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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Partyzantów 
wyremontowana 
na całej długości

Utrudnione parkowanie

Prace ruszyły, 
parking zamknięty

Na ul. Partyzantów w Krzyżowicach jest już asfalt na 
całej długości. 9 czerwca odbył się odbiór techniczny ostat-
niego odcinka od strony Jastrzębia – Zdroju.

W Warszowicach prowadzone są prace związane  
z budową parkingu przy kościele. Na czas remontu miesz-
kańców czekają trudnościami z zaparkowaniem swoich 
samochodów.  

Rozpoczęła się przebudowa ośrodka zdrowia w Go-
lasowicach. 

Przebudowa ulicy o długości 3 km biegnącej na granicy Krzyżowic 
i Boryni rozpoczęła się w czerwcu 2016 roku. Obejmowała wykonanie 
nawierzchnia asfaltowej, mijanek dla samochodów oraz pobocza  
z kostki brukowej. Droga została odwodniona, a rowy wzdłuż ulicy 
– umocnione. Większość prac została ukończona w ubiegłym roku. 
Ostatnie 500 metrów, znajdujące się po stronie Jastrzębia – Zdroju  
i finansowane ze środków miasta, zostało zrealizowane w 2017 roku. 
Roboty wykonywało konsorcjum firm Drogród z Ćwiklic i Bud-Rol  
z Golasowic za kwotę ok. 500 tys. zł.  W odbiorze technicznym in-
westycji uczestniczyła prezydent Jastrzębia – Zdroju Anna Hetman, 

Roboty realizowane są przez firmę Arex, która do połowy sierpnia 
wybuduje parking na ponad 100 miejsc. Obecnie na placu budowy 
pracują koparki – wykonywane są prace ziemne. Aby móc ułożyć 
nawierzchnię z kostki brukowej, najpierw trzeba przebudować sieć 
teletechniczną, światłowodową i wybudować oświetlenie. Wkrótce 
jednak robotnicy przeniosą się na teren obecnego parkingu i miesz-
kańcy nie będą mieli, gdzie zostawić swoich samochodów. – Najlepiej 
parkować na parkingach przy szkole. Jest tam dużo miejsca, a do kościoła 
jest stamtąd blisko - mówi sołtys Andrzej Szaweł.

W związku z inwestycją mieszkańcy mogą spodziewać się 
wzmożonych kontroli policji dotyczących parkowania pojazdów na  
ul. Pszczyńskiej w czasie niedzielnych i świątecznych nabożeństw,  
a także w obrębie skrzyżowania ulic Stawowej i Poprzecznej. Kierowcy 
nie przestrzegający przepisów będą karani mandatami. bs

Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2018 realizowana jest przez kon-
sorcjum firm Margo Pawłowice i Izobud Żory. Obecnie wykonywane są pra-
ce związane z dobudowaniem od strony parkingu nowej części budynku. 
Z uwagi na prowadzone prace ziemne, które wymagają użycia ciężkiego 
sprzętu, parking znajdujący się za ośrodkiem zdrowia, będzie niedostępny 
dla pacjentów. Samochody można zostawiać na prywatnym parkingu 
Punktu Aptecznego oraz w rejonie szkoły. Na razie wszystkie poradnie  
i gabinety funkcjonują normalnie, a ewentualnych utrudnień należy 
spodziewać się, kiedy rozpoczną się prace w starej części budynku przy-
chodni. Inwestycja ma zakończyć się w marcu 2018 roku. bs

Skończyły się awarie
Trwająca od 25 sierpnia 2016 r. inwestycja wymiana 

sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Golasowi-
cach dobiegła końca. 

Powodem naprawy była znaczna korozja stalowej sieci oraz wy-
stępujące liczne jej zarośnięcia. Mieszkańcy ulicy Kochanowskiego 
od dawna borykali się z częstymi awariami sieci wodociągowej oraz 
związaną z tym pogarszającą się jakością wody.

Prace wykonywała firma WIiRO Stanisław Łacek z Istebnej. Długość 
wymieniowej sieci wynosi ok. 2800 metrów, w ramach zadania zostały 
wybudowane 42 przyłącza do posesji mieszkańców. Inwestycja kosz-
towała ponad 359 tys. zł netto. bs 

pierwszy wiceprezydent Roman Foksowicz, wójt gminy Pawłowice 
Franciszek Dziendziel, przedstawiciele referatów inwestycji z Ja-
strzębia i Pawłowic, wykonawcy robót, a także sołtysi Krzyżowic oraz 
Boryni. – Droga stanowić będzie kolejne połączenie między Pawłowicami 
i Jastrzębiem – mówił wiceprezydent Roman Foksowicz. – Współpraca 
między samorządami przy realizacji inwestycji układała się bardzo 
dobrze. 

Jak mówiła sołtys Beata Wala: - Na tę inwestycję mieszkańcy czekali 
od lat. Sołtys Boryni Jarosław Fojt podkreślił, że dzięki dobrej współpra-
cy samorządów udało się również wyremontować 160-metrową wcin-
kę, która początkowo nie była ujęta w projekcie przebudowy drogi.     

Cała inwestycja na 3-kilometrowym odcinku kosztowała ok.  
4 mln zł. bs
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Stacja Uzdatniania 
Wody za kilka 
dni zostanie otwarta!

Kompostowniki 
przy szkołachSensory na smog!

20 czerwca o godzinie 13.00 odbędzie się uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody  
w Warszowicach wraz z wybudowaną siecią wodociągową 
magistralną.

Przy szkołach i przedszkolach w gminie Pawłowice 
postawiono kompostowniki do składowania zielonych 
odpadów. Dzięki nim uczniowie będą mogli uczestniczyć 
w „żywych lekcjach biologii” i przekonać się, jak ważne jest 
przetwarzanie odpadów.

Osiem sensorów smogu – po jednym w każdym sołec-
twie. Mieszkańcy mogą już sprawdzić, czy w ich sołectwie 
powietrze jest czyste i wolne od zanieczyszczeń. 

W kompostownikach będą gromadzone odpady biodegradowalne 
powstałe w obejściu szkoły podczas koszenia trawy i grabienia liści. 
Z czasem powstanie z nich wartościowy naturalny nawóz bogaty  
w makro- i mikroelementy. Kompost to nawóz doskonały – można 
go stosować w dowolnych ilościach przez cały sezon wegetacyjny, 
nie szkodzi on roślinom – nie grozi przenawożeniem i nie uszkadza 
młodych roślin, w dodatku poprawia strukturę podłoża. Będzie można 
go ponownie wykorzystać do użyźnienia szkolnych trawników, rabatek 
i ogrodów zielonych.

- Kompostowniki pozwalają również zaoszczędzić na wywozie od-
padów, bo firma nie musi ich transportować do kompostowni - mówi 
Wojciech Bazgier, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Gminy. Przekonuje, że w ten sposób można również 
uczyć dzieci dbania o środowisko w połączeniu z zabawą. Uczniowie 
mogliby obserwować, w jaki sposób zielone odpady przekształca się  
w kompost, a zdobytą wiedzę przekazać w swoich domach, zachęcając 
domowników, aby nie pozbywali się trawy i liści z własnego obejścia. 

W sumie postawiono dwanaście kompostowników. Koszt ich 
zakupu pokryto z budżetu gminy. 

 Sabina Bartecka

W piątek, 9 czerwca, na obiektach gminnych na terenie gminy 
zostały zamontowane sensory smogu. To niewielkie czujniki, które 
zbierają dane dotyczące zawartości w powietrzu pyłów zawieszonych  
PM 2.5 i PM 10, temperatury, ciśnienia czy wilgotności powietrza. 
Urządzenia wykorzystują metodę laserowego pomiaru. Dane z czuj-
ników udostępniane są za pomocą wi-fi, a następnie przesyłane na 
ogólnodostępną stronę www.map.airly.eu.

