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Golasowice będą 
miały nową salę 
gimnastyczną
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Medal Wojana dla firmy „SOTM” z Pniówka
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Od lewej: Franciszek Dziendziel – wójt gminy Pawłowice, Bogusław Gawor - prezes SOTM, Zbigniew Goraus - właściciel AR-MET,
 Eugeniusz Piechoczek- prezes pawłowickiej delegatury RiG, Aleksander Szymura - przewodniczący Kapituły.



2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Przedszkola w Warszowicach 
i Pawłowicach powiększą 
swoją przestrzeń

Z ostatniej chwili

Odbiór nowej części
Gmina Pawłowice podpisała umowy na opracowanie 

projektów przebudowy dwóch placówek przedszkolnych 
w naszej gminie. Rozbudowane zostanie przedszkole  
w Warszowicach, a w przedszkolu w Pawłowicach wyremon-
towana zostanie sala gimnastyczna.

Ogłoszono przetarg na opracowanie projektów 
budowy placu zabaw w Warszowicach i rozbudowy placu 
znajdującego się na terenie Osiedla Pawłowice. Inwestycje 
będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dobudowany segment ośrodka zdrowia został już 
przekazany do użytku. W poniedziałek, 26 lutego, nowe 
pomieszczenia zostały odebrane przez Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w Pszczynie.

Warszowice od kilku lat należą do najbardziej rozwijających się 
sołectw naszej gminy. Coraz więcej mieszkańców wybiera ten obszar 
na miejsce budowy domu. Z roku na rok przybywa mieszkańców 
sołectwa, a przedszkole w Warszowicach od lat pęka w szwach i nie 
jest w stanie zapewnić opieki wszystkim chętnym. Władze gminy 
postanowiły więc budynek rozbudować. W części parterowej obiektu 
dobudowane zostaną dwie sale edukacyjne. Z inwestycją wiązać się 
będzie zmiana układu komunikacyjnego w obiekcie. Gmina planuje 
zakończyć prace jeszcze przed wrześniem 2019 roku.

Z powodu dużej liczby dzieci, w Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach, 
kilka lat temu na potrzeby edukacyjne zaadaptowano salę gimna-
styczną. Wysokie na 9 metrów pomieszczenie teraz postanowiono 
podzielić, aby lepiej spełniało ono swoją funkcję. W tak wysokiej sali 
trudno było bowiem zapewnić odpowiednią temperaturę – pracę 
utrudniał również pogłos, który zwykle tworzy się w pomieszczeniu 
o tak wysokich gabarytach. Po przebudowie poprawi się komfort 
przedszkolaków – będzie jaśniej i przytulniej.

Obydwa projekty mają kosztować łącznie 90 tys. zł. Prace zapla-
nowane są na lata 2018/2019. bs           

W Warszowicach inwestycja dotyczy terenu przy drewnianej altanie 
znajdującej się w rejonie szkoły. Ma tam powstać Centrum Przyjazne 
Rodzinie, na które będzie się składać obok altany i siłowni na świeżym 
powietrzu także plac zabaw dla dzieci. Dla maluszków zabudowane 
zostaną piaskownica i huśtawki.

Z inicjatywy mieszkańców zostanie rozbudowany plac zabaw znaj-
dujący się przy Miasteczku Ruchu Drogowego w Pawłowicach Osiedlu  
o urządzenia dla młodszych dzieci. Plac jest przeznaczony dla nieco 
starszych dzieci, a teraz  kilkulatki będą miały tutaj swój kącik do zaba-

wy, aby także i one 
miały frajdę i radość 
pr zeby wając  na 
świeżym powietrzu.

Realizacja in-
westycji jest zapla-
nowana na 2018 
rok. bs       

Co to oznacza dla pacjentów? Przede wszystkim kolejne niedo-
godności i utrudnienia. Czeka ich przeprowadzka gabinetów znaj-
dujących się w starej części ośrodka, które będą teraz remontowane. 
W pierwszej kolejności odnowione zostaną gabinety pediatrów. Na 
czas prac remontowych mali pacjenci będą przyjmowani w dobudo-
wanym segmencie. bs

Golasowice będą miały 
salę gimnastyczną 
z prawdziwego zdarzenia

Szkoła w Golasowicach nie tylko powiększy swoje 
podwoje o dwie sale dydaktyczne. Będzie miała w końcu 
dużą salę gimnastyczną.

Opracowywany jest właśnie projekt rozbudowy szkoły w Golaso-
wicach. Początkowo dotyczył on dobudowania dwóch klas lekcyjnych 
w związku z reformą edukacji i potrzebą zapewniania miejsca dla 
siódmej i ósmej klasy. W jego ramach zostanie również powiększona 
biblioteka – jedno niezbyt duże pomieszczenie dzielą bowiem zarów-
no biblioteka szkolna, jak i publiczna. W czasie rozmów z projektantem 
pojawiła się możliwość rozbudowania sali gimnastycznej. Te malutkie 
pomieszczenie teraz nabierze gabarytów – będzie miało wymiary 
12 x 21 metrów (podobną wielkość ma sala w Pielgrzymowicach). 
Golasowicką placówkę w najbliższym czasie czeka więc prawdziwa 
metamorfoza. Na realizację inwestycji gmina będzie się starała po-
zyskać środki z zewnątrz. Rząd zapowiada uruchomienie programu 
rozbudowy szkół. bs        
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Nabór to Technikum 
Górniczego wznowiony. 
Nowością jest 
Technikum Elektryczne

Kolejne porozumienia 
dotyczące techników 
podpisane

19 lutego w Urzędzie Gminy Pawłowice, Jastrzębska 
Spółka Węglowa podpisała z gminą Pawłowice porozumie-
nie w sprawie organizowania praktycznej nauki zawodu 
dla technikum górnictwa podziemnego i technikum elek-
trycznego.

Dzień po podpisaniu porozumienia z Jastrzębską 
Spółką Węglową, podpisano kolejne umowy dotyczące 
kształcenia uczniów w zawodach technik - logistyk oraz 
technik chłodnictwa i klimatyzacji. Zostały one zawarte  
z firmami JAS-FBG S.A. i JBG-2 Sp. z o.o. 

Dokument podpisali: Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu 
ds. pracy i polityki społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz 
Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice. Obecni byli również:  
Józef Jaszczyk – dyrektor KWK „Pniówek”, Aleksander Szymura – prze-
wodniczący Rady Gminy Pawłowice, pełniący jednocześnie funkcję 
dyrektora KWK „Pniówek” ds. pracowniczych oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Andrzej Wowra.

Technik elektryk to nowość w ofercie pawłowickiej szkoły, ale 
klasy kształcące w zawodzie technik górnictwa podziemnego funk-
cjonują w ZSO Pawłowice od 2006 roku. Jednak z powodu kryzysu, 
jaki dotknął branżę górniczą w latach 2015/2016, i brakiem przyjęć 
nowych pracowników, nie udało się w ostatnich latach przeprowa-
dzić naboru do klas pierwszych. Wpłynął na to z pewnością fakt, 
że Jastrzębska Spółka Węglowa nie wywiązała się z poprzedniego 
porozumienia zapewniającego gwarancję zatrudnienia najlepszym 
absolwentom, co spotkało się z niezadowoleniem młodych osób 
kończących technikum. W tym roku sytuacja w branży górniczej zmie-

Z firmą JAS-FBG, świadczącą usługi logistyczne, współpraca  
w zakresie praktycznej nauki zawodu trwa od dwóch lat. Tego-
roczne porozumienie jest już trzecim i dotyczy roku szkolnego 
2018/2019 oraz 2019/2020. Warto zaznaczyć, że w 2019 r., kiedy 
szkoły będą kończyć zarówno absolwenci podstawówek jak  
i gimnazjów, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 

niła się jednak diametralnie. KWK „Pniówek” 
generuje rekordowe zyski i potrzebuje 
nowych rąk do pracy. – W latach 2015-2016 
nie zrealizowaliśmy swojego zobowiązania 
dotyczącego zatrudniania absolwentów, ale 
to się zmieniło. Gmina Pawłowice to dla nas 
ważne miejsce, Pniówek jest ważną kopal-
nią… - mówił Artur Wojtków, wiceprezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że podjęte zobowiązania 
należy realizować, dlatego jeszcze w tym 
roku na kopalnię przyjętych zostanie około 
30 absolwentów, którzy wcześniej nie znaleźli 
zatrudnienia w naszej Spółce.

