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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Utrudnienia na 
Wodzisławskiej

Koniec problemów  
z parkowaniem

Czerwona kostka dla 
rowerów, szara dla pieszych

Rozpoczął się remont nawierzchni ul. Wodzisławskiej 
w Pawłowicach. Są utrudnienia w ruchu.

27 miejsc postojowych, osobny wjazd i wyjazd, nowy 
chodnik i peron pod wiatę przystankową – w ciągu kilku 
miesięcy okolice szkoły w Pielgrzymowicach przeszły to-
talną metamorfozę.

Roboty prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewi-
cza do ul. Prostej. Droga w tym miejscu została sfrezowana i obecnie 
wykonywana jest nawierzchnia bitumiczna. W najbliższych dniach 
drogowcy planują prace na dalszym odcinku (od ul. Górniczej do 
tzw. okrąglaka) oraz w rejonie ronda, gdzie zostanie wyremontowana 
nawierzchnia wraz z drogami dojazdowymi. Wykonawcą robót jest 
Auto-Trans-Asfalty Sp. z o. o. Obowiązuje ruch wahadłowy. Warto 
uwzględnić ewentualne utrudnienia w szacowanym czasie podróży.   

Prace realizowane będą tylko w wyznaczonych miejscach – gdzie 
droga jest najbardziej zdeformowana. Inwestycja będzie kosztować 
niespełna 920 tys. zł i zakończy się pod koniec listopada. Wkład gminy 
to 736 tys. zł. bs

Zakończyła się przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. 
Karola Miarki w Pielgrzymowicach, dzięki której powstał funkcjonalny, 
duży parking z jednokierunkowym ruchem drogowym, większą ilością 
miejsc parkingowych oraz z przejściami dla pieszych.

W ramach prac realizowanych przez firmę Diego z Wisły Małej 
powiększono istniejący parking, do którego wybudowano wjazd od 
ul. Powstańców. Kostkę betonową, którą wyłożony był stary parking, 
wykorzystano natomiast na wymianę nawierzchni drogi do kotłowni. 
W miejscu dawnego wjazdu wykonano peron z wiatą przystankową, 
którą zakupioną w ramach funduszu sołeckiego. Bezpieczne przejście 
do ul. Powstańców zapewnia nowy chodnik.        

Koszt inwestycji wyniósł ponad 245 tys. zł. Obecnie szkoła we wła-
snym zakresie przy współpracy z Gminnym Zespołem Komunalnym 
remontuje ogrodzenie. bs

Rowerzyści codziennie trafiają na pieszych spacerujących po 
nowej ścieżce rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach. 
Zdarzają się też matki z wózkami oraz biegacze. 

Zderzenie z rowerem może skończyć się dla pieszego tragicznie. 
Warto dla naszego dobra stosować się do przepisów, zwłaszcza, że 
obok ścieżki dla rowerów jest wydzielony osobny chodnik dla pieszych.    

Przy ul. Wodzisławskiej od 2015 roku wybudowano łącznie 1820 
metrów ścieżki pieszo – rowerowej. W roku 2015 wybudowano odcinek 
o długości 585 m, dwa lata później odcinek o długości 405 m. 14 wrze-
śnia 2018 r., odebrano III etap prac, w wyniku których powstał ostatni 
już odcinek o długości 830 metrów od ul. Kruczej do ul. Górniczej. 

Ze względu na ukształtowanie terenu, w niektórych miejscach 
ścieżka jest oddzielona od chodnika pasem zieleni, a w miejscu zatoki 
autobusowej została wytyczona za wiatą przystankową. Po drugiej 
stronie drogi powstał chodnik dla pieszych o długości 300 metrów, 
aby umożliwić mieszkańcom bezpieczne przejście z przystanku do 
posesji znajdujących się po drugiej stronie jezdni.    

Inwestycja kosztowała ponad 467 tys. zł, z czego prawie  370 tys. 
zł pochodzi z budżetu gminy Pawłowice, a 100 tys. zł ze starostwa 
powiatowego, które jest właścicielem drogi. bs

Jest asfalt na ul. Konopnickiej
Na ul. Konopnickiej w Golasowicach wykonano pierwszą war-

stwę asfaltu. Mieszkańcy mogą teraz łatwiej dojechać do domów.
Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, wykonawca prze-

budowy drogi, po monitach Urzędu Gminy przyśpieszył prace na 
ul. Konopnickiej. Pod koniec września położono asfalt na odcinku 
od ul. Zawadzkiego do boiska sportowego. Obecnie główne prace 
prowadzone są na dalszym odcinku drogi. bs     

Nowa ścieżka pieszo – rowerowa: nowy problem.   

Ulica Polna zamknięta
Od 1 października, odcinek ul. Polnej (od ul. Kruczej do ul. Po-

ligonowej) w Osiedlu Pawłowice zostanie zamknięty. Utrudnienia  
w ruchu są konsekwencją robót związanych z usuwaniem skutków 
szkód górniczych przez KWK „Pniówek”. 1 października rozpocznie 
się ostatni etap prac polegający na położeniu nowej nawierzchni 
asfaltowej i regulacji studni deszczowych na tym odcinku drogi. 
Wykonawca robót, firma Zisco Bandura Sp. z o. o. poinformował, 
że droga będzie zamknięta przez siedem dni roboczych.
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

KWK Pniówek zatrudniła absolwentów z lat ubiegłych
30 absolwentów technikum górniczego, którzy kończyli naukę w latach 2014-2017, od września pracuje na kopalni 

„Pniówek”. Planowane są kolejne przyjęcia.
Kryzys w branży górniczej w latach 2014 

– 2015 był powodem zawieszenia przyjęć do 
pracy w kopalni. Z powodu fatalnej sytuacji 
na rynku nie przyjęto wtedy absolwentów 
m.in. Technikum Górniczego w Pawłowi-
cach. Młodzież protestowała przeciwko 
takiemu rozwojowi sytuacji, jednak dopiero 
w 2017 roku, kiedy sytuacja w górnictwie 
zrobiła się stabilna, ruszyła procedura przy-
jęć. Zarząd JSW podjął decyzję o powrocie 

do zatrudniania absolwentów. - Mogę z optymizmem zapewnić młodzież, 
że będziemy starali się wypełnić umowy. Mamy listy absolwentów z lat 2014 
- 2017. Poinformowaliśmy ich o wznowieniu naboru  – mówi Aleksander 
Szymura, dyrektor ds. pracy w KWK „Pniówek”. - Na nasze ogłoszenie 
odpowiedziało 30 absolwentów. Niektórzy, żeby podjąć pracę w kopalni, 
rezygnowali z dotychczasowego zatrudnienia. Jesteśmy świadomi tego, 
że nie do wszystkich udało nam się dotrzeć z informacją o naborze, więc 
kandydaci w dalszym ciągu mogą się zgłaszać. Potrzebujemy wyuczonych, 
młodych pracowników.

Rekrutację kandydatów prowadzi Firma JSW Szkolenie i Górnictwo. 

Absolwenci, którzy chcą podjąć pracę w KWK „Pniówek”, właśnie tam 
powinni skierować swoje kroki. Już w październiku planowana jest kolejna 
transza przyjęć. Pracę w kopalni znajdzie ok. 50 osób. – Poszukiwane są 
osoby nie tylko z wykształceniem i doświadczeniem górniczym, mile widziani 
są także elektrycy, ślusarze, ale również osoby niewykwalifikowane jako 
pomoc dołowa lub na zakładzie przeróbczym. Nie będzie natomiast przyjęć 
do pracy biurowej - wyjaśnia Aleksander Szymura.  

