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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Powstaną chodniki  
Jeszcze w tym roku w Pawłowicach i Krzyżowicach 

powstaną nowe ścieżki dla pieszych przy głównych ulicach.

W Pawłowicach realizowany będzie ostatni odcinek ścieżki pieszo-
-rowerowej wzdłuż ul. Wodzisławskiej. W 2017 roku na podstawie 
porozumienia zawartego z Powiatem Pszczyńskim zrealizowana 
została inwestycja na odcinku od ul. Prostej do ul. Poprzecznej. Do 
wykonania został ostatni odcinek ścieżki wzdłuż drogi powiatowej 
tj. od ul. Górniczej 1 do ul. Kruczej. Gmina Pawłowice na podstawie 
zawartego porozumienia będzie prowadziła realizację tego zadania 

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD NA 
UL. STRUMIEŃSKIEJ W PAWŁOWICACH

W związku z remontem linii kolejowych w gminie Pawłowice, 
zostanie zamknięty przejazd kolejowo-drogowy znajdujący 
się w ciągu ul. Strumieńskiej w Pawłowicach. Droga będzie 
nieprzejezdna od 6 lutego (od godz. 7.00) do 8 lutego (do godz. 
18.00). Podane godziny zamknięcia przejazdu mają charakter 
orientacyjny.

Nowa droga połączy  
ul. Mickiewicza i Prostą

Kable zostaną 
schowane pod ziemią

Z parkingiem 
w Golasowicach

W planach urzędu na ten rok jest budowa ul. 3 Maja. To 
droga, która ma skomunikować ulice: Mickiewicza i Prostą 
w Pawłowicach.

W drugiej połowie lutego rozpoczną się prace związa-
ne z przebudową sieci energetycznej przy ul. Zjednoczenia 
w Pawłowicach.

Gmina ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Konopnic-
kiej w Golasowicach. Powstaną nowe miejsca parkingowe  
i kanalizacja deszczowa.

Do inwestycji gmina przymierzała się od kilku lat. Najpierw droga 
została wyznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego 
Pawłowic, następnie w 2017 roku został opracowany projekt jej 
budowy. Wystąpiono również o pozwolenie na budowę, i jak tylko 
decyzja się uprawomocni, gmina ogłosi przetarg na realizację. Droga 
o długości 340 metrów wraz z chodnikiem i oświetleniem powinna 
zostać oddana do użytku jeszcze przed jesienią.

W planie przestrzennym wyznaczony jest również dalszy odcinek 
drogi między ulicami Poprzeczną i Prostą. Gmina jest w posiadaniu 
większości terenu. Do rozpoczęcia prac brakuje tylko zgód czterech 
właścicieli nieruchomości. Droga ma mieć 400 metrów, początkowy 
odcinek o długości 150 metrów został wybudowany w poprzednich 
latach. bs  

Przetarg na realizację zadania wygrała 
firma Elektromont z Tarnowskich Gór. In-
westycja wykonywana przez Tauron będzie 
polegała na przebudowaniu sieci energe-
tycznej niskiego napięcia z napowietrznej 
na podziemną wzdłuż ul. Zjednoczenia, na 
odcinku od ronda (ul. Wodzisławska) do oko-
lic Hotelu „Koniczynka”oraz przy wylotach na 
ul. Grzybową i ul. Nową.

Prace potrwają do maja i zostaną sfinan-
sowane przez Tauron. Po ich zakończeniu 
gmina przystąpi do budowy nowego 
oświetlenia. bs

Inwestycja będzie realizowana na odcinku o długości 1200 metrów. 
W jej ramach droga zostanie poddana gruntownej przebudowie wraz 
z budową kanalizacji deszczowej i miejsc parkingowych w rejonie 
boiska sportowego.

Na realizację inwestycji gmina zamierza pozyskać środki z Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych i Autostrad. bs       

także w tym roku. Inwestycja będzie kosztować około 500 tys. zł,  
z czego 400 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z budżetu naszej 
gminy. Powiat Pszczyński planuje przeznaczyć na budowę 100 tys. zł.  

Wspólnymi siłami gminy Pawłowice i Powiatu Pszczyńskiego re-
alizowana będzie także inwestycja w Krzyżowicach. Przy ul. Śląskiej 
w kierunku Osin wybudowany zostanie chodnik o długości ponad 
200 metrów. Gmina zabezpieczyła na inwestycję 100 tys. zł, wkład 
Powiatu to 115 tys. zł. bs   

Osiedle Pawłowice.

Krzyżowice.
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Ekrany akustyczne 
powstają w Warszowicach 
i Pawłowicach

Sesja Rady Gminy  
– 23 stycznia

Przy dwupasmówce powstają ekrany akustyczne. 
Inwestycję realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Radni uchwalili nowe wyróżnienia dla działaczy i tre-
nerów sportowych. Nagrody będą wręczane każdego roku 
podczas obchodów Dni Gminy Pawłowice. 

Prace rozpoczęły się 16 stycznia i są realizowane są przez przedsię-
biorstwo budowlano – usługowe Gumibud ze Skawiny. Ze względu 
na przekroczenie norm dotyczących hałasu, ekrany mają powstać 
na odcinku od tartaku w Warszowicach (okolice skrzyżowania DK 81  
z ul. Łąkową i ul. Stawową) do tzw. „Źródełka”, czyli okolic skrzyżowania 
z ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Będą montowane po obu stronach 
drogi. W pierwszej kolejności ekrany powstaną w miejscach, gdzie prace 
można wykonać bez konieczności wycinki drzew czy przebudowy infra-
struktury technicznej. Jest to odcinek pomiędzy ul. Kościelną i Szybową 
(strona wschodnia) oraz pomiędzy ul. Granica a pierwszymi domostwami 
(strona zachodnia).  Ekrany na dalszych odcinkach będą budowane po 
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji dotyczących wycinki drzew 
czy zatwierdzenia organizacji ruchu.  

Inwestycja będzie realizowana przez 14 miesięcy, ale główny zakres 
prac ma zakończyć się do połowy grudnia 2018 roku. Na razie prace nie 

Styczniowa sesja rozpoczęła się od sprawozdań z działalności urzędu 
gminy i jednostek organizacyjnych gminy. W swoim wystąpieniu wójt 
gminy Franciszek Dziendziel mówił o podpisaniu listu intencyjnego po-
między gminą oraz Jastrzębską Spółką Węglową S.A. dotyczącego m.in. 
zagwarantowania dodatkowych środków finansowych na usuwanie 
szkód górniczych. Wspomniał o spotkaniach z mieszkańcami w sprawie 
budowy ekranów akustycznych przy dwupasmówce w Warszowicach  
i Pawłowicach oraz z właścicielami stawów w Warszowicach, skarżącymi 
się na problemy z dopływem wody do swoich zbiorników.

W styczniowej sesji po raz ostatni jako sołtyska Golasowic uczest-

niczyła Bogumiła Tekla. Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Aleksandrem Szymurą podziękowali pani sołtys za dotychczasową, 
20-letnią pracę w sołectwie, wręczając jej kwiaty i pamiątkową książkę. 
Również pani Bogumiła dziękowała za lata wspólnych działań i pomoc 
w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. 

W części dotyczącej uchwał, radni udzielili pomocy finansowej 
powiatowi pszczyńskiemu w wysokości 500 tys. złotych na realizację 
zadań inwestycyjnych na terenie gminy Pawłowice. 400 tys. zł będzie 
przeznaczone na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisław-
skiej w Pawłowicach (ostatni etap), a 100 tys. zł na budowę chodnika 
przy drodze powiatowej ul. Śląskiej w Krzyżowicach.  Powiat dołoży 
do zadań z własnych środków odpowiednio 100 tys. zł i 115 tys. zł.  
W kolejnej uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2018-2022, rozszerzono zakres zadania dotyczącego roz-
budowy przedszkola w Warszowicach o przebudowę Przedszkola nr 1  
w Pawłowicach. Zostanie wspólnie ogłoszony przetarg na opracowanie 
projektów tych inwestycji, co pozwoli obniżyć ich koszt.      

Gmina przekazała również dotację w wysokości 10.708 zł na rzecz 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.  
W naszej gminie, ani w najbliższym sąsiedztwie nie ma takiego ośrodka. 
W ubiegłym roku z pomocy placówki w Bielsku – Białej skorzystało 52 
mieszkańców naszej gminy. 

