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RACJE
Niech wyjątkowy czas Wielkanocnej Nadziei 

 wprowadzi do naszych serc radość,
wytchnienie od codziennych obowiązków,  

harmonię i przyjaźń.

Zdrowych, spokojnych  świąt życzą

                         Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Pawłowice
                                     Aleksander Szymura                           Franciszek Dziendziel

Rada Gminy uchwaliła nowe okręgi wyborcze strona 3
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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

W Warszowicach 
powstanie plac zabaw

W Krzyżowicach 
wybudują chodnik

Ulica Zapłocie 
– w tym roku projekt? 

Prace ruszą po świętach 

Teren znajdujący się w rejonie skrzyżowania ulic 
Spokojnej i Stawowej w Warszowicach już niedługo zyska 
nowe oblicze.

Przekazano już plac budowy firmie, która będzie 
realizować inwestycję przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach. 
Na odcinku o długości 266 metrów powstanie chodnik za 
prawie 200 tys. zł.

We wtorek, 27 marca, Gmina Pawłowice podpisała  
z KWK „Pniówek” ugodę dotyczącą remontu ul. Zapłocie 
w Pawłowicach. Droga znajduje się w rejonie szkód gór-
niczych. 
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sPowstanie tam plac zabaw dla dzieci. Inwestycja będzie realizo-

wana ze środków budżetu gminy Pawłowice. Urząd ogłosił przetarg 
na wybór wykonawcy.

- To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców tego rejonu – przy-
znaje sołtys Andrzej Szaweł. – Mieszka tutaj wiele rodzin z dziećmi,  
a do najbliższego placu zabaw jest daleko.

Na placu zabaw najmłodsi będą mogli zamienić się w maszynistę 
pociągu lub alpinistę. Pojawią się na nim „bocianie gniazda” i inne 
huśtawki dla dzieci w różnym wieku. Całość uzupełnią: zestaw ze 
zjeżdżalniami i drabinkami, piaskownica i bujaki. Nie zabraknie ławek, 
stojaków na rowery oraz leżaków plenerowych ze stolikiem. - Ma to 
być miejsce do miłego spędzenia czasu dla całych rodzin – dodaje sołtys.

Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy zadania, który po 
podpisaniu umowy będzie miał dwa miesiące na wykonanie prac. Na 
inwestycję gmina zaplanowała 200 tys. zł, ale będą czynione starania 
o pozyskanie dofinansowania z zewnątrz. bs

Inwestycję realizuje powiat pszczyński przy współpracy z gminą 
Pawłowice. To już drugi etap prac przy tej drodze, w ramach którego, 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku Żor, zostanie 
wybudowany chodnik wraz z wykonaniem wjazdów na końcowym 
odcinku ul. Śląskiej.

Zadanie będzie realizowała firma Mat-Bud z Pszczyny. Powiat 
pszczyński przeznaczy 115 tys. zł na ten cel, ponad 83 tys. zł wyłoży 
ze swojego budżetu gmina Pawłowice. Prace powinny zakończyć się 
do 30 sierpnia. bs

W tym roku gmina zamierza przystąpić do prac projektowych. 
Jednak z uwagi na znaczący zakres inwestycji, która łącznie z odcin-
kiem bocznym obejmuje ok. 1,4 km drogi, a także ze względu na dużą 
ilość sąsiednich nieruchomości i zmienny pas drogowy, wymagać 
będzie projektowania w oparciu o tzw. specustawę drogową. Na dzień 
dzisiejszy podpisana ugoda gwarantuje gminie pokrycie kosztów 
przez KWK „Pniówek” dotyczących  prac projektowych oraz robót 
budowlanych w zakresie szkód górniczych i zabezpieczenia przed ich 
wpływami na obiekcie drogowym. Realizacja zadania w Wieloletnim 
Planie Finansowym ujęta jest na lata 2019-2020.      

    Trwają przygotowania do rozpoczęcia największej w tym roku 
inwestycji drogowej w gminie Pawłowice – przebudowy ul. Konopnic-
kiej w Golasowicach. Prace mają ruszyć w ciągu najbliższych 2 tygodni. 

Inwestycja za ponad 2 mln 810 tys. zł będzie realizowana przez 
firmę M Silnice z Pardubic w Republice Czeskiej. Odbyło się już spo-
tkanie z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono harmono-
gram robót i poinformowano o ewentualnych utrudnieniach. Droga 
zostanie przebudowana na odcinku o długości 1,2 km. W ramach prac 
zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną 
zjazdy do posesji oraz utwardzone pobocza. W dwóch miejscach dla 
wyhamowania prędkości samochodów zabudowane zostaną tzw. 
szykany drogowe z kostki granitowej.      

Wykonawca organizuje obecnie plac budowy, aby już po świętach 
wejść w teren. bs  

Parking przy szkole  
w Pielgrzymowicach

Urząd Gminy ogłosił przetarg na przebudowę parkin-
gu przy Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzy-
mowicach.  

Teren przeznaczony dla samochodów znajdujący się od strony  
ul. Powstańców zostanie powiększony, aby zapewnić wystarczającą 
ilość miejsc postojowych dla osób dojeżdżających do szkoły. Parking 
zyska nie tylko na powierzchni, ale również na funkcjonalności. Zosta-
nie wprowadzony ruch jednokierunkowy, co poprawi bezpieczeństwo 
jego użytkowników. 

Prace są zaplanowane na okres wakacji, aby wraz z początkiem 
roku szkolnego inwestycja mogła już służyć mieszkańcom. bs           
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Rada Gminy uchwaliła 
nowe okręgi wyborcze

We wtorek, 27 marca, radni przegłosowali nowy po-
dział gminy na okręgi i obwody wyborcze. Największe zmia-
ny dotyczą Osiedla Pawłowice oraz  Krzyżowic i Pniówka.

Okręgiem wyborczym w gminie wiejskiej jest sołectwo, jeżeli jednak 
liczba wybieranych radnych w  sołectwie jest inna niż 1, okręg można 
dzielić lub łączyć.  Podział na okręgi odbywa się według tzw. jednolitej 
normy przedstawicielstwa. Jest ona wynikiem podzielenia liczby miesz-
kańców gminy (17618) przez liczbę radnych (15) i dla gminy Pawłowice 
wynosi 1174,5333.

