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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Parking na 
100 samochodów!

558 tys. zł kosztował parking, który powstał przy 
kościele w Warszowicach. Może na nim zaparkować 100 
samochodów.

- To wystarczająco na nasze potrzeby i niedzielne nabożeństwa. Tylko 
w czasie dużych uroczystości, jak odpust czy komunia święta, może 
być za ciasno, ale one są tylko kilka razy w roku – mówi sołtys Andrzej 
Szaweł, przypominając, że inwestycja rodziła się przez 7 lat. – Jak tylko 
zostałem sołtysem, zacząłem działać w tym temacie. 

Dopiero, kiedy jeden z mieszkańców zgodził się przekazać teren 
potrzebny pod rozbudowę parkingu, inwestycja nabrała tempa. Przy-
gotowano projekt, ogłoszono przetarg i wiosną tego roku rozpoczęto 
prace. Ich efektem jest ładnie zagospodarowana przestrzeń. – To teraz 
wizytówka naszego sołectwa – podkreśla sołtys. 

Teren parkingu został wyłożony kostką i zabezpieczony od strony 
kościoła murem wypełnionym kamieniami. W ramach prac wykonano 
kanalizację deszczową, oświetlenie, sieć teletechniczną oraz ułożono 
nawierzchnię z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełno-
sprawnych. Parking służy nie tylko parafianom, ale również rodzicom 
przywożącym i odbierającym dzieci ze szkoły oraz mieszkańcom, 
którzy zostawiają tutaj swoje samochody, aby podróżować dalej 
autokarami np. do Katowic czy Wisły. bs

Altana już stoi
    W Krzyżowicach powstała drewniana altana na imprezy na 

świeżym powietrzu. W środku jest grill oraz ławy i stoły. Podobnie, 
jak w innych sołectwach altana została wybudowana w ramach 
inicjatywy lokalnej, a więc przy współudziale mieszkańców, którzy 
zadeklarowali prace przy budowie chodnika prowadzącego od wiaty 
do Domu Ludowego.

Drewniana altana została wybudowana ze środków budżetu 
gminy przez firmę z Bąkowa. Znajduje się za Domem Ludowym, przy 
dawnym betonowym boisku. Koszt budowy wyniósł 34 tys. zł. Odbiór 
techniczny inwestycji odbędzie się 20 września. bs       

Ulica Krucza bez 
przejazdu

Od 4 września, ul. Krucza w Pniówku, na odcinku od 
sklepu do ronda jest zamknięta.

Powodem jest przebudowa drogi, której nawierzchnia uległa 
deformacji na skutek szkód górniczych. Inwestycja jest realizowana  
i finansowana przez KWK „Pniówek”. Prace potrwają do końca paź-
dziernika, gdyż wymagają gruntownej przebudowy jezdni. bs     

Nowe oświetlenie 
na cmentarzu

    Brygada Gminnego Zespołu Komunalnego wymieniła słupy 
oświetleniowe na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach. Przy 
alejkach zamontowano pięć latarń ulicznych. Są nie tylko estetyczne, 
ale przede wszystkim dają więcej światła, zużywając mniej energii 
elektrycznej. Koszt wymiany wyniósł 73 tys. zł. bs   

Koszt całkowity zadania: 34.000 zł,
w tym: 

wkład finansowy gminy: 32.748 zł
wkład osobowo - rzeczowy wnioskodawcy: 1.252 zł

Wnioskodawcą jest grupa mieszkańców, którą reprezentują: 
Beata Wala i Joanna Gębarowska.
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do parku
Zabytkowy park przy willi Reitzensteinów odzyskał 

swój dawny blask. Zakończyła się wieloetapowa i wielolet-
nia rewitalizacja parku.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tego spokojnego, zielo-
nego miejsca. W parku są ścieżki spacerowe i ławeczki. Nasadzono mnó-
stwo nowych roślin, a pozostałe drzewa przycięto, w tym szczególnie 
cenne posadzone pod koniec XVIII wieku lub na początku XIX wieku 
dęby, jesiony wyniosłe i klony pospolite. Na szczególną uwagę zasługują 

Program Rewitalizacji 
Osiedla Pawłowice

Trwa opracowanie Programu Rewitalizacji sołectwa 
Osiedle Pawłowice. To dokument, który określi i uporząd-
kuje działania służące poprawie jakości życia mieszkańców.

O tym, że działaniami rewitalizacyjnymi będzie objęte osiedle 
zdecydowało kilka czynników, m. in. fakt, że jest to teren o największej 
gęstości zaludnienia. Na osiedlu mieszka również największa liczba 
osób.  Z drugiej strony, osiedle jest terenem skąd najwięcej osób się 
wyprowadza, poszukując innego miejsca do życia.

Program jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia 
procesu rewitalizacji, a więc szeregu działań służących osiągnięciu 
wytyczonych celów, np. obniżeniu bezrobocia, wzrostu przedsię-
biorczości, integracji mieszkańców.  Efekty te można osiągnąć nie 
tylko poprzez remonty i modernizacje obiektów, ale również poprzez 
zagospodarowanie zieleni, rozwój instytucji służących lokalnej spo-
łeczności, wsparcie dla konkretnych potrzeb mieszkańców.

Aby określić zestaw zadań do realizacji, konieczne jest współdzia-
łanie z organizacjami i mieszkańcami terenu objętego rewitalizacją.

W ubiegłym tygodniu odbyły się już spotkania ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Pawłowice i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do 
tworzenia programu na rzecz mieszkańców będą włączane kolejne 
instytucje i organizacje. Najważniejszych informacji dostarczą jednak 
sami mieszkańcy, którzy najlepiej wiedzą, jakie obszary wymagają 
rewitalizacji, a więc niejako „przywrócenia do życia”. W tym celu został 
opracowany kwestionariusz ankiety, do wypełnienia którego zachę-
camy wszystkich zainteresowanych rewitalizacją Osiedla Pawłowice. 

Wersja elektroniczna ankiety znajduje się na portalu www.
pawlowice.pl. Natomiast papierowe wersje są dostępne w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach 
i filii Osiedle Pawłowice, w Ośrodku Pomocy Społecznej i Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pawłowice. Badanie potrwa do 25 września 2017 r.

Ankieta będzie jednym z czynników potrzebnych do zdiagno-
zowania sytuacji na osiedlu i opracowania planu działań w postaci 
programu. Co ważne, zadania ujęte w programie rewitalizacji mają 
szansę na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ZEBRANIA WIEJSKIE W SPRAWIE 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO

We wrześniu w sołectwach gminy Pawłowice odbywają się ze-
brania wiejskie dotyczące funduszu sołeckiego. Podczas zebrań 

wybierane są przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach 
funduszu w 2018 roku.  

Poniżej terminy zebrań w drugiej połowie września:   
15 września, godz. 18.00 – Warszowice – budynek OSP
21 września, godz. 17.00 – Golasowice – budynek OSP

27 września, godz. 16.00 – Pniówek – Dom Ludowy
28 września, godz. 17.00 – Pawłowice Osiedle 

– Osiedlowy Dom Kultury

ZA ZASŁUGI DLA 
GMINY PAWŁOWICE

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do nagrody „Za zasługi 
dla gminy Pawłowice". Wnioski należy składać do 30 września  
w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice. To już 
piętnasta edycja nagrody. Zasłużeni zostaną wyróżnieni podczas 
gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Nagroda przyznawana jest: 
a) instytucjom, firmom
b) zespołom artystycznym i twórcom
c) stowarzyszeniom, fundacjom i orga-
nizacjom
d) osobom fizycznym
e) osobom pośmiertnie
które poprzez swoje działanie przyczyniły się do promocji Gminy 
Pawłowice w kraju lub za granicą, albo do jej rozwoju.