Od 2018 roku działacze i trenerzy sportowi będą mieli swoje wyróż-
nienia. Laureaci tytułów „Działacz Roku” i „Trener Roku” w kategorii sport 
ogłaszani będą podczas Dni Gminy Pawłowice. Wnioski z kandydatami 
należy składać do 31 marca każdego roku. O przyznaniu wyróżnień 
decydować będzie komisja powołana przez wójta gminy.

 Sabina Bartecka  

będą powodowały ograniczeń w ruchu. Zwężenia na dwupasmówce 
planowane są od marca. O pracach będziemy informowali na bieżąco.   

Najpierw spotkania i konsultacje
O inwestycji zrobiło się głośno na początku 2018 roku. 4 stycznia 

firma wykonująca prace zwróciła się do sołtysów o pomoc przy wybo-
rze miejsca na zorganizowanie placu budowy. 12 stycznia, z inicjatywy 
Urzędu Gminy, odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem reprezentującym 
inwestora i wykonawcę. Kilka dni później, 17 stycznia, wójt Franciszek 
Dziendziel zwołał zebranie z zainteresowanymi mieszkańcami Pawłowic. 
Podczas spotkania mieszkańcy sołectwa zgłosili swoje wnioski i uwagi 
dotyczące realizowanej inwestycji. Dotyczyły one m.in. zrezygnowania 
z budowy odcinków ekranów przy niektórych firmach, zmiany ekranu 
z pełnego na przeźroczysty, budowy drogi serwisowej z ul. Granica  
i ul. Szybową oraz wykonania chodnika bezpośrednio za ekranem. Usta-
lono, że w ramach wykonywanego zadania zostanie również poprawiona 
nawierzchnia drogi gospodarczej na odcinku od ul. Spacerowej do  
ul. Szybowej w Pawłowicach. Gmina wnioskowała o budowę podobnej 
drogi po drugiej stronie dwupasmówki.

Pierwsze wnioski już w 2007 r.
Temat budowy ekranów w Warszowicach i Pawłowicach pojawił się 

w 2007 roku. Już wtedy mieszkańcy wystosowali pismo do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ekranów. Od 
2011 roku mieszkańcy regularnie zwracali się do Urzędu Gminy z prośbą 
o pomoc w związku z hałasem powodowanym przez coraz większy ruch 
samochodowy. Temat był poruszany także na każdym zebraniu wiejskim. 
W 2012 roku GDDKiA przystąpiła do opracowania dokumentacji projek-
towej. Była ona konsultowana z mieszkańcami obydwu sołectw. Sprawa 
budziła wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród mieszkańców Pawłowic. 
Podczas spotkania zorganizowanego z mieszkańcami sołectwa Pawło-
wice w 2013 r., mniej więcej tyle samo osób było za budową ekranów, co 
przeciw. Mając to na uwadze, gmina zwróciła się do Generalnej Dyrekcji 
o wykonywanie zadania etapami: dwa etapy miały być realizowane  
w Warszowicach, a trzeci w Pawłowicach oraz budowę dróg gospodar-
czych za ekranami po obu stronach dwupasmówki. Inwestycja ciągle 
jednak nie mogła się rozpocząć z uwagi na brak środków w budżecie 
GDDKiA. Sytuacja zmieniła się w 2017 roku, kiedy to w budżecie woje-
wództwa zabezpieczono pieniądze potrzebne na realizacją zadania. bs
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7 tysięcy złotych do 
wymiany starych  
pieców węglowych

        Właściciele budynków mieszkalnych znajdujących się na 
terenie naszej gminy, którzy:
• posiadają kocioł węglowy nie spełniający wymogów 5 klasy według 
kryteriów PN-EN 303-5:2012,
• mają budynek mieszkalny oddany do użytku do 31 grudnia 2012 r.,
• zamierzają wymienić kocioł w roku 2018 lub 2019, mogą otrzymać 
dofinansowanie w wysokości nawet 7000,00 złotych.

Jak otrzymać dofinansowanie?
Każdy właściciel zainteresowany wymianą pieca węglowego, 

spełniający powyższe warunki, musi wypełnić deklarację uczestnic-
twa w programie, którą należy złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice  
w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku. 

Na czym polega dofinansowanie
Dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji, a jej 

planowana wysokość  wynosić będzie do 70� kosztów kwalifikowa-
nych instalacji urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 7000,00 

Pakiet jubileuszowy 
dla 18-latka 

    W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, każdy 18-latek wnioskujący po raz pierwszy o paszport otrzyma 
wraz z nim pakiet jubileuszowy. W specjalnej kopercie znajdują się: 
flaga Polski, znaczek z logotypem Niepodległej oraz miniprzewodnik 
na temat właściwego traktowania polskiej flagi oraz poprawnego 
wykonania hymnu.

MSWiA szacuje, że w 2018 roku wniosek o wydanie paszportu złoży 
ok. 18 tys. osiemnastoletnich obywateli Polski. Każdy obywatel taki 
wniosek może złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu 
wojewódzkiego lub punkcie paszportowym na terenie całego kraju, 
bez względu na miejsce zameldowania. Za granicą paszport można 
otrzymać za pośrednictwem konsulatu. 

Sprawdź ważność swojego 
dowodu osobistego 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
apeluje, by sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego.

W ubiegłym roku aż 4 mln 729 tys. dowodów osobistych utraciło 
10-letni okres ważności. Prawie 870 tys. osób, których dowody prze-
stały być ważne, nadal nie odebrało nowego dowodu. W naszej gminie 
nowego dowodu nie odebrało ponad 100 mieszkańców.

Z kolei w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności 
dowodów kolejnego miliona osób. W gminie Pawłowice dotyczy to 
ponad 300 mieszkańców. Jest to wynik wymiany starych, książecz-
kowych dowodów, która miała miejsce w 2007 roku. Znaczna liczba 
dowodów osobistych wydana została dopiero z końcem 2007 r. lub 
początkiem 2008 r.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie 
potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach  
z urzędem. Posługując się takim dowodem, nie załatwimy żadnych 
spraw w urzędzie czy na poczcie. W kwestiach wymagających we-
ryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu 
bankowego czy z dokonaniem zakupu na raty.

Warto również wiedzieć, że nieważny dowód osobisty nie pozwoli 
nam na przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen.

Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu oso-
bistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego ważności, 
trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Można to zrobić w Urzędzie 
Gminy Pawłowice. Okres oczekiwania na nowy dokument wynosi ok. 
2 tygodnie.

Dowód przez Internet
Dowód osobisty musi posiadać każdy dorosły polski obywatel. Dzie-

ci również, jeśli chcemy je zabrać do innego państwa Unii Europejskiej. 
W każdym z tych przypadków wniosek o dowód osobisty można złożyć 
przez Internet korzystając z ePUAP i Profilu Zaufanego. Również przez 
Internet można sprawdzić czy dokument jest gotowy do odebrania.

Dowód osobisty musi wyrobić każda osoba po ukończeniu 18 lat, 
co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu. 
Należy to zrobić jak najszybciej w przypadku jego utraty, zmiany danych 
albo wyraźnej zmiany wyglądu twarzy.

Dowód krok po kroku
1) Przed złożeniem wniosku musisz założyć profil zaufany. 

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać 
swoją tożsamość w Internecie (służy jako twój elektroniczny 
podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie 
wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach 
urzędowych. Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia 
z domu za pomocą internetowego konta bankowego lub 
certyfikatu kwalifikowanego (jeżeli go masz). Możesz również 
potwierdzić swoją tożsamość w punkcie potwierdzającym  
w banku lub w Urzędzie Gminy.

2) Jeśli składasz wniosek o dowód we własnym imieniu, 
skorzystaj z uproszczonego wniosku w serwisie Obywatel.
gov.pl. Jeśli w trakcie wypełniania tego wniosku zobaczysz 
błędne dane, skorzystaj z formularza w serwisie ePUAP. Jest 
on również właściwy w przypadku wypełniania wniosku  
o wydanie dowodu osobistego w imieniu innej osoby, w tym 
dokumentu dla dziecka.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie głów-
nej ePUAP, w sekcji Katalog spraw (kliknij na Sprawy oby-
watelskie, a następnie w sekcji Dokumenty tożsamości).

zł. Gmina Pawłowice planuje pozyskać na ten cel środki finansowe  
z WFOŚiGW w Katowicach. W związku z tym konieczne jest sporzą-
dzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na podstawie złożonych 
deklaracji od zainteresowanych właścicieli budynków. Dofinansowanie 
będzie udzielane wyłącznie osobom, które złożą deklarację udziału 
w Programie. 

