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Ulica krucza zostanie 
zamknięta!

Nowa linia gminnej 
komunikacji
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Ulica Wyzwolenia 
gotowa. Wreszcie!
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Ulica Wyzwolenia 
gotowa. Wreszcie!

Ruszyły projekty 

Wiśniowa i Widokowa 
z asfaltem

Ulica krucza 
zostanie zamknięta!

Z ostatniej chwili

Wiejską po chodniku 

Na ten dzień mieszkańcy czekali wiele miesięcy. Po 
trwających od lipca pracach ulica Wyzwolenia w Pawłowi-
cach została otwarta dla ruchu.

Planowane są kolejne inwestycje drogowe w gminie 
Pawłowice. Rozpoczęły się prace projektowe.

Kompleksowa przebudowa wraz z budową kanalizacji 
deszczowej: taki zakres prac zaplanowano na ulicach Wi-
śniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach.

W kwietniu rozpocznie się przebudowa ulicy Kruczej 
w Pniówku. Droga będzie zamknięta dla ruchu. 

W ramach współpracy z Powiatem Pszczyńskim, 
planowana jest budowa chodnika przy ul. Wiejskiej  
w Jarząbkowicach.

22 marca miał miejsce od-
biór inwestycji, która polegała 
na przebudowaniu przepustu 
nad potokiem Pawłówka oraz 
modernizacji nawierzchni na 
odcinku ok. 215 metrów. Ze 
względu na szkody górnicze 
występujące w tym rejonie, 
konieczne było zabezpiecze-
nie jezdni na możliwe wpływy 
związane z osiadaniem tere-

nu oraz podniesienie jej niwelety na odcinku ok. 140 metrów.
Roboty przy przebudowie przepustu nad Pawłówką trwały od lipca 

ubiegłego roku i wymagały zamknięcia drogi. Było to bardzo uciążliwe 
dla mieszkańców, tym bardziej, że inwestycja napotykała na liczne 
utrudnienia, a termin zakończenia kilka razy był przesuwany. Ostatecz-
nie prace udało się zakończyć i droga jest już przejezdna.

Zadanie za blisko 2,1 mln zł sfinansowała KWK „Pniówek” w ramach 
naprawy szkód górniczych, natomiast prace prowadził  Powiatowy 
Zarząd Dróg, ponieważ ul. Wyzwolenia jest drogą powiatową. Inwesty-
cja była ujęta w liście intencyjnym, który gmina Pawłowice podpisała  
z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. na początku 2018 r., określającym 
wykaz inwestycji realizowanych w ramach szkód górniczych. Obecnie  
w ramach podpisanego porozumienia wykonywane są prace projekto-
we przebudowy ulic Wyzwolenia i Zapłocie w Pawłowicach. bs

Gmina podpisała umowy na realizację dokumentacji projektowej 
przebudowy trzech dróg w sołectwach Pawłowice, Jarząbkowice  
i Pielgrzymowice. Firma ABS z Katowic opracuje projekt przebudowy  
ul. Górka w Pawłowicach, natomiast pracownia ALDA z Wodzisławia 
Śląskiego zajmie się projektami dla ulic: Bocznej w Jarząbkowicach  
i Podlesie w Pielgrzymowicach (odcinek do ul. Grunwaldzkiej) oraz   
ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach. O ile projekt ul. Górki powinien za-
kończyć się w tym roku, to dwa pozostałe opracowania potrwają do 
wiosny przyszłego roku. Dokumentacje będą opracowywane na bazie 
„specustawy”, co wiązać się będzie z wywłaszczeniem gruntów. bs     

Obydwie drogi prowadzą do nowych posesji wybudowanych  
w tym rejonie sołectwa. Ulice nie miały nawierzchni asfaltowej i uregu-
lowanego odwodnienia, co w czasie deszczu powodowało dodatkowe 
utrudnienia. Ulica Widokowa ma obecnie nawierzchnię z kruszywa,  
a na ul. Wiśniowej są betonowe płyty.

Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy, który dokona 
gruntownej przebudowy dróg wraz z budową nowego skrzyżowania  
ul. Widokowej z ul. Ruptawską. Ulica Widokowa ma jedno połączenie  
z ul. Ruptawską, a dzięki inwestycji zyska dodatkowe skrzyżowanie.  
Z kolei na ul. Wiśniowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy po-
dyktowany zbyt wąskim pasem drogowym. Odwodnienie z obydwu dróg 
zostanie wykonane poprzez kanalizację deszczową oraz umocniony rów 
z ujściem do cieku Bzianka. Całość robót ma się zakończyć w tym roku. bs

Na odcinku od kopalni do ul. Wodzisławskiej droga zostanie grun-
townie przebudowana. Prace z uwagi na swój zakres będą wymagały 
zamknięcia drogi. Wykonawca, którym jest firma budowlana Mazur  
z Jankowic, będzie miała za zadanie przebudować jezdnię wraz z wy-
konaniem zabezpieczeń przed szkodami górniczymi, które w tej części 
sołectwa są szczególnie dotkliwe. Dojazd samochodami do ul. Polnej od 
strony ul. Kruczej nie będzie możliwy, ale piesi będą mogli się poruszać.       

Obecnie w trakcie uzgadniania jest projekt organizacji ruchu. Ob-
jazd ma być poprowadzony ulicami: Wodzisławską, Pszczyńską aż do  
ul. Orlej, następnie ul. Kruczą do placu przy KWK Pniówek. Żeby uchro-
nić znajdującą się w pobliżu ul. Słowików, która stanowi dogodny skrót, 
postanowiono, że na czas budowy ruch na tej ulicy będzie się odbywał 
w jednym kierunku od ul. Kruczej do ul. Wodzisławskiej. To powinno 
zapobiec zniszczeniu jezdni oraz ograniczyć ruch.

Projekt organizacji ruchu musi zostać zatwierdzony przez Starostę 
Pszczyńskiego. Wykonawca planuje wejść w teren w drugiej połowie 
kwietnia. bs  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach otworzył przetarg 
na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o dłu-
gości ponad 16 km (od DK 81 w Pawłowicach aż do pierwszego 
ronda w Pszczynie).

Inwestycja zaplanowana jest na trzy lata, z terminem za-
kończenia do końca października 2021 roku. Na jej wykonanie 
zaplanowano w budżecie województwa śląskiego 127,5 mln zł. 
Jednak najtańsza oferta opiewa na 157 mln zł. Mamy nadzieję, 
że Urząd Marszałkowski wygospodaruje brakujące środki  
i podpisze umowę na przebudowę drogi, która z uwagi na zły 
stan techniczny stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu. bs     

Powiat w ubiegłym roku wykonał dokumentację projektową  
i uzyskał pozwolenie na budowę, ale ponieważ w swoim budżecie 
nie ma wystarczających środków pieniężnych na zrealizowanie inwe-
stycji, zwrócił się do gminy Pawłowice o udzielenie pomocy finanso-
wej. Podczas sesji 26 marca radni postanowili przekazać na zadanie  
340 tys. zł. Wkład powiatu wynosi 100 tys. zł. Prace będą polegały na 
wybudowaniu ok. 342 m chodnika na odcinku od ul. Rolniczej do Żyt-
niej. Realizacja planowana jest na ten rok i będzie nadzorowana przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. bs   
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Co zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo?

Nowa linia gminnej 
komunikacji

Pozbądź się azbestu 
na zawsze!

Parkowanie na ulicach, rosnąca liczba wypadków oraz ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na ul. Łąkowej 
w Jarząbkowicach były m.in. tematami, które omówiła Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiedzenie z udziałem 
wójta gminy, przedstawicieli policji, Powiatowego Zarządu Dróg i sołtysów odbyło się 21 marca.

Od września szykują się zmiany w komunikacji. Przede 
wszystkim powstaje nowa, szósta linia autobusowa na trasie 
Pawłowice – Bąków.

2 kwietnia 2019 r. rusza nabór wniosków do udziału 
w projekcie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, 
utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach 
prywatnych na terenie gminy".

Coraz więcej tragedii na drogach
14 osób rannych i 3 osoby zabite: taki jest bilans 251 zdarzeń dro-

gowych, do których doszło w ciągu 2018 roku. Najwięcej wypadków 
i kolizji miało miejsce w Pawłowicach (125), w Warszowicach (58)  
i w Golasowicach (17). W porównaniu do 2017 roku, liczba wypadków ro-
śnie, zwłaszcza na drodze krajowej i drodze wojewódzkiej 938. Rok 2019 
zapowiada się równie tragicznie. Tylko w lutym doszło do 6 wypadków,  
w których życie straciły dwie osoby. Dla poprawy bezpieczeństwa zostały 
wzmożone patrole policji. Na drogach naszej gminy coraz częściej można 
spotkać nieoznakowany policyjny pojazd. Natomiast w trosce o bez-
pieczeństwo młodych ludzi na drodze, na wniosek wójta, KPP Pszczyna 
przygotuje harmonogram spotkań z uczniami klas 1-4 wszystkich szkół 
podstawowych z terenu gminy na temat prawidłowego zachowania się 
na drodze. Spotkania mają być rozszerzone o zasady ruchu rowerowego.

