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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Szkoła nabrała kolorów

Drogi w Pielgrzymowicach 
do projektowania

Prace na ul. Miłej 

Będzie jaśniej na drogach

Moduły 
fotowoltaiczne na 
przejściu dla pieszych  

Żółty, czerwony, pomarańczowy i niebieski – to nowe 
kolory elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Osiedlu Paw-
łowice.

Po ogłoszeniu pierwszych przetargów na drogowe ro-
boty budowlane, Gmina Pawłowice przystępuje do wyboru 
projektantów prac projektowych.

Został wyłoniony wykonawca na opracowanie pro-
jektów budowy oświetlenie ulicznego przy pięciu drogach 
znajdujących się w naszej gminie.

Przejście dla pieszych znajdujące się przy ul. Korczaka 
w Golasowicach będzie bezpieczniejsze. 

Urząd Gminy właśnie ogłosił przetarg na naprawy 
cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej w 2018 roku.

Trwa termomodernizacja budynku. Zadanie, ze względu na swój za-
kres, zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszy miał miejsce w 2016 
roku i obejmował termomodernizacją sali gimnastycznej. W kolejnych 
etapach wykonano drenaż wokół budynku, wymieniono wyeksploato-
wane sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymieniono część 
okien. W łączniku powstało pomieszczenie dla nauczycieli wychowania 
fizycznego, natomiast w piwnicy kończy się właśnie remont harcówki. 
To miejsce spotkań harcerzy z Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego 
CTW i gromady zuchów. Pomieszczenie zostało odmalowane, wyre-
montowano w nim również sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Na czas prac harcerze korzystali z lokalu zastępczego znajdującego się  
w ośrodku zdrowia, teraz wrócą do swojego docelowego miejsca zbiórek.

Inwestycja jest już mocno zaawansowana. Obecnie trwa ostatni 
etap, w ramach którego zewnętrzne ściany budynku zostaną ocieplone 
i nabiorą żywych kolorów. Od strony ul. Szkolnej widać już pierwsze 
efekty robót. Wejście do żłobka zostało pomalowane na intensywny 
czerwony kolor. Pozostałe segmenty od strony ul. Pukowca będą  
w kolorach: żółtym i pomarańczowym.

Z pewnością szkoła po remoncie będzie prezentować się niezwykle 
radośnie. Będzie też bardziej widoczna. Termin zakończenia inwestycji 
planowany jest na koniec kwietnia. bs  

Prace związane z usunięciem ubytków w jezdniach będą prowa-
dzone w trzech etapach: po zakończeniu akcji „Zima”, przed wakacjami 
i przed nastaniem mrozów.

Na początek przeprowadzony zostanie remont ulicy Miłej w War-
szowicach. Zakończyły się tam prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej i mediów. Jak tylko zrobi się cieplej, droga zostanie utwar-
dzona frezem asfaltowym. W okresie wiosennym drogowcy przystą-
pią również do pozimowego łatania dziur w jezdniach. W pierwszej 
kolejności wyremontowane zostaną drogi w najgorszym stanie. bs

  

Do końca lutego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie 
dokumentacji przebudowy ulic Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzy-
mowicach. Będzie to duża inwestycja drogowa, która obejmie swoim 
zakresem ulicę Wiśniową o długości 155 m i Widokową o długości 525 
m. Znaczną część kosztów już przy przebudowie tych dróg pochło-
nie budowa kanalizacji deszczowej. Jest to związane ze znacznym 
obszarem zlewni wód i odległością do ich odbiornika wynoszącą ok. 
kilometra. O dalszych postępach będziemy informować na bieżąco.

Przetarg wygrała żorska firma Elektroplan za kwotę 50 tys. zł brutto. 
Jej zadaniem będzie opracowanie projektów budowy oświetlenia 
ulicznego przy następujących drogach: ul. Zawadzkiego wraz z wlotem 
do ul. Konopnickiej w Golasowicach, ul. Spacerowej w Pawłowicach, 
ul. Piaskowej w Jarząbkowicach, bocznego odcinka ul. Cieszyńskiej  
w Pielgrzymowicach i części ul. Kanarkowej w Pniówku. Inwestycje w Go-
lasowicach i Pniówku będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
Projekty zostaną wykonane do końca czerwca. W tym roku powstanie 
oświetlenie przy ul. Kanarkowej w Pniówku, natomiast pozostałe budowy 
będą realizowane w kolejnych latach w zależności od budżetu gminy. bs

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie systemu 
oświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych. W ramach 
projektu do końca czerwca doświetlonych zostanie 20 przejść, które 
stanowią zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogo-
wego. Jedno z nich znajduje się na terenie gminy Pawłowice. Inwe-
stycja będzie polegała na budowie systemu doświetlenia przejścia  
z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych. Dodatkowo zaplano-
wano zakup aplikacji do zdalnego programowania i serwisowania  
z zasilaniem hybrydowym, który umożliwi działanie  oświetlenia przez 
minimum trzy pełne doby w przypadku braku doładowania akumu-
latorów przez ogniwa fotowoltaiczne. Termin realizacji zamówienia 
upłynie 29 czerwca.
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Ulica Spacerowa w Pawłowicach.

Ulica Wiśniowa w Pielgrzymowicach.
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Nowy sołtys Golasowic
Krzysztof Woryna został nowym sołtysem Golasowic. 

Podczas wyborów, które odbyły się 22 stycznia, uzyskał 
największe poparcie mieszkańców.

- Do głowy mi nie przyszło, 
że zostanę sołtysem – przyznaje 
Krzysztof Woryna. – Na zebranie 
poszedłem z ciekawości. Miesz-
kam w Golasowicach dopiero od 
lipca i chciałem dowiedzieć się, 
jakie inwestycje i przedsięwzięcia 
są planowane w sołectwie. Nie 
przypuszczałem, że opuszczę 
zebranie już jako sołtys!

Krzysztof Woryna ma 37 lat. 
Do Golasowic przeprowadził się 
z Osiedla Pawłowice, spełniając 
tym samym swoje marzenie  
o domku na wsi. Od 10 lat pro-
wadzi na rynku w Pawłowicach 
biuro rachunkowe. Jego klien-

tami są między innymi Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Golasowicach.

Nowy sołtys od wielu lat udziela się społecznie. Przez dwie kadencje 
był członkiem Rady Osiedlowej Samorządu Mieszkańców. Kiedy po-
wstało sołectwo Osiedle Pawłowice został członkiem Rady Sołeckiej. 
Kilka miesięcy temu zrezygnował z tej funkcji, aby poświęcić więcej 
czasu rodzinie oraz  ze względu na przeprowadzkę do Golasowic. Przez 
wiele lat pełnił również funkcję skarbnika w Radzie Rodziców, najpierw 
przedszkola, następnie szkoły podstawowej. Był też członkiem Gminnej 
Rady Oświaty, obecnie należy do Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. – Zawsze byłem bardzo aktywny i chętny do działania  
– opowiada. – Kiedyś byłem świadkiem potrącenia kobiety na przejściu 
dla pieszych. Jako pierwszy przystąpiłem do akcji ratowniczej, mimo że 
na miejscu było wiele innych osób. Byłem ratownikiem WOPR, więc pewnie 
łatwiej  było mi to zrobić. 

Krzysztof Woryna nie boi się publicznych wystąpień. Świetnie wypada 
w roli konferansjera. Dwukrotnie prowadził, rekordowe zresztą, finały 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pawłowicach.  

Swoje zamiłowanie do sportu realizuje od wielu lat w GKS Futsal 
Pawłowice, którego jest skarbnikiem. Razem z kolegami z klubu orga-
nizował w 2015 roku Młodzieżowe Mistrzostwa U-18 w Futsalu. Lubi 
judo, piłę nożną halową, a najlepiej odpoczywa wędkując lub spacerując 
po górach z rodziną: żoną Katarzyną oraz dziećmi: 11-letnim Jakubem  
i 7-letnią Oliwią. Jego pasją jest gra na organach. – Namówiłem sąsiada do 
udzielania mi lekcji. Nauka sprawia mi wiele radości jest też wytchnieniem 
od wszystkich liczb, które stale towarzyszą mi w pracy księgowego – mówi. 

Jako sołtys chce przede wszystkim godzić różne strony i unikać waśni. 
– Na razie muszę jednak poznać ludzi i ich oczekiwania – podkreśla. bs 

7 tysięcy złotych do wymiany 
starego pieca węglowego!

