutego planowana jest wyprawa w Beskid Mały.

Organizatorzy zapewniają: przejazd autokarem, opiekę przewodnika 
i ubezpieczenie. 

Zapisy i informacje: pod nr tel. 534 591 356, e-mail: pttk@pawlowice.
pl lub osobiście w drugą i czwartą środę miesiąca w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pawłowicach w godz. 16.00-17.00.

Karta Dużej Rodziny przysługuje 
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 
niezależnie od dochodu. Od 1 stycznia 
2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą 
uzyskać również rodzice, którzy kie-
dykolwiek mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci. Karta jest wyda-
wana bezpłatnie każdemu członkowi 

rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do  
18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 
25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 
orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 
posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. To zniżki np. 
na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tań-
szego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, 
księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, 
książek czy… paliwa.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale rów-
nież przedsiębiorcy prywatni. Więcej aktualnych informacji oraz 
wykaz zniżek zamieszczony jest na stronach: www.mpips.gov.pl,  
www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, pok. 0.8 (parter), tel. 32 4756 347, 32 4756 342.

Kopalnia dofinansuje 
inicjatywy w Pawłowicach 

Pod koniec 2018 roku została powołana Fundacja 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jej celem jest wpieranie 
inicjatyw lokalnych i współpraca z samorządami, na których 
terenie JSW prowadzi swoją działalność.  

10 stycznia w Urzędzie Gminy Pawłowice wójt Franciszek Dzien-
dziel spotkał się z Aleksandrem Szymurą, dyrektorem pracy KWK 
„Pniówek" i równocześnie członkiem zarządu Fundacji, aby omówić 
możliwości finansowania inicjatyw realizowanych przez gminę  
w 2019 r. Chodzi m.in. o organizację Biegu Pawłowickiego oraz budo-
wę Wodnego Placu Zabaw na terenie Osiedla Pawłowice. 

Fundatorem i założycielem Fundacji jest JSW S.A. Rada Fundacji 
liczy jedenastu członków, jej zarząd składa się z pięciu osób.

Fundacja ma za zadanie współpracować z gminami w zakresie 
wsparcia finansowego różnych inicjatyw realizowanych przez sa-
morządy. bs 
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AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy Pniówka i Pielgrzymowic 
wybrali swoich sołtysów 

Za nami dwa pierwsze zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie na kolejną 
kadencję. W obydwu przypadkach mieszkańcy postawili na sprawdzone osoby. 

Cyk l  zebrań wiej-
skich w 2019 roku za-
inaugurował Pniówek.  
W spotkaniu, które odby-
ło się 7 stycznia, uczestni-
czyło ponad trzydziestu 
mieszkańców. Jedynym 
kandydatem na sołtysa 
był Zdzisław Goik, który 
pełni tę funkcję już od 
2003 roku. Mieszkańcy 
nie mieli wątpliwości, co 
do tego, kto powinien 
być sołtysem ich miejsco-
wości i wszyscy obdarzyli 
go zaufaniem na kolejną 
kadencję. – Dziękuję za tak 
ogromne poparcie. Mija już 16 lat, odkąd zostałem sołtysem – mówił 
Zdzisław Goik.

 W skład rady sołeckiej weszli: Halina Bryła, Henryk Foltyn, Marek 
Hanslik, Anna Kowalik, Helena Matera, Edward Smyła, Bernard Wowra. 

Wójt Franciszek Dziendziel przedstawił zgromadzonym miesz-
kańcom najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w sołectwie  
w ubiegłym roku. Prezentacja miała charakter multimedialny i została 
wyświetlona na ekranie.  Wójt omówił też plany gmina na 2019 rok 
i najważniejsze inwestycje, wśród których znalazły się m.in. projekt 
ścieżki dydaktycznej prowadzącej przez las i stanowiącej przedłużenie 
ul. Polnej.  W 2019 roku planowana jest kontynuacja prac związanych 
z budową sieci wodociągowej przy ul. Kanarkowej oraz opracowanie 
dokumentacji i realizacja przebudowy ul. Dąbkowej.         

W wolnych głosach i wnioskach mieszkańcy poruszyli temat 
zmian w kursowaniu transportu zbiorowego, aby lepiej odpowiadał 
on na potrzeby młodzieży dojeżdżającej do szkół m.in. z rejonu  
ul. Dąbkowej. Rozmawiano również o problemie „dzikich” budowli, 
które pojawiają się w sołectwie, budząc uzasadnione obawy miesz-
kańców. Jedna z takich rozpoczętych inwestycji znajduje się w okolicy 
ronda, gdzie inwestor uszkodził systemy korzeniowe drzew, inna 
– zlokalizowana jest obok boiska przy Domu Ludowym. Ponieważ 
trudno dotrzeć do inwestora i uzyskać potrzebne informacje, dlatego 
wójt zaproponował, że gmina wystąpi do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Pszczynie z wnioskiem o zbadanie i wyja-
śnienie sprawy. Gmina wnioskowała już do PINB-u w sprawie innego 
przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność betoniarską  w okolicy 
ul. Żniwnej. Tam z kolei zniszczeniu uległa droga.    

Inne wnioski dotyczyły poszerzenie ulicy Orlej, najlepiej o ścieżkę 
pieszo-rowerową od ul. Pszczyńskiej aż do Krzyżowic. Podobnie ma 
być rozwiązany ruch pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wodzisławskiej, 
począwszy od planowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą  
w kierunku obwodnicy. 

Pielgrzymowice – 9 stycznia      
W zebraniu, które odbyło się w Pielgrzymowicach, uczestniczyło  

79 mieszkańców. Zaczęło się od niespodzianki. Już na początku ze-
brania swoją rezygnację zapowiedziała dotychczasowa sołtys Iwona 
Baron. – Dziękuję za 12 lat współpracy. Już nie będę więcej kandydować 
– mówiła do zaskoczonych mieszkańców. 