Obecny plan rozwoju JSW przewiduje 
zatrudnienie ok. 220 osób ponad obecny 

stan załogi. Nie jest tutaj liczona naturalna wymiana pracowników 
związana z przejściem na emeryturę (ok. 200 osób). W praktyce więc 
tych przyjęć będzie znacznie więcej. Żeby zagwarantować dopływ 
wyszkolonej kadry pracowniczej, Jastrzębska Spółka Węglowa wy-
stąpiła do gminy Pawłowice z propozycją podpisania wspomnianego 
wcześniej porozumienia. Dotyczy ono uczniów, którzy rozpoczną 
naukę w roku szkolnym  2018/2019 oraz 2019/2020. Prezes zarządu 
ds. pracy i polityki społecznej JSW Artur Wojtków podkreślił, że naj-
lepsi absolwenci będą mieli szansę na zatrudnienie w JSW S.A., a nie 
- jak dotychczas – w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. Praktyczna 
nauka zawodu będzie odbywała się w formie zajęć praktycznych  
i praktyk zawodowych w KWK „Pniówek”. Uczniowie będą mieli do 
dyspozycji sztolnię szkoleniową i warsztat szkoleniowy – w tym do 
nauki zawodu elektryka.

Jak zauważył Józef Jaszczyk, dyrektor KWK „Pniówek”, podczas 
praktyk młodzi ludzie będą mogli poznać warunki pracy w wyro-
biskach górniczych i zweryfikować swoje plany dotyczące pracy  
w kopalni.  

Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice, zwrócił uwagę na 
fakt, że kształcenie w pawłowickim technikum odpowiada realnemu 
zapotrzebowaniu na rynku pracy. Stąd też gmina co roku podpisuje 
stosowne porozumienia z firmą JAS-FBG S.A. w zakresie nauki zawodu 
technik-logistyk oraz firmą JBG-2 Sp. z o.o. - technik chłodnictwa  
i klimatyzacji. Wysokie miejsce w rankingu techników w skali kraju 
(22 miejsce) i województwa (6 miejsce) jest dowodem na to, że tego 
rodzaju kształcenie przynosi efekt. Wnioskował o gwarancję zatrud-
nienia dla osób, które ukończą szkołę. Żeby zdobyć zaufanie młodych 
osób, JSW chce fundować uczniom technikum stypendia finansowe. 
Oprócz nich najlepsi absolwenci mają otrzymywać także inne gra-
tyfikacje. Ustalenia w sprawie wysokości stypendiów jeszcze trwają.

 Sabina Bartecka

II w Pawłowicach mają powstać aż dwie klasy pierwsze - jedna dla 
czteroletniego cyklu nauki, a druga - dla pięcioletniego. 

Z firmą JBG-2, produkującą profesjonalne urządzenia chłod-
nictwa i klimatyzacji, nawiązano współpracę w ubiegłym roku. 
Od września 2017 roku uczniowie z pawłowickiego technikum 
zdobywają w zakładzie praktyczne umiejętności, a najlepsi mogą 
liczyć na stypendia pieniężne. Podpisane porozumienie będzie 
obowiązywać w roku szkolnym 2018/2019. 

Jak zauważa dyrektor ZSO w Pawłowicach Andrzej Wowra, 
to duża szansa dla młodzieży. – Nauka w technikum umożliwia 
uczniom nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale również 
praktyki pod okiem fachowców i specjalistów. Zajęcia odbywają 
się na terenie zakładu pracy, co pozwala uczniom poznać specyfikę 
przyszłej pracy i lepiej przygotować się do podjęcia zatrudnienia po 
zakończeniu edukacji.      

Porozumienia w siedzibach firm podpisał Franciszek Dziendziel 
wójt gminy Pawłowice oraz Jarosław Domin ( prezes JAS-FBG S.A.) 
i Krzysztof Pieczonka (prezes JBG-2 Sp. z o.o.). bs

Od lewej: Józef Jaszczyk, Artur Wojtków, Franciszek Dziendziel, Aleksander Szymura.
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4 RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Medal Wojana dla firmy „SOTM” z Pniówka
W jedenastej edycji konkursu „Firma z Tradycjami” nagrodę odebrał Bogusław Gawor - prezes firmy „SOTM”. W kon-

kursie wyróżniani są przedsiębiorcy z terenu gminy Pawłowice, którzy działając nieprzerwanie od 20. lat przyczyniają się 
do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji gminy.

Kapituła Konkursu, na czele której stoi przewodniczący Rady Gmi-
ny Aleksander Szymura, dokonuje oceny złożonych wniosków, biorąc 
pod uwagę m. in.: rolę firmy w życiu gospodarczym i społecznym 
gminy, pozyskiwanie nowych partnerów, rynków zbytu, zwiększanie 
zatrudnienia i ilości placówek. Tegorocznego laureata poznaliśmy  
w piątek, 23 lutego, podczas uroczystości w Centrum Kultury w Pawło-
wicach. Zgodnie ze zwyczajem, Medal Wojana wręczył ubiegłoroczny 
laureat Zbigniew Goraus - właściciel firmy AR-MET z Pawłowic.

Przedsiębiorstwo SOTM ma swoją siedzibę przy KWK „Pnió-
wek”. Firma, zatrudniająca ponad 50 pracowników, obsługuje plac 
rozładunkowy KWK „Pniówek” oraz rozładowuje odpady pokopal-
niane na zwałowisku „Kościelniok” w Krzyżowicach i KWK „Borynia”  
w Jastrzębiu-Zdroju. Świadczy również usługi budowlane, rozbiór-
kowe i remontowe. - Nasza firma jest związana z KWK „Pniówek” od 
początku istnienia. Dziękujemy Kapitule Konkursu za to, że zostaliśmy 
zauważeni i docenieni – mówił w czasie gali prezes SOTM Bogusław 
Gawor. W podziękowaniu za wyróżnienie wręczył wójtowi żółte róże 
z niebieskimi wstążkami – takie są bowiem barwy firmy - oraz kosz 
wypełniony krówkami. Słodkości są jednym ze znaków rozpoznaw-
czym przedsiębiorstwa. Prezes firmy, który z pasją kibicuje drużynie 
GKS „Pniówek'74” Pawłowice, cukierki zabiera na wszystkie mecze, 
częstując nimi zawodników i kibiców.

Wójt gminy Franciszek Dziendziel, w swoim wystąpieniu podkreślił 
rolę przedsiębiorców w rozwoju gminy. Zauważył, że na terenie naszej 
gminy funkcjonuje 1350 firm, które generują blisko 20 tys. miejsc pra-
cy. To więcej niż mieszkańców gminy! - Około 1/3 gminnego budżetu 
stanowią podatki i opłaty od firm – mówił.

Nagrody za przestrzeń 
Przedsiębiorcy nie tylko ożywiają gospodarkę, ale również 

poprzez dbałość o wizerunek firmy wpływają na estetykę gminy. 
Po raz czwarty wójt gminy wręczył pamiątkowe dyplomy firmom  
i przedsiębiorstwom, które zwracają szczególną uwagę na estetycz-
ne zagospodarowanie przestrzeni. Wśród tegorocznych laureatów 
znaleźli się: „Cyprianówka” z Warszowic, PW METKOM z Warszowic 
oraz KWK „Pniówek”.

„Cyprianówka” świadczy usługi noclegowe, zajmuje się organizacją 
wesel, przyjęć oraz organizacją cateringów. W imieniu właścicielki 
Leokadii Skiby wyróżnienie odebrał jej mąż Edward Skiba oraz córka 
Ewa Szczygieł. PW METKOM działa na terenie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Warszowicach, zajmując się produkcją i dys-
trybucją systemów rurociągowych. Wyróżnienie odebrał właściciel 
Tomasz Król. Nagrodę dla KWK „Pniówek” – zakładu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A., największego zakładu pracy na terenie gminy, 
odebrał dyrektor Józef Jaszczyk.

Gratulacje przedsiębiorcom złożył obecny na spotkaniu Tadeusz 
Donocik - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic, nato-
miast prezes pawłowickiej delegatury RiG Eugeniusz Piechoczek  
w swoim wystąpieniu przyjrzał się problemom przedsiębiorczości 

pod kątem społecznym. 
Piotr Sikora z KSSE S.A. za-
chęcał przedstawicieli biz-
nesu do rozwoju w ramach 
strefy ekonomicznej, która 
powstała przy obwodni-
cy Pawłowic. W tym roku  
w ofercie dla przedsiębior-
ców pojawią się pierwsze 
tereny inwestycyjne.

Na zakończenie wystą-
pił zespół Lotharsi z Żor,  
w wykonaniu którego usły-
szeliśmy przeboje Louisa 
Armstronga oraz światowe 
przeboje.

 Sabina Bartecka

KWK ,,Pniówek".

Cyprianówka w Warszowicach.

PW METKOM.

Od lewej stoją: wójt gminy Franciszek Dziendziel, dyrektor KWK ,,Pniówek" Jó-
zef Jaszczyk, Ewa Szczygieł i Edwart Skiba z Cyprianówki, Tomasz Król -  wła-
ściciel PW METKOM oraz przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura.