Przy podzieleniu liczby mieszkańców danego sołectwa przez jed-
nolitą normę przedstawicielstwa liczba radnych i okręgów przedstawia 
się następująco:
Pawłowice: 3838 mieszkańców : 1174,5333 = 3,2677 
3 radnych/3 okręgi wyborcze
Osiedle Pawłowice: 5224 mieszkańców : 1174,5333 = 4,4477
4 radnych/4 okręgi wyborcze
Pielgrzymowice: 2818 mieszkańców : 1174,5333 = 2,3993
2 radnych/2 okręgi wyborcze
Warszowice: 2055 mieszkańców : 1174,5333 = 1,7496
2 radnych/2 okręgi wyborczego
Golasowice: 1460 mieszkańców : 1174,5333 = 1,2430
1 radny/1 okręg wyborczy
Jarząbkowice: 649 mieszkańców : 1174,5333 = 0,5525
1radny/ 1 okręg wyborczy
Krzyżowice: 1021 mieszkańców : 1174,5333 = 0,8692
1radny/ 1 okręg wyborczy 
Pniówek: 553 mieszkańców : 1174,5333 = 0,4708
0 radnych/ 0 okręgów wyborczych

Z zestawienia wynika, że w gminie wybieranych byłoby jedynie 14 
radnych, co jest niezgodne z liczbą radnych ustaloną przez Wojewodę 
Śląskiego wynoszącą 15. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że 
jedynie połączenie Krzyżowic i Pniówka pozwala na uzupełnienie 
brakującego mandatu. W związku z tym piętnasty mandat przyznano 
połączonym sołectwom Pniówek i Krzyżowice, które podzielono na 
dwa okręgi, przy czym Pniówek rozszerzono o ul. Ekologiczną i ul. Orlą 
z Krzyżowic (dodatkowych 44 mieszkańców).  

Po zmianach sytuacja w tych sołectwach przedstawia się następująco:
Krzyżowice: 977 mieszkańców : 1174,5333 = 0,8318         
1radny/ 1 okręg wyborczy 
Pniówek: 597 mieszkańców : 1174,5333 = 0,5082         
1 radny/1 okręg wyborczy

W skutek tego działania w gminie Pawłowice w 15 okręgach będzie 
wybieranych 15 radnych. Przed podjęciem uchwały projekt podziału 
na okręgi wyborcze został sprawdzony i zweryfikowany przez Krajowe 
Biuro Wyborcze, które wydało pozytywną opinię. Zestawienie okręgów 
wyborczych, które w gminie Pawłowice są tożsame z obwodami wybor-
czymi, przedstawia tabelka obok.  

W tegorocznych wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią 
nowością będzie to, że w Pielgrzymowicach i Golasowicach mieszkańcy 
nie będą głosować w strażnicach, jak do tej pory, ale w budynkach szkół. 
Ma to związek z nowymi zasadami przeprowadzania głosowania m.in. 
obowiązkiem prowadzenia transmisji z lokalu wyborczego, do czego 
potrzebny jest internet, a ten lepiej funkcjonuje w szkołach.

Podczas sesji radni przegłosowali również Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla gminy Pawłowice na lata 2018-2019 oraz w sprawie 
udzielenia dotacji w jego ramach ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 
Przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, a także podjęli uchwały dotyczące przedszkoli,  
w tym m.in. całkowitego zwolnienia wszystkich dzieci z opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego. bs

W każdym z poniższych okręgów będzie 
wybierany jeden radny

Nr Granice okręgu/obwodu głosowania
Siedziba

obwodowej 
komisji 

wyborczej

1.

Część Sołectwa Pawłowice, ulice: Dobra, Gospodar-
cza, Górka, Granica, Lebiodowiec, Łączna, Prosta od 
ul. Szkolnej do ul. Wodzisławskiej, Mickiewicza od ul. 
Polnej do ul. Wodzisławskiej, Pieczarkowa, Poligono-
wa, Polna od ul. Zjednoczenia do drogi wjazdowej 
do kościoła i od ul. Zjednoczenia do cmentarza, 
Rybacka, Spacerowa, Sportowa, Szkolna bez nr 36, 
Wesoła, Wyzwolenia, Zapłocie, Zjednoczenia numery 
nieparzyste od nr 69 do końca i numery parzyste od nr 
54 do końca

Centrum 
Kultury

w Pawłowi-
cach

2.

Część Sołectwa Pawłowice, ulice: Astrów, Bratków, 
Prosta od ul. Wodzisławskiej do ul. Nowej, 1 Maja, 
3 Maja, Mały Rynek, Miarki, Mickiewicza od ul. Wo-
dzisławskiej do ul.Przemysłowej, Nowa, Ogrodowa, 
Poprzeczna, Przemysłowa, Skowronków, Strzyżyków, 
Wodzisławska, Wrzosowa.

Centrum 
Kultury  

w Pawłowi-
cach

3.

Część Sołectwa Pawłowice, ulice: Aleja Lipowa, Grzy-
bowa, Katowicka, Klonowa, Kol. Studzieńska, Leśna, 
Młyńska, Myśliwska, Pszczyńska, Radosna, Rolników, 
Stawowa, Strumieńska, Tartaczna, Wspólna, Zamko-
wa, Zjednoczenia numery nieparzyste od nr 1 do nr 
67 i numery parzyste od nr 2 do nr 52.

Centrum 
Kultury

w Pawłowi-
cach

4.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice: Polna od 
drogi wjazdowj do kościoła oraz nr: 17, 18, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, Szkolna nr 36.

SP nr 2  
w Pawłowi-

cach

5. Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice : Polna nr: 
19, 20, 21, 22, 23, 35, 37, Krucza 10, Wojska Polskiego.

Dom Kultury
w  Pawłowi-
cach Osiedlu

6 Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice: Górnicza nr: 
1, 1A, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, Pukowca.

SP nr 2
w Pawłowi-

cach

7. Część Sołectwa Osiedle Pawłowice, ulice: Górnicza nr: 
2, 4, 5, 6, 7, 11, Kręta, Orzechowa, Wąska.

Zespół Szkół 
Ogólno-

kształcących

8. Sołectwo Pniówek - wszystkie ulice. Część sołectwa 
Krzyżowice - ulice: Ekologiczna, Orla.

Dom  
Ludowy

w Pniówku

9.

Część Sołectwa Pielgrzymowice, ulice : Akacjowa, 
Brzozowa, Bukowa, Cieszyńska, Dębowa, Golasowic-
ka, Grabowa, Grunwaldzka, Jastrzębska, Jodłowa, 
Krzyżowa, Miarki, Olchowa, Podlesie, Sadowa, 
Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Turystyczna, Wąska, 
Wierzbowa, Zdrojowa, Zielona, Zebrzydowicka.

Szkoła  
Podstawowa
w Pielgrzy-
mowicach

10.

Część Sołectwa Pielgrzymowice, ulice : Borowa, Brze-
zińska, Cisowa, Daszyńskiego, Generała Sikorskiego, 
Graniczna, Groblowa, Gruntowa, Jasna, Modrze-
wiowa, Piękna, Pogodna, Powstańców, Ruptawska, 
Rzeczna, Srebrna, Świerkowa, Widokowa, Wiśniowa, 
Ziołowa.

Szkoła  
Podstawowa
w Pielgrzy-
mowicach

11.

Część Sołectwa Warszowice, ulice: Borki, Borowików, 
Cieszyńska, Gajowa, Kaniówka, Kolejowa, Koronna, 
Kościelna, Ks. A. Czembora, Ks. E. Piwonia, Lawendo-
wa, Łąkowa, Piekucz, Pszczyńska, Rydzów, Szoszow-
ska, Szybowa.

Szkoła  
Podstawowa  
w Warszowi-

cach

12.

Część Sołectwa Warszowice, ulice: Boryńska, Cicha, 
Drozdów, Granica,Kormoranów, Krótka, Ks. F. Miczka, 
Łagodna, Miła, Nad Młynką, Osińska, Poprzeczna, 
Przyjazna, Spokojna, Stawowa, Strażacka, Szczygłów, 
Wiesława Hanczarka, Zacisze, Żorska.

