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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Wszystkie lampy 
świecą

Kanalizacja na 
ul. Rzecznej

Tańszy gaz dla 
jednostek gminy

Każdej wiosny przeprowadzana jest kontrola stanu 
technicznego urządzeń oświetleniowych znajdujących się 
przy drogach.

Zakończyła się realizowana w Pielgrzymowicach bu-
dowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzecznej.

Gminie udało się wynegocjować niższe ceny na zakup 
gazu dla jednostek gminnych i placówek szkolnych. 

Tegoroczny przegląd odbył się w drugiej połowie kwietnia  
z udziałem sołtysów, firmy odpowiedzialnej za stan i utrzymanie oświe-
tlenia ulicznego w naszej gminie oraz przedstawicieli Urzędu Gminy.  
W godzinach wieczornych sprawdzono, czy wszystkie lampy świecą 
prawidłowo. – Nie stwierdziliśmy  żadnej poważnej awarii. Nie świeciły 
tylko cztery lampy, a trzy mrugały – mówi Grażyna Olszewska z Urzędu 
Gminy. - Usterki zostały już naprawione.

Obecnie w naszej gminie znajduje się ponad 2 tys. punktów 
oświetleniowych. Ich utrzymanie będzie w tym roku kosztować ok. 
700 tys. zł. bs         

Prace trwały od listopada 2016 roku do kwietnia 2017 roku i kosz-
towały 247 tys. zł netto. W ramach inwestycji, firma „Instal-Bratek”  
z Piasku, wybudowała 318 metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
oraz przepompownię ścieków i odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej 
o długości 207 metrów. Do kanalizacji zostało podłączonych sześć 
budynków. bs

O około 10 proc. mniej zapłaci gmina za zakup gazu dla dziewięciu 
jednostek: zakładów budżetowych, szkół i przedszkoli. Mimo podwyżki 
gazu wprowadzonej w kwietniu, dzięki grupowemu zakupowi gazu 
rachunki gminy zmaleją. Niże ceny będą obowiązywać do końca 2018 
roku. Umowę na dostarczenie gazu podpisano z „Energią dla firm”. bs     

Magistrala gotowa
5 maja, odbył się odbiór techniczny sieci magistral-

nej, którą będzie dostarczana woda ze studni głębinowej  
w Warszowicach do sołectw północnych gminy Pawłowice.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, sołtysi 
Warszowic, Pawłowic i Pniówka, inspektorzy nadzoru, przedstawi-
ciele wykonawcy oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 
Prace realizowało PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda 
z Gołkowic, które wykonało ponad 10 km sieci wodociągowej magi-
stralnej. Wzdłuż wodociągu, w rurze ochronnej, został położony kabel 
światłowodowy, który posłuży do sterowania, monitoringu komór 
wodomierzowych oraz Stacji Uzdatniania Wody w Warszowicach. 
W ramach zadania zmodernizowano pięć komór wodomierzowych, 
wybudowano cztery nowe komory wodomierzowe oraz trzy nowe 
komory kontrolno – pomiarowe.

Mieszkańcy Warszowic, Krzyżowic, Pniówka oraz Pawłowic będą 
mogli napić się wody ze studni głębinowej na przełomie czerwca  
i lipca 2017 roku, jak tylko zostanie wydane pozwolenie na użytkowa-
nie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody. bs  

Nowy wodociąg 
w Krzyżowicach

Mieszkańcy ul. Śląskiej oraz ul. Kuboszka w Krzyżowi-
cach mogą już korzystać z wody dostarczanej przez pawło-
wickie wodociągi. Wcześniej teren ten był zaopatrywany 
przez zakład wodociągów z Żor. 

Zakończyła się budowa wodociągu na ul. Śląskiej w Krzyżowicach. 
Inwestycja, która była realizowana przez firmę „SPIŻBUD” z Bielska-Białej, 
kosztowała prawie 400 tys. zł netto i trwała od końca listopada 2016 roku 
do kwietnia 2017 roku. Prace obejmowały wybudowanie sieci wodocią-
gowej o długości ponad 2,1 km z żeliwa sferoidalnego oraz wykonanie 
11 przyłączy wodociągowych. Inwestycja pozwoli zaopatrywać teren tej 
części Krzyżowic w wodę dostarczaną przez GZWiK Krzyżowice, a po od-
daniu Stacji Uzdatniania Wody w Warszowicach – ze studni głębinowej. bs  

Przy hospicjum 
można parkować

Gmina Pawłowice zawarła kolejną umowę z Archidie-
cezjalnym Domem Hospicyjnym bł. Jana Pawła II w Kato-
wicach na dzierżawę części nieruchomości w Krzyżowicach 
w celu prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej w zakresie 
opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Wcześniej zgodę na zawarcie umowy wyraziła Rada Gminy, po-
dejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. W umowie użyczenia 
zostało zapewnione prawo przejazdu, przejścia oraz parkingu dla 
samochodów osobowych, którymi przyjeżdżają klienci znajdującego 
się obok ośrodka zdrowia. Jesienią i zimą, kiedy obserwowany jest 
wzrost przypadków zachorowań na grypę, zdarzały się problemy  
z zaparkowaniem samochodu. Parking przy ośrodku pomieści 6 aut, 
a przy hospicjum – o jedno mniej. Żeby rozwiązać problem, dyrekcja 
zakładu wyraziła zgodę na parkowanie pojazdów za bramą hospicjum, 
na terenie przyległym do budynku. – Prosimy tylko o nieblokowanie 
wejścia i wjazdu dla karetki – zwraca się dyrekcja zakładu. bs 

Z OSTATNIEJ CHWILI
    Aktualnie prowadzona jest weryfikacja ofert złożonych 
w przetargu na budowę parkingu przy kościele w War-
szowicach. Swoje oferty złożyło 8 firm. Prace mające na 
celu wybudowanie parking na 100 miejsc postojowych 
potrwają do początku sierpnia.
   Trwają również procedury przetargowe związane z wy-
borem wykonawcy przebudowy ul. Kruczej w Pniówku. 
Inwestycja realizowana przez KWK „Pniówek” ma potrwać 
do końca sierpnia.
    Ruszyła budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej  
w Pielgrzymowicach. Prace są prowadzone przez firmę 
Bud-Rol na odcinku od ul. Zielonej do ul. Brzozowej. Nato-
miast na etapie rozstrzygnięcia przetargu jest już kolejny, 
piąty odcinek inwestycji. bs  
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AKTUALNOŚCI

Brakuje miejsca dla 
dzieci z Warszowic  
i Pielgrzymowic

Reforma edukacji. 
Jak będą likwidowane 
gimnazja?

Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicz-
nych w gminie Pawłowice. Miejsc zabrakło przede wszyst-
kim w Warszowicach i Pielgrzymowicach.  

Mnożą się pytania o reformę edukacji. Jak będą wyglą-
dały szkoły po wprowadzonych zmianach, czy nauczyciele 
stracą pracę? Co czeka nas 1 września 2017 roku?

W gminnych przedszkolach jest łącznie 614 miejsc, jednak chętnych 
jest więcej. 28 kwietnia, komisja rekrutacyjna wywiesiła listy dzieci 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Okazało 
się, że miejsca zabrakło dla 23 dzieci z Warszowic, 9 z Pielgrzymowic  
i 2 z Krzyżowic. – Nasze sołectwo intensywnie się rozwija i przybywa dzieci 
– mówi dyrektorka przedszkola w Warszowicach, Joanna Lala. – Sytuacja 
będzie się powtarzać w kolejnych latach.     

Do tej pory samorząd musiał zapewnić miejsce w przedszkolu tylko 
4-latkom i starszym dzieciom. Teraz do tego doszły 3-latki. Sprawa jest 
o tyle trudna, że po cofnięciu obniżenia wieku szkolnego zdecydowana 
większość 6-latków zostaje w przedszkolu. W Warszowicach bywały już 
lata, w których oddział przedszkolny funkcjonował w szkole. Jednak 
po reformie edukacji, w szkole będzie musiało się znaleźć miejsce 
dla siódmej i ósmej klasy. Dzieci z Warszowic oraz z Pielgrzymowic  
i Krzyżowic będą mogły jednak uczęszczać do któregoś z przedszkoli 
w Pawłowicach. - Po zakończeniu I etapu rekrutacji pozostało 8 wolnych 

Powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego 
technikum to najważniejszy i najszerzej komentowany punkt reformy 
szkolnictwa wprowadzonego przez MEN. Zgodnie z reformą, od 2017 
roku rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów. W naszej ginie funk-
cjonują trzy gimnazja. Wszystkie zostaną włączone do już istniejących 
podstawówek. Podczas marcowej sesji Rady Gminy radni jednogłośnie 
przegłosowali uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z reformą, w szkole podstawowej w klasach I-IV będzie 
prowadzona edukacja wczesnoszkolna - tzw. poziom podstawowy, 
natomiast w klasach V-VIII - poziom gimnazjalny. Ośmioletnia szkoła 
podstawowa zakończy się egzaminem, który będzie decydował  
o przyjęciu do liceum. Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczeń będzie 
miał do wyboru 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia, 4-letnie 
liceum ogólnokształcące lub 5-letnie technikum. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa znajdująca się w Pawłowicach zostanie przemianowana 
na branżową szkołę I stopnia, po której uczeń będzie mógł rozpocząć 
pracę zawodową lub kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole 
drugiego stopnia.