Nie zostawiaj samochodu na drodze!
Dużym problemem 

staje się postój pojaz-
dów na ulicach. Dotyczy 
to m.in. ul. Stawowej  
w Pawłowicach i ul. Krót-
kiej w Warszowicach. 
Mieszkańcy zostawiają 
swoje samochody na 
ulicy, tuż przy posesji, 

zamiast wjechać za bramę. Takie samochody zostawione na wiele godzin, 
utrudniają służbom komunalnym odśnieżanie i zamiatanie, ale też są 
dodatkową przeszkodą dla kierowców i pieszych, którzy muszą wymi-
nąć stojące samochody, co z powodu ograniczonej widoczności może 
doprowadzić do wypadku. W najbliższym czasie dzielnicowi udadzą się 

w teren i przeprowadzą rozmowy z mieszkańcami, aby zmobilizować 
ich do właściwego parkowania.

Z niewłaściwym parkowaniem mamy do czynienia także w rejonie 
skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Słowików w Pniówku. Tam pojazdy cię-
żarowe, które oczekują na wjazd na teren KWK (do bramy towarowej), 
zatrzymują się na ul. Kruczej, zajmując cały obręb skrzyżowania wraz  
z przejściem dla pieszych. Widoczność w tym miejscu jest znacznie ogra-
niczona z uwagi na istniejący łuk drogi i wzniesienie. Natomiast na ul. 
Gajowej w Warszowicach pojazdy ciężarowe, które oczekują na wjazd na 
teren zakładów zlokalizowanych w obrębie KSSE Warszowice, zatrzymują 
się na jezdni, zajmując cały pas ruchu, natomiast pracownicy firm parkują 
samochody osobowe na chodnikach. Tam również zostaną skierowani 
funkcjonariusze policji, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. 
Zostanie również przeprowadzona wizja w terenie i być może postawione 
barierki albo dodatkowe znaki wymuszające prawidłowe parkowanie.

Tirem nie po ul. Łąkowej      
Rada Sołecka w Jarząbkowicach zwróciła się z wnioskiem o ograni-

czenie ruchu pojazdów ciężarowych w obrębie ul. Łąkowej w Jarząbko-
wicach. Ciężarówki skracają sobie drogę w celu dojazdu do DK 81 i wjeż-
dżają na ul. Łąkową, pomimo istniejącego oznakowania ograniczającego 
tonaż do 7 ton. W tej sprawie odbędzie się wizja w terenie.

Komisja zapoznała się również z trasami dwóch biegów, które odbędą 
się w 2019 roku na terenie Gminy Pawłowice. W maju biegacze wezmą 
udział w „Pielgrzymowickiej (Za) Dyszce”, której trasa prowadzić będzie 
ulicami: Powstańców, Ruptawską, Daszyńskiego, Gruntową i Sikorskiego. 
Natomiast w sierpniu na terenie sołectwa Pawłowice zostanie zorgani-
zowany „Bieg Pawłowicki”. Biegacze ścigać się będą na ul. Zjednoczenia, 
Wodzisławskiej, Skowronków, Nowej, Poprzecznej, Miarki i Mickiewicza.

 Sabina Bartecka

Autobusem linii L-6 będziesz mógł od września dojechać do 
Bąkowa, Chybia oraz do ulic w Pawłowicach, Golasowicach i Jarząb-
kowicach, do których do tej pory nie dojeżdżały pojazdy gminnej ko-
munikacji lokalnej. Chodzi o ulice: Stawową i Klonową w Pawłowicach, 
Kochanowskiego i Słowackiego w Golasowicach oraz ul. Piaskową  
w Jarząbkowicach. Planowanych jest pięć kursów w dni robocze, a na 
trasie wyznaczono 7 przystanków.

Wydłużona zostanie również linia L-5, która będzie prowadzić 
aż do Chybia. O dojazd autobusu do tej miejscowości wnioskowały 
władze Strumienia z uwagi na to, że coraz więcej młodzieży dojeż-
dża do szkół w Pawłowicach i korzysta z pawłowickiej komunikacji. 
Koszt przejazdu autobusu poza teren naszej gminy pokryty zostanie  
z budżetu Strumienia.

Od września powstanie również nowy przystanek dla linii L-1 i L-2 
przy ul. Zawadzkiego w Golasowicach (w rejonie skrzyżowania ulic 
Konopnickiej i Kwiatowej). Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców, którzy muszą pokonywać znaczną odległość do 
najbliższego przystanku przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 938,  
a następnie przechodzić na drugą stronę drogi. W tym miejscu 
zaledwie kilka tygodni temu doszło do bardzo groźnego wypadku,  
w którym na przejściu dla pieszych została potrącona dziewczynka. bs

Gmina Pawłowice uzy-
skała dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie będzie obej-
mować koszty demontażu  
i utylizacji azbestu oraz mon-
tażu nowego pokrycia dacho-

wego z limitem 8 tys. zł wartości netto za tonę utylizowanego azbestu.
Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest złożenie w Punkcie 

Podawczym Urzędu Gminy Pawłowice kompletnej dokumentacji 
składającej się z formularza wniosku wraz załącznikami. Dokumenty 
będą przyjmowane od 2 kwietnia do 2 maja 2019 r. w godzinach 
pracy urzędu. Już teraz można je pobrać ze strony internetowej gminy 
lub otrzymać w Punkcie Podawczym Urzędu Gminy.

O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgło-
szeń. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice, 
pokój 2.8. i pod numerem telefonu: 32/ 47 56 359.



Pamiętaj!
Sprzątanie po psie to nie 

tylko kwestia utrzymania 
czystości i estetycznego 
wyglądu miejsc publicz-
ny c h .  C h o d z i  r ó w n i e ż  
o zdrowie, przede wszystkim 
dzieci. Odchody czworono-
gów mogą zawierać szko-

dliwe bakterie, takie jak pierwotniaki czy larwy licznych pasożytów.
Pamiętaj, iż zgodnie z kodeksem wykroczeń kto zanieczyszcza 

lub zaśmieca podlega karze grzywny do 500 złotych. Informacje 
w tej sprawie można przekazywać dzielnicowemu lub zgłaszać na 
komisariacie policji.

 Sabina Bartecka

4 RACJE GMINNE

NASZE SPRAWY

Rolnicy i budowlańcy zanieczyszczają drogi? 
Takie sygnały napływają od mieszkańców

Po Pawłowicach na 
rowerze

Sprzątanie po psie  
– jest obowiązkowe!

Rozpoczyna się sezon prac polowych. Z tego powodu coraz częściej do urzędu gminy docierają zgłoszenia od miesz-
kańców o zanieczyszczeniach dróg obornikiem czy ziemią naniesioną z pól przez ciągniki i maszyny rolnicze. Wiosna to 
również czas robót budowlanych, a samochody wyjeżdżające z budowy zostawiają na drogach wiele śladów.  

Mieszkańcy przekonali się, że korzystanie z gminnej 
wypożyczalni rowerów nie jest takie trudne jak się na po-
czątku wydaje.

Sprzątanie po psie to obowiązek każdego opiekuna 
– jest oznaką szacunku do innych ludzi (i zwierząt) oraz 
dobrego wychowania. Niestety, nie wszyscy poczuwają się 
do sprzątania po swoim czworonogu.

Zabrudzona w ten 
sposób nawierzchnia 
drogi to duże zagro-
żenie dla kierowców 
samochodów, ale też 
rowerów i motocykli. 
Podczas deszczowej 
pogody nawiezio-
na na drogę ziemia, 

obornik zmienia się w śliskie błoto. Takie warunki sprzyjają powsta-
waniu niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Każdy kierowca, którego 
pojazd wjeżdżając na drogę publiczną naniesie zabrudzenie na jezdnię 

21 marca pracownicy Urzędu Gminy zachęcali klientów eko targu  
i mieszkańców do jazdy ścieżkami rowerowymi oraz udzielali wszyst-
kich informacji na temat gminnej wypożyczalni rowerów i uruchomie-
nia aplikacji GeoVelo na smartfonie. Każdy mieszkaniec mógł otrzymać 
mapę gminy z trasami rowerowymi, pelerynę przeciwdeszczową  
i inne gadżety przydatne rowerzystom. Akcja promocyjna zosta-
nie powtórzona podczas Pchlego Targu, w sobotę, 13 kwietnia  
2019 r. Nie trzeba jednak czekać do tego czasu. Pomoc przy urucho-
mieniu aplikacji udzielna jest na bieżąco w Urzędzie Gminy. Wystarczy 
zgłosić się w Punkcie Obsługi Klienta. bs

Wielu mieszkańców ignoruje powszechnie przyjętą zasadę 
sprzątania po psie. Pozostawiają niemiłe „niespodzianki” innym 
osobom korzystającym z publicznych trawników czy ogólnodo-
stępnych chodników. Innym problemem jest to, że spacerujące 
psy obsikują krzewy i drzewka, co doprowadza do obumierania 
i usychania roślin.  

niezależnie czy jest to pozostałość ładunku czy ziemi pochodzącej  
z placu budowy lub pola, jest zobowiązany do uprzątnięcia zabrudze-
nia zalegającego na jezdni.

Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem określonym w art.  
91 kodeksu wykroczeń. Sprawcom tego rodzaju wykroczeń, poza obo-
wiązkiem oczyszczenia drogi, grozi kara grzywny do 1500 zł. Ponadto 
taryfikator mandatowy przewiduje mandat karny do 200 złotych za 
zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej na podstawie  
art.45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wszystkim mieszkańcom przypominamy, że to na nich ciąży obo-
wiązek oczyszczenia pojazdów wyjeżdżających z pól i budów w taki 
sposób, aby nie zanieczyszczały dróg publicznych.

Sukcesy w konkursach 
przedmiotowych 

Wielkim sukcesem zakończyły się tegoroczne Woje-
wódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Ku-
ratorium Oświaty w Katowicach dla uczniów ZSP Pawłowice. 

Tytuł „Laureata” zdo-
było dwoje uczniów: 
Julita Szewczyk z kla-
sy trzeciej gimnazjum  
i Mateusz Gabryel z klasy 
ósmej.  Oboje startowa-
li w konkursie z języka 
polskiego. Mateusz wziął 
udział również w konkur-
sach z historii i geografii, 
w których zdobył tytuł 
„Finalisty”. Podwójną fi-
nalistką jest także jego 
koleżanka z klasy, Alek-
sandra Kowalska, która 

znalazła się wśród najlepszych uczniów w województwie śląskim pod 
względem znajomości historii oraz matematyki. 

Bardzo serdecznie gratulujemy uczniom, a także nauczycielkom: 
Joannie Czajkowskiej – Wadas, Bożenie Czerwińskiej, Sylwii Dąbrow-
skiej, Danucie Lenik oraz Iwonie Sancewicz, które czuwały nad przy-
gotowaniem młodzieży do konkursów!
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AKTUALNOŚCI

Możesz dostać 7 tys. zł 
do wymiany kotła!

Sesja Rady Gminy 
Pawłowice

Inwentaryzacja 
reklam i szyldów 
w Pawłowicach

Wystarczy, że zgłosisz się do Urzędu Gminy Pawłowice. 
Kto pierwszy ten lepszy.

26 marca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Paw-
łowice, podczas której podjęto uchwały w sprawie m.in. 
dotacji dla policji, zakupu samochodu dla OSP Golasowice 
oraz nowych przystanków autobusowych.

Nielegalne znikną, nieprzepisowe będą zmienione,  
a za wszystkie pobierane będą opłaty – Urząd Gminy pro-
wadzi inwentaryzację wszystkich reklam i szyldów znajdu-
jących się przy ulicach gminy Pawłowice.

Zwolniło się kilka miejsc  
w ramach programu ogranicze-
nia niskiej emisji realizowanego 
przez Urząd Gminy.  Warunkiem 
otrzymania dotacji w wysokości  
70 proc. kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 7000 zł jest:
• zlikwidowanie starych kotłów 
węglowych nie spełniających 
wymogów 5 klasy,
• posiadanie budynku oddanego 

do użytkowania nie później niż do końca 31.12.2012 roku,
• zamontowanie m.in. kotła gazowego lub kotła na paliwo stałe (węgiel 
lub pellet) spełniającego wymogi 5 klasy wg według kryteriów PN-EN 
303-5:2012 posiadającego podajnik bez drugiego rusztu,
• wykonanie wymiany kotła do 30.06.2019 roku.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji, proszone są o złożenie 
deklaracji o wpis na listę rezerwową w Urzędzie Gminy w Referacie 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok 2.5.  Dodatkowe informacje pod 
numerem tel. 32 47 56 328.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmian w budżecie. Wydatki zostały 
zwiększono: o 340 tys. zł z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż  
ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach, o 100 tys. zł na zmianę nawierzchni 
Centrum Multidyscyplinarnego GOS Pawłowice na okres letni oraz  
o 150 tys. zł na rozbudowę ZSP Golasowice. Pierwszy przetarg dla Golaso-
wic został unieważniony, natomiast w drugim – najniższa oferta była wyż-
sza o ok. 130 tys. zł niż zakładana. W budżecie zaplanowano także środki 
na zakup samochodu pożarowego dla OSP Golasowice (300 tys. zł) oraz 
750 tys. zł na przebudowę ul. Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach. 
W gminnych finansach określono ostateczne wielkości subwencji oświato-
wej dla gminy po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2019. Zwiększona  
o kwotę 717.747 zł subwencja oświatowa została zaplanowana na wydatki 
bieżące dla szkół i przedszkoli.

Dotacja przekazana zostanie policji na służby ponadnormatywne, 
a więc dodatkowe patrole na terenie gminy Pawłowice w okresie od 
kwietnia do października, kiedy to wykroczeń i rozbojów jest najwięcej. 
Radni przekazali na nie 30 tys. zł oraz 2 tys. zł na bieżące funkcjonowanie 
komisariatu.  

Kolejna uchwała pozwoli Gminie przystąpić do budowy drogi gospo-
darczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską w Pawłowi-
cach oraz chodnika wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową. 
Gmina ma teraz zielone światło, aby zająć się projektem. Na mocy uchwały 
poniesie też wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej i z samą budową. To ważna inwestycja, 
bo poprawi dojście do przystanków komunikacji lokalnej, dojazd do tras 
rowerowych, ale przede wszystkim przyczyni się do bezpieczeństwa 
uczestników ruchu na drodze krajowej.

Następne uchwały dotyczyły usytuowania nowych przystanków linii 
L-6 oraz L-1 i L-2, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
przekazania stanowiska gminy w sprawie obowiązującego w Polsce syste-
mu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu 
do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych. Radni propo-
nują pozostawić obowiązujący w Polsce system ubezpieczeń rolniczych 
upraw i zwierząt gospodarskich w dotychczasowym stanie prawnym. bs

Kontrola prowadzona jest w związku z ustawą o drogach. Każdy szyld 
lub reklama znajdująca się przy drodze zostanie sfotografowana, a następ-
nie urzędnicy sprawdzą, czy zostały umieszczone zgodnie z przepisami. 

Gdy się okaże, że reklama postawiona została bez pozwolenia,  na 
właściciela zostanie nałożona kara w wysokości dziesięciokrotnej stawki 
za metr kwadratowy. Przypominamy, że umieszczanie w pasie drogowym 
reklam lub innych informacji wymaga zgody zarządcy drogi (w przypadku 
dróg gminnych – Wójta Gminy Pawłowice) i wniesienia stosownej opłaty 
zgodnej z uchwałą rady gminy. Pas drogowy obejmuje drogę, zieleniec 
i rów aż do ogrodzenia. 

Inwentaryzacja wszystkich elementów znajdujących się w pasie 
drogowym, m in. reklam prowadzona jest przez firmę zewnętrzną na 
zlecenie gminy Pawłowice.

Aby uniknąć niepotrzebnych kar, najlepiej jak najszybciej usunąć 
reklamy i inne obiekty umieszczone w pasie drogowym bez stosownego 
pozwolenia. bs  

Zebranie mieszkańców 
Osiedla Pawłowice 

12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w Domu Kultury 
Osiedle odbędzie się Zebranie Mieszkańców sołectwa 
Osiedle Pawłowice.

Obsługa cmentarza na 
nowych zasadach 

GZK Pawłowice zwraca się do wszystkich mieszkańców, 
których bliscy pochowani są nacmentarzu komunalnym  
w Pawłowicach, o uporządkowanie nagrobków.a Wpro-
wadzony zostanie nowy program, dzięki któremu będzie 
można zobaczyć cmentarz i usytuowanie poszczególnych 
mogił za pomocą wykonanej fotografii.

Okres inwentaryzacji fotograficznej potrwa od  
15 do 30 kwietnia 2019 roku. Dodatkowe informacje udzie-
lane są w GZK, tel. 32 4493434.
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ROK 2019 ROKIEM POWSTAŃ ŚLĄSKICHROK 2019 ROKIEM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Puść mnie matko do powstania, nie stój tak przed progiem
Bez twojego pożegnania, bez twojego pożegnania
Z domu wyjść nie mogę
Poszedł ojciec, poszedł starzyk, starsi bracia też
I ja muszę się odważyć, i ja muszę się odważyć
Sama o tym wiesz 1

20 lipca 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  
w drodze uchwały ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań 
Śląskich. Czytamy w niej między innymi, że Powstania 
Śląskie z 1919, 1920 i 1921 r. stanowią jedną z najpiękniej-
szych kart w dziejach Narodu Polskiego i niosą przesłanie 
dla przyszłych pokoleń. Posłowie podkreślili, że powstania 
były „głównie zasługą kobiet-matek śląskich, które z pokole-
nia na pokolenie przekazywały swoim dzieciom i wnukom 
znajomość języka polskiego, głównie poprzez modlitwę, 
tradycje i zwyczaje, a także uczyły swoje dzieci historii Polski. 
To one-matki śląskie wychowały polskich patriotów, którzy 
w godzinie próby nie zawahali się chwycić za broń i walczyć o to, aby Śląsk 
powrócił do Polski. Dzięki bohaterskim zrywom powstańców śląskich, na 
których czele stali Wojciech Korfanty oraz Alfons Zgrzebniok, ich deter-
minacji oraz hojnej daninie krwi znacząca część Górnego Śląska została 
w 1922 r. ostatecznie włączona do odradzającej się II RP”.