   Kiedy będzie można otrzymać dofinansowanie?
Po otrzymaniu przez Gminę Pawłowice środków finansowych  

z WFOŚiGW w Katowicach, co może nastąpić dopiero w drugim półro-
czu 2018 r., pracownicy urzędu będą kontaktować się z mieszkańcami, 
którzy złożyli deklaracje. Po wypełnieniu stosownych wniosków i ich 
pozytywnej weryfikacji, właściciele nieruchomości zawrą z Gminą 
umowę dotacji i od tego momentu będą mogli zakupić kotły i reali-
zować inwestycje.

UWAGA! 
Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie osobom, które do 

28 lutego złożą deklarację udziału w Programie. Druk deklaracji 
dostępny jest na stronie www.pawlowice.pl oraz w Urzędzie 
Gminy Pawłowice. 

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Gminy  Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330.
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Sołtyska z 20-letnim 
stażem

– Po 20 latach pracy społecznej postanowiła pani nie startować 
w wyborach sołtysa. Skąd ta decyzja?

– Ja już się spełniłam w pracy sołtysa. Nadszedł czas na zmiany. Uwa-
żam, że mój następca swoją młodością, energią wniesie w życie naszego 
sołectwa dużo dobra.

– Sołtyską Golasowic została pani 9 lutego 1998 roku. Obecnie 
nikt w naszej gminie nie może się pochwalić tak imponującym 
stażem.

– Nie spodziewałam się, że tak długo będę cieszyć się zaufaniem miesz-
kańców i sprawować tak zaszczytną funkcję. Jeszcze przed wyborami w 1998 
roku przez cztery lata byłam członkiem rady sołeckiej i działałam w komisji 
rewizyjnej. O kandydowanie na sołtysa poprosiła mnie grupa mieszkańców.

– Sołectwo to najniższy, ale najważniejszy szczebel samorządu 

Rozmowa z Bogumiłą Teklą, która przez 20 lat pełniła 
funkcję sołtysa w Golasowicach.

Golasowice mają 
nowego sołtysa

22 stycznia, w Golasowicach odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze w związku z upływem 4-letniej 
kadencji Rady Sołeckiej. 

Zebraniu przewodniczył wójt gminy Franciszek Dziendziel. Na sali 
obecni byli Grzegorz Nogły - radny powiatowy oraz przewodniczący 
Rady Gminy Pawłowice Aleksander Szymura. W formie prezentacji 
multimedialnej wójt omówił działania, jakie w minionym roku były 
realizowane w Golasowicach. Mówił m.in. o pracach w budynku szkoły 
oraz ośrodku zdrowia, które będą miały swoją kontynuację również  
w roku bieżącym. Sołtyska Bogumiła Tekla przedstawiła sprawozdanie  
z działalności sołtysa i rady sołeckiej z 4-letniej kadencji. Zapoznała rów-
nież mieszkańców z zadaniami przewidzianymi do realizacji w sołectwie 

ZEBRANIA WIEJSKIE
Zapraszamy na coroczne zebrania sprawozdawcze rady 

sołeckiej podsumowujące miniony rok w sołectwie. Poniżej 
terminy spotkań mieszkańców z wójtem gminy, które odbędą 
się w lutym. Terminy na marzec podamy w kolejnym numerze. 

Terminy zebrań wiejskich:
15 lutego – Jarząbkowice, godz. 17.00

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

w 2018 roku przyjętymi przez Radę Gminy Pawłowice. Wśród inwestycji 
są m.in. budowa altany przy boisku sportowym oraz przebudowa  
ul. Konopnickiej. W ramach funduszu sołeckiego w sołectwie zostaną 
zrealizowane przedsięwzięcia dotyczące budowy siłowni zewnętrznej 
przy szkole, zamontowania lustra ulicznego przy ul. Słowackiego, 
wymiany wkładów okiennych w sali Domu Strażaka i zabudowania 
trybun na boisku szkolnym. Pani sołtys podziękowała przedstawicielom 
wszystkich organizacji działających w sołectwie, a także przedsiębior-
com i mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc w działalności sołeckiej.

Bogumiła Tekla, po 20 latach działalności na rzecz mieszkańców, nie 
zdecydowała się na powtórne kandydowanie. Kandydatami na nowego 
sołtysa byli Antoni Trzaskalik i Krzysztof Woryna. W głosowaniu tajnym  
więcej głosów (47) zdobył Krzysztof Woryna. Od 10 lutego będzie on 
już oficjalnie nowym sołtysem Golasowic. W skład nowej rady sołeckiej 
weszli: Jolanta Brudny, Andrzej Chmiel, Łukasz Folwarczny, Jan Mach, 
Wiesław Podchorodecki, Zbigniew Szczepek i Antoni Trzaskalik.

W dalszej części zebrania ponowiono próbę wybrania członków 
Spółki Wodnej, gdyż rok wcześniej nie udało się przeprowadzić wybo-
rów właśnie z powodu braku chętnych. Jak się okazało bezskutecznie.  
Sprawę Spółki postanowiono więc nowemu sołtysowi i do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia zawiesić jej działalność. Oznacza to, że 
obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych w sołectwie ciąży na 
właścicielach gruntów.  

W części dotyczącej wolnych głosów i wniosków, Jan Skórzański 
zwrócił się o pomoc w ograniczeniu hałasu na drodze w kierunku 
Cieszyna. Poinformował, że drogą wojewódzką codziennie przejeżdża 
6 tys. samochodów, każdej godziny trasę pokonuje 150 samochodów,  
w tym około 100 tirów! Wnioski mieszkańców dotyczyły m.in. rozbudo-
wy sali gimnastycznej i biblioteki w budynku szkolnym.  

 Sabina Bartecka  

w Polsce. Jaki więc powinien być dobry sołtys?
– Sołtys musi być sprawnym organizatorem, który rozbudza aktywność 

lokalnej społeczności. To niezmiernie ważne, bowiem sołtysi są najbliżej 
swoich mieszkańców, działają na rzecz swojej społeczności, zwłaszcza in-
tegracji wsi, poprawy jej estetyki, realizacji pomysłów lokalnych organizacji.

– Sołtys to także powiernik ludzkich zmartwień.
- Cieszę się, że ludzie darzą mnie zaufaniem i często dzielą swoimi 

zmartwieniami. Czasami chcą tylko porozmawiać i wyżalić się, ale w wielu 
przypadkach oczekują konkretnej pomocy. Zawsze starałam się być otwarta 
na ludzi i ich potrzeby, i myślę, że oni to dostrzegali. Uważam, że każdy za-
sługuje na to, aby zostać wysłuchanym. Tak zostałam wychowana, i przez 
całe swoje życie starałam się działać zgodnie ze swoim sercem i sumieniem. 
Sołtys w pojedynkę nic nie zrobi. Musi mieć wsparcie mieszkańców.       

– Z jakich działań jest Pani szczególnie dumna?
– Z mojej inicjatywy powstał zespól „Viola”.  Byłam też pierwszym sołtysem, 

który organizował Dożynki Gminno – Powiatowe w naszej gminie. Uroczysto-
ści dożynkowe organizowałam trzykrotnie: w 2001, 2008 i 2015 roku. Bardzo 
leżał mi na sercu nasz ośrodek zdrowia. Mamy wspaniałych lekarzy, jednak 
stan budynku przedstawiał wiele do życzenia. W 2017 roku rozpoczął się jego 
remont, a w tym roku inwestycja zostanie zakończona.

Życzymy Pani Sołtys dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
 Sabina Bartecka      

Następcą Bogumiły Tekli jest Krzysztof Woryna.zd
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73. rocznica Marszu 
Śmierci

Uczymy się nie dla 
szkoły, lecz dla siebie

W sobotę, 20 stycznia, aby uczcić pamięć więźniów 
obozu Auschwitz – Birkenau, którzy w 1945 roku przeszli 
tzw. Marsz Śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego, 
w naszej gminie odbył się VII Rajd Pamięci szlakiem ewa-
kuacji więźniów oświęcimskich. Dzień wcześniej, odbyły 
się powiatowe obchody upamiętniające tamte wydarzenia.