Mieszkańcy nie wyobrażali sobie jednak innego kandydata na to 
stanowisko i po długich namowach pani Iwona zgodziła się kandy-
dować. – Zdjęłam już nawet tabliczkę z ogrodzenia z nazwą „sołtys”  

i poinformowałam rodzinę 
i znajomych o swojej de-
cyzji - mówiła pani sołtys, 
pytając mieszkańców, czy 
na pewno nikt nie chce 
kandydować. 

Chętnych jednak nie 
było, a dotychczasowa 
p a n i  s o ł t ys  u z ys k a ł a 
ogromne poparcie miesz-
kańców, zostając sołty-
sem Pielgrzymowic na 
kolejną kadencję. Pani 
sołtys podziękowała za 
wszystki głosy i poprosiła 
mieszkańców o pomoc  
w zorganizowaniu Doży-

nek Gminnych, które odbędą się 1 września właśnie w  Pielgrzymowi-
cach. W radzie sołeckiej znaleźli się: Brygida Baron, Bogdan Białończyk, 
Piotr Cimała, Janusz Kiełkowski, Marian Kiełkowski, Maksymilian 
Penkala, Adam Stuchlik.  

Intensywne opady śniegu w ostatnich dniach spowodowały, że 
podczas zebrania pojawił się temat odśnieżania. Uwagi mieszkańców 
dotyczyły przede wszystkich zasypywania wjazdów przez pługi. Inne 
sprawy dotyczyły przebudowy wodociągu na ul. Sikorskiego, który  
na pewnym odcinku został przerwany. Jak poinformowano w 2019 
r. zostanie przeprojektowywana sieć kanalizacji sanitarnej, która ma 
powstać w ciągu ulic Gruntowej i Borowej. Zadanie obejmie również 
odtworzenie nawierzchni. 

W swoim wystąpieniu wójt przekazał mieszkańcom najważniejsze 
informacje związane z uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla pod 
Pielgrzymowicami. Poinformował, że gmina odwołała się od decyzji 
środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach, która nie uwzględniła uwag zgłoszonych 
przez wójta gminy w zakresie niezgodności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Odwołanie RDOŚ przekazał do 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który ma 
je rozpatrzyć do końca stycznia.

Mieszkańcy brawami przyjęli informację, że w budżecie gminy 
zaplanowano 250 tys. zł na prace konserwatorskie nawy głównej 
zabytkowego kościoła św. Katarzyny. 

 Sabina Bartecka

Zebrania wiejskie 
sprawozdawczo-wyborcze:

JARZĄBKOWICE: 17 stycznia, godz. 17.00, 
Dom Ludowy w Jarząbkowicach

WARSZOWICE: 23 stycznia, godz. 17.00, 
Strażnica OSP w Warszowicach 

Zebrania wiejskie sprawozdawcze: 
GOLASOWICE: 30 stycznia, godz. 17.00, 

Strażnica OSP w Golasowicach 

PAWŁOWICE : 4 lutego, godz. 17.00, 
Centrum Kultury Pawłowice

KRZYŻOWICE : 7 lutego, godz. 16.00, 
Dom Ludowy w Krzyżowicach
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Sołtysem Pniówka został Zdzisław Goik, 
a sołtysem Pielgrzymowic - Iwona Baron. To ich kolejne kadencje.
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WYDARZENIA

Maraton fitness dla Jagody Stradomskiej
16 lutego w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach odbędzie się Maraton Fitness dla Jagody Stradomskiej. 

Celem maratonu jest zebranie pieniędzy, które w całości będą przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne dla małej dziew-
czynki, która skradła serca wielu ludzi. 

Jagoda urodziła się bez rączek, ale dzięki 
naszej pomocy może pokonać przeciwności 
losu. To wesoła dziewczynka, która zaraża 
wszystkich dookoła swoim szerokim uśmie-
chem. Jej buzia najczęściej promienieje  
z radości. Malutka jeszcze długo nie będzie 
zdawała sobie sprawy z tego, z jak poważną 
wadą przyszła na świat i jakie problemy może 
napotkać w przyszłości. Jej uśmiech nie po-
zwala jednak załamywać się rodzicom, którzy 
robią wszystko co w ich mocy, by córeczka 
przystosowywała się do trudów życia.

Dwie diagnozy
Rodzice Jagódki bardzo pragnęli dziecka i byli szczęśliwi, kiedy do-

wiedzieli się o ciąży. Pierwsza informacja wskazywała na ciążę bliźniaczą. 
Niestety, w 8 tygodniu jeden z płodów obumarł. Lekarz uspokajał, ale nalegał 
aby zrobić szczegółowe badania. W 13 tygodniu ciąży kobieta poddała 
się badaniu USG oraz krwi. Wyniki, które przekazał specjalista, nie dawały 
żadnych powodów do niepokoju. Medyk podkreślał, że USG jest wręcz 
wzorowe. W opisie badania zostało zaznaczone, że obie ręce są widoczne. 
Osiem tygodni później Katarzyna Stradomska ponownie zgłosiła się na 
badanie do tego samego specjalisty, który podczas badania nie potrafił 
już dostrzec na monitorze kości ramiennych u dziecka. Stwierdził poważną 
wadę płodu i skierował ciężarną do szpitala w Krakowie. 

Decyzja o życiu lub śmierci
Małżonkowie przeżyli szok, gdy usłyszeli, że ich córeczka nie rozwija 

się prawidłowo. Lekarze z Krakowa stwierdzili niedorozwój płodu. Przy-
znali, że dziecko urodzi się bez rączek. Poinformowali też, że w takim 
przypadku pani Katarzyna może skorzystać z legalnego zabiegu aborcji. 
Małżonkowie stanowczo odmówili. „W głębi duszy czułam, że ona chce żyć  
i muszę ją mieć. Teraz wiem, że była to najlepsza decyzja” - mama Jagód-
ki nie kryje wzruszenia. Jej córka przyszła na świat 7 marca w szpitalu  

w Dąbrowie Tarnowskiej. To był jeden  
z najszczęśliwszych dni w rodzinie Stradom-
skich. Dziewczynka ważyła 2,470 kg i miała 48 
centymetrów długości.