Śląsk został utracony przez państwo polskie jeszcze za panowania 
Piastów, w okresie rozbicia dzielnicowego. Ostatecznie Kazimierz Wiel-
ki zrzekł się tej ważnej dla Polski dzielnicy na rzecz Czech w 1348 roku 
na mocy  pokoju w Namysłowie. Przez kolejne wieki Śląsk  pozostawał 
pod panowaniem czeskim, następnie wraz z Czechami zagarnęli go 
austriaccy Habsburgowie, a w 1763 po przegranych wojnach śląskich 
znalazł się w granicach państwa pruskiego. Mimo wielowiekowego 
oderwania od Polski nasi przodkowie nie zatracili poczucia polskości, 
które objawiało się w zachowaniu mowy, religii i obyczajów. Targana 
wojnami Polska nie była w stanie Śląska odzyskać.

Piękne świadectwo Ślązakom wystawił król Polski Jan III Sobieski, 
zmierzający w 1683 r. przez austriacki wtedy Śląsk pod oblężony przez 
Turków Wiedeń. W jednym z listów do żony Marysieńki (25.08.1683), 
pisał: „lud tu niewymownie dobry i błogosławiący nam, kraj cudownie we-
soły”, zaś Francuz D’Alerac, naoczny świadek tych wydarzeń zanotował„ 
nigdy żaden monarcha nie spotkał się z tak jaskrawymi wyrazami hołdu, 
ze strony państwa obcego, jak król polski ze strony poddanych cesarza”.

Po I wojnie światowej, która przyniosła klęskę państw zaborczych, 
a Polsce upragnioną wolność, decydowały się również losy naszego 
regionu. Traktat Wersalski (28.06.1919 r.) w sprawie najbardziej dla 
Polski istotnej, tj. przynależności Górnego Śląska, nakazał przepro-
wadzić plebiscyt pod nadzorem komisji międzynarodowej i wojsk 
alianckich, w którym polska i niemiecka ludność miała wypowiedzieć 
się co do przyszłości tej krainy. Udział w plebiscycie mogli wziąć wszy-

scy urodzeni na Górnym Śląsku przed rokiem 1899, bez względu na 
miejsce aktualnego zamieszkania. W tej sytuacji Niemcy wzmogli 
ucisk narodowościowy i terror, na które lud śląski odpowiedział  
w sierpniu 1919 roku wybuchem I powstania śląskiego, zaś w sierpniu 
1920 roku  II powstania śląskiego.

20 marca 1921 roku przeprowadzono plebiscyt, do głosowania po-
szli również mieszkańcy Pawłowic. Za Polską głosowało 40,35% lud-
ności, zaś za Niemcami 59,65%. W odpowiedzi na proponowany przez 
mocarstwa podział Śląska, przyznający Polsce zaledwie 1/6 terytorium 
plebiscytowego (głównie powiaty rolnicze- rybnicki i pszczyński),  
3 maja 1921 wybuchło III powstanie śląskie. Jego dyktatorem ogłosił 
się Wojciech Korfanty. Powstanie przybrało charakter powszechny,  
a najbardziej zacięte walki stoczono o Górę Św. Anny. Było to jedyne 
obok powstania wielkopolskiego polskie zwycięskie powstanie.

W październiku 1921 roku Rada Ligi Narodów ogłosiła nową 
decyzję o podziale Górnego Śląska, tym razem werdykt był bar-
dziej korzystny dla Polski, która otrzymała prawie 30% obszaru 
plebiscytowego, były to powiaty: pszczyński, rybnicki, katowicki, 
część lublinieckiego i tarnogórskiego, skrawki bytomskiego i za-
brzańskiego. Znajdowało się tam 76% śląskich kopalń węgla, 50% 
koksowni, 82% kopalń rud cynku, 50% hut żelaza i prawie wszystkie 
kopalnie rud żelaza 2.

20 czerwca 1922 roku do Katowic wkroczyły wojska polskie. 
Po niemal sześciu wiekach część Śląska wracała do macierzy. Swój 
wkład w te piękne wydarzenia wnieśli również synowie ziemi 
pszczyńskiej. W kolejnych numerach „Racji Gminnych” ukaże się 
cykl artykułów poświęconych mieszkańcom miejscowości wcho-
dzących obecnie w skład gminy Pawłowice- uczestnikom trzech 
powstań śląskich.

 Joanna Zdziebło

II Powstanie Śląskie: grupa powstańców uzbrojonych w karabiny 
i szable oraz pistolety Parabellum
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FIRMA Z TRADYCJAMI 2019

MIR MAX
Zakład 

Mięsno-Wędliniarski 
„MIR-MAX” PENKALA

1.  Dżem „ Puść mnie matko do powstania”
2.  Alicja Galas, Artur Galas, Dzieje Polski w datach, Wrocław 2001 r.
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Test z wiedzy pożarniczej

Znakomici na rowerze

15 marca w strażnicy w Golasowicach odbył się gminny 
etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”.

W tym konkursie trzeba nie tylko świetnie jeździć na 
rowerze, ale również mieć wiedzę dotyczącą przepisów 
drogowych i pierwszej pomocy.  

W rywalizacji wzięło udział ponad trzydziestu uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszej gminy, 
wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Stawką była kwalifikacja do 
kolejnego etapu rozgrywek, a dodatkową motywacją cenne nagrody, 
m.in. sprzęt elektroniczny.   

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test pisemny, który oceniało jury 
pod przewodnictwem Adama Murasa. Pytania nie były łatwe, bo obej-

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego każ-
dego roku przyciąga wielu entuzjastów dwóch kółek. W tym roku 
rywalizacja z udziałem prawie 40 osób odbyła się 22 marca w ZSP  
w Osiedlu Pawłowice. 

Turniej składał się z części teoretycznej polegającej na  rozwiązaniu 
testu oraz praktycznej dotyczącej m. in. opanowania jazdy na rowerze 
oraz udzielania pierwszej pomocy np. w przypadku złamania ręki czy 
utraty przytomności. Na uczniów czekał tor przeszkód z pachołkami 
oraz równią pochyłą.  

Nad przeprowadzeniem zawodów czuwali policjanci oraz ratow-
nicy medyczni. Nagrody dla uczniów ufundowali: Gmina Pawłowice, 
Autoland oraz WORD Katowice, a organizacją turnieju zajęli się na-
uczyciele: Barbara Adamczyk, Norbert Mosioł i Daniel Brudny. 

W kategorii 10-12 lat zwyciężyła reprezentacja z Warszowic, 
która uplasowała się przed szkołami z Pielgrzymowic i Osiedla Paw-
łowice. Indywidulanie najwięcej punktów mieli: Aleksandra Szalony  
(SP Warszowice), Bartosz Stachowicz (SP Golasowice), Franciszek 
Rudzki (SP Piegrzymowice).

W grupie starszej triumfowała szkoła z Krzyżowic przed Warszo-
wicami i Pielgrzymowicami. Wśród uczniów kolejne miejsca zajęli: 
Mateusz Rutka (SP1 Pawłowice), Karolina Woryna (SP Krzyżowice) 
oraz Anna Lala (SP Warszowice).

Zwycięskie zespoły będą reprezentować naszą gminę podczas 
zawodów powiatowych. bs

Logistycy w złotej 
dziesiątce w Polsce!

Weronika Rajwa, uczennica ZSO  
w Pawłowicach, zajęła ósme miejsce  
w kraju w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy Logistycznej, który 12 marca 
odbył się w Dąbrowie Górniczej.

Rywalizacja dla przyszłych logistyków miała 
miejsce w gmachu Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej. W konkursie udział wzięło ponad  

300 uczniów z 60 szkół średnich z całej Polski, kształcących w zawo-
dach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów 
i terminali. Konkurs wiedzy logistycznej był kolejnym wyzwaniem 
dla przyszłych logistyków, a ciekawe nagrody stanowiły dodatkową 
motywację do pozyskiwania wiedzy z branży TSL.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach w konkursie 
reprezentowała liczna grupa: Weronika Rajwa, Szymon Respondek, Ty-
moteusz Lewandowski i Piotr Chmiel z klasy IV oraz Marzena Konopka 
i Kamil Dawid z klasy III Technikum Logistycznego. Największy sukces 
odniosła Weronika Rajwa, która zajęła 8 miejsce w kraju. Gratulujemy 
Weronice wspaniałego wyniku!