Reforma oświaty i likwidacja gimnazjów nie przyniesie w naszej 

gminie wielkich rewolucji i zwolnień nauczycieli. – Żaden pracownik 
nie straci pracy. Wszyscy będą mieli zapewnione zatrudnienie – podkreśla 
wójt gminy Franciszek Dziendziel.

Dyrektorzy szkoły opracowali już arkusze organizacyjne szkół i prze-
kazali je do zatwierdzenia wójtowi gminy. Arkusz określa szczegółową 
organizację nauczania, wychowania i opieki w szkole w odbywającym 
się roku szkolnym. Zawiera dane dotyczące liczby pracowników, na-
uczycieli oraz zajęć.  Jest podstawą ustalenia tygodniowego rozkładu 
lekcji. Stworzenie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 
był jednym z najtrudniejszych i najważniejszych problemów z jakim 
urzędnicy musieli się zmierzyć w ostatnim czasie. – Udało się zachować 
etaty. Nauczyciele będą mieli zachowane aktualne warunki pracy – pod-
kreśla Jan Figura, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach. 
– Żeby tak się jednak stało, nauczyciele będą musieli uzupełniać etaty  
w różnych szkołach. Oznacza to, że wielu z nich będzie pracowało w dwóch 
placówkach szkolnych. Wprowadziliśmy również działania mające na celu 
limitowanie liczby nadgodzin. 

W związku z reformą gmina będzie musiała wygospodarować dodat-
kowe środki na przystosowanie szkolnych budynków – m.in. stworzenie 
pracowni przedmiotowych (np. do chemii), wyposażenie szkół (zwłasz-
cza w Krzyżowicach i Golasowicach) w pomoce dydaktyczne dla siódmej 
i ósmej klasy. W tych szkołach też może zostać wprowadzona częściowa 
dwuzmianowość z uwagi na ograniczoną liczbę sal lekcyjnych. Rozwa-
żana jest również rozbudowa. W Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole 
Podstawowej w Pielgrzymowicach zrobi się luźniej – uczniowie zyskają 
większą przestrzeń z uwagi na likwidację gimnazjów.

Jedno jest pewne, czeka nas dużo zmian, a samorządy i szkoły 
mają przed sobą dużo pracy, aby skutki reformy odczuwane były jak 
najmniej boleśnie.    

 Sabina Bartecka

miejsc w Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach oraz 15 miejsc w Przedszkolu  
w Modrzewiowym Ogrodzie - mówi dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty 
Jan Figura. – Istnieje także możliwość utworzenia dodatkowego oddziału 
w Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach Osiedlu, bo 
pozwalają na to warunki lokalowe.

Rodzice mogą także zapisać swoje pociechy do przedszkoli niepu-
blicznych znajdujących się na terenie naszej gminy. Mogą one przyjąć 
prawie 190 przedszkolaków. Dla maluszków jest żłobek, w którym 
opiekę może znaleźć 60 dzieci.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca. Do 24 maja rodzice mają 
czas, aby potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Listy 
zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 29 maja. bs
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WYDARZENIA

Deszcz znowu 
zagrażał gminie 

Długotrwałe opady deszczu w ostatnich dniach 
kwietnia spowodowały, że woda zaczęła zagrażać posesjom  
i drogom znajdującym się na terenie szkód górniczych.

Zagrożenie występowało przede wszystkim przy ul. Wyzwolenia  
w Pawłowicach, ul. Szybowej w Warszowicach oraz w rejonie strażnicy 
w Krzyżowicach. Najgorzej sytuacja wyglądała przy ul. Wyzwolenia. 
Eksploatacja górnicza spowodowała, że wybudowana kilka lat temu 
grobla uległa obniżeniu. Woda przestała mieścić się w korycie, a wał 
zabezpieczający koryto zaczął w niektórych miejscach przeciekać. 
Pojawiło się realne zagrożenie przerwania grobli. Jako pierwsi akcję 
umacniania wałów i wypompowywania wody rozpoczęli strażacy 
z OSP z Pawłowic i Golasowic. Wkrótce dołączyły do nich jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej z Pszczyny i Rybnika oraz straż zakłado-
wa z kopalni KWK „Pniówek”, a także strażacy z OSP z Pielgrzymowic 
i z Mizerowa. Strażacy cały czas układali worki  z piaskiem. W sumie 
wzdłuż Pawłówki ułożono ich aż dwa tysiące. Mimo że wszyscy 
robili, co mogli, istniało duże zagrożenie, że dojdzie do przerwania 
wałów i zalania znajdujących się w pobliżu domów. Sytuację urato-
wała przywieziona prze PSP z Rybnika największa pompa w regionie  
o wydajności 4 tys. metrów sześciennych oraz poprawa pogody  
– w późnych godzinach wieczornych woda w korycie Pawłówki zaczęła 
w końcu opadać. Późnym popołudniem zagrożone miejsce odwiedził 

wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Spotkał się z wójtem Francisz-
kiem Dziendzielem, aby zobaczyć przebieg akcji i sprawdzić, czy nie 
jest potrzebna dodatkowa pomoc.  

Ratowanie wałów trwało całą noc. Strażacy zakończyli swoją pracę 
dopiero w sobotę, 29 kwietnia, po godzinie 10, kiedy sytuacja była już 
opanowana, a zagrożenie minęło.

Podtopienia wystąpiły również przy ul. Szybowej w Pawłowicach, 
gdzie do niecki powstałej w wyniku szkód górniczych spłynęła woda 
z okolicznych pół. Istniało niebezpieczeństwo, że woda zaleje znajdu-
jące się nieopodal gospodarstwa rolne i zwierzęta hodowlane.  Akcja 
trwała również w Krzyżowicach pomiędzy ul. Szkolną i wałami rzeki 
Pszczynki. Woda zalała piwnice w okolicznych domach oraz w budynku 
OSP. Nieprzejezdna była ul. Zielona w Pielgrzymowicach.

Po raz kolejny okazało się, że najbardziej zagrożone są w naszej 
gminie tereny szkód górniczych, zdeformowane przez prowadzoną 
eksploatację górniczą. Na osiadłym terenie woda gromadzi się w niec-
kach, a wały wzmacniające brzeg rzeki muszą być stale podnoszone.

Tym razem opady deszczu nie były zbyt intensywne i wynosiły ok. 
20 litrów na metr kwadratowy. Gdyby jednak deszcz padał tak mocno 
jak podczas powodzi w 2010 roku, kiedy to na metr kwadratowy spadło 
50 litrów wody, straty byłyby też nieporównywalnie większe. Dlatego 
wójt Franciszek Dziendziel zwołał w trybie pilnym zebranie w sprawie 
przyśpieszenia prac mających na celu zabezpieczenie w przyszłości 
terenów szkód górniczych przed powodziami. Więcej o spotkaniu na 
kolejnej stronie.   

 Sabina Bartecka
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W czasie zagrożenia powodzią Pawłowice odwiedził  
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 

Istniało duże zagrożenie przerwania wałów i zalania okolicznych domostw.
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Z ŻYCIA GMINY

Żeby nie doszło 
do powodzi! 

4 maja, wójt gminy Pawłowice, Franciszek Dziendziel, 
w trybie pilnym, zwołał w urzędzie gminy naradę dotyczącą 
działań zapobiegających ewentualnym podtopieniom i po-
wodziom na terenach objętych wpływami szkód górniczych. 

W spotkaniu uczestniczył starosta pszczyński Paweł sadza, dyrek-
tor KWK Pniówek” Józef Jaszczyk, komendant powiatowy PSP Pszczy-
na Grzegorz Kołoczek oraz przedstawiciele Działu Szkód Górniczych 
KWK „Pniówek”, Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji, 
Powiatowego Zarządu Dróg oraz Urzędu Gminy Pawłowice.

Tereny szkód górniczych znajdujące się przy ul. Wyzwolenia  
w Pawłowicach, ul. Szybowej w Warszowicach oraz w rejonie strażnicy 
w Krzyżowicach są szczególnie narażone na podtopienia i zalanie 
wodą. Największe zagrożenie występuje przy ul. Wyzwolenia, wzdłuż 
której płynie Pawłówka. Eksploatacja górnicza spowodowała, że wy-
budowana kilka lat temu grobla uległa obniżeniu wraz z przyległym 
terenem. Konieczne są prace zwiększające przepustowość Pawłówki 
i przywracające pierwotne rzędne grobli. Obecne zabezpieczenie 
workami z piaskiem ma charakter awaryjny i jak najszybciej należy 
wykonać profesjonalne roboty naprawcze na grobli. Obecnie na 

spotkaniu przedstawiciele KWK „Pniówek” zapewnili, że jeszcze  
w maju rozpocznie się jej podnoszenie. Natomiast do połowy maja 
zostanie złożony do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wniosek 
dotyczący przebudowy przepustu w ciągu ul. Wyzwolenia wraz 
z podniesieniem rzędnej niwelety jezdni. Prace budowlane mają 
rozpocząć się latem, natomiast  do końca czerwca powinna wpłynąć 
dokumentacja o udzielenie pozwolenia na budowę związaną z zabu-
dową rurociągu tłocznego o dwukrotnie większej przepustowości, 
który to będzie odprowadzał wodę z istniejącej przepompowni poza 
teren niecki bezodpływowej. Budowa rozpocznie się na przełomie 
2017 i 2018 roku i obejmie również przebudowę przepustu pod  
ul. Szybową. Do czasu zakończenia prac, kopalnia zabezpieczy do-
raźnie teren przy ul. Wyzwolenia za pomocą pompy mobilnej, która 
będzie przepompowywać wodę, aby podczas ulewnych deszczów 
jej poziom nie groził przerwaniem grobli.

