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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Znak zniknie
z obwodnicy

Do końca kwietnia ma zostać zlikwidowany znak znaj-
dujący się na obwodnicy Pawłowic, który zakazuje wjazdu 
ciągnikom, rowerom i zaprzęgom konnym.

Znak B-6/8/9 umiejscowiony jest za wiaduktem na łącznicy od ul. 
Zjednoczenia do DK -81. Zgodnie z nim po tym odcinku drogi nie 
mogą poruszać się ciągniki rolne, zaprzęgi konne, ale też rowerzyści. 
O likwidację znaku wnioskował Urząd Gminy już na etapie realizacji 
obwodnicy. Interweniowała w tej sprawie również Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna „Przyjaźń” w Golasowicach. To dlatego, że łącznica, 
przy której stoi sporny znak, jest jedyną drogą dojazdową dla rolników 
mających swoje pola w okolicach Kolonii Studzieńskiej i Strumienia. 
Stosując się do przepisów, rolnicy nie mogą dojechać do swoich pól 
znajdujących się przy dwupasmówce w kierunku Katowic. 

Przedstawiony projekt organizacji ruchu zakładający likwidację 
znaku został zaopiniowany pozytywnie przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. Sprawa jest obecnie na etapie uzgodnień, ale 
wszystko wskazuje na to, że do końca kwietnia znak zniknie z drogi. bs               

Mały Rynek
Ruszają prace związane z zagospodarowaniem terenu 

znajdującego się przy ulicy Mały Rynek w Pawłowicach. 
Teren z licznymi budynkami mieszkalno – usługowymi w pobliżu 

komisariatu policji będzie miał uporządkowaną przestrzeń. Zaplano-
wane prace pozwolą na dojazd do punktów usługowych i zapewnią 
klientom miejsca parkingowe. 

21 marca, została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Fil-Bud 
z Katowic. Prace potrwają do 21 czerwca i będą kosztować 374,5 tys. 
zł. W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga o długości 200 
metrów z kostki brukowej oraz parking i chodnik. Prace są realizowane 
w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy zobowiązali się wykonać 
roboty ziemne przy budowie parkingu. bs       

Naprawią drogi
Cztery drogi znajdujące się na terenie naszej gminy 

czeka remont w związku ze szkodami górniczymi. 
KWK „Pniówek” zobowiązała się wyremontować drogi, których 

stan uległ pogorszeniu ze względu na prowadzone wydobycie. Są 
to: ul. Graniczna (w części o nawierzchni asfaltowej), ul. Lebiodowiec  
w Pawłowicach oraz dwa boczne odcinki ul. Ligonia w Krzyżowicach 
o nawierzchni gruntowej. Prace przeprowadzi firma wybrana przez 
kopalnię, która pokryje również koszt ich naprawy. bs 

Wielkie sprzątanie 
po zimie

Jest już ciepło i pogodnie, a to stanowi dobrą okazję 
do porządków po zimie. Trwa ostatni etap Akcji ,,Zima",  
w ramach której firmy zajmujące się odśnieżaniem usuwają 
z chodników piasek, sprzątają jezdnie i czyszczą studzienki 
kanalizacji deszczowej.

Po okresie zimowym na ulicach i chodnikach nagromadziła 
się duża ilość różnego rodzaju zanieczyszczeń m.in. piasku, błota, 
zeschłych liści itp. Wszystkie są stopniowo usuwane i zmywane z po-
wierzchni ulic  i chodników. Z racji tego, że zanieczyszczenia mocno 
przylegają do powierzchni, prace wymagają wielokrotnego przejazdu 
maszyn czyszczących. Niezbędne jest również doczyszczanie ręczne 
w niektórych miejscach. Cała operacja potrwa do kwietnia, aby na 
święta wielkanocne gmina była już czysta i uporządkowana. bs

Mandaty za brak 
tabliczki z numerem 
domu

O tym, że istnieje obowiązek umieszczenia w widocz-
nym miejscu na ścianie frontowej budynku lub ogrodzeniu 
posesji tabliczki z numerem, wie każdy. Niestety, nie każdy 
tego przepisu przestrzega.

– Wielokrotnie 
pogotowie ratunko-
we czy straż pożarna 
informowała nas, że 
mają problem ze zlo-
kalizowaniem wła-
ściwej posesji – mówili sołtysi podczas spotkania w Urzędzie Gminy. 

Zgodnie z przepisami prawa, każdy właściciel nieruchomości ma 
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej 
budynku, tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy. W sytu-
acji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodze-
niu. Za brak tabliczki grożą kary – w razie kontroli musimy się liczyć  
z mandatem w wysokości 250 zł.

Czytelne oznakowanie domów może uratować życie. Nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, że często, zwłaszcza w małych miejscowościach, 
karetki pogotowia nie mogą znaleźć szukanego adresu, jeżdżą tam  
i z powrotem, a w takich sytuacjach, gdzie liczy się każda minuta – brak 
oznakowania domu może odpowiadać za śmierć człowieka.

Tabliczkę można zamówić w większości firm zajmujących się pro-
dukcją reklam i szyldów lub przez internet. Więcej informacji można 
uzyskać w Urzędzie Gminy, tel. 32/ 4756 319. bs
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Nowy radny 
z Pielgrzymowic

Sesja Rady Gminy  
- 28 marca

Kamil Wawrzyczek został nowym radnym Rady Gminy 
Pawłowice. W wyborach uzupełniających, które odbyły się 
19 marca w Pielgrzymowicach, zdobył 125 głosów.  

Podczas marcowej sesji radni przegłosowali m.in. 
zmiany w budżecie związane ze zwiększeniem środków na 
budowę inhalatorium, rewitalizację parku, budowę boiska 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i przebudowę ośrod-
ka zdrowia w Golasowicach. 

Frekwencja w wyborach wyniosła 32 proc. Przy urnach poja-
wiły się 353 osoby spośród 1136 uprawnionych do głosowania  
w okręgu wyborczym nr 9, w którym odbyły się wybory. O mandat 
radnego ubiegały się cztery osoby: Piotr Cimała, Gabriela Kordecka, 
Kamil Wawrzyczek i Eugenia Węglorz. Szczegółowe wyniki wyborów 
przedstawia tabelka. Zaprzysiężenie radnego odbyło się podczas 
sesji, 28 marca.

Kamil Wawrzyczek ma 28 lat. Mieszka w Pielgrzymowicach od 
urodzenia z krótką przerwą związaną na studia. Ukończył finanse 

Oferty, które złożono w postępowaniu przetargowym na inwe-
stycje związane z budową inhalatorium i rewitalizacją parku przy  
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach oraz budowę boiska przy ZSO opie-
wały na kwoty wyższe niż te, jakie były zarezerwowane w budżecie 
gminy na w/w zadania. Rada Gminy wyraziła zgodę na zwiększenie 
środków na ich realizację, przeznaczając dodatkowo 1 mln 50 tys. zł 
na budowę inhalatorium, 60 tys. zł na rewitalizację parku i 540 tys. zł 
na budowę boiska. Zadania ta będą zakończone w 2017 roku. O 200 
tys. zł zwiększono również środki na przebudowę ośrodka zdrowia w 
Golasowicach, która będzie realizowana w latach 2017-2018. Zwięk-
szono także budżety inwestycji związanych z budową chodników  
w Pielgrzymowicach. 20 tys. zł dołożono do projektu budowy 
chodnika przy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Ruptawskiej do  
ul. Pięknej, a 130 tys. zł do budowy chodnika przy drodze powiatowej 
ul. Zebrzydowickiej. Dzięki temu chodnik przy ul. Zebrzydowickiej 
będzie budowany na dłuższym odcinku niż pierwotnie zakładano. W 
sumie na jego budowę będzie przeznaczonych 535 tys. zł (200 tys. zł - 
powiat pszczyński i 335 tys. zł - gmina Pawłowice), co pozwoli już w tym 
roku zrealizować zadanie na całym odcinku drogi objętym projektem.  

Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

1.
WĘGLORZ Eugenia, Katarzyna
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNI DLA GMINY, 
Lista nr 1

104

2.
CIMAŁA Piotr, Łukasz
zgłoszony przez KWW PIOTRA CIMAŁY, Lista nr 2

23

3.
WAWRZYCZEK Kamil, Jan
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW KAMILA WAWRZYCZKA, Lista nr 3

125

4.
KORDECKA Gabriela Anna
zgłoszona przez KWW GABRIELI KORDECKIEJ, 
Lista nr 4

101

Wyniki głosowania

alkoholu w 2016 r., kwotę 150 tys. zł radni zamierzają przeznaczyć na 
zakup trybun i bramek na boisko w Warszowicach (25 tys. zł) oraz tor 
do wyczynowego jeżedżenia na rowerach, rolkach i deskorolkach tzw. 
pumptrack w Pawłowicach Osiedlu (125 tys. zł). 

Fundusz sołecki: radni na "tak"
Wszyscy radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzyma-
ło pieniądze w 2018 roku, Rada Gminy musiała podjąć uchwałę  
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca tego roku. Kwota 
przypadająca na dane sołectwo wyodrębniona zostanie w budżecie 
na 2018 rok. Jej wysokość zostanie obliczona na podstawie wzoru 
przedstawionego w ustawie. 

Nowy samochód dla policji
W budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 36 tys. zł 

na nowy samochód dla Komisariatu Policji w Pawłowicach. Wzorem 
poprzednich lat, gmina pokryje również koszt dodatkowych patroli 
policjantów. Na godziny ponadnormatywne zarezerwowano 30 tys. zł.  

W dalszej części sesji przyjęto do realizacji „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Pawłowice w 2017 roku” oraz przedłużono o 10 lat 
z Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym bł. Jana Pawła II umowę 
użyczenia nieruchomości, na której znajduje się Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy w Krzyżowicach. W dalszym ciągu będzie tam sprawowana 
opieka medyczna nad pacjentami przewlekle chorymi oraz Pielęgniar-
ska Długoterminowa Opieka Domowa, w ramach której pielęgniarka 
dociera do chorego w domu.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych uchwał można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pawłowice – Prawo 
– Uchwały Rady Gminy.  

 Sabina Bartecka
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i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 
Zawodowo zajmuje się doradztwem ubezpieczeniowym. Pracuje 
w przedsiębiorstwie korporacyjnym STU ERGO Hestia w Gliwicach,  
w którym obsługuje klientów strategicznych.     

Zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej i aktywne włą-
czenie się w działalność samorządową są wynikiem jego potrzeby 
pomagania innym. - Chcę być radnym dla ludzi – mówi Kamil Wawrzy-
czek. – Słuchać tego, co mają do powiedzenia, poznać ich oczekiwania 
i zmartwienia. Uczestnicząc w zebraniu wiejskim przekonałem się, że 
problemów jest dużo. Dotyczą one komunikacji, ale też remontów dróg  
i budowy oświetlenia. 

Radny zadeklarował swój udział w pracach Komisji Gospodarki  
i Mienia Komunalnego Rady Gminy. Zamierza zadbać o wzmocnienie 
relacji sąsiedzkich. – W naszej miejscowości powstało wiele nowych 
domów,  nie wszyscy się znają, chcę scementować mieszkańców, m.in. 
zapraszając ich na spotkanie w plenerze – mówi. 

Radny interesuje się motoryzacją. Jego konikiem są samochody 
„z duszą”. Odpoczywa pracując w przydomowym ogródku. Jest 
kawalerem. bs  
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Strażacy z Krzyżowic na 
zawodach w Czechach

Drużyna OSP Krzyżowice pod dowództwem Marleny 
Plinty zajęła drugie miejsce podczas zawodów strażackich, 
które 18 marca odbyły się w Rychvaldzie w Czechach. 

W zawodach startowało 10 drużyn, w tym jedna z Polski. – At-
mosfera tych zawodów jest niezapomniana – mówi Marlena Plinta, 
dowódca drużyny OSP Krzyżowice. 

Zapraszamy na 
Jarmark Wielkanocny

9 kwietnia, w Niedzielę Palmową, mieszkańcy gminy 
Pawłowice po raz kolejny spotkają się na placu przy Urzę-
dzie Gminy podczas Jarmarku Wielkanocnego. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do udziału w tej wyjątkowej 
imprezie.

Jarmark rozpocznie się w niedzielę, 9 kwietnia, i potrwa do 
czwartku, 13 kwietnia. W niedzielę o godz. 13.30 odbędzie się tra-
dycyjne uroczyste otwarcie z występami artystycznymi, warsztatami 
plastycznymi oraz wieloma atrakcjami. Na dzieci czekać będzie 
niespodzianka w postaci Zajączka z łakociami oraz programu anima-
cyjnego przygotowany przez Mega Frajdę z Krzyżowic. Na stoiskach 
nie zabraknie świątecznych łakoci, pysznych wędlin i wędzonki oraz 
ozdób do domu i na wielkanocny stół.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach przygotowują 

pokaz przyrządzania żurku wielkanocnego – każdy będzie mógł 
skosztować tego specjału i dowiedzieć się od doświadczonych 
gospodyń, jakich produktów użyć, aby żurek smakował wybornie  
i zachwycił wszystkich w domu.

Dowiemy się także jak ozdobić jajka metodą rytowniczą – warszta-
ty zdobienia pisanek poprowadzi Leszek Młynarczyk. W holu urzędu 
zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne dla dzieci, a wszyscy 
chętni wspólnie wykonają tradycyjną palmę wielkanocną zdobioną 
kwiatami z bibuły.

Podczas jarmarku zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
organizowany przez GOK pt. „Wielkanocne jajo”. Czas spędzony 
na kiermaszu umilą nam artyści. Zagra orkiestra dęta, zaśpiewają 
dzieci z grupy wokalnej Fantazja oraz członkowie zespołów śpiewa-
czych „Retro” i „Talizman”. Zobaczymy także żywiołowy pokaz tańca  
w wykonaniu grupy Black Milk Crew oraz dzieci i młodzieży z Clubu 
Tańca ,,i". W pozostałe dni zapraszamy na jarmark od godz. 9.00 do 
16.00, w czwartek do godz. 13.00. bs
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AR - MET
Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy

Zbigniew Goraus
ul. Zjednoczenia 15
43-250 Pawłowice

www.ar-met.istore.pl

FIRMA Z TRADYCJAMI 2017

Dopłaty do gruntów rolnych – skorzystaj z pomocy
Można uzyskać pomoc pracownika Rejonowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego w Pszczynie przy wypełnieniu wniosku o płatności do gruntów 
rolnych w roku 2017.

Pomoc udzielana będzie w Urzędzie Gminy (parter):
- w każdą środę w godz. 9.00-11.00 do 31 maja 2017 r.,
- 21, 28 kwietnia i 5 maja w godz. 9.00-11.00.
Można umówić się na inny termin – należy w tej sprawie dzwonić pod 

nr tel. 515 275 909. Pomoc pracownika Powiatowego Doradztwa Rolniczego  
w wypełnianiu wniosków jest płatna. Dodatkowo można też skorzystać  
z doradztwa w biurze Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, 
ul. Kopernika 14, tel. 32 210 33 28.

Drużyna wystąpiła w składzie: Marlena Plinta, Marcin Olbrich, 
Piotr Fizia, Michał Żylewski, Mateusz Plinta, Damian Brzana oraz 
Adam Sobik. 

Udział w zawodach w Czechach jest efektem współpracy zawią-
zanej 20 lat temu z jednostką w Rychvaldzie. Strażacy od lat nie tylko 
odwiedzają się i uczestniczą w ważnych wydarzeniach u zaprzyjaź-
nionej jednostki, ale też biorą udział w zawodach strażackich, m. in. 
w międzynarodowych zawodach polsko-czeskich, które odbywają 
się co dwa latach w różnych miejscowościach w Polsce i w Czechach. 
W tej rywalizacji liczy się łączny czas obydwu drużyn, a zespoły  
z Krzyżowic i Rychvaldu już dwukrotnie były najlepsze.

Gratulujemy sukcesów! bs

Józef Jaszczyk od 9 marca 
pełni obowiązki dyrektora KWK Pniówek.

Laureaci konkursu wśród gimnazjalistów wraz z komisją.
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Zmiany kadrowe 
w KWK „Pniówek”

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołał ze sta-
nowiska dyrektora kopalni „Pniówek” Krzysztofa Zabója. Na 
jego miejsce powołano Józefa Jaszczyka, dotychczasowego 
dyrektora kopalni „Krupiński".  Zmienił się także dyrektor 
techniczny zakładu. Adama Wałacha zastąpił Zbigniew 
Czernecki z Jas-Mos. 