Będzie nabór do Przedsiębiorstwa Budowy Szybów       
Nawet kilkaset osób może znaleźć pracę w Przedsiębiorstwie Budowy 

Szybów, które jest obecnie przejmowane przez Jastrzębską Spółkę Wę-
glową. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w usługach górniczych, a jego 
włączenie do struktur JSW pozwoli na samodzielne realizowanie prac 
związanych z pogłębianiem i budową nowych szybów oraz przyśpieszy 
budowę chodników. Wiele wskazuje na to, że przy KWK „Pniówek” po-
wstanie zaplecze administracyjno – biurowe przejętego przedsiębiorstwa.  
W ciągu kilku najbliższych miesięcy ruszy rekrutacja. W przedsiębiorstwie 
pracuje obecnie ok. 300 osób, ale żeby wzmocnić zakład kadrowo, zatrud-
nionych zostanie kilkaset osób – głównie górników, ślusarzy, elektryków 
oraz osób do pomocy dołowej.

 Sabina Bartecka  

zd
j. b

s

Wybory samorządowe – 21 października – ważne terminy
Spis wyborców

Od 1 do 15 października w Urzędzie Gminy Pawłowice, na pisemny 
wniosek wyborcy zostanie udostępniony do wglądu spis wyborców 
(wtorek: 7.30 – 17.00, pozostałe dni tygodnia: 7.30 – 15.30). Udostępnia-
nie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że 
osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje  
w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisa-
ne we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 5)]. Jest on 
również dostępny w  Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy, na 
stronie internetowej:www.pawlowice.pl oraz w urzędzie gminy.

Głosowanie korespondencyjne
Prawo zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego mają 

wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, wpisani do rejestru wyborców w gminie Pawłowice. 
Termin zgłoszenia upływa 8 października 2018 r. Zgłoszenia są przyj-
mowane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, ul. Piastowska 
40, pokój 119, blok B (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30), 
tel. 33/813 63 74 lub 33/812 60 39. Zgłoszenie może być dokonane ust-
nie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skrzynka ePUAP  
– o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury 

w Bielsku-Białej albo na adres e-mail: bbi-sekretariat@kbw.gov.pl. Wzór 
wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

Głosowanie przez pełnomocnika
Prawo zgłaszania zamiaru głosowania przez pełnomocnika mają wy-

borcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat i są wpisani do rejestru wyborców w gminie Pawłowice. 
Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa  
12 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu 
Gminy Pawłowice. Jeżeli chcemy wycofać udzielone pełnomocnictwo, 
musimy do 19 października złożyć wójtowi stosowne oświadczenie. Po 
upływie tego terminu oświadczenie o wycofaniu pełnomocnictwa  można 
złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, 
że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. Wzór wniosku o udzielenie peł-
nomocnictwa dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 
gminy, na stronie internetowej:www.pawlowice.pl oraz w urzędzie gminy.

Uwaga!
W przyszłym wydaniu gazety specjalny dodatek poświęcony wybo-

rom samorządowym, w którym przedstawimy najważniejsze informacje,  
o których powinien wiedzieć każdy wyborca, przedstawimy też wszystkich 
kandydatów do Rady Gminy, Rady Powiatu i osoby startujące w wyborach 
Wójta Gminy.

Obrady radnych na 
kanale YouTube

W nowej kadencji, sesje rady gminy będzie można 
oglądać na gminnym kanale YouTube. 18 września, radni 
po raz pierwszy mogli przetestować indywidualne mi-
krofony.

Próba mikrofonu odbyła się podczas obrad Komisji Wspólnej Rady 
Gminy Pawłowice, 18 września. Radni po raz pierwszy wtedy korzystali 
z indywidualnych mikrofonów, a obraz z sali sesyjnej można było 
śledzić w czasie rzeczywistym na gminnym kanale YouTube. Próba 
wypadła dobrze, ale na regularne transmisje trzeba będzie jeszcze 
poczekać kilka tygodni. 

W nowej kadencji, obrady rady gminy muszą być nagrywane,  
a transmisje udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej gminy. Taki obowiązek nakłada na samorządy 
znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z dnia 9 maja 2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994). bs
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4 RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

Tomasz Sobocik 
czwarty na świecie!

Ogromny sukces fryzjera z Pawłowic. Tomasz Sobocik 
prowadzący salon fryzjerski w centrum Pawłowic zajął 
czwarte miejsce podczas Mistrzostw Świata w Paryżu.

Nominację do mistrzostw zdobył podczas mistrzostw Polski  
w marcu 2018 roku. W swoim pierwszym konkursie utalentowany 
fryzjer zdobył od razu wicemistrzostwo Polski we fryzjerstwie męskim. 
Tak dobre miejsce oznaczało powołanie do kadry Polski i zaproszenie 
na Mistrzostwa Świata. Zawody odbyły się 9 i 10 września. Rywalizacja 
najlepszych fryzjerów świata o najwyższe trofea wymagała wielu 
miesięcy przygotowań i żmudnych treningów. Tomasz Sobocik szkolił 
się u najlepszych trenerów i stylistów naszego kraju. – Do mistrzostw 
przygotowywałem się od maja – opowiada fryzjer. - Praktycznie każdy 
weekend spędzałem w Olsztynie na treningach kadry. Łącznie na przy-
gotowanie do zawodów poświęciliśmy około 700 godzin.    

W Olsztynie pod okiem wielokrotnych mistrzów fryzjerstwa To-
masz Sobocik oraz inni członkowie kadry szlifowali nie tylko swoje 
umiejętności czysto techniczne, ale także skuteczną motywację  
i opanowanie stresu, który w czasie takich zawodów jest ogromny. 
Uczestnicy poznali nie tylko możliwości swoich rąk, ale także ograni-
czenia psychiki, bo to właśnie stres potrafi najskuteczniej pokrzyżować 
ich plany. 

W tym roku w Paryżu kadra naszego kraju w składzie: Jolanta 
Ratajczak, Tomas, Sobocik i Jacek Chamera zaprezentowała się  

w konkursowych męskich fryzu-
rach klasycznych. Odbyły się także 
konkursy fryzur damskich oraz po 
raz pierwszy w historii swoje umie-
jętności zaprezentowali barberzy.

Nasi reprezentanci wywalczyli 
czwarte miejsce przegrywając  
z Włochami, Rosją i Japonią.   
– Chociaż 4 miejsce uważane jest za 
najgorsze, to dla mnie fakt znalezie-
nia się w gronie czterech najlepszych 
fryzjerów świata jest powodem do 
dumy – przyznaje Tomasz Sobocik. 
- Ale czwarte miejsce to też duża 

lekcja pokory i motywacja do jeszcze większej pracy, bo w przyszłym 
roku na wiosnę odbędą się Mistrzostwa Polski, z których zamierzam 
wrócić ze złotym medalem.

Tomaszowi Sobocikowi podczas mistrzostw w Paryżu kibicowali 
klienci, ale również pracownicy salonu. - Szczególnie podziękowania 
kieruję do moich pracowników za to, że dzielnie zastępowali mnie  
w pracy podczas moich wyjazdów na treningi kadry, ale również do 
klientów za dużą wyrozumiałość z powodu moich licznych nieobec-
ności. Jestem dumny, że jako jedyny Ślązak mogłem sławić w świecie 
gminę Pawłowice i powiat pszczyński podczas największej imprezy 
fryzjerskiej na świecie - mówi fryzjer. 

Marzeniem Tomasza Sobocika, który od 15 lat prowadzi w Paw-
łowicach salon fryzjerski „Tomasz Sobocik Fryzjerstwo”, jest podium 
Mistrzostw Świata. 
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Rowery do dyspozycji 
mieszkańców! 

Rowery gminne w ładnym, żółtym kolorze, już w środę, 
3 października, staną w kilku miejscach na terenie gminy. Wy-
pożyczenie jednośladu będzie kosztować 1,5 zł za 30 minut. 

Mieszkańcy naszej gminy, podobnie jak mieszkańcy dużych miast 
będą mogli korzystać z rowerów, które będą do wypożyczenia w pięciu 
punktach gminy. Rowery będą działać z aplikacją GeoVelo – taką samą 
jak np. w Żorach czy Rybniku. 

