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Rozpoczynamy projektowanie 

Place zabaw dla najmłodszych

Inhalatorium alternatywą dla smogu!

W Urzędzie Gminy trwają przygotowania do nowych 
inwestycji na drogach.

Zima jeszcze w pełni, ale to już czas, aby ogłosić przetargi na prace realizowane wiosną. Rozbudowane zostaną place 
zabaw w Jarząbkowicach, Warszowicach i Osiedlu Pawłowice.

Inhalatorium solankowe, które znajduje się w Pawłowicach, może pomóc nękanym przez smog mieszkańcom. Jej 
specyficzny mikroklimat kojąco działa na górne drogi oddechowe.

Gmina ogłosiła przetargi na wybór wykonawcy dokumentacji pro-
jektowej przebudowy ul. Kwiatowej oraz ul. Bocznej w Jarząbkowicach 
wraz z ul. Podlesie w Pielgrzymowicach. Projektowana jest również 
ul. Górka w Pawłowicach. Ten ostatni projekt, z uwagi na mniejszy 
zakres prac (droga ma być przebudowana na odcinku o długości  
ok. 350 metrów od ul. Pszczyńskiej do wiaduktu nad krajówką), ma 
być gotowy jeszcze w tym roku. Na pozostałe wykonawcy mają czas 
do wiosny przyszłego roku.

W przypadku ul. Kwiatowej będzie to gruntowana przebudowa 
jezdni wraz z budową kanalizacji, nawierzchni asfaltowej i oświetle-
niem na odcinku od drogi wojewódzkiej 938 aż do ul. Zawadzkiego. 
W ramach tego zadania wybudowany zostanie również odcinek drogi 

W Jarząbkowicach do placu zabaw przy nowym boisku spor-
towym dokupione zostanie urządzenie typu zamek. Miejsce 
zabawy zostanie ogrodzone, a cały teren wysypany piaskiem dla 

Inhalatorium znajduje się w zabytkowym parku obok Willi Reitzen-
steinów, tuż obok ośrodka zdrowia oraz niepublicznej poradni pedago-
giczno-psychologicznej. Mieszkańcy gminy i okolic od 2017 roku mogą 
tam skorzystać z dobrodziejstw solanki z Zabłocia, wydobywanej ok.  
10 km od Pawłowic. Ma ona cenne właściwości profilaktyczne i najwyższą 
na świecie zawartość jodu.

Po wejściu do środka bierze się głęboki wdech i natychmiast czuć 
różnicę! Można się poczuć jak nad morzem. - Jestem tutaj przynajmniej raz 
w tygodniu, śledziłem budowę inhalatorium od samego początku i czekałem 
na tę inwestycję. Obiekt świetnie wkomponował się w charakterystykę parku 
- ocenia pan Stanisław, mieszkaniec Pawłowic. - Dzięki systematycznym 
wizytom lepiej mi się oddycha, zauważyłem też znaczną poprawę zdrowia.

Przypomnijmy, że z dobrodziejstw solanki z Zabłocia można korzystać 

bezpiecznej zabawy. W ubiegłym roku w centrum Jarząbkowic 
wybudowano boisko, siłownię na świeżym powietrzu i altanę  
z grillem, a prace zaplanowane na wiosnę pozwolą zagospodaro-
wać teren i stworzyć fajne miejsce do rekreacji i odpoczynku dla 
osób w różnym wieku i o różnych oczekiwaniach. 

W Warszowicach będzie nadal rozbudowywane Centrum Przy-
jazne Rodzinie znajdujące się obok boiska sportowego przy szkole. 
Z myślą o najmłodszych zabudowane zostaną trzy dodatkowe 
urządzenia dla maluszków: dwa bujaczki i chodzik. Podobnie jak 
w Jarząbkowicach jest tam już boisko, altana i siłownia w plenerze. 

Jeżeli chodzi o plac zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego 
w Osiedlu Pawłowice, jest już podpisana umowa na zakup ko-
lejnych urządzeń. Z funduszu sołeckiego sfinansowane zostaną 
dwa zestawy zabawowe dla maluszków. Będą to „miniwyspa”  
i „junior”.  bs

codziennie od godz. 8.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 9.00 do 20.00. 
Wstęp kosztuje 1 złoty. Wskazane są regularne wizyty, najlepiej kilka razy 
w tygodniu, od 30 do 60 minut, ale już po jednej sesji kuracjusze mówią, 
że lepiej im się oddycha.    

Zastosowana w inhalatorium oryginalna solanka z Zabłocia wydo-
bywana jest od 1892 roku z odwiertu „Korona” w miejscowości uzdrowi-
skowej Zabłocie – Solanka z głęboko położonych złóż wód leczniczych 
– solanek jodkowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych 
właściwościach leczniczych, przeznaczony do pielęgnacji zdrowia  
i urody. Jest produktem wyjątkowym na skalę światową ze względu na 
stabilną, przebadaną i udokumentowaną zawartość biogenicznego jodu, 
dochodzącą do 140 mg/litr.

Inhalatorium spełnia funkcje profilaktyczne i zdrowotne. Regular-
ne przebywanie pozwala m. in. prawidłowo funkcjonować tarczycy 
(wdychanie jodu), oczyszczać płuca i oskrzela, co ma niebagatelne 
znaczenie w przypadku osób pracujących w dużym zapyleniu i wysokiej 
temperaturze (np. górnicy), łagodzi objawy alergii, wzmacnia odporność, 
przeciwdziała nawracającym chorobom układu oddechowego.  

W środku znajdują się drewniane ławki, jest też miejsce do zabaw 
dla najmłodszych, są także wygodne leżaki. Zachęcamy do odwiedzin. 
Żeby podtrzymać efekt wizyty w inhalatorium, solankę z Zabłocia można 
również zakupić do domu. Wody lecznicze oferuje znajdująca się obok 
kawiarnia „Koniczynka”. bs

gruntowej, który stanowi jej połączenie z odcinkiem o nawierzchni 
asfaltowej, która łączy się na skrzyżowaniu z ul. Zawadzkiego i Długą.

Kompleksowe prace, w zakresie podobnym jak na ul. Kwiatowej, 
zaplanowano również na ul. Bocznej w Jarząbkowicach i ul. Podlesie 
(do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką) w Pielgrzymowicach. W ramach 
zadania droga zostanie gruntownie przebudowana i oświetlona. bs
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Takiej sesji jeszcze nie było!
29 stycznia sala sesyjna Urzędu Gminy pękała w szwach. W sesji poza radnymi, sołtysami, pracownikami urzędu  

i dyrektorami gminnych jednostek, wzięli udział również uczniowie pawłowickiego technikum oraz ponad 30. mieszkańców 
oczekujących na głosowanie projektu uchwały przygotowanej przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.  

Obecność uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowi-
cach wraz z dyrektorem Andrzejem Wowrą związana była z wysokim 
miejscem szkoły w Rankingu Liceów i Techników czasopisma edukacyj-
nego „Perspektywy”. Pawłowickie technikum znalazło się w nim na 11. 
miejscu w województwie śląskim i 50. w kraju spośród 1731 techników 
w całej Polsce! Gratulacje za tak wysokie osiągnięcie złożyli wójt gmi-
ny Franciszek Dziendziel oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Szaweł, którzy wręczyli przedstawicielom szkoły list gratulacyjny  
i symboliczny bon upominkowy na wykonanie tablicy promocyjno-
-informacyjnej. Uczniowie dziękując za nagrodę zaprezentowali film 
pokazujący jak nowoczesną placówką jest ZSO Pawłowice. Jakość  
i profesjonalizm filmu oraz swoboda prezenterów, oprowadzających 
widzów po poszczególnych pracowniach i zakątkach szkoły, zrobiły 
duże wrażenie na obecnych na sali mieszkańcach.

Uchwała Komitetu odrzucona 
W części dotyczącej uchwał, bardzo ożywiona dyskusja dotyczyła 

uchylenia Uchwały nr XL/396/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia  
11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy produkcyjnej  
w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice i wyrażenia zgody na 
wyłączenie z granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pod-
strefy Jastrzębsko – Żorskiej zlokalizowanych w sołectwie Pawłowice  
w gminie Pawłowice obejmującego tereny o łącznej powierzchni 
31,3969 ha w granicach określonych w Uchwale nr XXX/289/2017  
z dnia 29 sierpnia 2017 r. Projekt uchwały z uzasadnieniem przygotował 
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Przed styczniową 
sesją był on dwukrotnie omawiany przez radnych i przedstawicieli 
Komitetu podczas spotkania w urzędzie gminy 18 stycznia i 22 stycznia 
na posiedzeniu komisji Rady Gminy Pawłowice. Jako pierwszy głos 
zabrał radca prawny Piotr Kosztyła, który wyjaśnił, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawnymi Rada Gminy nie może decydować  
o granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a więc  

Kto otrzyma Medal 
Wojana w 2019 roku?