Czujniki zostały umieszczone głównie na budynkach szkół (Krzyżo-
wice, Warszowice, Golasowice, Pielgrzymowice, Pawłowice -ZSO) oraz 
na domach ludowych (Jarząbkowice i Pniówek) i Urzędzie Gminy. Urzą-
dzenia na bieżąco dostarczają informacji o stanie powietrza w różnych 
częściach gminy. Dane aktualizowane są co minutę i archiwizowane. 
Można też sprawdzić czystość powietrza do 24 godzin wstecz. O jako-
ści powietrza świadczy kolorystyka – kolor ciemnozielony wskazuje, 
że jakość powietrza jest bardzo dobra, a kolor ciemnoczerwony – że 
lepiej nie wychodzić z domu.      

Dostępna jest również aplikacja do pobrania na smartfony, dzięki 
której każdy może mieć na bieżąco dostęp do wszystkich pomiarów. bs 

Aplikację można również bezpłatnie ścią-
gnąć na androida w swojej komórce ze strony:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.
airly.android&hl=pl

Budowa stacji uzdatniania wody i magistrali centralnej to jedne 
z największych inwestycji ostatnich lat w gminie Pawłowice. Całość 
zadania realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji kosztowała ponad 15 mln zł netto.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Pawłowic, Pawłowic Osiedla, 
Pniówka, Krzyżowic i Warszowic będą korzystać z bardzo dobrej 
jakościowo wody pochodzącej ze studni głębinowych. Obecnie 
wodę głębinową mają tylko mieszkańcy sołectw południowych. Jest 
ona uzdatniana w Golasowicach. Po otwarciu SUW  woda o znako-
mitych parametrach będzie dostarczana mieszkańcom całej gminy. 
Można ją pić prosto z kranu. Woda wydobywana z wnętrza ziemi  
z głębokości 30 metrów jest bogata w składniki mineralna (zawiera 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

ok. 300 mg składników mineralnych w litrze)  
i przewyższa jakością wiele wód sprzedawa-
nych w sklepach. W dodatku jest znacznie 
tańsza i bardzo smaczna. Żeby zachęcić do 
picia wody prosto z kranu planowane są 
akcje promocyjne. Pierwsza z nich odbę-
dzie się już następnego dnia po otwarcia 
Stacji Uzdatniania Wody w Warszowi-
cach. W jej ramach wójt gminy Franciszek 
Dziendziel i dyrektor Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Herok 
będą wręczać mieszkańcom specjalnie 
przygotowane szklanki ze znakiem 
graficznym kropelki wody. bs
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4 RACJE GMINNE

INFORMACJE

AR - MET
Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy

Zbigniew Goraus
ul. Zjednoczenia 15
43-250 Pawłowice

www.ar-met.istore.pl

FIRMA Z TRADYCJAMI 2017

Sprawy spadkowe: 
formalność czy 
przykry obowiązek? 

Dwie drogi 
W pewnym czasie po śmierci spadkodawcy nadchodzi konieczność 

załatwienia spraw spadkowych, w szczególności, jeśli zmarły pozo-
stawił po sobie majątek. Niezależnie czy będą to nieruchomości, czy 
oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym, czy jedynie stary 
samochód spadkobiercy, aby udowodnić, że odziedziczyli majątek po 
właścicielu muszą legitymować się urzędowym poświadczeniem praw 
do spadku, które można uzyskać albo w sądzie ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy, albo u dowolnie wybranego notariusza. 
Należy zaznaczyć, że obie drogi nie uzupełniają się, a wręcz wzajemnie 
wykluczają. Innymi słowy jeśli uzyskamy postanowienie sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku, to nie możemy już uzyskać aktu poświadczenia 
dziedziczenia, który sporządza notariusz. 

Urzędowy dokument 
Wybierając jedną albo drugą drogę spadkobiercy otrzymują urzę-

dowy dokument, z treści którego wynika kto i w jakich udziałach nabył 
spadek po danym spadkodawcy i z jakiego tytułu, a więc czy na pod-
stawie ustawy czy testamentu. Samo sporządzenie testamentu przez 
spadkodawcę nie zwalnia spadkobierców z obowiązku urzędowego 
poświadczenia praw do spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie 
Sąd spadku działa na wniosek i wydaje postanowienie o stwier-

dzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą 
wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako 
spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Wniosek może złożyć jeden ze 
spadkobierców, a innych wymienić jedynie jako uczestników postępo-
wania. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty (np. odpisy 
skrócone aktów stanu cywilnego). Zgłaszający się spadkobierca składa 
przed sądem zapewnienie spadkowe. Czas uzyskania postanowienia 
może być różny w zależności od okoliczności danej sprawy oraz od 
sądu. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest prawomocne 
po upływie 21 dni od dnia jego ogłoszenia. 

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza 
Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza jest 

zwykle szybszą drogą, jednakże nie w każdym przypadku możliwą (np. 
jeśli spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 roku albo dziedziczenie 
ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego). Jeśli notariusz 
nie będzie miał legitymacji do sporządzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia, to zawsze taką legitymację będzie miał sąd. Najpierw 
spadkobiercy przedkładają u notariusza wymagane dokumenty 
(np. testament, odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy 
skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców) oraz stawiają się 
w kancelarii notarialnej w uzgodnionym z notariuszem terminie.  
W pierwszej kolejności sporządzany jest protokół dziedziczenia,  
w którym spadkobiercy pod rygorem odpowiedzialności karnej 
składają zapewnienie spadkowe (np. o testamentach spadkodawcy, 
o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadko-
bierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi ). Następnie, 
pod określonymi w ustawie Prawo o notariacie warunkami, notariusz 
sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który niezwłocznie 
rejestruje w Rejestrze Spadkowym – systemie teleinformatycznym 
utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. Tak zarejestrowany akt 
poświadczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdze-
niu nabycia spadku. Zarówno z protokołu dziedziczenia, jak i z aktu 
poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy otrzymują wypisy, którymi 
mogą legitymować się wobec osób trzecich. W zależności od okolicz-
ności danej sprawy powyższa procedura może zawierać dodatkowe 
elementy, a więc jeśli od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie 
minęło 6 miesięcy, spadkobiercy składają oświadczenia o przyjęciu 
spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) albo o odrzuceniu 
spadku, a nadto jeśli spadkodawca sporządził testament, wówczas 
notariusz otwiera go i ogłasza oraz sporządza z tej czynności protokół. 

Deklaracja podatkowa 
Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw mająt-

kowych tytułem dziedziczenia podlega podatkowi od spadków 
i darowizn. Od podatku zwolnione jest nabycie przez małżonka, 
zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie 
itd.), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę spadkodawcy, 
jeśli zgłoszą je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego  
w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub 
uzyskania zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. 
Warto pamiętać o tym terminie, skoro ustawodawca daje możli-
wość zwolnienia się od opodatkowania. W tym celu składa się we 
właściwym urzędzie skarbowym formularz SD-Z2, wyszczególnia-
jąc w nim nabyte rzeczy i prawa majątkowe, wraz z określeniem 
ich wartości rynkowej.

Załatwienie spraw spadkowych nie jest zwykle trudne, ani 
specjalnie pracochłonne. Sprawność uzyskania urzędowego po-
świadczenia praw do spadku zależy najczęściej od zorganizowania 
się i współdziałania spadkobierców.  

 Dominika Witoszek 
 notariusz w Pawłowicach 
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AKTUALNOŚCI

Nowa organizacja  
ruchu i przejście  
dla pieszych

7 czerwca, w Urzędzie Gminy obradowała Komisja Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotkaniu, które otworzył 
wójt gminy Franciszek Dziendziel, uczestniczyli dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przedstawiciele 
policji, Powiatowego Zarządu Dróg, Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Gminy oraz sołtysi. Komisja omówiła najważniejsze 
sprawy dotyczące bezpieczeństwa i inwestycji drogowych 
planowanych w 2017 roku.