Szkoła Pod-
stawowa

w Warszowi-
cach

13. Sołectwo Golasowice – wszystkie ulice. ZSP  
Golasowice

14. Sołectwo Krzyżowice – bez ulic: Ekologiczna  Orla. ZSP  
Krzyżowice

15. Sołectwo Jarząbkowice – wszystkie ulice.
Dom 

Ludowy
Jarząbkowice



4 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Tłumy w Warszowicach

Kraszanki i życzenia 
dla seniorów

W czwartek, 22 marca, w strażnicy w Warszowicach 
odbyło się ostatnie z tegorocznego cyklu zebranie wiejskie. 
W zebraniu uczestniczyło prawie dwustu mieszkańców. 

Już po raz drugi w sołectwie Osiedle Pawłowice zorga-
nizowano spotkanie dla seniorów. Były występy, życzenia 
i upominki.

W pierwszej części spotkania głos zabrała weterynarz z Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie. Mieszkańcy usłyszeli o groźnym  
afrykańskim pomorze świń i związanymi z nim obostrzeniami dla 
hodowców trzody chlewnej. Inspektorat będzie w tym zakresie prze-
prowadzał kontrole w wybranych gospodarstwach. Następnie swoje 
sprawozdania przedstawili wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz sołtys 
Andrzej Szaweł, który zwrócił się do mieszkańców o pomoc w organizacji 
dożynek gminnych zaplanowanych na 2 września. 

Podczas zebrania przeprowadzono również wybory uzupełniające 
do rady sołeckiej z powodu rezygnacji jednego z członków. W przepro-

W spotkaniu, które odbyło się 22 marca w Osiedlowym Domu 
Kultury uczestniczyło 46 mieszkańców sołectwa w wieku powyżej 
70 lat. Przygotowano dla nich smaczny poczęstunek oraz prezenty. 
Z okazji zbliżających się świąt były to kubki z okolicznościowym 

wadzonych wyborach zdecydowaną większość głosów na „tak” uzyskał 
Jan Zochorek. 

W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat budowy ekranów – 
mieszkańcy chcieli wiedzieć przy jakich posesjach zabudowane zostaną 
ekrany przeźroczyste. Projekt inwestycji dostępny jest na stronie inter-
netowej Wojewódzkiego Zarządu Dróg, można się z nim zapoznać także 
w urzędzie gminy. Wśród tematów drogowych pojawiły się zapytania  
o remonty ul. Drozdów, ul. Miłej, ul. Poprzecznej oraz wydłużenia drogi 
gospodarczej znajdującej się przy dwupasmówce. Rozmawiano również 
o odnowieniu elewacji strażnicy. Zdania, co do terminu malowania, były 
jednak podzielone. Strażacy chcieliby odnowić elewację jak najszybciej, 
natomiast sołtys zastanawia się, czy nie lepiej byłoby wykonać prace za 
2 lata, kiedy to OSP będzie świętowała stulecie jednostki.     

Jeden z wniosków pojawiał się już na poprzednich zebraniach,  
a dotyczy on przeniesienia przejścia dla pieszych znajdującego się na 
dwupasmówce. Mieszkańcy chcą, aby przejście znalazło się po drugiej 
stronie - w kierunku Żor, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Jak 
wyjaśnił sołtys, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która 
jest właścicielem drogi, opracowuje właśnie projekt przebudowy przej-
ścia i deklaruje związaną z tym realizację prac. Wnioskowano również  
o budowę chodnika wzdłuż ul. Kolejowej na odcinku od ul. Pszczyńskiej 
do ul. Łąkowej. W firmach znajdujących się w strefie ekonomicznej pra-
cuje mnóstwo osób, większość dojeżdża do pracy samochodem, ruch 
na drodze w niektórych godzinach jest bardzo duży.       

W zebraniu uczestniczyli również Aleksander Szymura – przewod-
niczący Rady Gminy Pawłowice oraz Grzegorz Nogły - członek zarządu 
powiatu pszczyńskiego. bs

napisem oraz kraszanki, które wykonał Leszek Młynarczyk, utalento-
wany mieszkaniec Osiedla Pawłowice. Na wykonanie 50 drapanych 
jajek poświęcił prawie 2 miesiące, ale było warto, bo seniorzy byli 
zachwyceni. Podobał się również program artystyczny. „Opowieść 
o życiu i przemijaniu” w wykonaniu Józefa Brody, pedagoga, 
folklorysty, multiinstrumentalisty i budowniczego instrumentów 
ludowych dostarczyła mnóstwa wrażeń słuchowych. Muzycznie 
upłynęła również dalsza część spotkania. Duet Ireny Szostek i Danuty 
Szczypki przeniósł zgromadzonych w świat „Muzyki łatwej, lekkiej 
i przyjemnej”.               

Wszyscy seniorzy otrzymali życzenia od wójta Franciszka 
Dziendziela i przewodniczącego Rady Gminy Aleksandra Szymury. 
Jak podkreśla Janusz Mizera, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców 
Osiedla Pawłowice  „Razem”: - Celem imprezy było zacieśnienia więzów 
i integracja seniorów z osiedla. 

– Bardzo mi się tutaj podoba – przyznała Zofia Michałowska.  
- Ludzie potrzebują spotkań, potrzebują siebie nawzajem i dzisiejsze 
spotkanie jest wspaniałym tego przykładem. 

Organizatorem spotkania, które odbyło się w ramach inicjatywy 
lokalnej, była grupa mieszkańców sołectwa Osiedle Pawłowice za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Pawłowice 
„Razem”. bs 

 Kronika Policyjna
Włamał się do altany

11 marca, w Pawłowicach doszło do włamania do altany na dział-
kach ogrodowych przy ulicy Poligonowej. Sprawca dostał się tam po 
wcześniejszym zerwaniu kłódki w drzwiach wejściowych. Z budynku 
zabrał elektronarzędzia i narzędzia ogrodowe. 

Samochód zderzył się z walcem

W piątek, 23 marca, około godziny 14.30 na drodze krajowej nr 81  
w Warszowicach doszło do zderzenia samochodu osobowego z walcem 
drogowym. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca pojazdu 
transportującego na przyczepce walec drogowy, przecinając DK-81  
(w kierunku ulicy Gajowej), zderzył się z samochodem osobowym 
jadącym od strony Żor. Kierowca osobówki został zabrany do szpitala, 
natomiast sprawca zdarzenia został ukarany mandatem. W wyniku 
wypadku na wiślance utworzył się korek, w którym zderzyły się dwa ko-
lejne samochody marki: Volkswagen Golf i Fiat 500L. Pasażer fiata został 
przewieziony do szpitala.

Wypadek w Warszowicach
15 marca, chwilę przed godz. 14.00, na ul. Kościelnej w Warszowicach 

doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba trafiła 
do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
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AKTUALNOŚCI

Monumentalne anioły w Pawłowicach!