      W piątek, 1 lutego, zostanie rozstrzygnięta XII już edycja konkursu 
„Firma z Tradycjami”.  W trakcie uroczystości zostanie wręczony „Medal 
Wojana” dla firmy, która działa na terenie gminy od co najmniej 20 lat oraz 
odgrywa znaczącą role w życiu gospodarczym i społecznym gminy.  Zo-
staną również przyznane wyróżnienia dla przedsiębiorstw  dbających nie 
tylko o własny rozwój, ale także kreujących estetyczną przestrzeń gminy.

Ceremonia odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury  
w Pawłowicach o godzinie 19.00. Uroczystość uświetni występ zespołu 
Carrantuohill. Serdecznie zapraszamy.

i o wyłączeniu Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej z jej 
granic. Nie jest to bowiem kompetencją rady gmi-
ny, ale Rady Ministrów. Przedstawił uzasadnienie 
prawne oraz powołał się na stosowaną praktykę. 
Podkreślił, iż instytucja inicjatywy uchwałodaw-
czej nie ma kompetencji do przygotowywania 
projektów uchwał dotyczących planów zagospo-
darowania przestrzennego. Rada gminy nie może 
więc podjąć uchwały w sprawie uchylenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, a jeżeli nawet takową by podjęła – Wojewoda 
Śląski stwierdzi jej nieważność. 

Następnie głos zabierali radni, a także członko-
wie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwało-

dawczej, którzy wyszli z inicjatywą uchylenia wspomnianej uchwały 
dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i wyłączenia Podstrefy Jastrzębsko – Żorskiej z KSSE. 
Sama dyskusja była bardzo ożywiona. Mieszkańcy nagrywali obrady, 
przynieśli również na salę sesyjną transparenty. Obrady kilkakrotnie 
zostały przerwane, było nerwowo i głośno. Aż nadszedł czas głosowa-
nia. W głosowaniu nad uchwałą czterech radnych było za uchyleniem 
uchwały, siedmiu przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Oznacza 
to, że uchwała przygotowana przez Komitet została odrzucona 
przez radnych. Członkowie Komitetu zapowiedzieli dalsze działania  
w sprawie zablokowania powstania strefy produkcyjnej w Pawłowicach  
i razem z mieszkańcami opuścili salę zaraz po głosowaniu. Radni wyrazili 
wolę wsłuchania się w głosy wszystkich mieszkańców i zapowiedzieli, 
że będą skrupulatnie analizować temat na najbliższych spotkaniach. 

Kolejne uchwały
W dalszej części sesji podjęto uchwały w sprawie regulaminów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz  naboru i rozpatry-
wania wniosków składanych o dotację w ramach projektu dotyczącego 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Pawłowice. Uchwała dotycząca azbestu jest wynikiem pozyskania 
przez gminę ok. 1 mln zł środków z przeznaczeniem na usuwanie 
tej szkodliwej substancji. Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej  
w kwocie 6.248 zł w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Białej 
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku- Białej w 2019 roku, z którego korzystają  rów-
nież mieszkańcy gminy, oraz podjęła uchwałę w sprawie warunków 
udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 
Gminy Pawłowice. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
gruntu wyniesie od 60 � do 10 �, w zależności od tego, w którym 
roku po przekształceniu zostanie wniesiona. 

 Sabina Bartecka
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W Jarząbkowicach bez zmian

Najwięcej osób w Warszowicach

17 stycznia mieszkańcy Jarząbkowic  zdecydowali, że sołtysem na kolejną kadencję będzie ponownie Dariusz Czakon. 

W Warszowicach padł rekord frekwencji. W zebraniu wiejskim, które odbyło się 23 stycznia, uczestniczyło ponad 
140 mieszkańców sołectwa. 

Zebranie wiejskie w tym sołectwie trwało około półtorej godziny, 
a w jego trakcie sołtys Dariusz Czakon przedstawił sprawozdanie  
z działalności rady sołeckiej za minione 4 lata, natomiast wójt Fran-
ciszek Dziendziel omówił najważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia  
w Jarząbkowicach. Najważniejsza inwestycja dotyczyła budowy bo-
iska sportowego w centrum sołectwa, pozwalającego na uprawianie 
różnych dyscyplin sportu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wraz 
z budową boiska zagospodarowano również siłownię plenerową, 
rozbudowano znajdujący się obok plac zabaw dla dzieci i zabudo-
wano drewnianą altanę z grillem. Wiosną, jak tylko zrobi się cieplej, 
odbędzie się impreza inaugurująca otwarcie obiektu.  

W zebraniu uczestniczyło 39 mieszkańców sołectwa, a zdecydo-
wana większość podczas wyborów zagłosowała, aby Dariusz Czakon 
pełnił funkcję sołtysa przez kolejną kadencję. Natomiast w skład rady 
sołeckiej zostali wybrani: Czesław Brachaczek, Wojciech Cieśla, An-
drzej Janos, Jan Krosny, Mirosław Pietrzak, Andrzej Trzaskalik i Marek 
Trzaskalik. Sołtys podziękował za poparcie, obiecując, że postara się 
nie zawieść zaufania wyborców, działając w trosce o wspólne dobro. 

W wyborach sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: dotychczasowego 
sołtysa Andrzeja Szawła oraz Michała Wowry, prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Mieszkańcy 113 głosami za zdecydowali, że przez kolejną 
kadencję sołtysem będzie Andrzej Szaweł. – Od 8 lat jestem sołtysem 
Warszowic – mówił Andrzej Szaweł. – Staram się jak najlepiej i nikogo 
nie lekceważę. Zapraszam do mojego biura, gdzie pełnię dyżury w każdy 
czwartek od 16.00 do 18.00.   

Do rady sołeckiej wybrano: Bernarda Foksa, Henryka Godźka, Adama 
Helisa, Agatę Kamasz, Pawła Kubicę, Kazimierza Marynowskiego, Jana 
Zochorka. 

Wójt Franciszek Dziendziel w swoim sprawozdaniu zapoznał miesz-
kańców z planem działań na 2019 rok. Do najważniejszych przedsięwzięć 
należeć będzie rozbudowa przedszkola oraz projekt i przebudowa da-

Podczas zebrania sołtys podziękował Genowefie Klimosz, miesz-
kance Jarząbkowic, która przez dwadzieścia lat reprezentowała 
sołectwo w radzie gminy i aktywnie działała na rzecz gminy i jej 
mieszkańców. Pani Genowefa otrzymała bukiet kwiatów, natomiast 
dla wszystkich mieszkańców było ciasto i kawa, ufundowane przez 
radę sołecką. 