D y re k to r  J óze f 
Jaszczyk był zwią-
z a n y  z  k o p a l n i ą  
w Suszcu przez 24 
lata. Przeszedł tam 
przez wszystkie szcze-
ble kariery, od górni-
ka, poprzez dyrektora 
technicznego aż do 
dyrektora zakładu.  
W „Krupińskim” za-
czynał swoją pracę 
zawodową po ukoń-
czeniu studiów. Przez 
8 lat pełnił w Susz-
cu funkcję dyrekto-
ra technicznego. Ma 
spore doświadczenie 

w kierowaniu zakładami wydobywczymi. KWK „Pniówek” jest trze-
cią kopalnią, której jest szefem. Przez 2 lata był dyrektorem kopalni 
„Budryk”, a przez ostatnie 9 miesięcy zarządzał kopalnią „Krupiński”.   

Objęcie stanowiska dyrektora „Pniówka”, jednej z najlepszych 
kopalń w Polsce, jest dla niego w kategoriach ambicjonalnych awan-

Wiedza w pigułce
Nie było łatwo! Nikt nie rozwiązał testu bezbłędnie.  

15 marca, w Centrum Kultury w Pawłowicach odbył się XIX 
Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Pawłowice.

Swoją wiedzę dotyczącą gminy Pawłowice postanowiło sprawdzić  
ponad trzydzieści osób. Byli wśród nich uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli 45 minut czasu 
na rozwiązanie testu, w którym znalazły się pytania dotyczące zarówno 
geografii, historii, jak i czasów współczesnych naszej gminy. Uczniowie 
musieli m.in. wiedzieć, kiedy na terenie Pawłowic Osiedla powstał 
pierwszy blok mieszkalny oraz w którym roku poświęcono mleczarnię. 
Podawali nazwiska dyrektorów i adresy jednostek organizacyjnych 

gminy oraz długość obwodnicy Pawłowic. Najwięcej kłopotów sprawiły 
im pytania dotyczące kodów pocztowych poszczególnych sołectw. Po 
części pisemnej przyszedł czas na zmagania drużynowe, które były oka-
zją do sprawdzenia wiedzy ogólnej uczniów. W rywalizacji międzysz-
kolnej najlepsze okazało się Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera 
z Pawłowic. Placówkę reprezentowali: Jan Łomozik i Tomasz Nogły. 

Obecny na rozdaniu nagród wójt gminy Franciszek Dziendziel 
gratulował zwycięzcom, a dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ma-
riusz Grygier zapraszał do udziału w kolejnej, dwudziestej już edycji 
konkursu. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci bonów 
podarunkowych do księgarni. Najwięcej punktów zdobyła Monika 
Hanusek z Warszowic (87  na 105 możliwych), uczennica trzeciej klasy 
Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach. To już jej drugie zwycięstwo w tym 
konkursie. Gratulujemy. Powyżej wyniki. bs

sem. – Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia. Powoli myślałem 
już o emeryturze. To dla mnie duże wyzwanie i będę robił co w mojej 
mocy, aby mu sprostać – mówi dyrektor, któremu powierzono nowe 
stanowisko 9 marca. – Czuję tutaj przyjazny klimat i chęć współpracy. 
Zrozumienie jest dla mnie podstawą dobrej pracy.

Nowego dyrektora czeka sporo pracy, głównie w związku  
z przeniesieniem do „Pniówka” górników z KWK „Krupiński”. Zakład  
z Suszca ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a jego pracow-
nicy zostaną rozdysponowani do poszczególnych kopalń Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, między innymi do KWK „Pniówek”. W kopalni 
na terenie naszej gminy zatrudnienie ma docelowo znaleźć ponad 
500 osób. Największa grupa licząca około 200 osób ma trafić tutaj  
w ostatnim tygodniu marca. Już pracę na terenie kopalni rozpoczęło 
176 górników „Krupińskiego”. Biorąc pod uwagę fakt, że z odpraw 
pracowniczych skorzysta około 200 pracowników „Pniówka”, dojdzie 
do wymiany dużej części załogi. – Najważniejsze dla mnie jest to, aby 
proces alokacji przebiegał jak najmniej konfliktowo. Wszyscy górnicy 
„Krupińskiego” mają zapewnioną pracę oraz płace na podobnym 
poziomie. To dobra załoga, bardzo zdyscyplinowana – mówi dyrektor 
Józef Jaszczyk.  

Część załogi „Krupińskiego” (150 osób), już jako pracownicy 
„Pniówka”, zostanie skierowana z powrotem do Suszca, aby zająć 
się uzbrajaniem ścian i likwidacją majątku kopalni. Po wypełnieniu 
tych zadań górnicy wrócą do kopalni „Pniówek”. Docelowo w naszym 
zakładzie znajdzie pracę 520 górników „Krupińskiego”, czyli co trzeci 
pracownik tego zakładu.

Dyrektor Józef Jaszczyk w swojej pracy zamierza kontynuować 
program swojego poprzednika, a więc realizować prace związane 
z pogłębieniem szybu IV, budową nowych dróg transportowych  
i wentylacyjnych oraz z rozpoczęciem w drugim półroczu wydobycia 
na poziomie 1000 metrów. 

Nowy dyrektor jest mieszkańcem Zgonia w gminie Orzesze. Wolny 
czas spędza jeżdżąc na rowerze. Relaksuje się pracując w ogródku. 
Interesuje się sportem, a zwłaszcza Formułą 1. 

 Sabina Bartecka          

szkoły podstawowe:
I miejsce - Zuzanna Król
II miejsce - Kamil Musioł

III miejsce - Mateusz Gabryel

gimnazja:
I miejsce - Monika Hanusek

II miejsce - Jan Łomozik i Tomasz Nogły
III miejsce - Edyta Janosz

szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Patryk Machoczek
II miejsce - Piotr Lenkowiec

III miejsce - Przemysław Wadas
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Józef Jaszczyk od 9 marca 
pełni obowiązki dyrektora KWK Pniówek.

Laureaci konkursu wśród gimnazjalistów wraz z komisją.
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Dzień Kobiet 
i zebranie sprawozdawcze

Maluchy i mamy 
w bibliotece

Kobiece inspiracje

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jarząbkowicach 
świętowały Dzień Kobiet z małym opóźnieniem, ale nie 
mniej uroczyście. Spotkanie było połączone z zebraniem 
sprawozdawczym.

W piątkowe popołudnie mamy razem ze swoimi 
pociechami spotkały się w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Pawłowicach. Była to doskonała okazja do rozmów, mile 
spędzonego czasu oraz świetnej zabawy. 

Mieszkankom Golasowic nie brakuje talentu! Przeko-
naliśmy się o tym podczas warsztatów, które zorganizowała 
Gminna Biblioteka Publiczna filia „Golasowice” wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w tym sołectwie.

23 marca, aktywne panie z KGW w Jarząbkowicach podsumowały 
ostatni rok działalności.  Przewodnicząca Jadwiga Kiełkowska w swoim 
sprawozdaniu wspomniała o zwycięstwie w powiatowym konkursie 
kulinarnym, wymieniła wycieczkę do kopalni soli, uroczyste obchody 

Za nami już pierwsze spotkanie z cyklu „MAMATO”. Zainteresowa-
nie warsztatami przerosło oczekiwania organizatorów. – Klub powstał 
z myślą o najmłodszych dzieciach i ich rodzicach - mówi Halina Mańka, 
dyrektorka biblioteki. – Chcemy, aby w przyjaznej atmosferze opieku-
nowie maluchów mogli znaleźć  odpowiedzi na nurtujące ich pytania, 
spędzić czas przyjemnie i pożytecznie.

Uczestnictwo w zajęciach „MAMATO” to okazja do spędzenia 
czasu z dziećmi w sposób kreatywny. To również doskonałe miejsce 
do przełamywania nieśmiałości oraz nauki zachowań społecznych. 
Zajęcia mają formę nauki poprzez zabawę. Prowadzi je pedagog Ewa 
Szymańska-Kirszniok. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 21 kwietnia o godz. 17.00. bs

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w ramach cyklu 
„Kobiece inspiracje", panie wykonywały świeczniki i kompozycje 
wielkanocne, wykorzystując kolorowe kwiaty i pnie drzew. Wszystkie 
prace były kolorowe i ładne, więc panie z dumą zaniosły je do swoich 
domów. Z pewnością staną w centralnych ich miejscach i będą piękną 
ozdobą na zbliżające się święta.

Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze, a panie z chęcią odda-
wały się twórczej pracy. Zwłaszcza, 
że biblioteka zadbała o materiały 
potrzebne do wykonywania kompo-
zycji, a panie z KGW zorganizowały 
poczęstunek: kawę, słodycze i ka-
napki. Panie były bardzo zadowolo-
ne i już czekają na kolejne spotkanie. 
„Kobiece inspiracje” mają odbywać 
się bowiem cyklicznie. W imieniu or-
ganizatorów zapraszamy na kolejne 
warsztaty. bs

50-lecia istnienia koła, udział w dożynkach gminnych, organizację 
biesiady jesiennej i spotkania przy opłatku. Także ten rok zapowiada 
się bardzo ciekawie. W planach są wycieczki, biesiady i spotkania. 
Obszerne sprawozdanie z działalności zespołu ,,Jarząbkowianki" 
przedstawiła Genowefa Klimosz. Koło liczy obecnie 50 członkiń oraz 
6 członków wspierających. Podczas zebrania do grona KGW zostały 
uroczyście przyjęte: Teresa Zgłowicka i Urszula Brejza. Obie uśmiech-
nięte i energiczne z pewnością będą dużym wsparciem i pomocą dla 
koła. – Możecie na nas liczyć – zapewniały. 

Tradycyjnie zebranie sprawozdawcze zostało połączone z Dniem 
Kobiet. Najlepsze życzenia wszystkim Paniom złożyli sołtys Dariusz 
Czakon, dyrektor GOK Pawłowice Mariusz Grygier oraz prezes Kółka 
Rolniczego Stanisław Czakon. Miłe i wesołe spotkanie trwało do 
wieczora. Dzień Kobiet upłynął w radosnej atmosferze przy muzyce 
zespołu „Jarząbkowianki” i wyśmienitym poczęstunku, który po raz 
kolejny potwierdził kulinarne zdolności miejscowych gospodyń. bszd

j. b
s

zd
j. G

BP

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. b

s

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY CUKIERNICZE 
W JARZĄBKOWICACH

 Rada Sołecka Jarząbkowic zaprasza dzieci 
i młodzież do udziału w warsztatach cu-
kierniczych, które odbędą się w sobotę, 

8 kwietnia, o godz. 9.00 
w Domu Ludowym w Jarząbkowicach. 

Zajęcia odbędą się 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

Przewodnicząca KGW z nowymi członkiniami: Teresą Zgłowicką i Urszulą Brejzą.

Spotkanie uświetniły ,,Jarząbkowianki".
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Grali i pomagali!
Takiego koncertu jeszcze w naszej gminie nie było! 

Młodzi artyści z Pielgrzymowic połączyli swoje siły, aby 
wspomóc leczenie czwórki chorych dzieci: Filipa, Ewy, Kingi 
i Janka.

Gimnazjaliści i absolwenci szkoły wspólnie ze społecznością 
lokalną zorganizowali koncert charytatywny. Celem było zebranie 
środków dla czwórki chorych dzieci z Fundacji „Zdążyć z pomocą" 
zamieszkujących Pielgrzymowice i Golasowice.

Koncert, który odbył się w sobotę, 18 marca, w auli szkoły podsta-
wowej w Pielgrzymowicach, zachwycił pomysłem, profesjonalizmem 
i świetną organizacją. W jego trakcie odbyły się występy wokalne, 
taneczne, teatralne oraz kabaretowe – scenę opanowali młodzi 
artyści z Pielgrzymowic i okolic, których pasją jest muzyka, taniec  
i teatr. Zaśpiewały m.in. Katarzyna Piwko, Maria Linde, Sandra Ju-
żyniec, Patrycja Kowalska, pokaz pantomimy przygotowały Klaudia  
i Natalia Węglorz, a rozśmieszał publiczność kabaret z Pielgrzymowic. 
Był też taniec dancehall oraz widowiskowy taniec indyjski Bollywood. 
Jedno jest pewne! Mamy bardzo zdolną młodzież.

Głównym punktem koncertu był pierwszy w historii Pielgrzy-
mowic pokaz mody. Niezwykłe kreacje powstały w atelier Marty 
Sierny, mieszkanki Pielgrzymowic, studentki I roku Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach na kierunku wzornictwo. To już drugi 

pokaz strojów zaprojektowanych i wykonanych przez zdolną piel-
grzymowiczankę. W sukniach Marty prezentowały się już kandydatki 
na Miss Ziemi Tyskiej w 2016 roku. – Od dziecka marzyłam o tym, aby 
projektować stroje – mówi Marta Sierna. 

Marta nie tylko projektuje, ale także sama wycina materiał i szyje 
swoje stroje. Na wykonanie jednej sukienki z pokazu potrzebuje 
co najmniej dwóch dni. Najpierw musi być pomysł, odpowiednia 
tkanina. Szycie jest już końcowym etapem tworzenia kreacji. - Źró-
dło inspiracji jest niemalże niewyczerpane - mogą to być bardzo rożne 
przedmioty i zjawiska – mówi projektantka, która już przygotowuje 
kolekcję na kolejne pokazy. W jej strojach zaprezentują się w maju 
uczestniczki wyborów Miss Śląska i Miss Ziemi Pszczyńskiej.

Podczas koncertu w Pielgrzymowicach w rolę modelek wcieliły 
się uczennice gimnazjum oraz absolwentki tej szkoły, które kolekcję 
Marty Sierny zaprezentowały w sumie w czterech odsłonach. Kilka 
tygodni przed pokazem rozpoczęły się próby. Młodzież uczyła się 
chodzenia po wybiegu, występowania przed liczną publicznością 
i - oczywiście - walki ze stresem. Wskazówek udzielała im Miss Ziemi 
Tyskiej Izabela Stróżka. Równie ważne było dopasowanie makijażu, 
fryzury i dodatków.  Efekt był niesamowity! – Największy stres czu-
łyśmy przed pokazem – mówiła Klaudia Ziaja. – Stroje są przepiękne, 
choć bardzo odważne – dodaje Patrycja Kowalska. – Chodzenie  
w 10-centynetrowych szpilkach nie było łatwe – mówiła Klaudia 
Węglorz, która ma 1,83 cm wzrostu i była najwyższa wśród piel-
grzymowickich modelek.            

Niespodzianką koncertu była 
pierwsza publiczna wystawa Żywych 
Obrazów, które powstały na zajęciach 
realizowanych przez bibliotekę pu-
bliczną w Pielgrzymowicach w ramach 
projektu „Spotkania z emocjami - zaba-
wy z elementami arteterapii". Koordy-
natorką i pomysłodawczynią projektu 
jest Anna Krypczyk. 

Powstał klip z tego wydarzenia, 
który przygotowała Martyna Zamoj-
ska, właścicielka firmy ,,Re-clip", która 
tak podsumowała koncert: - Wspaniali 
ludzie, cudowne talenty, niezwykła 
atmosfera. Już po raz drugi spotkaliśmy 
się w Pielgrzymowicach, aby pomóc 
potrzebującym. Jesteśmy zaszczyceni 
będąc częścią tego wydarzenia.

 Sabina Bartecka
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kolorze. Część ścian, a także sufitu i podłogi została ozdobiona 
fototapetami przedstawiającymi las, łąkę, układ słoneczny i głębię 
oceanu. - Pracownia spełniła moje morzenia i wyobrażenia – mówi 
Anna Ganiek, która wspólnie z Marią Lerch przygotowała projekt 
graficzny sali, zaplanowała potrzebne sprzęty i pomoce dydaktyczne 
oraz opracowała scenariusze prowadzenia lekcji.

Projekt przygotowany przez ZSP w Pawłowicach otrzymał dofi-
nansowanie spośród 28 nietuzinkowych pomysłów na zagospodaro-
wanie sali lekcyjnej na cele ekologiczne na 100 wniosków złożonych 
w województwie śląskim. Dotacja wyniosła ponad 29 tys. zł, co 
stanowi 80 proc. całkowitych kosztów wynoszących ponad 36 tys zł.