Medal Wojana odbiera Bogusław Gawor - prezes SOTM Sp. z o.o.
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5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Firma z Tradycjami 2018 „SOTM Sp. z o.o.”
Działalność firmy „SOTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nierozerwalnie związana jest z funkcjonowa-

niem kopalni KWK „Pniówek”. 
Spółka powstała w czerwcu 1997 roku 

na bazie przekształceń restruktury-
zacyjnych w górnictwie. Działalność 
rozpoczęła w listopadzie tego sa-
mego roku, zajmując się tym, czym 
przed restrukturyzacją zajmowali się 

pracownicy zatrudnieni na oddziale 
MPP-3 KWK „Pniówek”, którzy wraz  
z przekształceniem stali się udziałow-
cami „SOTM Sp. z o.o.”

W 2004 roku firma przeniosła siedzibę do nowego budynku przy 
ul. Kruczej 18 w Pniówku. Obecnie Spółka zatrudnia 55 pracowników 
na umowę o pracę z gminy Pawłowice, Jastrzębia-Zdroju i Żor.

Trzonem działalności firmy jest obsługa placu składowego KWK 
„Pniówek”, a przede  wszystkim prace załadunkowe i rozładunkowe, 
gospodarka złomem, segregacja oraz odzyskiwanie części użytecz-
nych i nadających się do remontu lub ponownego użycia. Wiąże się 
to z koniecznością utrzymania około ośmiu hektarów powierzchni, 
czterech torowisk żurawi, torów 
wąskich, torów kolejowych nr 31 
i 33 na bocznicy kolejowej oraz 
dróg dla pojazdów samochodo-
wych, aby rozładunek wagonów 
i samochodów dostawczych 
mógł odbywać się rytmicznie  
w systemie trzyzmianowym. 

SOTM zajmuje się również roz-
ładunkiem wagonów z odpadów 
pokopalnianych na zwałowisku 
„Kościelniok” w Krzyżowicach 
i KWK „Borynia” w Jastrzębiu- 
Zdroju wraz z utrzymaniem infra-
struktury kolejowej w tych rejo-
nach. Dbanie o drogi kolejowe na 
terenie, gdzie występują szkody 
górnicze to nie lada wyzwanie, 
bo tory nieustannie podlegają 
odkształceniom i wymagają 
bieżących remontów. 

Firma SOTM wykonuje rów-
nież wiele zadań o charakte-
rze remontowo-budowlanym. 
Przeprowadziła m. in. moderni-
zację boiska trawiastego przy 
Gminnym Ośrodku Spor tu  
w Pawłowicach wraz z ułożeniem 

nawierzchni z naturalnej trawy i budową automatycznego systemu 
nawadniania. Efektem pracy Spółki jest również przebudowany plac 
wokół pomnika św. Barbary i przed bramą wejściową na kopalnię 
„Pniówek” oraz przebudowa elewacji budynków nadszybia czy 
wentylatorów.   

Wiele zadań związanych jest z usuwaniem skutków szkód gór-
niczych, na przykład: wykonanie wałów przeciwpowodziowych na 
Pszczynce i Pawłówce, remonty dróg i chodników, likwidacja zalewisk. 

Pracownicy firmy zawsze uczestniczą w sytuacjach kryzysowych 
przy powodziach i podtopieniach, kiedy niezbędna jest natych-
miastowa pomoc przy zabezpieczaniu terenów przed zalaniem  
i w usuwaniu skutków powodzi. 

SOTM realizuje także roboty specjalistyczne: antykorozyjne  
i zbrojeniowe, rozbiórki budynków i budowli, prace melioracyjne, 
remonty torów kolejowych. Jednym z wyzwań ubiegłego roku była 
przebudowa przepustu żelbetowego o długości 55 metrów i na głę-
bokości 9 metrów do przekierowywania wody z zalewiska do rzeki 
Bierawki w Szczygłowicach.     

Od początku swojej działal-
ności firma związana jest z piłką 
nożną i Górniczym Klubem Spor-
towym „Pniówek'74” działającym 
w gminie Pawłowice. Wspiera 
również  Uczniowski Klub Spor-
towy „Aquatica” z Pawłowic i inne 
organizacje - także spoza terenu 
gminy - oraz szkoły, między in-
nymi Szkołę Podstawową nr 2  
i Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jana Pawła II w Osiedlu 
Pawłowicach. 

Firma pamięta również o lu-
dziach chorych i potrzebujących. 
Wspiera Fundację Kliniki Hema-
tologii w Katowicach i co roku 
przekazuje datki dla Fundacji 
„Zdążyć z Pomocą”, której misją 
jest ratowanie zagrożonego życia 
dzieci.      

Spółka chętnie uczestniczy  
w gminnych wydarzeniach i im-
prezach sportowych. W 2015 roku 
drużyna SOTM zajęła trzecie miej-
sce w Sztafecie Samorządowców 
i Przedsiębiorców organizowanej 
w ramach Biegu Pawłowickiego.  

SOTM 

Sp. z o.o.

Bogusław Gawor
ul. Krucza 18

43-251 Pniówek

FIRMA Z TRADYCJAMI 2018
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6 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Jarząbkowice

Krzyżowice

Zebrania wiejskie w sołectwach
Trwają zebrania wiejskie. W lutym z władzami gminy spotkali się mieszkańcy Jarząbkowic, Krzyżowic i Pielgrzymowic.

Scenariusz spotkania za każdym razem wygląda podobnie, choć poruszane tematy dotyczą przede wszystkim mieszkańców 
konkretnego sołectwa. Najpierw wójt gminy Franciszek Dziendziel przedstawia ubiegłoroczne prace i przedsięwzięcia wyko-
nane na rzecz sołectwa i kluczowe zadania do realizacji w 2018 roku. Spotkania prowadzą sołtysi, którzy omawiają działania 
rady sołeckiej w minionym roku i przedstawiają plan pracy na rok bieżący. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczą również 
przedstawiciele policji i OPS Pawłowice.      

W zebraniu, które odbyło się 15 lutego, uczestni-
czyło około 50 osób. Poruszono m.in. temat jakości po-
wietrza, bezpańskich psów oraz inwestycji na drogach.

Na zebranie w Krzyżowicach, 20 lutego, przybyła 
rekordowa liczba mieszkańców. W spotkaniu z władza-
mi gminy uczestniczyło ponad sto osób!

W tym roku w Jarząbkowicach realizowana będzie duża inwestycja 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Przy ul. Kasztanowej powstanie 
boisko, drewniana altana służąca mieszkańcom jako miejsce spotkań  
w plenerze, zagospodarowany będzie plac zabaw i siłownia „pod 
chmurką”.

W wolnych głosach i wnioskach zwrócono uwagę na problem smo-
gu. Jeden z mieszkańców apelował o akcję edukacyjną mającą na celu 

Zebranie zdominował temat szkód górniczych. Krzyżowice są nara-
żone na negatywne skutki eksploatacji węgla prowadzonej prze dwa 
zakłady wydobywcze: KWK „Pniówek” i KWK „Borynia”. Przedstawiciele 
obydwu zakładów wzięli udział w zebraniu, przedstawiając planowaną 
eksploatację na terenie Krzyżowic w ciągu najbliższych dwóch lat oraz 
działania związane z usuwaniem szkód górniczych. Bogumiła Oberska 
 z działu szkód KWK „Pniówek” poinformowała, że w 2018 roku plano-
wany jest I etap prac związanych z podniesieniem i uszczelnieniem 
obwałowania rzeki Pszczynki (jak poinformowano wały mają być 
podnoszone średnio o ok. 1,5 metra) – jest już pozwolenie na budowę, 
wybrano wykonawcę, prace rozpoczną się wiosną. W I etapie roboty 
będą prowadzone w rejonie stawów i będą kierować się w stronę mostu. 
W 2019 roku prace ruszą w przeciwnym kierunku – ich początek będzie 
miał miejsce w rejonie kościoła. W bieżącym roku kopalnia zamierza 
zakończyć prace projektowe związane z przebudową mostu uraz układu 

uświadomienie mieszkańcom, że paląc w piecach śmieci szkodzą sobie 
i swoim najbliższym. – W niektóre dni dosłownie nie ma czym oddychać 
– mówił mieszkaniec. – To, co wychodzi przez komin, wdychamy przez płu-
ca. Najbardziej z powodu zanieczyszczenia powietrza cierpią nasze dzieci.

