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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Czy budownictwo 
przechodzi zastój?

Barwne eM

Liczba wydawanych pozwoleń na budowę zmalała, co 
przełożyło się na ilość budynków oddanych do użytkowania. 
W 2016 roku ich liczba była najmniejsza od kilku lat.

Na Osiedlu w Pawłowicach ma powstać wielorodzinny 
budynek mieszkalny.

W 2016 roku wydano 60 pozwoleń na budowę budynków miesz-
kalnych oraz na budynki usługowe i gospodarcze, podczas gdy w 
2015 roku łączna liczba pozwoleń była wyższa aż 16, a w rekordowym 
2007 roku – wydano łącznie 116 pozwoleń. Najwięcej inwestycji 

Sołectwa
Budynki 

mieszkal-
ne

Budynki 
usługowe

Budynki 
gospodarcze 
oraz garaże

Golasowice 10 - 2

Jarząbkowice 2 - -

Krzyżowice 1 - 2

Pawłowice 10 5 1

Pielgrzymowice 13 - -

Pniówek 3 - -

Warszowice 7 3 1

Razem 48 8 6

Sołectwa
Budynki 

mieszkalne

Budynki 
usługowe  

i produkcyjne

Budynki 
gospodarcze 

i garaże

Golasowice 4 - 2

Jarząbkowice - - -

Krzyżowice 1 - 1

Pawłowice 6 1 -

Pielgrzymowice 7 - 1

Pniówek 1 - -

Warszowice 9 - 1

Razem 28 1 5

Pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe  
w Pszczynie w 2016 roku dla inwestycji w gminie Pawłowice

Budynki i obiekty budowlane zgłoszone do użytkowania w 2016 roku

Inwestycja pod nazwą „Barwne eM” realizowana będzie przez 
firmę I.F.I. z siedzibą w Pawłowicach. Jak podkreśla Michał Łomozik, 
menadżer firmy, będzie to obiekt wyróżniający się nowoczesną 
architekturą, funkcjonalnością oraz większą powierzchnią mieszkań 
niż w okolicznych blokach mieszkalnych. Zaplanowano w nim tarasy 
z urozmaiconą formą zabudowy, a kolorowe akcenty na elewacjach i 
detale architektoniczne będą z pewnością jej ożywczym wyróżnikiem.      

W ramach inwestycji powstaną 24 mieszkania oraz 2 obszerne 

Rok
Budynki 

mieszkalne
Inne 

budynki

2010 55 27

2011 55 20

2012 71 25

2013 64 15

2014 44 14

2015 62 14

2016 46 14

Razem 675 283

Rok
Budynki 

mieszkalne
Inne 

budynki

2010 45 10

2011 30 7

2012 40 18

2013 59 14

2014 75 10

2015 47 67

2016 28 6

Razem 550 202

Pozwolenia na budowę na terenie 
Gminy Pawłowice w latach:

Budynki zgłoszone do użytkowania 
w latach:

planowanych jest w Pielgrzymowicach (13). Jest to spowodowane 
z pewnością tym, że w ubiegłym roku zaczął obowiązywać dla tej 
miejscowości nowy plan przestrzenny, na który mieszkańcy czekali 
z niecierpliwością od kilku lat. W naszej gminie prym pod względem 
budowlanym wiodą również Golasowice i Warszowice. W tym ostat-
nim sołectwie zakończono 9 inwestycji związanych z budową domu, 
a 7 kolejnych jest w trakcie realizacji. Należy się spodziewać, że trend 
ten będzie się utrzymywał. Plan przestrzenny, który obowiązuje od 
dla tego sołectwa od 2012 roku, spowodował przekształcenie wielu 
obszarów na działki budowlane, zwłaszcza przy ul. Pszczyńskiej. 
Dobra lokalizacja powoduje, że wiele rodzin decyduje się właśnie 
w Warszowicach wybudować swój dom. Najmniej inwestycji jest 
realizowanych w sołectwach najbardziej narażonych na szkody gór-
nicze: Krzyżowice i Pniówek, ale też w najmniejszym sołectwie naszej 
gminy – w Jarząbkowicach. W 2016 roku nie zakończono tam żadnej 
inwestycji budowlanej, a wydano tylko 2 pozwolenia na budowę. 

Z inwestycji usługowych warto wymienić budowę myjni sa-
mochodowej, która w 2016 roku została zrealizowana przy ul. 
Świerczewskiego w Pawłowicach. W planach są także inne projekty. 
Firma ZISCO chce wybudować przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach 
stację paliw i budynek usługowy, a Tomasz Król przymierza się do 
rozbudowy swojego zakładu. Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej ma powstać zakład produkcji stalowych kształtek ru-
rowych. Obydwie inwestycje uzyskały już od Starosty Powiatowego 
pozwolenia na budowę.      

Szczegółowe dane dotyczące budownictwa na terenie gminy 
przedstawiają tabelki.

 Sabina Bartecka

lokale usługowe na parterze. Obiekt ma składać się z pięciu kondy-
gnacji skomunikowanych windami i oferować trzy typy mieszkań. Do 
wyboru będą: dwa mieszkania z ogródkiem  na parterze, osiemnaście  
mieszkań o różnej powierzchni zlokalizowanych na I, II i III piętrze oraz 
cztery mieszkania na czwartym piętrze z dwoma tarasami, które mogą 
zostać zabudowane w ogrody zimowe. 

Obiekt ma powstać przy ul. Polnej 20 – w miejscu dawnej siedziby 
spółdzielni. Dla potencjalnych klientów przygotowano zachęcającą 
formę przedsprzedaży, a oferta pojawi się już w lutym. Rozpoczęcie 
inwestycji planowane jest w połowie 2017 roku. Oddanie mieszkań 
w stanie deweloperskim ma nastąpić po 12 do 14 miesiącach od 
rozpoczęcia prac. bs
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Sesja z gratulacjami

Chory łabędź 
uratowany 

Najpiękniej oświetlone 
domy nagrodzone 

Styczniowa sesja odbyła się pod znakiem podzięko-
wań i gratulacji.

Mieszkaniec Krzyżowic zauważył rannego łabędzia 
pływającego po stawie przy ul. Szkolnej w Krzyżowicach.

Konkurs na najładniejsze iluminacje świąteczne bu-
dynków mieszkalnych, przedsiębiorstw, firm i  instytucji 
miał w naszej gminie trzecią odsłonę. 

Wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz przewodniczący Rady 
Gminy Aleksander Szymura wręczyli nagrody laureatom konkursu 
Gmina Pawłowice Światłem Malowana oraz gratulowali zawodni-
kom KS Warszowice, którzy reprezentowali Polskę na Mistrzostwach 
Świata Juniorów w  curlingu. Więcej o tych wydarzeniach piszemy 
na stronach…  

W dalszej części sesji radni przegłosowali zmiany w  budżecie 
i Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z otrzymanymi środ-
kami finansowymi. Do budżetu gminy wpłynęły bowiem: dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW) na utworzenie „Zielonej pracowni” w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Pawłowicach Osiedlu oraz środki unijne na budowę instalacji 
fotowoltaicznych przy obiektach Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji i Gminnego Ośrodka Sportu.

Atmosferę świąt uczestnicy konkursu oddawali za pomocą 
kolorowych światełek, którymi zdobili balkony, tarasy oraz wejścia 
do domów. Mieszkańcy przystrajali nie tylko swoje domy, ale także 
rosnące w ogrodzie drzewka, znajdujące się na terenie posesji altany. 
Popularnością cieszyły się także migoczące bałwanki, świecące figurki 
reniferów i postacie Świętego Mikołaja.

Poniżej wyniki konkursu:
I miejsce – Ewelina Huninik z Krzyżowic

II miejsce – Mirela Sus z Pniówka i Barbara Białas z Pawłowic
III miejsce – Piotr Antos z Pielgrzymowic i Jerzy Gawron z Krzyżowic

Wyróżnienia: Jadwiga Kubica z Warszowic 
i Iwona Przeliorz z Pielgrzymowic

I miejsce w kategorii siedziby – Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Krzyżowicach

Radni zdecydowali o zaciągnięciu w 2017 r. dwóch preferencyjnych 
pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na łączną wysokość ponad 4,6 
mln zł. Pierwsza pożyczka w wysokości 3.921.220,26 zł zostanie prze-
znaczona na budowę stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice 
wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi. Po spłacie 
połowy kwoty gmina będzie mogła ubiegać się o umorzenie 40 proc. 
jej wysokości. Druga – w wysokości 706.058,12 zł będzie wydatkowana 
na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Jastrzębskiej, Stromej, 
Rzecznej w  Pielgrzymowicach. W tym wypadku pożyczka pokryje 
60 proc. kosztów inwestycji, a pozostała kwota zostanie przekazana 
gminie przez WFOŚiGW.

