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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Naprawa ubytków 
w asfalcie na zimno

Prace na Partyzantów 
wznowione

Zima powoli odpuszcza, zostawiając dziury w jezd-
niach. Największe ubytki już są łatane przez służby Gmin-
nego Zespołu Komunalnego. Reszta prac pod koniec marca, 
a jeśli pogoda nie dopisze, na początku kwietnia.

Po zimowej przerwie na ul. Partyzantów w Krzyżowi-
cach ponownie można spotkać drogowców. Trwa przebu-
dowa jezdni od strony Boryni.

20 lutego, rozpoczęło się usuwanie głębokich ubytków na dro-
gach gminnych. Dziury są łatane na bieżąco masą na zimno przez 
brygady GZK. − To są doraźne zabiegi. Ubytki uzupełniamy asfaltem na 
zimno, który po kontakcie z powietrzem twardnieje – wyjaśnia Krystyna 
Batko, kierowniczka Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Gminy. - Ostateczna naprawa dróg gminnych będzie przeprowadzona 
za miesiąc, gdy ustąpią mrozy. 

Najgorzej w naszej gminie wyglądają ulice: Kolejowa w Warszo-
wicach, Zapłocie, Leśna i Górnicza w Pawłowicach oraz Słowackiego 
i Prusa w Golasowicach - i tam w pierwszej kolejności powierzchnia 
poddawana jest naprawom. Przede wszystkim wypełniane są głę-
bokie ubytki, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców. 

W najbliższym czasie odbędzie wiosenny objazd dróg z udzia-
łem sołtysów i pracowników urzędu, aby wyznaczyć najbardziej 
uszkodzone po zimie jezdnie. Obecnie trwa procedura wyboru 
wykonawcy, który przeprowadzi remonty cząstkowe gminnych 
dróg asfaltowych. Prace powinny zakończyć się przed świętami 
wielkanocnymi. bs  

Modernizacja stacji 
w Golasowicach

Prace na ul. Partyzantów rozpoczęły się w ubiegłym roku i polegają 
na kompleksowej przebudowie jezdni wraz z odwodnieniem i umoc-
nieniem rowów. Inwestycja jest realizowana przez Gminę Pawłowice 
i Miasto Jastrzębie – Zdrój. Droga łączy bowiem Krzyżowice i Borynię. 
W 2016 roku zakończono przebudowę po stronie Krzyżowic, dofinan-
sowaną z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. Zima nie pozwoliła jednak na realizację prac od strony 
Boryni, finansowanych ze środków Miasta Jastrzębie – Zdrój. Ta część 
inwestycji jest wykonywana obecnie i polega na przebudowaniu jezdni, 
wybudowaniu odwodnienia oraz mijanek dla samochodów. Prace mają 
potrwać do końca maja.

Niestety, teren budowy stał się łakomym miejscem dla złodziei. 
23 lutego, ok. godz. 22.00, nieznany sprawca z przydrożnego rowu 
ukradł ponad 84 betonowych płyt ażurowych, którymi utwardzone 
było pobocze drogi. Mieszkańców, którzy widzieli sprawców, prosimy 
o kontakt z policją. bs

10 lutego rozpoczęła się modernizacja stacji uzdat-
niania wody w Golasowicach. To pierwsze prace remontowe 
tego obiektu od jego uruchomienia w 2001 roku.  

W związku z utrzymaniem prawidłowych parametrów jakości 
wody w Stacji Uzdatniania Wody w Golasowicach konieczne stało się 
wykonanie robót modernizacyjno – remontowych. Zmniejszyła się 
bowiem skuteczność oczyszczania wody z żelaza. 

W ramach prac wyczyszczone studnie głębinowe wraz z rurami  
i pompami. Wymieniono złoże żwirowo-piaskowe oraz wyczyszczono 
dysze filtracyjne, które zarosły osadami z żelaza. Etapem kończącym 
będą roboty porządkowe. Prace wykonywane są przez dyżurnych 
pogotowia wodociągowego i zakończą się w połowie marca 2017r. 

Stacja w Golasowicach zaopatruje trzy sołectwa naszej gminy: 
Jarząbkowice, Pielgrzymowice i Golasowice oraz część Pawłowic. bs  

Inhalatorium jeszcze 
w tym roku

Ogłoszono przetarg na budowę inhalatorium zapro-
jektowanego w 2015 roku. Powstanie ono w zabytkowym 
parku obok Willi Reitzensteinów w Pawłowicach, a miesz-
kańcy będą mogli skorzystać w nim z właściwości zdrowot-
nych solanki.

Wewnątrz murowanego i przeszklonego budynku znajdzie się 
podświetlona fontanna rozpylająca wodę solankową, wokół której 
zostaną ustawione ławki dla wygody oddychających kuracjuszy.

Jakie zalety ma inhalatorium solankowe? Przede wszystkim ma 
właściwości lecznicze: łagodzi objawy alergii i astmy, wzmacnia odpor-
ność i przeciwdziała nawracającym chorobom układu oddechowego.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na ten rok. Gmina ogłosiła 
właśnie przetarg na wybór wykonawcy. Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to obiekt będzie gotowy jesienią i z dobrodziejstwa 
solanki mieszkańcy będą mogli korzystać zimą. bs

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. G

ZW
iK

zd
j. b

s



3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Wybory 
w Pielgrzymowicach

Sesja Rady Gminy 
- 28 lutego

Dekomunizacja ulic: 
cztery nazwy do poprawki 

Aż czterech kandydatów będzie ubiegać się o mandat 
radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy, które 
odbędą się 19 marca w Pielgrzymowicach.

Radni uchwalili taryfy za wodę oraz ścieki oraz podjęli 
uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej 
I stopnia.

Zgodnie z nową ustawą dekomunizacyjną, w gminie 
Pawłowice trzeba będzie zmienić nazwy kilku ulic, m.in.  
ul. Ludowego Wojska Polskiego i Generała Świerczewskiego.   

Obowiązek zmian nazw ulic nakłada na gminę ustawa z dnia  
1kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. Po analizie w urzędzie stwierdzono, że 
ustawa dotyczy czterech ulic na terenie gminy. Są to ulice: Ludowego 
Wojska Polskiego w Pawłowicach Osiedlu, Generała Świerczewskie-
go, 22 Lipca w Pawłowicach oraz Zawadzkiego w Golasowicach. 
Wątpliwości budzą także inne ulice, jak: Zjednoczenia, Zwycięstwa  

i Wyzwolenia. W tej sprawie urząd  będzie konsultował się z Instytu-
tem Pamięci Narodowej. 

Nadawanie nazw ulicom należy do kompetencji Rady Gminy. 
Tematem zajęły się komisje podczas posiedzenia w dniu 21 lutego. 
Samorządy muszą podjąć stosowne uchwały do 2 września 2017 roku. 
Jeżeli radni nie uchwalą nowych nazw, zrobi to za nich wojewoda 
po konsultacji z IPN.

W ustawie zapisano, że zmiana nazwy dokonana na podstawie 
ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawie-
rających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, 
mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca 
się nimi, będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności.

Zdecydowano też, że pisma oraz postępowania sądowe i ad-
ministracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej 
na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach  
i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. bs

Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika (jeżeli mamy 
75 lat lub jesteśmy osobą niepełnosprawną). Zamiar głosowania przez 
pełnomocnika trzeba wcześniej zgłosić. Należy to zrobić najpóźniej 
do 10 marca do Wójta Gminy. Spis wyborców jest udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy Pawłowice do 13 marca w godz. 7.30 - 15.30 
(wtorek do godz. 17.00) na pisemny wniosek wyborcy. 

Głosowanie odbędzie się w lokalu wyborczym znajdującym się w 
Domu Strażaka, 19 marca w godz. 7.00 do 21.00. Członkami obwo-
dowej komisji wyborczej są: Danuta Dziendziel, Joanna Trzaskalik, 
Wioleta Cieśla, Maria Dziadek, Grażyna Herok, Katarzyna Lebioda, 
Patrycja Ulbrich. Głosować można tylko na jednego kandydata sta-
wiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok 
nazwiska kandydata. Poniżej lista kandydatów.