Upoważnionymi do składania wniosków są:
a) Rada Gminy Pawłowice
b) Wójt Gminy Pawłowice
c) Rady Sołeckie Gminy Pawłowice
d) Wszystkie podmioty wymienione wyżej, przy czym nie mogą 
wnioskować we własnej sprawie.
Więcej informacji na www.pawlowice.pl

zwłaszcza klony. Pnie w obwodzie mają powyżej 400 cm, co plasuje je 
w czołówce największych drzew tego gatunku w Polsce. Najstarszymi 
drzewami w parku są dęby – ich wiek szacuje się na ponad 200 lat!

Największe wrażenie jednak robi fontanna, która po zmroku mieni 
się różnymi kolorami. Za stawem zamontowano urządzenia do ćwiczeń 
rekreacyjnych – są one z drewna i przeznaczone są dla młodzieży oraz 
osób dorosłych.

Park o powierzchni 2,1 ha jest częścią kompleksu zespołu pałacowo-
-parkowego, który przed wojną stanowił główną część majątku rodziny 
von Reitzensteinów. Powstał prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku 
w stylu angielskich parków krajobrazowych. Park był jego integralną 
częścią, podobnie jak zamek, który został zniszczony po II wojnie świa-
towej. O jego istnieniu przypomina nam dziś okazała fotografia, którą 
umieszczono na tablicy w głębi parku. bs    
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4 RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Pniówek gospodarzem Gminnych Dożynek!
W niedzielę, 3 września, najmniejsze sołectwo naszej 

gminy było gospodarzem święta plonów dla rolników  
z całej gminy.

Jestem dumny ze swojej wsi - podkreśla.
I są ku temu powody. Mimo deszczowej pogody, dożynki w Pniów-

ku okazały się wydarzeniem, które przyciągnęło setki mieszkańców. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową, której przewodniczył 
ks. Piotr Kuczera – proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego  
z Pawłowic Osiedla. We mszy dziękczynnej uczestniczyło jeszcze pię-
ciu kapłanów: wikariusz ks. Damian Szostok, proboszcz z Golasowic 
ks. Roman Grabowski, proboszcz z Warszowic – ks. Damian Krosny 
oraz emerytowany proboszcz ks. Jan Kapuściok i ks. Marcin Makula  
- proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej z Golasowic.

Najatrakcyjniejszą częścią Gminnych Dożynek okazał się korowód, 
na który składało się prawie 40 scenek rodzajowych, maszyn i urzą-
dzeń rolniczych. Komentował je Andrzej Wowra – dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach Osiedlu, a na co dzień 
mieszkaniec Pniówka. Zobaczyliśmy m.in. św. Franciszka z Asyżu (w 
tej roli Mariola Ster), siewcę zboża (Marian Staroń), pasjonata gołębi 
pocztowych (Jan Zalewski) oraz wiejskie SPA. Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Pawłowice” wzbudziła aplauz scenką z kultowego już serialu 
telewizyjnego Alternatywy 4. Sołtys podjechał pod Dom Ludowy 
Syrenką 105 z 1974 roku, a starostowie dożynek - państwo Magdalena 
i Piotr Niemcowie z córką – powozem zaprzężonym w konie. 

Przygotowanie dożynek – jednej z największych imprez w Gminie 
Pawłowice - wymaga długotrwałej pracy i zaangażowania wielu osób 
i instytucji. W tak duże przedsięwzięcie, jakim jest Gminne Święto 
Plonów włączyli się pracownicy urzędu, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Gminnego Zespołu Komunalnego, Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, a także Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżo-
wicach i Koła Gospodyń Wiejskich w Pniówku. Jednak dożynki nie 
miałyby tak bogatej oprawy, gdyby nie ścisła współpraca z sołtysem 
i radą sołecką. - Trzeba wszystkich zmobilizować i skoordynować pra-
ce. Nie było lekko, ale mogłem liczyć na pomoc mieszkańców. W dniu 
dożynek około 30 osób zjawiło się rano przed Domem Ludowym, aby  
ustroić scenę, przygotować stoły i ławy - mówi sołtys Zdzisław Goik, 
dodając, że pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się już w marcu. 
Najintensywniejsze prace trwały miesiąc przed terminem dożynek.  
– Największe problemy wiązały się z przygotowaniem korowodu – mówi 
sołtys. – Trzeba było chodzić po domach i namawiać do przygotowania 
scenki. U niektórych mieszkańców byłem kilkakrotnie. Stres organizacyj-
ny później się jednak przerodził w radość, że się udało i wyszło tak pięknie. 
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5RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Gospodarze jakich 
mało! Starostowie 
Dożynek Gminnych  

Magdalena i Piotr Niemcowie - to tym właśnie rolni-
kom przypadły w tym roku zaszczytne funkcje starostów 
Dożynek Gminnych w Pniówku.

Ich gospodarstwo o powierzchni 60 hektarów jest największe w ca-
łym sołectwie. Małżonkowie prowadzą działalność rolniczą w Pniówku 
od 2009 roku. Wcześniej mieszkali w Krzyżowicach – w rodzinnej wsi 
pana Piotra, który w 1997 roku przejął gospodarstwo od ojca. – Od 12 
lat dość intensywnie rozwijamy naszą produkcję – mówi. – Efektem tego 
jest przeniesienie naszej działalności do Pniówka. W Krzyżowicach, ze 
względu na ograniczone warunki przestrzenne, nie mieliśmy warunków 
do dalszego rozwoju.      

Pan Piotr łączy pracę zawodową w KWK „Pniówek” z produkcją 
roślinną. Uprawia pszenicę, rzepak i kukurydzę. Prowadzi hodowlę 
ryb, głównie karpia. Pani Magdalena zajmuje się hodowlą bydła ras 
mięsnych, takich jak: limuseum czy hereford. Gospodarstwo z Pniówka 
jest jednym z nielicznych w naszym rejonie, które specjalizuje się  
w hodowli bydła rasy hereford. Rasa ta stanowi największą populację 
bydła mięsnego na świecie ze względu na wyjątkowe walory smakowe 
– jest szczególnie popularna w USA. Są to zwierzęta bardzo spokojne, 
bez rogów. Buhaje mają masę ciała około 900 kg, krowy - 600 kg. 
Argumentem decydującym o sukcesie tej hodowli jest fakt, iż bydło 
wypasane jest latem na łąkach, a zimą karmione jest wyłącznie paszą 
pochodzącą z łąk. Zresztą stado bydła hereford może przebywać cały 
rok na pastwisku.

Gospodarstwo państwa Niemców wciąż się rozwija. W tym roku 
osiągnie ilość 50 sztuk krów mamek. Do tego dochodzą dwa byki  
i odsadki mięsne, które w wadze ponad 200 kg są sprzedawane in-
nym rolnikom do dalszej hodowli. Chętnych jest tak dużo, że muszą 
wpisać się na listę oczekujących. Ozdobą gospodarstwa jest klacz rasy 
małopolskiej o imieniu Bonia. Gospodarze mają wiele planów na przy-
szłość, w najbliższym czasie chcą rozpocząć budowę drugiej obory. 

Starostowie dożynek są prawdziwymi pasjonatami rolnictwa. Pan 
Piotr jest mechanikiem maszyn rolniczych, natomiast pani Magdalena 
– technikiem ekonomistą i zootechnikiem weterynarii. Jej marzeniem 
od czasów dzieciństwa było ukończenie studiów weterynarii. Nauki 
nie mogła jednak podjąć z uwagi na obowiązki w domu. Państwo 

Niemcowie mają trójkę 
dzieci: 17-letniego Daniela, 
ucznia technikum infor-
matycznego, 11-letniego 
Piotra, który uwielbia go-
tować i piecze pyszne ser-
niki i babeczki oraz 9-letnią 
Wiktorię, lubiącą sport  
i muzykę.   

 Sabina Bartecka  

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję wszystkim osobom, organizacjom i firmom, 

które włączyły się w przygotowanie  tegorocznych 
Dożynek Gminnych w Pniówku: sołtysowi Zdzisławowi 
Goikowi i Radzie Sołeckiej, starostom Magdalenie i Pio-
trowi Niemcom, ks. Piotrowi Kuczerze - proboszczowi 

Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach 
Osiedlu i księżom koncelebransom, uczestnikom ko-
rowodu, rolnikom i mieszkańcom sołectwa, paniom 

z Koła Gospodyń Wiejskich w  Pniówku, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Krzyżowic, policji, sponsorom: JSW 

S. A. i „KWK Pniówek”, firmie Weltrans z Pniówka oraz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w 

przygotowanie tego ważnego święta. 

Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice

Na scenie starostowie uroczyście przekazali wójtowi gminy 
Franciszkowi Dziendzielowi i przewodniczącemu Rady Gminy Paw-
łowice Aleksandrowi Szymurze dożynkowy chleb, a samorządowcy 
złożyli rolnikom życzenia i podziękowania. Podczas tego uroczystego 
ceremoniału na skrzypcach zagrała córka starostów 9-letnia Wikto-
ria. Dziewczynka jest wszechstronnie uzdolniona. Oprócz muzyki 
interesuje się również sportem. Jest wicemistrzynią Śląska w karate  
i zwyciężczynią Ligi Biegacza w Jastrzębiu – Zdroju. 

Jak co roku laureaci konkursu na najładniejszy ogród i najładniej 
utrzymaną zagrodę wiejską otrzymali z rąk wójta i przewodniczącego 
nagrody (wykaz laureatów na stronie 16). Nie zabrakło występów 
artystycznych. Zaśpiewał zespół Retro działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pawłowicach. Do zespołu należą głównie miesz-
kańcy Pniówka. Z sołectwa pochodzi również Martyna Matera, która 
wystąpiła z Mariuszem Wrzyszczem z towarzyszeniem orkiestry 
górniczej KWK „Pniówek”. Zabawę po śląsku prowadzili Bogusław 
Musiolik i Krzysztof Zaremba. 

Dla wszystkich był dożynkowy kołocz, a dla uczestników korowodu 
także bigos i upominki. W przeróżnych konkursach rozdano 40 nagród 
za łączną kwotę 2 tys. zł. Zabawa trwała do nocy, mimo deszczu, który 
towarzyszył uroczystości niemal od samego początku. Pokaźnych 
rozmiarów namiot skutecznie chronił przed deszczem i zimnem.    

 Sabina Bartecka
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Zmiany na stanowiskach 
dyrektorów

Aż trzy placówki w naszej gminie od 1 września mają 
nowych dyrektorów. Dla trójki dyrektorów rok szkolny 
2017/2018 to finał wieloletniej pracy zawodowej. 

1 września, na zasłużoną emeryturę odeszli: Irena Grabowska  
– dyrektorka Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach, Piotr Wieszołek – dy-
rektor Gimnazjum w Pielgrzymowicach oraz Barbara Noweta – dy-
rektorka Publicznego Przedszkola nr 1 w Pawłowicach. Uroczyste 
pożegnanie miało miejsce podczas narady dyrektorów, która odbyła 
się w Urzędzie Gminy z udziałem wójta gminy Franciszka Dziendziela. 
Były ciepłe słowa płynące prosto z serca i łzy wzruszenia. Odeszli bo-
wiem dyrektorzy, którzy prawie całe swoje życie zawodowe związali 
z gminą Pawłowice. 

Piotr Wieszołek, przepracował w naszej gminie 35 lat. Pełnił funkcję 
dyrektora gimnazjum od początku istnienia gimnazjów w Polsce,  
a więc od 1999 roku. – Historia zatoczyła koło. Kiedy obejmowałem 
stanowisko dyrektora, zaczynała się nowa szkolna rzeczywistość, w której 

startowały gimnazja – mówił dyrek-
tor. Dla Ireny Grabowskiej, wielo-
letniej dyrektorki Gimnazjum nr 1  
w Pawłowicach, na pierwszym 
miejscu był zawsze uczeń. - Nieważ-
ne czy słabszy czy lepszy, każdy za-
sługuje na uwagę - mówiła dyrektor-
ka. Uczniowie zawsze mogli liczyć 
na jej wsparcie, dlatego też w 2014 
roku w internetowym plebiscycie, 
dzięki ich głosom, Gimnazjum nr 1 
w Pawłowicach zostało najlepszym 
w powiecie pszczyńskim.           

Barbara Noweta ma za sobą 39 lat pracy zawodowej. Od 1990 roku 
pełniła funkcję dyrektora przedszkola w Pawłowicach. Największym 
wyzwaniem w pracy zawodowej okazała się dla niej budowa nowego 
przedszkola, a największą radością to, że przez te lata udało się zdobyć 
zaufanie rodziców, i wypracować w środowisku dobrą renomę. 

Życzymy dyrektorom dużo zdrowia, zasłużonego odpoczynku, 
wspaniałych dni w życiu osobistym i czasu na realizację własnych pasji 
i marzeń.

Nowi dyrektorzy
Spotkanie w Urzędzie Gminy było także okazją, aby powitać 

nowych dyrektorów. W wyniku przeprowadzonych konkursów, dy-
rektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach został Grzegorz 
Paszyna, dotychczasowy wicedyrektor Gimnazjum nr 1. Natomiast 
dyrektorka SP-1, Bożena Herman, przez najbliższe pięć lat będzie 
kierowała Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach. 
Nową szefową ma również Przedszkole nr 1 w Pawłowicach. Jest 
nią Irena Potaczek, nauczycielka i wicedyrektorka w Przedszkolu  
w Modrzewiowym Ogrodzie.

 Sabina Bartecka   
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Nowy rok szkolny 
z reformą edukacji 

4 września, w gminie Pawłowice nowy rok szkolny 
2017/2018 rozpoczęło 2153 uczniów w 104 oddziałach.

Nowy rok szkolny to czas wejścia w życie nowej reformy, która 
zmienia dotychczasowe zasady kształcenia dzieci i młodzieży. Li-
kwidowane są gimnazja, powstają ośmioletnie szkoły podstawowe, 
czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika.

W gminie Pawłowice naukę rozpoczęło w podstawówkach 1442 
dzieci, w tym 202 z nich poszło po raz pierwszy do szkoły. Do gim-
nazjów w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczać będzie 362 uczniów. 
Natomiast 145 licealistów wstąpiło w progi Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Pawłowicach. W tej szkole pozostała jeszcze jedna, 
czwarta klasa Technikum Górniczego, są także trzy klasy Technikum 
Logistycznego. Nowością jest Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji 
– na taki kierunek kształcenia zdecydowało się 27 uczniów.  Do szkoły 
zawodowej uczęszcza 67 nastolatków, a do nowo powstałej szkoły 
branżowej, która od tego roku szkolnego zastąpiła „zawodówkę” – 27 
osób. 

Największymi placówkami w naszej gminie są Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Pawłowicach, w której kształci się 547 uczniów w 25 klasach 
oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach Osiedlu z 469 uczniami 
w 24 klasach. Najmniejsze podstawówki znajdują się w Krzyżowicach 
(120 uczniów) i Golasowicach (128). 

Po raz pierwszy w naszej gminie udało się utworzyć klasy mi-
strzostwa sportowego, w których na poziomie szóstej i siódmej 
klasy kształcącą się przyszli pływacy i piłkarze. Klasy działają w SP-1 
Pawłowice i liczą obecnie po kilkanaście osób. Uczniowie, którzy 
chcą rozwijać swoje umiejętności pływackie oraz gry w piłkę nożną, 
znajdą tutaj bardzo dobre warunki do dalszego rozwoju. W każdej  
z klas jest jeszcze po kilka wolnych miejsc – chętni uzyskają wszystkie 
informacje w sekretariacie szkoły. 
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Brak miejsc w przedszkolach
Rok szkolny obowiązuje także przedszkolaki. W publicznych 

przedszkolach znalazło się miejsce dla 636 dzieci w 26 oddziałach. 
Przyjęto łącznie: 133 trzylatków, 152 czterolatków , 179 pięciolatków 
i 172 sześciolatków. 

– Mamy komplet. Nie mamy już ani jednego miejsca w przedszko-
lu – przyznaje Jan Figura, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty  
w Pawłowicach. – W przyszłym roku sytuacja będzie jednak trudniej-
sza. Z naszych kalkulacji wynika, że zabraknie miejsc w przedszkolach  
w Pawłowicach Osiedlu, a także w Pielgrzymowicach i Warszowicach.    