Mimo że zima jeszcze w pełni, już trwają do przygotowania do 
wiosennego sprzątania. Podobnie jak w poprzednich latach, gmina 
będzie wspomagać powiat pszczyński w koszeniu poboczy dróg 
powiatowych. Kwota dotacji na 2017 rok wynosi 40 tys. zł.

Radni wyrazili również sprzeciw wobec nowelizacji ustawy Prawo 
wodne, którą przygotowuje Rząd RP. Proponowane zmiany mogą 
podwyższyć ceny wody dla odbiorców indywidualnych i przedsię-
biorstw nawet o 20 proc. bs

Komisja konkursowa odwiedziła wszystkie zgłoszone miejsca, 
sfotografowała iluminacje, i po obradach zdecydowała o przyznaniu 
miejsc. 

W czasie objazdu Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na kilka 
posesji, które wprawdzie nie zgłosiły się do konkursu, jednak wywarły 
na niej duże wrażenie. Wójt gminy wystosował do ich właścicieli 
pisma z gratulacjami. Otrzymali je: Mariusz Gębarowski z Krzyżowic, 
Stanisław Czylok z Jarząbkowic, Renata i Czesław Kocurowie z Piel-
grzymowic oraz Jolanta Stajer z Warszowic. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas sesji 
Rady Gminy, 23 stycznia. bs

Łabędzie nie zawsze odlatują do ciepłych krajów. Na terenie Polski 
zimuje kilkanaście tysięcy łabędzi i jest to zjawisko całkowicie normal-
ne. Bodźcem do przemieszczenia łabędzi na tereny cieplejsze jest brak 
pożywienia w miejscu przebywania i znaczne obniżenie temperatury 
–z tego powodu w razie ciepłych jesieni można obserwować dłuższe 
niż zazwyczaj przebywanie ptaków w rejonie lęgowisk lub pierzowisk.

Obecnie dwa łabędzie można spotkać w Warszowicach. Pływają 

po rzece Pszczynce, w okolicach ulicy Stawowej i Boryńskiej. Łabędź 
pozostał także w Krzyżowicach. Mieszkaniec tej miejscowości, który 
dokarmiał ptaka, któregoś dnia zauważył jednak, że ptak ma uszko-
dzone skrzydło. Prawdopodobnie przymarzło do tafli lodu i ptak sam 
je wyrwał próbując się wyswobodzić.      

Ranny łabędź został umieszczony w schronisku dla dzikich ptaków 
w Mikołowie. Urato-
wany łabędź czuje 
się dobrze, powinien 
w krótkim czasie 
wrócić do pełnego 
zdrowia. Nie będzie 
juz jednak mógł latać 
i pozostanie w schro-
nisku. bs
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Dotacje do inwestycji służących ochronie 
powietrza oraz usunięcia azbestu

Podsumowano dotacje do inwestycji służących ochro-
nie powietrza i utylizacji azbestu w 2016 rok. Pula środków 
pieniężnych przeznaczonych na ten cel wystarczyła na 
udzielenie dotacji wszystkim zainteresowanym i spełnia-
jącym wymagania regulaminu. 

W ubiegłym roku rozliczono 61 wniosków do inwestycji służących 
ochronie powietrza na ogólną kwotę 173.112 zł. Tylko po jednym 
wniosek złożono na układ solarny i pelet drzewny, 8 wniosków 
dotyczyło pomp ciepła. Największym zainteresowaniem cieszyły się  
kotły węglowe z podajnikiem (35 wniosków) oraz kotły gazowe (16 
wniosków). W porównaniu do roku 2015 roku było to aż dwukrotnie 
więcej dotacji. W 2015 roku udzielono 30 dotacji na łączną kwotę 94 
tys. zł. - Coraz więcej osób wymienia swoje stare piece na nowocze-
sne kotły z podajnikiem. Spora grupa osób decyduje się również na 
zakup kotła gazowego także do starych budynków – mówi Wojciech 
Bazgier, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzę-
dzie Gminy. - Kotły te są bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze. 

Coraz więcej mieszkańców decyduje się również na zakup pomp 
ciepła do ogrzewania budynków. Wynika to ze znacznego spadku cen 
w stosunku do lat poprzednich. Ponadto ten typ ogrzewania należy 
obecnie do najbardziej ekologicznych i najtańszych źródeł energii w 
budynkach jednorodzinnych, posiadających ogrzewanie podłogowe. 

To i tak za mało
Mimo iż dotacje cieszą się dużym zainteresowaniem, to ilość 

wymienianych kotłów jest jednak niewystarczająca, aby znacząco 
zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w naszej gminie. Szacuje 
się, że w ciągu jednego roku w całej gminie wymienianych jest ok. 
200 kotłów, z czego zaledwie 53 spełniają wymagania regulaminu. 
W dalszym ciągu ok. 150 pieców wymienianych w naszej gminie to 
kotły zasypowe, czyli tzw. śmieciuchy, w których poza mułem, flotem i 
węglem, można spalić także odpady. Gmina Pawłowice udziela dotacji 
swoim mieszkańcom od 1998 roku, co z pewnością  poprawiło nasze 
powietrze. Jednak, żeby doszło do znaczącej poprawy jakości powie-
trza, należałoby  montować kotły o wysokiej sprawności, rezygnując 
ze słabej jakości paliw, takich jak: muł czy flot.

Będą dotacje w 2017 roku
Przypominamy zasady udzielania dotacji do inwestycji służących 

ochronie powietrza oraz prac związanych z usunięciem azbestu z nie-
ruchomości, które obowiązują w 2017 roku. Główna zmiana dotyczy 
kotłów na paliwa stałe (węgiel i biomasa). Dotowane będą tylko kotły 
z automatycznym dozowaniem paliwa, spełniające wymogi 5 klasy 
wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
Dotacje do inwestycji służących ochronie powietrza 

na terenie gminy Pawłowice 
Z dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie 

gminy Pawłowice w 2017 roku mogą skorzystać osoby i jednostki 
posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych i budynków jedno-
rodzinnych mieszkalnych. 

Co trzeba zrobić?
Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy 

Pawłowice w terminie do 31 października 2017 roku. Wnioski rozpatry-
wane są w terminie do 30 dni o dnia złożenia. Pozytywnie rozpatrzony 
wniosek oraz posiadanie środków w budżecie Gminy Pawłowice na 
ten cel jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji  z 
wnioskodawcą. Realizacja inwestycji może odbywać się dopiero po 
podpisaniu umowy z wnioskodawcą. Dotacja nie będzie udzielona 
jeśli wnioskodawca  zakupi źródło ciepła lub układ solarny czy pompę 
ciepła przed podpisaniem umowy.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, stanowiącym 

Dotacja udzielana jest do:
- wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła 

służące do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w nieruchomości 
oddanej do użytkowania przed 2012 rokiem. 

Można ją otrzymać na zakup:
» kotła gazowego, 
» kotła opalanego paliwem stałym z automatycznym załadun-

kiem paliwa, posiadającego świadectwo energetyczno-emisyjne, 
spełniającego wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN 
EN303-5:2012, 

» kotła opalanego biomasą z automatycznym załadunkiem paliwa 
(tzw. kocioł z podajnikiem), posiadającego świadectwo energetyczno-
-emisyjne, spełniającego wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w 
normie PN EN303-5:2012, 

» kotła olejowego, 
» przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, 
» pompy ciepła, 
» źródła ciepła zasilanego energią elektryczną (zamontowanego
 na stałe w budynku), 

Kwota dotacji wynosi 50% kosztów zakupu, lecz nie więcej 
niż 3000 zł.

-  montażu układu solarnego lub pompy ciepła służących do pod-
grzewania wody użytkowej z jednoczesną wymianą starego źródła 
ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła służące do ogrzewania 
pomieszczeń mieszkalnych w nieruchomości oddanej do użytkowania 
przed 2012 rokiem. 

Kwota dotacji wynosi 50% kosztów zakupu, lecz nie więcej 
niż 2000 zł w przypadku układów solarnych i pomp ciepła oraz 

3000 zł w przypadku zakupu kotła.
-  montażu układu solarnego lub pompy ciepła służących do 

podgrzewania wody użytkowej w pomieszczenia mieszkalnych w 
nieruchomości pod warunkiem, że budynek wyposażonych jest w 
źródło ciepła dotowane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji 
do inwestycji służących ochronie powietrza. 