4. KORDECKA Gabriela Anna,
lat 48, zam. Pielgrzymowice,
zgłoszona przez KWW GABRIELI 
KORDECKIEJ - Lista nr 4

1. WĘGLORZ 
Eugenia Katarzyna 

lat 40, zam. Pielgrzymowice,
zgłoszona przez KWW SAMO-
RZĄDNI DLA GMINY - Lista nr 1

3. WAWRZYCZEK Kamil Jan, 
lat 27, zam. Pielgrzymowice, 
zgłoszony przez KOMITET WY-
BORCZY WYBORCÓW KAMILA 
WAWRZYCZKA - Lista nr 3

2. CIMAŁA Piotr Łukasz, 
lat 34, zam. Pawłowice,
zgłoszony przez KWW PIOTRA 
CIMAŁY - Lista nr 2

Czeka nas podwyżka cen wody i ścieków. Od 1 kwietnia za 1 metr 
sześc. wody zapłacimy 4,64 zł brutto – jest to wzrost o 16 groszy 
w stosunku do poprzedniej taryfy. Stawka opłaty abonamentowej 
została zróżnicowana w zależności od sposobu dostarczania faktury. 
Mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć otrzymywania faktur drogą 
elektroniczną, zapłacą o 2,87 zł mniej. Abonament wyniesie 5,81 zł 
brutto, podczas gdy dla rozliczeń w wersji papierowej będzie to 8,48 
zł brutto miesięcznie. Wzrost cen dotyczy również opłat za ścieki  
– zapłacimy 59 groszy brutto więcej za met sześć. Nowa taryfa 
będzie wynosiła 5,62 zł brutto, a opłata abonamentowa 2,22 zł  
(9 groszy więcej). Wzrost cen jest konsekwencją zmian wprowadzonych  
w rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) oraz wydawanych  
dla gmin niekorzystnych interpretacji podatkowych. W praktyce dla 
Gminy Pawłowice oznacza to, że odliczenia VAT z tytułu świadczenia 
usług  wodno – kanalizacyjnych spadły ze 100 do 45 procent. 

W tym roku czeka nas reforma edukacji i likwidacja gimnazjów. 
Zgodnie z nowym prawem oświatowym, Rada Gminy jest zobowią-
zana podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, planu sieci i granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice. Od 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 1 zostanie 
włączone do Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 – do Szkoły 
Podstawowej nr 2, a Gimnazjum nr 3 do Szkoły Podstawowej w Piel-
grzymowicach. W czasie sesji ustalono również kryteria naboru do 
klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza gminy 
oraz dotyczące drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych. Radni przychyli się do wniosku rodziców 
w sprawie zamiaru utworzenia w Pawłowicach Szkoły Muzycznej  
I stopnia. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół artystycznych 
jest zadaniem ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego, ale może być realizowane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, po zawarciu stosownego porozumienia z ministrem. 
Na prowadzenie Szkoły Muzycznej gmina może otrzymać od stycznia 
2018 roku subwencję z budżetu państwa.  

W dalszej części sesji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na budowę chodnika przy 
ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od ul. Zielonej 
do ul. Brzozowej. Gmina zabezpieczyła na inwestycję 200 ty. zł, nato-
miast wkład powiatu ma wynieść 100 tys. zł. Radni podjęli również 
uchwały w sprawie statutu Gminy Pawłowice oraz zasad używania 
insygniów gminy.

 Sabina Bartecka
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4 RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Medal Wojana dla firmy 
AR - MET z Pawłowic

Laureatem dziesiątej edycji konkursu „Firma z Trady-
cjami” została firma AR-MET Zakład Produkcyjno – Usługo-
wo – Handlowy Zbigniewa Gorausa z Pawłowic. 

Medal Wojana to prestiżowe wyróżnienie dla firmy, która od co 
najmniej 20 lat działa na terenie gminy Pawłowice. Oceniając zgło-
szenia, Kapituła, której przewodniczy Aleksander Szymura, bierze pod 
uwagę m.in. nieprzerwaną działalność firmy, zwiększanie zatrudnienia 
i stały rozwój firmy, jej rolę w życiu gospodarczym gminy i lokalnej 
społeczności oraz promocję gminy Pawłowice na zewnątrz.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Pawłowice, który od 10 
lat nagradza przedsiębiorców, którzy z sukcesem działają w trudnej 
dziedzinie biznesu. Ich zasługi są znaczące, bo dotyczą rodzimego 
interesu, wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy.  

W tym roku medal Wojana powędrował do Zbigniewa Gorausa, 
właściciela zakładu AR-MET w Pawłowicach. Nagrodę wręczył mu 
ubiegłoroczny zwycięzca - Krzysztof Niezgoda, który razem z bratem 
Stanisławem prowadzi w Pawłowicach zakład stolarski Stolaris s.c.  
– Ta nagroda jest docenieniem wieloletniej działalności naszej firmy  
i zaangażowania pracowników -  mówił Zbigniew Goraus, odbierając 
nagrodę.  

Uroczystość odbyła się w sobotę, 18 lutego, w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Pawłowicach. Zgromadzonych gości powitał wójt 
Franciszek Dziendziel, który powiedział: - Bez przedsiębiorców gmina 
nie mogłaby się rozwijać – mówił. – Wasz wkład do budżetu w formie 

podatków jest znaczący i potrzebny.   
W czasie uroczystości nagrodzono również przedsiębiorców, 

którzy dbając o rozwój firmy nie zapominają o estetyce zagospodaro-
wania przestrzeni. W tym roku wyróżnienia otrzymali: Mariusz Walter, 
który wraz z żoną prowadzi przy DK-81 firmę Auto Serwis, zajmującą 
się naprawą samochodów oraz Tomasz Herok – dyrektor Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Krzyżowic. Pamiątkowe dyplomy 
wójt wręczył razem z Eugeniuszem Piechoczkiem – prezesem paw-
łowickiej delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) z Katowic.

W czasie uroczystości głos zabrała Bernadeta Sojka – Jany - dy-
rektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, która zachęcała 
przedsiębiorców do zapoznania się z formami wsparcia oferowanymi 
przez PUP oraz korzystania z właśnie uruchomionej aplikacji mobil-
nej. Natomiast Andrzej Zabiegliński – prezes Podstrefy Jastrzębsko 
– Żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawił 
nowe tereny inwestycyjne znajdujące się przy obwodnicy Pawło-
wic. – To obszar o powierzchni ok. 23 ha, składający się z 15 działek 
inwestycyjnych o powierzchni od 1 do 4 hektarów – mówił. – Sprzedaż 
planujemy rozpocząć w trzecim kwartale tego roku. Wśród gości był 
Tomasz Zjawiony – wiceprezes RIG, który zachęcał przedsiębiorców 
do zrzeszania się i wspólnego działania: - Musimy walczyć o to, abyśmy 
jako przedsiębiorcy byli lepiej postrzegani, o stabilność prawa, żeby zła 
interpretacja przepisów nie stanowiła dla nas zagrożenia.

Dopełnieniem uroczystości był występ dwóch utalentowanych 
mieszkanek naszej gminy. Zaśpiewała Monika Stuchlik z Jarząbkowic, 
a na fortepianie akompaniowała jej Joanna Foltyn z Pielgrzymowic. 
Po występie odbył się bankiet.

  Sabina Bartecka

Zbigniew Goraus odbiera nagrodę z rąk 
ubiegłorocznego zwycięzcy, Krzysztofa Niezgody.

Utalentowane mieszkanki naszej gminy: Monika Stuchlik i Joanna Foltyn.

Za estetyczne zagospodarowanie przestrzeni nagrodzono firmę Auto Serwis z Pawłowic oraz Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Od lewej stoją: Eugeniusz 
Piechoczek – prezes RIG Oddział w Pawłowicach, Mariola i Mariusz Walterowie, Tomasz Herok – dyrektor GZWiK, Franciszek Dziendziel – wójt gminy Pawłowice.     
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5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Od małego zakładu do 
prężnej firmy

AR-MET jest przykładem firmy, która odniosła sukces 
dzięki niestandardowym pomysłom i odwadze właściciela.   

Firma Ar-MET Zbigniewa Gorausa z Pawłowic rozpoczęła działalność 
1 lipca 1995 roku. Początkowo zakład nosił nazwę Usługi Ślusarsko  
- Spawalnicze i zajmował się przede wszystkim usługami dotyczącymi 
produkcji kotłów centralnego ogrzewania i ogrodzeń. Firma realizowała 
różne zlecenia, m.in. ogrodzenia, balustrady na potrzeby budowanych 
domów. Jej właściciel, ślusarz – spawalnik z zawodu, fachu uczył się 
najpierw w przedsiębiorstwie PEBEROW, a następnie w zakładzie „Alsa” 
w Krzyżowicach. Cały czas jednak myślał o tym, aby rozpocząć pracę na 
własny rachunek. Pierwsze zlecenia wykonywał w garażu przy domu. 
Najpierw sam, a następnie z dwoma, a później i z trzema pracownikami. 