 Sabina Bartecka

Kiedy ferie, kiedy wakacje?
Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 przewiduje dwie przerwy 

świąteczne w zajęciach dydaktycznych: zimową (23-31 grudnia 
2017 r.) i wiosenną (29 marca - 3 kwietnia 2018 r.). Ferie zimowe  
w województwie śląskim odbędą się w okresie 29 stycznia - 11 lutego. 
Wakacje letnie rozpoczną się 23 czerwca.
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mPotęga. Matematyka 
dla dziecka i rodzica  

Nauczyciele z awansem

Od września w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Pawłowicach realizowany będzie projekt „Ma-
thlive”. Odbywa się on  w ramach programu grantowego 
Fundacji mBanku -„mPotęga”. 

4 września, czterech nauczycieli odebrało z rąk wójta 
gminy Franciszka Dziendziela akty nadania stopnia awansu 
zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz złożyło 
uroczyste ślubowanie.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest pomoc uczniom klas 
IV – VI, którzy mają trudności w opanowaniu zagadnień z matema-
tyki.  Realizacja programu potrwa cztery miesiące.  Jako zakończenie 
kursu zaplanowano Wielki Konkurs, w którym partnerami uczniów 
będą ich rodzice. 

To już 4 edycja programu grantowego Fundacji. Co roku wzrasta 
liczba dofinansowanych wniosków. W tegorocznym wydaniu wsparcie 
otrzymają aż 262 projekty z całej Polski, a łączna kwota dofinansowa-
nia sięgnie prawie 1,5 mln zł.

 „mPotęga”  to program, który popularyzuje matematykę wśród 
uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów „królowej 
nauk” do przezwyciężania rutyny i schematów w nauczaniu tego 
przedmiotu. 

Szczegółowych informacji zainteresowanym uczniom i rodzicom 
(opiekunom) udzielać będzie  Helena Musioł.

Nauczyciele mieli trzy lata na zaplanowanie własnego rozwoju 
zawodowego oraz działań, które będą podejmowali w celu doskona-
lenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, 
w której są zatrudnieni.

Na nauczyciela mianowanego awansowali: Anna Rzędkowska 
(nauczycielka religii w ZSO w Pawłowicach), Agnieszka Kolon (na-
uczycielka religii w ZSP w Golasowicach), Kamila Musiał (wychowawca 
świetlicy w ZSP w Pawłowicach) oraz Agata Pawliczek (bibliotekarz 
w SP nr 1 w Pawłowicach).

Dzieci zbierały puszki 
i baterie

Przedszkole w Golasowicach i Szkoła Podstawowa  
w Pielgrzymowicach zwycięzcami konkursu „Puszki alumi-
niowe, baterie zbieramy, bo o środowisko dbamy”, organi-
zowanego przez wójta gminy Pawłowice. 

W ramach konkursu, uczniowie zbierali w wyznaczonym czasie 
aluminiowe puszki i baterie. Nagrodzono te placówki, które ze-

4 września w „Jedynce”
4 września, uczniowie wrócili do szkół. Jest to wyjąt-

kowy początek roku szkolnego, bo na nowych zasadach  
w związku z reformą edukacji, czyli wyzwanie zarówno dla 
nauczycieli jak i dla uczniów. 

- Pamiętam jak w 1995 roku rozpoczynałem pracę w tej szkole jako 
młody nauczyciel wychowania fizycznego. Czułem się podobnie jak 
wy teraz – mówił podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 
Grzegorz Paszyna, od 1 września dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Pawłowicach.

W tym roku szkolnym w „Jedynce” rozpoczęło naukę 547 
uczniów, w tym 245 dziewcząt i 302 chłopaków. Powstało 25 klas, 
z czego 9 stanowią klasy gimnazjalne włączone do szkoły.

Część artystyczna została podzielona na dwie części, z której 
pierwsza poświęcona była wydarzeniom II wojny światowej, a druga 
została przygotowana na wesoło. Na scenie mogliśmy zobaczyć 
przegląd typów uczniowskich, m.in. imprezowicza, kujona, śpiocha 
i innych. Był też pokaz mody dla nauczycieli, oczywiście, z przymru-
żeniem oka, aby rozbawić nauczycieli i uczniów. Po takim występie 
nowy rok szkolny wszyscy mogli rozpocząć z uśmiechem na ustach.

 Sabina Bartecka         
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brały najwięcej puszek i baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.  
W kategorii przedszkoli I miejsce zdobyła placówka w Golasowicach. 
Przedszkolaki zgromadziły 64,74 kg puszek i 128,22 kg baterii. Wśród 
szkół podstawowych najlepiej spisali się uczniowie z Pielgrzymowic, 
którzy przynieśli do szkoły łącznie 272,92 kg puszek i 104,04 kg baterii. 
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne w wyso-
kości 500 zł, które wręczyli im wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jan Figura. Wszystkie placówki 
otrzymały też na konto pieniądze, które urząd pozyskał ze sprzedaży 
zebranych baterii i puszek. bs
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Sąsiedzkie klimaty

Grzegorz Cyrulik 
sołtysem powiatu 
pszczyńskiego!

Pchli Targ

Kilkuset mieszkańców wzięło udział w festynie osie-
dlowym, który 2 września odbył się w Pawłowicach Osiedlu 
pod hasłem „Sąsiedzkie klimaty”. 

Sołtys Pawłowic, Grzegorz Cyrulik, zdobył najwięcej 
głosów pośród wszystkich sołtysów powiatu pszczyńskiego 
w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Sołtys Roku 2017.”

       Już 16 września zapraszamy właścicieli niepotrzebnych 
ubrań, książek, płyt, bibelotów, zabawek, domowych drobiazgów, 
przedmiotów kolekcjonerskich itp. na Pchli Targ, który odbędzie 
się na targowisku i przyległym placu w centrum Pawłowic od 9.00 
do 13.00. To dobra okazja do pozbycia się z domu rzeczy, z których 
nikt nie korzysta, zarobienia paru groszy i dobrej zabawy. Na pchlim 
targu w role sprzedawców może wcielić się również młodzież od 15 
roku życia, pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Organizatorzy zapewniają stoliki i ławy, a na wypadek deszczu 
|– zadaszenie w postaci namiotów. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 
32/4756347, 32/4756355.

- Nie spodziewaliśmy się takich tłumów, zwłaszcza, że pogoda w tym 
dniu była kapryśna – mówi Anna Dąbrowska, prezes zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pawłowice. - Celem naszego festynu była integracja miesz-
kańców, stąd nazwa „Sąsiedzkie klimaty”. 

Jak przyznaje mieszkanka osiedla: - Coraz częściej zdarza się, że nie 
znamy sąsiadów mieszkających za ścianą. Kiedyś sąsiad w bloku czy domu 
obok był przyjacielem od wszystkiego. Wszyscy się znali. Kilkanaście lat temu 
nie bałam się puścić mojego kilkuletniego dziecka samego na podwórko, 
bo wiedziałam, że sąsiadki przypilnują, dostrzegą, jak coś będzie nie tak. 

Dlatego tak ważna w dzisiejszych czasach jest wspólna przestrzeń, 
miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i porozmawiać. Budowaniu 
więzi sąsiedzkich sprzyjają place zabaw, ale też festyny. Imprezę rozpo-
czął wspólny przemarsz mieszkańców, zaproszonych gości, harcerzy 
oraz orkiestry dętej KWK „Pniówek” na plac przy ul. Polnej 20. W festynie 
uczestniczył wójt gminy Franciszek Dziendziel, przewodniczący Rady 
Gminy Aleksander Szymura oraz redaktor naczelna ,,Domów Spółdziel-
czych" Maria Niedzielska, która na ręce prezes Anny Dąbrowskiej wręczyła 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pawłowice” nagrodę za zajęcie I miejsca w VII 

Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych organizowanym 
przez redakcję ,,Domów Spółdzielczych". Pawłowicka spółdzielnia zo-
stała również laureatem konkursu „Nie tylko mieszkanie” za całokształt 
działalności społeczno – kulturalnej. Nagrodę odebrał Janusz Mizera - 
przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Ryszard Konieczny, Artur Jarema 
i Mariusz Królik. Jest to wyraz uznania za zaangażowanie i organizację 
tak wielu imprez i spotkań mieszkańców osiedla. 