Kwota dotacji wynosi 50% kosztów zakupu, lecz nie więcej 
niż 2000 zł.

załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXI/195/2016 z dnia 
25 października 2016 roku oraz zmiany wymienionej uchwały  uchwa-
łą Nr XXII/216/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku, które dostępne są 
na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

Dotacje do demontażu, transportu i utylizacji ma-
teriałów zawierających azbest

W 2017 roku kontynuowane są działania mające na celu pomoc 
w usunięciu azbestu. Właściciele nieruchomości, na których znajdu-
ją się materiały zawierające azbest mogą uzyskać dotację do jego 
demontażu, transportu i utylizacji w wysokości 75� kosztów z tym 
związanych, jednak nie więcej niż 5000 zł. Realizacja inwestycji musi 
być przeprowadzona przez firmy posiadające stosowne zezwolenia 
na pracę z azbestem. Zdemontowany azbest obowiązkowo musi być 
zdeponowany na składowisku odpadów.

Podobnie jak w przypadku dotacji do inwestycji służących ochro-
nie powietrza, właściciele nieruchomości, aby otrzymać dotację 
muszą złożyć wniosek do Urzędu Gminy Pawłowice w terminie do 31 
października. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni o dnia 
złożenia. Pozytywnie rozpatrzony wniosek oraz posiadanie środków 
w budżecie Gminy Pawłowice na ten cel jest podstawą do zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji  z wnioskodawcą. Realizacja inwestycji 
może odbywać się dopiero po podpisaniu umowy z wnioskodawcą. 
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Palenie od góry 
– bardziej ekonomiczne 
i czystsze

Zakaz palenia mułem 
i flotem!

Aby palić bez dymu i ciągłego biegania do kotłowni, 
nie potrzeba wcale drogiego kotła, wystarczy nauczyć się 
palić właściwie, czyli rozpalać od góry.

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa ślą-
skiego będzie obowiązywał zakaz palenia mułem i flotem.

Okazuje się, że można palić węglem w zasypowym piecu gór-
nego spalania (takie posiada około 90 proc. właścicieli zasypowych 
kotłów), nie wytwarzając ogromnej ilości czarnego dymu, a przy 
tym dużo oszczędniej i bez konieczności ciągłego doglądania pieca. 
Trzeba tylko nauczyć się rozpalać od góry. Metoda ta polega na 
przeniesieniu warstwy żaru z dołu na górę paleniska. Czyli najpierw 
kładziemy na ruszt paliwo do spalenia, a dopiero na nim rozpałkę. W 
tym wypadku żar pomału schodzi ku dołowi, a dym wydostający się 
z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie ulega 
praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą czyste spaliny a 
w miejsce dymu powstaje więcej ciepła. 

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął konsultacje projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały 
antysmogowej.

Od następnego okresu grzewczego planowane jest wprowa-
dzenie:

1)zakazu stosowania mułów i flotokoncentratów, drobnych 
miałów, węgla brunatnego, drewna o wilgotności większej niż 20�,

2)nakazu podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej 
lub sieci gazowej, a w przypadku braku technicznych lub ekonomicz-

Uwaga!
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dotację w latach ubiegłych mogą 

ubiegać się drugi raz o dofinansowanie na ten sam budynek pod 
warunkiem, że zdemontują dotychczasowe źródło ciepła  i zamon-
tują wyłącznie jedno z następujących źródeł ciepła: kocioł gazowy, 
przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, pompy 
ciepła, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na 
stałe w budynku).

Dotacja nie będzie udzielona jeśli wnioskodawca  usunie azbest przed 
podpisaniem umowy.

Szczegółowe warunki uzyskania dotacji określa Regulamin stano-
wiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XLIII/481/2014 
z dnia 28 października 2014 roku, która dostępna jest na stronie 
internetowej www.pawlowice.pl.

Więcej informacji o dotacjach można uzyskać pod nr telefonu 
32 47 56 330 lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice.

Niestety w  większości jesteśmy 
nauczeni tylko  nieekonomicznego 
palenia  – tj.  ładowania dużych ilości 
paliwa prosto na żar. Temperatura 
w  palenisku zasypanym stertą zim-
nych kamieni jest zbyt niska, aby dym 
mógł się tam spalać. Dlatego kominem 
wylatują siwe kłęby duszącego gazu 
– oparów smoły węglowej lub drzew-
nej. Rozpalanie „od góry” pozwala 
spalić większość lotnych składników 
paliwa. - Dzięki temu znika smoła, 
sadzy jest niewiele i daje się usuwać 
zmiotką, a dym znika w kilkanaście 
minut po rozpaleniu – przekonuje 
Strządała, mieszkaniec Jarząbkowic, 

który metodę palenia od góry stosuje od listopada. – Oszczędności 
są znaczne. Zużywam około 18 kg węgla dziennie na dom o po-
wierzchni 170 m kw.  

Aby bezpiecznie rozpalać od góry, kotłownia i instalacja grzewcza 
muszą być zbudowane zgodnie z przepisami i utrzymane w dobrym 
stanie. 

 Sabina Bartecka

Korzyści z rozpalania od góry
» oszczędzasz pieniądze - więcej ciepła za tę samą cenę (możesz 
zaoszczędzić nawet 30 proc. opału) 
» oszczędzasz czas - rozpalasz raz i masz spokój na 12 do 24 godzin
» chronisz swoje zdrowie - przestałeś produkować kłęby 
trującego dymu 

Mieszkańcom, którym zależy na efektywnym ogrzewaniu domu, 
a  przy tym na jak najmniejszym zatruwaniu powietrza polecamy 
stronę www.czysteogrzewanie.pl, gdzie znajduje się mnóstwo 
przydatnych informacji na temat ekonomicznego i ekologicznego 
ogrzewania domów.

nych możliwości podłączenia, wyposażenie nieruchomości w kocioł 
z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego 
zgodnym z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanie-
czyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012. 

Projekt uchwały wyznacza nakaz wymiany kotłów zasypowych na 
paliwa stałe oraz kotłów z automatycznym dozowaniem paliwa klas 
3 i 4 w następujących terminach:

1)10 lat od daty produkcji kotła lub nieposiadających tabliczki 
znamionowej, w terminie do 1 stycznia 2022r.,

2)od 5 do 10 lat od daty produkcji kotła, w terminie do 1 stycznia 
2024r.,

3)poniżej 5 lat od daty produkcji kotła, w terminie do 1 stycznia 
2026r.,

4)do 1 stycznia 2028 r. kotłów z automatycznym dozowaniem 
paliwa klas 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji zanie-
czyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012.

Projekt uchwały można znaleźć na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
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Pamiętamy

Łzy wzruszenia

W sobotę, 21 stycznia, w naszej gminie odbył się Marsz 
Pamięci, aby uczcić pamięć więźniów obozu Auschwitz – 
Birkenau, którzy w 1945 roku przeszli tzw. Marsz Śmierci 
z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

Łzy wzruszenia i serdeczne uśmiechy towarzyszyły 
członkiniom zespołu „Talizman” podczas wizyty w hospi-
cjum w Krzyżowicach. 

Spotkanie związane z 72. rocznicą tego wydarzenia odbyło się przy 
kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Najpierw złożono kwiaty 
i zapalono znicze na grobie 19 więźniów, którzy zginęli w wagonach 
kolejowych podczas transportu ewakuacyjnego, po czym ruszono ul. 
Świerczewskiego do   Bzia. Znajduje się tam pomnik upamiętniający 
11 więźniów zabitych na trasie Pawłowice – Jastrzębie-Zdrój. W Bziu 
na piechurów z Pawłowic czekali przedstawiciele miasta Jastrzębie-
-Zdrój z wiceprezydentem Januszem Budą. 

Panie zaśpiewały wiązankę polskich kolęd. W koncercie uczestni-
czyli pacjenci i personel Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Krzy-
żowicach. Osoby poruszające się na wózkach wysłuchały koncertu w 
holu, natomiast pozostali w swoich łóżkach. – Łzy same lecą – mówiła 
starsza pani, która patrzyła na występ przez otwarte drzwi ze swojej 
sali. – Ładnie śpiewają. Chciałabym więcej takich koncertów – dodała 
pani Ania, pacjentka hospicjum od 10 lat.         

To jedno z niewielu wydarzeń dla nieuleczalnie chorych osób, 
które na co dzień używają respiratorów do oddychania i większość 
czasu spędzają w swoich łóżkach. Koncert kolędowy jest odskocznią 
od monotonii i dni wypełnionych prostymi czynnościami związanymi 
z jedzeniem i leżeniem. – Takie wizyty to rzadkość, a szkoda, bo nasi 
pacjenci bardzo je lubią – mówi opiekunka medyczna hospicjum.