Wypożyczalnia rowerów będzie czynna przez cały sezon, czyli od  
1 marca do 30 listopada, zaś samo skorzystanie z niej jest bardzo łatwe. 
Na początek należy ze sklepu Google Play lub AppStore pobrać aplikację 
GeoVelo i zainstalować ją na smartfonie. Następnie należy uruchomić 
aplikację oraz zasilić konto opłatą aktywacyjną w wysokości 10 zł. Później 
pozostaje tylko odblokowanie roweru za pomocą aplikacji i możemy 
ruszyć w teren! Po zakończeniu przejażdżki rower trzeba odstawić  

w jednym z wyznaczonych miejsc i ręcznie zablokować zamek oraz pa-
miętać o zakończeniu jazdy w aplikacji. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej www.geovelo.pl. 

Każdy rower jest wyposażony w urządzenie pozwalające na jego 
bieżącą lokalizację, elektroniczny zamek z modułem GPS oraz modułem 
transmisji danych, zintegrowane światło przednie oraz światło tylne zasi-
lane z dynama, opony nieulegające przebiciom, mały przedni bagażnik, 
nóżkę, dzwonek oraz komfortowe, regulowane siodełko. Dzięki modułowi 
GPS kradzież roweru nie jest możliwa.

Opłata za wypożyczenie roweru będzie wynosiła 1,50 zł za 30 minut, 
3 zł za godzinę lub 9 zł za 24 godziny. System oferuje możliwość wyku-
pienia abonamentu miesięcznego za 49 zł, kwartalnego za 99 zł lub za 
sezon 199 zł.

Rowerowe parkingi będą zlokalizowane w pięciu miejsach: przy cen-
trum przesiadkowym w Pawłowicach, inhalatorium, lodowisku, Gminnym 
Ośrodku Sportu oraz na parkingu w Warszowicach. 

Wypożyczalnia rowerów  powstała w ramach kampanii informacyjno-
-edukacyjnej Gminy Pawłowice na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na 
drogach. Jej hasło to: „Z alkoholu rezygnuję - rowerem trasy pokonuję”. bs
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WYDARZENIA

Mamy dwa Złote Laury!
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „TAD” Tade-

usza Pisarka z Pawłowic oraz Gospodarstwo Rolne Iwony 
i Jerzego Hławiczków z Jarząbkowic zostały nagrodzone 
podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji Złotych Laurów 
Przewodniczącej Rady i Starosty Pszczyńskiego.

Uroczysta gala odbyła się 21 września w sali lustrzanej pszczyńskiego 
zamku. Uroczystość zgromadziła tłumy, wśród których znaleźli się nie tylko 
nominowani i ich rodziny, ale także m.in. laureaci poprzednich edycji, 
społecznicy oraz samorządowcy. 

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja 
gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców posiadających 
siedzibę w powiecie pszczyńskim. Nagrodzeni otrzymują statuetkę „Laur 
Przedsiębiorczości”, a nagrody przyznawane są w kategoriach: „Produkcja”, 
„Usługi”, „Handel” oraz „Rolnictwo”. Wręczane są także specjalne wyróżnie-
nia dla mikroprzedsiębiorców.

- Te laury są dowodem na to, że ziemia pszczyńska bogata jest w dobrych 
przedsiębiorców. Nie byłoby potrzeby przyznawania takiej nagrody, gdyby nie 
wasza codzienna, ciężka praca. To dzięki wam samorządy i mieszkańcy mogą 
liczyć na stabilny rozwój tej ziemi - mówił starosta pszczyński, Paweł Sadza, 
który wraz z przewodniczącą rady Barbarą Bandołą otworzyli uroczystość.  

W tym roku do naszej gminy trafiły aż dwie statuetki. Nagrodę  
w kategorii „Handel” otrzymała Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 
"TAD" Pisarek Tadeusz z Pawłowic. - Serdecznie dziękuję rodzinie, synom, 
synowym i wszystkim pracownikom, którzy tworzą naszą firmę i którzy 
zawsze są serdeczni i mili dla klientów. Bo to jest podstawa - mówił Tadeusz 
Pisarek odbierając nagrodę. 

Laur specjalny w kategorii „Rolnictwo” otrzymało Gospodarstwo 
Rolne Iwony i Jerzego Hławiczków z Jarząbkowic. - Współpracujemy  
z Uniwersytetem Rolniczym w Poznaniu. Staramy się wprowadzać jak naj-
lepsze technologie, żeby zapewnić dobrą, zdrową żywność- mówił Jerzy 
Hławiczka, który gospodaruje na ponad 300 ha ziemi.
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Jakie inwestycje 
z funduszu sołeckiego 
w 2019 r.?

Od 18 do 26 września trwały zebrania wiejskie do-
tyczące realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego  
w przyszłym roku budżetowym – 2019.  

Zebrania cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców, a naj-
większą frekwencję zanotowano w Osiedlu Pawłowice, gdzie realizację 
wniosków przegłosowało ponad 80 osób. W sołectwie tym zgłoszono 
5 wniosków, a 3 z nich uzyskały najwyższą liczbę głosów, mieszczącą 
się w przypadającej sołectwu kwocie funduszu. W Warszowicach 

realizowanych będzie 9 wniosków (jeden odrzucono). W pozostałych 
sołectwach zgłoszone przedsięwzięcia nie przekraczały wydzielonej 
kwoty i wszystkie przedstawione inwestycje będą realizowane w przy-
szłym roku. Na wszystkie sołectwa przypada łącznie 408 tys. 572,26 zł.     

W ramach funduszu sołeckiego można realizować zadania, które 
należą do zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy obowiązującą 
do 2025 roku. Będą to m.in. II etap rozbudowy placu zabaw w Osiedlu 
Pawłowice, zagospodarowanie Centrum Przyjaznego Rodzinie w War-
szowicach, modernizacja toalet w OSP Golasowice, montaż wyświetlacza 
prędkości samochodów w Pniówku, budowa oświetlenia ul. Wiejskiej  
w Jarząbkowicach, zakup sprzętu do ćwiczeń i startów dla OSP Krzyżo-
wice, zakup sprzętu elektronicznego do Przedszkola nr 1 w  Pawłowicach 
oraz wiaty rowerowej przy szkole w Pielgrzymowicach. Szczegółowy 
wykaz zadań wraz z kwotami w kolejnym wydaniu gazety. bs  

Złoty Laur w kategorii „Handel”:
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ,,Tad" 

Piekarnia Cukiernia
To rodzinna firma trudniąca się cukiernictwem i piekarnic-

twem. Zapewnia obszerną gamę pieczywa produkowanego w 
oparciu o tradycyjne receptury. W swoim asortymencie posiada 
m.in. chleb, bułki, kołaczyki oraz ponad 100 rodzajów ciast, tor-
tów i ciasteczek. W 2010 roku w konkursie „Firma z Tradycjami" 
otrzymała Medal Wojana. Firma zatrudnia w sumie 35 pracow-
ników, którzy są szkoleni pod okiem najlepszych technologów.

Laur specjalny w kategorii ,,Rolnictwo": 
 Gospodarstwo Rolne Iwona i Jerzy Hławiczka

Gospodarstwo Iwony i Jerzego Hławiczków to gospodarstwo 
rodzinne. Do 2016 roku prowadziło produkcję zwierzęcą typu 
mlecznego. Osiąga plony na poziomie europejskim, wprowadza 
nowe technologie produkcji roślinnej m.in. poprzez stosowanie 
technologii bezorkowej, ograniczając tym samym emisję CO2 
oraz prowadzi doświadczenia polowe dotyczące stosowania 
fungicydów. Na swoim koncie ma także sukcesy związane  
z hodowlą klaczy i koni, które zdobywają prestiżowe wyróżnienia.
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Z ŻYCIA GMINY

Matematyka wcale 
nie jest nudna!