W czasie festynu na wszystkich mieszkańców czekało wiele atrakcji 
m.in. występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „W Modrze-
wiowym Ogrodzie”, gry i zabawy przygotowane przez pawłowickich 
harcerzy, mecze piłki nożnej oraz siatkowej. Na scenie zaprezentował 
się Club Tańca „i” oraz grupa musicalowa eM. 

Organizatorem Festynu Osiedlowego była Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Pawłowice”, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice 
„Razem”, Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury. Zadanie zostało 
dofinansowanie z budżetu gminy w ramach inicjatywy lokalnej. bs

Koszt całkowity zadania: 5.900 zł,
w tym:

wkład finansowy gminy: 2.900 zł
wkład osobowy wnioskodawcy: 2.700 zł
wkład rzeczowy wnioskodawcy: 300 zł

Wnioskodawcą jest grupa mieszkańców za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Pawłowice „Razem”.

Plebiscyt składa się w z dwóch etapów. Pierwszy, powiatowy, za-
kończył się 8 września. Przed nami finał wojewódzki, który rozpoczął 
się 11 września i potrwa do piątku 22 września. Wyłoni on laureatów  
w całym województwie śląskim. Do finału wojewódzkiego awanso-
wało po trzech sołtysów z każdego powiatu. W powiecie pszczyńskim 
najwięcej głosów otrzymali: Grzegorz Cyrulik, Marian Libera - sołtys 
Góry i Jacek Kubis - sołtys Czarkowa. Plebiscyt odbywa się pod pa-
tronatem Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego, a na-
grody zostaną wręczone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Grzegorz Cyrulik, został sołtysem Pawłowic w styczniu 2012 roku. 
Przez te 5 lat dał się poznać jako prawdziwy społecznik, zawsze  gotów 
poświęcić swój czas, aby działać dla wspólnego dobra. Sołtysowanie 
traktuje poważnie, to dla niego misja, aby działać i zachęcać do dzia-
łania innych.  – Dziękuję wszystkim za oddane głosy – mówił podczas 
Biesiady Żniwnej w Pawłowicach. – Nie czuję się sołtysem lepszym od 
innych w naszej gminie. Wszystkim nam zależy na dobru mieszkańców.     

Aby oddać głos na Grzegorza Cyrulika, należy wysłać SMS pod nr 
72355 o treści DZS.636. Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 
2,46 zł z VAT. bs
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Biesiada Żniwna  
w Pawłowicach

Tydzień po Dożynkach Gminnych w Pniówku, na bie-
siadzie żniwnej spotkali się rolnicy z Pawłowic. 

W niedzielę, 10 września, poligon strażacki stał się do późnych 
godzin wieczornych ogólnodostępnym placem zabaw dla całych 
rodzin. Dzieci mogły do woli korzystać z dmuchańców, pojazdu WORD 
służącego jako symulator dachowania oraz przejażdżek kolejką. Nie 
zabrakło również atrakcji dla wszystkich, w tym konkursów z nagroda-
mi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzonych 
przez policjanta z Pszczyny, a także występów artystycznych. Świetny 
występ dały Pawłowickie Babeczki, bardzo ciepło przyjęte przez bi-
siadników. Do zespołu należy pięć członkiń zespołu „Talizman”, który 
również uświetnił dożynkową uroczystość, a instruktorem grupy 
jest Gabriela Gwiszcz. Dla dzieci organizowano różne gry i zabawy  
z nagrodami, a dla dorosłych konkurencje zręcznościowe bądź siłowe. 

Obchody rolniczego święta poprzedziła dziękczynna msza św.,  
w parafialnym kościele pw. św. Jana Chrzciciela, odprawiona przez 
księdza proboszcza Eugeniusza Paruzela. Starostami dożynek byli Ja-

nina Urbanek i Dariusz Gajda. Starościna razem z mężem gospodaruje 
na ponad 4 hektarach. Uprawiają zboża głównie na paszę dla trzody 
chlewnej. Rocznie sprzedają ok. 30 tuczników. Praca na roli nie jest 
ich głównym źródłem utrzymania – mąż starościny od prawie 30 lat 
pracuje jako górnik.  Na kopalni zatrudnienie znalazł również starosta 
dożynek, Dariusz Gajda. Prowadzi małe gospodarstwo o powierzchni 
1,20 ha. Uprawia zboża i hoduje trzodę chlewną. Ma też kury i kaczki.

Impreza zakończyła się tańcami. bs

Konkurs jest otwarty zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów, 
mieszkańców gminy i osób z innych miejscowości.

Zachęcamy, abyście spojrzeli przez obiektyw i pokazali nam na 
nowo gminę Pawłowice i jej mieszkańców. Efektem ubiegłorocznej 
edycji konkursu jest wystawa wybranych zdjęć, które zdobią ściany 
urzędu. Nie inaczej będzie w tym roku. Po raz kolejny przeprowadzimy 
również głosowanie Internautów.

 Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosić do 3 fotografii 
indywidualnych lub cykl traktowany jako jedna praca, przy czym cykl 
stanowi od trzech do pięciu zdjęć.

Termin nadsyłania fotografii mija 29 września 2017 roku (decyduje 
data stempla pocztowego lub potwierdzenia w Punkcie Podawczym 
w urzędu).

Biuro Komisji mieści się w Referacie Promocji i Integracji Europej-
skiej w Urzędzie Gminy, pokój 1.17. Tutaj możecie uzyskać dodatkowe 
informacje dotyczące wydarzenia, tel. 32/ 47 56 356, e-mail: b.cyga-
nek@pawlowice.pl. Regulamin i formularz zgłoszeniowy na www.
pawlowice.pl.

Już po raz drugi zapraszamy miłośników fotografowania 
do udziału w konkursie „Migawka z gminy Pawłowice 2017".

Koszt całkowity zadania: 5.725 zł,
w tym:

wkład finansowy gminy: 1.800 zł
wkład osobowy wnioskodawcy: 1.425 zł
wkład rzeczowy wnioskodawcy: 2.500 zł

Wnioskodawcą jest grupa mieszkańców, którą reprezentują: 
Grzegorz Cyrulik i Sylwia Janecka.
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Dla młodych w rytmie 
rapu!

EDUS- rekordowa 
ilość chętnych!

Zajęcia dla dzieci 
i młodzieży w GOK

Już po raz ósmy Centrum Kultury emanowało młodzie-
żową energią i radością. 9 września, odbył się Młodzieżowy 
Dzień Kultury, których gwiazdą był raper Sztoss.

      To już ostatni dzwonek, aby zapisać się na zajęcia odbywające 
się w ramach Edukacji Seniorów, która już jedenasty rok pozwala 
naszym seniorom uczyć się obsługi komputera, poznawać języki 
obce i rozwijać umiejętności plastyczne. Zajęcia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców. Osoby, które raz przekroczą progi 
Centrum Kultury, nie chcą już opuszczać gościnnych jego murów. 
Zwłaszcza, że dla uczestników kursów organizowane są spotkania  
i wyjazdy integracyjne. O wolne miejsca należy pytać w biurze GOK, 
tel. 32/ 4722 570. bs     

     18 września, startują zajęcia organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Warsztaty artystyczne i edukacyjne odbywają się  
w Centrum Kultury oraz w Osiedlowym Domu Kultury.

To najlepszy moment, aby wybrać jakieś zajęcia dla naszej pocie-
chy. Do wyboru są zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, 
szachowe i języka angielskiego. Szczegółową ofertę można znaleźć 
na stronie www.gokpawlowice.pl. Informacji udzielają również in-
struktorzy. Zapisy na zajęcia prowadzone będą do 6 października. Do 
tego czasu dziecko może w nich uczestniczyć bezpłatnie, aby wybrać 
najlepszą ofertę dla siebie. bs  

  

Główna bohaterka Lu doświadczyła przykrych sytuacji i szuka 
kogoś na kim mogłaby się odegrać. Straszne smoki są dobrym 
obiektem do wyżycia się – trzeba je zabić!