Krzyżowickie hospicjum powstało jedenaście lat temu. Dziś pod 
swoją opieką ma 24 pacjentów, głównie z Żor, Jastrzębia i gminy 

W Marszu Pamięci wzięli udział wójt Franciszek Dziendziel, prze-
wodniczący Rady Gminy Pawłowice Aleksander Szymura, radni, sołtysi 
oraz mieszkańcy. Na trasie z Pawłowic do Bzia pawłowiczanom towa-
rzyszyła piętnastoosobowa grupa, której przewodził Jan Stolarz z Od-
działu PTTK Radlin „Sokół”. Mieszkaniec Radlina skupił wokół siebie 
grupę osób chcących uczcić pamięć o uczestnikach i ofiarach Marszu 
Śmierci, którzy 72 lata temu wyruszyli z obozu Auschwitz – Birkenau, 
i od sześciu lat przemierza z nimi pieszo trasę z Oświęcimia do Wodzi-
sławia Śląskiego, pokonując kilkadziesiąt kilometrów każdego dnia.

Uroczystości powiatowe związane z Marszem Śmierci odbyły się 
12 stycznia. Na pomniku ofiar w Pawłowicach pamiątkową wiązankę 
złożył starosta pszczyński Paweł Sadza. W spotkaniu wziął udział wójt 
Franciszek Dziendziel oraz młodzież gimnazjalna. Pamięć poległych 
członkowie Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego uczcili salwą hono-
rową. bs

Pawłowice. Najmłodszy pacjent hospicjum ma 41 lat, a najstarszy 
– 89. Do zakładu trafiają głównie osoby w podeszłym wieku lub po 
wypadkach.  – Do dziś wspominamy pacjenta – 24-latka, który miał 
wypadek na motorze – opowiadają pielęgniarki. – Był u nas zalewie 
kilka miesięcy. Wyszedł z naszego zakładu o własnych nogach. Po 
jakimś czasie odwiedził na z ojcem, aby podziękować za pomoc.    

Przez jedenaście lat działalności krzyżowickie hospicjum udzieliło 
pomocy  kilkudziesięciu rodzinom. – Robimy wszystko, aby wspierać 
naszych pacjentów w zmaganiach z nieuleczalną chorobą – mówi 
opiekunka medyczna hospicjum. – Mamy tutaj opiekę pod każdym 
względem – mówi pani Kazia, chorująca na zapalenie kości. 

Mimo trudów choroby, z którą zmagają się pacjenci hospicjum, 
podczas koncertu na ich twarzach gościły szerokie uśmiechy, a w 
oczach łzy wzruszenia. – Rzadko mamy wizyty. Brakuje wolontariuszy. 
Wiele osób nie wytrzymuje napięcia – mówi opiekunka. – Szkoda, bo 
pacjenci uwielbiają, gdy pojawia się ktoś z zewnątrz. Wystarczy już 
sama obecność takiej osoby, chwila rozmowy czy sam fakt potrzy-
mania za rękę. Taki gest bardzo wiele znaczy dla ciężko chorych osób 
i wnosi trochę radości w ich życie. 

 Sabina Bartecka
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Z wizytą we Francji
Wójt gminy Franciszek Dziendziel, dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury Mariusz Grygier, kierowniczka Referatu 
Infrastruktury Krystyna Batko oraz nauczyciele z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Elwira Kiełkowska i  Arkadiusz 
Przybyła pojechali do Francji. Delegację z Pawłowic zaprosił 
Thierry Tassez, mer Verquin, naszego miasta partnerskiego.  

Verquin to miasteczko leżące na północy Francji w regionie Nord 
– Pas - de – Calais, liczące blisko 4 tysięcy mieszkańców i rozpościera-
jące się na powierzchni 350 hektarów. Gmina nawiązała współpracę 
z Verquin już w 2004 roku, kiedy to podpisano umowę o współpracy 
w zakresie organizowania wymian szkolnych, zawodów sportowych 
i zapewnienia kontaktów między mieszkańcami. Najważniejszym 
powodem współpracy jest mieszkająca tutaj polonia (ok. 500 tys. 
osób), której zależy na kontaktach z ojczystym krajem oraz wspólne 
doświadczenia związane z eksploatacją węgla. W latach 20. w Nord 
– Pas –de - Calais dynamicznie rozwijało się górnictwo. Dziś kopalnie 
są już pozamykane, ale region zachował przemysłowy charakter. Na 
hałdzie pogórniczej powstał tam cieszący się dużym zainteresowa-
niem stok narciarski. W ciągu kilkunastu lat, jakie minęły od nawią-
zania współpracy, w naszej gminie kilkakrotnie gościliśmy delegacje 
z Francji, a młodzież z Pawłowic uczestniczyła w odbywających się 
tam olimpiadach sportowych. W  dowód uznania za wieloletnią 
współpracę, wójt Franciszek Dziendziel otrzymał pamiątkowy medal. 
Wyróżnienie zostało podczas noworocznego spotkania władz Verquin 
z mieszkańcami. Podczas wizyty we Francji dyskutowano o rozwija-
niu dalszej współpracy i możliwości poszerzenia jej także w zakresie 
kształcenia zawodowego. Poprzez kontakty z  przedsiębiorcami z 
Francji, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach 
mogliby odbywać zagraniczne staże i praktyki. Obydwie gminy chcą 
kontynuować dalszą współpracę dotyczącą wymian młodzieży. Grupa 
z  Francji już została zaproszona do udziału w  plenerze malarskim 
organizowanym latem przez GOK. bs

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

W PAWŁOWICACH
z dnia 24 STYCZNIA 2017 R. 

o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach
w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady  Pawłowice 

zarządzonymi na dzień 19 marca 2017 r.
I.Skład Komisji:
1. Małgorzata Maria Drozdziok Przewodnicząca
2. Marek Andrzej Polok Zastępca Przewodniczącej
3. Marietta Ewa Kiełkowska     
4. Dagmara Magdalena Kowalczyk    
5. Alicja Zofia Nogły
6. Tomasz Emanuel Porwisz    
7. Dorota Daniela Zborowska    
II. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowicach
Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, pok. nr 0.14
telefon 32/ 4756-334, telefaks 32/ 4756-301
e-mail gmina@pawlowice.pl, www.pawlowice.pl 
III. Dyżury
27 stycznia 2017r. w godz. 10.00 do 15.00,
31 stycznia 2017 r. w godz. 10.00 do 17.00,
02, 06  lutego 2017r. w godz. 10.00 do 15.00,
07 lutego 2017 r. w godz. 10.00 do 24.00 – ostatni dzień zgłaszania
kandydatów na radnego,
20, 27 lutego, 06, 13 marca 2017 r. w godz. 10.00 do 15.00.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowicach 
 Małgorzata Drozdziok

Zebrania wiejskie
Rozpoczynają się coroczne zebrania mieszkańców w 

poszczególnych sołectwach gminy. W Krzyżowicach ze-
branie będzie miało charakter wyborczy – odbędą się wy-
bory sołtysa i rady sołeckiej.  W Warszowicach, Golasowi-
cach, Jarząbkowicach, Pawłowicach i Pielgrzymowicach 
w czasie zebrań odbędą się wybory do spółki wodnej. 

Poniżej harmonogram zebrań:
 

Krzyżowice: 1 lutego, godz. 16.00, Dom Ludowy
Warszowice: 3 lutego, godz. 17.00, Dom Strażaka
Golasowice: 13 lutego, godz. 17.00, Dom Strażaka

Jarząbkowice: 23 lutego, godz. 17.00, Dom Ludowy
Pawłowice: 27 lutego, godz. 17.00, Centrum Kultury

Pniówek: 2 marca, godz. 17.00, Dom Ludowy
Pielgrzymowice: 6 marca, godz. 17.00, Dom Strażaka

Wybory uzupełniające 
w Pielgrzymowicach

19 marca 2017 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Pawłowice w okręgu wyborczym nr 9. Poniżej informacja 
Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu, dyżurów i terminie 

zgłaszania kandydatów na radnego.



8 RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

Choinka szkolna 
w Pielgrzymowicach 
– to już 80 lat!

Poznaj swój kraj

Nasze technikum 
w ogólnopolskim 
rankingu 

15 stycznia, w sali OSP w Pielgrzymowicach odbyła 
się tradycyjna Choinka Szkolna. Była to jubileuszowa 80. 
uroczystość w tej miejscowości. 

Za nami  pierwsza tegoroczna wycieczka z Gminnym 
Kołem PTTK w Pawłowicach w ramach projektu „Poznaj 
swój kraj…”. 

Pawłowickie technikum znalazło się w prestiżowym 
ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy”.

W „Kronice szkolnej” można przeczytać, że pierwsza „uroczystość 
gwiazdkowa, podczas której wszystkie dzieci tutejszej szkoły zostały 
obdarowane” odbyła się w Pielgrzymowicach w 1937 roku. Później 
było trochę przerwy, ale od 1954 roku „Choinki szkolne” odbywają 
się w Pielgrzymowicach nieprzerwanie – tegoroczne spotkanie było 
już 63.