Na potrzeby stale rozwijającego się zakładu zaadaptował stodołę i kur-
nik. Wciąż jednak pomieszczeń było za mało, a przestrzeń przy domu 
niewystarczająca wobec ogromu zamówień i zleceń. Pan Zbigniew 
zaczął więc rozglądać się za działką pod budowę zakładu. Kiedy gmina 
ogłosiła przetarg na sprzedaż  nieruchomości przy ul. Zjednoczenia 
15, długo się nie zastanawiał. Wkrótce rozpoczęła się budowa siedziby 
wraz z olbrzymią halą magazynową i halą produkcyjną – każdą o po-
wierzchni 800 m kw. Otwarcie nowej siedziby odbyło się w 2012 roku.  

Od samego początku firma nastawiona była na rozwój, dlatego stale 
poszerzała zakres wykonywanych usług, ulepszając i podnosząc efek-
tywność systemu produkcji. Nowa lokalizacja pozwoliła na współpracę 
z większą ilością renomowanych kontrahentów oraz  na poszerzenie 
asortymentu. W związku z tym, że zakład sukcesywnie podejmował 
współpracę z dużymi producentami, firma zaczęła świadczyć usługi na 
coraz większą skalę. Rozwinęła działalność, zdobywając doświadczenie  
i uznanie klientów tak w Polsce, jak i za granicą. Dziś AR-MET jest wiodącym  
w regionie producentem bram, ogrodzeń, balustrad i elementów ku-
tych. Zajmuje się również sprzedażą stali, można tutaj kupić akcesoria 
do produkcji ogrodzeń oraz automatykę do bram renomowanych firm, 
bramy garażowe i panele ogrodzeniowe. W żadnym innym miejscu 
w regionie nie znajdziemy takiego asortymentu! Od niedawna firma 
świadczy również usługi koparko - ładowarką oraz minikoparką. 

W przeciągu ponad dwudziestu lat swojej działalności pawłowicka 
firma zatrudniała od 5 do 40 osób. Obecnie zatrudnia 20 osób, a efek-
tem uruchomienia w 2008 roku praktycznej nauki zawodu jest zdobycie 
przez 16 uczniów tytułów czeladnika ślusarstwa. 

Firma prężnie się rozwija. Od niedawna rozpoczęła również sprzedaż 
poprzez Allegro. Klientami firmy z Pawłowic są mieszkańcy całej Polski, 
ale wyroby pawłowickiego zakładu trafiają również na rynki Niemiec, 
Czech i Słowacji. 

AR – MET to twardy dowód na to, że z metalu da się zrobić wszystko, 
a pasję można przekuć na sukces.

 Sabina Bartecka
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Przy kawie i ciastku 
o planach na przyszłość

O drogach 
i bezpieczeństwie

Ponad 60 osób uczestniczyło w zebraniu wiejskim, 
które 23 lutego odbyło się w Jarząbkowicach. Zgodnie  
z tradycją, dla każdego mieszkańca przygotowano kawę  
i ciastko. Poczęstunek ufundowała Rada Sołecka. 

27 lutego, w Centrum Kultury odbyło się zebranie spra-
wozdawcze sołectwa Pawłowice, na którym podsumowano 
działalność sołtysa i rady sołeckiej w 2016 roku.

Zebranie rozpoczęło się wystąpieniem przedstawiciela Komen-
dy Powiatowej Policji w Pszczynie. St. sierż. Szymon Czysz omówił 
zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń. Zachęcał mieszkańców 
do wskazywania miejsc, szczególnie niebezpiecznych na terenie ich 
sołectwa. – Jesteście naszymi oczami – mówił policjant. – Znacie swoje 
miejscowości, i wiecie, gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw, gdzie 
występują zagrożenia. Zgłoszenia są anonimowe i można je wysłać  
z tabletu, telefonu czy komputera albo zgłosić telefonicznie lub osobiście 
oficerowi dyżurnemu.

Policjant apelował, aby w ramach programu „Mapa” nie zgłaszać 
pilnych interwencji. W tego typu przypadkach należy dzwonić pod 
numery alarmowe 112 lub 997. Policjant przestrzegał również przed 

oszustami okradającymi starsze osoby z gromadzonych przez lata 
oszczędności. Metodę na „wnuczka” mieszkańcy mogli poznać dzięki 
filmowi, który został zaprezentowany w czasie zebrania.        

W dalszej części spotkania wójt gminy Franciszek Dziendziel 
przedstawił inwestycje i działania zrealizowane w sołectwie w 2016 
roku i omówił plany na rok 2017. W ubiegłym roku zagospodarowa-
no m.in. teren placu zabaw przy ul. Kasztanowej. W bieżącym roku 
mieszkańców czekają dalsze prace w tym rejonie – za placem zabaw 
ma powstać wiata rekreacyjna oraz zostanie opracowany projekt 
boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Sołtys Dariusz 
Czakon w swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na inicjatywy lokalne 
zrealizowane w sołectwie. – W ubiegłym roku Rada Sołecka pozyskała 
1,8 tys. zł na organizację Dnia Dziecka i warsztatów kulinarnych – mówił 
sołtys. – Na ten rok mamy 200 zł więcej. 

Sołtys ubolewał nad faktem, że wniosek Rady Sołeckiej dotyczący 
budowy boiska nie został uwzględniony na ten rok. – W naszym so-
łectwie nie ma możliwości zorganizowania turniejów sportowych, a nasi 
mieszkańcy nie mogą grać w piłę nożną, czy uprawiać innych sportów 
drużynowych. Budowa boiska jest sprawą pilną – apelował sołtys. 

W wolnych głosach mieszkańcy poruszyli temat ptasiej grypy oraz 
projektu uchwały antysmogowej, zgodnie z którą od września na 
terenie województwa śląskiego zostanie wprowadzony zakaz palenia 
flotem i mułem. Wnioskowano również o regularne przycinanie gałęzi 
drzew rosnących przy drogach powiatowych oraz zamontowanie 
progów zwalniających na ul. Suchej.   

Mieszkańcy wysłuchali również sprawozdania spółki wodnej, 
planu działań na 2017 rok, wybrali zarząd oraz postanowili utrzymać 
obowiązujące składki. Przewodniczącym spółki na kolejną kadencję 
został Andrzej Janus, jego zastępcą Dariusz Czakon, a członkiem za-
rządu Jan Krosny. Do komisji rewizyjnej wybrano: Andrzeja Trzaskalika, 
Czesława Brachaczka i Rafała Matuszka. 

 Sabina Bartecka  

Zebranie prowadził sołtys Grzegorz Cyrulik, który przedstawił 
obszerne sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w 2016 roku oraz 
omówił wykaz zadań realizowanych przez gminę w roku 2017. Są 
wśród nich takie inwestycje, jak: m.in. budowa inhalatorium, budowa 
zadaszenia boisk przy Gminnym Ośrodku Sportu wraz z instalacją 
fotowoltaiczną oraz projekt budowy ul. 3 Maja.    

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Franciszek Dziendziel, 
przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura, członek zarządu 
Powiatu Pszczyńskiego Grzegorz Nogły oraz radni, przedstawiciele 
urzędu i grupa ok. 60 mieszkańców. Wszyscy mogli dowiedzieć się 

o planach rozwoju gminy i sołectwa oraz otrzymać odpowiedzi 
na nurtujące ich problemy. Pytania dotyczyły przede wszystkim 
stanu dróg i bezpieczeństwa. Mieszkańcy zwrócili się z wnioskiem 
wprowadzenie odpowiedniego oznakowania  umożliwiającego 
dojazd ciągników i samochodów ciężarowych do posesji oraz firm. 
Mieszkanka Pawłowic ponowiła wniosek dotyczący budowy drogi 
gospodarczej jako łącznika między ulicami Myśliwską i Strumieńską. 
Podziękowała za włączenie terenu ul. Leśnej do gminnej komunikacji 
lokalnej, jednocześnie zwracając się o budowę przejścia dla pieszych 
przez drogę krajową umożliwiającego bezpieczne przejście przez 
dwupasmówkę do przystanku.   

Kluczową sprawą, która wywołała dłuższą dyskusję, była przebu-
dowana skrzyżowania DK-81 z ulicami Pszczyńską i Zjednoczenia. Jak 
informowali mieszkańcy konieczne jest wydłużenie czasu przejazdu 
samochodów jadących ul. Pszczyńską na wprost lub skręcających  
w lewo. – Auta stoją na światłach aż do mostu, podczas gdy na dwupa-
smówce jest pusto – mówiła pawłowiczanka.  