Nóżki zastąpią jej rączki
Gdy Jagoda skończyła trzy miesią-

ce, zaczęła się jej rehabilitacja. Dwa razy  
w tygodniu jeździ z mamą na zabiegi do 
Tarnowa. Poddawana jest ćwiczeniom 
wzmacniającym jej tułów i nóżki. Raz  
w miesiącu małżonkowie jeżdżą też  
z córeczką do specjalistów z zakresu rehabilita-
cji do Kielc. Od przyszłego roku państwo Stra-

domscy mają zamiar zabierać Jagódkę na turnusy rehabilitacyjne. - Chcemy 
żeby miała silne nogi. W przyszłości będą zastępowały jej ręce. Już teraz czasami 
łapie zabawki stopami - podkreśla mama dziewczynki. Jagodę czeka długa 
droga do samodzielności. W przyszłości mogą być jej potrzebne także protezy,  
a sama rehabilitacja oznacza olbrzymie wydatki dla rodziców.

Liczy się każda pomoc
Każdy może pomóc w rehabilitacji dziewczynki, zbierając m.in. 

nakrętki od butelek. 16 lutego w GOS w Pawłowicach odbędzie się 
Charytatywny Maraton Fitness, podczas którego organizowana będzie 
zbiórka do puszki. W jego organizację zaangażowała się mieszkan-
ka Osiedla Pawłowice Monika Bronny (ciocia Jagódki), która razem  
z wieloma innymi mieszkańcami naszej gminy, m.in. Katarzyną Rączką, 
Martą Menżyk i innymi zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnej 
sportowej zabawy z klubami fitness z okolicznych miast (Spot Finess  
z Pszczyny, Bestfit Club z Jastrzębia – Zdroju, Weronika Porada z Żor, Szkoła 
Jogi Padma z Pawłowic).

Podczas maratonu będzie można poćwiczyć, ale również skorzystać  
z porad wykwalifikowanych dietetyków oraz kosmetologów. 

Zachęcamy do uczestnictwa. 

Urodziło się więcej 
dziewczynek niż chłopców

118 dziewczynek i 102 chłopców – przyszło na świat  
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Urząd Gminy opu-
blikował dane statystyczne dotyczące urodzeń i zgonów  
w 2018 roku. 

W ubiegłym roku w naszej gminie przyszło na świat 220 dzieci. Jest 
to o 12 urodzeń mniej niż w roku poprzednim, kiedy to urodzeń było 
bardzo dużo i o 18 dzieci mniej niż w rekordowym 2009 roku, kiedy 
to urodziło się 238 dzieci. 

Najczęściej nadawanymi imionami dla chłopców były: Antoni  
(7 dzieci otrzymało takie imię), Mikołaj (6). Wśród dziewczynek, podob-
nie jak w ubiegłym roku najbardziej podobały się: Hanna (11) i Zuzanna 
(9).  Niektórzy rodzice postawili na oryginalność. Wśród najbardziej 
nietypowych imion znalazły się: Lara i Teodor.

Stan ludności w gminie Pawłowice 31 grudnia 2018 roku wynosił 
17.544 osób. Jest to o 57 osób mniej niż w roku 2017. Na pobyt czaso-
wy na terenie gminy zameldowanych jest 275 osób. W ubiegłym roku 
zmarło 123 mieszkańców gminy. Przyrost naturalny wzrósł nieznacznie 
z 95. w roku 2017 do 97. w roku 2018.

Liczba osób, które zawarły związek małżeński, od trzech lat utrzy-
muje się na podobnym poziomie. W 2016 roku było to 196 osób,  
w 2017 roku – 194 osoby, a w 2018 – 193 osoby.

Zobacz dokładniejsze dane w tabelkach. bs

Stan ludności w sołectwach 
w gminie Pawłowice 

na 31.12.2018 
Golasowice 1.457

Jarząbkowice 653

Krzyżowice 1.023

Osiedle Pawłowice 5.098

Pawłowice 3.859

Pielgrzymowice 2.838

Pniówek 525

Warszowice 2.091

Razem
17.544 pobyt stały
275 pobyt czasowy

Urodzenia 220 Dziewczynki 118, 
Chłopcy 102

Zgony 123

Ilość osób 
z Gminy Pawłowice, które 

zawarły małżeństwo
193

zd
j. S

tu
di

o 
M

ag
dy

 M
.



9RACJE GMINNE

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pra-
cy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa 
cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia 
społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.
Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Osiedlowym Domu 

Kultury w Pawłowicach przy ul. Wojska Polskiego 11.

Harmonogram działania:
poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00

wtorek: od godz. 15.00 do 19.00
środa od godz. 9.00 do 13.00

czwartek od godz. 9.00 do 13.00
piątek od godz. 15.00 do 19.00

By skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest wcze-
śniejsze umówienie wizyty (to wymóg wynikający z ustawy o nieodpłat-
nej pomocy prawnej). Można to zrobić na dwa sposoby:

• korzystając z elektronicznej kolejki, która dostępna jest tutaj:  
www.powiat.pszczyna.pl/pomoc-prawna/

• dzwoniąc pod numer telefonu: 32 449 23 78.

WYDARZENIA

SportCafe – miejsce z charakterem

Pomoc prawna teraz bardziej dostępna

W miejscu, gdzie jeszcze niedawno znajdował się salon fryzjerski, na przeciw Centrum Kultury w Pawłowicach, 
powstała nowa kawiarnia. Jej właściciel przyznaje, że spowodował to przypadek.

1 stycznia 2019 roku zmieniła się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są po-
wiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej jest znacznie łatwiejsze.