Udział w konkursie był dla naszych uczniów doskonałą okazją do 
sprawdzenia swojej wiedzy i praktycznych umiejętności. Do konkursu 
uczniów zgłosił oraz opiekę merytoryczną pełnił Henryk Turoń. bs

mowały zarówno wiedzę dotyczącą historii pożarnictwa, jak i przepisów 
prawnych oraz zagadnień praktycznych związanych ze strażą pożarną.

Poniżej laureaci w poszczególnych kategoriach:
szkoły podstawowe, klasy I - VI   

I miejsce – Paweł Herman, OSP Warszowice
II miejsce – Katarzyna Wantuła, OSP Golasowice
III miejsce – Aneta Skrzyńska, OSP Golasowice

szkoły podstawowe, klasy VII - VIII SP i III klasa gimnazjum
I miejsce – Zuzanna Król, OSP Pawłowice

II miejsce- Karolina Bazgier, OSP Pawłowice
III miejsce – Hanna Jung, OSP Warszowice

szkoły ponadgimnazjalne:   
I miejsce – Filip Orszulik, OSP Warszowice

II miejsce – Natalia Pisarek, OSP Pawłowice
III miejsce – Szymon Wiatrok, OSP Pawłowice

Laureaci otrzymali z rąk prezesa OSP Golasowice Andrzeja Chmiela 
nagrody ufundowane przez gminę Pawłowice. Były to urządzenie 
wielofunkcyjne m.in. do drukowania oraz głośniki bezprzewodowe. 

Dodajmy, że Paweł Herman oraz Zuzanna Król znakomicie spisali 
się również w etapie powiatowym konkursu, który odbył się 19 mar-
ca. Oboje otrzymali kwalifikację do eliminacji wojewódzkich. Turniej 
odbędzie się w kwietniu, życzymy im powodzenia. bs  

Praca w Urzędzie Gminy
Urząd Gminy Pawłowice poszukuje pracownika na stanowisko 

pomocy administracyjnej.
Do zadań pracownika należeć będzie obsługa administracyjna 

projektu pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz 
wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie 
gminy", w ramach dofinansowania uzyskanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oferty pracy można składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Pawłowice do dnia 8 kwietnia 2019 r. Więcej informacji na 
stronie www.pawlowice.pl.

Ogłoszenia urzędowe
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Tyle lat razem! Małżeństwa na medal
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody" to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, 

którzy przeżyli razem pół wieku. Są też pary, które przeżyły wspólnie 55 i 60 lat! Wszystkie zaproszono na uroczystość 
do Centrum Kultury w Pawłowicach. 

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania 
za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młode-
go pokolenia oraz wręczenia medali dokonał wójt gminy Franciszek 
Dziendziel. Jubilaci, świętujący 50., 55. oraz 60. rocznicę ślubu, odebrali 
również gratulacje od  przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Szawła.

W spotkaniu uczestniczyło 19 par świętujących w 2018 roku złotą 
rocznicę ślubu. Dla nich były medale od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Na uroczystość zaproszono również 15 par obchodzących 55. rocznicę 
ślubu oraz 12 małżeństw, które mogły się poszczycić 60. rocznicą ślubu, 
czyli tzw. Diamentowymi Godami.

Wszystkie pary otrzymały pamiątkowe listy gratulacyjne. Były wspo-
mnienia, słodki poczęstunek, pamiątkowe fotografie oraz upominki  
i kwiaty. Program artystyczny specjalnie na tę okazję przygotował 
zespół „Pawłowickie Babeczki”.

Jubilaci wspominają
Tatiana i Mieczysław Żuratowie z Pawłowic są przykładem aktywne-

go małżeństwa, dzielącego wspólne pasje i nie narzekającego na nudę. 
Pani Tatiana wiele lat pracowała w ośrodku zdrowia, pan Mieczysław 
natomiast w branży budowlanej. Na emeryturze dużo czasu spędzają 
z przyjaciółmi oraz realizując swoje pasje: pani Tatiana maluje obrazy, 
a jej mąż najlepiej odpoczywa grając w szachy. – Poznaliśmy się pod 
kościołem – wspominają. – I tak jesteśmy razem już ponad 50 lat.

Arnold Król z Pielgrzymowic to urodzony optymista i żartowniś.  
– Miałem być księdzem, ale ze mnie był „chachor” i się nie udało – opo-
wiada. Ze swoją żoną, mieszkanką Rybnika, poznali się na przystanku 
autobusowym w Pielgrzymowicach. – Piękna była. Od razu mi wpadła 
w oko – dodaje. – Byłam w odwiedzinach u rodziny – wyjaśnia pani 
Róża Król. 

Złoci jubilaci: (od lewej) Łucja i Grzegorz Witoszowie z Pawłowic, Danuta Roman-Ciszewska i Władysław Ciszewski z Osiedla Pawłowi-
ce, Janina i Henryk Wowrowie z Pawłowic, Maria i Adam Rawscy z Warszowic, Anna i Henryk Wojoczkowie z Pawłowic, Małgorzata i Jerzy 
Chmielowie, Małgorzata i Józef Glücklichowie z Warszowic, Teresa i Antoni Pisarkowie z Osiedla Pawłowice, Tatiana i Mieczysław Żuratowie 
z Pawłowic, Teresa Foks z Warszowic.

Złoci jubilaci: (od lewej) Elżbieta i Stanisław Blachowie, Halina i Karol Ogiermanowie z Pielgrzymowic, Stefania i Zygfryd Pasterni, Sta-
nisława i Kazimierz Spytkowie z Golasowic, Helena i Antoni Zieburowie z Krzyżowic, Wanda i Paweł Cmokowie, Maria i Józef Zomerlikowie  
z Pielgrzymowic, Małgorzata i Henryk Galwasowie z Krzyżowic oraz Łucja i Anzelm Czylokowie z Pielgrzymowic.
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60 lat przeżyli razem: Wincenty Kiełkowski z Golasowic (żona Elżbieta nieobecna), Dorota i Jerzy Kożdoniowie, Aniela i Józef Cimałowie  
z Pawłowic, Rita i Bogdan Grabkowie z Krzyżowic, Alina i Gerhard Pentherowie, Helena i Mieczysław Słodczykowie  z Warszowic, Helena i Roman 
Paszendowie z Pawłowic, Otylia i Maksymilian Kojzarowie z Warszowic, Helena i Zygmunt Górkowie z Krzyżowic, Urszula i Marian Frąckowiakowie 
z Pielgrzymowic, Maria Pokorska (mąż Eugeniusz nieobecny) z Osiedla Pawłowice oraz Maria Masłowska (mąż Zygfryd nieobecny) z Pawłowic.

55. rocznicę małżeństwa świętowali: Gertruda i Eligiusz Nowakowie z Pniówka, Łucja i Stefan Walowie z Jarząbkowic, Łucja i Wilhelm 
Cimałowie, Łucja i Zdzisław Łukaszewscy, Regina i Roman Chodzidłowie z Pawłowic, Joanna i Rudolf Janikowie z Osiedla Pawłowice, Maria 
i Leon Paszendowie z Pawłowic. 

55. rocznicę małżeństwa obchodzili również: Anna i Janusz Kretowie, Katarzyna i Józef Głazowie z Warszowic, Eugenia i Jerzy Kramarscy 
z Pielgrzymowic, Teresa i Feliks Papałowie z Warszowic, Amalia i Erwin Ogiermanowie, Emilia i Tadeusz Dudkowie, Róża i Arnold Królowie  
z Pielgrzymowic. 

Wspomnienie tej chwili wciąż jest żywe, mimo że minęło już po-
nad 55 lat, odkąd są razem. – Ślub mieliśmy piękny. Mąż służył wtedy 
w marynarce, więc założył mundur, ja miałam długą, białą suknię  
– opowiada małżonka.

Pan Arnold cieszy się dobrym zdrowiem i na emeryturę poszedł 
dopiero w wieku 74 lat. Przez 35 lat pracował jako kierowca autobusu, 
a przez 18 lat w górniczym pogotowiu ratowniczym. Żona również 
przez wiele lat pracowała zawodowo. Wychowali dwoje dzieci i do-

czekali się czworga wnucząt. – Żeby tylko zdrowie dopisywało – mówią.
- Cieszymy się z tego spotkania. Jest bardzo miło i uroczyście – przy-

znają Teresa i Antoni Pisarkowie z Osiedla Pawłowice, którzy świę-
tują 50. rocznicę małżeństwa. – Te lata minęły bardzo szybko, ale były 
szczęśliwe. Udało nam się wychować troje dzieci. Teraz najważniejsze 
jest zdrowie.               