Poruszono również temat braku toalety dla klientów budki z keba-
bem. Kolejne wnioski dotyczyły remontu ul. Granica i Kolejowej, po-
prawy nawierzchni dróg gospodarczych oraz wykonania oznakowania 
poziomego na drodze wojewódzkiej w kierunku Cieszyna. – Podczas 
mgły kierowcy nie wiedzą, gdzie jechać, bo nie mają żadnego punktu 
odniesienia – mówił mieszkaniec.

W czasie zebrania wybrano zarząd i komisję rewizyjną Spółki 
Wodnej. bs  

Ostatnie dwa zebrania:
Pniówek: 2 marca, godz. 17.00, Dom Ludowy

Pielgrzymowice: 6 marca, godz. 17.00, Dom Strażaka
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Pawłowice mają 
nowego komendanta

Starsze małżeństwo 
śmiertelnie zatruło się 
czadem

Przegląd kominiarski 
budynku

Podinspektor Zdzisław Zagórda jest od 15 lutego 
szefem pawłowickiej policji. Nowy komendant przez 10 lat 
pełnił funkcję  naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie.  

W sobotę, 18 lutego, w godzinach popołudniowych 
dyżurny komisariatu policji w Pawłowicach otrzymał infor-
mację o śmiertelnym zaczadzeniu starszego małżeństwa. 

Właściciele domów jednorodzinnych nie przestrzegają 
obowiązku przeglądu i czyszczenia kominów. Zaniedbania 
w tej sprawie mogą mieć jednak tragiczne konsekwencje. 

Nowy komendant ma 43 lat. Mieszka w Woli. Jego żona również jest 
policjantką – pracuje w Wydziale Kryminalnym w Pszczynie. Mają córkę 
– uczennicę Technikum Ekonomicznego. Pytany o czas wolny, wymienia 
sport. Jego pasją jest piłka nożna. Wraz ze swoją drużyną startuje z suk-
cesem w turniejach old-
bojów. Kilkakrotnie udało 
mu się stanąć na najwyż-
szym stopniu podium. 
W czasach liceum upra-
wiał kickboxing, ale wraz  
z upływem lat zamiłowa-
nie do sztuk walki przekuł 
w sporty siłowe. Na si-
łownię stara się zaglądać 
przynajmniej raz w tygo-
dniu. Nowe obowiązki  
i dojazd do pracy – każ-
dego dnia pokonuje 34 
kilometry w jedną stronę 
– to wszystko sprawia, że 
czasu wolnego nie ma 
jednak zbyt wiele.

Nowemu komendan-
towi życzymy powodze-
nia i dużo sukcesów na 
nowym stanowisku.   bs

 

 - Najważniejsze w moich działaniach będzie zapewnienie zaufania 
społeczeństwa do policji, tak by mieszkańcy czuli się bezpiecznie - mówi 
komendant, który w policji pracuje od ponad 24 lat.

Służbę zaczynał w komisariacie w Woli, przez kolejne lata pracował 
w komendzie w Pszczynie, gdzie zajmował się najpierw przestępczością 
gospodarczą, a następnie trafił do wydziału kryminalnego. Był człon-
kiem zespołu ds. narkotyków i doświadczenia wtedy zdobyte chce 
wykorzystać w pracy w Pawłowicach.  – Wiem, że problem narkotyków 
występuje w gminie Pawłowice. Dlatego będę kładł nacisk na działania 
związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Komisariat w Pawłowicach ocenia dobrze. – W Pszczynie byłem przy-
zwyczajony do telefonów non stop, tutaj jest znacznie spokojniej. Uważa, 
że trafił na zgrany zespół. Zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby 
Komisariat Policji w Pawłowicach był jednostką prężną, osiągał właści-
we wyniki i był dobrze postrzegany przez mieszkańców. – Policjanci 
muszą być w swojej pracy perfekcyjni – podkreśla.        

Do tragedii doszło w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy 
Kruczej w Pniówku, gdzie mieszkali 90-letnia kobieta i jej 79-letni mąż.
Służby ratownicze wezwał sąsiad, który opiekował się małżeństwem. 
Jego niepokój wzbudził fakt, że nikt nie otworzył mu drzwi, mimo 
wielokrotnego pukania i usilnego dzwonienia. Mężczyzna wezwał 
policję. Kiedy funkcjonariusze policji i straży pożarnej weszli do 
środka, mężczyzna i kobieta leżeli w pokoju i nie dawali oznak życia. 

Przybyły na miejsce lekarz potwierdził ich zgon. Pomieszczenia były 
mocno zadymione, a strażacy odnotowali znaczne przekroczenie 
stężenia tlenku węgla. W domu znajdował się piec tzw. ,,kachlok", 
którym starsi ludzie ogrzewali dom. To najprawdopodobniej on był 
przyczyną śmierci małżeństwa z Pniówka. Teraz śledczy, pod nadzo-
rem prokuratury, wyjaśniają wszystkie okoliczności i przyczyny tego 
nieszczęśliwego wypadku.

Strażacy i policjanci kolejny raz apelują o rozważne korzystanie  
z urządzeń grzewczych i wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych, 
szczególnie jesienią i zimą. Ryzyko zatrucia czadem można zmini-
malizować poprzez zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika 
tlenku węgla. Podstawową funkcją takiego czujnika jest wykrywanie 
czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego 
nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi to poziom bezpieczeń-
stwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala 
na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia.

 Oprac. na podstawie KPP Pszczyna

Przepisy nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowią-
zek przeglądu oraz czyszczenia kominów. Na podstawie art. 62 ust.  
1 prawa budowlanego, raz w roku należy skontrolować sprawność 
przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Taką 
kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza ko-
miniarskiego lub budowlanymi o odpowiedniej specjalności. Listę 
uprawnionych kominiarzy można znaleźć na stronie www.korpo-
racjakominiarzy.pl. Kominiarz powinien pokazać swoją legitymację 
służbową z imieniem, nazwiskiem oraz numerem w rejestrze mistrzów 
kominiarskich Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawo-
dowego. Jeśli kominiarz nie należy do Korporacji, powinien okazać 
zaświadczenie o zdanym egzaminie na mistrza kominiarskiego.

Częstotliwość czyszczenia kominów reguluje § 34 rozporządzenia 
ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Zgodnie z nim należy czyścić zarówno 
przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, 
bo cztery razy w roku, powinno się czyścić przewody w domach 
opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, 
bo dwa razy w roku, czyści się przewody w domach opalanych gazem, 
olejem lub innym paliwem ciekłym. W domach wielorodzinnych 
kominy muszą czyścić co najmniej czeladnicy kominiarscy lub osoby  
z uprawnieniami budowlanymi. W domach jednorodzinnych mogą 
to robić sami właściciele.

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji właściciel nie-
ruchomości może być ukarany mandatem w wysokości do 500 zł 
przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub karą 
pieniężną orzeczoną przez sąd. Brak przeglądu może spowodować, 
że dom lub mieszkanie zostanie odcięte od dostaw gazu ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Przypominamy również, że ważne dokumenty  
z przeglądów instalacji i czyszczenia komina są dla ubezpieczyciela 
podstawą do wypłaty odszkodowania w razie pożaru. 

 Urząd Gminy Pawłowice
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Biesiada 
w Pielgrzymowicach 
odbyła się po raz 14. 
i na pewno nie ostatni! 

Walentynki 
w przedszkolu

Biesiada organizowana przez Stowarzyszenie Społecz-
no - Kulturalne Karola Miarki od lat cieszy się ogromnym 
uznaniem wśród mieszkańców. Stąd od czternastu lat co 
roku jej kolejna odsłona, za każdym razem równie udana.   

Przedszkolaki z Golasowic też świętowały Walentynki. 
Na ten dzień sala została przystrojona w kolorze czerwo-
nym, a podczas zajęć mówiono o tym, jak okazywać sobie 
uczucia. 

– Już nie wiem, która to nasza biesiada – mówi Barbara Kondziołka  
z Zebrzydowic. – Przychodzimy tutaj co roku, bo jest wesoło, można pośmiać 
się, pobawić, i to za niewielką kwotę – wyjaśnia. W tym roku w Domu 
Strażaka w Pielgrzymowicach bawiło się 120 osób. Byli wśród nich 
mieszkańcy gminy Pawłowice, ale też Wodzisławia, Cieszyna, a nawet 
Częstochowy. Dla większości była to już kolejna biesiada i z pewnością 
nie ostatnia, bo prawie wszyscy zapowiedzieli swój udział w przyszło-
rocznej, jubileuszowej edycji. 