Po przejściu na emeryturę szukałem jakiegoś zajęcia dla siebie – mówi 
Janusz Sojka z Pawłowic, właściciel SportCafe. - Pojawił się pomysł, 
aby postawić w Pawłowicach przyczepę z lodami tajskimi, goframi 
bąbelkowymi i herbatą bubble tea.

Pomysł wypalił, a w słoneczne dni przed przyczepą ustawiała się 
spora kolejka miłośników lodów. Miejsce szybko stało się miejscem 
„lodowych” pielgrzymek pawłowiczan i mieszkańców sąsiednich miej-
scowości. - Lokal po fryzjerze stał pusty. Wydzierżawiłem go jako zaplecze 
na potrzeby naszej przyczepy, ale ciągle zastanawiałem się, co robić zimą. 
Tak powstało SportCafe.

Jej właściciel, żeby zobaczyć obowiązujące trendy na rynku, naj-
pierw odwiedził targi gastronomiczne w Warszawie, Poznaniu i Katowi-
cach. - Kiedyś jako pracownik KWK „Pniówek” jeździłem na targi górnictwa, 
dziś odwiedzam targi związane z gastronomią. – śmieje się. - Jedno się 
jednak nie zmieniło. Zawsze interesował mnie sport. Stąd nazwa SportCafe.

Janusz Sojka przez 3 lata pełnił funkcję prezesa GKS Pniówek' 74 
Pawłowice. W młodości był piłkarzem. - Chciałem stworzyć miejsce,  

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest  
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzy-
skaniem takiej porady, uprawniona osoba musi złożyć pisemne oświad-
czenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.

Nowy cykl w gazecie. Tym razem przyjrzymy się nowym firmom działającym na terenie 
gminy. Cykl rozpoczyna kawiarnia, która w październiku powstała w centrum Pawłowic.   

w którym kibice będą mogli wspólnie oglądać mecze piłkarskie i inne 
transmisje sportowe  – mówi. - Strefy kibica są w wyznaczonych godzinach 
zawsze we wtorki i środy, a transmisje można oglądać na 3 telewizorach.

SportCafe szybko zyskało na popularności. To ulubione miejsce 
koleżeńskich pogaduszek, spotkań po „wędrówce z kijami” czy 
po treningu na hali, ale też miejsce niedzielnych spacerów rodzin  
z dziećmi. Odbywają się tutaj również przyjęcia urodzinowe i spo-
tkania towarzyskie, m.in. Klub Biegacza zorganizował w lokalu swoje 
podsumowanie sezonu.

Tym, co przyciąga pawłowiczan są: dobra kawa, pyszne desery  
i ciasta. Dodajmy, że w większości wszystkie te kolorowe i smakowite 
słodkości przygotowuje żona właściciela, najpierw testując nowe 
przepisy na rodzinie i znajomych. Są też ciepłe przekąski i dania znane 
z przyczepy (lody, gofry i herbata).

Właściciel zapowiada, że w okresie letnim przy kawiarni otwarty 
zostanie ogródek, ponownie na parkingu stanie też przyczepa.

 Sabina Bartecka          

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym,

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania doty-
czącego jej problemu prawnego;

• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa 
w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych  
w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
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KULTURA
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Jak co roku zapraszamy na bal karnawałowy dla najmłod-
szych wraz z rodzicami. Bal odbędzie się w Domu Kultury w 
Pawłowicach Osiedlu 24 stycznia o godz. 17.00. Wstęp 10 zł.

Brawurowy komediodramat 
w Centrum Kultury

Długoletnie małżeństwo postanawia ożywić swój zwią-
zek i z egzemplarzem popularnego poradnika seksualnego 
rezerwuje miejsce w hotelowym pokoju. Jak protagonista 
przyzwyczajony do wizerunku poczciwej żony i kochającej 
matki zareaguje na widok tejże cedzącej niecenzuralne słowa 
i odzianej w strój tzw. dominy rodem z filmu dla dorosłych? Co 
kryje się pod powierzchnią weekendu, który w założeniu ma 
przywrócić małżonkom dawny wigor i pożądanie? Brawurowy 
komediodramat w reżyserii Piotra Wiśniewskiego ze znakomi-
tymi aktorami scen śląskich, Małgorzatą Gadecką i Dariuszem 
Wiktorowiczem to błyskotliwie napisane dialogi, których duch 
jest echem rozmów wielu współczesnych małżeństw. Codzien-
ny pęd, skoncentrowanie na wychowaniu dzieci, zawodowe 
obowiązki, przyzwyczajenie i nuda wiodą do zdefiniowania 
relacji na nowo, gdzie fantazje i własne potrzeby schodzą na 
dalszy plan. Czy jest szansa na powrót wielkiej namiętności 
sprzed lat,  gdy balansują na granicy ostatecznego rozstania? 
Kolejne gry i zabawy pary są pretekstem do głębokiej rozmowy 
w poszukiwaniu tego, co łączy i niwelowaniu tego, co dzieli. 
Jaki będzie jej finał?

Zobaczcie jak kończy się ta historia 9 lutego 
o godzinie 18.00 w Centrum Kultury w Pawłowicach.

Bilety w cenie 40 zł do nabycie w kasie GOK oraz online.

Poszukiwane dawne pocztówki 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach 
zwraca się z prośbą o wypożyczenie dawnych 
pocztówek, fotografii przedstawiających 
ciekawe miejsca i obiekty naszej Gminy. Ma-
teriały będą wykorzystane do opracowania 
książki ukazującej obraz gminy z przeszłości.  
Dokumenty można składać w bibliotece: Paw-
łowice, ul. Zjednoczenia 65 w godz. 9.00-19.00. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 
tel. 32/ 47-22-198.
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Ferie Zimowe z GOK
Ciekawie i aktywnie spędzone 

ferie zimowe w Gminnym Ośrod-
ku Kultury – tutaj nie ma miejsca 
na nudę! Kończą się już zapisy na 
Ferie z GOK. Pozostały już tylko 
ostatnie miejsca na 13, 14, 18 i 22 
lutego. Szczegółowy program na  
www.kultura.pawlowice.pl. 