W dalszej części zebrania zwrócono się o zmianę organizacji ruchu 
w rejonie skrzyżowania ulic: Łąkowej, Kasztanowej i Tuwima – miesz-
kańcy chcą, aby ustawiono tam znak STOP i ograniczono prędkość 
na ul. Łąkowej do 40 km/h. Mieszkańcy prosili również o interwencję  
w sprawie wałęsających się bezpańskich psów, które zakłócają ciszę 
nocną i zagrażają bezpieczeństwu pieszych.  Poinformowali, że mają 
problem z dostępem do sieci telefonii komórkowej na terenach 
znajdujących się m. in. w rejonie przystanku autobusowego i wzdłuż  
ul. Zawadzkiego aż do Golasowic.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie st. sierż. 
Szymon Czysz zachęcał mieszkańców do korzystania z aplikacji na 
telefon komórkowy „Moja komenda”. To bezpłatna aplikacja, dzięki 
której odnajdziemy dzielnicowego, opiekującego się naszym rejo-
nem zamieszkania oraz najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusz 
przestrzegał mieszkańców przed oszustwami przez telefon. – Niektóre 
rozmowy mogą okazać się dla nas bardzo kosztowne – mówił. – Zwra-
cajmy uwagę na numer telefonu: od jakiej zaczyna się cyfry i czy zgadza 
się liczba wyświetlających się cyfr. Nie oddzwaniajmy odruchowo pod 
nieznane numery - apelował.

komunikacyjnego w jego rejonie – realizacja zaplanowana jest na 2020 
rok. Kopalnia zawarła również porozumienie z Powiatowym Zarządem 
Dróg w sprawie naprawy ul. Orlej na odcinku od ronda do skrzyżowania 
z ul. Ligonia – prace będzie realizował powiat, a sfinansuje je kopalnia.

Sołtyska Beata Wala poruszyła temat, o którym jest głośno w sołec-
twie od kilku tygodni - planowanego wyburzenia uszkodzonego przez 
szkody górnicze Domu Ludowego ze strażnicą i wybudowania go na 
nowo na terenie chronionym przed eksploatacją np. przy kościele. Jak 
wyjaśnił wójt, kopalnia zleciła wykonanie analizy finansowej, która ma 
wskazać, czy bardziej opłaca się remontować budynek, czy lepiej jest 
wybudować nowy. Odtworzenie tego rodzaju obiektu wymagałoby 
jednak znacznych nakładów finansowych związanych również z zago-
spodarowaniem terenu. Mieszkańcy zwrócili uwagę na fakt, że budynek 
powstał w czynie społecznym, wysiłkiem wielu osób.

Wnioski mieszkańców dotyczyły udostępnienia w Urzędzie Gminy 
dokumentów dotyczących planów wydobywczych dla obszaru Krzy-
żowic, tym bardziej, że toczy się postępowanie w sprawie wydłużenia 
istniejącej koncesji na wydobywanie węgla przez KWK „Pniówek” do roku 
2052. Inwestycja dotyczy obszaru górniczego Krzyżowice III i ma być 
realizowana na terenie Pawłowic, Krzyżowic oraz Pniówka. Informacje 
o skutkach oddziaływania na środowisko zawiera raport środowiskowy, 
który kopalnia przygotowała dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska. Można się z nim zapoznać w Katowicach, w siedzibie RDOŚ, ale 
dla mieszkańców łatwiej byłoby dotrzeć do urzędu gminu, dlatego wójt 
zadeklarował próbę ściągnięcia dokumentu na miejsce.

Inne sprawy poruszone przez mieszkańców dotyczyły oświetlenia wcin-
ki ul. Śląskiej, wzrostu podatku za drogi oraz objęcia komunikacją lokalną ul. 
Kuboszka i ul. Partyzantów. Na koniec sołtyska Beata Wala poinformowała  
o dożynkach sołeckich, które odbędą się 26 sierpnia. Zachęcała miesz-
kańców do korzystania z altany znajdującej się przy Domu Ludowym. 
Można w niej organizować spotkania i imprezy na ponad 30 osób.
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Pielgrzymowice

Obradowała Komisja 
Bezpieczeństwa

21 lutego, w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyło się po-
siedzenie Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Urzędzie 
Gminy. W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Franciszek 
Dziendziel, pracownicy urzędu, policji, sołtysi, a także 
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. 

88 kolizji, 10 wypadków  
Pierwszym punktem obrad było omówienie stanu bezpie-

czeństwa na terenie gminy w ciągu ubiegłego roku. Jak wynika  
z raportu KPP w Pszczynie, w okresie od stycznia do grudnia 2017 
r. na terenie naszej gminy odnotowano 98 zdarzeń – doszło do 
88 kolizji i 10 wypadków, w których 12 osób zostało rannych,  
a 3 osoby zginęły. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Pawłowicach 
(66), Warszowicach (18) i Pielgrzymowicach (6). Do wypadków 
najczęściej dochodziło w poniedziałki i piątki w godzinach między 
12.00 a 15.00. 

Wnioski komisji dotyczyły poprawy bezpieczeństwa na łuku 
drogi krajowej za skrzyżowaniem z DW 938 – w miejscu tym 
nagminnie samochody wpadają do rowu. Zwrócono uwagę, że 
znacznie pogorszyło się bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DK-81  
z ul. Wyzwolenia i Zjednoczenia (przy źródełku). Zmiana orga-
nizacji ruchu na skrzyżowaniu ze światłami, spowodowała, iż 
wiele samochodów w rejonie źródełka skręca z drogi krajowej do 
centrum Pawłowic, blokując pas szybkiego ruchu drogi krajowej  
i powodując duże zagrożenie. Stwierdzono, że należy wystąpić do 
GDDKIA w Katowicach o wprowadzenie zakaz skrętu w lewo z DK-

81 na ul. Zjednoczenia w Pawłowicach i lepiej oznakować istniejące 
przejście dla pieszych, znajdujące się w rejonie tego skrzyżowania.

Kolizje drogowe zdarzają się również w rejonie skrzyżowań  
z obwodnicą. Dochodzi do nich zwłaszcza na lewoskrętach – kie-
rowcy skręcający z ul. Zjednoczenia na obwodnicę nie zachowują 
na skrzyżowaniu należytej uwagi, w rezultacie czego dochodzi do 
stłuczek z samochodami jadącymi na wprost.

Dla bezpieczeństwa uczniów z Pielgrzymowic
Omówiono również temat ograniczenia prędkości na ul. Łąko-

wej w Jarząbkowicach oraz bezpieczeństwa dzieci w rejonie przy-
stanku autobusowego na ul. Powstańców Śląskich w Pielgrzymowi-
cach. Komisja uznała, że dla bezpieczeństwa dzieci należy przenieść 
przystanek autobusowy znajdujący się naprzeciw szkoły w rejon 
stacji transformatorowej. Taka zmiana poprawi bezpieczeństwo 
uczniów. W tym roku planowana jest przebudowa parkingu przy 
szkole i zmiana lokalizacji wejścia głównego do szkoły.    

W dalszej części posiedzenia sołtyska Krzyżowic Beata Wala 
przedstawiła problem notorycznego parkowania samochodów 
osobowych na „mijankach” znajdujących się na ul. Partyzantów. Na 
miejscach wyznaczonych do bezpiecznego mijania się samocho-
dów parkują przede wszystkim mieszkańcy przyległych posesji. 
Komisja brała pod rozwagę możliwości wprowadzenia zakazu 
postoju lub parkowania. 

W wolnych głosach ponownie zwrócono się m.in. o montaż 
fotoradaru na DK-81w rejonie ul. Stawowej oraz o wprowadzenie 
ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinku od szkoły podsta-
wowej do przedszkola na ul. Pszczyńskiej w Warszowicach. Jak po-
informował przedstawiciel PZD, na ul. Pszczyńskiej w Warszowicach 
(rejon przedszkola) oraz na ul. Śląskiej w Krzyżowicach mają być 
montowane radary z wyświetlaczem prędkości. 

 Sabina Bartecka

OSTATNIE 
ZEBRANIA 
WIEJSKIE

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

22 lutego, odbyło się zebranie wiejskie w Piel-
grzymowicach. Poruszane tematy dotyczyły głównie 
inwestycji na drogach oraz komunikacji.

Pytania mieszkańców dotyczyły m.in. remontu ulic Widokowej i Wi-
śniowej. W tym roku zostaną opracowane projekty przebudowy obydwu 
dróg oraz rozpoczną się roboty związane z budową odwodnienia. Dla 
mieszkańców najważniejsza okazała się jednak informacja, że po 30 
latach znikną betonowe płyty, którymi utwardzona była droga. Porusze-
nie wśród mieszkańców wywołała sprawa dojazdu do szkoły uczniów  
z ul. Borowej. Autobus zabiera dzieci już o godz. 6.30. Na razie nie można 
jednak znaleźć satysfakcjonującego dla wszystkich rozwiązania – nie jest 
możliwe przesunięcie kursu, o które wnioskowali rodzice. Na zebraniu 
pojawił się również temat ewentualnej eksploatacji górniczej. Radna 

powiatowa Agata Tucka – Marek zgłosiła wniosek dotyczący powołania 
zespołu ds. dialogu ze Spółką Węglową w sprawie raportu oddziaływania 
na środowisko. W skład zespołu mieliby wejść radni, sołtys, przedstawi-
ciele stowarzyszeń, geolodzy i fachowcy. W dalszym ciągu jednak nie 
wiadomo, kiedy eksploatacja na terenie sołectwa miałaby się rozpocząć. 
Aktualnie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentów 
potrzebnych do uzyskania koncesji na wydobycie.