Mniej wypadków na drogach
Pierwszy punkt porządku obrad dotyczył stanu bezpieczeństwa na 

drogach w Gminie Pawłowice w ubiegłym roku i w okresie od stycznia 
do maja 2017 roku. Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Pszczynie, mł. asp. Krzysztof Szukalski zwrócił uwagę na rosnącą 
w całym kraju liczbę kolizji na drogach. W ubiegłym roku na terenie 
powiatu doszło do 256 kolizji, podczas gdy w pierwszych pięciu mie-
siącach tego roku odnotowano już ich ponad 170. Najwięcej zdarzeń 
miało miejsce na DK 8. Bezpieczniej jest natomiast na skrzyżowaniu 
drogi krajowej z ul. Pszczyńską. – W ubiegłym roku doszło tam do 21 
zdarzeń – mówił policjant. – Głównie dlatego, że kierowcy jeździli na 
pamięć lub taką drogę wskazywała im nawigacja, i próbowali mimo 
zakazu skręcić w lewo do Pawłowic. Po naszej interwencji mapy w Google 
zostały poprawione i problem zniknął – mówił funkcjonariusz.  

Nowa organizacja ruchu w centrum Pawłowic
Kolejnym punktem obrad Komisji było omówienie sposobu wpro-

wadzania etapów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 
na terenie części Pawłowic, Pawłowic Osiedla i Pniówka. Jest to obszar 
znajdujący się pomiędzy ulicami Zjednoczenia, Świerczewskiego, 
Skowronków, Nową, Pukowca, Polną i Orlą. Po poprawkach dokumen-
tacja została złożona do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie w celu uzyskania niezbędnych opinii 
do zatwierdzenia przez Starostę Pszczyńskiego. Wdrożenie nowej 
organizacji ruchu planowane jest w trzecim i czwartym kwartale 
2017 r. dla Pawłowic oraz do końca 2018 r. dla części dróg w Pniówku,  
z uwagi na planowaną w latach 2017/2018 przebudową ulic Kruczej 
i Polnej. Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą ograniczenie 
tonażu do 10 ton (za wyjątkiem posiadaczy zezwoleń i służb porząd-
kowych), wprowadzenia strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h 
oraz utworzenia drogi jednokierunkowej na ul. Słowików w Pniówku 
i na odcinku ul. Szkolnej w Pawłowicach.   

Powstanie przejście dla pieszych na drodze krajowej
W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z przystan-

ku autobusowego, opracowano koncepcję budowy przejścia 
dla pieszych i rowerzystów na DK 81 w obrębie ulic Leśnej  
i Strumieńskiej w Pawłowicach. Inwestycja będzie miała na celu 

WYBORY W PIELGRZYMOWICACH 
– 18 CZERWCA 

18 czerwca, odbędą się wybory uzupełniające w okręgu  
wyborczym nr 10 w Pielgrzymowicach. Kandydatami  

na radnego są: Marek Kiełkowski, Henryk  Opacki,  
Łukasz Płonka i Sławomir Wiatrok. 

Głosowanie odbędzie się  w Domu Strażaka  
w Pielgrzymowicach w godzinach 7.00 – 21.00. 

skomunikowanie przystanków komunikacji 
lokalnej zlokalizowanych po obu stronach drogi 
krajowej oraz umożliwienie rowerzystom bez-
pieczny wjazd na trasy rowerowe. Koncepcja 
przewiduje wykonanie przejścia z sygnalizacją 
świetlną wzbudzaną oraz wykonanie ścieżek 
pieszo – rowerowych, które umożliwią pieszym  
i rowerzystom bezpieczne dotarcie do ulic Leśnej  
i Strumieńskiej. Będzie stanowiła podstawę do 
podjęcia rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad w sprawie ustalenia warunków 
budowy przejścia w tym miejscu.

W wolnych wnioskach sołtys Warszowic Andrzej 
Szaweł ponowił swój wniosek o montaż fotoradaru 
na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Łąkową i Stawową  
w Warszowicach. Kierownik Referatu Infrastruk-

tury Komunalnej Krystyna Batko poinformowała, że Inspekcja 
Transportu Drogowego wpisała miejsce lokalizacji urządzenia do 
wykazu zadań przewidzianych do montażu w latach następnych. 
Sołtys zwrócił się również o zorganizowanie spotkania z przedsta-
wicielami GDDKiA w sprawie przeniesienia przejścia dla pieszych 
znajdującego się w obrębie skrzyżowania DK 81 z ul. Pszczyńską 
i Boryńską w Warszowicach w kierunku Żor. W dalszej części 
posiedzenia sołtysi zwrócili się o remonty dróg powiatowych: ul. 
Boryńskiej w Warszowicach, ul. Orlej w Krzyżowicach oraz DW 938 
w Golasowicach. Sołtys Pniówka Zdzisław Goik ponowił wnioski 
dotyczące wykonania barier energochłonnych przy ul. Orlej oraz  
w rejonie skrzyżowania DW 933 z obwodnicą, gdzie droga przebie-
ga po wysokim nasypie bez stosownego zabezpieczenia. Natomiast 
sołtys Golasowic Bogumiła Tekla wnioskowała o montaż fotoradaru 
na skrzyżowaniu DW 938 z ul. Zawadzkiego i Kraszewskiego w Gola-
sowicach oraz poruszyła temat montażu progów zwalniających na 
ul. Długiej. Sołtys Jarząbkowic Dariusz Czakon mówił o konieczno-
ści budowy chodnika przy ul. Wiejskiej na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Rolniczą do ul. Piaskowej. Sołtys Pawłowic Grzegorz Cyrulik zwró-
cił się m.in. o usunięcie drzew w pasie drogi krajowej DK 81 oraz przy  
ul. Wyzwolenia, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców.

 Sabina Bartecka
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Słowa wsparcia i wyrazy współczucia
dla Pani Bogusławy Pietrek

Radnej Gminy Pawłowice
z powodu śmierci

Męża
składają

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



napotkanych ludzi, m.in. czy lubią czytać, jaka jest ich ulubiona książka 
oraz jak często odwiedzają bibliotekę. Na koniec krótkiej rozmowy osoby 
te były proszone o przeczytanie fragmentów wierszy Tuwima i Brzechwy, 
a jako podziękowanie otrzymywały pamiątkowe zakładki do książki.

Festyn rodzinny

Występy uczniów i przedszkolaków były mocnym punktem Festynu 
Rodzinnego, który 4 czerwca odbył się przy Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym w Golasowicach.

Ciekawe układy taneczne, barwne stroje występujących i talenty 
wokalne nagrodzone zostały gromkimi brawami przez liczne grono 
mieszkańców, którzy mogli zobaczyć  również skecz kabaretowy i usły-
szeć laureatów Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Dla najmłod-
szych były dmuchańce, bańki mydlane i liczne konkurencje sportowe, 
a najwięcej chętnych  ustawiło się w kolejce do kuli „Zorba”. Bogato 
zaopatrzony bufet prowadziła Rada Rodziców, która ufundowała lody 
dla wszystkich występujących uczniów i przedszkolaków. bs

Bez zabawek w przedszkolu
30 maja był w Publicznym Przedszkolu w Golasowicach  „Dniem bez 

zabawki” Był to dzień kreatywności, integracji dzieci z grupą, wspie-
rania różnorodnych uzdolnień dzieci, szukania alternatywnych form 
zabawy oraz rozwijania sprawności manualnej. - Tradycyjne zabawki 
zapakowano do pudeł, a dzieci zostały zachęcone do samodzielnego wy-
konania przedmiotów do zabawy - mówi Teresa Pietkun, nauczycielka 
przedszkola. Przedszkolaki miały do dyspozycji mnóstwo kartonów, 
materiałów tekstylnych i wtórnych, które dostarczyli im rodzice. Dzięki 
ich pomysłowości i dużej kreatywności szybko powstały pociągi, auta, 
samoloty, czołgi, statki i stacje kosmiczne, latarnie, roboty, konsole,  
a nawet akwarium i dżdżownica.

Dzień Matki

26 maja, przedszkolaki z Golasowic zaprosiły swoje mamy na uro-
czystość, podczas której podziękowały im za miłość i opiekę. Były też 
wiersze, inscenizacje, piosenki i tańce oraz własnoręcznie przygotowane 
upominki. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

„Jak nie czytam, jak czytam”
2 czerwca, Zespół 

Szkolno – Przedszkol-
ny w Golasowicach 
włączył się w ogólno-
polską akcję wspie-
rającą czytelnictwo: 
„Jak nie czytam, jak 
czytam”.