Dalszą część spotkania wypełniły wnioski mieszkańców. Dotyczy-
ły one przede wszystkim bezpieczeństwa na drogach, a zwłaszcza 
w rejonie dwóch skrzyżowań: ul. Kasztanowej z ul. Łąkową i Tuwima 
oraz skrzyżowania DW 938 z ul. Zawadzkiego (w Golasowicach). 
Temat został poruszony podczas spotkania z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, które odbyło się już po zebraniu wiejskim w Ja-
rząbkowicach. W obrębie skrzyżowania ul. Kasztanowej z Łąkową 
mają być wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, natomiast  
w Golasowicach poprawione będzie zarówno oznakowanie pozio-
me, jak i pionowe, aby miejsce było lepiej widoczne dla kierowców. 
Zmiany mają być wprowadzone jeszcze w tym półroczu, jak tylko 
pozwoli na to pogoda. bs 

chu budynku szkoły. Podczas zebrania przegłosowano również wniosek, 
aby środki, które zostały z funduszu sołeckiego na 2018 rok przeznaczyć 
na budowę brakującego odcinka chodnika przy ul. Osińskiej. Podczas ze-
brania pojawił się również temat ekranów. Jeden z mieszkańców podzię-
kował za inwestycję, przyznając, że po wybudowaniu ekranów poziom 
hałasu uległ znacznemu obniżeniu i w końcu może usiąść w spokoju  
w ogrodzie. Nie we wszystkich miejscach ekrany powstały i mieszkańcy 
chcieli wiedzieć, czy inwestycja będzie kontynuowana. Jak wyjaśnił 
wójt dopiero po zakończeniu prac będzie można składać wnioski  
o ewentualne uzupełnienie ekranów w innych miejscach, nie ob-
jętych realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad projektem. Dodatkowe prace związane z budową muszą 
być objęte nowym projektem.  dokończenie na stronie 5.
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WYDARZENIA

Otrzymały Medale za Długoletnią Służbę

Najwięcej osób w Warszowicach

Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz wręczył odznaczenia państwowe dla mieszkańców Śląska nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród kilkudziesięciu 
odznaczonych Medalem 
za Długoletnią Służbę 
znalazły się aż trzy oso-
by związane z Urzędem 
Gminy Pawłowice. Złotym 
odznaczeniem uhonoro-
wane zostały: Agnieszka 
Kempny - Skarbnik Urzę-
du Gminy Pawłowice, 
Grażyna Kaczmarczyk  
- Dyrektorka Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Pawłowicach oraz Bogumiła Tkocz - Główna 
Księgowa Urzędu Gminy Pawłowice. 

Złoty Medal przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w 
służbie państwa. Warto zaznaczyć, że wszystkie nagrodzone panie 
znaczną część swojej długoletniej kariery zawodowej przepracowały 
dla gminy Pawłowice. Pełniły i pełnią bardzo ważne funkcje spo-
łeczne, angażują się w życie społeczne i sprawują odpowiedzialne 
stanowiska. 

Pani Agnieszka Kempny pracuje w Urzędzie Gminy od 42 lat, a od 

 ciąg dalszy ze strony 4.
Kolejne wnioski mieszkańców dotyczyły budowy oświetlenia na  

ul. Strażackiej, zwiększenia częstotliwości odbioru popiołu do dwóch 
razy w miesiącu oraz opracowania planów zagospodarowania prze-
strzennego m.in. dla ul. Boryńskiej i Szczurowca. Podczas zebrania 
pojawił się również temat miejsca organizacji Dożynek Gminnych na 
parkingu przy kościele, a Robert Stajer, prezes i trener UKS Warszowice, 

podziękował za oddane głosy w plebiscycie sportowym Dziennika 
Zachodniego, prosząc o budowę oświetlenia boiska.  

Wśród gości znalazł się dzielnicowy aspirant Paweł Mucha oraz 
sierżant sztabowy Szymon Czyż z komendy powiatowej policji  
w Pszczynie, którzy przestrzegali mieszkańców przed oszustwami, które 
coraz częściej dokonywane są przy użyciu telefonu. 

Zebranie w Warszowicach było ostatnim, podczas którego miesz-
kańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Kolejne, w Golasowicach, Paw-
łowicach i Krzyżowicach będą miały tylko charakter sprawozdawczy. bs

1990 r. czuwa nad gminny-
mi finansami jako Skarbnik 
Gminy. Równie imponu-
jącym stażem może po-
chwalić się Grażyna Kacz-
marczyk, od 29 lat szefowa 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pawłowicach. 
Pani Grażyna rozpoczęła 
swoją pracę zawodową  
w naszej gminie w 1979 
roku jako pracownik so-

cjalny, kiedy tworzony był OPS została jego szefową. Finanse są 
domeną również kolejnej nagrodzonej pani – Bogumiły Tkocz, która 
od 2000 r. zajmuje stanowisko Głównej Księgowej w Urzędzie Gminy, 
a od 2009 r. również Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej.

Uroczyste wręczenie odznaczeń miało miejsce 28 stycznia  
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z rąk wicewojewody śląskie-
go Roberta Magdziarza, który gratulował wszystkim wyróżnionym i 
podkreślił, że wręczane odznaczenia są wynikiem trudu oraz ciężkiej 
pracy. W uroczystości przedstawicielkom gminy Pawłowice towarzy-
szył wójt gminy Franciszek Dziendziel. bs  
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W Golasowicach o bezpieczeństwie na drogach
30 stycznia w Golasowicach mieszkańcy spotkali się na corocznym zebraniu wiejskim. Było to pierwsze zebranie 

sprawozdawcze Krzysztofa Woryny, który od stycznia 2018 roku pełni obowiązki sołtysa Golasowic.
W zebraniu uczestniczyli wójt gminy 

Franciszek Dziendziel, zastępca wójta 
Joanna Śmieja, a także przedstawiciele 
policji i urzędu. Już na samym początku 
zebrania pojawił się temat poprawy 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej z ul. Zawadzkiego. W tym 
miejscu w grudniu doszło do potrącenia 
10-letniej dziewczynki i mieszkańcy 
wnioskowali o działania, które pozwolą 
im bezpiecznie pokonywać skrzyżowanie  
w przyszłości. Zarządca drogi, na spotkaniu w urzędzie, zobowiązał się do 
wykonania oznakowania poziomego i pionowego w obrębie skrzyżowa-
nia. Natomiast Gmina, w ramach własnych środków, sfinansuje budowę 
nowego oświetlenia. Nie jest natomiast możliwe, przynajmniej na razie 
przeniesienie ruchu tranzytowego odbywającego się drogą wojewódzką 
na dwupasmówkę, z uwagi na trwający remont mostu w Skoczowie.

Najważniejsze inwestycje wójt omówił w formie prezentacji mul-
timedialnej, mówiąc o remoncie ośrodka zdrowia, przebudowaniu  
ul. Konopnickiej i remoncie pomieszczeń po bibliotece znajdujących 
się w budynku OSP. Na ten rok planowana jest rozbudowa budynku 
szkolno-przedszkolnego, przebudowa ul. Lema oraz opracowanie pro-

Zebrania wiejskie sprawozdawcze: 
PAWŁOWICE : 4 lutego, godz. 17.00, 

Centrum Kultury Pawłowice

KRZYŻOWICE : 7 lutego, godz. 16.00, 
Dom Ludowy w Krzyżowicach

jektu przebudowy ul. Sienkiewicza. Gmina 
chce poprawić również nawierzchnię na  
ul. Norwida i Św. Franciszka.

W 2019 roku zaplanowano również 
szereg imprez kulturalnych. Mówił o tym 
sołtys Krzysztof Woryna, który już teraz 
zaprosił mieszkańców na Dzień Seniora 
organizowany 5 lutego, a także festyn 
rodzinny i festyn z okazji Dnia Dziecka.

Wnioski mieszkańców dotyczyły zwięk-
szenia częstotliwości odbioru odpadów 

bio, poszerzenia ul. Kochanowskiego, a także budowy ścieżki pieszo-
-rowerowej w kierunku szkoły oraz odcinka chodnika od ul. Wspólnej 
do zatoki autobusowej na DW 938, żeby zapewnić dzieciom bezpieczną 
drogę ze szkoły do domu. bs                  
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Relacje świadków

Szlakiem ewakuacji więźniów oświęcimskich

Odpisy relacji mieszkańców Pawłowic na temat ewa-
kuacji więźniów KL Auschwitz, zebranych w 1956 r. przez 
pracownika Państwowego Muzeum w Oświęcimiu Karola 
Rydeckiego.

W sobotę, 19 stycznia, odbył się VIII Rajd Pamięci szlakiem ewakuacji więźniów oświęcimskich, którzy w 1945 roku 
przeszli tzw. Marsz Śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego. Dzień wcześniej, odbyły się powiatowe obchody 
upamiętniające tamte wydarzenia.

W latach 1955-1956 pracownik Państwowego Muzeum w Oświę-
cimiu K. Rydecki zebrał drogą wywiadów około sto relacji na temat 
ewakuacji więźniów KL Auschwitz od naocznych jej świadków  
– mieszkańców różnych miejscowości przy dawnej trasie ewaku-
acyjnej Oświęcim – Pszczyna – Wodzisław Śląski, ujmując te relacje  
w swych notatkach służbowych. Przytoczone tu relacje mieszkańców 
Pawłowic przedstawiono w formie przeredagowanej. Zgodność od-
pisów relacji z treścią ich oryginałów stwierdził dr Andrzej Strzelecki.