Kolejne wnioski mieszkańców dotyczyły oświetlenia skrzyżowania 
ulic Gruntowej i Daszyńskiego, odnowienia oznakowania poziomego na 
ul. Zebrzydowickiej, remontu ul. Granicznej. Pytano również o remont 
ul. Zielonej. Na lata 2018/2019 zaplanowano przy tej drodze  budowę 
kanalizacji sanitarnej, a po wykonaniu prac naprawę nawierzchni. Na 
odcinku do przepustu zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, 
natomiast pozostały odcinek zostanie utwardzony kamieniem. 

 Sabina Bartecka
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NA KARTACH HISTORII

Rzeźbiarze z Pawłowic (część II)
Pawłowice jako ośrodek snycerstwa znane były w Polsce 

i za granicą. Wśród mistrzów, którzy drogę zawodową zwią-
zali z obróbką drewna bądź kamienia, nie zabrakło artystów. 

Jednym z wielu był Rajnhold Tomasz Domin. Urodził się 14 grudnia 
1913 r. w Pawłowicach. Ukończył kra-
kowską Akademię Sztuk Pięknych. Życie 
artystyczne prowadził w Chorzowie, 
miał pracownię przy ulicy Sienkiewicza 
5. Artysta plastyk – rzeźbiarz był nauczy-
cielem rysunku i anatomii m. in. w Liceum 
Plastycznym w Katowicach i na Wydziale 
Grafiki Filii ASP w Katowicach. Jest twórcą 
chorzowskich pomników: Juliusza Ligo-
nia (odsłonięcie 24.04.1949 r.), Fryderyka 

Chopina (odsłonięcie w rocznicę śmierci artysty 16.10.1949 r.), Adama 
Mickiewicza (wysokość rzeźby 3,8 m – odlew z żeliwa wykonany  
w Zakładach Urządzeń Technicznych w Gliwicach, odsłonięcie 
18.05.1958 r.). Spod dłuta Rajnholda Tomasza Domina wyszły płasko-
rzeźby stacji Drogi Krzyżowej w kościele św. Antoniego w Chorzowie 
oraz popiersie Juliusza Słowackiego w holu I Liceum Ogólnokształcące-
go. Artysta zmarł 23 grudnia 1964 r. w Chorzowie i został pochowany na 
cmentarzu parafialnym św. Jadwigi. Jego grób nie zachował się, jednak  
o rzeźbiarzu przypomina tablica pamiątkowa zamontowana na kaplicy 
cmentarnej. Została odsłonięta 16.10.1999 r. dzięki staraniom Stowa-
rzyszenia Miłośników Chorzowa, jej twórcą jest chorzowski artysta 
Gerard Grzywaczyk. Również ulica w Chorzowie nosi imię Rajnholda 
Tomasza Domina.

Jednym z uczniów założyciela pawłowickiej szkoły rzeźbiarskiej, 
Jana Janoty, był Juliusz Dziendziel (ojciec obecnego Wójta Gminy 
Pawłowice Franciszka Dziendziela). Urodził się 31.03.1910 r., ojciec 
Franciszek był stolarzem. Tajniki artystycznego rzemiosła poznawał  
w Raciborzu i Mikołowie. Jego przedwojenna pracownia znajdowała się 
w Pawłowicach (przy wjeździe na ul. Polną). Juliusz Dziendziel był współ-
twórcą ołtarza w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Nie-
stety, nie zachował się do naszych czasów,  w latach siedemdziesiątych  
w żorskiej świątyni zamontowano inny ołtarz. We współpracy z mi-
strzem stolarskim Orszulikiem z Żor Juliusz Dziendziel wykonywał zdo-
bione elementami snycerskimi meble, które eksportowane były do Sta-
nów Zjednoczonych i znajdowały też wielu nabywców w Polsce. Tworzył 
także pojedyncze rzeźby sakralne np. patronki kolejarzy – św. Katarzyny. 
W czasie II wojny światowej brał udział w walkach na froncie zachodnim. 
Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Pawłowic, został skie-

rowany do pracy przymusowej  
w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym w Jarząbkowicach. Był 
represjonowany przez ówczesne 
władze i w 1951 r. zmuszony 
do likwidacji swojego zakładu. 
Pracował z Alojzym Zdziebło 
w warsztacie przy ulicy Wodzi-
sławskiej w Pawłowicach. Jednak 
mistrzowie zmienili profil swojej 
działalności, rzeźby sakralne 
tworzyli okazjonalnie, ponie-
waż powojenna rzeczywistość  
i stosunek ówczesnych władz do 
Kościoła nie sprzyjały rzemiosłu 
artystycznemu. Juliusz Dzien-

dziel jako mistrz stolarski kształcił 
uczniów (wśród nich byli m.in. 
bracia Niezgodowie), nieco póź-
niej został kierownikiem stolarni 

w przedsiębiorstwie FADOM. Zginął tragicznie w 1979 r. w wypadku 
drogowym. Syn Juliusza Dziendziela, Ernest, pozostał wierny rodzin-
nej tradycji stolarskiej. Natomiast najmłodszy – Franciszek Dziendziel  
z zawodu geolog, jest autorem projektów i wykonawcą kamiennych 
dzieł w miejscach narodowej pamięci: pomnika Ofiar Oświęcimskich 
przy kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, obelisku ku czci 
zamordowanych w 1943 r. policjantów (cmentarz parafialny w Paw-
łowicach), pomnika Ofiar Marszu Śmierci przy kościele w Mszanie, 
Grobu Nieznanego Żołnierza (cmentarz parafialny w Warszowicach 
i komunalny w Pawłowicach), tablicy upamiętniającej pawłowickich 
policjantów zamordowanych w 1940 r. w pobliżu Ostaszkowa, obelisku 
wykonanego w Jubileuszowym Roku 2000 dla upamiętnienia księży 
i sióstr zakonnych pochodzących z parafii Pielgrzymowice, nagrobka 
kaprala WP Jana Rumiana poległego w kampanii wrześniowej w 1939  
r. w Warszowicach. cd. na stronie 9.

Herb księcia biskupa Stanisława Paw-
łowskiego na odbudowanej w 1993 

roku wieży, wykonany społecznie przez 
miejscowego artystę Floriana Czerwiń-
skiego wg wzoru polichromii wewnątrz 

kościoła nad portalem do zakrystii z 
dodaniem roku budowy kościoła 1596.

Maksymilian Szymura ze swoim synem – obok warsztatu (1962 r.)

Montaż ołtarza w kościele pw. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 
Od lewej: Paweł Gałuszka, obok figurki Józef Frysz, za nim siedzi  

Bernard Frysz, z prawej stoi Alojzy Martis.

Ołtarz w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, którego  
Juliusz Dziendziel był współtwórcą. Ołtarz nie zachował się do naszych czasów.
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Z ŻYCIA GMINY

„Fasiangi”, czyli 
ostatki 

Tydzień Olimpijski  
w Krzyżowicach

Przedszkolaki z Pawłowic uczestniczyły w kolorowej 
paradzie przebierańców, która odbyła się podczas ostat-
ków na Słowacji. Wyjazd był częścią międzynarodowego 
projektu.  

Co to jest olimpiada? I skąd się wzięła? Czym jest dla 
sportowców? Kiedy odbędą się następne i czego możemy 
się dowiedzieć o miejscu ich rozgrywania? Na te, i mnóstwo 
innych pytań uczniowie klas I – III szukali odpowiedzi pod-
czas Tygodnia Olimpijskiego zorganizowanego w dniach 
19-23 lutego.

10 lutego, dzieci z Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Paw-
łowicach wraz ze swoimi opiekunami oraz nauczycielami odwiedziły 
zaprzyjaźnione przedszkole w Tepliczce nad Wagiem na Słowacji. 

Poznali m.in. symbolikę kół olimpijskich, położenie geograficzne 
Pjongczang, rozmawiali o zdrowym odżywianiu się i ważnej roli 
śniadania (nie tylko dla sportowców), by w końcu zrobić samodziel-
nie posiłek.

Żelaznym punktem programu były szkolne Igrzyska Olimpijskie, 
podczas których uczniowie mogli zmierzyć się z konkurencjach 
olimpijskich – łyżwiarstwie szybkim, łyżwiarstwie figurowym, skokach 
narciarskich i saneczkarstwie. Oczywiście konkurencje te z dyscypli-
nami olimpijskimi łączyła jedynie nazwa. Najważniejsze, że wszyscy 
uczestnicy spisali się rewelacyjnie, bawiąc się sportem, w myśl hasła 
olimpijskiego: „Nie wynik jest najważniejszy, lecz udział”.  Na korytarzu 

mogli podziwiać plakaty dotyczące olimpiady, a więc koła olimpijskie, 
a także logo tegorocznych igrzysk w Pjongczang.