Brąz dla strażaków 
z Krzyżowic 

O pożarnictwie wiedzą 
prawie wszystko  

Od 21 marca na placu przy Urzędzie Gminy można oglądać ogromne metalowe anioły. Niezwykła instalacja budzi 
duże emocje wśród mieszkańców. 

Strażacy z OSP Krzyżowice są w świetnej formie. Zdo-
byli trzecie miejsce podczas zawodów w Czechach. 

16 marca, w Warszowicach odbyły się gminne elimi-
nacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”.

Ekspozycja składa się z siedmiu rzeźb aniołów, z których naj-
wyższy ma aż 7 metrów wysokości, otoczonych przez kamienie  
z górskich potoków. Anioły ze stali kwasoodpornej wykonał Michał 
Batkiewicz, artysta z Nowego Targu, którego monumentalne pomni-
ki przedstawiające 
głównie tematykę 
sakralną można po-
dziwiać na całym 
świecie.  

Artysta jest ab-
solwentem wydziału 
rzeźby na Akade-
mii Sztuk Pięknych  
w Krakowie. Tworzy 
w drewnie, brązie, 
stali szlachetnej i ka-
mieniu. Jego rzeźby 
plenerowe i pomniki 
znajdują się w Ham-
burgu (Niemcy), Bu-
enos Aires (Argen-
tyna), Tolido (USA), 
Turynie i Nichelinie 
(Włochy), Komarnie 

W sobotę, 17 marca, w Rychwaldzie w Czechach zostały zorgani-
zowane zawody strażackie. Z funkcjonującą tam jednostką od ponad 
20 lat zaprzyjaźniona jest OSP Krzyżowice. Wyrazem współpracy są 
wzajemne odwiedziny oraz udział w imprezach sportowych. Drużyna 
OSP Krzyżowice już po raz trzeci startowała w czeskich zawodach. 
Karolina Olbrich, Marcin Olbrich, Mateusz Plinta, Piotr Fizia, Damian 
Brzana i Jacek Kukla zajęli trzecie miejsce. Gratulujemy sukcesu! bs

(Słowacja), a także w Polsce: Warszawie, Radomiu, Lublinie, Pozna-
niu, Wrocławiu.

Wystawa plenerowa z rzeźbami Michała Batkiewicza trafiła 
do Pawłowic prosto z Żor. Anioły będą zdobiły plac przy urzędzie 

przez kolejne dwa 
miesiące, a potem 
ruszą w dalszą dro-
gę, ozdabiając ko-
lejne przestrzenie. 
Siedem aniołów 
ma symbolizować 
siedem cnót głów-
nych,  natomiast 
znajdujące się wo-
kół nich kamienie 
są nawiązaniem do 
trwającego blisko 
27 lat pontyfikatu 
Jana Pawła II, które-
mu artysta zadedy-
kował swoją pracę. 

Organizatorem 
wystawy jest przed-
siębiorca z Żor. bs   
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Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę o gminie
24 uczniów spotkało się 22 marca w Centrum Kultury, aby sprawdzić swoją wiedzę o gminie Pawłowice. Najwięcej 

trudności sprawiły im pytania dotyczące obiektów w naszej gminie, których już nie ma albo dziś wyglądają zupełnie inaczej. 
Jak wyglądał drewniany kościół w Warszowicach, dom rodzinny Karola 

Miarki w Pielgrzymowicach czy mleczarnia w Pawłowicach? Na podstawie 
starych zdjęć uczniowie podczas trwającego 60 minut testu musieli rozpo-
znać obiekty i je właściwie podpisać. – Wielu obiektów nie znałam, sam test 
wydawał mi się trudny – przyznała Dominika Molitor z Pniówka, uczennica ZSP 
Pawłowice, która zwyciężyła wśród uczniów klas IV-VI. W Konkursie Wiedzy 
o Gminie Pawłowice startowała po raz pierwszy.

Drugie pytanie, które sprawiło uczniom problemów, dotyczyło nazwisk 
przewodniczących kół gospodyń wiejskich. Z kolei najlepiej wypadło pytanie 
dotyczące dopasowania logotypów do nazw gminnych instytucji. Nikomu 
nie udało się napisać testu bezbłędnie. Najwięcej punktów zdobył Tomasz 
Nogły z Pawłowic. Uczeń I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie zdobył 91 
punktów na 102 możliwe! – W konkursie startuję od VI klasy, więc sporo mate-
riału mam już w głowie. Przed samym testem przeglądam tylko „Racje Gminne".  

Wśród uczniów klas starszych szkół podstawowych i gimnazjalnych naj-
lepiej test napisała Dominika Graca z Pielgrzymowic. – Czytałam publikacje 
dotyczące gminy, przeglądałam stronę internetową urzędu, ale i tak zaskoczyło 
mnie pytanie dotyczące szefowych KGW – przyznaje uczennica, która przygo-
towywała się do konkursu przez miesiąc.   

„Żeby zdrowym być, trzeba dużo wody pić”
22 marca, dzieci z przedszkola w Golasowicach włączyły się w obchody Świato-

wego Dnia Wody. W tym roku święto przebiegało pod hasłem ,,Woda - niezwykła 
ciecz”. Poprzez zabawy, inscenizacje, filmy, gry dydaktyczne, zagadki słuchowe  
i słowno-obrazkowe przedszkolaki uświadomiły sobie jak ważne znaczenie odgrywa 
woda w przyrodzie, jakie są jej zasoby i dlaczego należy ją oszczędzać.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczniowie wzięli udział w potyczkach 
drużynowych, które prowadzili instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury.  
W konkurencji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki 
w Pielgrzymowicach.

Nagrody dla zwycięzców w postaci kart podarunkowych do księgarni 
wręczył wójt gminy Franciszek Dziendziel. Poniżej lista laureatów. bs 

Uczniowie kl. IV-VI: 
I miejsce Dominika Molitor - ZSP Pawłowice,  

II miejsce Justyna Czechowska - ZSP Pawłowice

Uczniowie kl. VII i gimnazjum: 
I miejsce Dominika Graca - SP Pielgrzymowice,  

II miejsce Edyta Janosz - SP nr 1 Pawłowice, 
III miejsce - Zuzanna Król (SP nr 1 Pawłowice)

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Tomasz Nogły - I LO Pszczyna,  

II miejsce - Piotr Lenkowiec - ZS Nr 6 Jastrzębie – Zdrój,  
III miejsce Patryk Machoczek - I LO Żory

     W trzecią sobotę kwietnia w Pawło-
wicach odbędzie się pierwszy w tym 
roku Pchli Targ.
     Jeżeli nie wiesz, co zrobić ze stosem 
rzeczy, które zostały po przedświątecz-
nych porządkach, są jeszcze dobre, 
ale nie będziesz już z nich korzystać - 
wystaw je na Pchlim Targu - w sobotę,  
21 kwietnia, na targowisku i przyległym 
placu przy ul. Zjednoczenia. Szczegóły 
dotyczące wydarzenia znajdą się na 
stronie internetowej gminy na począt-
ku kwietnia.    
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NOWY NUMER TELEFONU DO DENTYSTY
    Gabinet stomatologiczny znajdujący się w remontowym ośrodku zdrowia w Golasowicach przyjmuje już pacjentów i ma osobną linię 
telefoniczną. Gabinet jest czynny od poniedziałku do czwartku. Pacjentów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/ 210 14 36.   !
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Przedszkolaki powitały wiosnę ze Słowakami

Klasa medyczna w liceum 

21 marca, przedszkolaki z Pawłowic i Słowacji wraz z rodzicami wspólnie świętowały nadejście wiosny. 