W tym dniu cała 
społeczność szkolna 
zgromadziła się na 
boisku. Każde dziecko 

przyniosło ze sobą ulubioną książkę - wypożyczoną z biblioteki lub 
własną. Układając się na przyniesionych na ten dzień kocykach, w wy-
godnej pozie, uczniowie spędzili czas na czytaniu swojej lektury. Jako 
„żywe litery” utworzyli też na boisku szkolnym duży napis KSIĄŻKA.

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” miała swój ciąg dalszy, jako „flash 
mob”, co z  języka angielskiego oznacza  dosłownie „błyskawiczny 
tłum”. Określeniem tym nazywa się sztuczny tłum ludzi gromadzących 
się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia 
krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych 
świadków. Wyglądało to tak, że uczennice z kl. V i VI w kolorowych 
strojach postaci z bajek wraz z paniami bibliotekarkami z biblioteki 
szkolnej i publicznej udały się do najbardziej uczęszczanych miejsc w 
Golasowicach - sklepu spożywczego, kwiaciarni, zakładu fryzjerskiego i 
przedszkola. Księżniczki, pszczółka Maja, koziołek Matołek oraz krasno-
ludki wzbudzały sympatię i zdziwienie wśród klientów. Uczennice pytały 
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Działo się w Golasowicach
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Uczniowie są „fit”
Zamiast kremu czekoladowego kanapka z ogórkiem 

i kiełkami – uczniowie jedzą zdrowo i zbierają punkty na 
nagrody. 

W Szkole Podstawowej nr  
1 w Pawłowicach, realizowany jest 
od stycznia projekt w ramach pro-
gramu eTwinning. Nosi on nazwę  
„Fit and healthy  challenge”, czyli  
„Zdrowa rywalizacja”. Jego celem 
jest promowanie zdrowego trybu 
życia i odżywiania się. 

Chętni uczniowie klas 1-3 
przygotowują zdrowe „śniada-
niówki”. Promowane jest ciemne 
pieczywo, warzywa i owoce do 
posiłku. Nauczyciele uczą dzieci 
jaka żywność jest zdrowa i odpo-
wiednia,  aby się dobrze rozwijać. 
Uczniowie zbierają punkty za śnia-

daniówki, gromadzą je, a następnie wybierane są osoby najbardziej „Fit 
and healthy”. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzieci przynoszą 
zdrowe śniadaniówki pełne pełnoziarnistego pieczywa bardzo często  
z domowych wypieków – nie tylko w wyznaczone dni, ale również 
na co dzień. Na  kolorowych kanapkach jest sałata, pomidory, ogórki, 
kiełki, pojawia się nawet awokado i placki z bakłażanów. Białe pieczywo  
z „Nutellą” odchodzi w zapomnienie na rzecz składników zdrowszych  
i bogatych w witaminy.

Podsumowaniem projektu będą warsztaty zdrowego odżywiania, 
które odbędą się w czerwcu.  Dla dzieci, które zdobędą najwięcej punk-
tów przewidziane są nagrody.

To był intensywny czas dla Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Golasowicach. Szkoła zorganizowała uroczy-
stość z okazji Dnia Matki, włączyła się w ogólnopolską akcję 
czytelniczą, a przedszkolaki rozwijały swoją kreatywność  
w czasie „Dnia bez zabawki”. Zwieńczeniem wszystkich 
działań był festyn rodzinny.
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Z sołtysami 
o ważnych sprawach

Fundusz sołecki

12 czerwca w Urzędzie Gminy Pawłowice, odbyło się 
spotkanie wójta gminy Franciszka Dziendziela z sołtysami 
oraz kierownikami referatów mające na celu omówienie 
spraw bieżących.

W marcu 2017 roku Rada Gminy Pawłowice podjęła 
uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy 2018 fundu-
szu sołeckiego. Żeby otrzymać środki finansowe, sołectwa 
muszą do końca września tego roku złożyć wnioski na przed-
sięwzięcia, które będą realizowane w ramach funduszu.

Podczas spotkania wójt omówił najważniejsze sprawy dotyczą-
ce sołectw i realizowanych inwestycji, natomiast skarbnik gminy 
Agnieszka Kempny udzieliła sołtysom informacji dotyczących fun-
duszu sołeckiego (więcej na temat funduszu w artykule poniżej).

Podczas spotkania sołtysi omówili działania rad sołeckich  
w ostatnich tygodniach. W Pniówku trwają intensywne przygotowa-
nia do organizacji Gminnych Dożynek, które odbędą się 3 września 
przy Domu Ludowym oraz do festynu rodzinnego w najbliższą sobotę 
(17.06).  Duża impreza planowana jest również w Warszowicach  

To, ile pieniędzy przypadnie na każde sołectwo, zależy od zamoż-
ności gminy i ilości mieszkańców sołectwa. Ustawa określa to wzorem 
matematycznym, za pomocą którego oblicza się wysokość środków 
przypadających na daną wieś. Z reguły jest to od kilku do kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. O ilości środków przypadających na sołectwo  informuje 
wójt gminy w terminie do 31 lipca. Przekazanie sołtysom informacji nie 
oznacza automatycznego przekazania pieniędzy. Musi zostać zwołane 
zebranie wiejskie, na którym zostanie wybrany cel, na jaki mają być one 
wydane oraz uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego.

Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej 
lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Należy w nim 
wskazać, wraz z uzasadnieniem, co mieszkańcy chcą zrobić oraz podać 
przewidywany koszt tych prac. Środki z funduszu przeznaczone są na 
realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy (wykaz 
zadań - art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), służą poprawie 
warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Wniosek musi zawierać oszacowanie kosztów tych przedsięwzięć  
„w ramach środków określonych dla danego sołectwa”. Uchwalony przez 
zebranie wiejskie wniosek sołtys przekazuje wójtowi gminy najpóźniej 
do 30 września. Jeżeli jest sporządzony prawidłowo, zostaje on przed-
łożony radzie gminy do projektu budżetu.

Więcej informacji i wzory wniosków: Biuletyn Informacji Publicznej/
Fundusz sołecki.

– 25 czerwca odbędą się tam zawody konne połączone z festynem. 
18 czerwca na festynie rodzinnym bawić się będą mieszkańcy Krzy-
żowic. W Golasowicach na posiedzeniu rady soleckiej dyskutowano 
na temat dożynek sołeckich oraz zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego 
w związku z ustawą o dekomunizacji ulic. W Pawłowicach odbyło się 
szereg spotkań z mieszkańcami w sprawie Biesiady Żniwnej, która 
planowana jest 10 września. Będzie to duża impreza skierowana 
do mieszkańców gminy z wieloma atrakcjami. W Jarząbkowicach 
rada solecka zorganizowała świąteczne warsztaty kulinarne i Dzień 
Dziecka.

Sołtysi mieli też okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami 
odnośnie swoich miejscowości. Sołtys Zdzisław Goik przekazał uwagi 
mieszkańców dotyczące dużej ilości komarów oraz małego zaintere-
sowania mieszkańców boiskiem przy Domu Ludowym. Przedstawił 
również wniosek w sprawie zaprojektowania budowy ścieżki pieszo-
-rowerowej przy ul. Orlej w Pniówku. Sołtys Warszowic zwrócił się  
o przebudowę chodnika przy ul. Osińskiej, zagospodarowanie terenu 
przy altanie oraz likwidację niebezpiecznej studzienki kanalizacyjnej 
znajdującej się na rozbiegu do skoku w dal na boisku szkolnym. Beata 
Wala, sołtyska Krzyżowic, zwróciła się o budowę chodnika przy ul. Li-
gonia, sfrezowanie poboczy na ul. Śląskiej oraz wyczyszczenie kratek 
ściekowych na ul. Korfantego. Iwona Baron, sołtyska Pielgrzymowic, 
przekazała wniosek mieszkańców ul. Pięknej o nasadzenie drzew. 
Grzegorz Cyrulik, sołtys Pawłowic, zaproponował zniesienie biletów 
wstępu na imprezy sportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców 
gminy, natomiast sołtyska Golasowic, Bogumiła Tekla, przekazała 
wniosek mieszkańców ul. Długiej o montaż progów zwalniających. 
Szczepan Martynowski, sołtys Pawłowic Osiedla, zwrócił się o przebu-
dowę ul. Szkolnej oraz wykonanie opaski drenującej wokół Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Zgłoszone wnioski zostaną przeanalizowane 
w poszczególnych referatach pod kątem zasadności i ewentualnej 
możliwości realizacji.