Dla uczestników zabawy przygotowano śląskie frykasy: chleb ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym, golonko z kapustą, żurek z jajkiem i na 
deser kołocz. Biesiadnicy mogli usłyszeć przeboje bawarskie i tyrolskie 
w wykonaniu zespołu Silesian Tyrol Band z Cieszyna. Już pierwsze 
dźwięki zespołu wzbudziły grad oklasków. Publiczność rytmicznie 

Dzieci poznały znaczenie takich pojęć jak: miłość, przyjaźń, 
radość. Przewijały się one także w zabawach, układanych puzzlach  
i w konkursie „Odszukaj drugiej połówki”. Ważnym punktem progra-
mu był taniec przy muzyce do takich piosenek jak: „Mam chusteczkę 
haftowaną”, czy „Woogie – boogie”. Niezwykle miłym akcentem było 
wręczenie słodkich walentynek swoim ulubieńcom.

klaskała w trakcie wykonywania wesołych piosenek. Przed sceną 
rozpoczęły się spontaniczne tańce. W przerwach pomiędzy piosen-
kami Krzysztof Zaremba opowiadał dowcipy, po których publiczność 
wybuchała gromkim śmiechem.

Atrakcją biesiady był konkurs, w którym główną nagrodą okazał 
się ekspres do kawy. Do wygrania były również kursy taksówką, bilety 
do kina, zaproszenia do restauracji oraz inne nie mniej atrakcyjne 
nagrody. Było to możliwe, dzięki wsparciu sponsorów, m.in. Taxi 
Karolinka, Restauracji „Pielgrzymówka” oraz Pawilonu pod Dębem. 
Zabawa trwała do północy.

 Sabina Bartecka  

Boisko GOS 
bezpłatne dla klubów

Wszystkie kluby działające na terenie 
gminy Pawłowice mogą korzystać bez-
płatnie z boiska ze sztuczną nawierzch-
nią o wymiarach 90 x 50 metrów, znaj-
dującego się przy GOS w Pawłowicach, 

po uprzednim ustaleniu terminu  
z przedstawicielem zarządu 
GKS Pniówek’74 Pawłowice. 

Kontakt: Stanisław Janosz  
– tel. 506 365 312, 

Rafał Wadas – 690 312 590.

Dzień Kobiet w Krzyżowicach
Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety" w Krzyżowicach 

zaprasza wszystkie panie na spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się  

5 marca o godz. 16.00 w Domu Lu-
dowym w Krzyżowicach. W programie: 

poczęstunek i występ artystyczny. 
Bilety w cenie 30 zł do nabycia  

w ZSP Krzyżowice oraz sklepie ABC.
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Broszki w kształcie róży
Po angielsku 
z obcokrajowcami

IX spotkanie miłośników 
historii Pawłowic

Twórcze panie z terenu naszej gminy spotkały się  
w bibliotece, aby wykonać samodzielnie biżuterię. Efekt ich 
działań był imponujący. 

W połowie lutego, pochodzący z Indonezji Agung 
Asaba oraz mieszkający w Dubaju Egipcjanin Abdelrhman 
Elhabashy prowadzili anglojęzyczne zajęcia dla młodzieży 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. 

W środę, 15 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej 
odbyło się kolejne spotkanie miłośników historii Pawłowic. 

W środę, 22 lutego odbyło się spotkanie inaugurujące szóstą już 
edycję cyklu „Babskie sprawy”. To spotkania dla kobiet organizowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną filia „Osiedle” wraz ze Stowarzy-
szeniem Kobiece Centrum Twórczości, podczas których panie reali-
zują się twórczo, wspólnie gotują i spędzają czas na pogawędkach 
i rozmowach. Każdy cykl ma swoją tematykę. W tej edycji spotkań 
zaplanowano tworzenie biżuterii. Podczas pierwszych zajęć uczest-
niczki wykonały na szydełku broszkę w kształcie róży. Powstały piękne 
i oryginalne ozdoby, które podziwiano częstując się słodkościami 
przygotowanymi przez Janinę Molitor oraz Barbarę Lesner. Zajęcia 
odbywają się w czytelni bibliotecznej w każdą środę w godzinach 
17.00-19.00. Potrwają do 5 kwietnia. bs 

Tym razem do grona „historyków” dołączyły dwie nowe osoby, 
Marta Pisarek oraz Jan Brandys. W swoich wystąpieniach przedstawili 
słuchaczom niezwykle ciekawe historie, związane z ich przodkami 

„Kornel Gibiński 
– lekarz Armii Krajowej”

W Gminnej Bibliotece Publicznej można obejrzeć wysta-
wę „Kornel Gibiński – lekarz Armii Krajowej”, przygoto-

waną na podstawie materiałów zgromadzonych  
w Oddziale Archiwum. Profesor Kornel Gibiński w okre-
sie II wojny światowej jako lekarz działał w Armii Krajo-

wej w Krakowie. Za swoją działalność znalazł się  

 
 

 

 

Organizatorzy: PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pawłowicach. 

* Kornel Gibiński – Materiały Kornela Gibińskiego, APANOdz.Kat., Kornel Gibiński nr 
W.III-32, Materiały biograficzne, Fotografia, b.p.  

WYSTAWĘ BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ
OD DNIA 1 MARCA DO 31 MARCA 2017 ROKU

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PAWŁOWICACH

oraz własne przeżycia wojenne. Zaprezentowali również unikatowe 
dokumenty i zdjęcia, np.  „Modlitewnik i śpiewnik żołnierza poległe-
go w bitwie o Monte Casino” opracowany przez księży Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich, wsławionej walkami w Tobruku pod 
patronatem i przy udziale księdza prałata Jana Brandysa (ur. 1886  
w Pawłowicach), powstańca śląskiego, żołnierza lat 1918-1920, dzie-
kana wojsk polskich w latach 1939-1945. Modlitewnik jest dostępny 
na stronie internetowej Fundacji Andrzeja Marca Monte Cassino.

Marta Pisarek wystąpiła z inicjatywą ufundowania tablicy pamiąt-
kowej z nazwiskami mieszkańców gminy Pawłowice, którzy zginęli  
w I i II wojnie światowej, omówiła swoje dotychczasowe starania 
w tej sprawie w Radzie Gminy Pawłowice i Parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela. 

Sporą część spotkania poświęcono tematyce planowanych  
w najbliższym czasie artykułów o treści historycznej na łamach Racji 
Gminnych (rocznica wyzwolenia Pawłowic spod okupacji niemiec-
kiej; historia rodziny Brandysów) oraz publikacji na temat dziejów 
Pawłowic. Uczestnicy spotkania zgodnie z planem przedstawili 
swoje propozycje do poszczególnych rozdziałów. Zgodzono się, że 
tak duży projekt wymaga jeszcze wielu przygotowań i starań oraz 
włączenia innych zainteresowanych historią osób. 

 Joanna Zdziebło

 Uczniowie gimnazjum, szkoły zawodowej, liceum oraz techników 
chętnie uczestniczyli w niecodziennych lekcjach. Z zaciekawieniem 
oglądali przygotowane przez wolontariuszy prezentacje o Indonezji, 
Emiratach Arabskich oraz Egipcie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach po raz pierwszy 
wziął udział w projekcie edukacyjnym AIESEC Polska, w ramach któ-
rego odbyła się wizyta zagranicznych gości. bs

w obozie koncentracyjnym. 
Na wystawie prezentowane są 

przede wszystkim materiały 
dotyczące działalności Komisji 

Likwidacyjnej, a także weryfikacja 
Kornela Gibińskiego po zakoń-

czeniu II wojny światowej. 
Wystawę można oglądać 

przez cały marzec.
Zapraszamy!
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Zagraniczni goście wraz z anglistką Magdaleną Witkowską.
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Składanka 
bajek dla dzieci

2 marca, godz. 17.00
           

Najmłodszych wielbicieli filmów 
na dużym ekranie zapraszamy 
na składankę polskich bajek 
animowanych. Dzieci zobaczą 
pięć bajek: „Zimowy stragan”, 

„Jak Jano słońce sprowadził” „Balladę o roztrzepanym rycerzu”, 
„Testament Fileasa Fogga”z Bolkiem i Lolkiem oraz „Czarnoksięż-
nika” z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka.   