Innym terenem zagrożonym powodzią jest odcinek ul. Świer-
czewskiego i ul. Pszczyńskiej, od skrzyżowania z ul. Kruczą do 
nowej obwodnicy. Obecni na zebraniu przedstawiciele kopalni 
zadeklarowali sfinansowanie zadania polegającego na podniesie-
niu rzędnych drogi. Sprawy formalne należeć będą do zarządcy  
- w tym wypadku Powiatowego Zarządu Dróg. Do końca roku 
wpłynie również wniosek PZD o pozwolenie na przebudowę mostu 
na ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach. Na realizację czeka inwestycja 
związana z podniesieniem obwałowania rzeki Pszczynki. Prace mają 
polegać na podniesieniu korony wałów, uszczelnieniu korpusu 
oraz przesunięciu rowów opaskowych. Kopalnia zawarła ugodę 
na realizację zadania ze Śląskim Związkiem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach. W połowie roku powinien zostać wyłoniony 
wykonawca, a rozpoczęcie prac planowane jest w drugiej połowie 
2017 r. Prace związane z przebudową mostu nad rzeką Pszczynką 
prowadzić będzie PZD w Pszczynie. Projekt opracowywany na zle-
cenie KWK „Pniówek” jest aktualizowany o niezbędne uzgodnienia  
i w najbliższym czasie zostanie złożony w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę. KWK „Pniówek” będzie stroną finansującą przebudowę 
mostu i partycypującą w przebudowie układu drogowego.

W najbliższym czasie przeanalizowana zostanie również sytu-
acja przy ul. Szybowej w Warszowicach, gdzie woda gromadzi się 
na polach, w pobliżu gospodarstw rolnych. Rozwiązaniem byłaby 
przebudowa rurociągu i wzmocnienie znajdującej się w okolicy 
przepompowni, która przerzuca wodę do potoku Warszowickiego.

 Sabina Bartecka

Kosze z bukszpanu zdobią 
rondo w Pniówku!

Od czwartku na rondzie stanęły dwa wielkie kosze. 
I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że kosze 
uformowane zostały z bukszpanu.

Oryginalne ozdoby podarował Czesław Tomala. Mieszkający  
w Pniówku ogrodnik od kilku lat zajmuje się formowaniem żywopło-
tów. Na jego posesji można spotkać m.in. stado żyraf, ale też pięknego 
rumaka, słonia, a nawet halabardzistę z bronią. Wszystko ogrodnik-ar-
tysta ukształtował z bukszpanu lub z trzmieliny. - Bukszpan jest rośliną 
wiecznie zieloną, toteż i zimą prawie nic nie traci ze swego uroku – mówi 

mieszkaniec. - Cięcie nie uszkadza 
krzewu, ale stymuluje go do dalszego 
rozwoju. 

Roślina ta ma tylko jedną wadę: 
bardzo wolno rośnie, więc formo-
wać można ją dopiero, gdy ma co 
najmniej 4 lata. Kosz, który znajduje 
się na rondzie, składa się z 10 sa-
dzonek, które zostały odpowiednio 
ukształtowane na metalowym ste-
lażu wykonanym przez ogrodnika. 
– Rośliny mają około 5 lat – mówi. 
– Mam nadzieję, że będą podobać się 
mieszkańcom i zdobić nasze sołectwo 
podczas gminnych dożynek. bs     
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AKTUALNOŚCI

Nie żyje dyrektor 
szkoły w Krzyżowicach

W piątek, 5 maja, 
zmarł Andrzej Zonen-
berg, wieloletni dy-
rektor Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego  
w Krzyżowicach. Cieszył 
się sympatią uczniów 
i dużym zaufaniem ro-
dziców.   

Andrzej Zonenberg 
urodził się w Katowicach 
w 1961 r. Był absolwentem 
wydziału matematyki, fi-
zyki i chemii Uniwersytetu 
Śląskiego. Pracę zawodo-
wą w gminie Pawłowice 

rozpoczął w 1987 r. Uczył matematyki, fizyki i chemii w szkołach 
podstawowych w Krzyżowicach i Warszowicach oraz w Gimnazjum 
Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym w Pawłowicach. W 2007 r. został 
dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach.

- Kochał szkołę. Traktował ją jak swój drugi dom. Bardzo martwił 
się szkodami górniczymi, które negatywnie wpływały na stan i wygląd 
budynku - wspomina zmarłego dyrektora szkoły sołtyska Beata Wala. 

W czasie jednej z naszych ostatnich rozmów z wielką troską 
mówił o tym, że główne wydobycie prowadzone jest obecnie pod 
szkołą i budynek trzeba stale monitorować, aby nie doszło do 
uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu uczniów. Jego marze-
niem było wybudowanie sali gimnastycznej – dużej i przestronnej, 
aby lekcje wychowania fizycznego mogły odbywać się w komfor-
towych warunkach. – Dobro uczniów zawsze stawiał na pierwszym 
miejscu – podkreśla Jan Figura, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty  
w Pawłowicach. 

– Jako dyrektor był bardzo zaangażowany. Widać było, że żyje swoją 
pracą - mówi wójt gminy Franciszek Dziendziel.

Cieszył się sympatią uczniów i zaufaniem rodziców. - To był 
bardzo uczciwy człowiek. Całym sobą poświęcił się szkole. Był społecz-
nikiem. Dzięki jego pracy szkoła zmieniła swoje oblicze. Przeprowadził 
poważne remonty i inwestycje – wspominają rodzice.

Był szanowany w środowisku nauczycielskim. - Był ciepły, ser-
deczny, miał duże poczucie humoru. Nie zamykał się w gabinecie, dla 
każdego miał czas. Wiele się od niego nauczyłam i od razu polubiłam 
– mówi Justyna Zawierucha,  która zastępowała dyrektora w czasie 
jego choroby. – Był konkretny, rzeczowy i opanowany. Nie lubił kon-
fliktów. Był bardzo uczciwy. Za pracownikiem stał murem. Mogliśmy 
na niego liczyć w każdej sytuacji.

Kochał góry. Był organizatorem wielu wycieczek turystycznych 

Odeszli
śp. Czesław Gruszczyk z Pawłowic, lat 59

śp. Henryk Niezgoda z Pielgrzymowic, lat 85 
śp. Hildegarda Szaraj z Pawłowic, lat 85

śp. Tomasz Wojciechowski z Krzyżowic, lat 42

w Beskidy. Uczniowie szybko pokochali energicznego dyrekto-
ra, który zabierał ich na górskie szlaki, zakładał książeczki PTTK  
i zachęcał do zbierania punktów do odznak PTTK, które wręczał 
im osobiście podczas apeli szkolnych. O tym jak ciekawe były te 
wyprawy i jak podobały się młodzieży świadczy fakt, że na wyprawy 
z dyrektorem zapisywali się nie tylko obecnie uczniowie szkoły, ale 
także jej absolwenci. Wielu uczniów usłyszawszy o śmierci swojego 
dyrektora nie mogło powstrzymać łez. Wszyscy pytali: „Kto teraz 
będzie jeździł z nami w góry?”. Ostatni raz był w górach jesienią. 
Później już nie mógł ze względu na pogarszający się stan zdrowia. 
Miał tyle planów. Chciał wziąć udział w konkursie na stanowisko 
dyrektora na kolejną kadencję. Przygotowywał się do organizacji 
imprezy z okazji Dnia Dziecka, spotkania z zaprzyjaźnioną szkołą 
z Tepliczki nad Wagiem, z którą z jego inicjatywy nawiązano przed 
laty bardzo dobrze układającą się współpracę. Przygotowywał się 
do reformy oświaty i związaną z tym potrzebą zapewnienia miejsca 
dla siódmej i ósmej klasy. 

Nie zdążył. Zmarł w piątek, 5 maja, w swoim domu. Jego pogrzeb 
odbył się we wtorek, 9 maja, w kościele św. Michała Archanioła  
w Krzyżowicach. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy. Od-
szedł wyjątkowy człowiek.

  Sabina Bartecka   

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Krzyżowicach
śp. Andrzeja Zonenberga

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako  
człowiek życzliwy i skromny  

oraz oddany pracy dyrektor, nauczyciel i pedagog.
Rodzinie, przyjaciołom i znajomym składamy wyrazy  

głębokiego współczucia i słowa otuchy.
 