W poniedziałek, 26 marca, Gmina Pawłowice oraz Szpital Wojewódzki w Jastrzębiu - Zdroju podpisały porozumienie 
w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu dla licealistów uczących się w klasie o profilu medycznym. To nowość 
w ofercie ZSO Pawłowice.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pt. „Mieszkańcy pol-
sko – słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje 
kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu”, który jest współ-
finansowany w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014–2020. Projekt realizują od jesieni ubiegłego roku Przedszkole 
w Modrzewiowym Ogrodzie oraz Przedszkole w Tepliczce nad 
Wagiem. 

Celem spotkania było poznanie ciekawostek przyrodniczych 
okolic, dlatego najpierw goście obejrzeli krótkie przedstawienie 
o wiośnie, a  następnie wzięli udział w grach i zabawach, w tym  
w szukaniu prezentów od zajączka, ukrytych w zimowym ogrodzie. 
– Znalazłam – cieszyła się Maja Raszejewska, pokazując koszyczek 
z czekoladowym jajkiem.  

W programie przygotowanym przez zespół pedagogów z Pu-
blicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie uczestniczył 
również starosta Tepliczki Viliam Mrazik oraz wójt gminy Pawło-
wice Franciszek Dziendziel. Włodarze chwalili pomysł nawiązania 

- Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie będą mogli uczest-
niczyć w zajęciach odbywających się na terenie szpitala, a w przyszłości 
podjąć kształcenie wyższe we wszystkich kierunkach medycznych  
– mówiła Grażyna Kuczera, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala nr 2 
w Jastrzębiu – Zdroju.     

 Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice, zwrócił uwagę na 
fakt, że kształcenie w pawłowickim zespole szkół ma odpowiadać 
realnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Stąd też gmina co roku 
podpisuje stosowne porozumienia z firmą JAS-FBG w zakresie nauki 
zawodu technik-logistyk oraz firmą JBG-2 - technik chłodnictwa i klima-

współpracy, dzięki której najmłodsi mieszkańcy mogą poznawać 
kulturę i zwiedzać zaprzyjaźnione zagraniczne miejscowości. Do 
tej pory w ramach projektu odbyły się cztery spotkania, po dwa 
w każdej gminie. W każdym z nich uczestniczyła grupa kilkunastu 
przedszkolaków, którym towarzyszyli rodzice. Mali pawłowiczanie 
wzięli udział w słowackim karnawale i szkubaczkach, natomiast 
Słowacy zobaczyli, jak w Pawłowicach kisi się kapustę i świętuje 
nadejście wiosny. 

W czasie wizyty w naszej gminie zagranicznie goście odwiedzili 
nowo wybudowane inhalatorium, a następnie udali się do Zagrody 
Żubrów w Pszczynie.       

Projekt zakończy się w kwietniu zabawami i warsztata-
mi integracyjnymi. 
Jedną z atrakcji bę-
dzie wspólny wyjazd 
do wioski Janosika  
w Terchovej. bs

tyzacji. W połowie lutego gmina zawarła porozumienie z Jastrzębską 
Spółką Węglową w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu 
technika górnictwa podziemnego i technika elektryka.

Swoją ofertę rozszerza również Liceum Ogólnokształcące, które 
na bazie podpisanego porozumienia ze szpitalem w Jastrzębiu  
– Zdroju, planuje utworzyć klasę biologiczno-chemiczną o kierunku 
medycznym. Nabór do technikum i liceum rusza 18 maja. Natomiast 
już 21 marca odbył się Dzień Otwarty Szkoły, podczas którego setki 
gimnazjalistów odwiedziło szkołę, aby poznać jej ofertę. Uczniowie 
byli zachwyceni. - Fajna szkoła, dobry poziom i wysoka zdawalność 
na maturze. To chyba będzie nasza szkoła – mówiły Wiktoria Kastura  
i Aleksandra Stawowska, gimnazjalistki ze Studzionki.

Pełną ofertę ZSO Pawłowice można znaleźć na stronie www.zso.
pawlowice.edu.pl. bs

WARTO WIEDZIEĆ
Każdy uczeń klasy patronackiej JSW będzie otrzymywał, 

począwszy od I klasy stypendium miesięczne w wysokości 250 
zł. Warunkiem jest obecność na zajęciach – nie można mieć ani 
jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole. Natomiast 
trzech najlepszych uczniów otrzyma dodatkowo nagrody pie-
niężne w wysokości 1500, 1000 i 800 zł.

Od lewej: Andrzej Wowra - dyrektor ZSO im. Jana Pawła II, Grażyna Kuczera - 
dyrektorka WSS nr 2, Franciszek Dziendziel - wójt gminy Pawłowice.
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Babeczki z kremem 
i lukrem!

Kreatywne panie przed świętami  

Tak gwarno i wesoło na warsztatach cukierniczych 
jeszcze nie było. 

W środę, 23 marca odbyło się spotkanie Klubu Kreatywnych Pań, działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
filia Osiedle.

W sobotę, 24 marca, salę 
Domu Ludowego w Jarząb-
kowicach wypełniły dzieci za-
opatrzone w wałki i foremki 
do ciasta. Zgodnie z tradycją, 
tydzień przed świętami odby-
ły się warsztaty cukiernicze, 
podczas których najmłodsi 
mieszkańcy Jarząbkowic samo-
dzielnie wykonywali słodkości 
na wielkanocny stół. Fachową 
pomocą służyła im Helena Kluź,  
a organizacją warsztatów zajęli 
się członkowie rady sołeckiej oraz 

radna Genowefa Klimosz.
W warsztatach już po raz trzeci wzięły udział Weronika Stuchlik  

i Magdalena Hawełka. – Już nie mogłyśmy się doczekać zajęć – przy-

znały dziewczęta, pokazując kolorowe kurki, babeczki z lukrem  
i jajka wykonane z masy czekoladowej ozdobione kolorową posypką. 

Czteroletniej Marcie Trzaskalik przy trudniejszych pracach poma-
gał tata, natomiast dla Martyny Hawełki kłopotliwe okazało się jedynie 
wyciskanie lukru z tubki. – Reszta była łatwa – mówiła.