Z upływem czasu i wraz z kolejnymi napotykanymi smokami, Lu 
przekonuje się, że przemoc jest bezsensowna i niczym nieuzasad-
niona, a komunikacja z innymi powinna być oparta na rozpoznaniu 
własnych emocji. Poważny temat został w przedstawieniu potrak-
towany z dużym poczuciem humoru.

Przedstawienie zrealizowane w konwencji teatru ulicznego, ze 
średniowieczną stylistyką kostiumów i muzyki nagranej z wykorzy-
staniem dawnych instrumentów oraz dużymi, barwnymi formami 
animowanych smoków.

Spektakl inspirowany książką słynnego psychologa Marshalla 
B. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy" może być świetnym 
pretekstem do rozmowy z dziećmi. Bilety w cenie 12 zł i 8 zł do 
nabycia w kasie GOK oraz przez internet.

26-letni wokalista z Lublina, jest realizatorem i twórcą tekstów. 
W 2016 roku rozpoczął swoją solową karierę, wydając debiutancki 
album „81”. W Pawłowicach usłyszeliśmy jego najbardziej znane 
utwory „Podwójne tempo” czy „Wolność”, do którego teledysk ukazał 
się wiosną. Raper szybko nawiązał dobry kontakt z widownią – młodzi 
ludzie skakali, machali, i nagrywali na telefony komórkowe występ. Na 
koniec artysta zaprosił wszystkich na scenę do pamiątkowego zdję-
cia. Choć średnia wieku na sali wynosiła około lat 15, to nie zabrakło 

wśród fanów rapu zarówno „starszej młodzieży”, jak i ... kilkulatków.
Poza dużą dawką muzyki, dla młodych ludzi przygotowano rów-

nież pokazy tańca nowoczesnego. Hip-hopowe układy zaprezento-
wały grupy BMC oraz Club Tańca „i”. Gościnnie wystąpił Teatr ,,Enigma" 
z GOK Suszec pod kierunkiem Adama Radosza. bs  
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30 września i 1 października w Centrum Kultury 
w Pawłowicach odbędzie się VII Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”.

W sobotę, 30 września, w godz.10.30-18.00, zapraszamy na 
przesłuchania konkursowe otwarte dla publiczności.  W niedzielę 
o godz. 14.45, zespoły uczestniczące w przeglądzie przejadą wo-
zami po centrum Pawłowic, a o 15.00 w korowodzie przejdą do 
Centrum Kultury, gdzie będzie miało miejsce ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród laureatom konkursu. Dla miłośników folkloru 
przygotowano koncert zespołów gminy Pawłowice, orkiestry 
Dechovka oraz zwycięzców przeglądu. Zapraszamy!    

SALA BANKIETOWA CENTRUM KULTURY
bilety do nabycia w biurze GOK 
szczegóły tel. 887 577 535 lub 32 47722 570

Narodowe Czytanie 
„Wesela”

W sobotę, 2 września, Gminna Biblioteka Publiczna 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach uczestniczyli 
w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czyta-
nia”, pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

Tegoroczną lekturą było „We-
sele” - dramat Stanisława Wy-
spiańskiego. Specjalna aranżacja 
bibliotecznej czytelni w pełni od-
dała klimat staropolskiego wesela.  
W rolę lektorów wcielili się instruk-
torzy GOK: Ewa Sikora, Agnieszka 
Kornas-Wiśniewska i Grzegorz 
Pakura oraz młodzi czytelnicy 
biblioteki: Klaudia Macharzyńska, 
Kacper Łomozik, Jan Łomozik. 
W tym dniu lektorzy wystąpili  

w strojach udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Warszowicach. 
Staropolskim obyczajem, przy suto zastawionym stole i dźwiękach 

muzyki charakterystycznej dla okresu Młodej Polski, goście dzielili się 
refleksjami na temat czytanego dzieła oraz ciekawostkami z życia au-
tora. Dodatkowo każdy mógł otrzymać pamiątkową pieczęć przesłaną 
przez kancelarię Prezydenta.

Uzupełnieniem tegorocznej akcji była wystawa różnych wydań 
„Wesela” Wyspiańskiego udostępniona w filii Osiedle.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach
zaprasza na kolejne spotkanie

KLUBU MIŁOŚNIKÓW HISTORII
27 września, godz 17:00 w Czytelni GBP

czerniecki.net

Po spotkaniu możliwość zakupu książek autora w promocyjnej cenie.
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Nasi curlerzy na 
Mazurach Stypendia za sukcesy 

w sporcie

Przedszkolaki 
wracają na basen

Mimo że lato w pełni, zawodnicy trenujący curling 
już przygotowują się do nowego sezonu rozgrywek. Pod 
koniec sierpnia już po raz szósty uczestniczyli w „Mazury 
Curling Festival”.

Trzech sportowców z naszej gminy otrzymało stypen-
dia Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola. 

Rusza kolejna edycja cieszących się ogromną popular-
nością zajęć rekreacyjnych w wodzie dla przedszkolaków.

Wśród ponad setki uczestników, którzy zjechali się do Giżycka nie 
tylko z całej Polski, ale również i innych krajów Europy, znalazło się 
także 12 zawodników KS Warszowice. Poczynając od najmłodszych, 
jakim był 10-letni Kamil Rokita, a kończąc na najstarszym klubowym 
curlerze, którym jest Krzysztof Nowak z reprezentacji Polski 50+.

Przez prawie tydzień nasi adepci trenowali pod okiem międzyna-
rodowej kadry trenerskiej, w której znalazła się chociażby dwukrotna 
złota medalistka Mistrzostw Świata Dorottya Palancsa (Węgry). Pol-
skę reprezentował nasz mieszkaniec i jednocześnie trener curlerów  
z Warszowic – Damian Herman.

Oprócz zajęć na lodzie, dzięki zakwaterowaniu w Centralnym 
Ośrodku Sportu Akademickiego w Wilkasach, nasi zawodnicy mieli 
możliwość gry w piłkę nożną, siatkówkę, ale także chociażby w do-
syć egzotyczną na nasze warunki grę: „ultimate frisbee". Najmłodsi 
mogli zwiedzić okolice, między innymi Konsulat Świętego Mikołaja 
w Kętrzynie, gdzie mogli własnoręcznie stworzyć i pomalować bańki 
choinkowe, i obowiązkowo wysłać list do Świętego Mikołaja.

Po zakończeniu obozu, „na placu boju” pozostała starsza część 
naszej młodzieży, aby przez kolejne 3 dni uczestniczyć w turnieju 
,,Giżycko Cup". Wśród 35 drużyn nasi zawodnicy grając w różnych 
drużynach zajęli następujące miejsca: Ewa Nogły (dziesiąte), Damian 
Herman (jedenaste), Krzysztof Nowak ( dwudzieste trzecie), Bartosz 
Porwisz i Dominik Szmidt (dwudzieste szóste), Marlena Dziewirz, 
Klaudia Szmidt i Monika Wosińska (trzydzieste trzecie).

Udział w zgrupowaniu był dofinansowany m.in. przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Urząd Gminy Pawłowice.

W gronie stypendystów znalazło się 46 zawodników, w tym: Piotr 
Mulet i Eneasz Wiewióra – reprezentujący Stowarzyszenie Szachowe 
Gminy Pawłowice oraz Zuzanna Famulok – pływaczka z UKS aQuatica 
Pawłowice.   