     Właściciele budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie 
naszej gminy, którzy:

• posiadają kocioł węglowy nie spełniający wymogów 5 klasy wg 
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,
• złożą deklarację udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji 

w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku,
mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 7.000 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 
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 
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. Dofinanso-
wanie 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 de-
klaracji dostępny jest na stronie www.pawlowice.pl oraz w Urzędzie 
Gminy Pawłowice. Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Gminy  Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330.
Czy można otrzymać jeszcze inne środki na wymianę 

kotła węglowego?
Dodatkowo każdy właściciel nieruchomości zamierzający wymienić 

kocioł węglowy będzie mógł skorzystać z oferty WFOŚiGW w Katowicach. 
W 2017 roku każdy właściciel mógł otrzymać dotację w wysokości 25 � 
kosztów, ale nie więcej niż 4.500 zł w zależności od montowanego źródła 
ciepła. W WFOŚiGW w Katowicach można było otrzymać również dotację 
do termomodernizacji budynków (docieplenia ścian, stropodachów  
i dachów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych), wymiany instalacji c.o. 
oraz zabudowy urządzeń do podgrzewania wody użytkowej. Po dotację 
w WFOŚiGW można ubiegać się niezależnie od udziału w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emisji w naszej gminie. Zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.katowice.pl, 
na której zamieszczone będą informacje o planowanych programach 
skierowanych do osób fizycznych w 2018 roku i kolejnych latach.

Do kiedy mam wymienić kocioł węglowy nie  
spełniający wymogów 5 klasy?

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową podjętą w dniu 7 kwietnia 2017 
r., Sejmik Województwa Śląskiego zobowiązał właścicieli nieruchomości 
do wymiany kotłów węglowych nie spełniających wymogów 5 klasy,  
w następujących terminach (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eks-
ploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

- kotły powyżej 10 lat od daty produkcji lub bez tabliczki znamiono-
wej – do końca 2021 r.

- kotły od 5 do 10 lat od daty produkcji – do końca 2023 r.
- kotły poniżej 5 lat od daty produkcji – do końca 2025 r.
- kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.
Po przekroczeniu tych terminów użytkowanie kotłów węglowych 

będzie karane grzywną.
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Rzeźbiarze z Pawłowic
Snycerstwo jest sztuką zdobniczą w drewnie i kamieniu oraz jednym  

z najstarszych rzemiosł artystycznych. Swoją nazwę bierze z języka nie-
mieckiego „Schnitzer” oznacza nóż wykorzystywany do rzeźbienia, ale 
także samą osobę rzeźbiarza. Figury świętych, rzeźby ołtarzowe, krucy-

fiksy, ambony, konfesjonały 
to wyroby snycerskie.

Od końca XIX wieku 
ośrodkiem snycerstwa były 
Pawłowice. Wszystko zaczęło 
się w 1883 r., kiedy ówcze-
sny proboszcz, dziekan  
i radca duchowny, Józef Ra-
sim, zwrócił uwagę na Jana 
Janotę – kilkunastoletniego 
chłopca zdradzającego nie-
zwykłe zdolności rzeźbiar-
skie. Umożliwił mu naukę  
u majstra Franciszka Mrow-
ca w Raciborzu. W 1889 r., 
w wieku 23 lat, wykonał 
swój pierwszy samodzielny 
ołtarz w kościele w Suszcu, 
jednak świątynia spłonęła 

sześć lat później. Jan Janota wyrzeźbił ołtarz z figurami w Łaziskach 
Górnych (1893 r.), kopię rzeźby Matki Boskiej Bolesnej w kościele św. 
Bartłomieja w Ruptawie (1926 r.) oraz chrzcielnicę i ołtarz główny  
w Chybiu (1926 r.). Dzięki pracowni Jana Janoty rozkwitła sztuka sny-
cerstwa w Pawłowicach. Tutaj mieszkali i pracowali rzeźbiarze, wśród 
których najzdolniejszymi byli Franciszek Folek i Jan Sereta. 

Franciszek Folek (ur. 1878 r. w Popielowie) ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie, uczył się artystycznego rzemiosła w Medio-
lanie, Lipsku i we Francji. Był gościem na ślubie i weselu Lucjana Rydla, 
które stało się kanwą dramatu „Wesele” St. Wyspiańskiego. Franciszek 
Folek terminował u Jana Janoty, w tym czasie wyrzeźbił m.in. figury 
św. Piotra i Pawła, które zostały umieszczone w kościele parafialnym 
w Pawłowicach. Jeszcze w czasie studiów wykonał portale w Biblio-
tece Jagiellońskiej, rzeźby w kościele o.o. Franciszkanów w Krakowie. 
W 1907 r. ożenił się z Katarzyną z domu Folek (zbieżność nazwisk 
przypadkowa), a w 1914 r. wybudował dom w Pawłowicach przy ulicy 
Żorskiej (obecnie ul. Zjednoczenia 80). Tutaj zamieszkał razem z żoną  
i dziećmi – Gertrudą, Rajmundem i Franciszkiem oraz prowadził zakład 
rzeźbiarski. Przez pracownię Folka na przestrzeni lat przewinęło się ok. 
80 uczniów. Byli wśród nich m.in. Juliusz Dziendziel,  Alojzy Zdziebło, 
Jan Sereta, Józef i Teofil Czerwińscy, Józef Mańka, Wilhelm Matuszyń-
ski, Józef Barchański, Antoni Niezgoda,  Jan Godziek, Konrad Herok. 
Dorobek artystyczny Franciszka Folka jest bardzo bogaty. Wiele jego 
prac znajduje się w kościołach na Górnym Śląsku i poza jego granicami:  
w Golejowie – ołtarz główny, konfesjonały, balaski, chrzcielnica;  
w Niedobczycach – ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, konfesjo-

nały; Wisła Wielka – ołtarz Matki Boskiej Piekarskiej  
w bocznej kaplicy; Katowice Podlesie – ołtarz  
w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (złocenie  
i malowanie wykonał Ludwik Baendel z Łąki k. Pszczy-
ny) oraz figura św. Franciszka z Asyżu; Skrzyszów 
– rzeźby w ołtarzu głównym kościoła Michała Archa-
nioła; Górna Grupa – ołtarz św. Teresy; Michałkowice  
– krucyfiks w kościele Michała Archanioła; Świerklany 
- ołtarze boczne: Matki Bożej i Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

Franciszek Folek był znanym artystą, o jego pra-
cach pisały przedwojenne gazety - „Goniec Śląski” 
1928 nr 285: „Dnia 28 listopada b.r. obchodził swoje 
50-te urodziny zacny obywatel tutejszej gminy, ar-
tysta rzeźbiarz pan Franciszek Folek”. „Górnoślązak” 
1933 nr 199: „Wieś Pawłowice słynie z rzeźbiarstwa 
kościelnego. Na czoło rzeźbiarzy z Pawłowic wysu-
wają się znani na całym Górnym Śląsku Franciszek 
Folek (obecny naczelnik gminy) i Sereta. Cały szereg 
rzeźb w śląskich kościołach katolickich pochodzi  
z Pawłowic (…) Obecnie p. Folek wykonuje ołtarz do 
Kościoła w Nowym Bieruniu”.

Artysta zmarł w 1942 roku w Pawłowicach, pocho-
wany został na miejscowym cmentarzu.

Z pawłowickiej szkoły snycerskiej wywodzi się 
Jan Sereta. W 1931 r. wykonał projekt ołtarza 
w kościele św. Antoniego z Padwy w Siemianowi-
cach Śląskich. Tragicznie potoczyły się powojenne 
losy rzeźbiarza. Po przejściu frontu w 1945 r. został 
aresztowany i deportowany do ZSRR. Przebywał  
w radzieckich łagrach w Kemerowie za Nowosybir-
skiem, Kirowie i Omsku, gdzie pracował w cegielni  
i na złomowisku. W Kemerowie spotkał się z przeby-
wającym na zsyłce znanym śląskim artystą-grafikiem, 
Pawłem Stellerem. Jan Sereta pracował też twórczo  
– uratował go talent, tworzył na zamówienie strażni-
ków więziennych. Do Polski wrócił w 1947 r.

W historię pawłowickiej szkoły snycerskiej wpisał 
się Alojzy Zdziebło. W latach trzydziestych 

Jan Janota, założyciel szkoły rzeźbiarskiej  
w Pawłowicach.

Jan Sereta w pracowni.

J.Sztwiertnia i F. Czerwiński

Alojzy Zdziebło 
w otoczeniu współpracowników.

Wnętrze kościoła w Pawłowicach.

Nagrobek dłuta Jana Serety. Jedna ze stacji Drogi Krzyżowej dłuta A. Zdziebły.
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ubiegłego wieku wykonał wiele rzeźb do śląskich kościołów: Rybnik-
-Boguszowice – ołtarz główny, ambona, chrzcielnica, tabernakulum, 
stacje drogi krzyżowej; Syrynia – rzeźby w kościele św. Antoniego; 
Miotek-Kalety – ambona i ołtarz boczny Serca Pana Jezusa; Ruptawa 
– brakujące elementy w ołtarzu głównym w Kościele św. Bartłomieja. 
Zabrze Pawłów – rzeźby figur w kościele św. Pawła Apostoła.