„Egzamin”
2 marca, godz. 19.00

„Egzamin” to nagrodzo-
ny za najlepszą reżyserię 
w Cannes najnowszy film 
laureata Złotej Palmy za 
„4 miesiące, 3 tygodnie, 
2 dni”. Przenikliwy obraz 
współczesnego człowieka 
rozdartego między wy-
znawanymi wartościami,  

a coraz dalej idącymi kompromisami. Rumuński reżyser Cri-
stian Mungiu sięga znów po szokujący temat. Tym razem jest to 
bezlitosny opis korupcyjnych układów trawiących rumuńskie 
społeczeństwo. Chodzi o elity: nauczycieli, lekarzy, policjantów, 
którzy, łamiąc prawo, świadczą sobie wzajemnie przysługi, 
coś załatwiają, spłacają długi wdzięczności lub – jak 50-letni 
doktor z Klużu, bohater „Egzaminu” – idą na kompromisy, żeby 
zapewnić lepszą przyszłość przystępującej do matury córce.
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„Bóg 
w Krakowie”
5 marca, godz. 18.00

W okresie Wielkiego Po-
stu Gminny Ośrodek Kultu-
ry zaprasza widzów na film  
w reżyserii Dariusza Reguckie-
go, będący refleksyjną opowie-
ścią o wierze, nadziei, przeba-
czeniu, poświęceniu, miłości  
i wolności, ale przede wszystkim  
o tęsknocie człowieka za Bo-

giem.Siedem epizodów opowiadających historię krakowian, 
które spaja św. Albert Chmielowski będący przewodnikiem widza.  
W głównych rolach: Jerzy Trela, Dorota Pomykała, Barbara Kurzaj, 
Radosław Pazura, Kamilla Baar, Rafał Zawierucha, Edward Luba-
szenko, Piotr Cyrwus, Maciej Słota oraz Jadwiga i Dariusz Basińscy 
z kabaretu Mumio.

PROJEKCJA 
W CZWARTEK

PROJEKCJA 
W CZWARTEK

PROJEKCJA 
W NIEDZIELĘ

„Zagubieni”
15 marca, godz. 19.00

Petr Zelenka, jeden z najbardziej 
znanych współczesnych czeskich 
reżyserów, powraca po 6 latach 
przerwy z komedią „Zagubieni”. 
Nowy film twórcy „Roku diabła”  
i „Braci Karamazow” to szalona ko-
media pokazująca, że historię pisze 
się nieustannie od nowa. „Zagubieni” 
to pełna absurdalnego humoru  
i ironicznego spojrzenia na rze-

czywistość satyra opowiadająca o dziennikarzu przechodzącym 
kryzys wieku średniego. Zobaczcie, co się stanie, kiedy mężczyzna 
uprowadzi Pana P, czyli 90-letnią papugę.    

Zamiast kupować same 
napiekły pączków

200 pączków i faworków wykonały panie w ramach 
„Dopołudniowych spotkań z kulturą”, które w każdą środę 
odbywają się w Centrum Kultury.

To już kolejna odsłona kulinarnych zdolności naszych pań, które 
tym razem zadbały o kultywowanie tradycji na dzień przez Tłustym 
Czwartkiem. - Piekłyśmy kreple (nie pączki – podkreśla) według starego 
przepisu Krysi Kolarczyk – opowiada instruktorka Gabriela Gwiszcz.  
- Były pyszne.

Jak mówią panie: - Tradycyjne 
polskie pączki robi się z ciasta droż-
dżowego, nadziewa konfiturą i smaży 
na smalcu, ale do każdej potrawy kuli-
narnej potrzebne jest serce i sprawna 
ręka gospodyni.

Panie chętnie dzieliły się radami  
i przepisami zasłyszanymi od swoich 
mam i babć. - Na jeden kilogram mąki 
trzeba 8 żółtek i 2 białka. Rant krepla 
powinien być biały – wyjaśniają.

Nic tylko jeść! bs  

Bilety  na bajki kosztują 6 zł i 5 zł, na filmy 10 zł i 8 zł.  Do nabycia przed seansem.
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Klub Podróżnika
Podróżujesz po świecie, a może 

na nowo odkrywasz Polskę? Chcesz 
podzielić się swoimi wrażeniami i po-

słuchać relacji innych? Zgłoś się do 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

(telefonicznie – nr tel. 47 22 
198, osobiście lub przez 
FB), która chce utworzyć 
Klub Podróżnika - Pasjo-
naty. Pierwsze spotkanie 

już w marcu.

XIX Konkurs 
Wiedzy o Gminie Pawłowice

15 marca, godz. 9.00, 
sala bankietowa Centrum Kultury

Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych po raz kolejny zapraszamy do udziału 

w XIX edycji Konkursu 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 zobowiązane są do 

indywidualnego dokonania zgłoszenia 
w terminie do 9 marca.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Pawłowicach 

ZAPRASZA!
Jesteś młodym rodzicem? Chcesz uzyskać porady praktyczne i informacje 

dotyczące wychowania i pielęgnacji?

Głównym celem Klubu jest kreatywny rozwój dzieci w wieku 
od 1-5 lat poprzez udział w cyklicznych zajęciach:

• edukacyjnych, 
• muzyczno-rytmicznych, 

• plastyczno-artystycznych
• ruchowych

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowane osoby!

I spotkanie - 10.03, godz.17.00, Czytelnia GBP
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

KLUB MAMATO
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KS Warszowice na 
trzecim miejscu 
w Polsce!

Pierwsze kroki na 
lodzie już za nimi!

Biegamy 
w Krzyżowicach

Dwie drużyny Klubu Sportowego Warszowice re-
prezentowały województwo śląskie podczas Finałów Mi-
strzostw Polski Juniorów Młodszych w Curlingu. Zawody 
odbyły się 13-15 lutego w Krynicy.  

Pierwsza jazda na łyżwach do najprostszych nie 
należy, ale jeżeli łyżwiarskie szlify poznaje się pod okiem 
specjalisty, wtedy szybko udaje się przełamać lody i cieszyć 
się tą dziedziną sportu.

Już za miesiąc odbędzie się w Krzyżowicach bieg na 
dystansie 10 kilometrów. Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane 
są do 24 marca!

Drużyny dziewcząt i chłopców zdobyły III miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Drużyna chłopięca w składzie: Dominik Szmidt, Szymon 
Gęborys, Bartosz Porwisz, Robert Kamiński dostała się do finału, gdzie 
zmierzyła się w walce o pierwsze miejsce z drużyną CCC Warszawa. 

Przekonała się o tym grupa 30 dzieciaków, która przez 6 tygodni 
uczestniczyła w warsztatach nauki jazdy na łyżwach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. Zajęcia odbywały się  
w soboty i niedziele i trwały po godzinie. Uczestniczyły w nich dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat w dwóch grupach w zależności od ich umiejęt-
ności. Cotygodniowe treningi pozwoliły dzieciakom uzyskać wiedzę, 
która pozwoli im samodzielnie i bezpiecznie jeździć na łyżwach oraz 
nabyć takie umiejętności, które w przyszłości pozwolą im korzystać 
ze wszystkich uroków tego sportu. 

- Cieszę się, że córka wzięła udział w zajęciach – mówi Aneta Król  
z Brzeźc. – Córka sporo się na nich nauczyła, wykonując zadania wska-
zane przez instruktora.

Organizatorem biegu jest Gminny Ośrodek Sportu, który w ten 
sposób chce uczcić swoje piętnaste urodziny. Zapisy prowadzone są 
przez datasport – link i regulamin znajdują się na stronie www.gos-
-pawlowice.pl. Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł. Limit zgłoszeń 
wynosi 150 osób. Zachęcamy do zapisów i sportowej zabawy. bs

- Polecam takie lekcje wszystkim – mówi Linda Skrzyńska. – Uczest-
niczyła w nich dwójka moich dzieci. Żadne nie umiało jeździć na łyżwach, 
a dziś oboje świetnie sobie radzą. 

W nagrodę na zakończenie kursu każde dziecko otrzymało 
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. Dyplomy wrę-
czała dyrektorka GOS Bożena Wróbel. Zakończenie kursu połączono  
z dyskoteką na lodowisku. Specjalnie dla łyżwiarzy za konsolą zasiadł 
didżej Daniel Skrzypczyński. – Nawet przyjemnie się jeździło – przyznała 
Monika Hanzlik ze Strumienia. bs 

Nasi zawodnicy wygrywali w ostatniej partii i byli bardzo blisko zdoby-
cia tytułu Mistrzów Polski. – Niestety, w ostatniej odsłonie warszawiacy 
przejęli enda za 2 punkty i wygrali cały turniej – mówi trener Damian 
Herman. – Srebro w tak prestiżowych rozgrywkach jest dużym sukcesem 
naszego zespołu, który dopiero zaczął swoją przygodę z curlingiem i po 
raz drugi uczestniczył w imprezie tej rangi.

Drużyna dziewcząt w składzie: Monika Wosińska, Marlena Dziewirz, 
Klaudia Szmidt i Karolina Nowak ukończyła zawody na czwartym 
miejscu. W klasyfikacji generalnej z dorobkiem 30 punktów nasz klub 
zajął trzecie miejsce. Uplasował się tuż za Warszawą i Łodzią.