Ruszyła realizacja projektu unijnego w pawłowickich 
szkołach. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć poza-
lekcyjnych będą rozwijać swoją wiedzę matematyczno  
– przyrodniczą i znajomość języków obcych.  

Po raz siódmy grupa piechurów z radlińskiego oddziału PTTK 
na czele z Janem Stolarzem pokonała 70-kilometrową trasę, którą 
w 1945 roku przeszli więźniowie oświęcimscy. Przy kościele św. 

Jana Chrzciciela spotkali się z nimi samorządowcy oraz mieszkańcy 
naszej gminy, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym więźniom. 
Na pomniku 19 ofiar wydobytych z wagonów kolejowych w stycz-
niu 1945 roku złożono kwiaty i zapalono znicze. Po oddaniu hołdu 
ofiarom, wszyscy przeszli ulicą Wodzisławską w Pawłowicach do 
pomnika upamiętniającego powitanie Wojsk Polskich w 1922 roku 
w Bziu, gdzie czekali przedstawiciele miasta Jastrzębie – Zdrój z pre-
zydent Anną Hetman. W Rajdzie Pamięci uczestniczyli: wójt gminy 
Franciszek Dziendziel, przewodniczący Rady Gminy Aleksander 
Szymura, członek zarządu rady powiatu pszczyńskiego Grzegorz 
Nogły, radni, sołtysi, harcerze, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy. 

Po złożeniu kwiatów na pomniku w Bziu, pan Jan Stolarz wraz 
ze swoją grupą piechurów poszli dalej, aby dokończyć marsz  
w Wodzisławiu Śląskim. bs

W Gminie Pawłowice z Funduszy Europejskich jest realizowany 
projekt „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie”. Biorą w nim udział 
szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach (Liceum 
Ogólnokształcące oraz Technikum), Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pawłowicach, Szkoła Podstawowa w Warszowicach oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach. Projekt, który rozpoczął się 
w styczniu 2018 r. i będzie trwał do czerwca 2019 r., zakłada prze-
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie 
wiedzy w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych i języków 
obcych. Projekt obejmuje również doradztwo zawodowe oraz 
konsultacje z psychologiem. Zajęcia będą odbywać się po lekcjach,  
w małych grupach, z naciskiem na praktyczne zastosowanie wiedzy  
w doświadczeniach, co ma zapewnić wyższą skuteczność form naucza-
nia. Praktyczne doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi fizycznych, 
matematycznych i informatycznych pozwolą rozwijać umiejętności 
komunikacyjne, w tym język techniczny i słownictwo naukowe. 

Obecnie w szkole odbywają się: nabór nauczycieli, rekrutacja 
uczestników projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych. Pierwsze 
zajęcia rozpoczną się po feriach. bs

Nauczycielka Roku  
w telewizji  

W poniedziałek, 15 stycznia, gościem programu 
„Dzień Dobry TVN” była Marta Florkiewicz-Borkowska, 
nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki  
w Pielgrzymowicach.

Pani Marta jest laureatką tytułu „Nauczyciel Roku 2017”. Na antenie 
telewizji opowiadała o swojej pracy, w której zachęca uczniów do 
korzystania z nowoczesnych technologii. Germanistka i nauczycielka 
zajęć technicznych opowiadała o tym, w jaki sposób komputery i urzą-
dzenia mobilne mogą pomagać w nauce i zainteresowaniach uczniów. 
Jednocześnie podkreślała, że korzystanie z nowinek technicznych 
nie tylko uatrakcyjnia same zajęcia dla uczniów, ale także czyni je 

bardziej interesującymi dla nauczycieli. Obok niej gośćmi programu 
dotyczącego cyfryzacji szkół byli profesor Krzysztof Biedrzycki oraz 
nauczyciel Jan Wróbel.

Rozmowę w studiu z Martą Florkiewicz-Borkowską można obejrzeć 
na stronie dziendobry.tvn.pl.
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Inicjatywa lokalna – zobacz, co bę-
dzie się działo w twoim sołectwie

W 2018 roku, w ramach inicjatywy lokalnej, w sołectwach będzie realizowanych 
25 przedsięwzięć kulturalnych.

Odbędą się m.in. warsztaty cukiernicze w Jarząbko-
wicach, festyn z okazji Dnia Dziecka w Pniówku, plener 
malarski w Pielgrzymowicach, festyn żniwny w Paw-
łowicach, zawody wędkarskie w Pawłowicach Osiedlu  
i Mikołajki. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zgłoszo-

ne przez grupy mieszkańców i będą realizowane 
przy ich współudziale. Inicjatywy zostały przyjęte 
do realizacji zarządzeniem wójta gminy Pawłowice, 
który przyznał na ich realizację dofinansowanie  
z budżetu gminy w wysokości 87.900 zł.       

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2018 R.

L.P. Wnioskodawca Nazwa zadania
Kwota 

dofinan-
sowania

Wkład wnioskodawcy

finansowy osobowy rzeczowy

1 Grupa mieszkańców Jarząbkowic Dzień Dziecka – festyn  
sportowo-rekreacyjny 1.400,00 0 1.635,00 1.000,00

2 Grupa mieszkańców Jarząbkowic Świąteczne Warsztaty Cukiernicze 1.500,00 0  2.835,00 1.000,00

3 Grupa mieszkańców sołectwa Pawłowice Osiedle Festyn z okazji Dnia Dziecka przy ZSP  
w Pawłowicach 2.150,00 0 5.650,00 1.000,00

4
Grupa mieszkańców sołectwa Pawłowice Osiedle za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla 
Pawłowice "RAZEM"

Dzień Mikołaja w Pawłowicach 2.000,00 300,00 735,00 0

5 Grupa mieszkańców sołectwa Krzyżowice za 
pośrednictwem OSP Krzyżowice Jubileusz 100-lecia OSP Krzyżowice 4.100,00 0  3.240,00 1.500,00

6 Grupa mieszkańców sołectwa  Pielgrzymowice za 
pośrednictwem Stowarzyszenia KGW Pielgrzymowice Spotkanie noworoczne dla dzieci 1.000,00 0  600,00 230,00

7 Grupa mieszkańców sołectwa Pniówek Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 1.400,00 150,00  900,00 350,00

8 Grupa mieszkańców sołectwa Pniówek Spotkanie seniorów 1.400,00 150,00 900,00 350,00

9 Grupa mieszkańców sołectwa Jarząbkowice Festyn wakacyjny 2.900,00 400,00 3.885,00 0

10
Grupa mieszkańców sołectwa Pielgrzymowice za 

pośrednictwem Stowarzyszenia  
Kulturalno-Społecznego K. Miarki w Pielgrzymowicach

Organizacja XII pleneru malarskiego dla 
dzieci i młodzieży w Pielgrzymowicach 3.000,00 1.700,00 1.000,00  700,00

11
Grupa mieszkańców sołectwa Pielgrzymowice za 

pośrednictwem Stowarzyszenia  
Kulturalno-Społecznego K. Miarki w Pielgrzymowicach

Wieczornica z okazji 193 rocznicy urodzin 
K. Miarki w Pielgrzymowicach 1.500,00 200,00 400,00  500,00

12 Grupa mieszkańców Pawłowic Festyn żniwny w Pawłowicach 2.400,00  540,00 2.460,00 4.500,00

13 Grupa mieszkańców Jarząbkowic za pośrednictwem 
KGW Jarząbkowice Festyn dożynkowy 2.900,00 500,00 3.795,00 1.500,00

14 Grupa mieszkańców Jarząbkowic za pośrednictwem 
KGW Jarząbkowice Ognisko integracyjne z kapelą góralską 1.400,00 0 1.575,00 1.600,00

15 Grupa mieszkańców Krzyżowic Festyn dożynkowy 2.900,00 300,00 2.145,00 0

16 Grupa mieszkańców sołectwa Pniówek za 
pośrednictwem KGW Pniówek

Festiwal rękodzieła połączony z pokazem 
regionalnej kuchni śląskiej 2.500,00 300,00 825,00 0