W okresie okupacji Alojzy Zdziebło należał do konspiracyjnej organi-
zacji charytatywnej, działającej w ramach ZWZ, później AK. Członkowie 
płacili miesięczne składki przeznaczone dla polskich rodzin, wysyłali 
paczki do oflagów. Alojzy Zdziebło organizował przerzuty zagrożonych 
konspiratorów. Po zakończeniu wojny nadal pracował twórczo: Turza 
Śląska (1954 r.) – ambona, chrzcielnica, postacie aniołów, baldachim z ko-
roną, obramowanie obrazu Matki Boskiej Fatimskiej w ołtarzu głównym; 
Świerklany (1956 r.) – figury Marii Goretti i św. Marietty, (1958 r.) – figura 
św. Moniki; Jaworzno Ciężkowice (1970 r.) – rzeźba Chrystusa Króla.

Najmłodszym rzeźbiarzem z Pawłowic, który tworzył nie w drewnie, 
ale w kamieniu, był Florian Czerwiński (1932-2003). Jego ojciec, 
Józef, był uczniem Franciszka Folka. Rodzina Czerwińskich mieszkała 
w Pawłowicach (obecnie ul. Polna). Florian ukończył szkołę kamie-
niarską w Krzeszowicach. W latach 1968-1970 pracował w Libii. Po 
powrocie do Polski powstało wiele prac kamieniarskich m.in. elementy 
Pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach oraz budynku Urzędu 
Wojewódzkiego. W 1980 r. wykonał tablicę upamiętniającą uroczy-
stość nadania szkole w Pawłowicach imienia Janusza Korczaka. Od 
1993 r. na wieży kościoła pw. św. Jana Chrzciciela widnieje kamienny 
herb biskupa Stanisława Pawłowskiego, wykonany społecznie przez 

Floriana Czerwińskiego.
Specjalnością rzeźbiarzy z Pawłowic i okolic była sztuka kościelna. 

W przemyśle tym pracowało około 60 mistrzów, czeladników i uczniów. 
Pawłowice „dostarczały” całej Polsce snycerzy, którzy pracowali m.in. na 
Pomorzu, w Piekarach Śląskich i Bydgoszczy. W 1938 r. w Pawłowicach 
odbyło się zebranie mistrzów, czeladników i młodzieży rzeźbiarskiej 
Koła rzeźbiarzy i snycerzy przy Towarzystwie Popierania Przemysłu 
Ludowego i Domowego w Katowicach. Zebranie wyłoniło ze swego 
grona Komitet, który postanowił urządzić pierwszą wystawę pawło-
wickiej rzeźby. Wystawa miała miejsce w dniach 3-11 grudnia 1938 r.

Prace pawłowickich rzeźbiarzy przetrwały do dziś w katolickich 
kościołach. Mają swe źródło w religijności ich twórców. Emanują siłą, 
spokojem i zachęcają do kontemplacji w myśl maksymy „Per Artem 
ad Deum” (Przez sztukę do Boga).

 Oprac. Agnieszka Kielochi Halina Mańka
 Klub Miłośników Historii przy Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Pawłowicach

Źródła:
 • „Goniec Śląski”, 1931/139

• „Gość Niedzielny”, 1932/15, 1938/8
• „Siedem groszy”, 1938/238

• Cyganek B. „Opowieść w odcieniach sepii” 
Źródło wywołane – rozmowa z Ewą Czerwińską

Fotografie:
• „Gość Niedzielny”, 1939/20

• Archiwum SP1 w Pawłowicach

Niezłomni. Razem 
jest łatwiej

Osoby niepełnosprawne mogą tutaj porozmawiać, 
posłuchać muzyki, namalować obraz, albo choćby wypła-
kać się. 

Dwa razy w miesiącu w Osiedlowym Domu Kultury odbywają się 
spotkania osób niepełnosprawnych. – Powstanie grupy jest efektem 
realizacji w latach 2008 – 2015 projektu „IMPULS”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wyjaśnia Grażyna 
Kaczmarczyk, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowi-
cach. – Grupa uczestnicząca w projekcie bardzo się zżyła i po zakoń-
czeniu działań związanych z realizacją projektu, poprosiła o możliwość 
dalszych spotkań. Tak w 2017 roku narodziła się grupa wsparcia osób 
niepełnosprawnych.

W spotkaniach uczestniczy ok. 7-10 osób. Spotkania odbywają 
się z udziałem terapeuty zajęciowego, który prowadzi warsztaty 
plastyczne, muzyczne oraz rytmiczne. Członkowie grupy malują 
obrazy, słuchają muzyki, wykonują świąteczne dekoracje, ale przede 
wszystkim spędzają czas na rozmowach. – Nasze spotkania zawsze 
zaczynamy od pogaduszek. Każdy opowiada co u niego słychać, dzieli się 

swoimi radościami i zmartwieniami – opowiada Katarzyna Gruchlik – 
Pieczka, terapeutka. – Te rozmowy zawsze toczą się przy kawie i ciastku.

Wszyscy dobrze się znają. Wspólnie odprawiają urodziny, omawiają 
problemy i planują wyjazdy. – Jesteśmy przyjaciółmi – mówi Tomek, 
który jest członkiem grupy od samego początku. – Nawet wymyśliłem 
dla nas nazwę: „Niezłomni”, bo my nie poddajemy się łatwo.

Pani Małgorzata choruje na schizofrenię paranoidalną. Jej pasją jest 
malowanie. – W domu najchętniej spędzam czas przy sztalugach. Uczę 
też rysunku moje wnuki – opowiada. – Cieszę się, że tak wiele naszych 
spotkań jest poświęconych właśnie sztuce.

Podczas swoich spotkań niepełnosprawni sporo czasu spędzają 
na zajęciach łączących muzykę i sztukę. Prace, które wykonali, zamie-
rzają sprzedać podczas jarmarku, a uzyskany dochód przeznaczyć 
na wspólny wyjazd. – Jestem bardzo towarzyska i chciałabym pójść 
na dyskotekę – mówi Ola.

Dla Michała najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem. 
Michał przez cały rok zbiera pieniądze, za które 6 grudnia kupuje 
cukierki. Rozdaje je w stroju świętego Mikołaja wszystkim dzieciom 
na osiedlu. – Lubię pomagać - przyznaje. - Grupa daje mi wsparcie, 
pozwala zyskać większą pewność siebie.                  

Grupa spotyka się w co drugi czwartek w godzinach 13.00 do 15.00. 
Najbliższe spotkania odbędą się 22 lutego, 8 i 22 marca. – Zapraszamy 
wszystkich chętnych. Grupa jest otwarta na wszystkie rodzaje niepełno-

sprawności – podkreśla 
terapeutka. - Zależy 
nam na zintegrowaniu 
środowiska osób niepeł-
nosprawnych.

Informacje doty-
czące grupy wsparcia 
osób niepełnospraw-
nych można uzyskać 
w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pawło-
wicach, tel. (32) 47-
21-741. 

 Sabina Bartecka 

Cykl o rzeźbiarzach z Pawłowic będzie kontynuowany. Część II w kolejnym wydaniu gazety.
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Pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe   
w Pszczynie w 2017 roku dla inwestycji w Gminie Pawłowice

Sołectwa Budynki 
mieszkalne

Budynki 
usługowe

Budynki 
gospodarcze 
oraz garaże

Golasowice 7 - 2

Jarząbkowice 4 - -

Krzyżowice 1 - -

Pawłowice 10 3 1

Pielgrzymowice 10 1 -

Pniówek 2 - -

Warszowice 7 - 1

Razem 41 4 4

Budynki i obiekty budowlane zgłoszone do użytkowania w 2017r.  

Sołectwa Budynki 
mieszkalne

Budynki  
usługowe  

i produkcyjne

Budynki 
gospodarcze 

i garaże

Golasowice 9 - -

Jarząbkowice - - -

Krzyżowice 4 - -

Pawłowice 13 3 2

Pielgrzymowice 11 - 1

Pniówek - - -

Warszowice 15 2 -

Razem 52 5 3

FIRMA 
Z TRADYCJAMI 2018
W piątek, 23 lutego poznamy laureata 

XI edycji konkursu „Firma Z Tradycjami” 
oraz przedsiębiorstwa wyróżnione za 
to, że dbając o swój rozwój nie zapomi-
nają o estetycznym zagospodarowaniu 
przestrzeni. Ceremonia odbędzie się  
w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Pawłowicach o godzinie 
19.00. Mieszkańców, a w szczególności 
przedsiębiorców zapraszamy do udziału 
w uroczystości.