Warsztaty i wycieczki skierowane są do dzieci w wieku 
7-12 lat. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
wpłat. Informacje: tel. 32/47 22 570.

Dzieci śpiewają 
kolędy

Magiczny koncert kolęd i pastorałek odbył się 6 stycznia 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Osiedlu Pawłowi-
ce. Dla licznie zgromadzonej publiczności występujący przy-
gotowali wiele niespodzianek muzycznych i artystycznych.

W programie znalazły się tradycyjne kolędy i pastorałki, usły-
szeliśmy m.in.: „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, „Wśród nocnej 
ciszy”, a także  „Mizerna cicha” i inne piękne kolędy, które zostały 
przygotowane przy udziale nauczycieli prowadzących. Zachwyciły 
one licznie zgromadzoną publiczność w świątyni. Wystąpili: grupa 
wokalna Fantazja, zespół wokalny Margo, chór ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 oraz grupa dzieci z Dziecięcego Zespołu Regionalnego 
"Pawłowice".

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tegorocznych koncertów kolę-
dowych, które wprowadziły mieszkańców naszej gminy w wyjątkowy 
nastrój – mówi Mariusz Grygier, dyrektor GOK Pawłowice. - Gratuluję 
wspaniałego pomysłu oraz przygotowania. bs  

Jose Torres i Havana Dreams 
już w marcu w Pawłowicach  

Zróżnicowany program artystyczny - wzbudzający wiele emo-
cji od radości do nostalgii, oddający klimat i energię hawańskich 
ulic. W trakcie koncertu Jose wprowadza w tematykę utworów, 
opowiada kubańskie anegdoty, wchodzi w interakcję z gośćmi. 
Jest to muzyczne show ze znanymi i lubianymi akcentami oraz 
nowymi premierowymi aranżacjami. Zespół doskonale angażuje 
publiczność do wspólnej zabawy. 

Artysta wraz z zespołem wystąpi 3 marca o godz. 18.00 w Cen-
trum Kultury w Pawłowicach. Bilety wkrótce trafią do sprzedaży.
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SPORT

UKS Warszowice drużyną roku 2018 
województwa śląskiego

W plebiscycie sportowym „Dziennika Zachodniego” Sportowiec Roku 2018 mieliśmy aż czterech reprezentantów, 
którzy wygrali etap powiatowy i zakwalifikowali się do finału w województwie! Największy sukces odniosła drużyna UKS 
Warszowice, która została najlepszą drużyną w województwie śląskim.

Dziennik Zachodni po raz kolejny 
zorganizował plebiscyt dla czytelników,  
w którym wybierali oni sportowca, tre-
nera i drużynę roku 2018. W konkursie 
mieliśmy aż czterech swoich reprezentan-
tów. Na pierwszych miejscach w etapie 
powiatowym znaleźli się: Wojtek Melerski  
– mieszkaniec Osiedla Pawłowice, za-
wodnik motocrossu (Sportowiec Junior 
chłopców), Wiktoria Niemiec z Pniówka, 
reprezentantka Klubu Karate Kyokushin 
Shogun Żory (Sportowiec Junior dziewcząt), 
Robert Stajer z UKS Warszowice (Trener 
Roku) i wreszcie UKS Warszowice (Drużyna 

Roku). Przeszli oni do drugiego etapu plebiscytu na szczeblu wojewódzkim. 
Głosowanie trwało od 21 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. Najwięcej 
głosów zdobyła drużyna z Warszowic, która z wynikiem 1062 oddanych gło-
sów zdobyła pierwsze miejsce i tytuł Drużyny Roku 2018 w województwie 
śląskim. Młodzi piłkarze pokonali aż 35 drużyn z województwa.

Klub z Warszowic ma sporo sukcesów na swoim koncie. Zdobył m.in. 
wicemistrzostwo III Młodzieżowej Ligi Futsalu juniorów oraz dwa indy-
widualne wyróżnienia dla najlepszego zawodnika i najlepszego strzelca 
ligi. Może się też pochwalić III miejscem w rozgrywkach IV ligi juniorów 
starszych oraz IV miejscem drużyny żaków w Klubowych Mistrzostwach 
Powiatu Pszczyńskiego. Drużyna skrzatów była z kolei najlepsza w lidze 
podokręgu Tychy.

Prezesem klubu jest Robert Stajer, który w plebiscycie Dziennika Za-
chodniego zajął wysokie 6 miejsce. - Sama nominacja jest dla mnie dużym 
wyróżnieniem. Moim celem było i nadal jest propagowanie sportu wśród dzieci 
i młodzieży – mówi Robert Stajer. Jak podkreśla, receptą na sukces jest ciężka 
praca trenerów i zawodników, wsparcie rodziców oraz serdeczna atmosfera, 
jaka panuje na treningach. - Każdy trener marzy o zwycięstwach – mówi 
Robert Stajer. - My staramy się podejść do szkolenia inaczej, najważniejsza jest 
dla nas bowiem radość, jaką nasi wychowankowie czerpią z gry w piłkę nożną. 
A sukcesy przychodzą same. Dziękujemy mieszkańcom gminy za oddane głosy. 
Teraz już możemy stanowczo powiedzieć, że reprezentujemy Gminę Paw-
łowice, dlatego na wszystkich naszych strojach zostanie umieszczony 
herb Gminy Pawłowice.

Pozostali nasi reprezentanci: Wiktoria Niemiec i Wojtek Melerski 
uplasowali się odpowiednio na 17 oraz 20 miejscu.

UKS Warszowice ogłasza nabór
Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 21 lat zapraszamy do drużyn 

piłkarskich UKS Warszowice. Dla najmłodszych chłopców i dziew-
czynek organizowane jest piłkarskie przedszkole. Nabór jest 
ciągły i trwa cały rok. - Nie ważne ile umiesz, liczy się to, że chcesz, 
a resztą zajmą się nasi trenerzy. Zapraszamy do szkolenia wszystkie 
dzieci z gminy Pawłowice i okolic – zachęcają władze klubu.