17 Grupa mieszkańców sołectwa Pniówek za 
pośrednictwem KGW Pniówek Spotkanie z piosenką i humorem 1.900,00 300,00 1.200,00 2.000,00

18 Grupa mieszkańców sołectwa Pniówek za 
pośrednictwem KGW Pniówek Spotkanie z okazji Dnia Matki 1.400,00 250,00 1.200,00 2.000,00

19 Grupa mieszkańców sołectwa Pniówek za 
pośrednictwem KGW Pniówek Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 1.400,00 250,00 1.200,00 2.000,00

20
Grupa mieszkańców sołectwa  Pawłowice Osiedle za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla 
Pawłowice "RAZEM"

Biesiada sąsiedzka w Pawłowicach 1.900,00 350,00 2.025,00 2.000,00

21
Grupa mieszkańców sołectwa  Pawłowice Osiedle za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla 
Pawłowice "RAZEM"

Festyn sąsiedzki w Pawłowicach 2.900,00 0 3.150,00 1.400,00

22
Grupa mieszkańców sołectwa  Pawłowice Osiedle za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla 
Pawłowice "RAZEM"

Dzień Dziecka w Pawłowicach 2.000,00 0  300,00 735,00

23
Grupa mieszkańców sołectwa  Pawłowice Osiedle za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla 
Pawłowice "RAZEM"

Rodzinne zawody wędkarskie  
w Pawłowicach 700,00 0 1.225,00 250,00

24
Grupa mieszkańców sołectwa  Pawłowice Osiedle za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla 
Pawłowice "RAZEM"

Spotkanie seniorów w Pawłowicach 1.250,00 300,00 2.025,00 800,00

25 Grupa mieszkańców sołectwa Golasowice Miejsce integracji i rekreacji mieszkańców 
sołectwa Golasowice (altana) 40.000,00 0 4.200,00 6.200,00
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A później były tańce

Kochamy Was

Babcia i dziadek kochani!

„Choinka Noworoczna” wpisała się na stałe do ka-
lendarza imprez środowiskowych organizowanych przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach. 21 stycznia, 
w budynku OSP spotkali się uczniowie, ich rodzice, dziad-
kowie oraz mieszkańcy Golasowic.

Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne obchody Dnia 
Babci i Dziadka w Golasowicach. Uroczystość odbyła się  
23 stycznia w strażnicy OSP.

„Dzisiaj babciom i dziadkom kochanym, zaśpiewamy”  
- tak brzmiały słowa piosenki, którą wykonali czwarto-
klasiści podczas uroczystości zorganizowanej 23 stycznia  
w Domu Ludowym w Krzyżowicach.

Występy na tegorocznej imprezie dedykowane były babciom  
i dziadkom z  okazji ich święta. Dzieci z oddziałów przedszkolnych,  
a także z klasy I, II, IVa i VI wykonały wspaniałe układy taneczne. 
Młodzi artyści z klasy trzeciej przygotowali muzyczną inscenizację  
w języku angielskim. Klasa IV b bawiła publiczność scenkami z Te-
atrzyku „Zielona Gęś”, a uczniowie klasy V opowiadali  dowcipy. Klasa 
VII zaprezentowała teledysk na żywo „Wieśka Tico”, a Antosia Skrobol  
z klasy IV a popis umiejętności gimnastycznych. Było mnóstwo śmie-
chu i braw. W roli konferansjerów wystąpili uczniowie klasy V, Julia  
i Tymoteusz Bortlik. 

Licznie zgromadzeni goście z uwagą obejrzeli bogaty program 
artystyczny przedstawiony przez wnuków i przygotowany pod okiem 
wychowawców. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem tańczyły, 
recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, grały na różnych 
instrumentach muzycznych,  
a nawet stały się aktorami 
przedstawiającymi bajkę. Dużo 
pozytywnych emocji wzbudzi-
ły taniec „Staruszki babuszki” 
oraz piosenka „Babcia tańczy 
rock and rolla”. Inscenizacja 
,,Wnuczęta uczą dziadków” 
pokazała, jaki powinien być 

wnuczek i jaka powinna być wnuczka, a piosenki „Serce dla babci”  
i „Kłótnia”, że babcie i dziadkowie są najlepsi na świecie i niech żyją 
sto lat!  

Dla przedszkolaków ta sympatyczna uroczystość była okazją 
do okazania swoim dziadkom dowodów miłości i wdzięczności 
za opiekę, dobroć i cierpliwość. Miłym akcentem było wręczenie 
własnoręcznie wykonanych upominków. Jakże wzruszająca była to 
chwila radości! Uśmiech gościł na twarzach wszystkich uczestników. 
Później nastał czas na wspólne zabawy i konkursy. Nie zabrakło także 
słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców uczniów. bs 

Dzień Babci i Dziadka jest jedną z największych imprez organi-
zowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzyżowicach.  
W uroczystości co roku uczestniczą babcie i dziadkowie wszyst-
kich uczniów, a sala pęka w szwach. Nie inaczej było w tym roku. 
- To już moja kolejna uroczystość w tej sali. Każda była piękna i wy-
jątkowa – mówi Maria Piszczek. - Dzisiaj występuje pięcioro moich 
wnuków. Jestem z nich bardzo dumna. W Dzień Babci chcieli mnie już 

Po części artystycznej dzieci ruszyły do tańca, dając się ponieść 
wesołym rytmom i zabawom prowadzonym przez profesjonalnych 
animatorów. Rada Rodziców obdarowała wszystkich uczniów i przed-
szkolaków słodkimi upominkami.

odwiedzić z życzeniami o godz. 6.00 rano – śmieje się mieszkanka 
Krzyżowic, która dodaje: - Uwielbiam rozpieszczać moje wnuki.

Z zachwytem na scenę spoglądała również Gertruda Kościelny 
z Krzyżowic. - Mój wnuk jest w VI klasie – mówiła. - Jutro idę na 
podobne spotkanie do przedszkola do mojej wnuczki Magdalenki. 
Mam trzech wnuków i wnuczkę. Uwielbiam z nimi spędzać czas.

Babcie i dziadkowie z dumą przypatrywali się swoich pocie-
chom. Na scenie zaprezentowali się uczniowie wszystkich klas, 
pokazując swoje talenty wokalne, aktorskie oraz taneczne. - Mamy 
zdolne dzieci – szeptali dziadkowie.

Nie zabrakło prezentów, życzeń i smacznego poczęstunku,  
o który zadbali rodzice uczniów. bs   
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Z ŻYCIA GMINY

Kowbojki na Dzikim 
Zachodzie

Bo najważniejsza jest 
radość dziecka

Po wędrówce czekały 
knedliczki

„Babski Comber” to zabawa wyłącznie dla kobiet, 
którą przygotowuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Warszowic. Impreza po raz pierwszy odbyła się w 2012 
roku. Tegoroczna odbyła się w klimatach Dzikiego Zachodu.

Ponad 20 dzieci z Pielgrzymowic bawiło się 10 stycznia 
na imprezie noworocznej w Pielgrzymowicach. Zabawę 
z klaunem zorganizowało dla nich Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach.

Na pierwszą swoją wyprawę w 2018 roku piechurzy 
z Gminnego Koła PTTK wybrali się na jeden z najpopular-
niejszych czeskich szczytów - górę Radgoszcz (Radhost). 
Wyprawa odbyła się 21 stycznia.   

Impreza, organizowana w Warszowicach, niezmiennie cieszy się 
ogromną popularnością. W tym roku organizatorzy pobili kolejny 

Pieszą wędrówkę uczestnicy rozpoczęli na przełęczy Pindula, aby  
w nieco ponad dwie godziny dotrzeć do schroniska Radegasta, położo-
nego nieopodal szczytu. Po około godzinnym odpoczynku w schronisku, 
połączonym z degustacją specjałów czeskiej kuchni,  przyszedł czas na 
dalszą drogę w kierunku przełęczy Pustewny. Po drodze można było po-
czuć smak prawdziwej zimy, która sprawiła naszym piechurom miłą nie-
spodziankę w postaci delikatnych opadów śniegu czy kilkustopniowego 
mrozu. Na zakończenie chętni mogli zobaczyć wystawę rzeźb lodowych, 
która właśnie w niedzielę miała swój wielki finał na przełęczy Pustewny. 

rekord. W trakcie siódmej edycji wspólnie bawiło się, śpiewało, brało 
udział w konkursach mnóstwo pań!