Dla wszystkich warsztaty były wspaniałą i bardzo słodką zabawą, 
a wykonane smakołyki cieszyły podniebienia nie tylko ich autorów, 
ale również domowników. Każde dziecko opuściło Dom Ludowy  
z pudełkiem słodkości oraz upominkiem. Zajęcia odbyły się przy 
dofinansowaniu Urzędu Gminy Pawłowice. bs 

Uczestniczki Klubu poznają różnorodne techniki rękodzielnicze, 
m.in. szydełkowanie, quilling, tworzenie biżuterii metodą Tiffany'e-

go. Podczas ostatnich spotkań wykonały ozdoby na loterię fantową 
prowadzoną przez Hospicjum im. św. Ojca Pio w Pszczynie, natomiast  

w marcu przygotowały i degusto-
wały świąteczne smakołyki oraz 
wymieniały się doświadczeniami 
i przepisami kulinarnymi. Panie 
zaprezentowały wykonane przez 
siebie ozdoby świąteczne: kartki 
wielkanocne wykonane przez Da-
nutę Buchtę, wianki autorstwa Alicji 
Tomaszewicz, ,,kurkę wiosenną" 
Iwony Piaseckiej-Dziadek, pisanki 
Janiny Molitor oraz drzewka Danuty 
Chudzik i Michaliny Ciechowskiej.

Prawdziwą atrakcją był tort 
świąteczny wykonany przez Marię 
Karwacką, który nie tylko pięknie 
się prezentował, ale też pysznie 
smakował.
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Marta Trzaskalik.

Od lewej: Martyna Kowalska, Martyna Hawełka i Monika Hawełka.
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Zagrali, aby pomóc dzieciom
Co to był za koncert! Pokaz mody, plejada artystów, profesjonalne nagłośnienie – i to wszystko, aby wesprzeć dom dziecka.

W naszej gminie nie brakuje inicjatyw na rzecz najbardziej potrze-
bujących. Rzadko jednak odbywają się one z takim rozmachem i przy 
takim wsparciu lokalnej społeczności. Mieszkańcy Pielgrzymowic: 
uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, ale też absolwenci szkoły, ich 
znajomi – wszyscy zjednoczyli swoje siły, aby weprzeć najbardziej po-
trzebujących – podopiecznych Domu Dziecka w Jastrzębiu – Zdroju.

Koncert „Gramy i pomagamy”, który odbył się 24 marca w szkole 
w Pielgrzymowicach, okazał się niezwykle ciekawym, ale i niesamo-
witym przeżyciem dla obecnych.    

- To już druga edycja naszej imprezy. Sala znowu wypełniona była 
po brzegi - mówi Marta Florkiewicz – Borkowska, koordynatorka 
imprezy. - Dziękuję wszystkim za cegiełkę włożoną w organizację tego 

wydarzenia! To wspaniałe i niezwykle budujące dla mnie, że młodzi 
ludzie chcą się tak angażować.   

Koncert był doskonałą okazją dla artystów do pokazania swo-
ich talentów mieszkańcom Pielgrzymowic. Wystąpili uczniowie, 
ale też młodzi ludzie, którzy kilka lat temu opuścili mury szkoły,  
a teraz powrócili na pielgrzymowicką scenę ze studiów w różnych 
zakątkach Polski. W ostatniej chwili do plejady artystów dołączyła 
Izabela Ostrzołek „Kyoku”, która kilka miesięcy temu wydała swoją 
debiutancką płytę. Odbył się koncert niezwykle utalentowanego 
gitarzysty Janka Pentza, ale też pokaz najnowszej kolekcji Marty 
Sierny. Tym razem mieszkanka Pielgrzymowic obok kolekcji damskiej 
zaprojektowała krawaty i muszki dla panów. bs     
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Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Zapraszamy do udziału w XXI Gminnym Przeglądzie Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej. Przegląd przeznaczony jest dla solistów 
– dzieci i młodzieży do 20. roku życia – zamieszkałych lub uczących 
się na terenie Gminy Pawłowice. Dzieci przedszkolne, ze szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów są zgłaszane przez szkoły, natomiast 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych zgłasza się indywidualnie 
w terminie do 13 kwietnia. Dla najlepszych wykonawców prze-
widziano atrakcyjne nagrody!

Szczegóły w regulaminie na stronie www.gokpawlowice.pl.

PODZIEL SIĘ FOTOGRAFIAMI
W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 

powiat pszczyński planuje zorganizować wystawę zdjęć  
z lat 1918-1939r. dotyczących życia rodzinnego i społecznego 
mieszkańców powiatu.

W gminie Pawłowice koordynowaniem projektu zajmuje się 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach. To tutaj można 
przynosić fotografie, które zbierane będą do 31 maja.

TROCHĘ JAZZU 
W CENTRUM KULTURY
Zapraszamy na koncert w wykonaniu chińskiej instrumen-

talistki i polskiego gitarzysty jazzowego. Spotkanie z jazzem 
odbędzie się 27 kwietnia o godz. 19.00 w Centrum Kultury  
w Pawłowicach.

Wieczór uświetni Xu Fengxia & Przemek Strączek Quartet. 
To niebywała okazja, aby usłyszeć ich twórczość jeszcze przed 
trasą koncertową, które planują po Chinach w maju 2018 roku. 
Muzyka zespołu oscyluje wokół nurtu ethno jazzu z wyko-
rzystaniem śpiewu, chińskiego guzheng oraz jazzowej gitary  
i sekcji rytmicznej. Xu Fengxia (Chiny) to instrumentalistka, 
która swoją karierę zaczęła w latach 80. (była basistką pierwszej 
grupy rockowej w Shanghaju). Od lat 90 współpracuje z wieloma 
muzykami w Europie, głównie z Niemiec, wykonując repertuar 
eksperymentalny.

Przemysław Strączek jest gitarzystą jazzowym, kompozyto-
rem, aranżerem, pedagogiem oraz laureatem Nagrody Specjalnej 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody Mar-
szałka Województwa Śląskiego w dziedzinie muzyki za 2015 rok.

Bilety na koncert kosztują 20 zł i można je zakupić online lub 
w kasie GOK. Zapraszamy!
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DZIEŃ PODRÓŻNIKA 
W BIBLIOTECE

Organizatorzy ponad 150 autorskich wypraw trek-
kingowych w Himalaje i inne góry świata 12 kwietnia 
spotkają się z czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pawłowicach. Okazją będzie Dzień Podróżnika.  

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie są prekursorami 
profesjonalnych pokazów slajdów podróżniczych w Polsce. 
Pasja wędrowania po górach stała się ich sposobem na życie. 
Podczas spotkania w Pawłowicach opowiedzą o ukochanych 
Himalajach, które po raz pierwszy odwiedzili w 1988 roku  
i do których wracali wielokrotnie. Fascynuje ich różnorodność 
etniczna i gościnność mieszkających tam ludzi.

W ramach Dnia Podróżnika, w godzinach dopołudnio-
wych w szkołach i bibliotece, odbędą się prelekcje i warsz-
taty dla dzieci. Zdzich Rabenda będzie zachęcał do tury-
styki rowerowej, kajakowej i pieszej, natomiast pochodząca  
z Pawłowic, Ewa Myśliwiec, która odwiedziła blisko 60 krajów,  
w tym ponad połowę z córeczkami, opowie o kulturze Japonii.        

Zapraszamy!

DZIEŃ PODRÓŻNIKA
Biblioteka Pawłowice

W programie:

Goście specjalni
K. i A. MAZURKIEWICZOWIE

,,Kaszmir - w poszukiwaniu 
himalajskiego raju"

12 kwietnia godz. 17.00
Czytelnia GBP

WSTĘP WOLNY!