,,W styczniu 1945 r. byłem świadkiem przemarszu więźniów ewaku-
owanych z obozu oświęcimskiego drogą wiodącą przez teren gminy 
Pawłowice w kierunku Jastrzębia Zdroju. Na trasie tej natknąłem się na 
siedem zwłok zastrzelonych więźniów. Zwłoki te zostały przewiezione 
na cmentarz w Bziu Górnym. 

Widziałem też na stacji kolejowej w Pawłowicach szereg odkrytych 
wagonów – węglarek z więźniami obozu oświęcimskiego przywiezio-
nych z Wodzisławia Śląskiego. Znajdujący się w wagonach zziębnięci 
więźniowie prosili przechodzących obok ludzi o podanie wody, niektórzy 
z nich „o dobicie”. Z wagonów wyrzucono zwłoki 18 zamarzniętych 

Trasa Marszu prowadziła m. in. przez Miedźną, Ćwiklice, Pszczynę, 
Brzeźce, Studzionkę, Suszec i Pawłowice w stronę Wodzisławia Ślą-
skiego. Wielu więźniów podczas tej morderczej ewakuacji  zmarło  
z zimna i wycieńczenia, bądź zostało zamordowanych przez esesma-
nów podczas prób ucieczki. Jak co roku, w poszczególnych gminach, 
przez które przechodził w 1945 roku Marsz Śmierci, samorządowcy  
i mieszkańcy oddawali hołd poległym więźniom.

W naszej gminie, na cmentarzu parafialnym kościoła św. Jana 
Chrzciciela w Pawłowicach znajduje się zbiorowa mogiła więźniów 
obozu w Oświęcimiu. W piątek, 18 stycznia, przy pomniku modlitwę 
za więźniów odmówili ksiądz wikary Michał Anderko oraz przewod-
niczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Włodzimierz 
Kac. Bractwo kurkowe z Pszczyny oddało salwę, aby oddać im pamięć 
i cześć. Wiązanki kwiatów i znicze złożyli m. in. wójt gminy Pawłowice 
Franciszek Dziendziel oraz zastępca wójta Joanna Śmieja, członek 
zarządu powiatu pszczyńskiego Grzegorz Nogły, kombatanci i człon-
kowie Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego oraz nauczyciele i młodzież 
Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach.   

Natomiast w sobotę, 19 stycznia, przez naszą gminę przeszedł już 
po raz ósmy Rajd Pamięci. Jest to inicjatywa działaczy PTTK Radlin na 

czele z organizatorem Janem Stolarzem, którzy od 8 lat upamiętniają 
tamte wydarzenia idąc trasą, którą w 1945 roku przeszli więźniowie. 
Nasza gmina, już od kilku lat przyłącza się do marszu. Wójt gminy 
Franciszek Dziendziel, zastępca wójta Joanna Śmieja, przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Szaweł, członek zarządu starostwa pszczyń-
skiego Grzegorz Nogły, radni i sołtysi wraz z harcerzami, uczniami, 
nauczycielami oraz kilkunastoosobową grupą uczestników rajdu 
złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogile upamiętniającej 19 ofiar 
Marszu Śmierci, a następnie ruszyli w dalszą trasę ul. Wodzisławską 
w kierunku Jastrzębia-Zdroju. Zatrzymali się w Bziu Zameckim przy 
pomniku upamiętniającym wejście Wojsk Polskich w 1922 r., gdzie 
czekali już przedstawiciele władz miasta Jastrzębie-Zdrój. Wszyscy 
wspólnie z wiceprezydentem Jastrzębia – Zdroju Robertem Chojec-
kim uczcili pamięć tamtych tragicznych wydarzeń, zapalając znicze 
i odmawiając modlitwę. 

Natomiast inicjator Rajdów Pamięci - Jan Stolarz - wraz z to-
warzyszącą mu grupą osób, poszli dalej, aby dokończyć marsz  
w Wodzisławiu Śląskim.

  Sabina Bartecka 

więźniów. Pochowano je w pobliżu miejscowego majątku rolnego, przy 
polnej stodole."

 Mieszkaniec Pawłowic (ul. Zjednoczenia)

,,W końcu stycznia 1945 r. na polecenie władz niemieckich musiałem 
wziąć udział w zbieraniu zwłok więźniów, którzy zostali zastrzeleni (w 
większości strzałami w tył głowy) w trakcie pieszej ewakuacji z obozu 
oświęcimskiego na szosie wiodącej przez Pawłowice do Jastrzębia Gór-
nego. Razem ze mną zbierał zwłoki mieszkaniec Pawłowic. Na odcinku 
od granicy gminy Studzionka do granicy Jastrzębia Górnego zebraliśmy 
łącznie osiem ofiar ewakuacji (mężczyzn i kobiet) i przewieźliśmy je 
saniami na cmentarz w Bziu Górnym."

  Mieszkaniec Pawłowic (ul. Górka)

,,Ewakuowanych w styczniu 1945 r. z obozu oświęcimskiego więźniów 
przepędzono przez Pawłowice przez około trzy dni. Około 500 więźnia-
rek oświęcimskich spędziło nocleg w folwarku w Pawłowicach. Rano 
skierowano je w ślad za innymi więźniarkami i więźniami do Jastrzębia 
Górnego. Wiem, że trasę ewakuacyjną Oświęcim – Pszczyna – Paw-
łowice – Jastrzębie Górne przebył m.in. więzień zamieszkały obecnie  
w miejscowości Strumień."

 Mieszkaniec Pawłowic (ul. Zjednoczenia)

Źródła:
Opracowano na podstawie dokumentów Życia Społecznego GBP 

oraz materiałów członków Klubu Miłośników Historii.
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Podwójny rocznik w szkołach średnich 
W przyszłym roku szkolnym o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 

8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Już teraz dyrektorzy szkół średnich myślą, jak 
poradzić sobie z podwójnym rocznikiem.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole 
podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólno-
kształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły  
I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie 
do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 
3-letniej branżowej szkoły I stopnia. 

Andrzej Wowra, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Paw-
łowicach, planuje utworzyć od 7 do 10 klas pierwszych. – W tym roku 
szkolnym otworzyliśmy 6 klas pierwszych, a po planowanej przebudowie 
pracowni chemicznej zyskamy dodatkowe pomieszczenie – tłumaczy.  
– Możemy także utworzyć dwie klasy w sali papieskiej. Na pewno będziemy 
dążyć do zachowania jednozmianowości, co jednak nie będzie łatwe.  Nie 
chcemy wprowadzać dwóch zmian, bo to oznacza wydłużenie czasu pracy 
szkoły, uczniowie kończyliby lekcje w godzinach wieczornych. 

Obecnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących uczy się 133 uczniów 
w Liceum Ogólnokształcącym, 164 – w technikum oraz 84 - w szkole 
branżowej.

W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja oraz szkoły podstawowe na 
terenie gminy Pawłowice ukończy łącznie 419 uczniów (192 gimnazja-
listów oraz 227 ósmoklasistów).  Wiele osób wybierze ZSO w Pawłowi-
cach, inni szkoły średnie w Jastrzębiu – Zdroju, Żorach czy Pszczynie. 
– Wszystko zależy od naboru – mówi Andrzej Wowra. – Żeby klasa mogła 
powstać, muszę mieć co najmniej 20 chętnych w jednym roczniku. Gorzej, 
jeśli zgłosi się po kilkanaście osób do np. 3-letniego i po kilkanaście osób 
do 4-letniego liceum. Ponieważ nie można łączyć absolwentów ósmych 
klas z gimnazjalistami, w tej sytuacji nie będę mógł otworzyć żadnej klasy, 
mimo że teoretycznie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych. To będą 
trudne decyzje. 

Nabór na rok szkolny 2019/2020 rusza 13 maja, natomiast ogłosze-
nie wyników naboru nastąpi 25 lipca. W dniach 16-18 lipca szkoła będzie 
wydawać skierowania na badania lekarskie kandydatom do technikum 
i branżowej szkoły I stopnia. Nabór będzie prowadzony dwutorowo  
- osobno dla absolwentów gimnazjów i osobno dla absolwentów szkół 
podstawowych, ponieważ realizują oni inne podstawy programowe. bs

Takiej pracowni nie ma żadna szkoła w regionie! 
Od stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach czynna jest nowoczesna pracownia techniczna do 

nauki fizyki, elektroniki i elektrotechniki, wyposażona w liczne przyrządy pomiarowe. 