Bilety na Babski Comber rozchodzą się błyskawicznie - panie, 
które choć raz bawiły się w budynku OSP w Warszowicach zazwyczaj 
przy wychodzeniu z imprezy już chcą rezerwować sobie miejsca na 
następny rok. Zabawa jest jedną z wizytówek Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Warszowic. - Już kilka miesięcy przed imprezą powstają 
pierwsze pomysły na program artystyczny, który co roku do końca jest dla 
uczestniczek wielką niespodzianką. Wiadomy jest tylko temat – mówi 
Czesław Lasek, jeden z organizatorów imprezy.

Mieliśmy już Babski Comber w żołnierskim klimacie, pojawiły się 
czarownice oraz służba zdrowia. Za każdym razem niespodzianek, 
wspólnego śmiechu i śpiewów nie brakuje.

W tym roku oprawę muzyczną zapewniał didżej, a wodzirejem 
imprezy była Inga Papkala. W przygotowanie i obsługę imprezy 
włączyło się wyjątkowo dużo mieszkańców Warszowic, nie tylko 
członków stowarzyszenia. - Ponieważ na sali bawiły się panie, to 
panowie zapewnili obsługę kuchni, obsługę kelnerską oraz pomagali 
w bufecie i szatni – podkreśla Czesław Lasek. - W wielu przypadkach 
przy przygotowaniu i obsłudze imprezy udzielały się całe rodziny. Panie 
przygotowywały posiłki i wystrój sali, natomiast w czasie imprezy ich 
mężowie zapewniali obsługę kuchni, a ich synowie obsługę kelnerską. bs

– Zależy nam na tym, aby była to zabawa integracyjna, dlatego 
dzieciom towarzyszą rodzice lub dziadkowie – mówi Brygida Baron, 
przewodnicząca stowarzyszenia.

Styczniowa zabawa była już czwartą organizowaną przez KGW.  
W spotkaniu, które odbyło się w sali Agro-Penkala w Pielgrzymowicach, 
szalały zarówno maluszki, które dopiero zaczęły chodzić, jak i dziesięcio-

Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice

Koszt całkowity zadania: 1.950 zł
wkład finansowy gminy: 1.000 zł
wkład osobowy wnioskodawcy: 720 zł
wkład rzeczowy wnioskodawcy: 230 zł
Wnioskodawcą jest grupa mieszkańców za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach
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BAL W JARZĄBKOWICACH
Koło Gospodyń Wiejskich w Jarząbkowicach zaprasza na 

bal organizowany 10 lutego o godz. 19.00 w Domu Ludowym  
w Jarząbkowicach. Uczestników bawić będzie Duet Dance.

Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę i wyśmienite potra-
wy. Bilety w cenie 170 zł od pary do nabycia u: Jadwigi Kiełkow-
skiej, tel 507 262 768 oraz Danuty Krzempek, tel. 601 203 855.

Zapraszamy na kolejne wyjazdy z pawłowickim kołem. Najbliższy 
wyjazd już 11 lutego na Szyndzielnię i Klimczok. Zapisy i szczegóły 
pod nr tel. 534 591 356 lub pttk@pawlowice.pl oraz podczas dyżurów  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach w drugą i czwartą środę 
miesiąca w godzinach 16.00 -17.00. 

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice

latki. Konkursy i zabawy prowadził dla nich klaun Dyzio. W przerwach 
czekał na wszystkich poczęstunek (ciasto z galaretką i hot-dogi), a na 
koniec Święty Mikołaj, który przybył specjalnie na zaproszenie dzieci  
z workiem pełnym prezentów. Zabawa została zorganizowana w ra-
mach inicjatywy lokalnej i przy dofinansowaniu z budżetu gminy. bs        
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Legendarny spektakl Willy'ego Russela, byłego fryzjera, który, 
podczas godzin spędzonych na wysłuchiwaniu zwierzeń podczas 
układania włosów, jak żaden inny mężczyzna, zgłębił tajniki kobiecej 
duszy – jej tęsknot i pragnień. Hit teatralny w wykonaniu Małgorzaty 
Gadeckiej, wybitnej śląskiej aktorki związanej przez wiele lat z Teatrem 
Rozrywki w Chorzowie, gwiazdy spektaklu „Klimakterium”. Spek-
takl w humorystyczny sposób opowiada historię kury domowej, 
która zajmując się domem i gotując mężowi sadzone z kartoflami 
zapomniała o własnych marzeniach. Jedyną jej powierniczką jest 
kuchenna ściana, z którą rozmawia. Pewnego dnia dostaje od przy-
jaciółki zaproszenie na dwutygodniowy urlop do Grecji. Propozycja 
na początku wydaje się abstrakcyjna i niemożliwa do zrealizowania. 
Po dłuższej chwili zastanowienia, postanawia wbrew woli męża 
spełnić swoje marzenie.

Czy uda jej się wyjechać? Co na to mąż? Czy wyjazd spełni jej 
marzenia? Czy będzie chciała wracać?

Spektakl w wykonaniu genialnej aktorki, z wykorzystaniem 
dopieszczonej scenografii – perfekcyjne odwzorowanie angiel-
skiej kuchni oraz... greckiej plaży i autentyczny zapach sadzonego  
z kartoflami gwarantują wspaniałą zabawę. Spektakl przez wiele lat 
grany w chorzowskim Teatrze Rozrywki z ogromnym powodzeniem 
na deskach Teatru Żelaznego.
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„Bioło chałpeczka” oraz 
„Piykno Paniynka”

Nasze jasełka najlepsze 
w powiecie!

Zgodnie z coroczną tradycją, Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Pawłowice” zaprosił wszystkich swoich sympatyków 
na spotkanie noworoczne. Odbyło się ono 15 stycznia w sali 
widowiskowej Centrum Kultury. 

Aż trzy przedstawienia jasełkowe przygotowane przez 
uczniów naszej gminy zdobyły laury podczas Powiatowego 
Przeglądu Jasełek w Suszcu.

Tym razem gościem specjalnym była Świąteczna Orkiestra Dęta 
pod kierunkiem Grzegorza Pakury, która wprowadziła zebranych gości 
w bożonarodzeniowy nastrój prezentując suitę kolęd. Dzieci również 
zaśpiewały znane kolędy, tyle że w gwarze śląskiej. I tak: „Mizerna 
cicha” to „Bioło chałpeczka”, a  „Gdy śliczna Panna” to „Piykno Paniyn-
ka”. Teksty zostały zapożyczone od Eweliny Kuśki, laureatki konkursu 
„Po naszymu czyli po ślonsku”, organizowanego przez Polskie Radio 

Grand Prix przeglądu w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyły 
oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. Jury 
doceniło oryginalność przedstawienia, w którym historię narodzin 
Jezusa ukazano w nowatorski sposób. Duże znaczenie miała w nim 
muzyka i taniec, a barwne kostiumy i dopracowana scenografia sta-
nowiły jeden z jego głównych atutów. Pawłowickie jasełka zostały 

Katowice. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania progra-
mu górniczego, przygotowanego z okazji Barbórki w KWK „Pnió-
wek” w grudniu ubiegłego roku. Orkiestra założyła górnicze czaka,  
a jej dyrygent bardzo ciekawie opowiadał o mundurze i tradycjach 
górniczych. Była także prezentacja poszczególnych instrumentów 
grających w orkiestrze. Chętni mogli spróbować swoich sił w grze 
na fagocie czy trąbce. 

Nie było to jedyne spotkanie tego typu w Centrum Kultury. Ty-
dzień później zajęcia pokazowe dla rodziców zorganizowały grupy 
„TRiA” oraz „Fantazja”. Publiczność mogła się przekonać jak wyglądają: 
teatralna rozgrzewka ruchowa, oddychanki, improwizacja na muzyce 
i zabawy na wyobraźnię. Grupa wokalna zaprezentowała się w reper-
tuarze kolędowym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach  organizo-
wanych przez GOK, a także na spektakle i występy grup działających 
w Centrum Kultury. 

docenione również podczas XXI Przeglądu Widowisk Jasełkowych 
„Radlińskie Betlejki”, gdzie zdobyły I miejsce.