Składki wynoszą 30 zł miesięcznie za pierwsze dziecko  
i 15 zł za każde kolejne.

Informacje i zapisy:
Zapisać się można na każdym treningu. Dodatkowych 

informacji udzielają: wiceprezes ds. sportowych Mateusz Plin-
ta, tel. 665569959 oraz prezes Robert Stajer, tel. 721317930,  
ukswarszowice@wp.pl. 

Osobowość Roku 2018
Miło nam poinformować, że kolejni mieszkańcy naszej gminy 

uzyskali nominację do plebiscytu Dziennika Zachodniego „Oso-
bowość Roku 2018”.

Głosami czytelników zostanie wybrana Osobowość Roku 2018 
w każdym mieście na prawach powiatu i w każdym powiecie  
w województwie. Kandydaci wybierani są w czterech kategoriach: 
kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność  
i społeczność lokalna oraz biznes.

Nominację z naszej gminy otrzymali: Ewa Sikora, instruktorka 
GOK Pawłowice (kategoria: kultura), Genowefa Klimosz, wieloletnia 
radna i działaczka społeczna, Janusz Nowak, prezes koła emery-
tów z Pawłowic (kategoria: samorządność i społeczność lokalna) 
oraz Tomasz Sobocik, finalista mistrzostw świata we fryzjerstwie 
(kategoria biznes).  

Głosowanie trwa do 6 lutego do godz. 22. Głosować można 
SMS-em lub klikiem. Ewa Sikora (SMS o treści KAK.283), Geno-
wefa Klimosz (KAS.85), Janusz Nowak (KAS.109), Tomasz Sobocik 
(KBZ.27) na numer 72355. Koszt 2,46 zł z VAT.  

Gala wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego na Stadionie Śląskim  
w Chorzowie. Drużyna z Warszowic otrzyma voucher o wartości  
3 tys. zł na sprzęt sportowy. Gratulujemy drużynie UKS Warszowice 
oraz pozostałym laureatom plebiscytu. bs
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INFORMACJE

ZIMOWE PRZYGODY 
W BIBLIOTECE

ZIMOWE PRZYGODY 
W BIBLIOTECE

18.02 poniedziałek  10.00-12.00
„Zima w górach - śnieg, mróz, wiatr...”

19.02 wtorek  10.00-12.00
„Lato - upał i żar z nieba...”

Zajęcia poprowadzą podróżnicy z firmy 
Opowiadamy o świecie!

20.02 środa  09.00-11.00
„Labolatorium śniegu”

21.02 czwartek  10.00-12.00
„Detektyw Pozytywka na tropie”

22.02 piątek  17.00-21.00
„Popołudnie z duchami”

Informacje i zapisy w GBP Pawłowice, tel. 32 472 21 98

Disco na łyżwach

Zima lubi dzieci

W piątek, 4 stycznia, na lodowisku w Pawłowicach, od-
była się po raz pierwszy w tym roku, „Dyskoteka na lodzie”. 
Kolejna impreza tego typu odbędzie się 8 lutego.

Śnieg i zima to prawdziwa frajda dla dzieciaków.  
W końcu można jeździć na nartach i sankach, urządzać 
wyścigi w zjeździe z górki, i lepić bałwany.

Zimowa dyskoteka przyciągnęła tłum młodzieży. Zwłaszcza, że 
biletem wstępu były słodycze, które przekazano już podopiecznym 
Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach. Inicjatorem pomysłu 
była młodzież uczęszczająca do ZSO w Pawłowicach.

Kolejna zabawa z muzyką już 8 lutego o godz. 20.00.

Z zimy dorośli cieszą się mniej, bo i auto trzeba odśnieżać i więcej 
na ogrzewanie wydać. Jednak warto się przemóc, i wyjść na spacer 
z dziećmi. Wspólne lepienie bałwana i jazda na sankach będzie dla 
dziecka niezapomnianą przygodą, a towarzystwo rodzica sprawi, że 
nasze pociechy będą pamiętać te chwile zabawy przez całe życie.

Opady śniegu, które pojawiły się na początku stycznia, sprawiły, że 
dzieci wręcz oszalały ze szczęścia podczas zabaw w śniegu. - Jest re-
welacyjnie, najbardziej lubimy zjeżdżać na sankach – przyznają Oliwier 
Stann, Kacper Wojtyniak, Michał Gabryel i Kacper Kałużny. Chłopaków 
spotkałam na nowym boisku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Pawłowicach. To teraz ich ulubione miejsce zabaw. - Wcześniej 
chodziliśmy na górkę obok lodowiska, ale ta tutaj jest większa. Świetne 
miejsce. Żeby tylko śnieg utrzymał się do ferii. bs   

Wyjazd na narty
Gminny Ośrodek Sportu zaprasza wszystkich miłośników białego 

szaleństwa na drugi w tym sezonie wspólny wyjazd na narty. W po-
przednim do Szczyrku wzięło udział ponad 40 osób. Tym razem nar-
ciarze będą szusować na stokach ośrodka narciarskiego Zwardoń SKI.

Wyjazd odbędzie się 2 kutego (sobota) o godz. 7.00 z parkingu 
przy kościele pw. Jana Chrzciciela w Pawłowicach.

Koszt uczestnictwa wynosi: 25 zł dorośli, 15 zł dzieci i młodzież 
do 18 lat. Cena obejmuje: przejazd, ubezpieczenie oraz zniżkę na 
karnet dzienny do 15�.