 Sabina Bartecka      
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Goście z Poznania

Taniec integruje  
i daje dużo radości

Od 5 do 9 czerwca, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Pawłowicach gościł grupę licealistów z Poznania. Wizyta 
odbyła się w ramach I Interdyscyplinarnej Wymiany Mło-
dzieży Pawłowice – Poznań 2017.

6 czerwca, w restauracji „Pielgrzymówka” już od 
rana trwała zabawa taneczna. Restauracyjną salę, dzięki 
przychylności jej właścicieli, wypełnili podopieczni domów 
pomocy społecznej. Zabawa była wspaniała, a dowodem na 
to, były uśmiechnięte buzie.

Pod koniec maja do Poznania pojechali uczniowie z Pawłowic, 
a w czerwcu rewizytę w naszej gminie złożyli uczniowie VI Liceum 
Ogólnokształcącego, nazywanego „Paderkiem”. To jedna z najlepszych 
szkół w Poznaniu. – Mamy po osiem klas biologiczno-chemicznych  
i matematyczno – fizycznych – mówi nauczycielka Dominika Łubień-
ska, która przyjechała wraz z młodzieżą. – Do naszej szkoły dostają 
się najlepsi, niektórzy dojeżdżają nawet po 100 kilometrów, bo mają 
pewność, że po ukończeniu edukacji w naszej placówce dostaną się na 
bardzo dobre studia.   

Pobyt w Pawłowicach był dla uczniów okazją, aby poznać nasz 
region, śląskie uczelnie oraz tradycje. W środę, 7 czerwca, licealiści 
odwiedzili Urząd Gminy i spotkali się z wójtem Franciszkiem Dzien-
dzielem. Zaraz po wizycie udali się na wycieczkę w góry. W kolejnych 
dniach wysłuchali koncertu w NOSPR w Katowicach, zwiedzili kopal-
nię Guido, byli też w palmiarni i w Muzeum Śląskim. – Bardzo dużo zo-
baczyliśmy. Poznaliśmy niesamowite miejsca i ludzi – mówiły licealistki 
Eliza Tomczak i Marta Jesse. - Nie spodziewałyśmy się, że Pawłowice są 
tak nowoczesne. Myślałyśmy, że to wieś. A tak dobrze wyposażonych 
obiektów szkolnych i sportowych nie mają nawet duże miasta.      

 Sabina Bartecka

Dzień Żubra
Żubr jest największym dziko żyjącym ssakiem w Eu-

ropie. Wielkość żubra zależy od wieku i płci. Waga samca 
może dochodzić do 920 kg. Pomimo takich rozmiarów po-
trafi on biec 40 km/h i bez problemów przeskoczyć szeroki 
strumień lub płot.

25 maja, reprezentacja uczniów klas czwartych Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Pawłowicach uczestniczyła w obchodach Dnia 
Żubra w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. 
W programie zaplanowano gry i zabawy o charakterze edukacyjno  
– sportowym z udziałem animatorów, prelekcje dotyczące żubra, jego 
hodowli i ochrony,  plener edukacyjny oraz wiele innych atrakcji. Jako  
bilet wstępu uczestnicy przynieśli własnoręcznie przygotowane laurki 
dla żubra. Specjalnie powołane jury dokonało oceny i wyłoniło naj-
lepsze. Dla ich autorów przewidziano atrakcyjne nagrody. Uczniowie 
byli zachwyceni pobytem na terenie rezerwatu.

Fundacja „Moja przyszłość” wraz z pielgrzymowickim oddziałem 
Zespołu Szkół Specjalnych i Domem Pomocy Społecznej w Piel-
grzymowicach zorganizowała zabawę taneczną. – Taniec łączy ludzi, 
wyzwala pozytywne emocje i daje dużo radości wszystkim, bez względu 
na wiek, wykształcenie czy stan umysłu – mówi Bogusława Nidecka, 

prezes fundacji.
Ale to nie jedyny powód, dla którego każdego roku odbywają 

się tego typu spotkania. Mają one również na celu integrację osób 
dotkniętych niepełnosprawnością. - Chcemy współpracować z innymi 
ośrodkami, dzięki temu zdobywamy nowe doświadczenia, a nasi pod-
opieczni nawiązują nowe przyjaźnie – mówi Magdalena Kuboszek, 
jedna z organizatorek zabawy.

Celem zabawy było zintegrowanie mieszkańców domów pomocy 
społecznej z różnych miejscowości. Na zabawę przybyli pensjonariu-
sze domów pomocy społecznej z Pielgrzymowic i Strumienia, ale też 
osoby niepełnosprawne z terenu gminy Pawłowice, z Zebrzydowic, 
Jastrzębia – Zdroju i Pszczyny. – Takie zabawy są bardzo potrzebne. 
Wystarczy spojrzeć, jacy wszyscy są szczęśliwi i uśmiechnięci – mówi pani 
Bożena, która na zabawę przyjechała wraz synem cierpiącym na zespół 
Downa. – Dzieci niepełnosprawne umysłowo, ale też my, ich rodzice, je-
steśmy izolowani w społeczeństwie. Nie ma dla nas zbyt wielu rozrywek, 
więc korzystamy z każdej okazji, aby wyjść z domu i pobyć wśród ludzi. 

Przez cały czas zabawy grała muzyka na żywo. Do tańca przygrywał 
nieodpłatnie zespół Fax, a największe hity jak „Przez twe oczy zielone” 
śpiewali wszyscy. Nie zabrakło także wspólnych rozmów przy kawie, 
herbacie i poczęstunku ufundowanym przez Wydział Promocji Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie. W organizacji zabawy pomagały 
studentki III roku oligofrenopedagogiki na UŚ w Katowicach. – To 
dla nas bardzo ważne doświadczenie, które mamy zamiar wykorzystać  
w naszej przyszłej pracy – podkreślały, dodając, że ich udział w zabawie 
jest elementem metodyki kształcenia.  

Atmosfera tego dnia była wyjątkowa, a wszyscy biorący udział  
w zabawie po jej zakończeniu dopytywali się o kolejną.

 Sabina Bartecka

Przedszkola w wakacje
    Do 21 czerwca można zapisywać dzieci do przedszkola na 

czas wakacji. W lipcu czynne będą: Przedszkole nr 1 w Pawłowicach, 
Przedszkole w Pielgrzymowicach oraz Przedszkole w Warszowicach. 
Natomiast w sierpniu pracować będzie Przedszkole w Modrzewiowym 
Ogrodzie w Pawłowicach. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektorów przedszkoli. 
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WYDARZENIA

Pumptrack już 
okazał się hitem!
Modułowy tor rowerowy to atrakcja, jakiej jeszcze  

w naszej gminie nie było. Od chwili otwarcia jest oblegany 
przez miłośników dwóch kółek, rolek i deskorolek.

Otwarcie pumptracku odbyło się w niedzielę, 4 czerwca i przyciągnęło 
prawie 200 osób, które zebrały się za Osiedlowym Domem Kultury, aby 
zobaczyć tę nową i rzadko spotykaną w innych miejscowościach atrakcję.  

Pumptrack to modułowy tor ze sztucznej nawierzchni do jazdy na 
rowerze, rolkach i deskorolce. Kręta i pofałdowana trasa służy do rozwija-
nia koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi. - Tor świetnie sprawdza się 
do nauki techniki i budowania wytrzymałości – podkreśla Dawid Godziek, 
najbardziej utytułowany polski zawodnik freestyle BMX, którego efek-
towne pokazy mogliśmy zobaczyć podczas uroczystego otwarcia toru. 