Sukces w powiatowym przeglądzie odniósł również Zespół Szkol-
no - Przedszkolony w Krzyżowicach. Spektakl przygotowany przez 
krzyżowickich uczniów zdobył I miejsce w kategorii szkół podsta-
wowych. Nagrodzone jasełka zostały pokazane podczas uroczystości  
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W przeglądzie wyróżniono Zespół Szkol-
no – Przedszkolony w Pawłowicach. Nagrodę indywidualną zdobył 
uczeń tej szkoły – Krzysztof Welchar.            

Podczas dwudniowych eliminacji w Suszcu spektakle o treści bożo-
narodzeniowej zaprezentowało 20 placówek powiatu pszczyńskiego 
oraz Miasta Żory. Występy oceniało jury w składzie: Halina Gryszko, 
Adam Radosz i Rafał Kierpiec. bs
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SPORT

Sportowcy z Pawłowic 
bawili się na biesiadzie

Tym razem nie bal, ale biesiada. 20 stycznia, w Cen-
trum Kultury w Pawłowicach bawili się sportowcy. Impreza 
odbyła się w śląskim klimacie.

Sportowców reprezentujących kluby sportowe naszej gminy 
witała Bożena Wróbel, dyrektorka Gminnego Ośrodka Sportu, która 
specjalnie na biesiadę założyła piękny ludowy strój.  

Na stole pojawiły się specjały śląskiej kuchni, a na scenie – Andrzej 
Potępa z zespołem. Wodzirej zadbał o dobre humory sportowców, 
a restauracja Uniwar o podniebienia. Atrakcją biesiady były poka-
zy taneczne Klubu Sportowego „Active” Pawłowice. Przez prawie 

godzinę publiczność mogła podziwiać występy kilkudziesięciu mło-
dych tancerek. Dziewczyny zaprezentowały nowe układy taneczne 
przeplatane pokazami akrobatycznymi. Każdy występ publiczność 
nagradzała gromkimi brawami.       

- Celem naszej biesiady było integrowanie społeczności sportowców. 
Chcieliśmy umożliwić osobom na co dzień związanym ze sportem, 
pokazanie się z zupełnie innej strony – mówi Bożena Wróbel, organi-
zatorka biesiady. bs    

ZAPISY NA OTYLIADĘ DO 11 LUTEGO!
W nocy z 10 na 11 marca 2018 r., w Krytej Pływalni „Wod-

ny Raj” w Pawłowicach, odbędzie się V Ogólnopolski Nocny 
Maraton Pływacki OTYLIADA'2018. Rejestracja elektroniczna 

prowadzona jest do 11 lutego 
poprzez stronę www.otyliada.pl. 
Udział w imprezie kosztuje wtedy 
13 zł. Można również zapisać się 
na miejscu w dniu Otyliady, wtedy 
jednak bilet kosztuje 18 zł.  
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Bardzo intensywnie rozpoczął się ten rok w pawłowickim curlingu.

STYCZEŃ Z CURLINGIEM

Mistrzostwa Świata

Najlepsi curlerzy w Pawłowicach

Mamy finalistów w Krynicy 

Od 3 do 10 stycznia, KS Warszowice już drugi rok z rzędu repre-
zentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w curlingu, 
które odbywały się w Lohji w Finlandii. Zespół w składzie: Krzysztof 
Świątek, Rafał Krystkiewicz, Łukasz Radajewski wspomagany przez 
gliwickiego zawodnika Dawida Kowalczyka wraz z trenerem Damia-
nem Hermanem zajęli szóste miejsce w grupie. Niestety, nie zdołali 

Tydzień później, od 19 do 22 stycznia, KS Warszowice przy współpracy 
z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Sportu zorganizował już po raz 
ósmy ogólnopolski turniej curlingowy. Ten jeden z najstarszych polskich 
turniejów zgromadził 18 zespołów niemalże z całej Polski. - Pawłowicki 
turniej jest połączeniem młodości z doświadczeniem. W szranki z doświad-
czonymi zawodnikami stają kilkuletnie dzieci – mówi Damian Herman, 
organizator rozgrywek. - To piękno tego sportu – nie liczy się wiek, lecz  
w dużej mierze precyzja. 

Tegoroczne zawody zdominowały zespoły gliwickie. Turniej wygrali 

Tuż po ogólnopolskich eliminacjach, na lodowisku w Pawłowicach 
odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

KS Warszowice wystawił 4 zespoły. Nasi najmłodsi zawodnicy „OOM 
2 chłopcy" w składzie: Szymon Rokita, Kamil Rokita, Piotr Nowak, będąc 
najmłodszym zespołem turnieju, ukończyli zawody na siódmym miejscu. 
Również bardzo młoda drużyna dziewczęca w składzie: Karolina Nowak, 
Paulina Frysz, Gabrysia Hanzel i Magdalena Herman nie miała szczęścia. 
Po fatalnym losowaniu, jako jedyna drużyna w turnieju musiała grać  
w poniedziałek cztery mecze z rzędu. Po przegranej z Sopotem i wy-
granej z Gdańskiem i Gliwicami, naszym dziewczętom zabrakło już sił  
i w decydującym o awansie spotkaniu z Łodzią niestety uległy, kończąc 
zawody na piątym miejscu. 

powtórzyć zeszłorocznego sukcesu w postaci 12 miejsca na świecie. 
Nasi zawodnicy wygrali z Kazachstanem i Japonią, natomiast w po-
zostałych pięciu spotkaniach odnieśli porażkę. 

Klub pragnie podziękować Urzędowi Gminy, firmie Tauron Sprze-
daż, Stych UiUTZ, Superpower Sp. z o.o. za dofinansowanie, bez 
którego wyjazd na Mistrzostwa Świata nie byłby możliwy.

zawodnicy AZS Ogień, na drugim miejscu uplasowała się drużyna AZS 
Smok, trzecie miejsce zajęli sportowcy AZS Ice Rockets. Tuż za podium, 
przegrywając jednym małym punktem, znaleźli się zawodnicy naszego 
klubu - KS Juniorzy w składzie: Konrad Stych, Damian Herman, Rafał 
Krystkiewicz, Łukasz Radajewski i Jacek Rokita. Pozostałe nasze drużyny 
ukończyły zawody na: 10 miejscu (Curlusy Baniate), 17 miejscu (OOM 
Chłopcy) i 18 miejscu (OOM Dziewczęta).

- Wielu doświadczonych curlerów podziwia nasz klub za tak intensywną 
pracę z dziećmi i młodzieżą – dodaje Damian Herman.

Nasze starsze drużyny „wykonały plan" i uzyskały awans do mających 
się odbyć w Krynicy finałów. Dziewczęta KS „OOM 1" w składzie: Monika 
Wosińska, Klaudia Szmidt i Marlena Dziewirz awansowały z trzeciego 
miejsca. Natomiast chłopcy: Dominik Szmidt, Robert Kamiński, Szymon 
Gęborys i Bartosz Porwisz zostali czwartą drużyną w finałach Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży 2018 w Krynicy. 

Wszystkich, chcących nauczyć się gry w curling, zapraszamy do 
udziału w akcji „Luty z curlingiem", w której każdy może spróbować 
swoich sił w tym sporcie. Informacji udziela Damian Herman: curling-
paw@interia.pl. Zadanie dotowane jest z budżetu Gminy Pawłowice. 
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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).

Bezpłatne porady 
w Urzędzie Gminy

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

(najbliższy termin 02.02) 
• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godz. 9.00 do 11.00

• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unijnych  
i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

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

(najbliższy termin 06.02) 
• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela informacji na temat  
odszkodowań z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. Kontakt do  
Działu Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 32/7562 362; 32/7562 83.

Ogłoszenia Urzędowe
Licytacja przęseł ogrodzeniowych i lamp parkowych 

Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograni-
czony w formie licytacji na sprzedaż materiałów uzyskanych  
z rozbiórki podczas realizacji zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa 
budynku ZSP Golasowice”  i „Przebudowa boiska sportowego ZSO 
Pawłowice przy ul. Pukowca 5”.

Przetarg odbędzie się 12.02.2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie 
Gminny w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60, parter sala nr 0.14.

Do sprzedania są przęsła ogrodzeniowe z siatki i lampy par-
kowe. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym 
materiałów w dniach: 5 – 7 lutego po wcześniejszym uzgodnieniu 
z pracownikiem Urzędu Gminy – Justyną Lasek tel. (32) 47 56 360.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 47 56 
360 w godz. 8.00 - 15.00. 