Wielkie biwakowanie 
z harcerzami

Dzień Kropki  
w przedszkolu

Matematyka to nie tylko żmudne obliczenia, „suche” 
liczby, trudne zadania i skomplikowane, złożone problemy, 
ale również ciekawe zagadki i wesoła zabawa z rówieśnikami.

Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich dla dzieci i mło-
dzieży w gminie Pawłowice PRZYJACIELE oraz Pawłowicki 
Szczep Harcerski CTW zapraszają na Wielkie Biwakowanie.

Kropki różnej wielkości i koloru dominowały 14 i 18 
września w przedszkolu w Golasowicach.

Z takiego założenia wyszło Stowarzyszenie Przyjazny Zakątek, które 
od września organizuje cykl zajęć dla dzieci. – Chcemy przekonać dzieci, 
że matematyka nie jest trudna, że matematykę da się lubić. A przy okazji 
można wspaniale się bawić – mówi Justyna Ster, prezes stowarzyszenia, 
którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.  

W ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków 
programu Działaj Lokalnie, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Centrum Społecznego Rozwoju, 19 września w Pniówku odbył się 
Piknik Matematyczny. W plenerze przy Domu Ludowym dzieci i ich 
opiekunowie budowali figury geometryczne z pianek i paluszków, od 
czasu do czasu z przyjemnością pałaszując poszczególne elementy 
konstrukcji. – Trzeba było uważać, bo paluszki się łamały – śmieje się 
9-letnia Maja z Pniówka.

Zajęcia dla dzieci prowadziła Iwona Kacińska z  ze stowarzyszenia 
Ciekawi Świata z Pszczyny: - Dzieci szybko podchwyciły temat. Zbudo-
wały wspaniałe konstrukcje, przy okazji poznając figury geometryczne  
i matematyczne pojęcia - mówi.  

Kolejne zajęcia odbędą się 3 października. Będzie to matema-
tyczna gra terenowa przeprowadzona wspólnie z harcerzami, na 
zakończenie której odbędzie się ognisko (o biwaku piszemy obok). 
Podsumowaniem cyklu będzie konkurs matematyczny z nagrodami. 
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie i w każdej chwili można do 
nich dołączyć. Zapraszamy dzieci w wieku do 10 lat, zarówno niepeł-
nosprawne, jak i pełnosprawne. Koszt zajęć to tylko 2 zł. Informacje: 
www.przyjaznyzakatek.pl. 

Kilka zdań o stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Przyjazny Zakątek powstało we wrześniu 2017 

roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. - Celem naszej 
działalności jest szeroko pojęta pomoc dzieciom niepełnosprawnym 
oraz przewlekle chorym oraz ich rodzinom – mówi Justyna Ster, prezes 
stowarzyszenia. - Ponieważ sami jesteśmy rodzicami takich dzieci, wiemy 
jak trudna to droga.

Członkowie stowarzyszenia spotykają się w każdą środę o godz. 
16.00 w Domu Ludowym w Pniówku. – Znalazłam tutaj swoje miejsce. 
Tworzymy jedną wielką rodzinę – przyznaje mieszkanka Jastrzębia 
– Zdroju, która od 12 tworzy rodzinę zastępczą dla dziewczynki  
z zespołem FAS. – Wymieniamy się doświadczeniami, spędzamy miło 
czas, ale także chociaż przez chwilę możemy odpocząć i nabrać sił do 
codziennych trudów i gonitwy po lekarzach.

 Sabina Bartecka

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Działaj 
Lokalnie X Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Centrum Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Społecz-
nego Rozwoju. Skierowany jest do wszystkich, którzy kochają góry! 

W ramach projektu odbędzie się siedem wycieczek w góry, dwa 
harcerskie biwaki oraz gra terenowa „100 lat Niepodległa”. 

We wrześniu harcerze zdobyli Korbielów, Babią Górę i Wielką 
Raczę. Czekają ich jeszcze górskie wędrówki na Rysiankę (6.10.2018), 
Wielką Raczę i Przegibek (7.10.2018), Soszów i Stożek (13.10.2018) oraz 
Błatnią i Klimczok (14.10.2018). Na wszystkich wyjazdach piechurom 
towarzyszyć będzie przewodnik. 

W ramach projektu odbędą się również dwa biwaki w harcerskim 
klimacie (20/21 października oraz 27/28 października). Baza obozowa 
znajdować się będzie w Osiedlu Pawłowice (tzw. Kambodża).

Ciekawie zapowiada się również gra terenowa z zadaniami doty-
czącymi II wojny światowej, która odbędzie się 20 i 21 października.    

Na wyjazdy mogą zapisywać się wszyscy chętni. Uczestnicy 
pokrywają koszt dojazdu, który jest uzależniony od liczby chętnych. 

ZAPISY: ewciatk2@wp.pl, tel. 506153095, Facebook: Ewa Tokarczyk 
Królik.

Placówka przedszkolna we współpracy z Biblioteką Publiczną - filia 
Golasowice zorganizowała Dzień Kropki. Obchody miały związek  
z bohaterką książki „Kropka” Petera H. Reynoldsa. Pani bibliotekarka 
zapoznała dzieci z opowiadaniem o małej dziewczynce Vasthi, która 
dzięki kropce postawionej na kartce papieru uwierzyła w siebie. 
Zwróciła  uwagę, że nie należy się tak szybko poddawać w przypadku 
niepowodzeń. 

Przedszkolaki z radością przystąpiły do zadań, które dla nich 
przygotowano. Jedno z nich polegało na wyszukaniu w otoczeniu 
zwierząt, kwiatów oraz przedmiotów z kropkami. Przedszkolaki 
wykonały mandale kropkowe („Krasnale”) i różne postacie z kropek 
(„Biedronki”). Nie obyło się bez kropkowego poczęstunku - cukierków. 
Miłym akcentem kończącym obchody tego dnia były bańki mydlane  
i pamiątkowe zdjęcia.
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SZKOLNE SPRAWY

Co słychać w ZSO?
Postanowiliśmy sprawdzić, co nowego dzieje się  

w poszczególnych placówkach oświatowych w naszej gmi-
nie. Naszą podróż rozpoczęliśmy od Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Pawłowicach.

Najpierw statystyka
Do szkoły uczęszcza 385 uczniów. W Liceum Ogólnokształcącym, 

gdzie w tym roku szkolnym uruchomiono dwie klasy liczące łącznie 52 
uczniów, edukację rozpoczęło 134 uczniów. Młodzież uczy się w klasie 
mundurowej oraz po raz pierwszy w klasie o profilu medycznym, która 
powstała dzięki współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym 
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego 
w Dąbrowie Górniczej, prowadzącą licencjackie i magisterskie studia 
m. in. z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego czy zdrowia 
publicznego.

Najwięcej uczniów pobiera naukę w Technikum – 165. Dużym powo-
dzeniem podczas tegorocznego naboru cieszyło się Technikum Logistycz-
ne oferujące praktyki w JAS-FBG S.A.. Zgłosiło się ponad 40 osób, jednak 
ze względu na możliwość odbycia praktyki, przyjęto 25 najlepszych. 
23 uczniów kształci się w Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji, a 32 
uczniów w Technikum Elektrycznym i Technikum Górnictwa Podziemne-
go.  Technikum Elektryczne to nowa propozycja pawłowickiego Zespołu 
Szkół, natomiast technikum górnicze zostało wznowione po kilkuletniej 
przerwie spowodowanej kryzysem w branży górniczej. Chęć kształcenia 
wyraziło łącznie 40 osób. W szkole branżowej uczy się 86 uczniów, w tym 
30 w klasie pierwszej wielozawodowej.