Umiejętnościami jazdy na rowerze oraz deskorolce imponowali rów-
nież mieszkańcy Pawłowic: Mateusz Michalski oraz Łukasz Goldau, który 
był jednym z pomysłodawców budowy toru w gminie. - Pumptrack może 
służyć wszystkim. Dla dzieci to duża frajda, a dla osób bardziej zaawanso-
wanych sposób na budowanie siły – mówi. Efektowne triki zaprezentował 
również mieszkaniec Rybnika Sylwester Hanulak: - Żeby dostać prędkości 
na górce, trzeba odpowiednio dociążyć deskę – instruował.

Dla uczestników uroczystości Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie 
przygotowała konkurs z nagrodami sprawdzający wiedzę dotyczącą 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast harcerze i zuchy, którzy 
na co dzień działają przy 14 Drużynie Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej, 
Próbnej Drużynie Harcerskiej „Cisza przed burzą” oraz 4 Gromadzie Zu-
chowej „Zajączki” uczyli udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzili 
gry i zabawy dla dzieci.

Uroczystość została przygotowana przez Gminny Ośrodek Sportu  
i Gminny Ośrodek Kultury. bs
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„Dzieci 
z Bullerbyn”

21 czerwca, godz. 17.00, 
Centrum Kultury Pawłowice

Dla grupki dzieci mieszka-
jąc ych w malutk iej  wsi  na 
szwedzkiej prowincji rozpo-
czyna się okres wakacyjny, co 
jest okazją do przeżycia wielu 
przygód. Lisa, Britta, Anna, Olle, 
Lasse i Bosse przeżywają na co 
dzień niesamowite przygody  
i nigdy się nie nudzą. Każde  
z nich ma głowę pełną niezwykłych 
pomysłów na to, jak spędzić waka-
cje w Bullerbyn – najmniejszej  
i najsłynniejszej wiosce na świecie. 

„Ślady stóp”
21 czerwca, godz. 19.00, 

Centrum Kultury Pawłowice
Najnowszy film Juana Manu-

ela Cotelo, twórcy światowego 
hitu Ziemia Maryi, opowiada 
historię dziesięciu ochotników, 
którzy wyruszają na najstarszy 
szlak pielgrzymkowy w Europie 
i decydują się przejść 800 km 
w 40 dni. Ta droga odmieniła 
już życie milionów ludzi, nie 
tylko chrześcijan – Camino! 
Wspaniała duchowa przygoda 
z pięknymi zdjęciami, świet-
nym montażem i przeżyciami 
duchowymi.  

PROJEKCJA 
W ŚRODĘ

PROJEKCJA 
W ŚRODĘ

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

Ruszył nabór do Ogniska 
Muzycznego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pawłowicach!

    Ognisko muzyczne podzielone jest na sekcje: instrumentów 
dętych (trąbka, klarnet, saksofon, flet poprzeczny), instrumentów 
strunowych (gitara klasyczna), instrumentów smyczkowych (skrzyp-
ce, wiolonczela, kontrabas), instrumentów klawiszowych (fortepian, 
akordeon), instrumentów perkusyjnych (perkusja) oraz wokalną 
(śpiew solowy). Nauczanie realizowane jest w cyklu sześcioletnim 
w dziale instrumentalnym dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz 
w cyklu czteroletnim dla uczestników od 8 do 12 lat. Młodzież w 
wieku powyżej 12 lat kształcić się będzie w cyklu czteroletnim. 
Dział wokalny przeznaczony jest dla osób w wieku od 10 do 16 lat.

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie inter-
netowej GOK Pawłowice.
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Kresowa Atlantyda – losy 
ludzi tworzących historię

Rezerwacja książki przez 
internet? Teraz to nie problem

Pawłowickie tancerki  
na podium

W ramach spotkań Klubu Miłośników Historii, gościem 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach był prof. Stani-
sław Nicieja – historyk, były rektor Uniwersytetu Opolskiego 
i autor wielu publikacji oraz książek poświęconych kresom. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach ma nowy 
system informatyczny „PATRON”. Teraz jeszcze łatwiej moż-
na wypożyczyć książkę bez wychodzenia z domu.   

Takiej eksplozji tańca jeszcze w naszej gminie nie 
było! Przez dwa dni, 3-4 czerwca, na scenie Centrum Kultury 
w Pawłowicach prezentowały się zespoły taneczne z całej 
Polski.

Autor często podkreśla, że: nie jest „historykiem Kresów, lecz 
historykiem Polski”. W swoich publikacjach kreśli z dużą swobodą 
narracyjną historię i mitologię miejscowości utraconych przez Polskę 
na Wschodzie po 1945 roku. Szczególnym uznaniem czytelników cie-
szy się cykl „Kresowa Atlantyda” liczący obecnie 9 tomów (docelowo 
ma ich być około 30), w którym autor pisze barwnie o 200 miastach 
i miasteczkach kresowych. Zawiera w nich dzieje całych rodzin na 
przestrzeni kilku pokoleń: od zaborów po czasy najnowsze. Są to 
swoiste sagi rodzinne, historie wzlotów i upadków, opowieści o latach 
szczęścia i nieszczęścia, sukcesów i porażek. Profesor opowiedział 
m.in. o mieszkańcach przedwojennego Chodorowa, gdzie znajdowała 
się znana cukrownia, której cukrem słodzono nawet kawę w słynnych 
restauracjach Wiednia, Paryża czy Londynu. Ludzie ci przenieśli się do 
Raciborza na Śląsk, gdzie także uruchomili cukrownię. Teksty zawarte 
w książkach ilustrowane są oryginalną i bogatą ikonografią.

 Po spotkaniu chętni mogli porozmawiać z profesorem, a także 
nabyć wybrane tomy „Kresowej Atlantydy”. Uczestnicy spotkania byli 
pod dużym wrażeniem wspomnień gościa, tym bardziej, że wielu  
z nich pochodzi z Kresów.

Zintegrowany System Biblioteczny „Patron” zapewnia sprawną 
organizację i zarządzanie zasobami biblioteki. Dla czytelnika najważ-
niejszy jest jednak nowoczesny katalog internetowy, za pomocą któ-
rego może w szybki sposób skutecznie przeszukiwać zbiory biblioteki.

Czytelnik poprzez katalog internetowy otrzymuje również łatwy 
dostęp do swojego konta, za pomocą którego może sprawdzić stan 
swojego konta bibliotecznego, terminy zwrotów, wysokość ewentual-
nych kar i zarezerwować interesującą go książkę. - Do tej pory czytelnik 
miał wgląd w zasoby biblioteki, ale nie mógł sprawdzić, czy książka nie 
została wypożyczona i w której filii się znajduje – mówi Halina Mańka, 
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach.  

Czytelnicy, którzy do tej pory nie korzystali z sytemu informatyczne-
go, muszą przyjść do biblioteki po hasło potrzebne do zalogowania. bs

Wszystko to za sprawą Ogólnopolskiego Konkursu Tanecznego 
„Rhythm&Style”, którego czwarta edycja odbyła się właśnie w naszej 
gminie. W konkursie zorganizowanym przez Studio Ruchu i Tańca 
„Szok” z Jastrzębia - Zdroju uczestniczyło ponad 120 formacji tanecz-
nych z całej Polski. Zespoły prezentowały się w różnych kategoriach 
tanecznych i wiekowych, w sześciu stylach: Jazz Dance, Modern Dance, 
Show Dance, Hip-Hop, Street Dance Show oraz  Disco Dance.