Celem wyjazdu było Pilsko. Ten drugi co do wysokości szczyt w 
Beskidach przywitał naszych podróżników w iście zimowym stylu. 
Zdobycie szczytu wymagało od nich dużo wysiłku i mocnej woli, 
a porywisty wiatr i dotkliwy mróz nie ułatwiały im zadania. Tym 
bardziej cieszy fakt, że wszyscy uczestnicy dodarli na szczyt. Droga 
do schroniska była już tylko formalnością, a ciepły herbata z bufetu 
smakowała wyśmienicie. 

Zapraszamy na kolejne wyjazdy z pawłowickim kołem. Najbliższy 
już 12 lutego na położony w Beskidzie Śląsko – Morawskim Ostry. 
Szczegóły i zapisy podczas dyżurów zarządu koła w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pawłowicach w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 
oraz na www.pttk.pawlowice.pl.

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.

Czasopismo „Perspektywy” po raz kolejny opublikowało Ranking 
Szkół  Ponadgimnazjalnych. Wyróżniono w nim technikum znajdujące 
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowi-
cach. W rankingu techników pawłowicka szkoła zajęła 175. miejsce 
w Polsce i 30. w województwie. Ranking został stworzony w oparciu 
o cztery kryteria obejmujące: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki 
matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Natomiast pawłowickie liceum znalazło się poza najlepszą „pięć-
setką” w kraju, ale zostało uwzględnione w rankingu wojewódzkim, 
zajmując miejsce 98. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za 
pomocą trzech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z 
przedmiotów dodatkowych. bs

Inspiracją do stworzenia programu artystycznego stała się w tym 
roku opowieść o „Dziadku do orzechów i Królu Myszy” autorstwa E.T.A. 
Hoffmana, pruskiego urzędnika pracującego w Warszawie. Popular-
ność baśni wzrosła, kiedy Piotr Czajkowski w 1892 r. skomponował 
słynny dziś balet „Dziadek do orzechów”. 

Uczniowie wraz z nauczycielami stworzyli własną wersję historii 
Klary i jej niezwykłej zabawki, przedstawiając kolorową, przepełnioną 
muzyką i tańcem historię. Rolę głównych bohaterów przyjęli: Marle-
na Król jako Klara, Kacper Zacierka- Dziadek do orzechów, Dominik 
Konieczny - Franc (brat Klary), Mateusz Dziendziel - chrzestny Dro-
selmayer, Edyta Kroczek-niania. Aktorów przygotowała Celina Piwko.

W przedstawieniu zagrali uczniowie wszystkich klas. Zobaczyliśmy 
dostojnego walca w wykonaniu uczniów klasy V, obudzone ze snu 
laleczki (klasa II b), drużynę myszy (kl. III a), walecznych ołowianych 
żołnierzy (III b), śliczne śnieżynki (kl. I), lalki „arabskie” (kl. IV), lalki 
„chińskie” (VI a) i rosyjskie (VI b). Taniec na przywitanie gości zapre-
zentowali uczniowie klasy III c, do świata słodkości zaprosili widzów 
uczniowie  klasy II a, piękną aranżację walca kwiatów z francuskich 
łąk zaprezentowały uczennice klasy IV b.

Nieodzownym punktem każdej choinki był występ chóru szkol-
nego, który z wielką starannością przygotowuje od lat Izabela Pilis. 
Pomysł i scenariusz tegorocznych występów jest zasługą Barbary 
Bazgier-Woźny, która przyjęła rolę narratora oraz zmobilizowała 
uczniów i nauczycieli.

Po występach uczniów odbyła się zabawa dyskotekowa, którą 
poprowadził „DJ Sławek”, czyli Sławomir Dziadek, a Rada Rodziców 
obficie zaopatrzyła bufet, z którego mógł skorzystać każdy uczestnik 
imprezy. bs 

 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Pawłowicach 
 

zaprasza na spotkanie 

z  

Agatą KOŁAKOWSKĄ 

08.02. godz. 17:00 w Czytelni GBP 
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Rekordowy finał! 
Pawłowice zebrały 
prawie 33 tys. zł

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przejdzie do historii jako rekordowy. Dzięki hojności miesz-
kańców udało się zebrać 32 990,13 zł, czyli o ponad 7 tys. zł 
więcej niż w ubiegłym roku.

15 stycznia, w naszej gminie nie zabrakło szczodrych serc. Mimo 
zimowej aury mieszkańcy naszej gminy  tłumnie uczestniczyli w 
zorganizowanych koncertach i licytacjach, wspierając „orkiestrowe” 
puszki. – Jesteśmy zaskoczone hojnością mieszkańców – mówią 
wolontariuszki Natalia Bronny, Ania Turzyniecka i Laura Demczuk. – 
Ludzie wrzucali banknoty 50 - i 20 - złotowe. Nikt nie odmówił nam 
wsparcia.  

Wolontariusze pojawili się w różnych punktach gminy już wcześnie 
rano. Tradycyjnie najwięcej osób z puszkami spotkać można było 
przy kościołach, nie zabrakło ich jednak także na osiedlu czy przy 
sklepach. W godzinach popołudniowych wszyscy wolontariusze 
(50 osób) zgromadzili się już przy Osiedlowym Domu Kultury, gdzie 
odbył się finał zbiórki. Impreza rozpoczęła się biegiem ulicznym na 
dystansie 4 kilometrów. Dochód z opłat startowych w całości został 
przekazany na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W biegu wystartowało ponad 60 osób, w tym liczna grupa  z Jastrzębia 
– Zdroju. – To była wspaniała przygoda. Udało nam się pokonać całą 
trasę, mimo że nie jesteśmy biegaczkami. Uprawiamy nordic walking 
– mówią Krystyna Wolak i Łucja Maj z grupy „Kobiety na 5+”. Jak same 
mówią: Do setki brakuje nam tylko 30 lat, za to energią mogłybyśmy 
obdarować innych. 

Bieg „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” jest wy-
darzeniem ogólnopolskim organizowanym przez Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz lokalne Sztaby WOŚP. – Dzisiaj nie 
było ścigania się. W tym biegu każdy jest zwycięzcą – mówi Katarzyna 
Rączka z grupy „Szybcy i wściekli”, która pomagała zorganizować 
pawłowickie zawody.  

Koncerty i licytacje rozpoczęły się o godz. 15.00. Poprzedził je 
przemarsz ulicami osiedla. Występy zespołów trwały do późnego 
wieczora. Na scenie pojawiły się takie zespoły, jak Włóczykije z Biel-
ska - Białej, grupa taneczna Black Milk Crew oraz Patryk Demkowski. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się licytacje. - Takich licy-
tacji jeszcze nie było - stwierdza Sabina Karwacka, szefowa sztabu w 
Pawłowicach. - Hojność pawłowiczan w tym roku przerosła wszelkie 
oczekiwania.

Zacięty pojedynek toczył się o tort wykonany przez Marię Kar-
wacką. Okazałe ciasto z logo Orkiestry zostało zlicytowane za 1 117 
zł. Wśród rzeczy przeznaczonych na licytację znalazły się gadżety 
Fundacji WOŚP, koszulki drużyny siatkarskiej Jastrzębskiego Węgla 
i Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS Jastrzębie, chleby z napisem 
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, a także srebrna biżuteria i 
bony do salonu kosmetycznego.   

Przy scenie czekały liczne atrakcje dla dzieci, pokazy modeli RC 
oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników zabawy. O godz. 20.00 
nad Pawłowicami rozbłysło Światełko do Nieba.

 Sabina Bartecka
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PO KULTURZE

„Dziewczyna 
warta grze-
chu”
12 lutego,
godz. 18.00,  
Centrum Kultury 
Pawłowice

Tym razem w y-
jątkowo w niedzielę 
zapraszamy na seans 
filmowy do Centrum 
Kultury w Pawłowi-
cach. Warto zarezer-
wować sobie wieczór 
we dwoje, aby na du-
żym ekranie zobaczyć 
bardzo udaną ame-

rykańską komedię pt. „Dziewczyna warta grzechu”. Film w 
reżyserii Petera Bogdanovicha, twórcy „Rodziny Soprano”, to 
sprawnie nakręcona i świetnie zagrana komedia omyłek w 
doborowej obsadzie. W roli głównej znany z „O północy w 
Paryżu” Owen Wilson, który jako reżyser teatralny, przybywa 
do Nowego Jorku, aby wystawić swoją najnowszą sztukę. 
Postanawia umilić swój pobyt w mieście korzystając z usług 
urodziwej damy do towarzystwa (Imogen Poots). Po upojnej 
nocy zachwycony mężczyzna składa dziewczynie nieocze-
kiwaną propozycję - wręczy jej dużą sumę pieniędzy, która 
umożliwi jej spełnienie marzeń, jeśli ta zaprzestanie swojego 
niechlubnego zajęcia. W obsadzie: Jennifer Aniston, Rhys Ifans 
oraz Kathryn Hahn. Peter Bogdanovich powraca w wielkim 
stylu, prezentując pełnię komediowego kunsztu.