Wzorem zawodów sportowych miniony tydzień obfitował  
w prawdziwe sportowe emocje. Szkoda tylko, że na kolejny Tydzień 
Olimpijski uczniowie muszą poczekać aż 4 lata!

Kilka miesięcy wcześniej (w październiku) przedszkolaki ze Słowacji 
gościły w Pawłowicach, gdzie między innymi uczestniczyły w Święcie 
Kapusty. W listopadzie, dzieci z grupy „Plastusie” mogły zobaczyć, jak 
wyglądają słowackie szkubaczki.  

Wzajemne odwiedziny są możliwe, gdyż placówki wspólnie 
realizują projekt pt. „Mieszkańcy polsko – słowackiego pogranicza 
odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze 
euroregionu”, który jest współfinansowany w ramach Programu 
Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. 

Celem wyjazdu, który miał miejsce 10 lutego, było poznanie 
tradycji znanej na Słowacji pod nazwą „Fasiangi”. Jest to zabawa 
organizowana na zakończenie karnawału, której zwykle towarzyszą  
zabawy z przebierańcami. W tym roku, po raz pierwszy w tym wyda-
rzeniu uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy. Najpierw brali udział 
w zabawach integracyjnych oraz warsztatach plastycznych, podczas 
których wykonali maski karnawałowe, a następnie wzięli udział  
w największej atrakcji spotkania – kolorowej paradzie przebierańców, 
która przemaszerowała ulicami Tepliczki nad Wagiem. 

Pawłowickie przedszkole już przygotowuje się do słowackiej 
rewizyty w marcu, podczas której uczestnicy projektu, spotkają się 
razem podczas zabaw i warsztatów integracyjnych. Atrakcją programu 
będzie wspólny wyjazd do pszczyńskiej Zagrody Żubrów. bs

dok. ze strony 8.
Pawłowiccy mistrzowie mieli swój udział w odbudowie za-

bytków i obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych. Wykonali 
elementy wyposażenia budynku adaptowanego na kościół w Bziu 
(drewniana, zabytkowa świątynia spłonęła w 1942 r.). Znacznym 
zniszczeniom w czasie działań wojennych uległ kościół w Pawło-
wicach; Bernard Frysz (1912-1978) – rzeźbiarz, uczeń Jana Janoty, 
wykonał po wojnie, jako wotum za szczęśliwy powrót do domu, 
rzeźbę Matki Boskiej Fatimskiej i figurki dzieci. Ponadto wyrzeźbił 
figury do ołtarza głównego oraz ambonkę do czytania lekcji. Jest 
autorem rzeźb do kościołów: w Studzionce, Wiśle Małej, Koszęcinie 
i Woźnikach.  

Od kilkudziesięciu lat szeroko znanym, cenionym mistrzem 
stolarskim jest Maksymilian Szymura, który przez 25 lat był 
członkiem Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w Katowi-
cach, która potwierdzała kwalifikacje osób wykonujących dane 
rzemiosło. M. Szymura był uczniem mistrza stolarskiego Orszulika  

z Żor, w roku 1955 założył swój własny warsztat stolarski, na począt-
ku wykonywał głównie trumny. Z upływem lat rozbudował swój 
zakład, zakupił nowe maszyny i rozpoczął produkcję mebli, które 
eksportowane były także za granicę m.in. do Austrii.

Bogaty dorobek pawłowickich mistrzów drewna i kamienia  
– współcześnie mniej znany, częściowo zapomniany – godzien jest 
bliższego poznania oraz szerszego opracowania. Ludzie i ich dzieła 
żyją bowiem tak długo, dopóki trwa pamięć o nich.

Oprac. Klub Milośników Historii przy GBP w Pawłowicach
Źródła: 

• S. Pisarek: „Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach”, 
Pawłowice 1996 • A. Lapski: „Spacery ulicami Chorzowa”, Chorzów 
2014 • Źródła wywołane: rozmowa z Franciszkiem Dziendzielem,

relacje uczestników spotkania Klubu Miłośników Historii dn. 
21.02.2018 r.,  rozmowa z Maksymilianem Szymurą.

Fotografie: archiwa prywatne rodzin: Dziendziel, Frysz, Szymura
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Bilety w cenie 8 zł (ulgowy)  
i 12 zł (normalny) 

do nabycia przed seansem.

„Fatima. 
Ostatnia tajemnica”

18 marca, godz.18.30, Sala widowiskowa 
Centrum Kultury

Zbliża się Jarmark 
Wielkanocny

    Gmina Pawłowice serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, 
w tym koła gospodyń wiejskich, szkoły, rzemieślników, wytwórców 
produktów lokalnych, rękodzielników oraz stowarzyszenia z naszego 
regionu do rezerwowania miejsc w kolejnym już jarmarku organizo-
wanym przez Gminę Pawłowice.

Jarmark rozpocznie się w niedzielę, 25 marca i potrwa do środy, 28 
marca 2018 r. Za każdy dzień handlu, pobierana będzie symboliczna 
opłata w wysokości 1 zł.

Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.pawlowice.
pl oraz w Urzędzie Gminy Pawłowice) należy wypełnić i dostarczyć 
do tutejszego Urzędu, bądź wysłać na adres gmina@pawlowice.pl.

Więcej informacji w Referacie Infrastruktury Komunalnej tel. 32/ 
4756 332.
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Poczytaj o himalaistach
Śnieg, wiatr, niebezpiecznie niskie temperatury – to 

codzienność dla polskich himalaistów, którzy kontynuują 
rozpoczętą pod koniec zeszłego roku Narodową Zimową 
Wyprawę na K2 (8611 m n.p.m.).

W związku z dużym zainteresowaniem ekspedycją oraz licznymi 
doniesieniami medialnymi, Gminna Biblioteka Publiczna w Paw-
łowicach zachęca do zapoznania się z bogatym księgozbiorem, 
pozwalającym zrozumieć motywację polskich wspinaczy, którzy 
w ekstremalnych warunkach zdobywali najwyższe szczyty świata. 
W poprzednich latach, w ramach Dnia Podróżnika, gościli u nas: 
Krzysztof Wielicki – nestor polskiego himalaizmu, kierownik trwa-
jącej wyprawy na K2 oraz Jacek Czech – alpinista, jeden z założycieli 
programu Polski Himalaizm Zimowy.

Koncert z pokazem mody 
w Pielgrzymowicach

Tam trzeba być! Koniecznie. 24 marca o godz. 17.00  
w auli Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach odbędzie 
się kolejna edycja koncertu „Gramy i wspieramy”. W progra-
mie występy i pokaz mody.    

Organizatorami wydarzenia są: młodzież oraz absolwenci szkoły 
w Pielgrzymowicach, społeczność Pielgrzymowic i ich przyjaciele. 
Koncert organizowany jest, aby wesprzeć podopiecznych Domu 
Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: występy wokalne, 
taneczne, teatralne oraz jarmark słodkości i poduszkostworów. 
Wydarzeniem będzie z pewnością koncert młodego gitarzysty 
akustycznego i kompozytora - Janka Pentza. Artysta, obracający się 
w stylistyce fingerstyle, muzyce rockowej i klasycznej, jest zwycięzcą 
wielu prestiżowych konkursów.

Podczas koncertu wystąpią również młodzi artyści z Pielgrzy-
mowic i okolic, których pasją jest muzyka i taniec. Absolwentka 
szkoły w Pielgrzymowicach, niezwykle utalentowana Marta Sierna 
zaprezentuje swoją najnowszą kolekcję. Tym razem obok pięknych 
dziewcząt na wybiegu zobaczymy również przystojnych modeli. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. Wstęp za wrzut do 
puszki!

W swoich zbiorach biblioteka posiada m.in.:
- wydaną w 2017 r. książkę autorstwa Adama Bieleckiego i Do-

minika Szczepańskiego „Spod zamarzniętych powiek”,
- wydaną w 2017 r. autobiografię Piotra Pustelnika „Ja, pustelnik. 

Autobiografia”,
- wydany w 2017 r. zbiór wspomnień o polskiej himalaistce 

„Wanda: opowieść o sile życia i śmierci : historia Wandy Rutkiewicz”, 
autorstwa Anny Kamińskiej,

- wydany w 2015 r. wywiad - rzekę z Krzysztofem Wielickim 
„Mój wybór”,

- wydaną w 2016 r. książkę autorstwa Dariusza Kortko i Marcina 
Pietraszewskiego „Kukuczka: opowieść o najsłynniejszym polskim 
himalaiście”.

Na prośbę czytelników Gminna Biblioteka Publiczna w Pawło-
wicach w najbliższym czasie planuje zorganizowanie kolejnego 
spotkania ze znanym himalaistą.