Tym bardziej cieszy sukces Klubu Sportowego „Active” Pawłowi-
ce. Pokazy przygotowane pod okiem Bernadety Mikołajec zdobyły 
ogromne uznanie jury, które nagrodziło wszystkie trzy grupy klubu  
z Pawłowic. Tancerki wytańczyły złoto i dwa razy srebro. I miejsce zdo-
była grupa Active Power, a drugie miejsca Active Acro i Active Team. To 
kolejny sukces klubu w ostatnich tygodniach. KS „Active” Pawłowice 
zdobył również dwa srebra podczas Międzynarodowego Konkursu 
Tańca „Ballo Żory 2017". Grupa „Gymnastic is fantastic" konkurowała 
w tym konkursie z 8 zespołami, natomiast dziewczęta starsze „Dolls" 
z 9 zespołami.

Laury w Pawłowicach zebrał również Club Tańca „i”, mający swoje 
próby w Osiedlowym Domu Kultury. Grupa „Black Milk Crew Kids - Tiger 
Steps" zajęła trzecie miejsce. To duży sukces, bo dziewczyny trenują 
dopiero od kilku miesięcy. Do konkursu przygotowały je instruktorki 
Edyta Wajer i Agnieszka Hanusek. Zawody w Pawłowicach były pierw-
szym turniejem tanecznym grupy.

Gratulujemy wszystkim tancerkom i instruktorkom. bs
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Bieg Pawłowicki

KRS TKKF ,,Rozwój” Pawłowice zaprasza na Tur-
niej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn, który 

odbędzie się 24 czerwca o godz. 10.00. 
Zapisy na miejscu od godz. 9.30. 
Wpisowe od zawodnika wynosi 20 

zł. Bliższych informacji udziela W. 
Gawlas, nr tel. 506 006 383. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne 

nagrody.

Przedszkolaki i uczniowie ścigać się 
będą na trasie prowadzącej alejkami 
znajdującymi się w parku ks. prof. Sta-
nisława Pisarka. Uczestnictwo w biegu 
jest bezpłatne, a organizator i główny 

sponsor Biegu Carbo Asecura S.A. przygotował pakiety startowe dla 
300 zawodników! Żeby dziecko mogło wziąć udział w biegu, rodzic 
lub opiekun musi wypełnić specjalny formularz i złożyć go w biurze za-
wodów w dniu startu, czyli w niedzielę, 27 sierpnia, w godzinach10.00 
- 11.45, o ile wcześniej nie zostanie przekroczony limit zawodników. 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są już w Gminnym Ośrodku Spor-
tu, Urzędzie Gminy, Centrum Kultury oraz w gminnych przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach. Biegi rozpoczną się o godzinie 
12.00. W zależności od wieku mali biegacze będą pokonywać 1 lub 2 
okrążenia o długości 350 metrów. Dekoracja zwycięzców rozpocznie 
się o godz. 13.30, tuż przed biegiem na 5 kilometrów.  

Ruszają prowokacje biegowe
Dystans 5 kilometrów dla kogoś roz-

poczynającego dopiero swoją przygodę 
z bieganiem może okazać się sporym 
wyzwaniem. Dlatego od czerwca do 
sierpnia w poszczególnych sołectwach 

odbywać się będą prowokacje biegowe z udziałem zawodników sekcji 
biegowej Runteam Pawłowice. To znakomita okazja, aby przygotować 
się do zawodów i porozmawiać z innymi biegaczami. Tempo biegu 
zostanie dostosowane do najwolniejszego biegacza. Najbliższe pro-
wokacje odbędą się 25 czerwca w Golasowicach. Kolejne zaplanowano 
na 9 lipca (Warszowice), 23 lipca (Krzyżowice), 6 sierpnia (Pielgrzy-
mowice) i 20 sierpnia (Pawłowice). Scenariusz jest ten sam. Najpierw 
zbiórka o 9.30 przy strażnicy (w Warszowicach wyjątkowo przy szkole),  
a następnie wspólny bieg na dystansie 3 lub 5 km.   

Zapisy trwają
Swój udział w biegu głównym zgłosiło już 240 zawodników, to 

prawie połowa limitu, który wynosi 500 osób. Zapisy ciągle trwają 
i przypominamy, że do 31 lipca obowiązuje promocyjne wpisowe  
– tylko 20 zł. 

Regulamin biegu oraz link do zapisów znajdują się na stronie in-
ternetowej www.pawlowice.pl (zobacz zakładkę BIEG PAWŁOWICKI). 

27 sierpnia, odbędzie się największa impreza biegowa 
w naszej gminie - Bieg Pawłowicki. Wzorem lat poprzednich, 
przed Biegiem Głównym na dystansie 5 kilometrów, rywali-
zować będą najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

WAKACJE 
NA SPORTOWO
Gminny Ośrodek Sportu przygotował na czas wakacji 
promocyjne ceny biletów na basen i halę sportową.

Od poniedziałku do piątku za bilet 
na basen zapłacimy 9 zł (normalny) i 6 zł (ulgowy, senior), 

natomiast wynajęcie hali sportowej na godzinę 
będzie kosztować 20 zł.

Promocja obowiązuje od 26 czerwca do 31 sierpnia.



SPORT

13RACJE GMINNE

Rajd samochodowy  
w Golasowicach  
i Pielgrzymowicach

To będzie nie lada gratka dla miłośników motoryzacji, którzy będą 
mogli zobaczyć rajdowe fiaty 126 p, jak i pojazdy o silnikach powyżej 
2000 cm sześc. 

Zawody rozpoczną się o godz. 10.20. Na mecie znajdującej się przy 
szkole w Pielgrzymowicach przyjazd pierwszej załogi spodziewany 
jest ok. 13.53. Ceremonię zakończenia rajdu i rozdanie pucharów 
zaplanowano na godz. 16.00. 

Impreza odbędzie się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy 
Pawłowice oraz Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

W sobotę, 17 czerwca w gminie Pawłowice odbędzie 
się druga runda samochodowych zawodów o Puchar Auto-
mobilklubu Cieszyńskiego. Pojazdy przejadą przez Gola-
sowice i Pielgrzymowice, a baza będzie zlokalizowana na 
terenie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki.

Joga dla dzieci 
i rodziców

Zajęcia zostały zorganizowane przez Szkołę Jogi Padma i Gminny 
Ośrodek Sportu w Pawłowicach z okazji Dnia Dziecka. Na ćwiczenia  
z wykwalifikowanym instruktorem ze Szkoły Jogi Padma mógł przyjść 
każdy, bez względu na wiek czy stopień sprawności ruchowej. Głów-
nym celem zajęć była promocja zdrowego trybu życia i aktywnego 
wypoczynku w rodzinnym gronie. Podczas zajęć mogliśmy przyglądać 
się zmaganiom całych rodzin podczas wspólnego wykonywania po-
szczególnych asan – pozycji Jogi. Ćwiczeniom towarzyszyła zabawa  
i radość. - W jodze w parach nie jest najważniejsze spektakularne wyko-
nanie asany, lecz wspólna zabawa, integracja oraz współpraca i zaufanie 
ćwiczących partnerów – mówi instruktorka. Kolejne bezpłatne zajęcia 
dla dzieci odbędą się w wakacje. Szczegóły na plakacie poniżej. 

W piątkowe popołudnie, 2 czerwca, na Hali Sportowej 
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach odbyła się  „Joga 
w parach dla dzieci i rodziców”.

Pierwszaki grają, że hej!

W turnieju uczestniczyły cztery drużyny: ZSP Pawłowice, SP nr 
1 Pawłowice, SP Pielgrzymowice oraz gospodarze turnieju - ZSP 

19 maja w ZSP Golasowice, zorganizowano III Mię-
dzyszkolny Turniej Minipiłki Nożnej Klas Pierwszych.