„Królestwo”
15 lutego, 
godz. 19.00, 
Centrum Kultury 
Pawłowice

W pełnym tajemnic 
lesie rozgrywa się nie-
samowita opowieść 
o przyrodzie, tej naj-
dzikszej i nietkniętej 
jeszcze ludzką ręką. 
„Królestwo” to najnow-
szy, zachwycający film 
twórców bardzo uda-
nych „Makrokosmosu” i 

„Mikrokosmosu”. Film zabiera widza w cudowną podróż przez 
tysiące lat, aby oczami zwierząt na nowo odkryć dobrze nam 
znane europejskie terytoria i opowiedzieć historię natury, 
naszego kontynentu i człowieka od epoki lodowcowej do 
czasów współczesnych.

Zapierające dech w piersiach ujęcia zwierząt i fenomenalne 
obrazy przyrody, a to wszystko w Puszczy Białowieskiej, jedy-
nym miejscu na świecie, które przez tysiące lat pozostawało 
nietknięte działalnością człowieka. W filmie zobaczymy wilki, 
tarpany, woły piżmowe czy renifery, oraz oczywiście żubry, 
łosie i bociana czarnego. Zachęcamy do wybrania się na seans 
całą rodziną..

Bilety w cenie 10 zł i 8 zł do nabycia przed seansem.
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Dzieci i ich rodziców zapraszamy na 
karnawałowy bal przebierańców do sali bankietowej GOK. 

Konkursy, muzyka i poczęstunek dla wszystkich uczestników 
będą okazją do wspaniałej zabawy. 

Uwaga! Nagrodziny najlepsze przebrania! 
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Było super, czyli ferie  
w domu kultury

„Zimowe Warsztaty Artystyczne” organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury okazały się ciekawą formą spędze-
nia czasu wolnego od nauki. W ciągu dwóch tygodni odby-
wały się różnego rodzaju zajęcia artystyczne i plastyczne, 
odbywały się wycieczki i zabawy integracyjne.

Wzorem lat poprzednich, postawiono na różnorodność, aby przy-
chodząc do domu kultury, każdy mógł spróbować czegoś nowego 
i ciekawego. Żaden dzień się nie powtórzył. Były gry planszowe, 

zabawa z kolo-
rem i humorem 
zakończona pro-
fesjonalną sesją 
fotograficzną oraz 
warsztat y  pla-
styczne, podczas 
których uczestni-
cy przygotowali 

własnoręcznie album na swoje fotografie z wakacji. 
Podczas ferii skorzystać można było również z wyjazdów. W 

bielskiej Banialuce dzieci obejrzały efektowne widowisko „Chłopiec 
z gwiazd”, opowiadające o chłopcu, który marzył by być celebrytą. 
Natomiast w Pszczynie udały się na poszukiwanie zaginionego 
skarby Księżnej Daisy – zabawa w podchody okazała się ciekawą 

lekcją historii. Było również coś dla miłośników gry w kręgle oraz 
osób spragnionych zabawy na świeżym powietrzu. Kulig w zimowej 
aurze połączony z pieczeniem podpłomyków w Chacie Chlebowej 
w Górkach Wielkich okazał się pełną wrażeń przygodą, podobnie 
jak dobranocka w domu kultury. 20 dzieci zaopatrzonych w śpiwory, 
materace oraz latarki z wypiekami na policzkach czekało na nocne 
przygody. Przywitał ich policjant...  W tym roku, mając na uwadze 
kształtowanie u najmłodszych zasad bezpieczeństwa, dyrekcja 
ośrodka zaprosiła do udziału mundurowych z pszczyńskiej komendy. 
W tak niecodziennych warunkach policjant przypomniał młodym 
uczestnikom o czyhających na nich zagrożeniach i zwrócił uwagę na 
to, jak można się przed nimi ustrzec. A później była już tyko zabawa 
i wspólne oglądanie filmów do białego rana.

Z oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury skorzystało 
łącznie 60 dzieci. Uśmiechnięte buzie i zadowolenie dzieci były dla 
instruktorów najlepszą nagrodą za trud i zaangażowanie. bs

Prenumerata „Racji Gminnych”
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach zachęca do prenumeraty dwutygo-

dnika Gminy Pawłowice „Racje Gminne” na 2017 r.
Prenumerata roczna kosztuje 40,80 zł i obejmuje 24 wydania gazety. Można 

zamówić także prenumeratę skróconą od 4 do 12 numeru za 18 zł lub od numeru 
13 do 24 za 24 zł. Gazetę można otrzymy-
wać do domu. Istnieje możliwość zamó-
wienia prenumeraty wraz z przesyłką na 
wskazany adres. Należy wtedy dodatkowo 
pokryć koszt przesyłki. Druk zamówienia 
prenumeraty dostępny jest na stronie:  
www.gokpawlowice.pl. Informacje o na 
temat prenumeraty można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32 4722 570.

DOPOŁUDNIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ
8 lutego godz. 10.00

Wizyta w grocie solnej
Jeszcze w lutym samoobrona - szczegóły wkrótce na 

www.gokpawlowice.pl

NR 
24
(527)

15-31.12.2016 r.
ISSN 1640-8071

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

Górnicze święto  
z udziałem  
wiceministra

Nowatorskie 
rozwiązanie 
firmy z Pawłowic

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Wielka Orkiestra zagra 
ponownie w Pawłowi-
cach

GMINNEwww.paw lo wi ce.pl          
www.gok paw lo wi ce.pl
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Mikołaj rozdawał prezenty

Betlejemskie 
Światło Pokoju

strona 5
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01-15.01.2017 r.
ISSN 1640-8071

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

Wybudowali chodnik 
w Pielgrzymowicach

Jarmark zgromadził 
lokalnych twórców

Rekord Polski 
na basenie 
w Pawłowicach

Ulica Zapłocie już 
przejezdna
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Budżet na 2017 rok uchwalony! strona 4

Wybory sołtysa Osiedla strona 3Mandaty 
za palenie śmieci
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16 - 31.01.2017 r.
ISSN 1640-8071

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

Ośrodek zdrowia 
w Golasowicach 
do remontu

Gmina w liczbach. 
Urząd podsumował 
2016 rok

Zebrania wiejskie 
- sprawdź termin

Sytuacja jest stabilna 
- rozmowa z wójtem 
gminy
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Z górki na pazurki. Rozpoczęły się ferie strona 8
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Zawodnicy z Warszowic 
siódmą drużyną Europy!

Tancerki na obozie

Juniorzy z Klubu Sportowego Warszowice, z sukcesem 
reprezentowali Polskę podczas Mistrzostw Świata grupy B 
w curlingu. Zawody odbyły się 3 do 10 stycznia w Oestersund 
w Szwecji.

Tancerki z Klubu Sportowego Active Pawłowice nie 
nudziły się w czasie ferii. Były w Bochni, w Krakowie oraz 
uczestniczyły w warsztatach akrobatycznych.

Startujący w mistrzostwach Konrad Stych, Radek Pisarek, Krzysz-
tof Świątek, Adam Pauszek, Rafał Krystkiewicz i Damian Herman 
(trener) udowodnili, że mały klub może zaistnieć w świecie curlingu 
i skutecznie nawiązać rywalizację z potęgami tej dyscypliny sportu.    
W turnieju zmierzyły się 23 drużyny męskie i 20 drużyn kobiecych. Pre-
miowane awansem do Mistrzostw Świata gr. A były trzy pierwsze miej-
sca. Drużyna z Warszowic pokonała w czasie zawodów reprezentację 
Japonii, Nowej Zelandii i Finlandii. Uległa drużynie Turcji, jak się później 
okazało – wicemistrzami tych rozgrywek oraz Francji, mimo bardzo 
dobrego początku i właściwie pewnej wygranej. Porażka z Francuzami 
mogła naszych zawodników srogo kosztować, ale na szczęście nasi 

chłopcy wzięli się w garść i rozgromili młodą drużynę z Hong Kongu 
11:3. W ostatnim meczu fazy Round Robin (każdy z każdym) sportow-
cy z Warszowic spotkali się z niepokonanym do tej pory liderem grupy 
– Niemcami. - Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, żeby mieć pewność 
dalszego grania – mówi Damian Herman, trener drużyny. - Po bardzo 
emocjonującym i wyrównanym spotkaniu nasi zawodnicy ulegli prze-
ciwnikom dopiero w ekstra endzie, przegrywając całe spotkanie 6:5. 
To na szczęście nie spowodowało odpadnięcia z turnieju. Kolejny 
dzień mistrzostw i faza „play off” okazała się istnym curlingowym 
maratonem. Najpierw o godzinie 8.00 w repasażach, nasi chłopcy 
ponownie spotkali się z Francuzami. Tym razem nie pozwolili już 
sobie na żadne chwile słabości i pewnie wygrali spotkanie 7:4. O 
godzinie 12:00 przyszło im zagrać o wejście do ósemki z Czechami. 
Po kolejnym wyrównanym i pełnym emocji meczu nasi curlerzy zwy-
ciężyli po ekstra endzie 8:7. O godzinie 16:00 znowu czekał ich mecz 
z Niemcami już o wejście do strefy medalowej. Niestety, po raz drugi 
Niemcy okazali się minimalnie lepsi. – Oczywiście, czuję pewien nie-
dosyt, bowiem półfinały były w zasięgu ręki, ale jestem bardzo dumny 
z naszych chłopaków – podkreśla trener. – Mimo trudnej grupy, w 
której aż dwie z czterech drużyn znalazły się w półfinale, udało nam 
się rozegrać bardzo dobre i wyrównane spotkania. 