Wszystkim jubilatom życzymy więc dużo zdrowia oraz wielu 
wspólnych chwil wypełnionych rodzinnym szczęściem. bs 
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KULTURA

PRZEWODNIK PO KULTURZE
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7 UCZUĆ GŁÓWNYCH
czyli co ludzkie serce pomieści w piosence i opowieści

wystąpią:

PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI – monologi

EWA SIKORA – prowadzenie

MONIKA STUCHLIK – śpiew

JOANNA FOLTYN – fortepian

DANIEL BOBER – saksofon

PIOTR ROŻANKOWSKI – kontrabas

27 kwietnia
godz. 18.00

GMINNY OŚRODEK KULTURY

PAWŁOWICE sala bankietowa

bilety 25 zł online lub w kasie GOK

DYSKOTEKA 
DLA DOJRZAŁYCH

25.04.2019
00

sala bankietowa GOK Pawłowice

bilety 20 zł
Zapewniamy m.in. 

dobrą muzykę 
i kolację!

bilety do nabycia w biurze GOK lub na
 www.kultura.pawlowice.pl

godz.18

Stateczek 
Eliasz

Stateczek 
Eliasz

14 kwietnia 2019
godz. 17 30

bilety 14zł cały 10zł ulgowy

Projekcja filmowa dla dzieciProjekcja filmowa dla dzieci

NAVAL ponownie w Pawłowicach! W związku z dużym 
zainteresowaniem wcześniejszym spotkaniem, biblioteka raz 
jeszcze zaprosiła autora poczytnych książek, byłego operato-
ra GROMu. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek!

Wesoła animacja dla najmłodszych widzów. Mały dziarski 
stateczek musi zmierzyć się z wielkim i trudnym wyzwaniem. 
Pomogą mu przyjaciele i pozytywne podejście do świata.
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GOK Pawłowice zaprasza wszystkich, dla których waż-
ne jest kultywowanie zwyczaju zdobienia jajek, do udziału  
w konkursie! Organizatorzy czekają na kraszanki, pisanki, 
oklejanki, a nawet ażurki... Jak zwykle będą szukać nowych 
pomysłów na zdobienie jajek, ale równie mile widziane będą 
tradycyjne wzory. Prace zostaną ocenione w kilku kategoriach 
wiekowych i zaprezentowane na wystawie. Składanie prac do  
8 kwietnia w biurze GOK. Regulamin konkursu jest dostępny 
do pobrania na www.kultura.pawlowice.pl. Ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia podczas 
jarmarku wielkanocnego przy Urzędzie Gminy Pawłowice.  

Nagrody dla 
pawłowickich aktorów

Zespół teatralny „Mała Fanaberia”, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach, zdobył wy-
różnienie podczas XVI Przeglądu Teatrów Dziecięcych 
„SCENKA”.

Konkurs odbył się 19-20 marca w Industrialnym Centrum Kul-
tury w Rybniku – Niewiadomiu. Mali aktorzy brawurowo zaprezen-
towali swój najnowszy spektakl „Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki”.

Natomiast Teatr Ruchu i Animacji „TRiA” zdobył Nagrodę 
Specjalną w ramach III Festiwalu „Teatr Poza Słowami” w Bielsku-
-Białej. Dziewczynki zachwyciły jurorów spektaklem „Sen letniego 
wieczoru”.

Serdecznie gratulujemy aktorom oraz instruktorkom – Ewie 
Sikorze i Monice Kurowskiej!

GOK

KONKURS
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

składanie prac do 8 kwietnia w biurze GOK

szczegóły na www.kultura.pawlowice.pl

Wielkanocne Jajo
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Gminna klasówka
Tegoroczny test sprawdzający wiedzę o gminie Paw-

łowice zaskoczył nawet najlepszych. W rywalizacji, która 
odbyła się 28 marca w Centrum Kultury Pawłowice, wzięło 
udział 27 uczniów.

Była to XXI edycja konkursu sprawdzającego wiedzę uczniów  
z zakresu geografii, historii i aktualnych spraw gminy Pawłowice.  
W tym roku gro pytań dotyczyło historii Racji Gminnych, w związku 
z obchodzonym w tym roku jubileuszem 25-lecia istnienia gazety. 
Najwięcej trudności sprawiło uczniom podpisanie fotografii przedsta-
wiających postacie, o których pisano na łamach działu historycznego 
Racji Gminnych. Za to większość bezbłędnie wskazała nazwy sołectw 
na mapie gminy Pawłowice oraz odpowiedziała na pytania dotyczące 
położenia i władz naszej gminy.

– Ciekawy test i trudny. Zaskoczyły mnie pytania z historii, ale dzięki 
nim sporo się dowiedziałem – przyznał Tomasz Nogły, zwycięzca  
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i wielokrotny laureat konkursu.

Zuzanna Król, która zajęła drugie miejsce w kategorii uczniów klas 
VII-VII i gimnazjów, dzień przed testem powtórzyła jeszcze informacje 
dotyczące Rady Gminy. - Dobrze, że to zrobiłam, bo pytania były na teście.   

Kiedy jury zajęło się sprawdzaniem prac, część uczniów wzięła 
udział w potyczkach drużynowych, które w tym roku miały charakter 
podchodów. Tutaj najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej w Pielgrzymowicach.

Nagrody w postaci kart upominkowych laureatom konkursu wrę-
czyli: wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz zastępca wójta Joanna 
Śmieja. Dla wszystkich uczestników były upominki. bs   

Poniżej laureaci:
Kategoria A (kl. IV-VI): 

I miejsce – Dominika Molitor, II miejsce – Marta Holewik, 
III miejsce – Karol Tomecki

Kategoria B (kl. VII – VIII i gimnazjalne): 
I miejsce – Dominika Graca, II miejsce – Zuzanna Król, 

III miejsce – Samuel Król

Kategoria C (kl. Ponadgimnazjalne): 
I miejsce – Tomasz Nogły, II miejsce - Justyna Hanslik,  

III miejsce - Julia Tlołka
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SPORT I OGŁOSZENIA

Mnóstwo emocji i bramek! 
30 drużyn, 330 zawodników i 18 godzin rozgrywek; mnóstwo emocji, bramek i łez szczęścia. Tak wyglądały Oddzia-

łowe Mistrzostwa o Puchar Dyrektora Kopalni z okazji 45-lecia KWK „Pniówek”.

Turniej odbył się 
16 i 17 marca w hali 
GOS w Pawłowicach 
i został zorganizowa-
ny dzięki współpracy 
przedstawicieli dy-
rekcji KWK „Pniówek, 
GKS Pniówek ‘74 
Pawłowice oraz SiTG 
przy KWK „Pniówek”. 

Z inicjatywą roze-
grania turnieju wy-
szli sami pracowni-
cy kopalni. - Oprócz 
wspólnej prac, spo-
tykamy się popołudniami na boiskach piłkarskich i tam też narodził 
się pomysł uczczenia 45-lecia kopalni - powiedział nadsztygar BHP 
Sławomir Polak, jeden z głównych organizatorów turnieju. 

16 marca, od wczesnych godzin porannych hala w Pawłowicach, 
stała się areną piłkarskich zmagań. Nad prawidłowym rozegraniem 
turnieju czuwali działacze z III-ligowego klubu GKS Pniówek ‘74 Paw-
łowice. - Zostaliśmy poproszeni o pomoc, a  ponieważ współpracujemy 
z dyrekcją kopalni, chętnie podjęliśmy się tego zadania - mówi Jakub 
Białas, przedstawiciel GKS Pniówek ‘74. 

Sobotnie i niedzielne rozgrywki, były okazją do spotkania się  
w rodzinnym gronie i aktywnego spędzenia wolnego czasu. - Zależało 
nam, aby ten turniej był wydarzeniem, nie tylko sportowym, ale również 
rodzinnym - podkreśla Arkadiusz Frymarkiewicz, przedstawiciel SiTG 
przy KWK „Pniówek”. Oprócz emocji sportowych, zawodnicy i kibi-

ce mogli skorzystać 
z punktu gastrono-
micznego przygoto-
wanego przez rodzi-
ców najmłodszych 
grup pi łk arsk ich ,  
a dla maluszków na 
trybunach upominki 
zapewniła Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa 
S.A. oraz Fan Club 
Bayernu Monachium 
Si lesia  Die Roten 
Fans, którego prezes 
Krzysztof Popek jest 

pracownikiem KWK „Pniówek” i brał czynny udział w turnieju, repre-
zentując oddział G-6. 

Dwudniowe zmagania wygrał zespół oddziału MSZ, który  
w rzutach karnych pokonał drużynę KSRG 3:2. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna oddziału GRP-2 pokonując drużynę MD-2. Królem strzelców 
został Dariusz Potrząsaj z oddziału KSRG, najlepszym bramkarzem 
wybrano Tomasza Żubertowskiego z oddziału G-3. Natomiast za 
najlepszego zawodnika uznano Adriana Rducha, piłkarza oddziału 
MD-2, który wykazał się nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami 
piłkarskimi, ale również zachowaniem fair play. 