Golasowice.
Turniej odbywał się  

systemem „każdy z każ-
dym", 2 razy po 7 minut. 
Wszystkie mecze były 
bardzo zacięte, pełne 
emocji i zaangażowania 
zawodników. Zwycięzca 
niestety mógł być tylko 
jeden. Na najwyższym 
stopniu podium stanę-
li uczniowie z SP nr 1 
Pawłowice, nieco niżej 
znaleźli się gospodarze, 
czyli ZSP Golasowice, III 

miejsce przypadło SP z Pielgrzymowic. Zwycięzcy turnieju otrzy-
mali puchar oraz bilety wstępu na basen, ufundowane przez  GOS 
w Pawłowicach. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale oraz słodki 
poczęstunek. Na turnieju wybrano również „króla strzelców", którym  
został Wojciech Juroszek, zawodnik SP nr 1 z Pawłowic. Zwycięzca 
otrzymał pamiątkowy puchar.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych. 
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DNI PROMOCJI PIŁKI NOŻNEJ 
W PIELGRZYMOWICACH

Kluby sportowe LKS Strażak w Pielgrzymowicach i TJ BDSTAV 
Sedliśte zapraszają wszystkich mieszkańców na Dni Promocji 
Piłki Nożnej, które odbędą się 23-24 czerwca na boisku sporto-
wym w Pielgrzymowicach. W programie: mecze piłki 
nożnej, konkursy z nagrodami, trening otwarty dla 
mieszkańców (piątek, godz. 16.00), pokaz mody 
oraz zabawa taneczna. Szczegóły na plakatach.
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA PŁATNE

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).

Bezpłatne porady 
w Urzędzie Gminy

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

najbliższy dyżur 23 czerwca 
• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur 

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

najbliższy dyżur 21 czerwca
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unijnych 

i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

Ogłoszenia Urzędowe

Tereny pod dzierżawę oraz lokale do wynajęcia
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 09.06.2017 r. 

podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia 
oraz wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia.

Przedmiotowe wykazy zostały opublikowane w biuletynie 
informacji publicznej. Wykazy zostały wywieszony na okres 
21 dni. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień, w godz. 
7.30   15.30,  tel. 32 47 56 314.

Do wynajęcia w przychodni zdrowia
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony, 
o powierzchni 54,58 m kw., położonego w przychodni zdrowia 
w Pniówku przy ul. Krucza 12, z przeznaczeniem na działalność 
związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego 
wpływu na świadczone usługi zdrowotne.

Przetarg odbędzie się 11 lipca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach 
przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: 
Tyberiusz Zawadzki, Robert Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 
47-56-319, 32 47-56-314. 

    Z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 
maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa 
ta ponownie zmienia zasady usuwania drzew i krzewów na 
terenach nieleśnych. 

Zgodnie z nowymi przepisami, zgłoszenia wójtowi gminy będzie 
wymagało każde planowanie usunięcie drzewa (drzew) z nieruchomości 
nieleśnych (grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudo-
wany, nieużytek i inne) stanowiących własność osób fizycznych – na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwód 
pnia na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, ozna-
czenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek albo 
mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Wójt gminy 
(za pośrednictwem pracownika urzędu gminy) – w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin zgłaszanych drzew. Po 
dokonaniu oględzin (w terminie 14 dni od dnia oględzin) wójt może  
w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usu-
nięcia drzew. Przed upływem tego terminu wójt może natomiast wydać 
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Usunięcie 
drzew/a może nastąpić, jeżeli wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin 
nie wniesie sprzeciwu.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek  
 z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na 
części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – wójt gminy 
– uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na 
właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (drzew).

Zezwolenie wójta gminy na usunięcie drzewa (drzew) z nieruchomo-
ści nieleśnych wymagane jest również w przypadku, gdy nieruchomość 
ta: stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej; stanowi własność inną niż 
osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych. 

Uwaga! Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upły-
wem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez wójta gminy), pomimo 
sprzeciwu oraz bez wymaganego zezwolenia (w przypadkach gdy jest 
ono wymagane); zagrożone jest administracyjną karą pieniężną wymie-
rzaną przez wójta. Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drze-
wa) zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

Nie wymagają zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie 
z terenów nieleśnych, m.in.: drzewa o wymiarach obwodu pnia na 
wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych; drzewa i krzewy 
owocowe; krzewy rosnące w skupisku do 25 m kw.; krzewy rosnące na 
terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne; drzewa 
lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 331. 

Usuwanie drzew należy 
ponownie zgłaszać lub 
uzyskać zezwolenie

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
Jest już dostępny harmonogram zbiórki odpadów z nieruchomo-
ści zamieszkałych na II półrocze 2017 roku. Mieszkańcy otrzymają 
go do domu za pośrednictwem poczty polskiej. Harmonogramy 
są również dostępne u sołtysów poszczególnych miejscowości, 
w Urzędzie Gminy Pawłowice oraz na stronie internetowej www.
gospodarkaodpadami.pawlowice.pl.

Wycieczka do Danii oraz Szwecji
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach 

serdecznie zaprasza na wycieczkę do:
Danii oraz Szwecji - 31 sierpnia do 3 września

Szczegółowe informacje pod numerem 
telefonu: 32/4729609 lub 503 89 20 84.
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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

Zatrudnię Panią, dobra 

znajomość komputera, 

tel. 602 558 861

Orzechy włoskie 
łuskane kupię 

tel. 608 390 951

Podziękowanie
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,  

Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie  
i życzliwość. Wszystkim, którzy wsparli nas sło-

wami otuchy i serdeczną myślą, za  
nadesłane kondolencje oraz uczestnictwo 

 we mszy św. i ceremonii pogrzebowej  
śp. Janusza Pietrek

składają Żona i Synowie

Dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli we Mszy św. 

i ceremonii pogrzebowej  
śp. Andrzeja Zonenberga

Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym
za okazaną pamięć, modlitwę 

i złożone kwiaty
serdeczne ,,Bóg zapłać"

Rodzina

Zatrudnię blacharza 
samochodowego,

wynagrodzenie 
do uzgodnienia  

Kontakt: 504 269 645
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Najpierw quiz, 
a potem tort 

Słodkie upominki 
dla wszystkich

Ognisko dla dzieci 
w Jarząbkowicach

Na wyjątkowych gości czekał quiz z pytaniami dotyczącymi gminy  
i działalności urzędu. Zebrani w sali narad mogli również zadać pytania 
wójtowi. Uczniowie interesowali się budową chodników, oświetleniem 
ulicznym i komunikację lokalną. Młodzi mieszkańcy z Golasowic 
skorzystali z obecności w urzędzie i złożyli petycję wraz ze zdjęciami 
dotyczącą budowy piłkochwytów przy szkolnym boisku. Nie mogło 
też zabraknąć prezentów. Każdy otrzymał notes, ołówek oraz linijkę. bs

Dyskoteka, konkursy, malowanie twarzy, dmuchańce, pokazy tanecz-
ne w wykonaniu Clubu Tańca „i” oraz grupy Black Milk Crew – najmłodsi 
mieszkańcy Osiedla Pawłowice nie mogli narzekać na nudę. Było ta-
necznie, muzycznie i bardzo słodko – każdy uczestnik zabawy otrzymał 
bowiem słodki upominek.

Impreza została zorga-
nizowana przez Radę Nad-
zorczą, Radę Osiedla Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Sto-
warzyszenie Mieszkańców 
Osiedla Pawłowice „RAZEM” 
oraz Gminny Ośrodek Kultury  
w Pawłowicach. bs

     Gry i zabawy na świeżym powietrzu dla najmłodszych miesz-
kańców Jarząbkowic przygotowali Rada Sołecka i Ochotnicza Straż 
Pożarna. - To nasz prezent dla dzieci z okazji ich święta – mówi sołtys 

Dariusz Czakon.
Dzieciaki mogły uczestniczyć 

w konkurencjach sportowych 
razem ze swoimi rodzicami,  
a w przerwach upiec kiełbaskę 
na ognisku i zjeść watę cukrową. 
Impreza została zorganizowana 
3 czerwca. bs

1 czerwca, 27 uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów z gminy Pawłowice odwiedziło Urząd Gminy. Z okazji 
Dnia Dziecka wójt gminy złożył im życzenia i poczęstował 
tortem. 

Ponad 430 dzieciaków bawiło się przy siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pawłowice” podczas imprezy 
zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.

Impreza dotowana przez 
Gminę Pawłowice w ramach inicjatywy lokalnej. 

Impreza dotowana przez 
Gminę Pawłowice w ramach inicjatywy lokalnej. 