Reprezentacja Polski ukończyła zwody na piątym miejscu, 
a w związku z tym, że nie ma rozgrywanych Mistrzostw Europy Ju-
niorów, nasza drużyna zajmuje obecnie siódme miejsce w Europie. 
W reprezentacji juniorek zagrała również zawodnicza KS Warszowice 
Ewa Nogły, która z zawodniczkami z Gliwic i Warszawy zajęła dziewiąte 
miejsce w całej stawce. 

Gratulujemy sukcesu zawodnikom oraz trenerowi.
 Sabina Bartecka 

W drugim tygodniu ferii nasze tancerki ostro trenowały. Przez trzy 
dni doskonaliły formę pod okiem Mistrza Polski w akrobatyce. Nasze 
śliczne zawodniczki są bardzo zmotywowane, dlatego na każdym tre-
ningu dają z siebie 100 proc! Efekty będziemy mogli zobaczyć podczas 
kolejnych meczów Jastrzębskiego Węgla, którego są cheerleaderkami.  

Oprócz zajęć doskonalących nowe układy i rozwijających umie-
jętności taneczne dziew-
częta miały sporo atrakcji. 
Zwiedziły Kopalnię Soli w 
Bochni, były w Gojump, 
czyli Parku Trampolin w 
Krakowie oraz na na paw-
łowickim basenie i w gro-
cie solnej. Czas spędzony 
na obozie będą jeszcze 
długo wspominać. bs

Lodowisko będzie nieczynne
Od 2 do 5 lutego pawłowickie lodowisko będzie nieczyn-

ne. Jak Informuje GOS, w tych dniach na lodowisku odbę-
dzie się turniej curlingu. Zapraszamy na łyżwy od 6 lutego.
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Emilia Wiatrok z Pawłowic,
 córka Bogusławy i Sławomira, ur. 30 listopada

Filip Kania z Pielgrzymowic, 
syn Anety i Błażeja, ur. 14 grudnia
Agata Szczypka z Pielgrzymowic,

córka Dominiki i Tomasza, ur. 23 grudnia
Szymon Misiur z Pawłowic, 

syn Małgorzaty i Andrzeja, ur. 30 grudnia
Lilianna Kiełkowska z Pawłowic, 

córka Iwony i Tomasza, ur. 25 grudnia

Gratulujemy!

Nasi najmłodsi

Złóż wniosek o zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej.

Urząd Gminy informuje rolników, że od 1 do 28 lutego można 
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2017 roku 
za zakupiony olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. Zwrot 
akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie faktur VAT dokumentu-
jących zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 
31 stycznia 2017 r. 

Stawka zwrotu na 2017 r. wynosi 1 zł za zakupiony litr oleju na-
pędowego, maksymalna kwota zwrotu podatku na 1 ha użytków 
rolnych to 86 zł.

Kronika Policyjna
Okradła 88-latka

Prawie 100 tys. zł wypłaciła mieszkanka Warszowic 
z konta starszego mężczyzny, którym się opiekowała. 

88-latek z Pawłowic dowiedział się o kradzieży pie-
niędzy, kiedy chciał upoważnić do konta inną osobę z 
rodziny. Likwidację lokaty zarzuca się jego opiekunce. 
Mieszkanka Warszowic jedenastokrotnie podejmowała 
gotówkę z banku, przeznaczając ją m.in. na spłatę swoich 
długów i wczasy z rodziną.

Starszy mieszkaniec Pawłowic, który potrzebował 
stałej opieki, zawarł na początku ubiegłego roku umowę 
o świadczenie takich usług z mieszkanką Warszowic. Ko-
bieta miała za zadanie wykonywać codzienne prace do-
mowe i dbać o stan zdrowia 88-latka. Mężczyzna, darząc 
swoją opiekunkę zaufaniem, upoważnił ją do swojego 
konta i zgromadzonych na nim oszczędności. Nawet nie 
przypuszczał jednak, że zostanie to wykorzystane bez 
jego wiedzy i zgody. Kobieta wypłacała pieniądze od 
kwietnia do lipca, początkowo w mniejszych kwotach, 
ostatecznie opróżniając konto do zera.

Pokrzywdzony, kiedy dowiedział się od pracowników 
banku, że lokata przestała istnieć, poinformował o 
wszystkim pawłowickich policjantów. Udało się odzy-
skać jednak tylko 6 tys. zł, których kobieta nie zdążyła 
jeszcze wydać. Podejrzana usłyszała już zarzuty przy-
właszczenia powierzonego jej mienia. Nie przyznała się 
do popełnienia tych czynów.

Ranną kobietę zabrał helikopter 
Do poważnego zdarzenia drogowego doszło 11 

stycznia w południe w Jarząbkowicach. W zdarzeniu 
uczestniczyły dwa pojazdy, którymi kierowały kobiety. 
28-latka ze Zbytkowa, która jechała skodą ul. Tuwima, na 
skrzyżowaniu z ul. Kasztanową zderzyła się z kierującą 
seicento, 48-latką. Właścicielka fiata z urazem klatki 
piersiowej, głowy oraz miednicy została zabrana przez 
pogotowie lotnicze do szpitala specjalistycznego.

Ogłoszenia Urzędowe
Tereny pod dzierżawę 
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 27.01.2017 r. 

podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice 
wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wy-
dzierżawienia.

Przedmiotowy wykaz został opublikowany na stronie www.
pawlowice.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni. Dodatkowych 
informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: 
Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień w  godz.  7.30  -  15.30, 
tel. 32 47 56 314.

Lokal na działalność gastronomiczną 
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograni-

czony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, na czas 
określony 5 lat, o łącznej powierzchni 94,15 m kw., położonego 
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 77A, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Na zajmowaną powierzchnię 94,15m kw. składa się: bufet o 
pow. 33,28 m kw., toalety ogólnodostępne o pow. 29,94 m kw., 
przylegający taras zewnętrzny o pow. 30,93 m kw.

Przetarg odbędzie się 23 lutego o godz. 10.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Szczegółowych informacji udzielają: Tyberiusz Zawadzki, 
Robert Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-315, (32) 
47-56-319.

Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne Karola Miarki 
w Pielgrzymowicach serdecznie zaprasza wszystkich miłośników 

śpiewu i wesołej zabawy z zespołem „SILESIAN TYROL BAND” 
na XIV BIESIADĘ ŚLĄSKĄ, 

która odbędzie się 18 lutego o godz. 18.00,
w sali OSP w Pielgrzymowicach.

Rezerwacja biletów do 8.02.2017 pod numerem 
telefonu: 32/47 23 191, 510 332 065, 503 774 180.

Wycieczki do Ostrawy, Pacanowa oraz Szwecji
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach 

serdecznie zaprasza na wycieczki do:
Ostrawy – 31 maja

Pacanowa i Sandomierza -17 czerwca 
(możliwość wyjazdu z dziećmi)

Danii oraz Szwecji - 31 sierpnia do 3 września
Szczegółowe informacje pod numerem 
telefonu: 32/4729609 lub 503 89 20 84.
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Telefon komisariatu w Pawłowicach 
32 449-45-10 - czynny całą dobę

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
W Urzędzie Gminy swoje dyżury pełnią przedstawiciele 

wielu instytucji, którzy na miejscu udzielają bezpłat-
nych porad mieszkańcom. Warto sprawdzić, kiedy mają  
dyżury, aby skorzystać z pomocy.

ZUS
w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. od 8.00 do 13.00

(najbliższy dyżur 03.02.2017 r.)
• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur 

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

(najbliższy dyżur 03.02.2017 r.) 
 • doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 
udziela informacji w zakresie realizowanych programów akty-
wizacyjnych, dostępnych ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji 

bezrobotnych, pomaga ustalić ścieżkę kariery 

  

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

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

Awarie oświetlenia ulicznego: 
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).