W 2017 roku najwięcej 
budowaliśmy 
w Warszowicach

Ta miejscowość najczęściej wybierana była przez 
mieszkańców jako miejsce budowy domu. W czołówce są 
także Pawłowice i Pielgrzymowice.

Inwestycje rozpoczęte przez mieszkańców w 2015 i 2016 roku 
(kiedy to wydano łącznie 136 pozwoleń na budowę) zostały ukoń-
czone. W ubiegłym roku do użytkowania zostało zgłoszonych aż 60 
nowych budynków na terenie naszej gminy, z czego 52 stanowią 
budynki mieszkalne.

W 2017 roku najwięcej domów powstało w Warszowicach (aż 
15). O dwa mniej wybudowano w Pawłowicach (13), a o cztery 
mniej w Pielgrzymowicach (11). Te dwa pierwsze sołectwa po-
strzegane były również jako atrakcyjne miejsca na prowadzenie 
działalności gospodarczej i użytkowej. Tylko w dwóch sołectwach 
naszej gminy (Pniówku i Jarząbkowicach) w 2017 roku nie oddano 

do użytku żadnej budowlanej inwestycji. Z pewnością zmieni się to 
w kolejnych latach, bo Starostwo Powiatowe w Pszczynie w ubie-
głym roku wydało 6 pozwoleń dla inwestycji w tych sołectwach.

W 2017 roku największymi inwestycjami kubaturowymi reali-
zowanymi przez Gminę Pawłowice były Stacja Uzdatniania Wody 
w Warszowicach oraz Inhalatorium w Pawłowicach. Z inwestycji 
prywatnych powstały m.in. myjnia samochodowa oraz stacja 
paliw. Stacja pod szyldem „Orlen” od 4 lutego 2018 roku działa 
przy obwodnicy Pawłowic. Ogólnie w ciągu 10 lat na terenie na-
szej gminy wybudowano 535 budynków mieszkalnych oraz 182 
budynki usługowe, gospodarcze i inne.

Jak będzie w 2018 roku? W ubiegłym roku Starostwo Powiato-
we w Pszczynie wydało 49 pozwoleń na budowę, z czego 41 na 
budowę budynków mieszkalnych. Najwięcej pozwoleń dotyczy 
inwestycji w Pawłowicach i Pielgrzymowicach (po 10) oraz w Go-
lasowicach i w Warszowicach (po 7). Nowe budynki (4) powstaną 
także w Jarząbkowicach, w Pniówku (2) i w Krzyżowicach (1). 
Szczegółowe dane przedstawiają tabelki. bs                     

PRZED NAMI KOLEJNE ZEBRANIA WIEJSKIE
Za nami już pierwsze zebrania wiejskie w Golasowicach i Jarząbkowicach. Kolejne będą miały miejsce w lutym i marcu. 

Mieszkańców poszczególnych sołectw zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których podsumowane będą działania 
gminy i rad sołeckich w 2017 roku oraz omówione najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania gminy w roku bieżącym. 

Krzyżowice – 19.02.2018, godz. 17.00, Dom Ludowy Krzyżowice 
Pielgrzymowice – 22.02.2018, godz. 17.00, Dom Strażaka w Pielgrzymowicach 

Pawłowice – 5.03.2018, godz. 18.00, Centrum Kultury w Pawłowicach 
Pniówek – 12.03.2018, godz. 17.00, Dom Ludowy Pniówek 

Warszowice – 22.03.2018, godz. 18.00, Dom Strażaka w Warszowicach

Sprostowanie
Do artykułu „Golasowice mają nowego sołtysa”, który ukazał się 

w ostatnim wydaniu gazety wkradł się błąd. Zmienione zostało imię 
Bogusława Skórzańskiego. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja
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Pawłowiczanka 
wyróżniona przez 
czasopismo „Gala”

Ponad sto osób 
dziennie w inhalatorium

Gabinet kosmetologii prowadzony przez mieszkankę 
Pawłowic, Katarzynę Piechoczek, znalazł się wśród najlep-
szych miejsc urody w Polsce!

Pawłowickie inhalatorium już w kilka miesięcy od 
otwarcia stało się wizytówką naszej gminy. Codziennie  
z dobroczynności solanki korzysta kilkadziesiąt osób.

Kwalifikacja wojskowa
Końcem lutego w powiecie pszczyńskim rusza te-

goroczna kwalifikacja wojskowa. Choć służba wojskowa  
w Polsce nie jest już obowiązkowa, na kwalifikacje musi 
stawić się każdy wezwany. Po serii badań i testów komisja 
oceni zdolność do pełnienia służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku zobo-
wiązani są:

1) mężczyźni urodzeni w 1999 roku,
2) mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają 

określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane 

przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 

Rekordy padły w czasie ferii. W okresie zimowego wypoczynku 
pawłowiczanie korzystali z nowego obiektu jeszcze chętniej niż 
zwykle. Frekwencja była dwukrotnie wyższa i wynosiła ponad setkę 
osób każdego dnia.

Z pewnością wpłynął na to czas ferii zimowych i fakt, że do in-
halatorium wybierały się całe rodziny z dziećmi, które zwykle zajęte 
są nauką w szkole i zajęciami po lekcjach. Z myślą o najmłodszych 
rozbudowano kącik zabaw. Przy stoliczku wyłożoną matę imitującą 
trawę, na której maluszki mogą się bawić klockami, wdychając przy 

Instytut Diagnostyki Skó-
ry i Terapii Stosowanych „Re-
new Skin”, który mieszkanka 
Pawłowic prowadzi przy ul. 
Kościuszki w Katowicach, zo-
stał wyróżniony w plebiscycie 
czasopisma „Gala”. Katowicki 
Instytut znalazł się wśród sze-
ściu najlepszych w naszym 
kraju „Gabinetów medycyny 
i dermatologii estetycznej”. 
Gala Beauty Stars to plebiscyt, 
którego celem jest wytypowa-
nie najbardziej prestiżowych, 
wartościowych i godnych pole-
cenia adresów urody na mapie 
Polski. Przyznawane wyróżnie-
nia są dowodem najwyższej 
jakości usług, bezpieczeństwa, 

tym dobroczynny jod. Na prośbę mieszkańców w inhalatorium pojawił 
się także automat z kawą i herbatą.

To nie koniec nowości. Jeszcze w tym tygodniu przebudowane 
zostaną ławki. Brygady GZK pod okiem wykwalifikowanego stolarza 
dobudowują do nich oparcie, aby mieszkańcy mogli w pełni zrelakso-
wać się i odprężyć w wygodnej pozycji i ze wsparciem na lędźwie. bs         

służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
4) kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje 

przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

 Powiatowa Komisja Lekarska przyjmować będzie w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 2 przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie od 26 
lutego do 26 marca, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 
do 17.30. Kwalifikacja dla osób z rocznika 1999 zamieszkałych stale 
lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy 
Pawłowice odbywać się będzie w dniach 14 – 19 marca.

Do kwalifikacji mogą przystąpić też osoby ubiegające się o zmia-
nę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

A co, jeśli ktoś bez podania przyczyny nie stawi się przed komisją? 
Takiej osobie grozi grzywna w celu przymuszenia albo przymusowe 
doprowadzenie przez policję.
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zaufania oraz wyjątkowej opieki nad klientem.
Renew Skin Instytut Diagnostyki Skóry i Terapii Stosowanych 

jest młodym gabinetem, działającym na rynku od 2016 roku.  
W tak krótkim czasie udało mu się jednak zyskać bardzo dobrą opinię  
w branży i szerokie grono zadowolonych odbiorców. – Najważniejsze 
są dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo, komfort naszych klien-
tów oraz najwyższy poziom jakości świadczonych usług - podkreśla 
Katarzyna Piechoczek, która pierwsze doświadczenia zawodowe 
zdobywała w strefie SPA w Hotelu „Dąbrówka”.

O tym, że zostanie kosmetologiem, mieszkanka Pawłowic wie-
działa od liceum. Swoje marzenia realizowała najpierw studiując ko-
smetologię w Katowicach, a następnie kończąc studia magisterskie 
na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Sosnowcu. bs
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Dzieci same robiły 
masło i tworzyły śnieg 

A może by tak wybrać 
się do Iranu?

Kromka świeżego chleba z żółciutkim masłem. Ile to 
pracy? Dziś niewiele, ale dawno, dawno temu... 