Zapisy przyjmowane są w kasach Gminnego Ośrodka Sportu  
w Pawłowicach. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

Zawody narciarskie
16 lutego odbędą się zawody narciarskie dla mieszkańców 

gminy Pawłowice. To coroczna impreza, która przyciąga entuzja-
stów białego szaleństwa. Zawody skierowane są do wszystkich 
miłośników narciarstwa, a zwłaszcza dla amatorów, którzy chcą 
wziąć udział w sympatycznej i dobrze zorganizowanej imprezie. 
Szczegóły w kolejnym wydaniu gazety!   
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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. 32 391 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).

Jak możemy przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza?

Zdecydowana 
większość z nas 
uważa, że zanie-
czyszczenie po-
wietrza to istotny 
problem i twier-
dzi, że powinny 
zostać podjęte 
dodatkowe dzia-
łania  w walce 
z  problemami 
s p o w o d o w a -
nymi smogiem.  
Z drugiej strony 
nie zdajemy so-

bie sprawy, jak bardzo jesteśmy niewolnikami stereotypów i przyzwy-
czajeń oraz przekonania, że nasze zachowanie jest i tak bez znaczenia 
wobec ogromu problemów, jakich środowisku przysparzają zakłady 
przemysłowe. A przecież największa odpowiedzialność za stan po-
wietrza spoczywa na domach jednorodzinnych, które są wyposażone  
w przestarzałe kotły grzewcze, wykorzystujące paliwa o niskiej jakości  
i które są głównym źródłem niskiej emisji w naszej gminie.

Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu przyczyniamy się do 
pogorszenia jakości powietrza, ale również wszyscy możemy temu 
zapobiegać. Nasze codzienne wybory mają naprawdę bardzo duży 
wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i my sami możemy 
zrobić bardzo dużo dla poprawy jego jakości.

Wsparcie dla mieszkańców
• program „Czyste Powietrze” – skierowany do osób fizycznych, 

będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób 
posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jedno-
rodzinnego. Dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Szczegółowe informacje na stronie www.
wfosigw.katowice.pl w zakładce „Czyste Powietrze” lub pod nu-
merem telefonu 32/ 603 22 52.

• „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice na 
lata 2018-2019” – skierowany do osób, będących właścicielami 
lokali lub budynków mieszkalnych na terenie gminy Pawłowice, 
które złożyły w lutym 2018 r. deklaracje i zostały objęte tym 
Programem. Na chwilę obecną osoby, które chciałyby otrzymać 
dotację do wymiany kotła w 2019 r. mogą złożyć w Urzędzie Gminy 
Pawłowice  deklarację na listę rezerwową. W momencie zwolnienia 
się miejsca w Programie, w miejsce to zostaje zakwalifikowana 
osoba z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością wpływu deklaracji 
odpowiednio do rodzaju deklarowanej inwestycji. Wysokość do-
tacji wynosi 70� kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia 
grzewczego, jednak nie więcej niż 7000 zł. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Pawłowice, tel. 32/ 47 56 330.

Co możemy zrobić już dziś?
• zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne, np. wymienić 

piec na kocioł klasy 5 lub gazowy,
• palić opałem dobrej jakości,
• wykonać termomodernizację (docieplenie) budynków miesz-

kalnych,
• instalować termostaty dostosowujące temperaturę pomieszczeń 

do potrzeb domowników, zamykając zawory podczas wietrzenia 
pomieszczeń,

• zamienić środek transportu na rower lub transport publiczny,
• organizować wspólne przejazdy samochodem,
• nie spalać odpadów, liści, gałęzi oraz innych pozostałości roślin-

nych w piecach i na terenie działek,
• dawać dobry przykład sąsiadom,
• rozmawiać o problemie zanieczyszczenia powietrza z rodziną, 

zwłaszcza z dziećmi.

zd
j.a

rc
hw

iu
m

Ruszył nabór wniosków w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Pawłowice na lata 2018-2019.
Wszystkie osoby, które w 2018 roku złożyły deklarację udziału 

w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice  
i zobowiązały się do wymiany źródła ciepła w 2019 roku, informujemy 
o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy Pawłowice stosownego 
wniosku o udzielenie dotacji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie 
podstawą do zawarcia umowy, na podstawie której udzielona zostanie 
dotacja w wysokości 70� kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej 
niż 7000,00 zł. Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji 
zadania, tj. zakup i instalacja urządzenia grzewczego oraz złomowanie 
starego kotła, nie może nastąpić przed zawarciem umowy dotacji  
z Gminą Pawłowice. Zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW  
w Katowicach realizacja wymiany kotłów nie może być dłuższa niż do 
dnia 30 czerwca 2019 r.

Do wszystkich osób, które zadeklarowały udział w Programie  
i wymianę pieca w 2019 roku, gmina wysyła zawiadomienia z prośbą 
o złożenie wniosku w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma. 
Przypominamy, że zgodnie z §6 ust. 6 Regulaminu dotacji w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Pawłowice nr XXXVI/350/2018 z dnia 27 marca 2018 r., niezłożenie 
wniosku we wskazanym terminie jest równoznaczne z wycofaniem się 
ze złożonej deklaracji, co skutkuje skreśleniem z udziału w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emisji oraz odmową udzielenia dotacji.
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REKLAMY

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

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

ODESZLI
śp. Helena Brachaczek z Pielgrzymowic, lat 91

śp. Leokadia Bugdoll z Golasowic, lat 85

śp. Dorota Cegielska z Warszowic, lat 90

śp. Alojzy Chmiel z Warszowic, lat 79

śp. Katarzyna Guzy z Pielgrzymowic, lat 22

śp. Aleksander Harasimowicz z Pawłowic, lat 71

śp. Roman Jasiński z Pawłowic, lat 66

śp. Zbigniew Karwot z Pawłowic, lat 55

śp. Edward Kozłowski z Pawłowic, lat 55

śp. Stefania Maciejewska z Pawłowic,  lat 81

śp. Zbigniew Madej z Pawłowic, lat 60

śp. Irena Niemiec z Golasowic, lat 68

śp. Marian Nosek z Pawłowic, lat 73

śp. Irena Ogierman z Pielgrzymowic, lat 74 

śp. Józef Trojan z Pawłowic, lat 78

śp. Helena Wala z Pawłowic, lat 72

śp. Justyna Wymysło z Pawłowic, lat 86

Działka przy ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach  
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza kolejny przetarg ustny nieogra-

niczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Pielgrzymowicach przy ul. Golasowickiej. Przetargi, które odbyły 
się 29 maja oraz 9 października 2018r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym.