Urząd Skarbowy
23. dnia każdego miesiąca (jeżeli jest to dzień wolny, to dzień 

wcześniej), w godz. 9.00 do 13.00  
(najbliższy termin 23.02.2017 r.)

• porady dotyczące podatków, rozliczeń i spraw finansowych

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godz. 9.00 do 11.00
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unij-

nych i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13.00 do 14.00

• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela informacji na 
temat odszkodowań z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla Ponad-
to, podajemy tel. kontaktowe do Działu Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 
32/7562 362; 32/7562 83

Punkt ds. orzekania
o niepełnosprawności 

W 2017 r. Punkt Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Rybniku znajdujący się w pszczyńskim 
starostwie będzie czynny w każdy pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca.

Od 2015 roku, niepełnosprawni mieszkańcy powiatu pszczyńskiego 
nie muszą fatygować się do Rybnika po to, by np. złożyć wniosek o 
wydanie karty parkingowej, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy 
złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Punkt czynny jest dwa razy w miesiącu. Znajduje się w Starostwie 
Powiatowym, ul. 3 Maja 10, pokój nr 10. W starostwie odbywają się też 
„komisje” orzekające o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraw-
ności dla osób powyżej 16. roku życia.

W 2017 r. punkt dla osób niepełnosprawnych będzie czynny w 
każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach: 8.30 do 13.00. 
Najbliższe dyżury odbędą się:17 stycznia, 7 i 21 lutego, 7 i 21 marca.

Porady prawne za darmo
Od stycznia bezpłatne porady prawne udzielane są w 

Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach. Wcześniej z po-
rady prawnika można było skorzystać w Centrum Kultury. Od 
tego roku z porad korzystać mogą również kobiety w ciąży. 

W ubiegłym roku, przez pięć w dni tygodniu, udzielana była w Paw-
łowicach pomoc prawna. Mieszkańcy za nią nie płacili, pod warunkiem, 
że należeli do jednej ze wskazanych grup. Podobnie będzie także w 
tym roku. Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać m.in.: młodzież do 
26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy 
po ukończeniu 65 lat, osoby, które mają przyznaną pomoc społeczną 
oraz od tego roku, także kobiety w ciąży. 

Punkt w Pawłowicach prowadzony jest przez adwokatów i radców 
prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych. W zeszłym roku prawnicy udzielili 
w nim 151 porad. Mieszkańcy najczęściej pytali o sprawy w zakresie 
prawa cywilnego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa 
rzeczowego i rodzinnego. 

Punkt czynny jest w dni powszechnie:
w poniedziałki, środy i czwartki od 9.00 do 13.00, 

we wtorki i piątki od 15.00 do 19.00. Odeszli
śp. Gertruda Cimała z Warszowic, lat 87

śp. Otylia Duda z Golasowic, lat 85 

śp. Krystyna Raszka z Pawłowic, lat 55

śp. Marianna Budziszewska z Pniówka, lat 79

śp. Danuta Święcicka z Pawłowic, lat 64

śp. Leokadia Wowra z Warszowic, lat 78

RIP

Akcja PIT 
     Wzorem lat poprzednich, w Urzędzie Gminy Pawłowice czyn-

ny będzie punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2016 rok.  
W punkcie tym będzie można pobrać druki zeznań wraz z załączni-
kami, uzyskać informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia oraz 
złożyć zeznanie podatkowe.

Punkt będzie czynny: 
1 marca, 5 kwietnia, 27 kwietnia w godz. 7.30 – 14.30.
Od 23 stycznia druki PIT dostępne będą na parterze urzędu.        
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REKLAMY

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej: 
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) 

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

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

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

• 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

Poszukuję panią do
 sprzątania z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 
tel. 32/ 230 79 10

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.gokpawlowice.pl

duża sala na 130 osób z klimatyzacją 
i zapleczem kuchennym

parking i plac zabaw dla dzieci 
mała sala na mniejsze imprezy do 40 osób 

(w osobnej części w Domu Ludowym w Pniówku)

Wesela, 
urodziny, imprezy 
okolicznościowe

w Domu Ludowym w Jarząbkowicach 
oraz Domu Ludowym w Pniówku  

W sprawie wynajmu należy kontaktować się z gospodarzami obiektów:
Helena Matera, tel. 500 317 536 – Dom Ludowy Pniówek

Krystyna Brachaczek, tel. 785 119 445 Dom Ludowy Jarząbkowice

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ 
OFERTY KREDYTOWEJ

KREDYT 
SUPER OKAZJA

Maksymalna kwota 
kredytu do 30.000zł

okres kredytowania do 3 lat

Reprezentatywny przykład dla klienta naszego banku: kwota kredytu 6.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, opro-
centowanie stałe w stosunku rocznym 8,7%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,26%, prowizja od przyznanego 
kredytu 2%, opłata przygotowawcza 0zł, koszt zabezpieczeń 0zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 558,73zł, 
całkowita kwota kredytu wynosi 6.000,00zł, całkowity koszt kredytu wynosi 678,73zł, całkowita kwota do zapłaty 6.678,73zł, 
kredyt zostaje spłacony w równych ratach miesięcznych (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 273,28zł, 
ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza

Gwarantujemy:
• rewelacyjne oprocentowanie 

od 7.70% w stosunku rocznym
• szybką decyzję kredytową

PROMOCJA: NIŻSZA PROWIZJA
DLA POSIADACZY RACHUNÓW

POLECAMY RÓWNIEŻ:
rachunki  na niezwykle korzystnych warunkach

szczegółowe informacje 
w placówkach naszego Banku

Serdecznie zapraszamy 
43-250 Pawłowice ul. Zjednoczenia 62B

tel. 32 4721924,  32 4722320 
 www.bspawlowice.pl
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RACJE

Tak bawili się ludzie 
sportu!

Bal karnawałowy 
w przedszkolu

W bibliotece wszystko 
gra!

W sobotę, 14 stycznia, Centrum Kultury w Pawłowi-
cach gościło sportowców. Szampańska zabawa trwała do 
białego rana.

10 stycznia, w przedszkolu w Golasowicach odbył się 
Bal Karnawałowy. Rodzice zadbali o poczęstunek i wyma-
rzone stroje dla swoich dzieci.

Pod takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w 
Pawłowicach zorganizowała zabawy dla najmłodszych 
czytelników w czasie zimowej przerwy od zajęć szkolnych.

Dzieci wzięły udział m.in. w turnieju gier planszowych oraz warsz-
tatach z elementami muzykoterapii. Pod okiem Ewy Szymańskiej-
-Kirszniok w rytm muzyki wykonywały proste ćwiczenia, grały na in-
strumentach, a także tańczyły. Natomiast w czasie zajęć plastycznych 
tworzyły upominki dla babć i dziadków.

Na czas ferii atrakcje zapewniła najmłodszym także biblioteka 
znajdująca się w Pawłowicach Osiedlu. Dzieci spędziły czas m.in. 
wykonując trójwymiarowe owady oraz rozwiązując zagadki, rebusy 
i krzyżówki. bsPięk nie udekorowane 

sale zapełniły się kolorowymi 
postaciami z bajek. Na bal 
przybyli: piękne księżniczki, 
królewny i wróżki, czerwone 
biedronki, odważni kowboje, 
ale też piraci, Czerwone Kap-
turki i wiele innych postaci. Do 
aktywności i wspólnej zabawy 
przy muzyce oraz konkursów 
zachęcał gość didżej i efekty 
świetlne. Wszystkim zabawom 
towarzyszył śmiech i radosny 
nastrój. bs

Bal powrócił do kalendarza wydarzeń po kilku latach przerwy. 
- Impreza jest okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń osób 
związanych ze sportem, ale przede wszystkim do integracji osób na 
co dzień zajmujących się w naszej gminie upowszechnianiem kultury 
fizycznej – mówi Bożena Wróbel, dyrektorka Gminnego Ośrodka Spor-
tu, organizatorka balu. - Poza tym przy muzyce może porozmawiać 
nie tylko o sporcie.

W zabawie uczestniczyli przedstawiciele sześciu klubów sporto-
wych. Na parkiecie pląsali biegacze, karatecy i szachiści. - To pierwszy 
bal sportowca, w którym uczestniczę. Organizatorzy świetnie się spi-
sali – mówi Grzegorz Stawicki z sekcji biegaczy Runteam Pawłowice.

W podziękowaniu za współpracę biegacze przygotowali dla 
organizatorki balu niespodziankę. Wręczyli jej koszulkę klubową z 
nazwą klubu i imieniem. Podobną przygotowali także dla wójta. bs