Strefa chillout
Białe stoły i ławy z poduszkami w kolorze niebieskim – nowoczesna 

strefa chillout została oddana na początku września. Ciekawie zaaran-
żowana przestrzeń szybko stała się ulubionym miejscem wypoczynku. 
– Bardzo fajne miejsce – przyznaje Marta Uryga. – Jest cicho i spokojnie. 
Uczniowie spotykają się tutaj na przerwach oraz w czasie tzw. „okienek”. 
– Zawsze jest dużo ludzi, trzeba przyjść wcześniej, żeby zająć sobie miejsce 
– dodaje Karolina Marzec.

W ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie”, 
który był realizowany w okresie od lutego do czerwca 2018 r.  
w szkołach zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów 
z języka angielskiego, fizyki, matematyki i biologii.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pawłowicach było to 449 
godzin, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach 537 
godzin, w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach 140 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie”  

Strefę relaksu zaprojektowała Michalina Łomozik z Pawłowic, na-
tomiast realizacją zajęli się konserwatorzy i uczniowie, którzy sami 
przygotowali stoły i ławy z drewnianych palet. – W 80 procentach strefa 
została sfinansowana z pozyskanych środków np. od sponsorów czy firm 
współpracujących ze szkołą w ramach klas patronackich – mówi dyrektor 
szkoły Andrzej Wowra.

Zielona pracownia
ZSO w Pawłowicach otrzymał dofinansowanie na utworzenie Zielonej 

Pracowni. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości prawie 30 tys. zł jesz-
cze w tym roku w szkole powstanie nowoczesna pracownia do biologii, 
ze stanowiskami do ćwiczeń laboratoryjnych.
Powstaną dwie ultranowoczesne pracownie za 1 mln zł

W ubiegłym tygodniu do szkoły dotarła bardzo dobra informacja  
o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację 
projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposaże-
nie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice” , w ramach 
którego zostaną zbudowane dwie bardzo nowoczesne pracownie: jedna 
do logistyki, a druga do chłodnictwa i klimatyzacji. Całkowita wartość pro-
jektu to 1 mln złotych. ZSO Pawłowice realizuje obecnie projekt „Kariera  
i kompetencje…” ze środków UE.  Uczniowie biorący udział w projekcie w 
czasie wakacji letnich odbywali płatne staże zawodowe w firmach KSSE 
oraz w JAS-FBG. Ponadto grupa uczniów bierze obecnie udział w kursach 
zawodowych m.in. obsługi drukarek 3D, spawania metodą TIG, obsługi 
programów logistycznych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie naby-
wają nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe, które wykorzystają 
po skończeniu szkoły.

Wspólnie z młodzieżą z Estonii, Rumunii i Hiszpanii
Dziewięcioro uczniów ZSO brało udział w międzynarodowej wymianie 

młodzieży w Brennej zorganizowanej przez fundację POWER z Pszczyny  
w ramach programu Erasmus +. Grupie z Polski towarzyszyły ekipy  
z Estonii, Rumunii i Hiszpanii. Projekt zatytułowany „Visual Experience 
with Visual Dreamers” wprowadził uczestników w nowoczesne metody 
kreatywnego myślenia i tworzenia. Podczas warsztatów młodzież dowie-
działa się jak komunikować się z innymi ludźmi, jak najlepiej radzić sobie 
z danym problemem oraz realizować swoje pomysły. bs

godzin oraz w Szkole Podstawowej w Warszowicach - 318 godzin. 
Pozostało do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym tj. od 

września 2018 do czerwca 2019 r odpowiednio: w ZSP w Pawło-
wicach 1309 godzin, w ZSO w Pawłowicach 823 godziny, w ZSP  
w Krzyżowicach 330 godzin i w SP w Warszowicach 740 godzin.  
W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół o łącznej 
wartości 346.396,60 zł. W projekcie bierze udział łącznie 307 uczniów.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie
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WYDARZENIA

Zatrzymajmy te chwile 
– teatr w Pawłowicach 
ma 20 lat!

Dwie dekady temu, za sprawą Ewy Sikory, w Pawłowi-
cach rozpoczęły się regularne zajęcia teatralne. Jubileusz 
był okazją do koncertu wspomnień, podczas którego za-
prezentowały się osoby związane z pawłowickim teatrem 
w minionych 20 latach.

Jubileuszowy Weekend Teatralny, który został zorganizowany 15  
– 16 września, przyciągnął do Centrum Kultury w Pawłowicach wszystkie 
osoby, którym bliski jest pawłowicki teatr. Był to czas refleksji i zadu-
my, wszak te 20 lat to kawał barwnej i ciekawej historii życia młodych 
ludzi, którzy tutaj przeżywali swoją młodość, czasem pierwsze miłości, 
młodzieńczy bunt czy też uczyli się wrażliwości na sztukę. - Każde na-
sze przedstawienie było ogromnym przeżyciem, realizowaliśmy tu swoje 
aktorskie pasje, poznawaliśmy nowych ludzi, pracowaliśmy z ciekawymi 
tekstami – wspomina młodzież. - Nasza instruktorka przekazała nam coś 
wyjątkowego: wrażliwość i wiarę, że jak się bardzo chce, to się uda.

- Pojawiła się 20 lat temu – mówiła o Ewie Sikorze prowadząca koncert 
Grażyna Arczewska, kierowniczka Domu Kultury w Osiedlu Pawłowice. 
– To dzięki Ewie, która jest jednocześnie aktorką, reżyserką, scenografką  
i aktorką, mamy w Pawłowicach 4 grupy teatralne (piąta się organizuje), 
mnóstwo zrealizowanych inscenizacji i wspaniałych przedstawień.

Wyrazem podziękowań dla publiczności oraz mentorki był wspaniały 
koncert, podczas którego wystąpiła młodzież z grupy musicalowej eM 
oraz osoby, które były związane z grupami teatralnymi w minionych la-
tach. Na scenie zobaczyliśmy: Karolinę Knapik, Martę Olszewską, Dawida 
Maja, Marię Orszulik, Klaudię Macharzyńską, Wiktorię Domin, Kamilę 
Czyż, Kamila Bączkiewicza, Dominikę Łozowską, Piotra Wdowczyka, 
ale też Artura Plintę, Dominikę Kozak i Piotra Karzełka. Młodym wyko-
nawcom akompaniował na fortepianie Karol Lucjan. Wystąpiła również 
Monika Stuchlik, której akompaniowała Joanna Foltyn. Kilkugodzinny 
koncert oczarował publiczność. Wzruszona była również bohaterka 
tego dnia. – Teatr nie tworzy się sam – mówiła Ewa Sikora. – To nie jest 
takie oczywiste, że trafia się na wyjątkowych ludzi. Dla nas to coś więcej niż 
teatr, a dla naszych widzów miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

O tym, że Ewa Sikora ma wiele talentów przekonaliśmy się już daw-
no. Niewiele jednak osób wie, że instruktorka GOK potrafi tak pięknie 
śpiewać. Podczas recitalu, którym Ewa spełniła jedno ze swoich marzeń 

związanych ze śpiewaniem na 
scenie, instruktorce towarzyszyli: 
Sylwia Skiba (fortepian) oraz 
Jacek Frysz (gitara).

Za wszystkie wspólne chwile, 
młodzież podziękowała swojej 
mentorce kwiatami i… oczywi-
ście piosenką. Jubileusz był także 
okazją do wystawienia spektakli, 
na które zaproszono widzów  
w niedzielę oraz otwarcia wspo-
mnieniowej wystawy z rekwizy-
tami i elementami scenografii 
poszczególnych inscenizacji. 

 Sabina Bartecka
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Teatr to magia!
Rozmowa z Ewą Sikorą, która od 20 lat promuje w Pawłowicach teatr. Organizuje konkursy, warsztaty i imprezy te-

atralne. W maju tego roku instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury otrzymała odznaczenie „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” 
za wyjątkową rolę jaką odgrywa w środowisku, propagując kulturę teatralną w gminie Pawłowice.  