E. MYŚLIWIEC
Warsztaty dla dzieci ,,Japońskie klimaty"

ZDZICH RABENDA
Warsztaty dla dzieci ,,Dzieci Świata" oraz

Spotkanie dla młodzieży ,,Kajakiem przez Polskę"

Cleo i Frele wystąpią 
podczas Dni Pawłowic!

Tegoroczne Dni Gminy Pawłowice będą wyjątkowe! 
W ostatni weekend maja w centrum Pawłowic na miesz-
kańców naszej gminy będzie czekało wiele niespodzianek. 
Do Pawłowic przyjadą gwiazdy polskiej sceny muzycznej: 
wokalistka Cleo i zespół Frele.

To będzie weekend pełen wrażeń. Już teraz rezerwujcie swój czas na 
26 i 27 maja. Dawno na Dniach Pawłowic nie mieliśmy tak popularnych 
artystów! Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie wokalistka Cleo, znana 
z hitów takich jak:  ,,Łowcy gwiazd", „Mi-Sie”. Tłumów można spodzie-
wać się również na koncercie zespołu Frele. Dziewczyny śpiewające 
covery po śląsku błyskawicznie podbiły internet. Pawłowiczanie będą 
mogli usłyszeć ich największe hity, jak: „Kaj to ciepiesz”.

Koncerty zaplanowano na dwa dni. Sobota będzie bardziej biesiad-
na. Na scenie przy urzędzie zagra jeden z najlepszych zespołów roz-
rywkowych na Podhalu: zespół „Baciary”. Wspaniała muzyka taneczna 
w połączeniu z folklorem góralskim gwarantują świetną zabawę. Ten 
dzień zakończy potańcówka z zespołem Jack Band.     

Poza tym podczas święta gminy możemy liczyć na występy lokal-
nych artystów, zespołów tanecznych, przyjadą karuzele, będą liczne 
dmuchańce i stoiska z gastronomią. bs

Shirley Valentine
8 kwietnia, godz 18.00

sala widowiskowa Centrum Kultury, 
bilet: 40 zł
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Tak świętowaliśmy 
Dzień Teatru!

We wtorek 27 marca obchodzony był Międzynarodowy 
Dzień Teatru. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury przygo-
tował warsztaty dla osób niepełnosprawnych oraz premierę 
sztuki w wykonaniu Teatru Ruchu i Animacji.

Zgodnie z tradycją, Dzień Teatru świętowano wspólnie z wycho-
wankami domów pomocy społecznej, uczniami szkół specjalnych 
oraz uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej z naszego regionu. 
Teatr to dla osób niepełnosprawnych swoista forma terapii i wyrażenia 
siebie. Dodajmy, forma bardzo lubiana i pożądana. W tym roku zapro-
szono gości na spektakl „Psy i koty – psoty i kłopoty” w wykonaniu 
grupy „Mała Fanaberia”, działającej przy GOK oraz warsztaty teatralne 
z Teatrem Czarnego Tła z Chorzowa.

Wieczorem odbyła się premiera sztuki „Sen letniego wieczoru”. 
Odświeżoną wersję spektaklu z 2006 roku przygotował Teatr Ruchu 
i Animacji, działający w GOK Pawłowice. Więcej o tym wydarzeniu  
w kolejnym wydaniu gazety. bs   
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Mamy srebro i brąz! 

Zamiast 
kawiarenki 
automaty

Zawodnicy KS Warszowice ponownie na podium. Tym 
razem nasi curlingowcy imponowali formą podczas Finałów 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, które 4-8 marca 
odbyły się w Krynicy Zdrój.  

W turnieju rywalizowały po 4 najlepsze zespoły wyłonione  
w trakcie eliminacji, które odbyły się końcem stycznia w Pawłowicach. 
Jak zwykle bardzo dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy z KS 
Warszowice. Drużyna dziewcząt w składzie: Monika Wosińska, Marlena 
Dziewirz, Klaudia Szmidt i Emilia Brandys zdobyła brązowy medal, 
zaś chłopcy w składzie: Szymon Gęborys, Dominik Szmidt, Bartosz 
Porwisz i Robert Kamiński zdobyli srebro nieznacznie przegrywając 
po dogrywce w finale z drużyną z Gdańska 7:5.

Na tym nie koniec. Po raz pierwszy podczas zawodów zostały 
zorganizowane rozgrywki par mieszanych. W tej konkurencji najlepiej 
z naszych reprezentantów wypadł Dominik Szmidt, który w parze  
z Karoliną Skurnicą z POS Łódź zdobył brązowy medal. 

Laury zdobył także trener KS Warszowice – Damian Herman, który 
w klasyfikacji klubowej, jak i wojewódzkiej, odebrał trofeum dla na-
szego klubu za drugie miejsce w kraju. 

Kilka dni później, bo 9-11 marca, dwie drużyny klubu z Warszowic 
walczyły podczas eliminacji do Mistrzostw Polski Mężczyzn, które 

    Nie znalazł się chętny do prowadzenia 
kawiarenki w Gminnym Ośrodku Sportu w Paw-
łowicach.

Kawiarnia „Oaza” znajdująca się na pierwszym 
piętrze pod koniec marca zaprzestała swojej 
działalności. GOS Pawłowice ogłosił przetarg 
na wynajem pomieszczenia, ale nie było chęt-
nych. Dlatego pomieszczenia kawiarni zostaną 
odmalowane, a zamiast bufetu będą automaty 
serwujące ciepłe i zimne napoje oraz przekąski. 
Pomieszczenie zostanie wyposażone w stół do 
gry w piłkarzyki i bujaczek dla dzieci. Klientów 
zapraszamy od połowy kwietnia. bs    

biuro zawodów, tam też zaplanowano występy artystyczne, m.in. 
z udziałem dzieci i młodzieży.

W czasie zawodów biegacze zmierzą się z dystansem 10 kilo-
metrów. Na wszystkich sportowców czeka medal, posiłek rege-
neracyjny oraz pakiet startowy, w którym znajdą m.in. czapeczki. 
Najlepsi biegacze i biegaczki mogą liczyć na nagrody finansowe, 
których fundatorem jest Carbo Asecura.

Do 10 kwietnia trwa-
ją zapisy elektronicz-
ne. Później będzie już 
można dokonać zapisu  
w przeddzień zawodów 
(21 kwietnia  w godz. 
9.00 do 21.00 w kasie 
GOS Pawłowice), wtedy 
jednak za udział w biegu 
zapłacimy o 10 zł więcej, 
czyli 40 zł. Szczegółowe 
informacje dostępne są 
na stronie www.gos–
pawlowice.pl.bs               

odbyły się w Warszawie.  
KS „Curlusy Baniate” w składzie: Marcin Gawlas, Paweł Kuśka, 

Janusz Tomica i Paweł Klos ukończyli zawody na 8 miejscu. Lepiej 
zaprezentowali się KS „juniorzy” w składzie: Krzysztof Świątek, Damian 
Herman, Jacek Rokita i Konrad Stych. Nasi zawodnicy po wygranych  
z drużynami z Warszawy oraz z Krakowa weszli do finałów z drugiego 
miejsca. W finałach natomiast zagrała już początkiem marca nasza 
kolejna zawodniczka – Ewa Nogły. W Mistrzostwach Polski Kobiet, Ewa 
wspomagająca drużynę gliwicką zdobyła brązowy medal.