Iran to kraj wspaniałych zabytków starożytnej Persji, 
wielkich przestrzeni, gór, pustyni, morza, majestatycznych 
meczetów, orientalnej architektury, a przede wszystkim 
ludzi o ogromnych sercach ceniących piękną poezję.

Podczas ferii podróżnik Piotr Mojżyszek opowiadał dzieciom o tym, 
co można zrobić z mleka. Dzieci dowiedziały się: gdzie jest kraina mle-
kiem płynąca, czy renifer daje mleko, czy Kleopatra naprawdę kąpała się 
 w mleku? Najbardziej zdziwił je jednak fakt, że najdroższe mleko pocho-
dzi od myszy! Wystarczyło też trochę siły i cierpliwości, i w tradycyjny 
sposób w maśniczkach same zrobiły pyszne masło!  Na koniec mogły 
skosztować swojego specjału na świeżutkim chlebie. – Smakuje pysznie 

O swojej wyprawie do Iranu opowiedzieli czytelnikom Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pawłowicach podróżnicy z Warszowic: Anna 
Lennert i Daniel Kowol. Podczas spotkania w bibliotece, które odbyło 
się 5 lutego, zauważyli, że większość osób uważa Iran za kraj bardzo 
niebezpieczny, do którego boi się podróżować. Tymczasem Iran, 
chociaż leży w Azji, jest zupełnie inny od krajów, z którymi sąsiaduje. 
Jest krajem bezpiecznym, a Irańczycy są bardzo i życzliwi, o czym 
wielokrotnie mogli się przekonać podróżnicy z Warszowic. Tamtej-
sze bazary to niekończąca się ilość zacienionych alejek, kolorowych 
straganów oraz zapachów ziół i perfum działających na wszystkie 
zmysły. Największym wyzwaniem dla naszych podróżników okazał 

– przyznały zgodnie.
Zajęcia odbyły się w ramach oferty przygotowanej na czas zimowego 

odpoczynku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach. Licznie 
zgromadzonym młodym uczestnikom zapewniono każdego dnia wiele 
atrakcji i niespodzianek. Pierwsze trzy dni poświęcone były planszówkom 
oraz zajęciom manualnym. Warsztaty okazały się bardzo inspirujące, 
czego efektem były niepowtarzalne, przestrzenne zakładki do książek 
oraz ozdoby z papieru. 

Ze względu na wiosenną aurę za oknem, w ostatnim dniu ferii dzieci 
wykonały pod okiem instruktorek z „Laboratorium śniegu” sztuczny śnieg. 
Na własnej skórze mogły sprawdzić, jak to jest być szalonym naukow-
cem! Mieszały mikstury, odkrywały zagadki, a przede wszystkim mogły 
„stworzyć” własny śnieg i ulepić z niego bałwanka. Uśmiechnięte buzie 
dzieci pokazały, że spędzony w bibliotece czas był udany i kreatywny. bs

się ruch uliczny w Teheranie. Kto po raz pierwszy trafi na teherańską 
ulicę, poczuje się jak w innym świecie. Pieszy jest tam zdany przede 
wszystkim na siebie. Przejścia dla pieszych są rzadkością, podobnie 
jak sprawna sygnalizacja. Pieszy więc przez jezdnię przechodzi gdzie 
chce i kiedy chce, szukając dziur w rzece przejeżdżających samocho-
dów. Na jezdni trwa ciągła walka o miejsce, wieczne wymijanie się 
samochodów, a nawet zawracanie na środku, gdy jest taka potrzeba. 
W dwunastomilionowej stolicy Iranu jest około czterech milionów 
samochodów. Przez to Teheran jest jednym z najbardziej zanieczysz-
czonych miast świata.

Opowieść o Iranie spodobała się czytelnikom, którzy tłumnie przy-
byli na spotkanie. Podróżnicy udzielali praktycznych rad i zachęcali 
do wyjazdu do tego egzotycznego kraju. bs
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Z ŻYCIA GMINY

Ferie małych kucharzy 

Wycieczki w czasie ferii

Podczas tych zajęć dzieci przekonały się, że gotowanie 
nie musi być tylko zwykłą, codzienną czynnością. Wręcz 
przeciwnie! Okazało się, że samodzielne przygotowywanie 
posiłków może sprawiać wielką przyjemność. 

Sala zabaw, kulig w górach i miasteczko westernowe  
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Pawłowicach przygotował 
na czas zimowego wypoczynku trzy wycieczki.   

Warsztaty kulinarne przygotowane przez Stowarzyszenie Ak-
tywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi i Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Krzyżowicach przeniosły najmłodszych do świata kolorów, przy-
praw, smaków i zapachów. W tym świecie rządziły dzieci, które wcieliły 
się w role szefów kuchni.

Zajęcia odbyły się od 29 stycznia do 1 lutego. Każdego dnia dzieci 
odkrywały nowe smaki i nieznane sobie warzywa i owoce. – Dzieci 
mogły skosztować tak egzotycznych owoców, jak: rambutan, pepino, 
tamarillo czy magostan – mówi Mariola Zonenberg, jedna z organi-
zatorek zajęć. – Jadły je chętnie, podobnie jak kanapki, pizzę i słodkości. 
Zwłaszcza, że wszystkie potrawy przygotowywały samodzielnie. Mogły 
więc eksperymentować. 

Taka forma zajęć spodobała się uczniom, co było widać po ich 
zadowolonych buziach. Ostatni dzień kulinarnych warsztatów poświę-
cony był słodyczom. Mali kucharze sami przygotowali szyszki ryżowe 
oraz domowe „Rafaello”. – Ich wykonanie jest proste – tłumaczyli mi 
Zosia Drozdziok i Norbert Żur. – Wystarczy zagnieść ciasto z kokosu, 
migdałów, masła, mleka w proszku i cukru pudru. Najtrudniejsze jest 
wyrobienie ciasta. Z niego lepi się kulki. Są pyszne. Może pani spróbo-
wać – mówili kucharze, z apetytem jedząc przygotowane słodycze. 

Przy kolejnym stoliczku: Hania Kurpas, Antosia Kurpas, Maja Kukla, 
Amelia Milewska i Natalia Kubica przygotowywały szyszki ryżowe.  
– Wystarczy ryż preparowany połączyć z kakao, krówkami i z roztopio-
nym masłem – instruowały. – Wszystko robi się błyskawicznie.          

Spotkania obejmowały również warsztaty w układaniu klocków 

W pierwszym dniu ferii uczniowie mogli pobawić się w katowickiej 
"Nibylandii" - jednej z większych w regionie sali zabaw. Nazajutrz odbył 
się kulig doliną Białej Wisełki, zakończony ogniskiem. Trzecia propozycja 
to miasteczko westernowe Twinpigs w Żorach.  Uczniowie przenieśli 
się w klimat dzikiego zachodu, uczestnicząc w pokazach kowbojskich 
i zwiedzając park rozrywki. Atrakcje dla uczniów na czas ferii przygo-
towały również ZSO Pawłowice i SP Pielgrzymowice. Licealiści wybrali 
się na kulig i do parku trampolin, natomiast uczniowie z Pielgrzymowic 
uczestniczyli w zajęciach sportowo - rekreacyjnych w szkole. Wszystkie 
zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Gminy Pawłowice. bs

LEGO, rozgrywki w grach planszowych oraz wycieczkę w Beskidy na 
sanki. Dla najbardziej aktywnych były nagrody. Otrzymali je: Franek 
Pawlas, Oliwia Witkowska, Max Zmełty (w grupie młodszej) oraz  
Krzysztof Zmełty, Antosia Kurpas i Natalia Kubica (w grupie starszej).

 Sabina Bartecka

Poniżej przepisy

SZYSZKI RYŻOWE (ok.16 szt.)
• 80 g ryżu preparowanego

• 30 dkg krówek (miękkie) lub masa kajmakowa
• 100 g masła

• 1 łyżka kakao
Kajmak, masło, kakao podgrzać, ciągle mieszając do jedno-
litej masy. Po lekkim ostudzeniu masy wsypać do niej ryż, 

wymieszać i formować szyszki.
 

RAFAELLO (ok. 50 szt.)
• 20 dkg masła

• 20 dkg mleka w proszku
• 20 dkg kokosu

• 10 dkg cukru pudru
• Migdały

Masło, mleko, kokos i cukier puder razem ugnieść. Można 
dodać drobno pokruszony wafel. Formować kulki, a do nich 

dać migdał.
SMACZNEGO!
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KULTURA

PRZEWODNIK PO KULTURZE
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Bilety w cenie 8 zł (ulgowy) 
i 12 zł (normalny)  

do nabycia przed seansem.