  Przewodniczący Rady Gminy                 Wójt Gminy Pawłowice
        Aleksander Szymura                          Franciszek Dziendziel 
                 z radnymi                                            z pracownikami

Czterech kandydatów 
na radnego

Aż cztery osoby startują w wyborach uzupełniających do 
Rady Gminy, które odbędą się 18 czerwca w okręgu wyborczym 
nr 10 w Pielgrzymowicach. Kandydatami na radnego są: Ma-
rek Kiełkowski, Henryk Opacki, Łukasz Płonka, Sławomir Wia-
trok. Poniżej najważniejsze terminy związane z wyborami.

 Wyborco niepełnosprawny, pamiętaj:
29 maja – mija termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespon-

dencyjnego,
9 czerwca - termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełno-

mocnictwa do głosowania, 

16 czerwca - termin złożenia Wójtowi Gminy Pawłowice oświad-
czenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Po tym czasie oświadczenie takie 
można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, to 
jest w dniu 18 czerwca 2017 r., pod warunkiem, że pełnomocnik 
jeszcze nie oddał głosu.

Spis wyborców
Termin sporządzenia spisu wyborców dla okręgu nr 10 w Pielgrzy-

mowicach upływa 28 maja – spis będzie udostępniony do wglądu 
w Urzędzie Gminy Pawłowice od 29 maja do 12 czerwca. Zameldo-
wanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.

Mieszkańcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowa-
nia na pobyt stały, jak również nigdzie niezamieszkali przebywający 
stale na obszarze gminy, zostaną wpisani do rejestru wyborców po 
złożeniu stosownego wniosku. 

Dodatkowe informacje:  tel. 32/4756300, www.pawlowice.pl.
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NA KARTACH HISTORII

X spotkanie miłośników 
historii Pawłowic

Z kart historii naszej 
gminy

We wtorek, 18 kwietnia, w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się dziesiąte spotkanie miłośników historii 
Pawłowic.

Dr Szymon Szeja
Na spotkaniu Klubu Miłośników Historii w czytelni 

GBP, Grzegorz Witosza, przedstawił sylwetkę doktora Szy-
mona Szei (pis. niem. Simon Scheja), lekarza, który przez 
kilkadziesiąt lat (od 1904 r. do początku 1945 r.) pracował 
w Pawłowicach lecząc ludzi. Swoją prelekcję oparł o wspo-
mnienia Gertrudy Pająk z domu Sereta, która jako dziew-
czynka wzrastała w bezpośrednim sąsiedztwie Szejów oraz 
Marty Pisarek i Jerzego Kulasa, mieszkańców Pawłowic. 
Informacje zaczerpnięto także z zapisów, zamieszczonych 
w „Podręczniku Powiatu Pszczyńskiego” z 1933 r.

W marcu zamiast cyklicznego zebrania, została zorganizowana pre-
lekcja na temat relacji państwo - Kościół w województwie katowickim 
w czasach PRL-u, którą wygłosił pracownik katowickiego oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk - Archiwum w Warszawie, dr Mateusz Sobeczko.

Doktor Szymon Szeja skończył studia medyczne na Uniwersytecie 
Wrocławskim i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, pochodził  
z Bawarii, do Pawłowic przybył z polecenia ówczesnego barona von Re-
izenstein, właściciela majątku w Pawłowicach i zamieszkał początkowo, 
według relacji Jerzego Kulasa w budynku Kulasów, „Na Kulasówce”, na 
pierwszym piętrze (obecnie sklep Pana Mikołajca). Po pewnym czasie 
Reizensteinowie przekazali doktorowi kawałek pola, gdzie wybudował 
sobie dom, naprzeciwko gospodarstwa Seretów (obecnie Pająków), 
gdzie w tej chwili jest pawłowicki rynek z budynkami Gminy i Straży 

Pożarnej. Wspaniały budynek doktora, ota-
czał zadbany, piękny ogród ze źródełkiem 
i najlepszą wodą w Pawłowicach. Dr Szeja 
miał samochód i kierowcę, który dbał o dom 
i porządek w ogrodzie. Ogród był wzorowo 
utrzymany.

Z relacji ówczesnych mieszkańców wy-
nika, że pan Szeja był wysoki i przystojny. 
Jego żona była niskiego wzrostu i niestety, 
wskutek choroby, przygarbiona. Mieli 
syna Wernera, który skończył także studia 
medyczne we Wrocławiu. Zachorował na 
gruźlicę, leczył się w Szwajcarii, w 1926 r. 
zmarł w Pawłowicach. Jego matka bardzo 
rozpaczała, chodziła codziennie na grób 
syna i po dwóch latach zmarła. U doktora 
pracowała pielęgniarka, Edyta Steinberg, 
która również pełniła funkcję sekretarki. Na 
podstawie „Podręcznika Powiatu Pszczyń-
skiego” z r. 1933 należy dodać, że służba 

zdrowia w Pawłowicach do roku 1945, w stosunku do innych miejsco-
wości, była na wysokim poziomie. Dr Szeja był ponadto radcą zdrowia 
i prowadził aptekę domową, gdzie samodzielnie sporządzał lekarstwa. 
W Pawłowicach pracowali również dentyści: Alojzy Śliwa i Eryk Klein. 
Akuszerką była Anna Cieślowa. W swojej prelekcji Grzegorz Witosza 
podkreślił, że dr Szeja był bardzo cenionym, szanowanym człowiekiem 
i lekarzem. Potrafił z każdym pacjentem porozmawiać niezależnie od 
języka – po polsku, gwarą śląską albo po niemiecku. Leczył chorych bez 
względu na to, czy ktoś miał Volksliste 2,3,4, czy był Polakiem.

Władze ceniły doktora Szeję i zasięgały u niego rady. Był politycznie 
neutralny, dobrze traktowany przez władze okupacyjne. Gdy w styczniu 
1945 r. nadciągała ku Pawłowicom Armia Czerwona, razem ze swoją 
sekretarką Edytą wyjechał koleją do Niemiec. Tam po paru latach zmarł.

Z relacji Jerzego Kulasa wynika, że grób żony i syna doktora Szei 
był na cmentarzu,  
w miejscu przy koście-
le, gdzie do niedawna 
znajdowała się figura 
Matki Boskiej Fatim-
skiej, a obecnie stoi 
chrzcielnica.

 Opracował
  Grzegorz Witosza

W czasie spotkania Grzegorz Witosza przedstawił bardzo intere-
sujący wykład na temat pierwszego pawłowickiego lekarza i twórcy 
apteki domowej, doktora Szymona Szei, sprowadzonego do Pawłowic 
dzięki staraniom barona von Reitzenstein w 1905 r. (artykuł znajduje 
się powyżej). Uczestniczka spotkania, Marta Pisarek, poznała osobi-
ście doktora - w dzieciństwie zszył jej ranę. Jerzy Kulas opowiedział  
o grobowcu rodziny Szejów na miejscowym cmentarzu, który znajdo-
wał się pod obecną kaplicą Matki Boskiej Fatimskiej.

Jak zwykle z wielkim zainteresowaniem zebrani zapoznali się  
z eksponatami przyniesionymi przez miłośników historii. Eugeniusz 
Andrzejewski zaprezentował m. in. kilka oryginalnych numerów gazety 
„Orzeł Biały - Polska Walcząca na Wschodzie" z lat II wojny światowej.

W trakcie dyskusji o zniszczonych w czasie wojny archiwach doty-
czących Pawłowic, w tym aktów Urzędu Stanu Cywilnego, Jerzy Kulas 
przypomniał zebranym, że po 1945 r. część ksiąg odtworzył Wincenty 
Kolarczyk, urzędnik USC, na podstawie aktów przynoszonych przez 
mieszkańców Pawłowic, które przetrwały w ich domach lub bagażach 
w trakcie ewakuacji Pawłowic.

 Joanna Zdziebło
Następne spotkanie odbędzie się we wtorek, 16 maja,  

o godzinie 17.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
historią Pawłowic.
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Z ŻYCIA GMINY

Ma już indeks 
w kieszeni!

Patryk Machoczek, mieszkaniec Warszowic, zajął dru-
gie miejsce podczas X Jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach! 

W konkursie co roku biorą udział uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych z całej Polski, którzy rywalizują w eliminacjach szkolnych, 
międzyszkolnych oraz podczas finału. W tym roku finał odbył się 19 
kwietnia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do 
zmagań przystąpiło 18 uczniów reprezentujących szkoły ponadgim-
nazjalne z całej Polski. Młodzi historycy musieli udzielić odpowiedzi na 
dwa pytania przed trzyosobowym jury w składzie: prof. dr hab. Jacek 

Sztuka żywego słowa

Tuńczyk z folii, panda 
ze styropianu

5 maja, w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach 
odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. 

Ryś z papieru, tuńczyk błękitnopłetwy z folii bąbel-
kowej, tygrys z butelek PET – tego typu rzeźby wykonane 
z surowców wtórnych można podziwiać w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Pawłowicach.

W rywalizacji wzięło udział 28 uczniów klas I-III z sześciu szkół 
naszej gminy, pokazując jak wielka jest ich wrażliwość oraz jak duże 
znaczenie ma sztuka żywego słowa.