Ewa Nogły na zawodach w Turcji 
Duży sukces odniosła zawodniczka KS Warszowice Ewa Nogły, 

która z drużyną CCC Warszawa, uczestniczyła w XIII Zimowym 
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. W festiwalu wzięło udział 
18 zawodników z Polski, którzy rywalizowali w takich dyscyplinach 
jak: biathlon, łyżwiarstwo figurowe, shorttrack oraz curling. Drużyna 
dziewcząt w składzie: Ewa Nogły, Daria Chamrra, Marta Leszczyńska, 
Karolina Mandes, Katarzyna Orlińska i Agnieszka Schröder (trener) po 
wygranej z Norwegią 5:3 wywalczyła brązowy medal. Festiwal odbył 
się 12 – 17 lutego w tureckim Erzurum. bs
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Grota solna nie tylko
relaksuje

Mamy brąz!

Na dworze szaro, zimno i mokro. A tam? Świergot 
ptaków, przyjemna muzyka, kolorowe światła i zapach 
morza. Wizyta w grocie solnej to miły i przyjemny sposób 
spędzania wolnego czasu.

Maksymilian Bandura, zawodnik UKS Judo Pawłowice, 
zdobył brązowy medal Mistrzostw Śląska w Judo w kategorii 
do 46 kilogramów. Zawody odbyły się w styczniu w Bytomiu.

Grota solna jest miejscem, w którym ściany wyłożone są blokami 
solnymi pochodzącymi z Morza Martwego, Bałtyckiego czy Czarnego. 
Z sufitu zwisają specjalnie uformowane sople, natomiast na podgrze-

W zawodach uczestniczyło ponad 300 młodych judoków i judo-
czek z całego województwa śląskiego, w tym wielu medalistów Polski. 
Tym bardziej cieszy więc wynik młodego mieszkańca Pawłowic, który 
trenuje od 8. roku życia. W czasie mistrzostw nasz zawodnik stoczył  
5 walk, z których trzy zakończył zwycięstwem. Trenerka Beata Syp-
niewska przyznaje, że jej podopieczny może odnieść wiele sukcesów 
w judo pod warunkiem, że będzie wytrwale trenował. Jego atrybu-
tem jest zwinność. - Maksymilian szybko reaguje na ruch przeciwnika 
– mówi. - Jedna z jego wygranych walk podczas mistrzostw trwała 
zaledwie 5 sekund.

Pawłowiczanin już drugi rok jest w kadrze Śląska. W ubiegłym roku 
został wicemistrzem Śląska w kategorii do 42 kg. Obecnie przygoto-
wuje się do Pucharu Polski Młodzików. Życzymy mu powodzenia. bs  

MKS „Promyk” Golasowice 
wybrał swoje władze. 
Jest nowy prezes

Siedem osób liczy nowy zarząd wybrany przez człon-
ków Młodzieżowego Klubu Sportowego „Promyk” Golasowi-
ce. 12 lutego, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Podczas zebrania swoją rezygnację zgłosił Antoni Trzaskalik, który 
przez ostatnie lata pełnił funkcję prezesa „Promyka”. Na nowego szefa 
klubu z Golasowic wybrano Eugeniusza Kowalskiego, dotychczaso-
wego wiceprezesa. Pan Eugeniusz od najmłodszych lat jest związany 
z klubem, początkowo jako zawodnik, a po reaktywacji w 2012 roku 
aktywnie poświęcający się pracy działacz społeczny.

Jego zastępcą został Sebastian Nietrzebka, sekretarzem Wiesław 
Podchorodecki, a skarbnikiem Tomasz Kowalski. Na członków zarządu 
wybrano: Antoniego Trzaskalika ( ma zajmować się szkoleniem dzieci 
i młodzieży), Ireneusza Pisarka oraz Marka Cieślę.   

Obecnie w „Promyku” trenuje ponad 40 zawodników. Klub ma dwie 

wanej podłodze leżą piękne kryształy. Można tu odpocząć, a przy 
okazji nawdychać się powietrza nasyconego minerałami i mikroele-
mentami (m.in. jodem, sodem, wapniem i magnezem), zupełnie jak na 
brzegu morza po sztormie. Seans w jaskini trwa 45 minut i rozpoczyna 
się o pełnej godzinie. Dorośli mogą spędzić czas na leżakach, dzieci na 
zabawie - robieniu babek z solnego piasku. Właśnie dla dzieci pobyt 
w grocie solnej to prawdziwa frajda. Sól może być potraktowana jak 
piasek, a cała jaskinia jak duża piaskownica. Z kolei dla dorosłych 
wizyta w grocie to efekt pełnego odprężenia oraz regeneracji ciała 
i umysłu. Z głośników leci muzyka relaksacyjna, słucha się śpiewu 
ptaków czy szumu morza. – Często kładę się na leżaku i czytam książkę. 
Zdarzyło mi się nawet przysnąć. Dzieci uwielbiają bawić się w solnym 
piasku – mówi Aleksandra Kubińska. - Wszyscy czujemy się w grocie 
świetnie, uwielbiamy tę relaksującą atmosferę, przyćmione światło, 
i zapach soli. Dzieci przestały chorować i myślę, że to nie przypadek.

Czyste powietrze, zjonizowane dzięki soli, odpręża i wspomaga 
leczenie wielu chorób - astmy, nieżytów górnych dróg oddechowych, 
zapalenia zatok, niedoczynności tarczycy, łuszczycy, nerwicy. Z zalet 
groty solnej można korzystać zawsze – w ciągu dnia, wieczorami,  
w środku tygodnia i w weekendy. Jak pokazały badania jednorazo-
we wyjście do groty solnej odpowiada aż trzem dniom pobytu nad 
morzem.

W naszej gminie grota solna znajduje się w Gminnym Ośrodku 
Sportu. Bilety kosztują 4 zł (normalny) i 2 zł (ulgowy i senior). Zapisy 
na seanse przyjmowane są w kasie. bs

drużyny: młodzików 
od 10. roku życia oraz 
seniorów. W większo-
ści są to mieszkańcy 
Golasowic, jest też 
kilku piłkarzy z Ja-
strzębia – Zdroju.  

Być może uda się 
utworzyć drużynę 
juniorów, aby mło-
dzi zawodnicy mogli 
kontynuować swoje 
szkolenie, a następ-
nie zasilili drużynę seniorów. – Musimy skupić się na ciężkiej pracy 
oraz pozytywnej atmosferze, a wyniki na pewno będą lepsze – mówi 
prezes. – Liczymy też na współpracę z lokalną społecznością, która już 
niejednokrotnie okazywała nam wsparcie.  

Priorytetem zarządu jest zagospodarowanie terenu przy ul. Ko-
nopnickiej z przeznaczeniem na parking dla zawodników i kibiców.  

Nowemu zarządowi życzymy owocnej pracy i sukcesów sporto-
wych. bs
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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 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego: 
Tom - Elektro I, tel. 32/ 47 107 
66, 66 07 58 774, 60 411 00 73 

lub Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych: 
- Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292 

(w godz. od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 
396 250, 509 922 931 (w pozostałych 
godzinach).

Ogłoszenia Urzędowe
Dwa kontenery do sprzedania

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza dwa przetargi ustne nieograni-
czone w formie licytacji na sprzedaż kontenera technicznego oraz 
kontenera socjalnego. 

Do sprzedania są: kontener techniczny metalowy o wymiarach 3 m 
x 2,5 m i wysokości 2,6 m, kontener socjalny metalowy o wymiarach 
2,5 m x 6 m i wysokości 2,8 m, będących własnością Gminy Pawłowice. 

Przetargi odbędą się 10 marca o godz. 12.00 (kontener techniczny) 
oraz o godz. 12.30 (kontener socjalny) w Urzędzie Gminy w Pawłowi-
cach przy ul. Zjednoczenia 60 (pokój 0.14).

Początkowa cena wywoławcza brutto wynosi: 900 zł i 1100 zł. 
Kontenery można obejrzeć 8 marca o godz. 10.00 w rejonie ulic 
Szybowej i Wyzwolenia w Pawłowicach.   

Informacje: tel. 32  47-56-314. 