PROJEKCJA 
W NIEDZIELĘ

Legendarny spektakl Willy'ego Russela, byłego fryzje-
ra, 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 Ga-
deckiej, wybitnej śląskiej aktorki związanej przez wiele 
lat z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, gwiazdy spekta-
klu „Klimakterium”. Spektakl w wykonaniu genialnej 
aktorki, z wykorzystaniem dopieszczonej scenogra-
fii – perfekcyjne odwzorowanie angielskiej kuchni 
oraz... greckiej plaży i autentyczny zapach sadzonego  
z kartoflami - gwarantują wspaniałą zabawę. 

„Biegacze”
18 lutego, godz.18.00, 

Sala widowiskowa 
Centrum Kultury

„Fatima. Ostatnia 
tajemnica”

18 marca, godz.18.30, 
Sala widowiskowa 
Centrum Kultury

Centrum Kultury Pawłowice

Bilety w cenie 8 zł (ulgowy) i 12 zł (normalny) 
do nabycia w kasie GOK i online.

Bilety w cenie 8 zł (ulgowy) i 12 zł (normalny) 
do nabycia w kasie GOK i online.
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Jak spędzili ferie uczestnicy Zimowych Warsztatów Artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach? Na pewno kreatywnie i bardzo aktywnie. Na nudę zabrakło czasu!

85 dzieci w wieku od 7 do 12 lat wybrało ofertę GOK na zimową 
przerwę od zajęć szkolnych. Podobnie jak w poprzednich latach, 
dzieci same decydowały, kiedy i gdzie chcą spędzić ferie. Dużą po-
pularnością cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci 
ozdabiały płócienne torby oraz wykonywały lampiony z batiku. Ci 
najbardziej odważni pokonywali labirynt pełen zagadek i strachów. 
Jedną z atrakcji była nocka w Osiedlowym Domu Kultury. Tam cze-
kały na dzieci konkursy i zagadki oraz wspólne przygotowywanie 

słodkości. Instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury zadbali o to, aby 
odciągnąć dzieci od telewizorów, komputerów i telefonów. Udawało 
się im to skutecznie dzięki ciekawym zabawom: jednego dnia dzieciaki 
zamieniły się nawet w kowbojów, innego skręcały balony w śmieszne 
zwierzaki, czy znikały pod ogromną kolorową chustą. W programie 
nie zabrakło też wycieczek do: parku trampolin w Katowicach, Krainy 
św. Mikołaja w Zatorze i do Teatru Banialuka w Bielsku – Białej. Po tak 
aktywnym czasie rozstawano się z żalem. bs               
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Zdobyć Koronę 
Największych 
Maratonów Świata

Jacek Krowiak, jeden z pierwszych biegaczy w Paw-
łowicach, zamierza przebiec Wielką Szóstkę Maratonów 
Świata. Ma już za sobą prestiżowy maraton w Nowym Jorku.

Sportowiec jest pionierem 
biegania w Pawłowicach. Swo-
ją przygodę z bieganiem zaczął 
10 lat temu. W pierwszych 
zawodach uczestniczył w 2009 
roku. – Nie mam żadnej prze-
szłości zawodniczej – mówi. 
– Zawsze jednak ciągnęło mnie 
do sportu. Może dlatego, że jako 
dziecko często chorowałem. 
Często łapałem przeziębiania, 
z powodu nawracającego za-
palenia oskrzeli kilkakrotnie 
znalazłem się w szpitalu.  

Biegi w trampkach
Pierwsze treningi biegowe 

rozpoczął jako nastolatek. – To 
było pod koniec szkoły podsta-
wowej – opowiada. – Mieszka-

łem wtedy w Zabrzu. Do biegania namówił mnie kolega. Pobiegliśmy 
w zwykłych trampkach. Spodobało nam się na tyle, że później jeszcze 
kilkakrotnie umawialiśmy się na wspólne bieganie. Po tym epizodzie 
jednak nastąpiła kilkuletnia przerwa.

Do biegania powrócił w 2008 roku. – Brakowało mi sportu. Szukałem 
nowych wyzwań – mówi. Po kilku tygodniach regularnych treningów 
postanowił zapisać się na półmaraton. Dystans ponad 21 kilometrów 
ukończył szczęśliwie, mimo że tak naprawdę nie był do tych zawodów 
przygotowany. Podjął wtedy decyzję, że biegi będą kolejnym ważnym 
rozdziałem w jego życiu. Po tym starcie postanowił też zacząć solidnie 
trenować. – To był czas pierwszych planów treningowych i zgłębiania 
wiedzy dotyczącej biegania – mówi. – Czytałem książki poświęcone 
bieganiu, przeglądałem strony internetowe. Chciałem biegać więcej  
i szybciej.

Takie nastawienie szybko zaowocowało poprawą wyników.  
W 2014 roku osiągnął szczyt swojej formy, przebiegając linię mety 
Silesia Maratonu w Katowicach po 2 godzinach 45 minutach i 3 
sekundach! – Moja życiówka jest mocno wyśrubowana. Później, mimo 
wielokrotnych prób, nie udało mi się jej poprawić – przyznaje.

Przebiegł 12 maratonów
Jacek Krowiak ma za sobą 12 maratonów! Dystans 42 kilometrów 

195 metrów pokonywał w Warszawie, Krakowie, Katowicach, ale także 
w Roterdamie i Amsterdamie. 16 listopada 2017 roku spełnił jedno 
ze swoich marzeń – uczestnicząc w maratonie w Nowym Jorku! Dla 
biegaczy to mekka! Co roku tysiące ludzi na całym świecie marzy, 
aby pobiec ulicami Nowym Jorku. Sam proces rekrutacji sprawia, że 
ci którym uda się dostać na listę startową mogą czuć się wyjątkowo. 
Aby dostać się na listę startową maratonu w NY trzeba być biegaczem 
ze świetnymi wynikami, posiadaczem zasobnego portfela, który kupi 
pakiet startowy od organizacji charytatywnej bądź mieć szczęście 
w losowaniu. Nasz mieszkaniec znalazł się na liście startowej dzięki 
swoim wynikom. – Do Nowego Jorku jechałem z zamiarem złamania 
3 godzin – opowiada. – Wiedziałem, że będzie trudno, bo kontuzja nie 
pozwoliła mi należycie się przygotować. Trasa maratonu w Nowym Jorku 
jest trudna - prowadzi przez 5 mostów łączących 5 dzielnic, a liczne pod-
biegi zwłaszcza między 20 a 30 kilometrem dają się wszystkim biegaczom 
mocno we znaki. Ostatecznie na metę zameldowałem się z wynikiem  
3 godzin i 36 sekund. Byłem szczęśliwy, bo udział w nowojorskim ma-
ratonie był spełnieniem moich marzeń. Był też prezentem na moje 40. 
urodziny.  Do tego biegu przygotowywałem się od 8 lat.

Jak mówi, maraton w Nowym Jorku to niezwykłe wydarzenie. Na 
starcie biegu staje 50 tys. osób. Biegnąc odnosi się wrażenie, że całe 
miasto - czyli w przybliżeniu ponad 2 miliony osób - przyszło wspierać 
biegaczy śpiewem, okrzykami i oklaskami.  Niemalże co 500 metrów 
odbywają się koncerty różnorodnych zespołów, które zagrzewają  
i motywują do walki. Na każdym kroku czuć, że w mieście odbywa 
się jeden wielki festiwal sportu i radości. 

Trenuje 6 razy w tygodniu
Jacek Krowiak pracuje w jednym ze sklepów sieci handlowej JYSK. 

Jest współzałożycielem Klubu Biegacza JYSK. Na treningi poświęca 
czas po lub przed pracą. – W zależności od okresu przygotowawczego, 
w tygodniu mam około 6 jednostek treningowych. Są to treningi o różnej 
długości i różnej skali trudności. Zwykle daje to 100 kilometrów tygodnio-
wo. Poza bieganiem jeżdżę na rowerze i chodzę na basen. 

W planach na ten rok ma starty w maratonach w Krakowie i Am-
sterdamie. Jego marzeniem jest zdobycie Korony Największych Ma-
ratonów Świata, czyli ukończenie 6 najbardziej prestiżowych biegów 
na świecie: w Tokio, Bostonie, Londynie, Berlinie, Chicago i Nowym 
Jorku. - Już taki jestem. Nigdy się nie poddaję, stawiam sobie wysokie cele. 

Jak mówi: - Bieganie to radość, zdrowie i energia. Bieganie, szcze-
gólnie długodystansowe, kształtuje charakter, wyrabia kondycję, uczy 
pokory, ale też wytrwałości w dążeniu do celu. Dzięki bieganiu staję się 
lepszym człowiekiem.

 Sabina Bartecka
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Ferie przy szachach

Turniej oldbojów

10 i 11 lutego, w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowi-
cach odbyły się turnieje szachowe. Zawody zostały zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice.