W najbliższym czasie za przyznane dofinansowanie pracownia 
zostanie wyposażona w nowoczesne sprzęty, przyrządy i pomoce 
dydaktyczne. Mikroskopy, sprzęt multimedialny i inne urządzenia 
będą do dyspozycji uczniów wraz z nowym rokiem szkolnym.      

Jesteśmy przekonani, że w tak pięknej sali uczniowie będą re-
alizować swoje przyrodnicze pasje, a bogate wyposażenie posłuży 
do rozbudzania twórczej wyobraźni i odkrywania piękna przyrody.

 Sabina Bartecka

Dzieci - dzieciom
Tłum osób zjawił się w sobotę, 25 marca, w auli „Przy-

lądek talentów” w Pawłowicach. Szkoła zorganizowała 
koncert charytatywny dla dzieci potrzebujących specjali-
stycznej pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej. 

To niezwykła impreza i duże przedsięwzięcie, w którego przygo-
towanie zaangażowana jest cała społeczność szkolna: uczniowie, 
rodzice i nauczyciele.    

Celem koncertu było zebranie środków dla uczniów szkoły wyma-
gających specjalistycznej pomocy. W imprezie wzięły udział dzieci ze 
wszystkich klas, prezentując swoje talenty muzyczne. Dzieci nie tylko 
pięknie śpiewały, ale również grały na instrumentach muzycznych: 
m.in. gitarze, flecie, pianinie i wiolonczeli. Wszyscy artyści zasłużyli 
na ogromne brawa, bo z radością podzielili się swoimi talentami, aby 
pomóc kolegom i koleżankom ze szkoły.    

To kolejna tego typu impreza w Szkole Podstawowej nr 1, kiedy 

Zielona pracownia 
zachwyciła uczniów

„Zielona klasa” zachwyca nie tylko kolorem, prze-
strzenią, ale i pomysłem do samodzielnego odkrywania 
tajemnic przyrody.

22 marca, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paw-
łowicach po raz pierwszy przekroczyli progi nowej pracowni, która 
została wyremontowana dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Już 
wchodząc do sali uczniowie wyrażali głośno swój zachwyt. - Nawet 
najlepsze szkoły nie mają tak pięknej sali przyrodniczej – mówił czwar-
toklasista, Łukasz Macholc. - Podobają mi się fototapety na ścianach 
– dodaje Oliwia Balas. - Mamy nowe biurka i bardzo wygodne krzesła 
– podkreśla Julia Szczerba. - Tutaj cały czas świeci słońce, nawet w 
pochmurny i deszczowy dzień – mówi Krzysztof Kożdoń. - Mamy tutaj 
kawałek nieba nad głowami, a pod nogami rafę koralową – wylicza 
Wiktoria Bryła.

Zachwyt dzieci jest w pełni uzasadniony. Zielona klasa jest ładna, 
przestronna, aż chce się w niej przebywać. Pracownia została wypo-
sażona w nowe biurka i ergonomiczne krzesła w ładnym zielonym 

dzieci swoją twórczością i zaan-
gażowaniem działają na rzecz 
równolatków. Poza występami 
artystycznymi przygotowano 
kiermasz z przeróżnymi sma-
kołykami i ozdobami świątecz-
nymi, przygotowanymi przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Szkolny hol, gdzie usytuowano 
stoiska, szybko wypełnił się 
tłumem ludzi, gotowych do 
wsparcia najmłodszych. bs  

Koncert „Dzieci – dzieciom” 
przyciągnął rodziców, dziad-
ków i rodzeństwo występu-
jących.
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Gotują 
jak mistrzowie!

Wykwintne dania kusiły wyglądem, zapachem i oczy-
wiście smakiem! Szóstoklasistki z Pielgrzymowic rywalizo-
wały w konkursie kulinarnym o tytuł Mistrza Kuchni. Była 
to już czwarta jego edycja.   

Konkurs składał się z dwóch etapów. Najpierw podczas zajęć 
technicznych uczniowie klas szóstych przygotowywali sałatki oraz 
kanapki. Autorzy najsmaczniejszych potraw przechodzili do finału, 
który odbył się w auli. Finaliści gotowali na oczach widzów, ich zmaga-
nia nagrywała kamera, a potrawy oceniało jury. Całość przypominała 
popularny program telewizyjny.   

W tym roku do finału dostały się uczennice: Emilia Dorda, Wioletta 
Paraluk, Marlena Król, Hanna Skorupka, Emilia Tyrtania oraz Natalia 
Wawrzyczek. Funkcje jurorów pełnili: kucharz Restauracji Smak 
Regionu Łukasz Gancarz, pracownica Restauracji Smak Regionu 
Michalina Korus, indendentka szkolnej stołówki i przewodnicząca 
jury Teresa Goszyc oraz kucharka szkoły podstawowej w Pielgrzymo-
wicach Grażyna Herok. – Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem umiejęt-
ności kulinarnych uczniów – mówili z entuzjazmem członkowie jury.  
– A beza z owocami to już mistrzostwo!

Bezę wykonała zwyciężczyni konkursu – Hanna Skorupka.  
– W moim domu dużo się gotuje – mówiła szóstoklasistka. – W kuchni 
podpatruję mamę i babcię. 

Na podium konkursu znalazły się również: Wioletta Paraluk  
– II miejsce i Natalia Wawrzyczek – III miejsce. Wszystkie uczestniczki 
otrzymały nagrody z rąk przedstawiciela Restauracji Smaku Regio-
nu, głównego sponsora kulinarnej rywalizacji. Były nimi bony do 

restauracji.
Finalistki konkursu nie miały łatwego zadania. Musiały na oczach 

widzów przygotować kluski śląskie, sałatkę warzywną, roladę śląską 
i na końcu ubić jak najszybciej pianę z dwóch jajek. Oceniane było 
również danie przygotowane w domu.   

- Mam już 30-letni staż w małżeństwie, ale z tak utalentowanymi 
kucharkami wolałabym nie rywalizować – stwierdziła sołtys Iwona 
Baron. – Byłabym szczęśliwa, gdyby moja synowa potrafiła tak goto-
wać – zażartowała Iwona Parma – przewodnicząca Rady Rodziców.    

Gościom obserwującym konkurs zaserwowaono słone i słodkie 
przekąski. Roznosiły je na tacach uczennice klasy VIB ubrane w śląskie 
stroje ludowe.

 Sabina Bartecka
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Nasi w czołówce 

Troje uczniów naszej gminy zajęło miejsca na podium 
w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  

Konkurs odbył się 21 marca w Pszczynie. O prawo reprezentowania 
powiatu na szczeblu wojewódzkim walczyli reprezentanci poszcze-
gólnych gmin. Z gminy Pawłowice najwyższe miejsca zajęli Jakub 
Tokarczyk – uczeń klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach 
oraz Marcin Dziendziel – uczeń 
III klasy Technikum Budowlane-
go w Żorach. Obaj byli drudzy 
w swoich kategoriach. – Do 
konkursu przygotowywałem 
się przez kilka dni – opowiada 
Jakub. – Rozwiązywałem testy  
z poprzednich lat.

Tr zecie  miejsce  wśród 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych zajął Szymon Wiatrok. 
Do dalszego etapu wojewódz-
kiego awansowali tylko laureaci 
pierwszych miejsc. bs Jakub Tokarczyk.Hanna Skorupka i Emilia Dorda.
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KULTURA

PRZEWODNIK

www.gokpawlowice.pl

PO KULTURZE

„Hokus – pokus, 
Albercie  

Albertsonie"
5 kwietnia, 
godz. 17.00

Albert Albertson ma 6 lat. Marzy  
o tym, by mieć psa. Właśnie takie-
go, jakiego ma magik z sąsiedztwa. 
A może by tak użyć magii i w ten 
sposób spełnić swoje największe 
marzenie? A więc hokus-pokus, 
Albercie Albertsonie…     

„Witajcie 
w Norwegii"

5 kwietnia, 
godz. 19.00

Bohaterem jest Pri-
mus, cyniczny i fałszywy 
właściciel upadającego 
ośrodka narciarskiego 
na norweskiej prowincji. 
Mężczyzna dostrzega 
w europejskim kryzysie 
imigracyjnym szansę na 
ratunek dla swojego biz-
nesu. Postanawia przyjąć 
kilkudziesięciu uchodź-

ców i utworzyć prowizoryczny obóz dla przybyszów z Azji  
i Afryki. Błyskotliwa i nieprzewidywalna czarna komedia, która 
przełamuje społeczne tabu.
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„Ozzy”
3 maja, godz. 17.00

Ozzy to przesłodki piesek 
rasy beagle, ukochany piesz-
czoch całej rodziny. Czasem 
coś strąci, czasem zepsuje, ale 
ostatecznie wszystko mu się 
wybacza, jest w końcu oczkiem  
w głowie swoich panów. Gdy 
jego właściciele wyjeżdżają, 
Ozzy trafia do spa dla psów. 
Jednak zamiast luksusów czeka 
tam na niego szkoła przetrwa-
nia. Film zostanie wyświetlony 
w ramach Pikniku Majowego 
organizowanego przez GOK. 