- Pracownia jest niesamowita – przyznają uczniowie. – Mamy tutaj 
ogromne możliwości – mówi Szymon Skaźnik, uczeń I klasy Techni-
kum Elektrycznego, który do szkoły w Pawłowicach dojeżdża z Wisły 
Wielkiej.  

Aby młodzi adepci tego wymagającego zawodu byli dobrze przy-
gotowani do pracy, szkoła zaadaptowała i wyposażyła nowoczesną 
pracownię techniczną, w której kształci się młodzież w zawodach 
elektrycznych. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie przyszłych 
elektryków do pracy z nowoczesnymi urządzeniami i technologiami.

Udało się stworzyć najlepiej wyposażoną pracownię w regionie, 
której nie mają inne szkoły techniczne, a nawet uczelnie wyższe. 
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, powstało  

16 samodzielnych stanowisk, przy których uczniowie mogą budować 
wszelkie możliwe instalacje elektryczne do 380 V. Mając do dyspozy-
cji autotransformator od 0 do 230 V oraz zasilacz do prądu stałego  
30 V mogą budować przeróżne układy elektryczne, pracować zarówno 
nad układami w prądach stałych, jak i zmiennych. Dodatkowo stwo-
rzone zostały dwa ruchome stanowiska  z oscyloskopem Pico Scopem. 
– Przy projektowaniu pracowni wzorowałem się na innych pracowniach 
tego typu, ale takiego zaawansowania nie ma w żadnej innej – przyznaje 
Wojciech Ortman, projektant i wykonawca tej naszpikowanej elektro-
niką klasy, który razem z nauczycielem przedmiotów zawodowych 
elektrycznych Rafałem Wojaczkiem przygotował koncepcję pracowni 
– Priorytetem poza funkcjonalnością jest dla mnie jednak bezpieczeństwo. 

Dlatego wszystkie stoły zostały wyposażone w wyłącznik bezpie-
czeństwa dla uczniów, natomiast do dyspozycji nauczyciela  jest szafa 
sterująca, pozwalająca kontrolować bezpieczeństwo w klasie i wyłączyć 
prąd przy każdym stanowisku oraz w całym pomieszczeniu. 

Pracownia została tak zaprojektowana, aby w przyszłości można 
było ją rozbudować i powiększyć o kolejne 8 podwójnych stanowisk. 
Wszystkie stoły są bowiem  w pełni mobile, stąd możliwość dowolnej 
konfiguracji.            

Koszt przebudowy i wyposażenia sali wyniósł ok. 100 tys. zł, które 
w całości pokryte zostały z budżetu szkoły. Przy realizacji prac zaan-
gażowani byli pracownicy GZK.

W trakcie przygotowań jest już nowa 
pracowania dla techników górnictwa.
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Wspólne kolędowanie 
w Szkole Podstawowej 
nr 1

Sukcesy w przeglądach 
jasełek 

11 stycznia, jak co roku, kolędy z różnych zakątków 
świata zabrzmiały w auli SP-1.

Przedstawienia jasełkowe w wykonaniu uczniów  
z Pawłowic, Pielgrzymowic i Krzyżowic odniosły sukcesy  
w przeglądach odbywających się w regionie. 

Od ponad 15 lat tradycja ta jest kontynuowana w okresie świą-
teczno – noworocznym. W pierwszym koncercie w 2004 roku - jeszcze 
na jednym ze szkolnych korytarzy - wystąpiło niespełna dziesięciu 
kolędników, w tym roku na scenie pojawiło się ponad trzydziestu 
uczniów począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do 
trzeciej gimnazjum. Podczas  godzinnego koncertu można było 
wysłuchać  pieśni religijnych i kolęd, takich jak: „ Mary did You know” 
w języku angielskim,  „Douce nuit, sante nuit” w języku francuskim 
oraz  „ O tannenbaum” po niemiecku i  „Feliz Navidad” po hiszpańsku. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć polskich pastorałek i kolęd, do 
których śpiewania włączyła się cała widownia. Nowością w tym roku 
były pokazy akrobatyczne uczennic Klasy Mistrzostwa Sportowego, 
które zaprosiły do swojego występu uczniów z klasy pierwszej. Ich 
akrobacje zapierały dech w piersiach, ale świetnie wkomponowały 
się w świąteczną atmosferę. Takie wydarzenia doskonale integrują 
społeczność szkolną, niejednokrotnie dzieci odkrywają swoje talenty, 
ale przede wszystkim dają radość jaką jest wspólne śpiewanie.

Koncert został przygotowany przez anglistki z SP 1: Joannę Marcol 
i Beatę Olekszyk – Nowakowską z pomocą nauczycielek uczących 
języków i muzyki w szkole – Sabiny Gazdy , Zofii Gaży i Marii Jędrysik.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Pawłowi-
cach wzięli w tym roku udział w dwóch przeglądach jasełkowych 
- dodajmy, że z dużym sukcesem. Grupa uczniów klas VII i VIII oraz III 
gimnazjum, 16 stycznia uczestniczyła w XXII Przeglądzie Widowisk 
Bożonarodzeniowych pt. „Radlińskie Betlejki”, gdzie wystawiła spektakl 
pt. „Archanioł Gabriel”. Zmagania były zacięte, gdyż w kategorii szkół 
podstawowych udział wzięły aż 22 placówki. Tym bardziej należy 
pogratulować młodzieży SP-1, która zajęła II miejsce. 

Jeszcze lepiej poszło uczniom w XVI Regionalnym Przeglądzie Jase-
łek, który odbył się w Suszcu. Szkoła wystawiła do tego przeglądu dwie 
grupy. Starsza ponownie zaprezentowała spektakl „Archanioł Gabriel”. 
Natomiast młodsza (klasy IV –VI) przedstawiła jasełka pt. „Nawrócenie 
piratów”. Obie grupy zdobyły uznanie jury i w swoich kategoriach 
zajęły I miejsca. Jasełka przygotowały: siostra Adriana Kuczera oraz 
nauczycielki Lidia Ponicka – Gosek i Anna Foks. 

Dodajmy, że w przeglądzie w Suszcu uczestniczyły również inne 
placówki oświatowe naszej gminy. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego z Pawłowic zdobyli I miejsce w kategorii klas I-III szkoły 
podstawowej, natomiast uczniowie z Krzyżowic zostali nagrodzeni wy-
różnieniem w kategorii klas IV – VI. Z kolei spektakl słowno – muzyczny 
w wykonaniu uczniów gimnazjum oraz ósmoklasistów z Pielgrzymo-
wic zdobył w powiatowym przeglądzie trzecią nagrodę. Publiczność 
była pod dużym wrażeniem umiejętności uczniów, a piosenka „Znak 
pokoju” wykonana przez Hanię dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom i instruktorom grup! bs

4 lutego w Domu Kultury w Osiedlu Pawłowice rozpocznie działalność świetlica, która będzie również pełniła funkcję Placówki 
Wsparcia Dziennego. Dzieci w wieku od 7 do 15 lat znajdą tutaj opiekę, a także pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań.

Świetlica funk-
cjonuje w Osiedlo-
wym Domu Kultu-
ry już od dawna, 
ale od lutego roz-
szerza ona swoją 
działalność. Teraz 
będzie ona dzia-
łać w strukturach 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Jej za-

daniem będzie wspieranie rodziny w opiece i wychowywaniu 
dziecka. Instruktorki świetlicy będą organizowały czas wolny 
dzieci, pomogą im w nauce, będą prowadziły zabawy, kółka za-
interesowań i wycieczki. Świetlica zostanie doposażona w nowe 
meble i zabawki. Pobyt w niej będzie bezpłatny.    

Dodatkowe zajęcia, które do tej pory odbywały się w świetlicy 
(niektóre warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, cykl „Najmłodsi 
Odkrywają Świat”) będą nadal prowadzone, a zmiana funkcjo-
nowania świetlicy nie wpłynie na ich organizację.   

Jeżeli zainteresowanie taką formą świetlicy będzie duże, jej 
filie w przyszłości będą mogły powstać w sołectwach, możliwy 
będzie również dowóz dzieci z poszczególnych sołectw do pla-
cówki w Pawłowicach.

Poniżej godziny funkcjonowania:
Świetlica będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach:

w poniedziałki, wtorki, środy od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 w czwartki i piątki od godz. 14.00 do godz. 16.00.  