NOWA WYSTAWA
Galeria II piętro

Centrum Kultury 
Pawłowice

„Pomiędzy czernią a bielą”
Zbiorowa ekspozycja prac 4 artystek: Anety Głowackiej, 

Katarzyny Pyki, Aleksandry Bury i Anny Wajdy.
Zapraszamy!  

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.
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Sztafeta biegowa  
w Pawłowicach

Wszystkich biegaczy naszej gminy zapraszamy do 
udziału w sztafecie, która prowadzić będzie szlakami so-
łectw gminy Pawłowice. Wydarzenie będzie miało charak-
ter zabawy, bez klasyfikacji i pomiaru czasu. Zapraszajcie 
znajomych, przyjaciół, sąsiadów!

Impreza odbędzie się 27 maja 
2018 roku podczas Dni Pawłowic. 
Start sztafety nastąpi o godzinie 
13.00 z parkingu obok Gminnego 
Ośrodka Sportu. Cała trasa została 
podzielona na 7 sześciokilometro-
wych odcinków i przebiega przez 
wszystkie sołectwa gminy. Jej 
zakończenie odbędzie się w parku 
im. ks. Stanisława Pisarka w Paw-
łowicach, gdzie uczestnicy sztafet 
dotrą wspólnie wraz z dziećmi  
i innymi członkami swoich rodzin.     

Organizatorem sztafety są 
członkowie grupy biegowej RUNTEAM, przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pawłowicach. Regulamin biegu oraz zasady doty-
czące zapisów zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.
facebook.com/events/207574936646524/.

Popływaj nocą na 
basenie

Już po raz czwarty na krytej na paw-
łowickiej pływalni „Wodny Raj”odbędzie 
się Otyliada – czyli Ogólnopolski Nocny 
Maraton Pływacki. Czy uda się komuś 
pobić rekord Pawła Bańczyka sprzed 2 
lat wynoszący 20,6 km?

Zawody rozpoczną się w sobotę, 10 marca o godz. 18.00, a za-
kończą się następnego dnia o godz. 6.00 rano. Uczestnicy Otyliady 
otrzymają specjalne certyfikaty uczestnictwa, drobny poczęstunek 
oraz nagrody. Zapisy elektroniczne zostały już zakończone – na liście 
startowej jest ponad 50 osób. Można się jeszcze zapisać na miejscu  
w dniu zawodów, po uiszczeniu opłaty w wysokości 18 zł. W cenie jest 
wstęp na basen. Zachęcamy do udziału. Nagrodzeni zostaną  pływacy, 
którzy przepłyną najwięcej kilometrów, ale też najliczniejsza rodzina 
oraz najstarszy i najmłodszy pływak. bs

Karate nie tylko dla dzieci

Warszowicko (za)Dyszka

Tym razem dzieci ćwiczyły wraz ze swoimi rodzicami - 
nie brakowało sprintów, wyścigów, brzuszków czy mostków. 
W przerwach był czas na ćwiczenia oddechowe.

Gminny Ośrodek Sportu zaprasza do udziału w biegu 
na 10 km, który odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia.  „War-
szowicko (za)Dyszka”, bo tak nazywa się bieg, skierowana 
jest nie tylko do pasjonatów biegania, ale także do kibiców 
i amatorów dobrej zabawy.

15 lutego, dzieci z Pawłowickiego Klubu Karate Kyokushin zaprosiły 
swoich rodziców do wspólnego udziału w treningu. Rodzice nie tylko 
chętnie wzięli udział w ćwiczeniach, ale trenowali z zapałem, starając 
się dorównać swym pociechom.

Klub prowadzi nabór dzieci, młodzieży i dorosłych. Treningi odby-
wają się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pawłowicach w każdy 
wtorek i czwartek. Grupa dzieci i młodzieży do 14. roku życia trenuje 
w godz. 17.00 – 18.00, natomiast grupa młodzieży (powyżej 14. roku 
życia) i dorosłych w godz. 18.00 - 19.30. Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. 500 262 996.

Aktywne ferie
Podczas tegorocznych ferii mieszkańcy naszej gminy 

postawili na aktywność fizyczną. Obiekty GOS Pawłowice 
przeżywały oblężenie.

W czasie dwutygodniowej przerwy od zajęć szkolnych z uroków 
wodnych kąpieli skorzystało ponad 6,2 tys. osób. W tej grupie domi-
nowały dzieci (3690 osób), dla których szczególną frajdą okazał się 
wodny tor przeszkód. Kilkunastometrowy dmuchaniec ze zjeżdżalnią 
dostępny był w cenie biletu w drugim tygodniu ferii. Odpoczynek 
w grocie solnej, znajdującej się na terenie GOS, wybrało 370 osób. 
Równie chętnie wybieraliśmy lodowisko. Pawłowicką ślizgawkę 
odwiedziło 4,5 tys. osób, wśród których aż jedną trzecią jeżdżących 
stanowiły dzieci. Wolny czas wykorzystali także nasi curlingowcy. Do-
skonalili swoją formę i przygotowywali się do zawodów na specjalnym 
torze – łącznie został on wynajęty przez 23 godziny.

Nie próżnowali również miłośnicy sportów halowych. Przez 115 
godzin na hali sportowej odbywały się mecze piłki nożnej, siatkowej 
i koszykowej. To były aktywne i zdrowe ferie!            

Wydarzenie będzie miało charakter 
śląskiej biesiady. Poprowadzi ją znany 
i lubiany Andrzej Potępa. Na uczestni-
ków sportowych zmagań oraz kibiców 
przygotowano pokazy taneczne oraz 
występy dzieci szkolnych. Podobnie 
jak podczas biegu krzyżowickiego  
w ubiegłym roku wszyscy będą mogli 

bezpłatnie skorzystać z symulatora dachowania. Nie zabraknie kieł-
basek z grilla, pysznej grochówki oraz słodkości.       

Zapisy na bieg trwają do 10 kwietnia. Zgłoszenia przyjmowane są 
za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 
GOS Pawłowice. W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełno-
letnie, a wpisowe wynosi 30 zł. Zawodnicy w pakietach startowych 
otrzymają medal, upominek i napój energetyczny. Najlepsi biegacze 
i biegaczki otrzymają nagrody finansowe. bs

Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice
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Zimowe zmagania 
oldbojów

Pieniądze na 
budowę instalacji 
fotowoltaicznych  

Dla piłkarzy halowych zima jest czasem intensywnych 
treningów i wzmożonej rywalizacji. Pięć drużyn piłkarskich 
z naszego regionu uczestniczyło w turnieju, który 18 lutego 
odbył się w hali GOS Pawłowice.

Gmina Pawłowice rozpoczęła prace nad projektem, 
którego celem jest otrzymanie wsparcia finansowego na 
budowę instalacji fotowoltaicznych.

Do rywalizacji przystąpiły ekipy weteranów z naszego regionu.  
W turnieju zagrały drużyny: SKG „Jastrzębie”, FC „Alibi”,  „Jomar”, 
„Zieloni Łąka” oraz „Piątkowi kumple”. Mecze były bardzo zacięte, ale 
świetną formą błysnęli zawodnicy drużyny „Jomar”. Ostatecznie „pie-
karze” wygrali trzy spotkania i zanotowali jeden remis. Z dorobkiem 
10 punktów zdeklasowali rywali. Brawa dla naszych zwycięzców, 
którzy są również członkami grupy biegowej Runteam Pawłowice.  
W drużynie „Jomar” zagrali: Patrycjusz Wodziński, Paweł Oślizło, Se-
bastian Fojcik, Jarosław Ciura, Sebastian Oślizło, Maciej Krakowski, 
Łukasz Preihs, Witold Boroch i Marek Konieczny. Regularne treningi  
i zgranie zespołu zaprocentowało. Gratulacje.

Na drugiej pozycji z wynikiem 7 punktów uplasowali się oldboje 
z Łąki. Stawkę zamknęli piłkarze z Jastrzębia, którzy zwyciężając  
w ostatnim meczu z „Piątkowymi kumplami”, o jeden punkt wyprze-
dzili przeciwników i wskoczyli na najniższy stopień podium. bs  

Tym razem, środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej po-
zwoliłyby na budową instalacji na budynkach należących do osób 
fizycznych, mieszkańców Gminy Pawłowice.

W projekcie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, które wypro-
dukowaną energią będą wykorzystywały w swoim gospodarstwie 
domowym.

Wsparcie finansowe obejmuje 85� kosztów netto budowy insta-
lacji. Mieszkaniec jest zobowiązany pokryć 15� kosztów netto oraz 
8� podatku VAT.

Od 1 marca 2018r na stronie internetowej www.pawlowice.pl 
znajdują się szczegółowe informacje związane z naborem zaintere-
sowanych osób oraz zasadami udzielania dofinansowania. Informacji 
udzielają również pracownicy Urzędu Gminy Pawłowic – Referat Pro-
mocji i Integracji Europejskiej - pokój 2.8- II Piętro lub pod numerem 
telefonu 32 4756 371.