Pierwszy z turniejów miał charakter otwarty. Do rozgrywek przy-
stąpiło 26 graczy, wśród których najlepszy okazał się Wojciech Szmidt 
z Pawłowic. Drugie miejsce zajął Kamil Grochol z Rybnika, a podium 

       KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice zaprasza do udziału w Gmin-
nym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Oldbojów. Rozgrywki odbędą się  
w niedzielę, 18 lutego o godz. 10.00, w hali GOS w Pawłowicach. Wpi-
sowe od drużyny wynosi 120 zł. Zawodnicy biorący udział w turnieju 
muszą mieć ukończone 35 lat. Bliższych informacji udzielają Krzysztof 
Mleczek – tel. 605 291 549 oraz Tomasz Polczyk – tel. 602 436 358;  
e mail: polczyktomasz@op.pl.

uzupełnił Kazimierz Stryjski z Tych.
Następnego dnia swoje rozgrywki miały dzieci ze szkół pod-

stawowych. O tytuł szachowego mistrza walczyło 43 dzieci. Każdy 
rywalizował na dystansie 9 rund po 10 minut na zawodnika. 

Turniej wygrał Mateusz Szuścik z Marklowic, który pokonał Mar-
cina Rzepkę z Rybnika (II miejsce) oraz Kingę Greń z Pogwizdowa. 
W kategorii chłopców klas I-III kolejne miejsca zajęli: Michał Kolasa, 
Hubert Mazgaj i Filip Chwastykowski (Stowarzyszenie Szachowe 
Gminy Pawłowice). Wśród uczniów klas IV – VII kolejne miejsca zajęli: 
Mateusz Szuścik, Marcin Rzepka i Jakub Kuczera. 

W kategorii dziewczynek młodszych najlepsze były: Nadia Konkol, 
Anna Kula, Blanka Polakiewicz, a wśród starszych: Kinga Greń, Beata 
Skwarczyńska, Dominika Trybuś.

Najlepsze wyniki wśród zawodników pawłowickiego Stowarzysze-
nia uzyskali: Filip Chwastykowski, Michał Glucklich, Kajetan Stuchlik, 
Aleksander Jaskuła, Paulina Trzaskalik i Weronika Gawełczyk.

Wszystkie dzieci otrzymały słodycze, nagrody, a najlepsi dodat-
kowe upominki. Turniej przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia 
Szachowego Gminy Pawłowice.

ZAPISY NA OTYLIADĘ 
W nocy z 10 na 11 marca 2018 r., w Krytej Pływalni 

„Wodny Raj” w Pawłowicach, odbędzie się V Ogólnopolski 
Nocny Maraton Pływacki 
OTYLIADA'2018. Rejestracja 
elektroniczna już się zakoń-
czyła, nadal jednak moż-
na zapisać się na miejscu  
w dniu Otyliady. Udział 
kosztuje 18 zł.  

ZAJĘCIA SZACHOWE DLA DZIECI
Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice ogłasza 

nabór dzieci chcących uczyć się gry w szachy na poziomie 
podstawowym oraz zaawansowanym. Zajęcia będzie prowa-
dził mistrz szachowy Karol Rawicz. Zapraszamy w czwartki  
         w godz. 15.00 – 17.00 do Gmin-

nego Ośrodka Sportu  
w Pawłowicach. Wię-

cej informacji moż-
na uzyskać pod nr 
tel. 505 487 509.

NOWY TERMIN 
ZAWODÓW NARCIARSKICH

Znamy już nowy termin Mistrzostw Gminy Pawłowice  
w narciarstwie alpejskim. Z powodu warunków atmosferycznych 
zaplanowane na 7 stycznia zawody zostały odwołane. Wyzna-
czono nowy termin na 3 marca i zmieniono miejsce rozgrywania 
mistrzostw w slalomie. Wszystko wskazuje na to, że tym razem 
aura dopisze i śniegu nie braknie. Szczegóły na plakacie.    
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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).

Ogłoszenia Urzędowe
Dla rolników w Pniówku

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości oznaczonych numerami 
działek 1579/164, 1581/164, mapa 4, obręb Pniówek, na okres 6 lat,  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Powierzchnia 
terenu dzierżawy wynosi 1,8032 ha. Wywoławczy czynsz dzierżawny 
to 200 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem 
dzierżawy.

Przetarg odbędzie się 07.03.2018 o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice przy ul. Zjednoczenia 60. Więcej informacji: tel. (32) 47-56-
319, (32) 47-56-314.

 Licytacja przęseł ogrodzeniowych
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza drugi 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”. Do sprzedania są przęsła ogrodzeniowe z siatki  
o wymiarach 2,95 m x 1,70 m. Sprzęt można obejrzeć w dniach 20 – 22 
lutego, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy 
Justyną Lasek tel. (32) 47 56 360.  Przetarg odbędzie się 26.02.2018r. 
o godz. 10.00 w Urzędzie Gminny w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 
60, sala nr 0.14.

Składki na spółkę 
wodną

Wpłacana przez mieszkańców składka przeznaczona jest na utrzy-
manie i konserwację rowów melioracji wodnych szczegółowych oraz 
utrzymanie sieci drenów melioracyjnych na terenach rolnych. Dodat-
kowo spółki wodne otrzymują dotację na swoją działalność z budżetu 
Gminy Pawłowice. Należy wiedzieć, że spółki wodne nie zajmują się 
konserwacją rowów przydrożnych wraz z kanalizacją deszczową, za które 
odpowiadają odpowiedni zarządcy dróg oraz nie odwadniają budynków.

Wielkość wykonanych prac przez spółkę wodną jest uzależniona od 
wielkość posiadanych środków finansowych. Dlatego tak ważne jest 
terminowe opłacanie składek. Wpłat dokonuje się od nieruchomości 
oraz od powierzchni gruntu.

Na terenie gminy Pawłowice funkcjonują cztery spółki wodne  
w: Warszowicach, Pawłowicach, Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach.  
W każdej składki od członków wpłacane są bezpośrednio na konto danej 
spółki lub są pobierane przez ich przewodniczących. Każdy właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest jako członek spółki do informowania 
o zmianie powierzchni gruntu lub zmiany danych następców prawnych 
swojej nieruchomości. Dlatego spółki wodne proszą o bieżące uaktual-
nianie danych dotyczących nieruchomości.

O tym, jak ważna jest działalność spółek wodnych, przekonujemy się 
zwłaszcza podczas powodzi. Jeżeli ta działalność jest właściwa, nie wystę-
pują problemy z powodzią. Wyjątek stanowią tereny szkód górniczych.

Do lutego 2017 r. funkcjonowała z bardzo dobrymi efektami Spółka 
Wodna w Golasowicach. Jednak Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej 
nie wybrało nowego zarząd. Powodem był brak chętnych. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt z Wojciechem Bazgrem, pracownikiem 
Urzędu Gminy Pawłowice, tel. 32 4756 328.

W marcu będzie zbierana składka członkowska na 
działalność spółek wodnych funkcjonujących na terenie 
naszej gminy.

Magazyn na akcesoria pływackie
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza prze-

targ ustny nieograniczony w formie licytacji na najem powierzchni 
użytkowej, wynoszącej 5,20 m2, położonej w obiekcie basenowym 
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14, na 
czas określony do 3 lat, z przeznaczeniem na magazyn służący do 
przechowywania akcesoriów do pływania.

Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za m kw. wynosi 9,00 zł. 
Przetarg odbędzie się 20.02.2018 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku 
Sportu w Pawłowicach, przy ul Sportowej 14. Więcej informacji; tel. 32 
472 42 15, 32 472 42 18.

Umieść swoją reklamę na basenie
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza prze-

targ ustny nieograniczony w formie licytacji na najem powierzchni 
reklamowej na czas określony, o łącznej powierzchni wynoszącej 3,30 
m kw., położonej w obiekcie basenowym Gminnego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14, na czas określony do 3 lat,  
z przeznaczeniem na umieszczenie tablicy reklamowej.

Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m kw. wynosi 20,00 zł. 
Przetarg odbędzie się 20.02.2018 r. o godz. 12.30 w Gminnym Ośrodku 
Sportu w  Pawłowicach przy ul. Sportowej 14.

Więcej informacji; tel. 32 472 42 15, 32 472 42 18.