Stypendia przyznawane są medalistom Mistrzostw Polski, spor-
towcom, którzy na arenach międzynarodowych zdobyli wysokie 
lokaty lub powołani zostali do kadry narodowej. Szczegółowe zasady  
i tryb określa uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie. Stypendia sportowe 
Gminy Pawłowice zostaną wręczone 19 września w Urzędzie Gminy. bs

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 
na pływalni „Wodny Raj” w Pawłowicach. Koszt lekcji jest bardzo 
atrakcyjny i wynosi 65 zł miesięcznie. Cena obejmuje godzinę zajęć  
w tygodniu dla dziecka oraz bilety wstępu na basen dla dziecka i ro-
dzica na 90 minut. Zajęcia z instruktorem trwają 30 minut, pozostałe 
60 minut to czas na zabawę w wodzie z udziałem rodzica. Oferta prze-
znaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapisy przyjmowane 
są w kasie GOS. Pierwsze zajęcia już 6 października.      

SALSATION W GOS PAWŁOWICE
Czym jest salsation? To zajęcia taneczno-fitnessowe, które 

umożliwiają kształtowanie sylwetki, a jednocześnie poprawiają 
kondycję psychiczną. Istotą treningu jest wykonywanie ruchów 
odpowiadających różnym stylom tanecznym. Ta forma aktywności 
łączy elementy treningu funkcjonalnego, i takich energetycznych 
stylów tanecznych, jak na przykład: salsa, samba czy flamenco.

Zajęcia odbywają się w środy od 20.00 do 21.00 w Gminnym 
Ośrodku Sportu. Kontakt: 600 680 037.  

 

HALA POD NAMIOTEM ZNOWU CZYNNA
Zapraszamy mieszkańców od poniedziałku do piątku, od godz. 

14.00 do 21.00. Informacje pod numerem telefonu: 47 24 433.
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Eneasz Wiewióra.
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RAJD DO 
ZWARDONIA

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety  
z Krzyżowic i ZSP Krzyżowice zapraszają 

dzieci i młodzież z Krzyżowic na rajd 
górski do Zwardonia. 

Wyjazd odbędzie się 30 września 
w godz. 8.00 – 19.00.

Rajd kosztuje 30 zł i może wziąć w nim 
udział 40 osób. Nabór będzie prowa-
dzony do wyczerpania miejsc. W pro-

gramie: zawody sportowe z nagrodami, 
spotkanie ze Słowakami z Tepliczki, 

wspólne zabawy. 
Organizatorzy zapewniają posiłek.

Zapisy przyjmują: Mariola Zonenberg, 
ZSP Krzyżowice, tel. 32/47 23715.

WYCIECZKI 
W BESKIDY 
DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na 
Rzecz Rozwoju Wsi w Krzyżowicach 

zaprasza dzieci i młodzież gminy Pawłowi-
ce na wycieczki górskie w Beskidy.

Wycieczki odbędą się:
16 września, 14 października 

i 21 października.
Liczba miejsc ograniczona do 16 osób.

Chętnych prosimy o zapisywanie się  
u pani Marioli Zonenberg (ZSP Krzyżowi-

ce), tel. 32 4723715. 
Koszt wycieczki - 10 zł. 

WYCIECZKA 
W PIENINY

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na 
Rzecz Rozwoju Wsi 

w Krzyżowicach zaprasza mieszkańców 
gminy Pawłowice na wycieczkę 

w Pieniny.  
Wyjazd odbędzie się 7 października 

o godz. 7.00. 
W cenie: przejazd autokarem, 
przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu na zamek w Niedzicy i na 
rejs po Jeziorze Czorsztyńskim, pobyt 
w Szczawnicy z możliwością wjazdu 

kolejką gondolową na Palenicę.   
Zapisy u sołtys Beaty Wali, 

tel. 608 246 554.

Nasi najmłodsi

PATRONI MEDIALNI

DZIĘKUJEMY SPONSOROM

Sklep Rolno - Spożywczy
Małgorzata Werner –Szymanel

Gospodarstwo Rolno – Usługowo – 
Handlowo – Produkcyjne TOMASZ ORLIK

Firma KROPELKA 
Karol Łyszczarz i Wspólnicy

Eugeniusz Kowalski
Piekarnia z Golasowic

Gospodarstwo Rolne
Państwa Szmidtów z Pawłowic

TAD F.H.U.P.
Tadeusz Pisarek

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KOLOR z Pawłowic

Gospodarstwo Rolno - 
Usługowo - Handlowo - 

Produkcyjne TOMASZ ORLIK

Sklep Rolno - Spożywczy
Małgorzata Werner - Szymanel

Eugeniusz Kowalski
Piekarnia z Golasowic

Gospodarstwo Rolne
Państwa Szmidtów z Pawłowic

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KOLOR z Pawłowic

TAD F.H.U.P.
Tadeusz Pisarek

Firma KROPELKA 
Karol Łyszczarz i Wspólnicy

Szymon Stachowicz z Golasowic,
syn Moniki i Krzysztofa, ur. 16 sierpnia

Michał Balcarek z Pawłowic,
syn Magdaleny i Marcina, ur. 18 sierpnia

Igor Karzełek z Jarząbkowic,
syn Barbary i Tomasza, ur. 18 sierpnia

GRATULUJEMY!

WÓJT GMINY PAWŁOWICE 
DZIĘKUJE SPONSOROM BIEGU PAWŁOWICKIEGO 2017

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.   

Nikola Bryś z Pawłowic,
córka Sylwii i Marka, ur. 26 lipca 
Natalia Karzełek z Jarząbkowic,

córka Dominiki i Szymona, ur. 3 sierpnia
Lena Siegel z Pawłowic,

córka Małgorzaty i Piotra, ur. 10 sierpnia
Mikołaj Homa z Pniówka,

syn Klaudii i Pawła, ur. 13 sierpnia
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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).

PRACA W GZWiK
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza 

nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Eksploatacji 
i Inwestycji.  

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekre-
tariacie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Orla 11, 
43-254 Krzyżowice do 29.09.2017r. do godziny 14.00.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz na stronie interne-
towej www.gzwik.pawlowice.pl. Pracownikiem upoważnionym 
do kontaktów z kandydatami jest Kierownik Działu Eksploatacji  
i Inwestycji Tomasz Błaszkiewicz, tel. 32 210 28 80, wew. 116.

NABÓR NA STANOWISKO 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach po-
szukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego na 
pełny etat. 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekre-
tariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 
26, do 22.09.2017 r. do godziny 14.00. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu: 32 472 17 41.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na stanowisko urzędni-

cze podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy 
w Pawłowicach. 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w Punkcie 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 
do 20 września 2017 r.  

Szczegółowych informacji udziela kierownik Referatu Po-
datków i Opłat Karina Staroń, tel. (32) 47 56 302, (32) 47 56 300. 

Zapłacili mniej za wodę 
w basenie

329 mieszkańców skorzystało z oferty GZWiK i za-
płaciło mniej za wodę służącą do napełniania basenów 
ogrodowych. 

Wystarczyło, że mieszkańcy Pawłowic złożyli odpowiedni wniosek, 
dostępny na stronie internetowej, a za wodę wlaną do basenu nie 
została im naliczona opłata za odbiór ścieków.  

Z akcji, która trwała od 1 czerwca do 31 sierpnia, skorzystali także 
właściciele ogródków działkowych. Pracownicy pogotowia wodo-
ciągowego wyjeżdżali do napełnienia basenów 26 razy napełniając 
baseny o łącznej pojemności około 162 m sześc, co daje prawie 
dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2016. bs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Miejsce postoju mammobusu:  
 
 
 

 
 

Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii: 

PAWŁOWICE - URZĄD GMINY  
(ul. Zjednoczenia 60)  

21 września w godz.: 10.00-17.00 
 22 i 25 września w godz.: 8.30-15.30  

Bez zapisów! Wybór dnia dowolny. Informacje tel.: 32 278 98 96 

 

 
 

Kronika Policyjna
Trzy osoby ranne w Warszowicach

Na ul. Krótkiej w Warszowicach doszło do wypadku. 29 sierp-
nia, ok. godz. 12.20, kierujący skodą octawią 21-latek z Tychów, 
najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących 
warunków i najechał na tył stojącego na drodze citroena jumpera. 
Jego samochód siłą odrzutu uderzył w naczepę służby drogowej. 
W wyniku zdarzenia do szpitala trafili pasażerowie skody oraz 
kierowca citroena.