Szkolenie dla rolników
    Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR  

w Pszczynie ogłasza nabór na kurs chemizacyjny uzupełniający w zakresie: 
stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zaświadczenia utraciły 
termin ważności lub  chcą przedłużyć ważność zaświadczenia.

Kurs odbędzie się 22.02.2018 r.  o godz. 9.00 w  sali Osiedlowego Domu 
Kultury w Osiedlu Pawłowicach, ul. Wojska Polskiego 11.

Ze względów organizacyjnych obowiązują zapisy:
Anna Rogala-Romanek: tel.515 275 909 lub 32 2103328.

Urząd Gminy informuje rolników, że od 1 do 28 lutego 2018 
roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I pół-
rocze 2018 roku za zakupiony olej napędowy używany do produkcji 
rolnej. Zwrot akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie faktur VAT 
dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 

Stawka zwrotu na 2018 r. wynosi 1,00 zł za zakupiony litr oleju 
napędowego, maksymalna kwota zwrotu podatku na 1 ha użytków 
rolnych wynosi 86,00 zł.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający 
do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln zł euro rocznie (także 
prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze), najpóźniej do 26 
lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa 
Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_ VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego 
obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego. Można go 
założyć na dwa sposoby: poprzez Internet za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej (trzeba mieć jednak konto w jednym z banków: PKO Bank 
Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Bank 
Millenium, konto na platformie Envelo) lub przez Internet za pośred-
nictwem strony www.pz.gov.pl – wtedy jednak trzeba go potwierdzić  
w Punkcie Potwierdzającym.

WŁAŚCICIELE PSÓW MAJĄ 
SWOJE OBOWIĄZKI

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz uchwałą Rady 
Gminy Pawłowice w sprawie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Pawłowice, „osoby utrzymujące zwierzęta domowe 
zobowiązane są m.in. do:

1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się 
zwierząt na zewnątrz,

2) zwolnienia psów ze smyczy na terenie nieruchomości 
tylko w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób 
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp 
osób trzecich, 

3) oznakowania nieruchomości tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem.”

NABÓR DO URZĘDU GMINY
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na stanowisko urzędni-

cze podinspektora w Referacie Promocji i Integracji Europejskiej 
Urzędu Gminy w Pawłowicach. 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać  
w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy przy  ul. Zjednoczenia 60  
w terminie do 12 lutego 2018 r. 

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela: Beata 
Cyganek, nr tel. (32) 47 56 356, (32) 47 56 300.

PRACA W GZWIK
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza 

nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Dziale Eksplo-
atacji i Inwestycji. 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekreta-
riacie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Orlej 
11 w Krzyżowicach do 12 lutego do godziny 14.00.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie GZWiK 
oraz na stronie internetowej www.gzwik.pawlowice.pl. Informacji 
udziela: Tomasz Błaszkiewicz, tel. 32 210 28 80, wew. 116.

ODZYSKAJ AKCYZĘ

UWAGA, PRZEDSIĘBIORCY!



15RACJE GMINNE

REKLAMY I OGŁOSZENIA

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

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

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

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

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

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

Orzechy włoskie 
łuskane kupię 

tel. 608 390 951

SPEŁNIJ 
MARZENIA 

Z KREDYTAMI

Banku Spółdzielczego  
w Pawłowicach

AKTUALNIE NAJTAŃSZY  
NA RYNKU

PROMOCJA
KREDYT CZTERY 

PORY ROKU

OFERUJEMY:
• korzystne oprocentowanie

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

• szybką decyzję kredytową
• minimum formalności

MAMY RÓWNIEŻ W SWOJEJ OFERCIE
LOKATY

O ZRÓŻNICOWANYCH TERMINACH 
I ATRAKCYJNYM OPROCENTOWANIU,

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
TAKŻE SPECJALNĄ OFERTĘ DLA MŁODZIEŻY I JUNIORÓW 

na niezwykle korzystnych warunkach
Serdecznie zapraszamy do placówek naszego Banku

www.bspawlowice.pl   tel. 32- 4721924

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.gokpawlowice.pl

Kronika Policyjna

Wypadek w pobliżu fotoradaru   

W niedzielę, 21 stycznia, kwadrans przed 
16.00 w Pawłowicach na dwupasmówce 
doszło do groźnego wypadku. Trzy osoby zo-
stały ranne. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że jadący lewym pasem w kierunku 
Wisły 67-letni kierowca renaulta scenica na 
łuku drogi wpadł w poślizg. Auto prowadzone 
przez żorzanina uderzyło w jadącego prawym 
pasem w tym samym kierunku nissana micrę. 
Obydwa samochody zjechały do przydroż-
nego rowu i dachowały. Kierowca nissana, 
50 – letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego,  
z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. 
Ranni zostali również pasażerowie, których 
przewoził: 51-letnia kobieta doznała urazu 
głowy, natomiast 76-letni mężczyzna urazu 
klatki piersiowej.  

Włamanie w Pawłowicach
  Nieustalony sprawca podważył roletę antyw-
łamaniową i włamał się do domu jednorodzin-
nego przy ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach. Jego 
łupem padła biżuteria oraz pieniądze. Zdarze-
nie miało miejsce 25 stycznia ok. godz. 16.00.
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Przedszkolaki w akcji!
16 stycznia, hala Sportowa w Pawłowicach rozbrzmie-

wała gromkim dopingiem. Kilkaset dzieci przez ponad 
cztery godziny bawiło się w hali sportowej w Pawłowicach. 
Trwała tam ogólnopolska akcja Grupa Azoty Przedszkoliada 
Tour 2018.

To jedna z sześćdziesięciu imprez odbywających się w ramach 
największego w Europie cyklu imprez sportowych dla przedszko-
laków. Przedszkoliada jest ogólnopolskim projektem, który od 
kilkunastu lat propaguje sport wśród przedszkolaków. Maluchy pod 
okiem instruktorów ćwiczą: rzuty piłką do kosza, serwowanie piłki 
siatkowej, grę w piłkę nożną. - Koszykówka to super zabawa. Trafienie 
do kosza wcale nie jest takie trudne - mówi Julia z pawłowickiego 
przedszkola. Sześciolatka z kolegami i koleżankami brała udział  
w Przedszkoliadzie w Pawłowicach, w której liczyła się przede 
wszystkim wspólna zabawa. Nieważne, że wzrost nie pozwolił 
niektórym sięgnąć do kosza - pomocą służyli wyżsi i starsi. Serwo-
wanie piłki nie było takie trudne, gdy przy siatce stanęli siatkarze 
Jastrzębskiego Węgla, a w grze w piłkę nożną wskazówek udzielali 
zawodnicy GKS „Pniówek’ 74”.

W sportowej zabawie wzięły udział przedszkolaki z przedszkoli 
publicznych w Pawłowicach, Golasowicach, Pielgrzymowicach,  
a także z Przedszkola „Jaś i Małgosia w Pawłowicach i Jarząbkowi-
cach oraz z placówek w okolicznych miejscowościach.

 - Dzieci są bardzo aktywne, chętnie biorą udział we wszystkich 
zabawach ruchowych. Warto od małego zachęcać je do uprawiania 
sportu. To procentuje w całym ich życiu - ocenia Aleksandra Staroń, 
jedna z instruktorek Przedszkoliady.  

Do zabawy włączyli się rodzice, którzy poza dopingowaniem 
najmłodszych, wzięli udział w konkursach. Nagrody ufundował 
lokalny partner imprezy - firma Decathlon Bielsko-Biała. 

Dzieci z uśmiechem na twarzy prezentowały swoje umiejętności 
na stacjach sportowych oraz tradycyjnie na chwilę zamieniały piłki 
na kredki w ramach akcji „Pokoloruj sport”, aby rysować wszystko 
to, co kojarzy im się ze sportem.

Mali zawodnicy dostali upominki, pamiątkowe medale, puchary  
i dyplomy. Do zabawy zagrzewała je wielka maskotka Jastrzęb-
skiego Węgla oraz czerwony kangur - maskotka Przedszkoliady. 
Małych zawodników głośno dopingowali rodzice i wychowawcy. 
Nie obyło się bez przybicia „piątki” z Kangurem i wspólnego zdjęcia 
Drużyny Kangura.  

 Sabina Bartecka
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