W czasie ferii zimowych, od 11 do 22 lutego od godz. 10.00 do 
godz. 14.00.

Nowe możliwości świetlicy w Osiedlowym Domu Kultury 
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kolację, a czasem była i zabawa taneczna - dodaje Irena Sikora. - Za 
dziecka chodziłam na szkubaczki z wielką ochotę, właśnie dlatego, 
że zawsze było coś dobrego do zjedzenia: pączki, kołaczyki, albo 
babka. Była duża uciecha.

– To było dla wszystkich takie wydarzenie towarzyskie – dodaje 
Małgorzata Fusik. - Atrakcją były właśnie rozmowy, ktoś opowiadał 
kawały, inny śpiewał, dzięki czemu czas szybciej leciał, a pierza 
ubywało.

Panie przyznają, że jak pierza było dużo, to szkubaczki trwały 
nawet cały tydzień. - To nie jest łatwa praca. Bolą ręce, kręgosłup, 
pierze szkubałam ostatni raz chyba 50 lat temu – dodaje mieszkanka. 
- Ale tego się nie zapomina.

W Golasowicach na szkubaczkach było dużo muzyki, zabawy, 
rozmów, ale i pełne ręce roboty. Panie miały dwa worki z pierzem 
do szkubania – w sumie 4 kilogramy pierza! bs

Przez kilka dni, gospodynie z Golasowic zbierały się popołu-
dniu i do późnego wieczora szkubały pierze. - Pomysł zrodził się 
spontanicznie – przyznaje Małgorzata Fusik. - Koleżanka miała 
gęsi, a druga potrzebowała pierze, a że to ciężka praca i nie chciała 
sama w domu siedzieć, to wymyśliłam, że pomożemy jej uporać się 
z tym problemem.

Pomysł szybko przerodził się w czyn. Do wspólnej zabawy go-
spodynie z Golasowic zaprosiły mieszkańców. Podczas imprezy, 
która odbyła się w połowie stycznia, gospodynie wspominały, jak 
dawniej wyglądało takie towarzyskie spotkanie. - Panie zbierały się 
w jednej izbie, był muzykant, śpiewy i śmiechu co niemiara - mówi 
Maria Lenkowiec, która jako jedna z nielicznych we wsi hoduje gęsi. 
To z jej hodowli pochodziło pierze, a na jarmarku świątecznym  
w Pawłowicach mieszkańcy mogli kupić smalec gęsi.  

– Gospodarz, u którego odbywały się szkubaczki, przygotowywał 

WYDARZENIA

Zmarł Wincenty Ździebło
22 stycznia 2019 roku zmarł dr Wincenty Ździebło, 

lekarz weterynarii, pawłowiczanin.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu 

Wrocławskiego podjął pracę na przejściu granicznym w Zebrzydo-
wicach. Tam z Jego inicjatywy wzniesione zostały: budynek admini-
stracyjny i zabudowania gospodarcze służące do przetrzymywania 
zwierząt przed odprawami. Było to wówczas jedyne profesjonalne 
przejście graniczne zwierząt, na którym odbywały się wspólne od-
prawy służb celnych i weterynaryjnych Polski i Czechosłowacji przy 
eksporcie zwierząt hodowlanych i rzeźnych na Zachód.

Biały puch w Golasowicach: 
szkubaczki ze śpiewem

Na stoły w sali Koła Gospodyń Wiejskich w Golasowicach wysypano pierze z 9 gęsi. - Choć coraz mniej ludzi śpi pod 
pierzynami, ja uważam, że nie ma to jak poduszka z puchu – śmieje się Bożena Legierska. - Sztuczny puch nie jest dla mnie.   

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

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 
tel. 32/ 47-22-198.

Po przejściu na emeryturę Wincenty Ździe-
bło w dalszym ciągu działał w Fundacji PRO 
Animals. Była to organizacja, która zajmowała 
się opieką nad chorymi zwierzętami odrzu-
conymi z eksportu. Był również założycielem 
tzw. Klubu Pawłowickich Przyjaciół. Jego 
członkowie przez wiele lat odbywali wspólne, 
coroczne spotkania.

Doktor Wincenty Ździebło zmarł w wieku 
87 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Jego 
pogrzeb odbył się 28 stycznia w Jastrzębiu 
– Zdroju.

 Materiały GBP w Pawłowicach  
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Zbigniew T.  No-
wak to polski botanik, 
dziennikarz i pasjonat 
ziołolecznictwa, od po-
nad trzydziestu lat zaj-
muje się popularyzacją 
medycyny naturalnej 
oraz zdrowego odży-
wiania. Do osób, które 
chcą skorzystać z jego 
wiedzy i umiejętności 

dociera poprzez liczne publikacje, których ma na koncie po-
nad czterdzieści. Wiele z nich osiągnęło status bestsellerów, 
m.in. „Ziołowa apteka seniora”, „Ziołowa klinika odchudzania” 
czy „Wiosenna apteka Pana Boga”. Autor publikuje również 
artykuły na łamach wielu gazet, prowadzi audycje radiowe  
i wykłady o ziołolecznictwie, stale występuje w roli eksperta 
w porannym programie „Pytanie na śniadanie”.

Po wykładzie będzie możliwość zakupu książek naszego 
gościa. Pozdrawiamy GBP Pawłowice.

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na bal karnawałowy 
dla najmłodszych wraz z rodzicami. Bal odbędzie się w Domu Kultu-
ry w Pawłowicach Osiedlu 28 lutego o godz. 17.00. Wstęp kosztuje 
10 zł. Bilety zakupione na wcześniejszy termin (24.01) będą hono-
rowane, nie tracą ważności.
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    Noworoczne spotkanie z rodzicami to już tradycja Dziecięcego 
Zespołu Regionalnego „Pawłowice”. Poza najbliższą rodziną dzieci za-
wsze odwiedza zaproszony zespół. Do tej pory były to między innymi: 
Świąteczna Orkiestra Dęta i zespół śpiewaczy „Jastrzymbioki”. W tym 
roku do wspólnego kolędowania został zaproszony zespół „Talizman”, 
który zaprezentował najpierw kilka piosenek ludowych, a następnie 
mniej znane, tradycyjne polskie kolędy. Dzieci natomiast śpiewały 

Wspólne kolędowanie „po naszymu”
kolędy w gwarze śląskiej. Na finał połączone zespoły kolędowały 
wspólnie z publicznością. 

- Staramy się łączyć pokolenia naszych babć i dziadków z wnukami, 
dawać im możliwość wspólnego spędzania czasu – mówiły zgodnie 
instruktorki obydwu zespołów. - Jeśli jakieś dziecko ma ochotę na 
zabawę „po naszymu” zapraszamy na zajęcia w każdy wtorek o godz. 
15.15 do Centrum Kultury w Pawłowicach. 

Gorący klimat hawańskich ulic
Kubański ogień i klimat hawańskich uliczek w środku zimy…
Salsa w wykonaniu Jose Torresa z zespołem Havana Dreams 
już 3 marca w Pawłowicach. Słoneczne, gorące rytmy prze-
niosą Was na Kubę, gdzie poczujecie energię hawańskich 
ulic. Znakomity, energetyczny koncert dla wszystkich, którzy 
mają już dość zimy za oknem i tęsknią za latem. Bilety w cenie 
50 zł do nabycia w kasie GOK oraz online.
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Wybieramy 
najlepszego trenera
i działacza sportowego

Wygrywają i dostają 
stypendia

Lubisz pływać? Weź 
udział w Otyliadzie

Mistrzowie curlingu 
zagrają w Pawłowicach

W tym roku po raz drugi nagrodzeni zostaną najlepszy 
trener i działacz sportowy naszej gminy. Wręczenie wyróż-
nień nastąpi podczas Dni Gminy Pawłowice. 

Najlepsi sportowcy naszej gminy po raz kolejny zostali 
nagrodzeni. Uroczyste wręczenie stypendiów i nagród sporto-
wych miało miejsce 30 stycznia w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Miłośnicy pływania z całej Polski zmierzą się po raz szósty 
w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim. W nocy z 16 
na 17 marca odbędzie się  Otyliada 2019. Pawłowicki basen 
bierze w nim udział. 

W dniach od 1 do 3 lutego na lodowisku w Pawłowi-
cach odbędzie się już dziewiąta edycja turnieju curlingowe-
go. To najstarszy w Polsce turniej w tej dyscyplinie sportu.  