„Mary's Land. 
Ziemia Maryi”

3 maja, godz. 19.00
Film oparty jest na faktach. 

Agent M.J. otrzymuje nową misję: 
odnaleźć kobietę, która wywiera 
wpływ na kolejne osoby i przez to 
dokonuje wielkich zmian w świecie. 
Czy możliwe jest oszustwo na skalę 
globalną? Czy jesteśmy elementa-
mi układanki, którą M.J. rozwiązuje? 
Reżyser Juan Manuel Cotelo zebrał 

w swoim filmie świadectwa tych, których życie zmieniło się pod 
wpływem kultu maryjnego skupionego wokół objawień w Medziu-
gorie. Piękny film o Maryi, który wzruszy każdego widza.

Wkrótce na ekranie:
21 maja – Polandia, 21 czerwca – Dzieci z Bullerbyn, 21 czerwca – Ślady stóp

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w XVII Konkur-
sie Wielkanocne Jajo. Konkurs ma zachęcać do kultywowania tradycji 
wykonywania zdobionych jajek, które są symbolem odradzania się 
życia. Mile widziane będą tradycyjne i nowatorskie metody zdobienia. 
Opisane prace prosimy dostarczyć do Osiedlowego Domu Kultury 
do 3 kwietnia. W konkursie biorą udział wyłącznie jajka naturalnej 
wielkości. Rozdanie nagród odbędzie się podczas otwarcia Jarmarku 
Wielkanocnego 9 kwietnia. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są 
na www.gokpawlowice.pl.

Bilety na bajki kosztują 6 zł i 5 zł, na filmy 10 zł i 8 zł. Do nabycia przed seansem.
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Teatr hipnotyzuje 
27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Teatru. Od lat uroczystość inspiruje Gminny Ośrodek Kultury 
do dzielenia się miłością do teatru z osobami niepełno-
sprawnymi. To wyjątkowa widownia, dla której kontakt ze 
sztuką ma wymiar szczególny.  

Do wspólnego świętowania Dnia Teatru zaproszono uczestników 
szkół specjalnych z Pszczyny i Jastrzębia - Zdroju, wychowanków 
Domów Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach i Strumieniu oraz 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju 
wraz z nauczycielami i wychowankami. Specjalnie dla tej wrażliwej 
i szczerej widowni Teatr Ruchu i Animacji „TRiA”, działający przy GOK 
Pawłowice, zaprezentował swój najnowszy spektakl pt. „Księżniczki 
na ziarnkach grochu”. 

Mali aktorzy swoim słowem, gestem, ruchem trafili prosto w serca 
widzów budząc niezwykłe uczucia i wartości. – Piękne przedstawie-
nie  - mówili wszyscy zgodnie, nie mogąc oderwać oczu od sceny. 
- Dla naszych podopiecznych każde wyjście jest dużym przeżyciem,  
a możliwość oglądania przedstawienia na dużej scenie za każdym razem 
przyjmowana jest z radością i entuzjazmem – przyznała terapeutka 
DPS w Strumieniu.       

Emocji nie brakowało także podczas warsztatów rytmicznych, 
które poprowadził bębniarz Andrzej Żydek. Już sama mnogość prze-
różnych instrumentów robiła wrażenie, a co dopiero dźwięki, które 
można było z nich wydobywać! Uczestnicy warsztatów dowiedzieli 
się jak w Chile za pomocą muzyki wywołuje się deszcz oraz to, że do 
wykonania instrumentu muzycznego wystarczy skorupa kokosa lub 
butla z gazem. bs

PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zaprasza do 

udziału w III edycji akcji „Podziel się książką”. 
W dniach 3-6 kwietnia każdy może w czytelni biblioteki wymienić 

przeczytane książki na inne w myśl zasady: „ile przynosisz, tyle 
wynosisz”. Wymieniana będzie tylko beletrystyka dla dorosłych  

i młodzieży. Nie będą przyjmowane 
podręczniki, komiksy, kalenda-

rze i inne. Zachęcamy do 
przejrzenia domo-
wych biblioteczek.

Akcja jest 
bezpłatna!

XX PRZEGLĄD PIOSENKI
 DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udział 

w jubileuszowej dwudziestej edycji Gminnego Przeglądu  
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Konkurs odbędzie się 24 - 27 kwietnia w czterech grupach  
wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych klas 

I-III, uczniów klas IV-VI oraz uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Po raz pierw-

szy swoje umiejętności wokalne podczas 
konkursu będzie mogła zaprezentować 
młodzież.  Kartę zgłoszenia (do pobra-

nia na www.gokpawlowice.pl) oraz 
podkłady zawierające akompaniament 
należy dostarczyć do 12 kwietnia do 

GOK Pawłowice.

W cyklu odbędzie się 6 turniejów. Pierwszy z nich rozpocznie się 
22 kwietnia o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. 
Kolejne turnieje odbędą się w maju, czerwcu, wrześniu, październiku 
i listopadzie.

Organizatorem, pomysłodawcą i głównym sędzią imprezy jest 
instruktor szachowy Gminnego Ośrodka Kultury  

w Pawłowicach - Marek Kobiela. On także 
udzieli szczegółowych informacji 

wszystkim chętnym pod nume-
rem: 787-152-536 lub mailowo: 
chessmarko@interia.pl.

Szachowe Grand Prix Pawłowic
22 kwietnia po raz osiemnasty w Pawłowicach wy-

startuje Liga Szachowa, czyli walka o Szachowe Grand Prix.
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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.

OBÓZ TANECZNY – TRWAJĄ ZAPISY
Klub Sportowy Active Pawłowice zaprasza na

 Obóz Taneczny, 
który odbędzie się 26 sierpnia do 2 września 

w Sierakowie pod Poznaniem.
W programie: treningi akrobatyczne, tańca nowoczesne-

go, wieczorki tematyczne oraz wycieczki, 
m.in. do Term Tarnowskich. 

Zapraszamy na obóz dziewczęta w wieku od 
12 lat, które chcą rozpocząć przygodę z 

tańcem lub zdobyć nowe doświadcze-
nia oraz udoskonalić swój warsztat. 

Koszt wynosi 799 zł. 
Zapisy i informacje: tel. 503 012 564.

Złoto dla tancerek 
z Pawłowic

Grupa tancerek Klubu Sportowego Active Pawłowice 
wygrała I Rejonowy Konkurs Taneczny „School Dance 2017”, 
który odbył się 25 marca w Szkole Podstawowej nr 12  
w Jastrzębiu – Zdroju.

W konkursie startowały zespoły taneczne działające przy przed-
szkolach, szkołach podstawowych, domach kultury oraz szkołach tań-
ca z terenu Jastrzębia- Zdroju, Żor, Pawłowic, Wodzisławia Śląskiego, 
Zebrzydowic, Cieszyna i Rybnika. Tancerki z Pawłowic były najlepsze 
w kategorii klubów tańca. Pokonały grupy „Mini Reaktywacja” z Żor 
oraz Mini Fuete” z Jastrzębia – Zdroju. Dziewczęta z grupy średniej 
KS „Active” Pawłowice wzbudziły zachwyt widowiskowym tańcem  
z elementami akrobatyki.    