Uczniowie recytowali wiersze różnych autorów, między innymi 
klasyków polskiej poezji: Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima czy Jana 
Brzechwy. Wszyscy zaprezentowali się znakomicie, ale na szczególne 
wyróżnienie zasłużyli uczniowie klas trzecich.

Prezentacje uczestników oceniała komisja w składzie: instruktorka 
GOK Ewa Sikora (przewodnicząca), plastyczka Małgorzata Ferfecka 
oraz dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Mańka. Poniżej 
laureaci konkursu:

Klasy I:
I miejsce – Wiktoria Mrukwa - SP nr 1 Pawłowice
II miejsce – Lena Kiełkowska - SP Pielgrzymowice
III miejsce – Nikola Pawlik - ZSP Pawłowice

Klasy II:
I miejsce – Nadia Kwiatoń - ZSP Pawłowice
II miejsce – Zuzanna Iskrzycka - SP nr 1 Pawłowice
III miejsce – Maria Wróblewska - ZSP Pawłowice

Klasy III:
I miejsce – Olivier Łoboda - SP Warszowice
II miejsce – Julia Świętoniowska - SP nr 1 Pawłowice
III miejsce – Julia Smielich - SP Pielgrzymowice

Uczniowie wszystkich klas wykonywali rzeźby ginących gatunków 
zwierząt. - Na świecie żyje tylko 40 rysi euroazjatyckich i około 1000 
wilków – mówi Małgorzata Kaźmierczak, nauczycielka przyrody, 
organizatorka akcji.

Rzeźby nawołują do troski o środowisko i mają uzmysłowić 
uczniom, że stanowimy część większego układu. - Jesteśmy odpowie-
dzialni za świat, w którym żyjemy. Kształtujemy go. Chcieliśmy pokazać 
śmieci, które niewrzucone do kosza, zostają w naszym środowisku, nie 
znikają – podkreśla nauczycielka.

Przy każdej rzeźbie znajduje się informacja dotycząca gatunku,  
a cała akcja odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Ziemi. bs   

Maciejewski (przewodniczący), prof. dr 
hab. Tomasz Nowakowski i prof. dr hab. 
Sławomir Zonenberg. Sprawdzana była 
ich znajomość sylwetki króla Kazimierza 
Wielkiego, który w czasie swojego pano-
wania zasłynął z licznych reform, oraz 
najważniejszych wydarzeń tamtej epoki. 

Jubileuszowa edycja konkursu objęta 
została patronatem Senackiej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, Senatora 
RP Andrzeja Kobiaka, Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Jego 
Magnificencję Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Jacka Woźnego.
Wszyscy finaliści i ich nauczyciele otrzymali pamiątkowe statuetki 

popiersia Króla Kazimierza III Wielkiego, a zwycięzcy także nagrody 
pieniężne. Laureaci konkursu otrzymali również indeksy na wybrane 
kierunki społeczne i humanistyczne z oferty Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego.

Patryk Machoczek jest uczniem klasy 2b Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Żorach. Do konkursu przygotowywał się pod kierun-
kiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie Marcina Wieczorka. 

Gratulujemy Patrykowi sukcesu w tak prestiżowym konkursie.
 Sabina Bartecka 
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WYDARZENIA

Majówka na wyspie
W tym roku na rowerową majówkę członkowie Gmin-

nego Koła PTTK w Pawłowicach udali się aż na wyspę Wolin. 
Bazą tegorocznego wyjazdu było Świnoujście. Miasto kilka lat temu 

postawiło na rozwój turystyki rowerowej, a efekty podjętych działań 
zaskoczyły miłośników dwukołowców. – Ścieżki są dobrze przygoto-
wane i oznakowane. W okolicy Świnoujścia jest największa ilość ścieżek 
w Polsce. Mają one łączną długość ponad 110 km i zaopatrzone w wiaty 
oraz miejsca do pozostawienia rowerów – mówią uczestnicy majówki. 

Ścieżkami rowerowymi można dotrzeć nie tylko do interesują-
cych nas miejsc w Świnoujściu. Jadąc trasami prowadzącymi wzdłuż 
najdłuższego w Europie bulwaru nadmorskiego liczącego aż 12 km 
dotrzemy kolejno do Ahlbeck’u, Heringsdorf’u i Bansin.

Pawłowicka grupa na rowerach spędziła całe trzy dni, każdego dnia 
pokonując kilkadziesiąt kilometrów i odwiedzając największe atrakcje 
tej części wybrzeża: poligon rakietowy w Penemunde, podziemne 
miasto Świnoujście, urokliwe nadmorskie miejscowości na wyspie 
Uznam oraz wybrzeże Zalewu Szczecińskiego. Najwytrwalsi przedłużali 
sobie trasę docierając w odległe zakątki wybrzeża. Stąd też rozbież-

ność w ilości pokonanych kilometrów od 160 km do prawie 300 km.  
W majówce uczestniczyły całe rodziny, a najmłodsi zadziwiali kondycją 
i wytrwałością. W nagrodę na uczestników wyprawy czekały spacery 
po plaży, wizyty w lokalnych smażalniach i cudowny widok morza. bs

Sto lat to za mało!
20 kwietnia, Maria Kłosek, mieszkanka Pawłowic, 

obchodziła 95. urodziny. 
Z tej okazji wójt gminy Franciszek Dziendziel wspólnie z Małgorzatą 

Sklanny, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili 
jubilatkę z małym upominkiem i kwiatami.

Pani Maria urodziła się w 1922 roku w Pawłowicach i tutaj spędziła 
całe swoje życie. Zajmowała się dziećmi i domem. Jej mąż pracował 
jako brygadzista w pawłowickim PGR. Od ponad 30 lat jest wdową. 
Wychowała pięcioro dzieci: trzy córki i dwóch synów. Doczekała się 
pięciorga wnuczków i sześciorga prawnuczków. Mimo trudności  
z chodzeniem, jubilatka zachowała pogodę ducha. 

Goście złożyli pani Marii najlepsze życzenia, wielu lat życia  
w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. Jubilatka przy-
jęła gości ze wzruszeniem i zadowoleniem, jednocześnie dziękując za 
pamięć i odwiedziny. bs

Nowości na Eko Targu
Na pawłowickim targu można już kupić sadzonki 

warzyw i kwiatów. Są również grzyby shiitake.
Pomidory malinowe, koktajlowe, papryka, kapusta, sałata, seler, 

dynia, cukinia – stoiska zapełniły się sadzonkami popularnych warzyw. 
Są też zioła: tymianek, oregano, mięta, kolendra, lubczyk i rukola. Nie 
brakuje też kwiatów – na rabaty i do donic. Wszystko to można znaleźć 
na stoisku Henryka Trefona z Kobielic, który w sprzedaży ma sadzonki 
z własnego ogrodu.      

Pan Henryk do Pawłowic przyjechał po raz pierwszy, ale już zapo-
wiada cotygodniowy udział w Eko Targu. Nowymi handlowcami byli 
także producenci grzybów z Rogoźnika koło Będzina. Do Pawłowic 
przywieźli grzyby shiitake. Mają one wyjątkowe właściwości zdro-
wotne. Zapobiegają miażdżycy i zakrzepom, wzmacniają odporność, 
obniżają poziom ciśnienia i cholesterolu. Jednak co najważniejsze 
- grzyby shiitake wykazują działanie przeciwnowotworowe. - Można 
je przyrządzać tak samo jak inne grzyby popularne w Polsce – nadają 
się do smażenia i gotowania. Są bardzo smaczne – mówią producenci 
z Rogoźnika. bs
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„PolandJa”
21 maja, godz. 18.00, 

Centrum Kultury Pawłowice
Debiut fabularny Cypriana T. Olenc-

kiego. Film w doborowej obsadzie – na 
ekranie m.in. Izabela Kuna, Grzegorz 
Malecki, Jakub Gierszal, Borys Szyc, Jerzy 
Radziwiłłowicz, Roma Gąsiorowska.

Akcja filmu rozgrywa się w ciągu  
24 godzin, podczas których bohaterowie 
przeżywają dość nietypowe zdarzenia jak 
na swoje mniej lub bardziej poukładane 
życie, z którymi w ten lub inny sposób 
muszą sobie poradzić. Osią spójną dla 
nich wszystkich jest najlepsza "kebabow-
nia" w mieście, w której możemy spotkać 
każdego z nich.

PROJEKCJA 
W NIEDZIELĘ

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

Bilety na bajki kosztują 6 zł i 5 zł, na filmy 10 zł i 8 zł. Do nabycia przed seansem.

Wszystkie dzieci zapraszamy na ostatnie w tym 
sezonie przedstawienie odbywające się w ramach cy-
klu „Wesołe bajeczki”. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą 
karty wraz z naklejkami. Dzieci, które zebrały ich naj-
więcej, pojadą w nagrodę do teatru w Bielsku – Białej.   
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Biblioteka. Oczywiście!
Od 8 do 15 maja w całej Polsce odbył się Tydzień 

Bibliotek. Jak co roku pawłowicka biblioteka włączyła się 
w akcję, zapraszając swoich czytelników do udziału w cie-
kawych spotkaniach! 