23 stycznia 2018 r. Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia wyróżnienia „Trener Roku” i „Działacz Roku”. Wyróżnienie to 
stanowi wyraz uznania dla środowiska sportowego za wkład we współ-
tworzeniu i podnoszeniu popularności sportu w Gminie Pawłowice.

Kandydatów do tytułu „Trener Roku” i „Działacz Roku” mogą zgłaszać 
podmioty działające w dziedzinie sportu na terenie naszej gminy. Termin 
składania wniosków upływa 31 marca 2019 r.

Od 2008 roku Rada Gminy Pawłowice przyznaje stypendia i nagrody 
za wysokie osiągnięcia sportowe. Do tej pory przyznano już 25 nagród 
i 132 stypendia. Żeby znaleźć się w gronie laureatów, trzeba zająć od 

Otyliada jest ogólnopol-
skim maratonem pływackim 
odbywającym się równocześnie  
w pięćdziesięciu pływalniach  
w Polsce. Zawody dla amatorów 
pływania rozpoczną się 16 marca 
o godz. 18.00 i zakończą 17 marca 

o godz. 6 rano. Każdy będzie mógł przepłynąć taki dystans, na jaki 
pozwala mu jego organizm, dowolny jest również styl pływacki, przy 
czym przerwy na odpoczynek nie mogą być dłuższe niż 15 minut. 
Liczy się tutaj przede wszystkim dobra zabawa, ale ci najbardziej 
wytrwali mogą liczyć na nagrody. Dostaną je ci uczestnicy, którzy 
przepłynęli najdłuższy dystans oraz najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze 
rodziny. W poprzednich edycjach maratonu pływakom startującym  
w Pawłowicach udawało się pokonywać dystans ponad 20 kilometrów.

 A jak będzie w tym roku? Czy ktoś pokona rekordzistę Otyliady 
z 2016 roku? Wtedy to Sebastian Karaś wynikiem 54,2 km ustanowił 
w Warszawie nie tylko rekord Otyliady, ale także nieoficjalny rekord 
świata w ciągłym pływaniu na krytej pływalni (rok później pływak 
jako pierwszy na świeci przepłynął wpław Bałtyk). 

Zgłoszenia uczestników do udziału w „Otyliadzie” prowadzone 
są elektronicznie na stronie www.otyliada.pl. Zgłoszenie następuje 
poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia, a także 
wniesienie opłaty (przelew) za udział w imprezie. Przy zapisie drogą 
elektroniczną opłata wynosi 15 zł, natomiast przy zapisie w dniu 
zawodów na pływalni – 20 zł.  

Uwaga! Zapisy drogą elektroniczną trwają do 20 lutego.

Na tafli lodowiska zobaczymy 18 drużyn, m.in. z Gdańska, Bełchato-
wa, Krakowa, czy Gliwic. Naszą gminę będą reprezentować  4 zespoły. 

Warto w tych dniach odwiedzić lodowisko, gdyż w Pawłowicach 
będzie można zobaczyć aktualnych i byłych Mistrzów Polski. Curling 
to sport dla wszystkich, niezależnie od wieku i płci. Startować będą 
zarówno nastolatkowie, jak i zawodnicy mający pięć dekad więcej. 

Spotkania rozpoczynać się będą o następujących godzinach:
piątek: 15.00, 17.00, 19.00

sobota: 9.00, 11.00, 13.00, 15.30, 17.30, 19.30
niedziela: 8.00, 10.00, 12.00, 14.30

Uwaga! Z powodu zawodów od 31 stycznia do 4 lutego  
lodowisko będzie nieczynne.

Turniej oldbojów – zapisy trwają do 8 lutego!
KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice organizuje i zaprasza na turniej piłki nożnej halowej oldbojów (warunkiem jest ukoń-

czone 35 lat), który odbędzie się 16.02.2019 o godz. 8.00 w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. Wpisowe 
wynosi 120 zł. Pierwsze trzy drużyny otrzymują nagrody. Informacji udzielają: Krzysztof Mleczek, tel. 605 291 549 oraz 
Tomasz Polczyk, tel. 602436358. Impreza jest dotowana przez Urząd Gminy Pawłowice. Zapraszamy.

1 do 5 miejsca w mistrzostwach Polski, Europy, Świata lub igrzyskach 
europejskich organizowanych przez związek danej dyscypliny spor-
towej, otrzymać kwalifikację do udziału w igrzyskach olimpijskich, 
albo reprezentować Polskę w turnieju finałowym Mistrzostw Świata, 
Europy lub igrzyskach europejskich. 

W tym roku przyznano 3 stypendia oraz 2 nagrody sportowe. 
Poniżej laureaci.

Stypendia sportowe:
• Witold Klepek, Pszczyńskie Szachy, III miejsce w Mistrzostwach 

Polski Juniorów w szachach szybkich chłopców do lat 18
• Robert Kamiński, Klub Sportowy Warszowice, II miejsce w Mi-

strzostwach Polki Juniorów Młodszych
• Mateusz Dziendziel, UKS PIONIER, V miejsce w Drużynowych 

Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach

Nagrody:
• Justyna Pisarek, Uczniowski Klub Pływacki UNIA Oświęcim,  

IV miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski w pływaniu 4x200 m 
stylem dowolnym,

• Alicja Ulatowska, Wiodący Klub Sportowy KMICIC Częstochowa, 
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Triathlon Susz, kat. ELITA
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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).

Licytacja samochodu ciężarowego  
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg ust-

ny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego 
- samochodu ciężarowego marki STAR 266 (rok produkcji 1981, 
przebieg  16 935 km), stanowiącego własność GZWiK. Przetarg 
odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 
GZWiK w Krzyżowicach, ul. Orla 11. Osoba do kontaktu: Tomasz 
Błaszkiewicz, tel. 32/210 26 99, wew. 116. Cena wywoławcza:  
10 500 zł. Auto można obejrzeć 4 lutego między godz. 8.00  
a 14.00 na parkingu GZWiK.

Ogłoszenia urzędowe

Decyzje podatkowe 
na 2019 rok

Zwrot akcyzy – można 
składać wnioski

Informujemy mieszkańców gminy Pawłowice, że istnie-
je możliwość osobistego odebrania decyzji w sprawie podat-
ku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2019.

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

Decyzje są wydawane w pokoju 
1.12 na pierwszym piętrze w Urzę-
dzie Gminy Pawłowice. Osoby, które 
będą odbierały dokument, mogą 
równocześnie dokonać płatności 
drogą elektroniczną (za pomocą karty 

płatniczej). W pokoju 1.12 można także odebrać blankiety wpłat za 
odbiór odpadów na rok 2019.

Od 4 lutego w sołectwach: Warszowice, Pniówek, Pielgrzymowice, 
Jarząbkowice decyzje podatkowe będą doręczane przez sołtysów. 
Natomiast w sołectwach: Pawłowice, Pawłowice Osiedle, Krzyżowice  
i Golasowice decyzje będą dostarczane przez gońca. W przypadku 
nieobecności domowników przesyłka będzie awizowana, z możliwo-
ścią odbioru w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Pawłowice, 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, 
a we wtorek do 17.00.
Przypominamy, że termin  wpłaty pierwszej raty upływa 15 marca 2019 r.

Urząd Gminy informuje rolników, że od 1 do 28 lutego 2019 roku 
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 
2019 roku za zakupiony olej napędowy zużywany do produkcji 
rolnej. Zwrot akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie faktur VAT 
dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Stawka zwrotu na 2019 r. wynosi 1,00 zł za zakupiony litr oleju 
napędowego, maksymalna kwota zwrotu podatku wynosi 100,00 zł 
(x ilość ha użytków rolnych oraz dodatkowo 30,00 zł x średnia roczna 
liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła).

Komunikat w sprawie dotacji do 
wymiany kotłów!

Urząd Gminy Pawłowice informuje, iż nie współpracuje  
z żadnymi osobami i firmami konsultingowymi, doradczymi,  
a także ze sprzedawcami i producentami urządzeń grzewczych, 
którzy oferują obsługę dotacji lub pomoc w przygotowywaniu 
wniosków w ramach dotacji udzielanych przez Gminę Pawłowice.

Od kilku dni do Urzędu Gminy Pawłowice docierają niepo-
kojące informacje o tym, że osoby/firmy proponują mieszkań-
com pomoc, powołując się na współpracę z Gminą Pawłowice  
w zakresie obsługi dotacji na wymianę kotłów.