Nasze utalentowane tancerki to: Wiktoria Szota, Sara Klejnot, 
Maja Klejnot, Martyna Rogus, Natalia Rogus, Laura Luboń, Roksana 
Grygierczyk i Anastazja Sozańska. Podczas konkursu gościnnie zapre-
zentowała się także najstarsza grupa taneczna KS Active Pawłowice. 
Gratulujemy obydwu grupom udanych występów! bs

OBIEKTY GOS 
NIECZYNNE

W związku z obchodami 15-lecia istnienia 
Gminnego Ośrodka Sportu, 

w sobotę, 8 kwietnia, 
basen będzie nieczynny do godz. 20.00.

 Tego dnia zapraszamy od godz. 20.00 do 2.00 
na pływanie nocą. Wstęp 5 zł/ 90 minut.

Ponadto informujemy, że obiekty GOS będą 
nieczynne 16 kwietnia, 

w Niedzielę Wielkanocną.

!

2 kwietnia
godz. 12.30 - bieg „Krzyżowicko Dycha”

Impreza plenerowa po śląsku w Krzyżowicach
(gwara, poczęstunek, piosenki)

8 kwietnia
Kryta Pływalnia „Wodny Raj”

18.00 – Uroczyste rozpoczęcie imprezy urodzinowej
- Anna Filipowska – laureatka programu „Mam talent” – akrobatyka  

w kuli z wodą
- Martyna Matera – wokalistka

- DJ „Skrzypa”
- pokazy ratownicze

20.00 – 2.00 – „Pływanie nocą”
 – wydłużone godziny otwarcia krytej pływalni, kolorowe światła,  

muzyka, promocyjne ceny biletów

9 kwietnia
Kryta Pływalnia „Wodny Raj”

13.00 – 14.00 – nauka pływania dla niemowląt
 – bezpłatne zajęcia dla dzieci do 4. roku życia

14.00 – 18.00 – STACJA EVENT – Kraków – animacje wodne dla dzieci
- tańce w wodzie

- konkurencje sportowe
- zabawy zręcznościowe

- kącik artystyczny (modelowanie balonów, wodne tatuaże)
- kącik eksperymentalny

18.00 – 20.00 – gry, zabawy rekreacyjne dla rodzin  
(konkursy z nagrodami)

Promocyjne ceny biletów!

Hala sportowa
16.00 – 18.00 – bezpłatne zajęcia z JOGI

17.00 – 18.00 – Bar Force – Street Workout – akrobacje na drążku
18.00 -19.00 – bezpłatne zajęcia z KARATE KYOKUSHIN

19.00 -20.00 – pokazy cheerleaderek KS Active Pawłowice + ZUMBA 
dla wszystkich

Wstęp na halę sportową BEZPŁATNY!

Ponadto: maskotka KS Jastrzębski Węgiel, liczne niespodzianki

ZAPRASZAMY!
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Szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie

Warszowice – 3 kwietnia
8.00–10.00 – ul. Pszczyńska (Lazar)

10.20–11.30 – ul. Stawowa (Mrowiec)
12.00–13.00 – ul. Boryńska (Gruszka)

Krzyżowice – 3 kwietnia
14.00–15.00 – parking przy OSP

Jarząbkowice – 4 kwietnia
8.15– 9.00 – parking przy OSP

Golasowice – 4 kwietnia
9.15-9.45 – boisko LKS

10.00-10.50 – ul. Zawadzkiego
11.00-11.30 – skrzyżowanie (Gąsior)

11.40-12.10 – parking przy szkole
12.30-13.00 – ul. Kochanowskiego (Podruczny)

13.30-14.00 – Gakra
14.15-14.45 – sklep Kolonia Golasowicka

Pielgrzymowice – 5 kwietnia
8.30-9.30 – parking przy kościele

9.50-10.30 – ul. Zebrzydowicka (sklep)
11.00-11.30 – Podlesie (krzyż)
12.00-12.30 – Podlesie (Bacza)

13.00-13.30 – ul. Borowa (Rudol)
14.00–14.40 – ul. Sikorskiego (Frysz)

15.00-15.45 – ul. Ruptawska (Krzempek)

Pniówek – 6 kwietnia
10.00-11.00 – ul. Krucza (rondo)

11.30-11.45 – ul. Pszczyńska (Glanc)

Pawłowice – 8 kwietnia
9.00-13.00 – Przychodnia Weterynaryjna, ul. K. Miarki 3

8.00-8.20 – Dębina (Brandys)
8.30-8.45 – Dębina (Polok)

9.15-10.10 – ul. Stawowa (Sikora)
11.30-12.45 (bar Tik-Tak)

13.30-13.50 – Kolonia Studzieńska (Orlik)
14.00-14.20 – ul. Teligi (Rozkwitalski) 

Pawłowice Osiedle
Gabinet Weterynaryjny Marzeny Kuchty Pawłowice, 

ul. Górnicza, pawilon XV
5 kwietnia, 15.00 - 16.00
8 kwietnia, 10.00 - 12.00

Kronika Policyjna
8-letnie dziecko ranne w wypadku

W niedzielę, 26 marca, po godzinie 8.00 na drodze krajowej w Pawłowicach, na 
wysokości zajazdu „Wodnik" doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch 
samochodów. Ranne w zdarzeniu zostały dwie osoby: 8-letnie dziecko i kobieta.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierująca osobowym citroenem, 
jadąc DK-81 w kierunku Wisły, postanowiła zjechać z prawego pasa na lewy  
i prawdopodobnie zawrócić. Gdy ustawiła swój samochód, czekając na możliwość 
włączenia się do ruchu, w bok citroena uderzył volkswagen golf. W wypadku 
ranne zostało 8-letnie dziecko, które w towarzystwie matki zostało przetranspor-
towane do szpitala. Poszkodowana została także pasażerka volkswagena. Badanie 
wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Chwilę później na DK-81 doszło do kolejnego 
zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych, tym razem 
volkswagena golfa oraz opla astry. W tym przypadku mocno uszkodzone zostały 
pojazdy, ale szczęśliwie nikt nie ucierpiał. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu. 
Auta poruszające się dwupasmówką jeżdżą bardzo szybko. Manewr zawracania 
na tzw. przewiązkach jest wyjątkowo trudny i bardzo niebezpieczny.   

Upodobał sobie katalizatory
29 zarzutów usłyszał 33-letni mieszkaniec Pawłowic, który zajmował się 

kradzieżami samochodowych katalizatorów, filtrów cząsteczek stałych oraz 
tłumików. Łącznie straty wyceniane są na prawie 50 tysięcy złotych. Mężczyzna 
swój przestępczy proceder prowadził na terenie województwa śląskiego, głównie 
w Pawłowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim, Żorach oraz Czeskim 
Cieszynie. Kradzieży dokonywał przez ponad rok. W ręce pawłowickich policjan-
tów wpadł, kiedy jechał swoim samochodem z ukradzionym katalizatorem na 
tylnej kanapie. Mężczyznę aresztowano i wkrótce stanie przed sądem. Oprócz 
zarzutów o kradzież, 33-latkowi zarzuca się również łamanie sądowego zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wybił szyby w golfie
19 marca, nieznany sprawca zniszczył auto zaparkowane przy ul Polnej  

w Pawłowicach. Sprawca wybił szyby w samochodzie marki VW Golf i uszkodził 
jego karoserię, powodując straty w wysokości 2500 zł. 

SMS-y za 400 zł
Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i chętnie korzystają z nowoczesnych 

środków przekazu. Przekonał się o tym mieszkaniec Jarząbkowic, który wpadł 
w zasadzkę przygotowaną przez nieustalonego sprawcę. Oszust włamał się na 
konto portalu, a następnie pod pretekstem udziału w konkursie fotograficz-
nym zachęcał do głosowania poprzez wysyłanie SMS-ów premium za pomocą 
komunikatora. Wszystko to oczywiście powodowało obciążenie konta telefonu 
komórkowego. Mieszkaniec Jarząbkowic „stracił” w ten sposób 400 zł. Postępo-
wanie w tej sprawie prowadzi KPP Pszczyna.

Oprac. Na podstawie KPP Pszczyna

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

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS

w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. 8.00 do 13.00
(najbliższy dyżur 07.04.2017 r.)