Zacznijmy inaczej. Jak aktorka gra-
jąca na drugim końcu Polski trafiła do 
Pawłowic? 

Ewa Sikora: Trochę przez przypadek. 
Przez 10 lat pracowałam w Teatrze Lalkowym  
w Zielonej Górze. Był to teatr objazdowy, 
zawoziliśmy nasze spektakle do najdalszych 
zakątków Ziemi Lubuskiej. Prezentowaliśmy 
je w małych i ciasnych domach kultury oraz 
w klubach ruchu. Zagrałam również kilka 
dużych i małych ról na Scenie Dramatycznej. 
Obowiązki rodzinne spowodowały jednak, 
że postanowiłam wrócić na Śląsk i poświęcić 
się wychowywaniu dzieci. Kiedy młodszy syn 
podrósł, pomagałam przygotowywać jego 
klasie przedstawienie. Stwierdziłam wtedy, 
że lubię pracować z dziećmi. Zawsze wielką 
radością było dla mnie robienie teatru. Nie 
zależało mi na karierze. Bardziej na zdobywaniu nowych doświadczeń.

Czy już jako dziecko chciała pani zostać aktorką?
Miałam zdolności aktorskie. Jako dziecko bardzo lubiłam udawać, 

parodiować różne osoby. Wymyślałam śmieszne monologi, śpiewałam 
przed znajomymi Niemena, Krawczyka. Ale nie wierzyłam w siebie. 
Wiele osób namawiało mnie na studia aktorskie, ale mnie wydawało się, 
że nie mam wystarczających zdolności. Lubiłam też rysować, śpiewać  
i tańczyć – w siódmej klasie założyłam nawet z koleżankami z klasy zespół 
taneczny. Jednak wada kręgosłupa wykluczyła mnie z tańca. W liceum 
występowałam w szkolnym kabarecie, zaczęłam też działać w Teatrze 
Poezji w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Wtedy poważnie zaczęłam 
myśleć o aktorstwie.

Aby zdobyć zawód, wybrała pani Studium Teatrów Lalkowych  
w Będzinie. Szybko została pani zauważona.

Zakochałam się w teatrze lalkowym. Zdobyłam ogromne doświadcze-
nie i przekonałam się jak ważna w teatrze jest plastyka – sama robiłam 
dekoracje, lalki i rekwizyty. Po ukończeniu szkoły współpracę zapropo-
nował mi dyrektor Sceny Lalkowej w Zielonej Górze. Spędziłam tam  
10 wspaniałych lat.

Zajęcia w Pawłowicach prowadzi pani od 20 lat. Od początku 
były tłumy chętnych?

Kiedy zaczynałam, nie było w Pawłowicach regularnych zajęć te-
atralnych. Na pierwsze spotkanie przyszło bardzo dużo ludzi. Powstały 
trzy grupy liczące po 20 osób. Po kilku miesiącach została z tego połowa  
i powstały dwie grupy. Pierwszy spektakl „Radosne kolędowanie” na bazie 
Szopki Krakowskiej zagraliśmy w grudniu 1998 roku.      

A teraz przewrotnie. Po co teatr dzie-
ciom i młodzieży?

Teatr to magia. Tutaj nieśmiali stają się 
odważni, indywidualiści zaczynają pracę  
w grupie, wszyscy uczą się wrażliwości  
i pewności siebie. Uważam, że dzięki magii 
teatru żyje się ciekawiej i lepiej. 

Praca z młodymi ludźmi z pewnością 
wymaga trudu.

Zawsze uważałam, że teatr ma przede 
wszystkim uczyć poprzez zabawę. Nie można 
„tresować” dzieci, wymagać od nich za dużo, 
bo wtedy one gubią swoją naturalną energię. 
A takie wyuczone, sztuczne odgrywanie scen 
nie jest fajne! Dlatego często pracujemy 
poprzez improwizację. Dzieci czasem same 
wymyślają temat, nad którym chcą pracować. 
Współtworzą spektakl. Moim zdaniem jest im 

pomóc, ukierunkować ich pracę, wskazać błędy, pochwalić.
Wyreżyserowała pani 35 przestawień, a także mnóstwo etiud  

i występów. Przez te dwadzieścia lat z pewnością trafiło do pani wiele 
utalentowanych dzieci.

Bywały dzieci bardzo zdolne. Jednak sam talent nie wystarczy. Ważna 
jest chęć współpracy. Praca w teatrze to także praca nad dykcją, ruchem. 
Żeby odnieść sukces, potrzeba dużo samozaparcia.

Nie każdy jednak chce zostać aktorem. Niektórzy z pewnością 
przychodzą na zajęcia, bo lubią teatr.

Oczywiście. Jest taka teoria, z którą się zgadzam, że każde dziecko 
ma naturalne zdolności aktorskie i dobry instruktor jest w stanie je wy-
dobyć i rozwinąć. Dziecko musi mu jednak w tym pomóc, bo bez tego 
zaangażowania nawet największy talent może się nie ujawnić i zostanie 
zmarnowany.                

Co się zmieniło przez te 20 lat?
Zmieniła się rzeczywistość, zmieniły priorytety młodych ludzi, no i… 

czas się skurczył. Młodzież jest okropnie zabiegana, zajęta, brakuje jej 
czasu, także na teatr. Najważniejsze są oceny, testy, planowanie kariery, 
ale też komputer, telefon komórkowy i media społecznościowe. Dziś mniej 
jest zabawy, luzu, dystansu. Jest za to ogromna presja. 

A jednak wciąż pojawiają się młodzi ludzie chętni do pracy. To 
ta magia teatru?

W teatrze wszystko dzieje się inaczej. Żeby kochać teatr, trzeba też 
kochać ludzi. Teatr wymaga otwartości, współdziałania, bliskości. Reszta 
dzieje się sama. Ot taka magia! 

 Rozmawiała Sabina Bartecka
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Młodzieżowa Rada Gminy
24 września, uczniowie wybierali 

swoich reprezentantów do Młodzieżowej 
Rady Gminy. Jej zadaniem będzie opi-
niowanie spraw dotyczących młodzieży. 
Pierwsze posiedzenie już 8 października 
o godz. 15.00 w auli „Przylądek Talentów” 
w SP-1 Pawłowice. 

Młodzieżową Radę Gminy tworzą:  
Monika Wosińska (SP1 Pawłowice)

Marta Gajda (SP1 Pawłowice)
Natalia Bronny (SP2 Pawłowice)

Paulina Macharzyńska (SP2 Pawłowice)
Olga Fryszkowska (SP2 Pawłowice)
Mateusz Gabryel (SP2 Pawłowice)

Julia Kieloch (SP Warszowice)
Magdalena Twardzik (SP w Golasowicach)

Kamil Dawid (ZSO w Pawłowicach)
Klaudia Węglorz (ZSO w Pawłowicach)
Szymon Klimosz (ZSO w Pawłowicach)

Kornelia Kloczkowska (SP w Pielgrzymowicach)
Anna Szuścik (SP Pielgrzymowicach)

Rozalia Woźny (SP w Pielgrzymowicach)

Wybory odbyły się we wszystkich szkołach 
poza Krzyżowicami, gdzie żaden z uczniów 
nie zdecydował się na kandydowanie oraz 
Pielgrzymowicami, gdzie kandydatów było 
tyle ile mandatów.   
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Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież miesz-
kająca i ucząca się na terenie gminy Pawłowice. Prace będą 
oceniane w 2 kategoriach: 1) uczniowie klas I-VI, 2) uczniowie 
klas VII-VIII, gimnazjum i szkoły średniej.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie 
prace powstałe w 2018 roku. Zdjęcia należy dostarczyć 
osobiście lub na adres organizatora prac w formie odbitek 
fotograficznych i elektronicznej na nośniku CD (JPG,TIF)  
w formacie min.13x18 cm. Zdjęcia nie mogą być korektowane 
komputerowo.

sala widowiskowa Centrum Kultury
bilety w kasie lub online
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Złoty Talizman po raz ósmy!
W ostatni weekend września najważniejszy był folklor, a wraz z nim muzyczny przegląd zespołów ludowych. Było 

muzycznie, kolorowo, a przy tym bardzo wesoło.
29 i 30 września, w Centrum Kultury w Pawłowicach odbył się  

VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”. 
– Cieszymy się, że nasz przegląd z roku na rok przyciąga coraz więcej 
zespołów z coraz dalszych zakątków Polski – mówił Mariusz Grygier, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.