Gmina Pawłowice oświadcza, iż jedynymi osobami obsłu-
gującymi dotacje do wymiany kotłów są pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice.  
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny, 32/ 47 56 328.

Szkolenie dla podatników  
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że  

w dniu 07.02.2019r. o godziny 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Pawłowice, zostanie przeprowadzone przez pracowników Urzę-
du Skarbowego szkolenie dla Podatników w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych dotyczące:

• zasad korzystania z nowej usługi „Twój e-PIT", w tym 
terminów rozliczeń, zwrotu podatku lub zapłaty podatku za 
rok 2018 r.

• zasad korzystania z ulg i odliczeń.

Instalacje 
fotowoltaiczne 
– termin ponownie 
przesunięty

Wszystkich mieszkańców, którzy oczekują na infor-
mację dotyczącą dofinansowania budowy mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach do-
mowych informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu 
ponownie uległ zmianie.

Jak informuje na swojej stro-
nie internetowej Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskie-
go, wyników będziemy mogli 
spodziewać się w lutym 2019 r.,  
a nie, jak wcześniej zakładano,  
w styczniu. Zmiana terminu wy-
nika z przesłanek niezależnych 

od Instytucji Organizującej Konkurs. Nadal więc nie ma pewności, 
czy złożony przez gminę projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych 
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Pawłowice” otrzyma dofinansowanie i będzie realizowany. Miesz-
kańcy, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie, zostaną niezwłocznie 
poinformowani o ostatecznym rezultacie konkursu.
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REKLAMY I INFORMACJE

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

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

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

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

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

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

Pijany kierowca trzy 
razy kontrolowany 
przez policję

Pięćdziesięciolatek z Pawłowic w ciągu dwóch dni aż 
trzykrotnie kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. 
Teraz o jego losie zdecyduje sąd i prokurator. 

Za pierwszym razem wydmuchał prawie promil alkoholu, a podczas 
trzeciej kontroli już przeszło 3 promile. W dodatku pawłowiczanin nie 
miał uprawnień do kierowania pojazdami, cofnął je mu wcześniej sta-
rosta pszczyński. Jastrzębski sąd, uwzględniając problem alkoholowy 
podejrzanego i jego wcześniejsze występki przeciwko bezpieczeństwu 
w ruchu drogowym, podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu 
na 3 miesiące. Podejrzany przyznał iż od dłuższego czasu ma problemy 
alkoholowe.

50- latek, po raz pierwszy wpadł w ręce policjantów 12 stycznia tego 
roku, tuż przed 15.00. Wówczas poruszał się po ulicach pawłowickiego 
osiedla z wynikiem ponad 0,9 promila. Trzy dni później, tj.15 stycznia 
jego stan trzeźwości kontrolowany był dwukrotnie. Rano, przed 11.00, 
kiedy ponownie przejeżdżał przez osiedle z wynikiem 0,70 mg/l (blisko 
1,5 promila) i o 21.00 w Golasowicach, gdzie wynik badania był najwyż-
szy, bo wyniósł 1,53 mg/l (3,2 promila).

Podejrzany 50- latek usłyszał w sumie 3 zarzuty. O jego losie  
w najbliższym czasie zadecyduje sąd i prokurator.

 Na podstawie KPP Pszczyna

Praca w GZWiK
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poszukuje 

kandydatów na stanowiska:
• OPERATOR URZĄDZEŃ w Dziale Oczyszczalni Ścieków 

      (umowa o pracę), 
• POMOC ADMINISTRACYJNO TECHNICZNA w Dziale Oczysz-

czalni Ścieków (umowa na zastępstwo),
• REFERENT w Dziale Eksploatacji i Inwestycji (umowa na za-

stępstwo).  
Osoby zainteresowane zatrudnieniem, proszone są o składanie 

podania wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie i posia-
dane kwalifikacje oraz świadectwa pracy, w sekretariacie Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Orla 11, do 14 lutego 2019 r.  

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pracownikiem upoważnionym 
do kontaktów z kandydatami jest kierownik Działu Oczyszczalni 
Ścieków, tel.  32 210 28 80 wew. 114.

Szkolenie dla rolników
Śląska Izba Rolnicza, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczy-

nie oraz Urząd Gminy Pawłowice zapraszają na szkolenie dla 
zainteresowanych rolników z zakresu uboju na użytek własny 
cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz, 
które odbędzie się 18 lutego 2019 roku o godz. 15.00, w sali 
Osiedlowego Domu Kultury w Osiedlu Pawłowicach, ul. Wojska 
Polskiego 11.  Zapisy na szkolenie prowadzi Romuald Brandys, 
tel. 604 706 619.

Bezpłatne porady 
w Urzędzie Gminy

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

• 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  

• 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.
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Bajeczne krajobrazy 
powitały piechurów  

W bibliotekach ruszył projekt „EKO-DEKO”

Piechurzy z Pawłowic zimą też wędrują po górach.  
W minioną niedzielę (27 stycznia) zdobyli Girovę w Czechach.

11 stycznia w Bibliotece w Pielgrzymowicach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „EKO-DEKO – biblioteczne 
zajęcia twórcze”.

Była to pierwsza wycieczka organizowana w tym roku przez 
Gminne Koło PTTK w Pawłowicach. 

Pieszą wędrówkę piechurzy rozpoczęli w Mostach koło Jabłon-
kowa. Zimowa aura i wspaniałe widoki rekompensowały trudy kilku-
godzinnego marszu w śniegu, a odpoczynek w dwóch schroniskach 
pozwolił nabrać sił przed dalszą wycieczką. Trasa nie była trudna,  
i świetnie poradziły sobie również dzieci, dla których była to świetna 
przygoda.

Kolejny wyjazd już 24 lutego – tym razem na Leskowiec w Beskidzie 
Małym. Piechurzy liczą na równie zimowe warunki. Zapisy i informacje 
na www.pawlowice.pl oraz podczas dyżurów w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pawłowicach w 2. i 4. środę miesiąca od 16.00 do 17.00. bs

Zadanie Publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.

Były to warsz-
taty tworzenia 
biżuterii techni-
ką Tiffany'ego, 

poprowadzone przez panią Martę Jędras z firmy DARUMA. 
Uczestniczki zajęć poznały zasady kompozycji i doboru materiałów 
w projektowaniu ozdób. Natomiast w części praktycznej same 
obrobiły szkło i wykonały z niego piękne wisiory.

Kolejne zajęcia odbyły się 25 stycznia w Filii Osiedle. Podczas 
warsztatów artystycznych uczestniczki wykonały saszetki zapa-
chowe w formie domków. Do realizacji projektów wykorzystały 
zakupione w ramach projektu: maszyny do szycia, ozdobne 

tkaniny i pasmanterię oraz stemple silikonowe.   
Zajęcia organizowane są w ramach realizacji projektu dofi-

nansowanego przez Fundację BGK w konkursie Generacja 5.0. 
Oprócz warsztatów rękodzieła, grupa czytelniczek z pięciu filii 
bibliotecznych naszej gminy weźmie również udział w spotkaniach 
autorskich, wycieczkach i wykładach.

Na realizację projektu, który jest skierowany do dorosłych 
mieszkańców naszej gminy, Filie Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pawłowicach uzyskały dotację w wysokości 14 969,50 zł. Projekt 
bibliotek pt. „EKO-DEKO – biblioteczne zajęcia twórcze” znalazł 
się wśród 29 dofinansowanych projektów nadesłanych z całej 
Polski. bs

KGW zaprasza na wycieczki
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzy-

mowicach zaprasza wszystkich mieszkańców na wycieczki.
Stowarzyszenie organizuje w najbliższym czasie trzy 

ciekawe wyjazdy:

23 marca, Poznajemy Katowice 
(w programie: Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Cen-

trum Kongresowe, NOSPR, Nikiszowiec),

22 czerwca, Gliwice 
(zwiedzanie Kolejkowa, Palmiarni, Radiostacji Gliwice),

20 lipca, Browar Tychy + Ogrody Kapias 
(zwiedzanie Muzeum i Tyskich Browarów Książęcych 

połączone z degustacją oraz wizyta w Ogrodach Kapias 
w Goczałkowicach).
Zapisy i informacje: Brygida Baron, tel. 503 892 084.
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