Nasze zespoły 
nagrodzone

      Zespół Talizman z Pawłowic zdobył III nagrodę w XXIV Między-
narodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych ''Złoty Kłos'' Euro-
-Folklor 2017, który odbył się 1 i 3 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zebrzydowicach. Wyróżnienie otrzymał zespół Jarząbkowianki. 

W przeglądzie uczestniczyła ponad setka zespołów, grup śpiewa-
czych i zespołów z całej Polski oraz zagranicy. Nasze zespoły zostały 
nagrodzone w kategorii zespoły śpiewacze a’cappella. Gratulujemy 
zespołom oraz instruktorom! bs

Przez cały tydzień organizowane były zajęcia dla czytelników, od-
były się warsztaty tworzenia lapbooków, konkurs literacki dla dzieci, 
spotkanie mam z dziećmi, a zwieńczeniem działań był piknik w parku. 
Jego gościem specjalny był Miś Uszatek! 

Na Facebooku
Zmieniające się funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na 

zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko 
czytać i obcować z książką, ale też spotkać z przyjaciółmi, uczestniczyć 
w wykładach z ciekawymi ludźmi, poznać nowoczesne technologie 
oraz rozwijać swoje pasje. – Staramy się, aby biblioteka była miejscem 
przyjaznym dla czytelnika w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach 
– podkreśla Halina Mańka, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pawłowicach.

Aby pozyskać nowych czytelników, biblioteka musi być otwarta na 
nowoczesne technologie. W tym celu placówka kolejny już rok przezna-
czyła środki finansowe na wykupienie dostępu do wybranych publikacji 
w czytelni internetowej IBUK LIBRA (ok. 2500 tytułów). Biblioteka jest 
także na Facebooku, gdzie na bieżąco informuje o najważniejszych 
wydarzeniach. 

Dla miłośników poezji i pasjonatów historii 
Miłośnicy poezji i dobrej literatury spotykają się w „Klubach czy-

telniczych”, a pasjonaci historii w „Klubie miłośników historii naszego 
regionu”. Efektem spotkań są cykliczne artykuły drukowane m.in.  
w „Racjach Gminnych”. Zbiory dokumentów są na tyle ciekawe i duże, 
że planuje się wydanie książki lub kwartalnika historycznego. Dzięki 
współpracy z różnymi instytucjami (m.in. PTTK, GOK) bibliotece udało 
się zorganizować imprezy otwarte dla mieszkańców, m.in. Biesiadę Li-
teracką, Wieczór Poezji, Dzień Podróżnika. Do sukcesów zaliczyć można 
również pozyskanie dotacji z konkursu grantowego Fundacji BGK im. 
Steczkowskiego „Na dobry początek” na zajęcia z dziećmi w wieku 
szkolnym. W ramach tego projektu filia Pielgrzymowice realizuje zajęcia 
„Spotkania z emocjami – zabawy z elementami arteterapii”.

Dla dzieci i dla starszych
Dzieci, młodzież i emeryci - to najczęstsi bywalcy biblioteki. Aby 

dotrzeć do osób w podeszłym wieku, biblioteka prowadzi akcję „książka 
na telefon”, polegającą na tym, że bibliotekarz osobiście zawozi wybra-
ną książkę do domu. - Dane statystyczne naszych bibliotek wskazują, że 
rośnie liczba czytelników powyżej 44 lat (to już prawie 1200 czytelników) 
– podkreśla bibliotekarka. - Są to najaktywniejsi czytelnicy, którzy nie 
tylko wypożyczają dużo książek, ale też chętnie korzystają z naszej oferty 
kulturalnej, uczestniczą w spotkaniach autorskich i warsztatach. 

Ciuchcia na książki i zabawki
W ubiegłym roku po-

w i e r z c h n i a  b i b l i o t e k i  
w Pawłowicach Osiedlu po-
większyła się o 35 m kw. Do-
datkową przestrzeń bibliote-
karki wykorzystują na zajęcia  
z dziećmi i imprezy biblio-
teczne. Dzieciaki są zachwy-
cone ciuchcią na kółkach, 

którą panie bibliotekarki same wykonały z drewnianych skrzynek,  
a dorośli kącikiem czytelniczym. Bibliotekarki wymieniły też obicie 
starych foteli podarowanych im przez czytelników, a goście cieszą się, 
bo mogą teraz wygodnie usiąść i delektować się lekturą.     

3740 czytelników
W ubiegłym roku we wszystkich bibliotekach publicznych znajdu-

jących się na terenie gminy było zarejestrowanych 3740 czytelników, 
którzy w ciągu 2016 roku wypożyczyli 119.284 książek. Z imprez bi-
bliotecznych korzysta średnio co trzeci mieszkaniec gminy (dane GUS). 
Już od kilku lat, pawłowicka biblioteka wiedzie prym pośród placówek 
bibliotecznych w powiecie pszczyńskim pod względem wypożyczeń, za-
rejestrowanych czytelników oraz liczby zakupionych książek. – Pomimo 
spadku czytelnictwa odnotowanego w całym kraju, w naszej gminie liczba 
czytelników utrzymuje się na stałym poziomie. Około 20 proc. mieszkańców 
jest czytelnikami naszych bibliotek – podkreśla Halina Manka, dyrektorka 
GBP w Pawłowicach. – Dla porównania, w województwie śląskim wskaźnik 
zasięgu czytelnictwa wynosi 17 proc. Sabina Bartecka

zd
j. b

s

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia wakacyjne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Jak zwykle czeka moc atrakcji.  
Odbędą się warsztaty z tańca nowoczesnego, malowania woskiem, modelowania balonów i inne. Przygotowano wycieczki  

do Tarnowskich Gór i Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Szczegółowy program wkrótce na www.gokpawlowice.pl.    
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Boisko GOS 
bezpłatne dla klubów

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

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

Kontakt: Stanisław Janosz  
– tel. 506 365 312, 

Rafał Wadas – 690 312 590.

HALA POD NAMIOTEM JUŻ CZYNNA
Zapraszamy pasjonatów sportu do Hali Wielofunkcyjnej znajdują-

cej się w Pawłowicach Osiedlu. 
Hala jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 

21.00. Wcześniej należy dokonać rezerwacji pod numerem telefo-
nu: 32 47 24 433. Wynajęcie hali na godzinę kosztuje 25 zł.

Ponad 100 osób zapisanych 
na Bieg Pawłowicki!

Nasi curlerzy wrócili  
z Mistrzostw Świata

W ciągu tygodnia od uruchomienia zapisów na Bieg 
Pawłowicki na liście startowej znajduje się już ponad 100 
nazwisk! Bieg odbędzie się 27 sierpnia w centrum Pawłowic.

Po zakończonych w Lethbridge Mistrzostwach Świata 
(22-30 kwietnia), wracają do Polski nasi curlerzy.

W ramach imprezy tradycyjnie od-
będzie się Bieg dzieci i młodzieży, Bieg 
Główny na dystansie 5 km oraz Sztafeta 
Samorządowców i Przedsiębiorców. Do 
udziału w tym wydarzeniu zapraszamy 

wszystkich chętnych - dzieci i dorosłych, niezależnie od umiejętności, 
bo Bieg Pawłowicki to przede wszystkim wspaniała zabawa dla całych 
rodzin i okazja do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 

1 maja, jako pierwsi z Kanady wrócili reprezentujący nas na Mi-
strzostwach Świata Par Mieszanych – Karolina Florek i Damian Herman 
(mieszkaniec Warszowic). Tydzień później dołączyli do nich: Waldemar 
Ząbczyk, Krzysztof Nowak, Janusz Tomica i Paweł Klos. Czekamy jeszcze 
na piątego zawodnika reprezentującego Polskę na Mistrzostwach 
Świata Seniorów 50+ Jacka Goczoła. Ten powrót „na raty” wziął się stąd, 
że „Old Curlers” jak nazywają się nasi najstarsi zawodnicy postanowili 
przy okazji zwiedzić Kanadę i tak obrali sobie w drodze powrotnej 
„marszrutę” samochodowo - samolotową poprzez: Calgary, Góry 
Skaliste, Vancouver, Toronto i wodospad Niagara.

Nasi starsi zawodnicy przekonali się, że mimo dojrzałego wieku 
czeka ich jeszcze sporo nauki. W swojej grupie po spotkaniach ze 

Zapisy do Biegu Głównego potrwają do 17 sierpnia. Promocyjna 
cena 20 zł obowiązuje do 31 lipca. Dla młodzieży w wieku 12-18 lat 
przez cały okres zapisów wpisowe jest niższe i wynosi 10 zł. Regulamin 
biegu oraz link do zapisów znajduje się na stronie internetowej www.
pawlowice.pl (zobacz zakładkę BIEG PAWŁOWICKI). Udział w Biegu 
dzieci i młodzieży oraz Sztafecie Samorządowców i Przedsiębiorców 
jest bezpłatny. Rejestracja sztafet rusza 1 czerwca, zapisy na Bieg dzieci 
i młodzieży będą przyjmowane w dniu zawodów. Mapy z trasami 
wszystkich biegów oraz film z przebiegu trasy Biegu Głównego, który 
prowadzi uliczkami gminy Pawłowice: ul. Karola Miarki, ul. Poprzeczną, 
ul. Nową, ul. Mickiewicza i ul. 1 Maja, znajdują się na stronie interne-
towej. Zachęcamy do polubienia Biegu Pawłowickiego na Facebooku 
i śledzenia fanpage'a. 