51-latek trafił do szpitala
W czasie wykonywania manewru skrętu w lewo, 42-letni 

kierowca golfa zderzył się z oplem astrą, za kierownicą którego 
siedział 23-letni kierowca z Jastrzębia – Zdroju. W wypadku ucier-
piał pasażer opla. 51-latek z ogólnymi wewnętrznymi obrażeniami 
ciała został umieszczony w szpitalu i wprowadzony w stan śpiączki 
farmakologicznej. Do wypadku doszło 9 września tuż po godz. 5.00 
rano na ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach.   

Ktoś ukradł szczeniaka
O tym, że łupem złodzieja może paść dosłownie wszystko, 

przekonywaliśmy się już kilkakrotnie. 5 września, ok. godz. 16.45, 
na ul. Zjednoczenia skradziono szczeniaka. Owczarek niemiecki 
przebywał na ogrodzonej i zamkniętej posesji. Straty właściciela 
to ok. 3,5 tys. zł.    

Wandal zniszczył przystanek
5 września, ok. godz. 22.00, w Warszowicach grasowali wandale. 

Wybili boczną szybę wiaty przystankowej przy ul. Żorskiej. Straty 
Urzędu Gminy w trakcie ustalania.

Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna  
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

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

Bezpłatne porady 
w Urzędzie Gminy

ZUS
w każdy pierwszy piątek miesiąca,  

w godz. 8.00 do 13.00 
(we wrześniu wyjątkowo 22.09)

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, 
rent i emerytur 

URZĄD PRACY
(najbliższy termin 29.09

w godz. od10.30 do 13.15)
•  w punkcie informacyjno – konsultacyjnym będzie 

można uzyskać informacje w zakresie realizowa-
nych programów aktywizacyjnych, dostępnych 

ofert pracy i szkoleń oraz rejestracji bezrobotnych, 
jednakże bez możliwości samej rejestracji.

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca,  

w godz. 9.00 do 11.00
• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, 

funduszy unijnych i środków pomocowych,  

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PAWŁOWICE W PAWŁOWICACH 
OGŁASZA PRZETARG NA MIESZKANIE:

- kat. M-3 o powierzchni użytkowej 49,34 m kw. w Pawłowicach przy ul. Polnej 29 D/8
- lokal usytuowany jest na III piętrze, obejmujący pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnię,
łazienkę i przedpokój.
Cena wywoławcza wynosi 82.800,00 zł.
W dniu 25.09.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 19
odbędzie się przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice.
W przypadku braku chętnych członków Spółdzielni w dniu 25.09.2017r. o godz. 13.00
odbędzie się przetarg nieograniczony dla wszystkich osób zainteresowanych.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł przelewem
na konto ING Bank Śląski nr rachunku 

56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.
Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy dostarczy do siedziby SM Paw-
łowice na jeden dzień roboczy przed przetargiem. Wadium na przetarg ustny nieograniczony
należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty.
Wystawione do przetargu mieszkanie można oglądać w dniu 22.09.2017. (piątek) w godzinach 
10.00 – 11.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz
dochodzenia roszczeń finansowych i innych przez uczestników procesu.

LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal usługowo/handlowy w centrum 
handlowym Gala, w Pawłowicach przy ul. Mickie-
wicza 17B. Lokal z niezależnym wejściem i dużym 
parkingiem. W lokalu o powierzchni około 70 m2 

funkcjonował przez 5 lat zakład fryzjerski.
W centrum handlowym Gala mieści się 
m.in. Drogeria Sylwia oraz sklep BIGA.

Szczegóły pod numerem telefonu 509 483 800.

MOJA PRACA 
KELNERKA/KELNER

Restauracja Smak Regionu Pawłowice,  
ul. Katowicka 15 zatrudni kelnerkę, kelne-

ra. Możliwość pracy dla studentów.  
Szczegóły pod numerem telefonu 

506 893 224, 
e-mail: restauracja@smakregionu.com

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca, 

w godz. 13.00 do 14.00 
(najbliższy termin 03.10)

• 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.

ewidencji zwierząt gospodarskich



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

RACJE

Nagrodzono właścicieli najpiękniejszych ogródków
W tym roku gminny konkurs na najpiękniejszy ogró-

dek i najładniej zagospodarowaną zagrodę gminy Pawło-
wice odbył się w nowej odsłonie.

Po raz pierwszy, to sołtysi wybierali najładniejsze w sołectwie 
ogródki i zagrody. Każdy sołtys zgłaszał po jednym ogródku i za-
grodzie, a nominacja łączyła się z przyznaniem nagrody. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się podczas Dożynek Gminnych w Pniówku. 
Nagrodą w konkursie były bony o wartości 300 zł do wykorzystania 
w szkółce krzewów i roślin w Pawłowicach.

Od Szklarskiej Poręby 
do Karpacza

Na początku września, Gminne Koło PTTK w Pawło-
wicach zorganizowało dwudniowy wyjazd w Karkonosze. 

Celem dla 50 uczestników było przejście głównego grzbietu 
Karkonoszy od Szklarskiej Poręby przez m.in. Szrenicę, Śnieżkę do 
Karpacza. Ponad 30-kilometrową trasę podzielono na dwa odcinki. 
Punktem noclegowym było urokliwie położone schronisko PTTK Od-
rodzenie, gdzie oprócz ciepłego posiłku, noclegu i chwili wytchnienia 
był czas na snucie planów na kolejne górskie wypady. Niewątpliwą 
atrakcją było zdobycie najwyższego szczytu Sudetów – Śnieżki 
1602 m n.p.m. Oczywiście oprócz Śnieżki, niesamowite wrażenie 

robiły słynne karkonoskie kotły (Śnieżne Kotły oraz Kotły Wielkiego 
i Małego Stawu) z głębokimi na ponad 100 m urwiskami. Ciekawym 
przeżyciem okazał się był przejazd starą kolejką z  Kopy pod Śnieżką 
do Karpacza. Od wiosny wysłużony jednoosobowy wyciąg zastąpi 
nowoczesne krzesełko. 

Zapraszamy na kolejne wyjazdy z pawłowickim kołem. Najbliższy 
już 17 września – Jesienny Rajd Rowerowy do Petrowic koło Karwiny 
połączony ze zwiedzaniem olejarni Olmat i górska wycieczka na 
czeską stronę Sudetów – Serak i Karpnik w dniu 15 października. 
Więcej informacji na www.pttk.pawlowice.pl.

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice

Najpiękniejsze ogródki:       
Bogusław i Longina Skórzańscy z Golasowic

Rafał i Magdalena Jagielscy z Pawłowic Osiedla
Grzegorz Burek z Pawłowic

Dariusz Kiełkowski z Pielgrzymowic
Marek Ryś z Pniówka

Dariusz Foldyna z Krzyżowic
Urszula i Mirosław Brańczykowie z Jarząbkowic

Najładniejsze zagrody:
Józef Klimosz z Golasowic
Anna Domin z Pawłowic

Mirela Sus z Pniówka
Lidia i Tadeusz Fiziowie z Krzyżowic

Bernadetta i Janusz Langerowie z Jarząbkowic
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Liga Szachowa - Grand 
Prix - Pawłowice 2017

      Po wakacyjnej przerwie wracają zmagania szachistów w ramach 
dorocznego cyklu Ligi Szachowej - Grand Prix - Pawłowice 2017. 
Pierwszy turniej odbędzie się 23 września o godz. 9.00 w sali ogólnej 
Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Kolejne turnieje odbędą się: 
14 października i 4 listopada.  Aby wziąć udział w imprezie, należy 
zgłosić się 15 min przed rozpoczęciem rozgrywek. Regulamin na 
stronie www.gokpawlowice.pl. Informacji udziela Marek Kobiela, tel. 
787 152 536 email: chessmarko@interia.pl.

Zapraszamy wszystkich szachistów z terenu naszej gminy.

Ogródek Marka Rysia z Pniówka.