Zapisy na bieg do 
10 kwietnia

Biegacze mają ostatnią szansę, aby zapisać się w niż-
szej cenie na bieg „Warszowicko (za)Dyszka”, który odbędzie 
się 22 kwietnia w Warszowicach.

Organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Sportu  
w Pawłowicach, a impreza odbędzie się przy szkole podstawowej 
w Warszowicach. Przy placówce edukacyjnej znajdować się będzie 

W pakiecie startowym biegacze  
znajdą m.in. takie czapeczki.
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Bezpłatne porady 
w Urzędzie Gminy

ZUS 
w każdy pierwszy piątek miesiąca,  

w godz.8.00 do 13.00  
(najbliższy termin 06.04) 

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, 
rent i emerytur

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca,  

w godz. 9.00 do 11.00
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, 
funduszy unijnych i środków pomocowych, ewi-

dencji zwierząt gospodarskich

KWK „Pniówek” 
pierwszy wtorek miesiąca,  

w godz. 13.00 do 14.00  
(najbliższy termin 03.04) 

• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela 
informacji na temat  odszkodowań z tytułu pro-
wadzonej eksploatacji węgla. Kontakt do Działu 
Szkód Górniczych KWK „Pniówek”: 32/7562 362; 

32/7562 83.

PRACA W GZWIK    
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza nabór na stanowisko urzęd-

nicze referent w Dziale Eksploatacji i Inwestycji.  Oferty z wymaganymi dokumentami należy 
składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Orla 11, 43-254 Krzyżo-

wice do 13.04.2018r. do godziny 14.00. Szczegółowe informacje w siedzibie GZWiK  
(tel. 32 210 28 80 wew. 116) oraz na www.gzwik.pawlowice.pl. 

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



14 RACJE GMINNE

REKLAMY 

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).
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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

                      
               
 

 

OFERUJEMY: 
- WĘGIEL ORZECH

- WĘGIEL GROSZEK

- WĘGIEL EKOGROSZEK

- WĘGIEL RETOPAL 

S K Ł A D
O P A Ł U

ADRES: 
WARSZOWICE, UL. PSZCZYŃSKA 140

KONTAKT:

600 029 967 , 600 029 965

SKŁAD
OPAŁU

OFERUJEMY:
 • WĘGIEL ORZECH

 • WĘGIEL GROSZEK
 • WĘGIEL EKOGROSZEK

 • WĘGIEL RETOPAL
ADRES:

WARSZOWICE, UL. PSZCZYŃSKA 140
KONTAKT:

600 029 967, 600 029 965

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ!

WYSOKA JAKOŚĆ

NISKA CENA!
ZAPRASZAMY NA

12-13 KWIETNIA 2018 r.
W GODZINACH 9:00-17:00

TEREN HOTELU „AMADEUS” W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ul. Jastrzębska 9

Jesteś instalatorem 
projektantem
lub inwestorem?

Chcesz budować instalacje 
z najlepszych jakościowo, 
energooszczędnych 
i ekologicznych produktów?

Serdecznie zapraszamy na 
Śląskie Tragi Branżowe 
Instalacyjno-Grzewcze, 
gdzie ponad 50 wystawców 
zaprezentuje swoje najnowsze 
produkty i usługi.

Będą zatem prezentowane 
kotły, grzejniki, pompy ciepła,
systemy instalacyjne i wiele 
innych niezbędnych 
materiałów. 

ul. Pszczyńska 67, 
43-267 Suszec, 
tel. +48 605 882 448

Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Prezydent
Miasta

Racibórz

Prezydent
Miasta
Rybnik

Prezydent
Miasta

ŻoryP
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CATERINGI
Restauracja Pielgrzymówka

…Szykowania problem z głowy – z nami 
na każdą imprezę będziesz gotowy!

Catering już od 25 zł/osobę!
Pyszne dania obiadowe, szeroki  

wybór ciast, sałatek i zimnej płyty!

Oferujemy również koryta biesiadne!
Transport gratis – do 5 km!

Szczegóły pod numerem: 32 214 60 43 lub w restauracji
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Jarmark pachnący wiosną
Na placu przy Urzędzie Gminy zapachniało wiosną i świętami – zresztą jak co roku tuż przed Wielkanocą.

Słoneczna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców naszej gminy 
do centrum Pawłowic, gdzie w niedzielę, 25 marca, miała miejsce 
inauguracja wielkanocnego jarmarku.

Impreza co roku przyciąga całe rodziny, które na straganach lokal-
nych twórców zaopatrują się w produkty na wielkanocny stół. W tym 
roku na stoiskach królowały słodkości: wielkanocne baby, mazurki, 
pyszne serniki i ciasteczka szybko znajdywały swoich nabywców. 
Powodzeniem cieszyły się również domowe chleby, śledzie, miody 
i sery z gór. Takie smakołyki oferowały koła gospodyń wiejskich  
z Golasowic, Pawłowic, Jarząbkowic i Pniówka.

Atrakcją jarmarku były występy artystyczne. Usłyszeliśmy dzieci 
z grupy wokalnej „Fantazja”, zobaczyliśmy widowiskowe pokazy  

w wykonaniu „Black Milk Crew” oraz Klubu Tańca „i”, a swój repertuar 
zaprezentowali: Pawłowickie Babeczki, zespół „Margo” i górnicza 
orkiestra dęta. W holu urzędu odbywały się warsztaty plastyczne,  
a Leszek Młynarczyk pokazywał dawne techniki zdobienia jajek 
metodą rytowniczą. Hol budynku ozdobiła ogromna 6,5- metrowa 
palma wielkanocna wykonana metodą tradycyjną przez Janinę  
i Zygfryda Lazarów z Pielgrzymowic. Podczas jarmarku rozstrzygnięto 
również konkurs „Wielkanocne Jajo” organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury.

Pomiędzy kolejnymi występami każdy mógł poczęstować się 
śląskim żurkiem i wielkanocnymi ciastami. Było wesoło, kolorowe  
i radośnie, a dzieci do zabawy zachęcał Zajączek. bs         
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Zajączek już był w Pawłowicach!
W środę, 28 marca, wielkanocny zajączek odwiedził park  

w Pawłowicach. Zostawił w nim mnóstwo prezentów dla dzieci.
– Koszyczki – krzyczały przedszkolaki z daleka. - Są tam – pokazy-

wały maluchy park w Pawłowicach.
Na ławeczkach i pod drzewami dzieci z Przedszkola nr 1 w Paw-

łowicach znalazły ukryte przez zajączka prezenty. - Same słodkości 
– zauważyła Zuzia Zarzycka z grupy „Pszczółek”.

Wcześniej przedszkolaki odwiedziły z życzeniami i prezentem 
wójta gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela, a w drodze powrotnej 
do przedszkola zajrzały jeszcze do Gminnego Zespołu Oświaty. bs     