Organizatorem Biegu Pawłowickiego jest Urząd Gminy Pawłowice, 
a współorganizatorami Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, Sekcja 
Biegaczy Runteam  Pawłowice oraz firma Carbo Asecura S.A. bs

Szwecją, Danią, Niemcami, Norwegią, Czechami, Belgią i Japonią, 
zwycięsko wyszli tylko z tą ostatnią drużyną, wygrywając 9:8. Dało im 
to 21. miejsce na 23 kraje startujące.

Jeszcze większy niedosyt miała nasza para mikstowa: Karolina 
Florek/Damian Herman, która w meczu z Izraelem, wygrywając  
2 kamieniami, w ostatnim endzie, przegrała 3 kamieniami. Od zwy-
cięstwa naszych zawodników dzieliło zaledwie kilka centymetrów! Po 
wygranych z Holandią i Australią oraz przegranych z Koreą, Chinami, 
Szwecją i Austrią nasza para ukończyła zawody na 33. miejscu wśród 
39 krajów startujących w Mistrzostwach Świata Par Mieszanych.

- Porażki uczą bardziej niż wygrane, jesteśmy bardzo zmotywowani 
i będziemy walczyć, aby w przyszłym roku zaprezentować się jeszcze 
lepiej – mówi Damian Herman.

KS Warszowice dziękuje Gminie Pawłowice, Powiatowi Pszczyń-
skiemu, firmie JAS-FBG, Uniwersal i Bankowi Spółdzielczemu w Paw-
łowicach za pomoc w organizacji wyjazdu. bs
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Cytologia za darmo

Solanka dla zdrowia

Cukrzyca to choroba 
cywilizacyjna

Kobiety w wieku 18 - 24 lat oraz powyżej 60 lat, 
zamieszkałe na terenie gminy Pawłowice, zachęcamy do 
skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych, finanso-
wanych z budżetu gminy. Panie w wieku 25 – 59 lat mogą 
takie badanie wykonać również bezpłatnie, ale w ramach 
dofinasowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

W budynku inhalatorium, które budowane jest w 
Pawłowicach, rozpylana będzie solanka z Zabłocia, wydo-
bywana w odwiercie „Korona” od 1892 roku!    

W Polsce boryka się z nią blisko 2 mln Polaków. Ponad 
połowa chorych nie wie, że jest chora, nie leczy cukrzycy, co 
może niestety skutkować groźnymi powikłaniami. Co robić, 
aby zapobiegać cukrzycy i jak ją wykryć - na te i inne pytania 
odpowiada lek. med. Tomasz Juda z NZOZ „Zdrowie”. 

Badania wykonuje: MEDICUS 99 Czuczman Spółka Jawna Poradnia 
Ginekologiczno – Położnicza przy ul. Kruczej 12 w Pawłowicach. 

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobiście lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 32/7562841, 32/4728663:

 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 14.00
środa: 13.00 – 19.00. 

- Z odwiertu „Korona” wydobywane są wody reliktowe morza mio-
ceńskiego sprzed 15 mln lat, zalegające w warstwach piasku na dużej 
głębokości 300 - 650 m, stanowiące swoisty zakonserwowany ekstrakt 
algowy – mówi Ryszard Ślaski, wiceprezes zarządu ds. górniczych 
i geologicznych firmy Solanka z Zabłocia. - To złoże wody leczniczej 
bogatej w konieczne dla zdrowia minerały – jod naturalny pochodzący 
z alg morskich oraz wapń, magnez, potas, brom i liczne mikroelementy, 
jak stront, bor, krzem. 

Solanka z Zabłocia jest naturalnym surowcem leczniczym o wła-
ściwościach uznanych od ponad 120 lat.  W jej składzie chemicznym 
nie stwierdzono azotanów i azotynów, szkodliwych metali ciężkich 
oraz zanieczyszczeń organicznych i bakterii.  

Solanka z Zabłocia ma największą na świecie zawartość 

- Czym jest cukrzyca?
- Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem, którego przyczyną jest za-

burzenie wydzielania insuliny. U osób zdrowych poziom cukru po posiłku 
wraca do wartości prawidłowych w ciągu kilku, kilkunastu minut. U osób 
chorych tak się nie dzieje. W ich organizmach dochodzi do zwiększenie 
stężenia glukozy we krwi oraz wydalania glukozy wraz z moczem.

- Jakie objawy mogą świadczyć o początkach cukrzycy?
- Typowym objawem jest rosnące uczucie pragnienia, które pojawia 

się ponieważ chory się odwadnia, gdyż oddaje często i dużo moczu. 
Kolejnym przejawem jest chudnięcie. Organizm nie może zużyć glukozy, 
wtedy następuje spalanie tłuszczu i chory traci na wadze, ale nie jest to 
korzystny objaw, bo redukcja masy ciała jest spowodowana chorobą. 
Dołącza do tego ospałość, łatwe męczenie się itd. 

- Jakie powikłania występują w związku z cukrzycą?
- Duża ilość glukozy we krwi uszkadza naczynia krwionośne w całym 

organizmie, ale najwyraźniej objawy widoczne są w sercu, mózgu, ner-
kach, oczach i nerwach obwodowych, czyli tak naprawdę cały organizm 
człowieka jest niszczony. Przekłada to się na większą częstotliwość zawa-
łów serca, udarów mózgu, niedokrwienia kończyn dolnych, problemów 
ze wzrokiem oraz niewydolności nerek.

- Jak walczyć z cukrzycą, co robić, aby na nią nie zachorować?

jodu dochodzącą do 140 mg/
litr. Warto wiedzieć, że jod jest 
pierwiastkiem niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania 
całego organizmu, w szczególno-
ści tarczycy, układu nerwowego 
i mózgu szczególnie u dzieci,  
a także właściwego procesu prze-
mian materii. 

Rozpylona solanka oczyszcza 
powietrze z pyłów i alergenów, 
bakterii i wirusów. Inhalacje solan-
kowe wspomagają profilaktykę 
nieżytów nosa, gardła, krtani  
i oskrzeli oraz alergiczne choroby 
górnych dróg oddechowych.

Więcej o właściwościach zdro-
wotnych solanki w kolejnych 
wydaniach gazety. bs

- Najlepszym, najskuteczniejszym sposobem walki jest dbałość  
o higieniczny tryb życia. Przede wszystkim należy utrzymywać prawidło-
wą wagę ciała oraz regularnie uprawiać aktywność fizyczną – co najmniej 
trzy razy w tygodniu. Mam tu na myśli dość intensywny wysiłek, trwający 
minimum 30 minut, powodujący przyśpieszone bicie serca i zmęczenie. 
Zaznaczam, że mycie okien, praca w ogródku czy opieka nad wnukami 
nie zabezpieczą nas przed cukrzycą. 

- Jak zadbać o dietę?
- Trzeba ograniczyć słodycze oraz pokarmy mączne. Zastąpić je 

warzywami, które są długo trawione i w niewielkim stopniu podnoszą 
poziom cukru. Jedzmy chude mięso, najlepiej drób i ryby. Uważajmy na 
owoce!  Jedno jabłko zawiera aż 5 łyżeczek cukru. Jeżeli zjemy kilka jabłek, 
to możemy przy tym zjeść nawet pół szklanki cukru!

- Jak wygląda leczenie?
- W pierwszej kolejności skupiamy się na redukcji masy ciała, wpro-

wadzamy dietę i zalecamy regularny wysiłek. Często to wystarczy, aby 
ograniczyć poziom cukru, a nawet wyeliminować branie leków! Jeżeli 
jednak zdrowy tryb życia nie pomoże, trzeba stosować farmakologię: 
tabletki lub insulinę.

- Kto powinien szczególnie uważać na poziom cukru? 
- Istnieje wiele czynników, które mogą sprzyjać rozwojowi choroby: 

cukrzyca w rodzinie, skłonność do otyłości, podwyższony poziom chole-
sterolu lub trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna 
serca. W celu potwierdzenia i określenia kategorii zaburzeń należy zbadać 
poziom cukru na czczo i 2 godziny po posiłku. Generalnie poziom cukru 
powinno się kontrolować raz w roku. Nawet nieznacznie podwyższony 
poziom cukru wymaga przeprowadzenia tzw. krzywej cukrowej, aby 
wykryć utajone postacie cukrzycy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Sabina Bartecka
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sSolanka przelewana 
jest do specjalnych butelek.

Odwiert ,,Korona" w Zabłociu.
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

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

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

IBOK – zaoszczędzisz 
czas i pieniądze

IBOK to nowe rozwiązanie w branży wodociągowej 
stworzone z myślą o wygodzie klientów – multimedialna 
strona będąca wirtualnym Biurem Obsługi Klienta. 