Pamiątkowe dyplomy, puchary, statuetki oraz vouchery na sprzęt 
sportowy wręczył zawodnikom dyrektor kopalni KWK „Pniówek” Józef 
Jaszczyk, który na zakończenie zmagań zadeklarował rozgrywanie 
tego typu turnieju w latach kolejnych. SP
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Pieniądze dla 
organizacji, 
stowarzyszeń 
i klubów sportowych  

Organizacje pozarządowe będą w tym roku realizowa-
ły aż 60 zadań dla mieszkańców gminy. Na swoje działania 
otrzymały prawie 600 tys. zł z budżetu Gminy Pawłowice.

Corocznie z budżetu Gminy Pawłowice udzielane są dotacje na 
realizację zadań publicznych z zakresu sportu, kultury i turystyki. 
Pieniądze przyznawane są na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, w tym organizację szkolenia dzieci i młodzieży w róż-
nych dyscyplinach sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych, 
organizację imprez sportowych oraz zajęć sportowych. Gmina 
dofinansowuje również działania z zakresu kultury poprzez organi-

zację imprez, zajęć, kursów, warsztatów oraz wycieczek i wyjazdów,  
a także działania związane z turystyką i krajoznawstwem. 

Na rok 2019 aż 24 organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły wnioski  
o przyznanie dotacji. Na podstawie konkursów otrzymały one 
łącznie 599.050 zł. Za te środki w 2019 roku będą realizowały  
60 zadań dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice. 

Najwięcej zadań dotyczy szkolenia dzieci i młodzieży w różnych 
dyscyplinach sportu jak: curling, szachy, kung-fu, wu-shu, ju-jitsu, 
piłka nożna, pływanie, futsal, judo, karate kyokushin, kick-boxing, 
samoobrona, siatkówka, taniec oraz piłka koszykowa. Jednak naj-
większą popularnością w gminie Pawłowice cieszy się piłka nożna, 
którą w trzech klubach piłkarskich LKS Strażak Pielgrzymowice, UKS 
Warszowice i GKS „Pniówek" trenuje blisko 350 osób. bs

W sobotę, 13 kwietnia w Pawłowicach odbędzie 
się pierwszy w tym roku Pchli Targ.

Jeżeli nie wiesz, co zrobić ze stosem rzeczy, które 
zostały po przedświątecznych porządkach, są jeszcze 
dobre, ale nie będziesz już z nich korzystać - wystaw je 
na Pchlim Targu - w sobotę, 13 kwietnia, na targowisku 
i przyległym placu przy ul. Zjednoczenia. 
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Przepłynąć 28 kilometrów w 12 godzin!

Sportowa zabawa 
przedszkolaków

Ponad 60 śmiałków postanowiło sprawdzić swoją wytrzymałość podczas VI Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu 
Pływackiego Otyliada 2019. Impreza odbyła się w nocy z 16 na 17 marca na 47 pływalniach w całej Polsce, w tym także 
na basenie w Pawłowicach. 

Kilkaset maluszków w sportowych strojach, rodzice 
na trybunach dopingujący swoje pociechy oraz maskotka 
Kangurek zachęcają do sportowej zabawy – kolejna przed-
szkoliada za nami i kolejna znakomita impreza!  

19 marca w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach naj-
młodsi mieszkańcy gminy Pawłowice oraz okolicznych miejscowości, 
uczestniczyli w sportowych rozgrywkach ORLEN PRZEDSZKOLIADA 
TOUR. W zabawie wzięły udział trzy placówki przedszkolne naszej 
gminy: Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” z Pawłowic i Jarząb-
kowic oraz dzieci z placówki w Golasowicach.

Na przedszkolaki czekało siedem stacji, z których pięć stanowiły 
konkurencje sportowe. Dzieci grały w piłkę ręczną, siatkówkę, ko-
szykówkę oraz piłkę nożną. Dodatkowymi stacjami była artystyczna 
i spoczynkowa, na której maluchy otrzymały coś do picia i przekąskę. 
Maskotką imprezy był Kangurek, który zachęcał do aktywności i do-
pingował w sportowych wysiłkach. 

Celem Przedszkoliady jest zachęcenie do aktywności sportowej od 
najmłodszych lat oraz pokazanie, że sport to przede wszystkim dobra 
zabawa. Tutaj każdy może poczuć się zwycięzcą. Dla wszystkich są 
upominki i medale! bs 

W Otyliadzie wystartowały 64 osoby, które przepłynęły łącznie 
362 km i 650 m. Jednak najlepszą formą dysponował Aleksander 
Ryszka, który pokonał dystans 28,350 km. II miejsce zdobyła Maria 
Gniłka-Somerlik, uzyskując 25 km. Z kolei na III miejscu uplasował 
się Adam Rodziewicz, który przepłynął 24 km. Pan Adam okazał się 
podwójnym medalistą. Nie tylko zajął trzecie miejsca w klasyfikacji, 
ale również był „najstarszym” uczestnikiem Otyliady. 

Na pawłowickiej pływalni najmłodszą uczestniczką była 
dziewięcioletnia Emilia Preish, a najmłodszym uczestnikiem jej 
rówieśnik Radosław Bąkowski. W nagrodę odebrali śliczne ma-
skotki „Otylki”. 

Wszyscy uczestnicy Otyliady otrzymali certyfikaty. Dla najlep-
szych były też dyplomy, a zwycięzca otrzymał Puchar Marszałka 
Województwa Śląskiego. Gratulujemy!

Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach 
organizuje zawody biegowe w śląskim klimacie. 

Bieg pod nazwą ,,Pielgrzymowicko (za)Dyszka" odbę-
dzie się 25 maja 2019 r. W tym roku zaplanowano dwie 
rywalizacje: dla biegaczy na dystansie 10,7 km oraz zawod-
ników Nordic Walking na dystansie 7,2 km.
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REKLAMY I INFORMACJE

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).

Rejestracja telefoniczna 
pod numerem: 695-000-699
Pawłowice, ul. Mały Rynek 6 
* przy zakupie okularów             

• badanie wzroku GRATIS*
   • mega rabat� na szkła do 40%
     • 2 par� szkieł prog�esy�nych 
        w cenie jednej
       • szkła prog�esy�ne VARILUX 
          do 50 % taniej
          • oprawy z kolekcji Ray-Ban 
              od 399 zł
                  • oprawy z kolekcji Vog�e 
                      od 299 zł
                  • zestaw soczewek 
                     kontaktowych GRATIS
                     • wspaniał� prezent 
                       dla każdego klienta

Segreguj odpady 
i żyj ekologicznie!
Wraz z nadejściem wiosny wielu mieszkańców de-

cyduje się na sprzątanie. Porządkując szafy i podwórka, 
pozbywamy się wielu śmieci. Warto zwrócić uwagę na to, co 
i gdzie wyrzucamy, aby być jak najbardziej ekologicznym.

Na pewno w trakcie 
porządków znajdziemy 
makulaturę, plastik, metal 
i szkło. Nie wrzucajmy 
wszystkich śmieci do jed-
nego worka. Spróbujmy je 
posegregować.

Żeby być bardziej eko-
logicznym, w pierwszej 
kolejności powinniśmy 

ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Jak to zrobić ? To wcale nie 
jest trudne. Trzeba tylko zmienić niektóre nawyki, a więc:

• kupować mniej – dokonujmy świadomych zakupów, zwłaszcza 
żywności szybko psującej się o krótkich terminach ważności – nie 
kupujmy „na zapas”,

• zwrócić uwagę na opakowania produktów, jakie kupuje-
my – starajmy się wybierać takie, które nadają się do recyklingu, nie 
musimy kupować sera żółtego czy szynki w plastrach w plastikowych 
opakowaniach,

• idąc na zakupy, zabierajmy własną torbę, np. materiałową  
– nie kupujmy tzw.„jednorazówek” czy też toreb z tworzywa sztucznych.

Segregacja z głową
Na początek obalamy mity! Nie jest prawdą, że sortownie, do któ-

rych trafiają nasze odpady, są w stanie „wyciągnąć” ze zmieszanych 
odpadów komunalnych te, które nadają się do recyklingu i dlatego 
nie musimy ich dokładnie segregować w domu. Odpady nadające 
się do segregacji (np. tworzywa sztuczne, papier), które – mimo 
zakazu, trafią do pojemnika ze zmieszanymi odpadami, praktycznie 
nie nadają się do recyklingu, ponieważ wskutek zmieszania z innymi 
odpadami są one nieodwracalnie zanieczyszczone. Najważniejsze 
jest prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów u źródła, czyli  
w naszych własnych domach!

Pamiętajmy, że niezależnie od harmonogramu zbiórki obowią-
zującego na terenie gminy, wszystkie odpady możemy dostarczyć 
we własnym zakresie do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych), który znajduje się na terenie GZK Pawłowice,  
ul. Mickiewicza 28 a. Ponadto niektóre rodzaje odpadów, jak: od-
pady budowlane pochodzące z remontów, gruz i świetlówki, są 
tylko tutaj przyjmowane. Do Punktu można na bieżąco przywozić 
również odpady zielone, tworzywa sztuczne, makulaturę, szkło, po-
piół, przeterminowane leki, meble, sprzęt rtv i agd oraz inne odpady 
wielkogabarytowe.