Serdecznie dziękuję
za złożone kondolencje,  

kwiaty oraz udział 
 w uroczystości pogrzebowej 

mojego męża  
śp. Michała Orszulika

żona z rodziną

Odeszli
śp. Gertruda Cimała z Warszowic, lat 87

śp. Otylia Duda z Golasowic, lat 85 
śp. Krystyna Raszka z Pawłowic, lat 55

śp. Marianna Budziszewska z Pniówka, lat 79
śp. Danuta Święcicka z Pawłowic, lat 64
śp. Leokadia Wowra z Warszowic, lat 78

śp. Jerzy Balas z Pielgrzymowic, lat 67
śp. Marianna Budziszewska z Pniówka, lat 79

śp. Anna Janulek z Pielgrzymowic, lat 75
śp. Wanda Jarzyna z Pawłowic, lat 93

śp. Alojzy Majchrzak z Pielgrzymowic, lat 87
śp. Irena Majewska z Pawłowic, lat 90

śp. Józef Masny z Pawłowic, lat 53
śp. Marta Matuszczyk z Pielgrzymowic, lat 94

śp. Jan Muras z Pawłowic, lat 63
śp. Marta Orszulik z Jarząbkowic, lat 85 
śp. Parysada Reclik z Golasowic, lat 88

RIP

Emilia Król z Pielgrzymowic, 
córka Doroty i Marka, ur. 1 stycznia

Kamil Kwiatkowski z Pawłowic, 
syn Katarzyny i Rafała, ur. 7 stycznia

Mieszko Klewar z Pawłowic, 
syn Sabiny i Pawła ur. 7 stycznia

Kamila Kafka z Jarząbkowic, 
córka Edyty i Aleksandra, ur. 13 stycznia

Patryk Mańka z Pawłowic, 
syn Kamili i Adama, ur. 17 stycznia
Łukasz Kiełkowski z Jarząbkowic,

 syn Justyny i Ireneusza, ur. 24 stycznia
Maksymilian Konefał z Pawłowic,

syn Magdaleny i Piotra, ur. 30 stycznia
Hanna Bartecka z Pawłowic, 

córka Katarzyny i Artura, ur. 1 lutego

Gratulujemy!

Nasi najmłodsi

OPŁATY ZA ŚMIECI
Przypominamy mieszkańcom, że wysokość miesięcznej opłaty 

za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn ilości mieszkańców 
nieruchomości oraz stawki 7 zł (dla osób segregujących odpady) lub 
14 zł (dla osób, które nie segregują odpadów).

Opłata jest ustalana na podstawie złożonej 
wcześniej przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji. Jeżeli nie zmieniła się liczba 
mieszkańców, nie ma konieczności 
składania nowej deklaracji w sprawie 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Jak zapłacić za śmieci? Możliwości są dwie:
- przelewem internetowym na konto
- poprzez tradycyjną wpłatę, np. w banku lub na poczcie, na 

wypisanym odręcznie poleceniu wpłaty

Na jakie konto wnosić opłatę?
Każdemu właścicielowi nieruchomości przypisany jest indy-

widualny rachunek bankowy. Numer rachunku został przesłany 
mieszkańcom pisemnie w zeszłym roku razem z blankietami wpłat 
za 2016 r. Numer rachunku znajduje się również na blankietach 
wpłat za 2016 rok.

Osoby, które chcą otrzymać gotowy druk wpłaty, mogą go ode-
brać w pokoju 2.5 Urzędu Gminy w Pawłowicach.
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REKLAMY

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

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

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

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

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

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

MIEJSCE NA 
TWOJĄ

REKLAMĘ

Telefon komisariatu w Pawłowicach 
32 449-45-10 - czynny całą dobę

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS

w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. od 8.00 do 13.00
(najbliższy dyżur 03.03.2017 r.)

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur 

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

(najbliższy dyżur 03.03.2017 r.) 
 • doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 
udziela informacji w zakresie realizowanych programów akty-
wizacyjnych, dostępnych ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji 

bezrobotnych, pomaga ustalić ścieżkę kariery 

Urząd Skarbowy
 23.03.2017 r. w godz. 9.00-12.00

• porady dotyczące podatków, rozliczeń i spraw finansowych

AKCJA PIT
5 kwietnia, 27 kwietnia w godz. 7.30 – 14.30.

W Urzędzie Gminy Pawłowice czynny będzie punkt przyjmowa-
nia zeznań podatkowych za 2016 rok. 

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

nych i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

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

(najbliższy termin 07.03.2017)
• 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.

Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.gokpawlowice.pl
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Księżniczka na ziarnku

Spotkania z wyobraźnią

Czy pamiętacie bajkę o księżniczce, której prawdzi-
wość zostaje poddana próbie za pomocą podłożonego - pod 
stertą miękkich poduszek i kołder - ziarnka grochu?

Dzieci siedzą na przeciw siebie i malują swoje twarze 
na kawałku foli, śmiejąc się przy tym do rozpuku. Zajęcia 
odbywają się w sobotni poranek w bibliotece w Pielgrzy-
mowicach.

Opowieść Christiana Andersena stała się inspiracją dla Grupy 
Teatralnej Teatru Ruchu i Animacji działającej w Gminnym Ośrodku 
Kultury do stworzenia spektaklu, w którym Młody Książę szukając 
prawdziwej Księżniczki znajduje... swoją zaginioną siostrę, a prawdzi-
wa Księżniczka wcale nie przechodzi próby ziarnka grochu, wysypia 

się na takim posłaniu bardzo dobrze. „Księżniczka na ziarnku” to bajka 
o wesołych księżniczkach, uwielbiających zabawę i taniec, a Książę 
nie mogąc zdecydować, którą księżniczkę wybrać na swoją żonę,  
w końcu rezygnuje, zostawiając decyzję o ślubie na późniejszą porę.    

W spektaklu wyreżyserowanym przez Ewę Sikorę zobaczyliśmy kil-
kunastu młodych aktorów w pięknych kostiumach przypominających 
dwór francuski oraz pełnych uroku baletnic. Bajka Andersena została 
opowiedziana pięknymi obrazami i wdzięcznym tańcem.

Pełny uroku, koloru i wesołych piosenek spektakl spodobał się licz-
nej publiczności, która tłumie zasiadła na widowni. Premiera przed-
stawienia odbyła się 17 lutego w ramach cyklu „Wesołe bajeczki”. bs

Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymowicach realizuje projekt 
dofinansowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego 
w ramach programu „Na dobry początek!”. Na prowadzenie zajęć  
z dziećmi w wieku szkolnym pozyskała ponad 9,6 tys. zł! Spośród 577 
wniosków nadesłanych z całej Polski projekt z Pielgrzymowic znalazł 
się w finałowej sześćdziesiątce.

W jego ramach grupa 15 uczniów klas drugich uczestniczy od 
stycznia w zajęciach artystycznych z elementami arteterapii prowa-
dzonych przez terapeutów i instruktorów. - Podczas zabaw dzieci uczą 
się wyrażać emocje, które napotykają w rożnych sytuacjach. Rozwijają 
kreatywne oraz abstrakcyjne myślenie – mówią terapeutki Ewa Szy-
mańska – Kirszniok oraz Maja Polak. - Arteterapia uwrażliwia dzieci, 
sprawia że są one otwarte na otaczający ich świat.

Projekt realizowany w Pielgrzymowicach składa się z trzech mo-
dułów, z których dwa skierowane są do dzieci, a jeden do rodziców. 

Zajęcia dla rodziców obejmują wykłady z terapeutami i psychologiem. 
Natomiast dzieci w bibliotece w Pielgrzymowicach spotykają się  
z instruktorami i terapeutami, aby poznać uczucia: zachwytu, radości, 
złości, zazdrości i szacunku. Raz w miesiącu oglądają teatrzyki w Cen-
trum Kultury, a po spektaklu mogą wyrazić swoje emocje związane 
ze sztuką uczestnicząc w zajęciach plastycznych. - Specjaliści pomogą 
dzieciom nazywać i wyrażać uczucia, wzmocnić poczucie własnej war-
tości oraz poznać twórcze sposoby spędzania wolnego czasu – mówi 
Anna Krypczyk, nauczycielka biblioteki i pomysłodawczyni projektu.      

Esencją arteterapii jest proces tworzenia, ale najważniejsza jest 
radość dzieci uczestniczących w zajęciach. - Wszystkie zabawy są 
ciekawe i chętnie biorę w nich udział – mówi Maja Cieśla. - Nie mogę 
się już doczekać kolejnych zajęć – dodaje Zosia Czakon.

Zajęcia potrwają do czerwca. Chętnych do uczestniczenia  
w warsztatach było tak dużo, że trzeba było przeprowadzić losowanie. 
Ci, którzy mieli szczęście, będą w nich uczestniczyć do czerwca, kiedy 
to odbędzie się zakończenie i podsumowanie projektu.

 Sabina Bartecka    

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji 
BGK w programie ,,Na dobry początek!".
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