Nr działki: 2044/160, mapa: 2, powierzchnia: 0,1808 ha, 
rodzaj użytku i klasa: RIVb – 0,0740 ha, ŁIV – 0,1068 ha, księga 
wieczysta: GL1J/00000660/4, własność: Gmina Pawłowice, cena 
wywoławcza: 144000 zł

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, salka narad nr 0.14.

Szczegółowe warunki przetargowe – regulamin, można odebrać 
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Urzędu 

Ogłoszenia urzędowe

PROJEKTY, 
NADZORY, 
KOSZTORYSY
www.budownictwo-kielkowski.pl
tel. 606 873 126

Gminy Pawłowice. Osoba uprawniona do udzielania informacji: 
Tyberiusz Zawadzki – tel. 324756319. 

Nabór na stanowisko kierownika  
Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach ogłasza 

nabór na stanowisko Kierownika  Placówki  Wsparcia Dziennego  
w Gminie Pawłowice. Szczególowe informacje dotyczące naboru 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice 
(bip). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobi-
ście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach, 
43- 251 Pawłowice, ulica Górnicza 26 lub można wysłać pocztą  
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika  Placówki Wspar-
cia Dziennego w Pawłowicach" w terminie do dnia 21.01 2019 r. 
do godziny 15.30. Dane kontaktowe:  Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pawłowicach ul. Górnicza 26, tel. 32 472 17 41, 739 001 606.
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Koncert kolęd 
i pastorałek

20 stycznia, godz. 11.30, 
kościół pw. Miłosierdzia Bożego 
w Bąkowie. Wystąpią: zespół 
Jarząbkowianki, Joanna Foltyn i 
Monika Stuchlik, Claudia i Kasia 
Chwołka i Orkiestra świąteczna. 
Zapraszamy!

„Kolędo leć, by ogrzać serca….”
6 stycznia w kościele pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. Była to już pięt-

nasta edycja tego wydarzenia.  
W bożonarodze-

niowej atmosferze, 
w uroczystość Trzech 
K ró l i  w y b r z m i a ł y 
piękne kolędy i pa-
storałki w wykonaniu 
pielgrzymowickich 
zespołów oraz zapro-
szonych gości. Po raz 
kolejny okazało się, 
że w Pielgrzymowi-
cach utalentowanych 
dzieci ,  młodzież y  
i dorosłych nie bra-
kuje. Wystąpili: chór 
szkolny, uczniowie 
szkół muzycznych, ze-
spół instrumentalny  
i  i n s t r u m e n t a l n o  
– wokalny uczniów 
klasy III gimnazjum 
oraz zespół „Pielgrzy-
mowianie”.  Wzru-
szającym momentem było wysłuchanie świątecznej piosenki  
w wykonaniu Patrycji – podopiecznej Domu Pomocy Społecznej  
w Pielgrzymowicach.

Do udziału w tegorocznym koncercie zaproszenie przyjął chór 
„Animato” z Pawłowic, który zachwycił słuchaczy wykonaniem sześciu 
znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek.

W ostatniej części spotkania tradycyjnie zaprezentował się zespół 
„2+3” w składzie: Aleksandra Dyrna, Andrzej Caniboł, Joanna Foltyn, Do-
minika Pilis i Wojciech Pilis oraz gościnnie Piotr Karzełek – zaprzyjaźniony 
z członkami zespołu. Gromkimi brawami nagrodzono profesjonalny i nie-
zwykle bogaty emocjonalnie występ, a dźwięki brawurowo wykonanej 

Kolędowanie dla 
dzieci z Afryki

6 stycznia w kościele pw. św. Michała Archanioła w Krzyżowi-
cach wystąpiły przedszkolaki, dzieci szkolne, rodzice, dziadkowie 
i przyjaciele szkoły. Swoim występem kolędnicy wspierali w tym 
roku dzieci mieszkające w Rwandzie i Burundi.

Dzieci pięknie zaśpiewały pastorałki, a dorośli wsparli ich kon-
certem. Całość prowadziła Łucja Krentosz.

piosenki do muzyki 
z filmu „Misja” długo 
jeszcze brzmieć będą 
w uszach i sercach 
uczestników koncer-
tu.

W ramach tego 
spotk ania  można 
było wspomóc zakup 
pompy insulinowej 
dla Karola – ucznia 
szkoły w Pielgrzy-
mowicach i człon-
ka chóru szkolnego, 
który jest podopiecz-
nym fundacji „Miej 
serce”. Dzięki hoj-
ności dobrych ludzi  
– obecnych podczas 
koncertu w kościele  
w Pielgrzymowicach 
oraz  parafian kościo-
ła ewangelickiego  

w Golasowicach -  na konto fundacji wpłacono 6370 zł. 
Pomoc z założenia miała być bezinteresowna, ale okazało się, że 

podczas koncertu wszyscy uczestnicy obdarowani zostali bezcennym 
czasem spędzonym w towarzystwie muzyki wokalnej i instrumentalnej.  

Nie zabrakło na koniec słów podziękowania. Wypowiedziała je 
najpierw mama Karola – wdzięczna za okazaną pomoc i wsparcie, a jej 
wypowiedź dopełnił ksiądz proboszcz wyrażając uznanie i gratulacje 
przede wszystkim dla Izabeli Pilis, która od piętnastu już lat organizuje 
i prowadzi  koncerty kolędowe  oraz przygotowuje do nich występu-
jące zespoły. Tym razem okazało się wyraźnie, że wykonana muzyka 
dotknęła również ludzkich serc…
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