WNIOSKI O DOPŁATY 
BEZPOŚREDNIE TYLKO 

PRZEZ INTERNET
Informujemy wszystkich rolników, iż od 2018 roku 
wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz 
płatności obszarowych PROW należy złożyć w for-
mie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eW-
niosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl.
Jeżeli dane z wniosku i załączników do wniosku  
o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmia-
nie, zamiast wniosku można złożyć oświadczenie 
potwierdzające brak zmian w 2018 roku w stosun-
ku do roku 2017. Oświadczenie takie może jednak 
złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyzna-
nie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię 
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wy-
łącznie m.in. o jednolitą płatność obszarową, płat-
ność za zazielenienie, płatność dodatkową. Oświad-
czenie należy złożyć w terminie do 14 marca 2018 r. 
W związku ze znaczącymi zmianami w składaniu 
wniosków o dopłaty bezpośrednie, Śląski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR 
w Pszczynie wraz z ARiMR w Pszczynie i Urzędem 
Gminy Pawłowice organizuje szkolenie dla zainte-
resowanych rolników, które odbędzie się 20 marca 
2018 roku o godz. 10.00 w  sali Osiedlowego Domu 
Kultury w Osiedlu Pawłowicach przy ul. Wojska Pol-
skiego 11.  Na szkoleniu poruszone zostaną tematy 
związane z nowymi zasadami składanie wniosków 
obszarowych eWniosekPlus, a także zmiany w zasa-
dach przechowywania i stosowania nawozów natu-
ralnych.
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14 RACJE GMINNE

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
Działka dla rolników w Golasowicach

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości  oznaczonych numerami 
działek 393/32, 372/32, obręb Golasowice, na okres 6 lat, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Powierzchnia terenu 
dzierżawy wynosi 0,5223 ha. Wywoławczy czynsz dzierżawny - 90,00 
zł rocznie za całość nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 21.03.2018 o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy 
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60.  Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice:Tyberiusz Zawadzki, 
Robert Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314. 

Nasi najmłodsi
Antoni Błaszkiewicz z Pawłowic,

syn Doroty i Tomasza, ur. 8 lutego
Kamil Śliwiak z Pawłowic,

syn Justyny i Jacka, ur. 9 lutego

PRACA W URZĘDZIE GMINY
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na stanowisko urzęd-

nicze młodszego referenta w Referacie Podatków i Opłat Urzędu 
Gminy w Pawłowicach. Oferty z wymaganymi dokumentami 
należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy, ul. Zjed-
noczenia 60, do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 17.00. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice – infor-
macji udziela Karina Staroń, nr tel. (32) 47 56 302, (32) 47 56 300.

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS

w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. 7.30 do 14.00  
(najbliższy termin 02.03) 

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur

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

(najbliższy termin 07.03 i 21.03)
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unijnych  

i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich
KWK „Pniówek”

pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13.00 do 14.00  
(najbliższy termin 06.03) 

• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela informacji na temat  od-
szkodowań z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. Kontakt do Działu 

Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 32/7562 362; 32/7562 83.

Kronika Policyjna
Skradziono biżuterię

13 lutego, ok. godz. 17.30, miało miejsce włamanie do budynku 
mieszkalnego przy ul. Wesołej w Pawłowicach. Złodziej wykorzystał 
fakt nieobecności domowników i wyłamał drzwi tarasowe. Jego łupem 
padła biżuteria.

Opróżnili baki w ciężarówkach 
250 litrów oleju napędowego skradziono z dwóch samochodów 

ciężarowych marki Mercedes i Man. Straty oszacowano na ok. 1 tys. 
zł. Do kradzieży doszło 16 lutego ok. godz. 16.00 na ul. Boryńskiej  
w Warszowicach.  

Ukradł radio samochodowe za 900 zł
Fabryczne radio samochodowe o wartości 900 zł padło łupem 

złodzieja, który włamał się do samochodu  marki Mercedes na ul. Mały 
Rynek w Pawłowicach. Kradzież miała miejsce 22 lutego, kilka minut 
przed północą.

Groźny wypadek w Jarząbkowicach

24 lutego, ok. godz. 11.00, w Jarząbkowicach zderzyły się dwa 
samochody. Jedno z aut wylądowało na barierkach.

Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca forda wymusił 
pierwszeństwo na kobiecie kierującej fiatem. Samochód kobiety po 
uderzeniu wpadł w poślizg i zatrzymał się na barierkach. Na miejscu 
zdarzenia interweniowały zastępy straży pożarnej i patrol policji. Na 
szczęście uczestnikom zdarzania nic poważnego się nie stało. Patrol 
drogówki ukarał kierowcę forda mandatem karnym. 

 Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna  
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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

DAM PRACĘ
Zatrudnię na umowę o pracę

opiekunkę dla 
2,5-rocznego dziecka.

tel. 510 419 173

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

P.W."SABART" 
SEBASTIAN KRUPA

Oferujemy atrakcyjne ceny,  
kompleksową obsługę w zakresie 

modernizacji kotłowni  
w programie ekologicznym.

Wymiana kotłów C.O. na kotły  
gazowe lub z podajnikiem 5 klasy.
INFORMACJE POD NR 608 610 650

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.gokpawlowice.pl
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…bo koty też mają swoje święto
Szare, czarne, rude, rasowe, dachowce… Wszystkie piękne. 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To wyjąt-

kowy dzień, który ma podkreślić znaczenia kotów w życiu człowieka. 
Dzień kota świętowały przedszkolaki z Golaso-

wic. Dzieci poznały bajkową kotkę „Kicię Kocie” oraz 
jej przygody, uczestniczyły w różnorodnych „kocich” 
zabawach, naśladowały kociaki, pokonywały koci 
tor przeszkód, oglądały albumy przedstawiające 
milusińskie zwierzęta. Rozwiązywały również za-
gadki związane z kotami i ich przysmakami, poznały 
ich zwyczaje. Okazało się, że przedszkolaki mają 
bardzo dużą wiedzę na temat książkowych kotów  
i prawidłowo odgadywały imiona bajkowych, kocich 
bohaterów. Wiele radości sprawiła im zabawa przy 
piosence ,,Kotki dwa”.  W organizację obchodów włą-
czyła się Biblioteka Publiczna Filia w Golasowicach.

Bajkowe zagadki oraz 
niespodzianki 

,,W karnawale same bale, wszyscy bawią się wspa-
niale" – pod takim hasłem dzieciaki z Przedszkola w Gola-
sowicach bawiły się podczas balu przebierańców. Impreza 
odbyła się 13 lutego.

Przedszkolaki z Golasowic bawiły się razem z wodzirejem. W stro-
jach bajkowych postaci, dzieciaki tańczyły, skakały, wspólnie tworzyły 
pociągi i korowody. Muzykę było słychać w całym budynku szkolnym. 
Wszak to karnawał! Z wielkimi emocjami dzieci rozwiązywały bajkowe 
zagadki, w przerwie sięgając po słodki poczęstunek. bs

Nagrodzone za 
kreację modową!

Gimnazjalistki z Pielgrzymowic zachwycają swoimi 
talentami. Tym razem zdobyły główną nagrodę w konkursie 
fryzjersko-kosmetycznym.

Uczniowie z Pielgrzymowic startują w różnych konkursach. Nie 
obce im są zmagania naukowe, artystyczne, a nawet zawodowe.  
W piątek, 16 lutego uczennice III klasy gimnazjum przy Szkole 
Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach wzięły udział 
w konkursie fryzjersko-krawieckim. Konkurs pn. „Świat ulicy 2018" 
odbył się w Żorach i został zorganizowany przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. Wzięło w nim udział 9 drużyn, w tym 
gimnazjalistki z  Pielgrzymowic. Zmagania na grzebienie, nożyczki  
i makijażowe pędzle przyniosły im ogromny sukces. Brygida Kieł-
kowska (odpowiedzialna za fryzurę i makijaż), Patrycja Herman 
(odpowiedzialna za kreację - wykrój i szycie) oraz Kamila Czyż (w roli 
modelki) otrzymały główną nagrodę w kategorii „Najlepsza kreacja 
modowa". Dziewczyny zachwyciły jury profesjonalizmem. Wszystko 
przygotowały same od A do Z. Poszczególne etapy tworzenia swojej 
kreacji zaprezentowały w portfolio. – Uszyłam asymetryczną spódnicę z 
koła i szyfonową bluzkę. Sama przygotowałam wykroje, a całość uszyłam 
na maszynie – opowiada Patrycja Herman. - Na szczęście mogłam liczyć 
na wsparcie. Wskazówek udzielała mi krawcowa - pani Jola Przewoźnik .    

Serdecznie gratulujemy dziewczętom i życzymy kolejnych suk-
cesów! bs

Od lewej: Patrycja Herman, Kamila Czyż, Brygida Kiełkowska.
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