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur 

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

(najbliższy dyżur 07.04.2017 r.) 
 • doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 

udziela informacji w zakresie realizowanych programów aktywiza-
cyjnych, dostępnych ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji bezrobot-

nych, pomaga ustalić ścieżkę kariery 

Urząd Skarbowy
05.04 w godzinach 07.30-14.30, 
21.04 w godzinach 09.00-12.00,
27.04 w godzinach 07.30-14.30

• 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 przyjmo-
wania 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 
unijnych i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospo-
darskich

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

(najbliższy termin 04.04.2017)
• 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.
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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
Do sprzedania w Golasowicach

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetargi ustne nieograniczone w for-
mie licytacji na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  
w Golasowicach przy ul. Reja:

- nr działki 4/8 o powierzchni 945 m kw. za cenę wywoławczą 44.000 zł,
- nr działki 4/11 o powierzchni 930 m kw. za cenę wywoławczą 43.000 zł,
- nr działki 4/13 o powierzchni 1006 m kw. za cenę wywoławczą 47.000 zł,
- nr działki 4/6 o powierzchni 1233 m kw. za cenę wywoławczą 57.000 zł.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Golasowice, działki położone są na terenach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Pawłowice (salka narad nr 0.14):
na zbycie działki nr 4/8 - 25 kwietnia o godz. 11.00, na zbycie działki nr 

4/11- 9 maja o godz. 11.00, na zbycie działki nr 4/13 - 16 maja o godz. 
11.00, na zbycie działki nr 4/6 - 23 maja o godz. 11.00.

Osoba uprawniona do udzielania informacji: Tyberiusz Zawadzki 
– tel. 324756319.

Bufet na targowisku do wynajęcia
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, na czas określony 5 lat, 
o łącznej powierzchni 94,15 m kw, położonego w Pawłowicach przy  
ul. Zjednoczenia 77A (teren targowiska), z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomicznej.Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 
zajmowaną powierzchnię lokalu za 1 m kw. wynosi 1,00 zł miesięcznie  
+ VAT. Na zajmowaną powierzchnię składa się: bufet, toalety ogólnodo-
stępne oraz przylegający taras zewnętrzny. 

Przetarg odbędzie się 11 kwietnia o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14. Informacje: tel. (32) 47-56-
315, (32) 47-56-319. 

Gospodarka odpadami 
w Gminie Pawłowice

Pamiętaj o opłacie za śmieci!
15 kwietnia mija termin opłaty za gospodarowanie odpadami 
w I kwartale 2017 roku.

Opłatę należy wnieść przelewem, na indywidualny numer 
rachunku bankowego, który każdemu właścicielowi posesji został 
przypisany wcześniej. Stawka pozostaje bez zmian. 

Kolejne terminy opłaty: 
- za II kwartał do 15 lipca
- za III kwartał do 15 października
- za IV kwartał do 15 grudnia
Jak opłacić odbiór odpadów?
- przelewem internetowym na konto,
- poprzez tradycyjną wpłatę, np. w banku lub na poczcie, na 

wypisanym odręcznie poleceniu wpłaty.
Gotowe druki wpłaty można odebrać w pokoju nr 2.5 Urzędu 

Gminy w Pawłowicach. 

Firma pogrzebowa
,,Korona"

St. Zborowski
w dalszym ciągu bez zmian obsługuje

Pawłowice
dzwonić pod nr tel.

602 713 372 / 32 47 17 024

Faktury za wodę. 
Przy posesji musi 
być skrzynka na listy

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowi-
cach przypomina swoim klientom, otrzymującym faktury 
za wodę i kanalizację w wersji papierowej, o konieczności 
posiadania skrzynki na listy w celu umożliwienia dostar-
czania faktur.

Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości powinni umieścić 
skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla kuriera. Skrzynka może 
być zamontowana przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w innej  
w ogólnie dostępnej części nieruchomości (np. bramka wejściowa do posesji 
lub ogrodzenie) tak, aby nie było problemu z pozostawianiem listu (faktury) 
pod nieobecność mieszkańców.

Wciąż nie w każdym domu znajduje się skrzynka pocztowa. - Zdarza się, 
że pracownik GZWiK lub  inna osoba roznosząca faktury wielokrotnie jeździ do 
klienta i ostatecznie musi zostawić korespondencję w bramce lub w drzwiach 
wejściowych do domu, gdzie łatwo może ulec ona uszkodzeniu 
lub zaginięciu – mówi Tomasz Herok, dyrektor GZWiK w 
Krzyżowicach. - To powoduje, że nasi klienci zmuszeni są 
płacić faktury po terminie i ponosić dodatkowe koszty 
w formie odsetek i wezwań do zapłaty.

GZWiK zachęca klientów do przejścia na e-faktury 
i zarejestrowania się w Internetowym Biurze Obsługi 
klienta (IBOK-a). Szczegóły na stronie www.gzwik.
pawlowice.pl.
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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

    801 600 300
www.kasacentrum.pl

(koszt wg taryfy operatora)

PAW£OWICE
ul. Krucza 18, tel. 32 472 11 11 
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RunTeam ma już roczek! Rozbiegali Pawłowice
Ich kolorowe koszulki rozpoznawalne są z daleka. Try-

skają pozytywną energią i zarażają sportową pasją. Sekcja 
biegaczy RunTeam Pawłowice, działająca przy Gminnym 
Ośrodku Sportu, świętuje pierwszy rok działalności!

Pomysł zawiązania grupy biegowej zrodził się podczas Biegu 
Barbórkowego w grudniu 2015 roku. Pomysł, jak to u biegaczy bywa, 
szybko przekuto w czyn. Już w styczniu 2016 roku odbyło się spotkanie 
założycielskie sekcji biegowej liczącej kilkanaście osób. I wtedy zaczęło 
się! Coraz częściej na terenie naszej gminy zaczynaliśmy spotykać gru-
py biegaczy ubranych w pomarańczowe koszulki z napisem RunTeam. 
Bieganie stało się w Pawłowicach zaraźliwe, a biegaczy „zarażonych” 
sportową pasją stale przybywa. Dziś widok biegacza na ulicy nikogo 
nie dziwi, a sekcja liczy już 50 osób w wieku od 16 do ponad 60 lat.  

Większość osób uczestniczy w zawodach, poprawiając swoje 
wyniki i przynosząc chlubę sekcji. Zawodnicy startują na różnych 
dystansach od 5 km poprzez 10 km, skończywszy na triathlonach 

i ultramaratonach górskich. Można ich spotkać m.in. na zawodach 
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, ale też na biegach w Pszczynie, 
Żorach i Pawłowicach.

Biegacze aktywnie włączają się w imprezy na terenie gminy. 
Byli inicjatorami różnych wydarzeń, takich jak: sztafeta cukierkowa, 
szlachetna paczka. Pomagali zorganizować bieg charytatywny dla 
Wiktorka oraz Bieg Pawłowicki. 2 kwietnia zobaczymy ich na Biegu 
Krzyżowickim.

Formę budują na cotygodniowych treningach siłowych, które 
odbywają się we wtorki w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Paw-
łowicach. Natomiast w niedzielę biegają wspólnie w terenie. Jest 
wtedy okazja do rozmowy, podzielenia się wrażeniami ze startów  
i miłego spędzenia czasu, czasami przy kawie i ciastku, bo biegacze 
tworzą coś na wzór sportowej rodziny, której spoiwem jest wspólna 
pasja do biegania. Każdy może dołączyć do sekcji. Zapisy przyjmuje 
GOS Pawłowice. bs
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Jak oszczędzać wodę?
Przedszkole w Golasowicach włączyło się w obchody 

Światowego Dnia Wody, które w tym roku odbyło się pod 
hasłem „Wszyscy oszczędzamy wodę”. 

22 marca, od rana dzieci z grupy Krasnali pogłębiały wiedzę na 
temat wody. Dowiedziały się, skąd bierze się woda, kto jej potrze-
buje, jakie są zasoby wody pitnej na kuli ziemskiej i dlaczego należy 
ją oszczędzać oraz nie zanieczyszczać. Tego dnia, dzieci zamieniły 
się w kropelki wody, a wystrój sali odzwierciedlał charakter działań. 
Podczas zabaw dzieci dowiedziały się, że mogą oszczędzać wodę  
zakręcając kran podczas mycia zębów i nabierając połowę kubka do 
płukania jamy ustnej. bs