Odpady te muszą być odpowiednio posegregowane 
i umieszczone w odpowiednim kontenerze!

Do PSZOK-u nie można dostarczać odpadów, których źródłem 
powstania jest wykonywana działalność gospodarcza – np. przez 
firmy budowlane (również te prowadzone przez mieszkańców Gminy 
Pawłowice). W punkcie są przyjmowane wyłącznie odpady z nieru-
chomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice.

Opłata za śmieci
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

od 1 lipca 2018 r. wynosi 10,50 zł od osoby (w przypadku de-
klarowanej segregacji odpadów) lub 21,00 zł (bez segregacji).

Opłatę należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe:
• za I kwartał – do 15 kwietnia danego roku,
• za II kwartał – do 15 lipca danego roku,
• za III kwartał – do 15 października danego roku,
• za IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
Pamiętajmy, że Urząd Gminy nie wysyła żadnych rachunków, czy też 

blankietów, podatnik sam musi pamiętać o zadeklarowanej wysokości 
opłaty i terminach płatności. W przypadku zmiany liczby mieszkańców 
nieruchomości, właściciel jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji!

miesięczna wysokość opłaty = liczba mieszkańców 
x stawka opłaty

Opłatę należy wnosić w wysokości kwartalnej 
(opłata miesięczna x 3).

Terminy wniesienia opłaty oraz numery kont są stałe 

Zatrudnię blacharza samochodowego, 

bardzo dobre warunki pracy i płacy 

tel. 504 269 645
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Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

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

 
Kronika Policyjna

Nie żyje górnik
27 marca miał miejsce śmiertelny wypadek na kopalni Pniówek. 

32-letni mężczyzna uległ wypadkowi pod ziemią. Do tragedii do-
szło na poziomie około 1 tysiąca metrów pod ziemią około godz.  
15. Walka o życie górnika oddziału wydobywczego trwała kilkadzie-
siąt minut. Niestety górnika nie udało się uratować.  

Potrącenie w Golasowicach. Ranny 10-latek
Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 

19 marca w Golasowicach na DW 938. W okolicy skrzyżowania  
z ulicą Prusa samochód osobowy potrącił dziecko. Interweniowały 
wszystkie służby ratunkowe, w tym także śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Chłopczyk został potrącony przez sa-
mochód marki Fiat Seicento. Kierowca był trzeźwy. Maluch doznał 
groźnych obrażeń ciała (m. in. złamanie otwarte podudzia). Został 
przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Niemalże w tym samym czasie, również w Golasowicach, doszło 

do kolejnego potrącenia. Na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Tuwima 
został potrącony rowerzysta, który doznał ogólnych obrażeń ciała.

Pożar tartaku w Warszowicach

12 marca przy ulicy Żorskiej w Warszowicach wybuchł pożar. 
Na miejscu interweniowało kilkanaście jednostek straży pożarnej. 
Sytuacja była groźna. Dym było widać z wielu kilometrów. Ogień 
pojawił się ok. godz. 13.30. Zapaliła się wiata tartaczna o powierzchni  
150 m kw. Zniszczeniu uległy znajdujące się w niej maszyny do 
cięcia drewna, materiały drewniane, a także sama konstrukcja dachu.
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Zapraszamy na 
XI Jarmark Wielkanocny

14 - 17 kwietnia 2019 r., 
godz. 9:00-16:00

Rynek w Pawłowicach

Zapraszamy na 
XI Jarmark Wielkanocny

14 - 17 kwietnia 2019 r., 
godz. 9:00-16:00

Rynek w Pawłowicach
Oferujemy: ozdoby, kolorowe pisanki, rękodzieło, 
wiklinowe koszyczki, świąteczne wypieki, chleb 

domowej roboty

Uroczyste otwarcie jarmarku: Niedziela 
Palmowa, 14 kwietnia, godz. 13.30

- przemarsz orkiestry górniczej,
- animacje dla dzieci,

- występy zespołów artystycznych,
- wręczenie nagród w konkursie na 

„Wielkanocne Jajo”

Ponadto: wspólne malowanie jaja giganta, 
warsztaty zdobienia jajek i ozdób wielkanocnych, 

pokaz wykonania zaczynu chlebowego 
i degustacja chleba

Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. 
Redaktor: Sabina Bartecka
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamawianych materiałów redakcja nie zwraca.
Zastrzega też sobie prawo do skrótów i opracowania redakcyjnego dostarczonych tekstów.
Nakład: 1300 egzemplarzy.
Adres redakcji: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67; tel. 32 472 25 70, www.kultura.pawlowice.pl
Skład i druk: INFOPAKT Rybnik, tel. 32 423 85 90, 32 423 85 51, biuro@infopakt.pl GMINNE
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Z seniorami przy 
ciastku i kawie

Dzień Kobiet 
w Pielgrzymowicach

Spotkanie seniorów to impreza, która od kilku lat 
odbywa się w sołectwie Osiedle Pawłowice. Tym razem naj-
starsi mieszkańcy mogli wspólnie spędzić czas przy kawie  
i oglądając występy przedszkolaków.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach, 
którego przewodniczącą jest Brygida Baron, spotkały się, 
aby podsumować ubiegłoroczną działalność oraz świętować 
Dzień Kobiet. Wizytę złożyli im również zaproszeni goście, 
jak co roku z pięknymi kwiatami dla pań.

– Jest to z pewnością jedna z niewielu okazji, podczas której najstarsi 
mieszkańcy naszego sołectwa mogą spotkać się w większym gronie, poroz-
mawiać, a także spędzić miło czas przy muzyce – mówi Anna Dąbrowska, 
prezes SM Pawłowice.

Organizatorzy postarali się, aby program spotkania był ciekawy. 

Spotkanie, które odbyło się 12 marca w gospodarstwie agrotury-
stycznym Penkala, rozpoczęło się od sprawozdania. 2018 rok okazał się 
dla koła z Pielgrzymowic czasem licznych wyjazdów i spotkań. Panie 
zwiedziły m.in. zamki w Pszczynie, Mosznie oraz Rogowie Opolskim, były 
też w Krakowie. Zorganizowały spotkanie noworoczne dla dzieci oraz 
wycieczkę do ZOO. 1 czerwca odwiedziły przedszkolaków z torbami peł-
nymi słodyczy, a w lipcu ugościły pielgrzymów idących z Czech na Jasną 
Górę. Aby obraz był pełny, należy dodać jeszcze imprezy zorganizowane 
z okazji Dnia Kobiet, Andrzejek i Bożego Narodzenia oraz odwiedziny  
u jubilatek. Członkinie spotykają się również przy lepieniu pierogów, przy-
gotowywaniu słojów z przetworami na zimę oraz produktów na jarmarki 
świąteczne. Za uzyskany dochód zakupiły sprzęt kuchenny i artykuły 
gospodarcze. - Spotkania to również okazja do podzielenia się przepisami, 
poradami, ale przede wszystkim jest to czas dla nas – mówi Brygida Baron.

Do koła należy 106 mieszkanek sołectwa, a zarząd działa w składzie: 
Brygida Baron, Elżbieta Holeksa, Elżbieta Majerek, Gabriela Kordecka, 
Zofia Lazar. Dzień Kobiet przygotowany został z pompą: był poczęstunek 
oraz występy artystyczne. bs        

Wspólny czas przybyłym 21 marca do Osiedlowego Domu Kultury 
seniorom umiliły występy artystyczne, które przygotowały dzieci 
z Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie. Duże zainteresowanie 
wzbudziły natomiast opowieści o bogatej przyrodzie naszych okolic 
przedstawionych przez fotografa z Żor, Marcina Karettę. Przy kawie  
w dobry nastrój i zabawę wprowadził wszystkich kabareciarz Eugeniusz 
Loska. Na pamiątkę miłego spotkania każdy z uczestników otrzymał 
słodki upominek oraz przyrodniczy album fotografa z Żor.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Pawłowice, Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Mieszkańców 
Osiedla Pawłowice „RAZEM”. Impreza była dotowana z budżetu Urzędu 
Gminy Pawłowice w ramach inicjatywy lokalnej. bs

Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice

Wycieczka w Bieszczady
Od 7 do 9 czerwca Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Warszowic organizuje wycieczkę krajoznawczą w Bieszczady.  
W programie m.in. zwiedzanie kompleksu pałacowego w Łań-
cucie, miasta Sanok, spływ statkiem po Solinie, przejazd Wielką 
Pętlą Bieszczadzką.

Koszt wyjazdu 450 zł. Cena zawiera koszt przejazdu, noclegów, 
przewodników, biletów wstępu, rejsu statkiem oraz posiłków.

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu gminy Pawłowice.
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