Na pawłowickiej scenie zaprezentowało się łącznie 31 zespołów, 
które rywalizowały w dwóch kategoriach: a capella i z akompania-
mentem. Aż 450 wykonawców stanęło na scenie, by promować 
tradycję, obrzędy i muzykę ludową. Przegląd zorganizowany po 
raz pierwszy przy współudziale Regionalnego Instytutu Kultury  
w Katowicach okazał się nie tylko konkursem, ale przede wszyst-
kim świętem folkloru i spotkaniem osób, którym bliski jest śpiew 
ludowy. Sam konkurs miał godną oprawę. Uroczyste jego podsu-
mowanie rozpoczęło się korowodem po centrum Pawłowic przy 
akompaniamencie orkiestry dętej Dechovka i pod batutą Grzegorza 
Pakury, który również z wdziękiem i humorem prowadził uroczystość.  
W Centrum Kultury najpierw zaprezentowały się zespoły folklory-

styczne naszej gminy: Niezapominajki, Jarząbkowianki i Talizman, 
a następnie wystąpili laureaci przeglądu. – Jesteśmy zaszczyceni 
mogąc gościć tak wspaniałe zespoły – mówił wójt gminy Franciszek 
Dziendziel, po ogłoszeniu wyników. – Zespoły folklorystyczne są  
w naszej gminie zauważane i doceniane. 

Główna nagrodę „Złoty Talizman” otrzymał bardzo energetyczny 
i pięknie prezentujący się zespół Echo Łysicy, który przyjechał do 
Pawłowic aż z Gór Świętokrzyskich. Liczący 20 osób zespół w tym 
roku świętuje 10-lecie istnienia. W ubiegłym roku zdobył Grand Prix 
przeglądu w Żorach, a jego największy sukces to II miejsce podczas 
międzynarodowego przeglądu w Będzinie. Echo Łysicy ma w swoim 
repertuarze  poza utworami ludowymi również pieśni patriotyczne, 
pasyjne oraz kościelne. 

W kategorii a capella aż trzy zespoły zdobyły równorzędne  
I miejsca: Mizerowianie, Tkocze z Wisły oraz Małokończanie z GOK 
Zebrzydowice. Wśród zespołów z akompaniamentem zwyciężyli 
Bobrowczanie (GCKiS Bobrowniki). bs   
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Piękny debiut 
warszowickiej drużyny

Zajęcia w wodzie dla przedszkolaków  

Dzieci pożegnały lato 
tańcem

Monika Wosińska i Klaudia Szmidt, 16-latki z Pawło-
wic, zostały najmłodszymi medalistkami Mistrzostw Polski 
Mikstów w siedmioletniej historii rozgrywek.

Rozpoczęły się zapisy na zajęcia rekreacyjne w wodzie dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), organizowane 
przez Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach.

19 września, przez kilka godzin hala sportowa GOS 
Pawłowice rozbrzmiewała muzyką i zapełniła się po brzegi 
małymi tancerzami. 

Zawody odbyły się w dniach 14 – 16 września, w hali curlingowej  
w Łodzi. O prymat najlepszego mikstu zmierzyło się siedem zespołów  
z całej Polski. Po raz pierwszy w zawodach wzięli udział zawodnicy 
naszej gminy. W drużynie KS Warszowice, oprócz bardziej doświadczo-
nych zawodników jak: Rafał Krystkiewicz i Damian Herman, wystąpiły 

Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki lub w czwartki (do wyboru), 
w godzinach 18.00 – 18.30, w okresie od października do marca. Mie-
sięczna opłata za udział w zajęciach wynosi tylko 80 zł i obejmuje wejście 
na basen raz w tygodniu dla rodzica i dziecka na 90 minut, w tym jest 
30 minut zajęć z instruktorem. Pozostałe 60 minut można wykorzystać 
na dodatkową zabawę i korzystanie z atrakcji dostępnych na basenie.

Zapisy w kasie Gminnego Ośrodka Sportu lub pod numerem tele-
fonu: 32 472 42 15. Pierwsze zajęcia 1 października! 

Kilkaset przedszkolaków i dzieci najmłodszych klas szkół pod-
stawowych uczestniczyło w zabawie zorganizowanej przez Klub 
Sportowy Active Pawłowice.

Na parkiecie królował taniec, akrobatyka i zumba. - Naszym celem 

dwie młode kadrowiczki: Monika Wosińska i Klaudia Szmidt. Dla zdolnych 
szesnastolatek zawody miały być okazją do zdobywania doświadczenia 
na przyszłość. Okazały się natomiast spełnieniem marzenia o podium.  

Zanim jednak nasze zawodniczki oraz pozostali członkowie dru-
żyny sięgnęli po laury, najpierw czekał ich swoisty maraton, bowiem 
spędzili na lodzie w ciągu 3 dni prawie dwadzieścia godzin. W dodatku 
rozgrywki zaczęły się dla nich niefortunnie, bo od dwóch porażek,  
w tym z aktualnymi mistrzami Polski. Już jednak kolejne cztery spotkania 
nasi zawodnicy potrafili przechylić na swoją korzyść, wygrywając z POS 
Łódź Szeliga-Frynia, Wa’ku ta Sopot, POS Trach Łódź oraz KKC Kraków. To 
dało naszej drużynie trzecie miejsce w tabeli i okazje do walki o miejsce  
w finale. Ponowne spotkanie z POS Łódź zakończyło się niestety po-
rażką naszych, ale już ruda finałowa i mecz z inną łódzką drużyną POS 
Trach, przyniósł upragnione zwycięstwo 8:2. Była to wygrana na wagę 
brązu, bowiem ostatecznie drużyna z Warszowic została trzecią drużyną 
podczas Mistrzostw Polski. Złotymi medalistami zostali zawodnicy CCC 
Warszawa, a srebrnymi ubiegłoroczni Mistrzostwie Polski POS Łódź 
Smok i JWK.

Warto dodać, że w ten sam weekend inna zawodniczka klubu  
z Warszowic, Ewa Nogły, wspomagająca w tym sezonie drużynę AZS 
Gliwice bardzo dobrze zaprezentowała się ze swoją drużyną na mocno 
obsadzonym międzynarodowym turnieju Kolibris Cup w Pradze. Wśród 
31 drużyn dziewczęta przygotowujące się do Turnieju Kwalifikacyjnego 
do Mistrzostw Europy zajęły 11 pozycję, a w osobno rozgrywanych 
spotkaniach kobiet dotarły do finałów.

była przede wszystkim zabawa, poprzez którą chcemy pokazać dzieciom 
i młodzieży, jak fajną formą sportu, spędzania wolnego czasu jest taniec, 
że warto mieć pasję, że wszystkiego można się nauczyć, trzeba tylko 
chcieć – mówi Bernadeta Mikołajec, organizatorka imprezy.   

Dlatego zabawa zaczęła się pokazem tanecznym, a później była 
już wspólna nauka tańca i zabawa w rytm energetycznej muzyki.

Maluszki były zachwycone. - Najbardziej podobały mi się pokazy 
taneczne w wykonaniu tancerek – mówi Lenka Pudło.