WYKAZ SPÓŁEK WODNYCH 
NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE

Spółka Wodna w Pawłowicach

Przewodniczący: Andrzej Jański

Telefon kontaktowy: 515 458 111

Składki na spółkę wodną 
wynoszą:

12 zł od każdej posesji do jednego hektara 
oraz 2 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntów

Wpłaty na konto 
bankowe nr:

47 8447 0005 0000 0811 2000 0001  
w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Spółka Wodna w Warszowicach

Przewodniczący: Grzegorz Goraus

Telefon kontaktowy: 606 851 821 lub 535 409 912

Składki na spółkę wodną 
wynoszą:

12 zł od każdej posesji do jednego hektara 
oraz 2 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntów

Wpłaty na konto 
bankowe nr:

22 8447 0005 0005 7831 2000 0001  
w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Spółka Wodna w Jarząbkowicach

Przewodniczący: Andrzej Janos

Telefon kontaktowy: 501 372 620

Składki na spółkę wodną 
wynoszą:

10 zł od każdej posesji do jednego hektara 
oraz 5 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntów

Wpłaty na konto 
bankowe nr:

84 8447 0005 0004 8419 2000 0001  
w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach lub 

w siedzibie Spółki Wodnej w Jarząbkowicach 
przy ul. Piaskowej 2

Spółka Wodna w Pielgrzymowicach

Przewodniczący: Janusz Opacki

Telefon kontaktowy: 517 773 835

Składki na spółkę wodną 
wynoszą:

14 zł od każdej posesji do jednego hektara 
oraz 2 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntów

Wpłaty na konto 
bankowe nr:

66 8447 0005 0004 7744 2000 0001  
w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Termin płatności składek do 15 marca br.
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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
4 włamania w w ciągu 4 godzin

W sobotę, 10 lutego, na terenie osiedla Pawłowice grasował wła-
mywacz. W ciągu czterech godzin włamał się do czterech mieszkań. 
Jego łupem padły biżuteria i laptop.  

Pierwsze z nich miało miejsce ok. godz. 9.15. Nieznany sprawca 
przez niezabezpieczone drzwi wtargnął do mieszkania przy ul. Polnej, 
po czym uciekł przez balkon.

Straty odnotowano w przypadku kolejnego włamania. Ok. godz. 
11.00 złodziej wszedł do mieszkania przy ul. Wojska Polskiego przez 
uchylone okno. Jego łupem padły laptop, złote obrączki oraz dwa 
złote pierścionki.

O godz. 12.30 miało miejsce włamanie do mieszkania przy  
ul. Orzechowej. Sprawca wyłamał drzwi wejściowe, wszedł do środka  
i ukradł m.in. przenośny dysk twardy, biżuterię i drobne przedmioty.

Pół godziny później złodziej przez uchylone okno wszedł do ko-
lejnego mieszkania przy ul. Orzechowej. Po penetracji pokoi uciekł 
przez okno w kuchni.

Wyciął drzewo 
Okazały dąb padł łupem złodzieja, który grasował w Golasowicach. 

Drzewo zostało wycięte przez nieznanego sprawcę przy ul. Z. Kossak. 
Dąb na wysokości cięcia miał w obwodzie 1,9 metra! Zdarzenie miało 
miejsce 6 lutego ok. 7.30. Drzewo stanowi własność Gminy Pawłowice.

Wypadek w Warszowicach
13 lutego, około 9.30, na dwupasmówce w Warszowicach, doszło do 

utrudnień w ruchu. Były one spowodowane przez kierowcę ciężarówki. 
Na pasie w kierunku Katowic, tuż przed sygnalizacją świetlną, do rowu 
wpadł ciągnik siodłowy, natomiast przyczepa zablokowała pas ruchu. 
Przez kilkadziesiąt minut prawy pas w kierunku Katowic był zablokowany.

Za mandat zapłacisz kartą
Pszczyńska policja otrzymała terminale płatnicze, dzięki którym moż-

na natychmiast uregulować należność za wykroczenie. Drogówka ma na 
swoim wyposażeniu sześć takich urządzeń. Osoba ukarana mandatem 
nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za przelew. 

 Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna  
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Szyndzielnia 
i Klimczok zdobyte! 
Pora na Równicę 

11 lutego, piechurzy z Gminnego Koła PTTK w Paw-
łowicach zdobyli położone w Beskidzie Śląskim pasmo 
Szyndzielni i Klimczoka. Na brak śniegu turyści nie mogli 
narzekać.

Wycieczka rozpoczęła się w Wapienicy, dzielnicy Bielska – Białej. 
Początkowo trasa pięła się ostro w górę, co dało się we znaki uczest-
nikom. Po takim wysiłku przyszedł czas na odpoczynek w schronisku 
górskim PTTK pod Szyndzielnią. Następnie grupa udała się na najwyższy 
szczyt tej wycieczki – Klimczok (1117m n.p.m.). W tym dniu pogoda nie 
dopisała, bo panoramę gór przysłaniały chmury, ale zimowa sceneria  
i ciekawe opowieści przekazywane przez przewodnika skutecznie rekom-
pensowały braki widoków. Po postoju w schronisku pod Klimczokiem, 
uczestnicy udali się do Szczyrku. Po drodze odwiedzili jeszcze Sanktuarium 
Maryjne, znane z cudownych objawień i  źródła z równie cudowną wodą. 

Zapraszamy na kolejne wyjazdy z Gminnym Kołem PTTK w Pawłowi-
cach. Następny już 11 marca  również w Beskid Śląski. Tym razem nasi 
piechurzy przemierzą trasę z Wisły przez Trzy Kopce, Równicę do Ustronia. 
Zapisy i informacje: pttk@pawlowice.pl, tel. 534 591 356 oraz podczas dy-
żurów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach w drugą i czwartą 
środę miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00. 

Kodowanie nocą
     Pod koniec stycznia, uczniowie klasy III a Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Krzyżowicach uczestniczyli w nocnych zajęciach 
z kodowania. Odbyły się one w ramach projektu „Zaprogramuj 
przyszłość”, realizowanego ze środków unijnych. Dzieci korzystały  
z różnych pomocy, służących nauce programowania: maty edukacyj-
nej, robotów, tabletów, zestawów mechatronicznych. A przy okazji 
dobrze się bawiły. Zajęcia zakończyły się burzą mózgów przy sudoku. 
Mimo wielu wrażeń, zostało jeszcze trochę sił na film i popcorn.

ODESZLI
śp. Salomea Łomozik z Pawłowic, lat 84

śp. Franciszka Studnik z Pawłowic, lat 89

śp. Marek Świtała z Pawłowic, lat 55

śp. Elfryda Welchar z Pawłowic, lat 88  

śp. Alfred Kołodziej z Pawłowic, lat 75

śp. Tadeusz Paszek z Pawłowic, lat 56

śp. Zdzisław Sajdłowski z Pawłowic, lat 67

śp. Zdzisława Cholewińska z Pawłowic, lat 69

śp. Bronisław Gonska z Warszowic, lat 54

śp. Gertruda Krzempek z Pielgrzymowic, lat 76

śp. Janina Piłka z Pawłowic, lat 87

śp. Gizela Witas z Pielgrzymowic, lat 57

śp. Robert Zielony z Golasowic, lat 46

Nasi najmłodsi
Antoni Smulski z Jarząbkowic,

syn Eweliny i Sebastiana, ur. 18 listopada
Iga Borzek z Golasowic,

córka Ewy i Zbigniewa, ur. 4 grudnia
Laura Reszelewska z Pawłowic,

córka Mai i Michała, ur. 24 grudnia
Michalina Harazin z Pawłowic,

córka Anny i Janusza, ur. 31 grudnia
Lara Nieradzik Vasconcelos z Warszowic,

córka Sonii i Aureo, ur. 7 stycznia
Krzysztof Głód z Golasowic,

syn Marzeny i Jacka, ur. 19 stycznia
Hanna Mrózek z Pawłowic,

córka Sonii i Tomasza, ur. 21 stycznia
Mateusz Pisarek z Pawłowic,

syn Karoliny i Szymona, ur. 25 stycznia

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. a

rc
hi

w
um

Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice

Jubileuszowy XX Konkurs Wiedzy 
o Gminie Pawłowice

Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgim-
nazjalnych zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX edycji Kon-
kursu Wiedzy o Gminie Pawłowice. Dla zwycięzców przewidziano 
atrakcyjne nagrody. Szkoły z terenu gminy wybiorą i zgłoszą swoich 
reprezentantów, natomiast osoby, które uczą się poza gminą zobo-
wiązane są do indywidualnego dokonania zgłoszenia.

Konkurs odbędzie się w czwartek, 22 marca 2018 r. w Centrum 
Kultury Pawłowice. Zbiórka uczestników o godzinie 9.00.

Karty zgłoszenia (dostępne na www.gokpawlowice.pl) należy 
przesłać do dnia 16.03.2018r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. 
Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice, złożyć osobiście w biurze GOK 
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: gokpawlowice@hoga.pl.