W ciągu miesiąca od uruchomienia syste-
mu IBOK, liczba kontrahentów zarejestrowa-
nych w systemie przekroczyła już 320 osób! 
– Świetna sprawa – podkreśla mieszkanka. 
– Mogę w domu sprawdzić fakturę za wodę, 
zapłacić za nią, a nawet przeanalizować dane 
dotyczące zużycia wody.  

System IBOK daje wiele możliwości. Klienci mają podgląd na do-
tychczasowe faktury, otrzymują za pomocą SMS-a lub e-maila informa-
cje o wystawionych fakturach, zbliżającym się terminie płatności oraz 
ewentualnych zaległościach. Mogą też przeanalizować dane dotyczące 
zużycia wody w ich gospodarstwie.  Lada dzień udostępniona zostanie 
dodatkowa funkcja umożliwiająca bezpośrednią zapłatę za fakturę za 
pomocą dedykowanego systemu płatności. 

Do systemu IBOK można wejść poprzez link znajdujący się na stro-
nie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji lub bezpośrednio: 
https://pawlowice.ibok.eu/.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z systemu. Serwis IBOK 
jest bezpłatny. bs

Porady prawne  
za darmo

W Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach udzie-
lane są bezpłatne porady prawne. 

Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać m.in.: młodzież do 26. 
roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy 
po ukończeniu 65 lat, osoby, które mają przyznaną pomoc społeczną 
oraz od tego roku, także kobiety w ciąży. 

Punkt w Pawłowicach prowadzony jest przez adwokatów i radców 
prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

Czynny jest w dni powszechnie: w poniedziałki, środy i czwartki od 
9.00 do 13.00, we wtorki i piątki od 15.00 do 19.00. 

Karol Pojda z Pawłowic,
syn Korneli i Marcina, ur. 30 marca

Filip Król z Pielgrzymowic, 
syn Sabiny i Rafała, ur. 19 kwietnia

Sara Hołyst z Pawłowic, 
córka Wiolety i Piotra, ur. 1 kwietnia

Franciszek Jarosz z Pawłowic, 
syn Dominiki i Marcina, ur. 21 kwietnia

Wojciech Krzewiński z Pawłowic, 
syn Ewy i Marcina, ur. 23 kwietnia

Nasi najmłodsi

Ogłoszenia Urzędowe
Sprzedaż nieruchomości w Pawłowicach

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony w formie licytacji na 
sprzedaż nieruchomości położonej przy  
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach o po-
wierzchni 0,2066 ha. Cena wywoławcza 
wynosi 221 tys. zł + należny podatek VAT.

Nieruchomość znajduje się w obszarze 
górniczym „Krzyżowice III”. Jest położona 
na terenach: „5U” - tj. w obrębie terenów  
z podstawowym przeznaczeniem pod obiek-
ty i urządzenia usług.

Przetarg odbędzie się 30 maja o godz. 
10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice – ul. Zjednoczenia 60 
- salka narad nr 0.14.

Szczegółowe warunki przetargowe – regulamin, można odebrać 
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Urzędu 
Gminy Pawłowice. Osoba uprawniona do udzielania informacji: 
Tyberiusz Zawadzki – tel. 324756319.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAWŁOWICACH 
 

zaprasza na spotkanie autorskie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z profesorem 

Stanisławem Sławomirem NICIEJĄ 

6 czerwca 
godz. 17:00  

Sala Bankietowa GOK 

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI 

do odbioru w bibliotece centralnej oraz filiach! 

połączone z promocją książki  

„Kresowa Atlantyda” 
 

DZIEŃ DZIECKA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pawłowice”, Stowarzyszenie 

Mieszkańców Osiedla Pawłowice „Razem” oraz Gminny Ośro-
dek Kultury zapraszają wszystkie dzieci na imprezę organizo-

waną z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się  
1 czerwca, w godz. 16.00 – 18.00, na parkingu przy spół-

dzielni. W programie dyskoteka z didżejem, zabawy i konkursy 
oraz występy taneczne grupy Black Milk Crew. Nie zabraknie 
słodkości oraz niespodzianek. Dobra zabawa gwarantowana.     
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REKLAMY

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

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

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

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

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

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

Punkt ds. orzekania 
o niepełnosprawności 

Punkt Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Rybniku znajdujący się w pszczyńskim 
starostwie jest czynny w każdy pierwszy 
i trzeci wtorek miesiąca.

W punkcie można między innymi złożyć 
wniosek o wydanie karty parkingowej, legity-
macji osoby niepełnosprawnej oraz o wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawności. 

Znajduje się w Starostwie Powiatowym,  
ul. 3 Maja 10, pokój nr 10. W starostwie odby-
wają się też „komisje” orzekające o niepełno-
sprawności i stopniu niepełnosprawności dla 
osób powyżej 16. roku życia.

Punkt dla osób niepełnosprawnych jest 
czynny w każdy pierwszy i trzeci wtorek mie-
siąca w godzinach: 8.30 do 13.00. 

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.gokpawlowice.pl

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

Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy

ZUS
w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. 8.00 do 13.00

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur 

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

 • doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 
udziela informacji w zakresie realizowanych programów aktywiza-
cyjnych, dostępnych ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji bezrobot-

nych, pomaga ustalić ścieżkę kariery 

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

nych i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

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

• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” udziela informacji 
na temat odszkodowań z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. 

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

Orzechy włoskie 
łuskane kupię 

tel. 608 390 951

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W PAWŁOWICACH ZWOŁUJE  

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH:

1. W dniu 25 maja 2017r., na godz.14.00,  
w Sali OSP Golasowice dla  członków Banku 

z sołectwa Golasowice i Jarząbkowice.
2. W dniu 25 maja 2017r., na godz. 15.00,  

w lokalu Punktu kasowego w Pielgrzymowicach, 
dla członków Banku z sołectwa Pielgrzymowice. 

3. W dniu 26 maja 2017r., na godz.14.00,  
w lokalu Punktu kasowego w Warszowicach  

- dla członków Banku z sołectwa Warszowice. 
4.W dniu 26 maja 2017r., na godz.15.00  

w centrali Banku w Pawłowicach - dla członków 
Banku z sołectwa  Pawłowice, Pniówek i spoza 

Gminy Pawłowice. 

Przedmiotem obrad będzie m.in.  
sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu  

z działalności Banku za rok ubiegły  oraz omó-
wienie spraw, które będą przedstawione na 

najbliższym Zebraniu Przedstawicieli. 
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Jak przetrwać 
jesień?

Majówka z rycerzami
Pokazy walk rycerskich oraz średniowiecznego uzbro-

jenia były atrakcją pikniku zorganizowanego 3 maja przy 
Centrum Kultury.

Teren w centrum Pawłowic zmienił się w średniowieczną osadę,  
a dzieci mogły wcielić się w rolę ówczesnych dzielnych rycerzy. - Zbroja ry-
cerska wbrew temu, co się sądzi nie była ciężka – mówił członek Bractwa 
Rycerskiego Ziemi Rybnickiej. - Ważyła nie więcej niż 20 kilogramów.

Rybnicką grupę zajmującą się rekonstrukcją historyczną można 
spotkać na imprezach w całej Polsce. - Najbardziej interesują nas lata 
1400-1440 ze wskazaniem na okres wojen husyckich na naszych tere-
nach – opowiadają.

Zabawy podczas pikniku było co niemiara, a chętne dzieci mogły 
sprawdzić ciężar miecza czy założyć hełm. Dla najmłodszych przygo-
towano także gry zręcznościowe, a całość rozpoczęła się od koncertu 
laureatów Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej. Najlepsi śpiewacy 
zostali nagrodzeni, a słuchacze mogli się przekonać jak bardzo roz-
śpiewane i utalentowane jest najmłodsze pokolenie naszej gminy.

Gościem specjalnym pikniku był zespół Carrantuohill. Energiczne 
irlandzkie brzmienie przyciągnęło liczne grono słuchaczy, podobnie 
jak filmy dla dzieci i dorosłych, których pokazy zakończyły piknik. bs         

XX PRZEGLĄD PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

– WYNIKI
przedszkola: I miejsce Emilia Fryszkowska, II miejsce Zuzanna 

Bojarska, III miejsce Krzysztof Welchar, wyróżnienia: Amelia Jarema, 
Franciszek Wujczyk, Wiktor Kaniecki, Jan Piechaczek

szkoła podstawowa, klasy I-III: I miejsce Karolina Dąbrowska, 
II miejsce Olivia Tessar, Nadia Kwiatoń, III miejsce Antonina Skrobol, 
wyróżnienia: Julia Kowalik, Dominika Wizner, Amelia Wowra

szkoła podstawowa, klasy IV-VI: II miejsce Natalia Wawrzyczek, 
Agata Wierzbicka, III miejsce Julia Wadas, wyróżnienia: Katarzyna 
Wantuła, Hanna Skorupka, Izabela Poloczek

młodzież: I miejsce Katarzyna Piwko, II miejsce Kamila Czyż,  
III miejsce Aleksandra Kukla, Hanna Wojtaczka, wyróżnienia: Kacper 
Łomozik, Karolina Żurek, Martyna Wawrzyczek      
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