Nauczycielka ZSP Pawłowice przyznaje, że impreza bardzo spodo-
bała się uczniom. - Bardzo energetyczna muzyka, dużo pozytywnej 
energii, dzieci znakomicie się bawiły – mówi Mariola Konofoł. bs      
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 Kronika Policyjna
Pożar na osiedlu

W nocy z soboty na niedzielę (15/16 września) przy ulicy Po-
lnej w Pawłowicach Osiedlu zapalił się samochód osobowy marki 
Peugeot 308. Pojazd znajdował się na parkingu przy budynku,  
w którym kiedyś znajdował się osiedlowy sklep. Obecnie obiekt 
jest nieczynny. Ogień z samochodu przeniósł się jednak na 
elewację i dach budynku, a także na stojącego obok passata. 
Nadpaleniu uległa jego karoseria. Dzięki sprawnej akcji gaśniczej 
udało się zapobiec spaleniu całego obiektu. 

Żelazny Szlak dla 
prawdziwych twardzieli!   

W niedzielny poranek, 23 września, grupa 23 miło-
śników rowerowych wojaży stawiła się na rynku w Paw-
łowicach, mimo zimna i wiatru. Jak co roku, we wrześniu 
Gminne Koło PTTK zaprosiło mieszkańców na rowerową 
przejażdżkę po okolicy. 

Celem było przejechanie 45 - kilometrowej trasy przez Zebrzydo-
wice, Kończyce i odwiedzenie „Żelaznego Szlaku”, czyli nowo budo-
wanej trasy rowerowej prowadzącej śladem dawnej linii kolejowej  
z Zebrzydowic do Jastrzębia-Zdroju. Po drodze nie zabrakło ciekawych 
miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Liczne 
zjazdy i podjazdy, w które obfitują południowe sołectwa naszej gminy, 
tylko uatrakcyjniały rajd i nie były straszne nawet dla najmłodszych 
uczestników eskapady. Po tak mile spędzonym dniu przyszedł czas 
powrotu do domów i na snucie planów na kolejne wyjazdy. Naj-
bliższy już w październiku na Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym. 
Zapisy i informacje na www.pttk.pawlowice.pl oraz podczas dyżurów  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach w drugą i czwartą 
środę miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00.

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.

SOTM 

Sp. z o.o.

Bogusław Gawor
ul. Krucza 18

43-251 Pniówek

FIRMA Z TRADYCJAMI 2018
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Sauna dłużej

Od 1 października zmieniają się godziny otwarcia saun 
znajdujących się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu  
w Pawłowicach.

Teraz z dobrodziejstwa sauny można korzystać przez 
siedem dni w tygodniu od godz. 9.00 do 21.30. Wejście  
z zewnątrz kosztuje 16 zł (bez limitu czasu), natomiast osoby 
przebywające na basenie płacą 5 zł. Sauna poprawia urodę, 
oczyszcza, hartuje organizm, poprawia krążenie – warto za-
rezerwować sobie czas na zabieg, zwłaszcza jesienią i zimą. bs  

Bezpłatne porady 
w Urzędzie Gminy

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

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur

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, ewidencji zwierząt gospodarskich

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

(najbliższy termin 02.10) 
• 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.
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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. 32 391 23 03 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

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

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

OSkład pału

- WĘGIEL ORZECH
- WĘGIEL GROSZEK
- WĘGIEL EKOGROSZEK
- WĘGIEL RETOPAL

ADRES:
Warszowice, ul. Pszczyńska 140

KONTAKT:

600 029 967 ,  600 029 965

OFERUJEMY:

Wysoka jakość Niska cena!

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ

Prywatny Gabinet 
Muzykoterapii oferuje: 

specjalistyczne zajęcia  
dla dzieci z dysfunkcjami

Pielgrzymowice, ul. Gruntowa 3

Więcej informacji pod numerem: 
500 678 393  •  Barbara Baron

Głęboko zasmuceni żegnamy 
 

Józefa Ziętka 
Właściciela i Założyciela Spółek 

Grupy LAKMA
Wspaniałego Człowieka 

Rodzinie i Najbliższym 
Składamy wyrazy najgłębszego 

współczucia 

Zarząd i Pracownicy LAKMA 

7 tysięcy zł do kotła
Możesz otrzymać 7 tysięcy złotych do wymiany 

starego pieca węglowego. Wystarczy, że zgłosisz się do 
Urzędu Gminy.

Jest jeszcze szansa na pozyskanie dotacji do wymiany kotła 
w 2018 roku. Można otrzymać dofinansowanie w wysokości  
70 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7000 
zł pod warunkiem:

- zlikwidowania starego kotła węglowego nie spełniającego 
wymogów 5 klasy,

- posiadania budynku oddanego do użytkowania nie później 
niż do końca 31.12.2012 roku,

- zamontowania m.in. kotła gazowego lub kotła na paliwo 
stałe (węgiel lub pellet) spełniającego wymogi 5 klasy wg we-
dług kryteriów PN-EN 303-5:2012 posiadającego podajnik bez 
drugiego rusztu,

- wykonanie wymiany kotła do 30.11.2018 roku.
Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są 

o złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy w Referacie Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pok 2.5. W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 47 56 328.

Ministerstwo Środowiska roz-
poczęło cykl spotkań w gmi-
nach dotyczący realizacji 
Programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. Spotka-
nie z mieszkańcami gminy 
Pawłowice odbędzie się  
4 października o godz. 18.00  
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Pawłowicach przy ul. Zjednocze-
nia 67. Według informacji uzyskanych 
od organizatorów, podczas spotkania mieszkańcy dowiedzą się 
jak pozyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku 
oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Program przewiduje 
dotację w wysokości od 30 do 90 proc. Reszta kwoty może być 
udzielona poprzez pożyczkę.

Informacje na temat Programu „Czyste powietrze” można 
uzyskać pod numerem tel. 32 60 32 252 lub na stronie inter-
netowej: www.portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-
-programu 

Program Czyste Powietrze

Do wynajęcia w przychodni
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na 

najem lokalu użytkowego na czas określony, o powierzchni 20,55 m kw., położonego  
w przychodni zdrowia w Golasowicach przy ul. Korczaka 6, z przeznaczeniem na dzia-
łalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na świad-
czone usługi zdrowotne. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m kw. – 18,00 zł.

Przetarg odbędzie się 29.10.2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice,  
ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Szczegółowe informacje: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień, w godz. 7.30 -15.30, 
tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314. 

Nabór do GZWiK
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza nabór na stanowisko 

urzędnicze – referent w Dziale Finansowo – Administracyjnym.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach, ul. Orla 11, w godzinach urzędo-
wania. Oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową do 15.10.2018 r. 
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 32 210 28 80, wew. 126.
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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 Gmi-

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

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

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00
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Z ŻYCIA GMINY

Z rodzinnych albumów 
mieszkańców gminy

Do biblioteki po 
wyprawkę dla trzylatka 

W ramach obchodów 
100 lat Niepodległości 
Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Pawłowicach 
przygotowała niezwykłą 
wystawę fotografii. 

Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze czekają na trzylatki, 
które odwiedzą jedną z bibliotek publicznych znajdujących 
się w naszej gminie.  

Na wystawie można zo-
baczyć unikatowe zdjęcia 
przedstawiające mieszkań-
ców gminy podczas różnych 
uroczystości rodzinnych od-
bywających się kilkadziesiąt 
lat temu, ale również daw-
ne budynki, których już nie 
ma lub które diametralnie 

zmieniły swój wygląd. Warto zwrócić uwagę na zdjęcia z  Katowic - 
Szopienic, z pamiętnego roku 1922 r., kiedy to polskie oddziały, były 
uroczyście witane przez Ślązaków, także przez mieszkańców gminy 
Pawłowice.

Materiały na wystawę pochodzą z rodzinnych albumów miesz-
kańców gminy. Wystawę do końca września można oglądać w holu 
Gminnej Biblioteki Publicznej, a następnie będzie można ją zobaczyć 
w budynku inhalatorium. Zapraszamy! 

Ruszył pilotażowy 
projekt dla trzylat-
ków realizowany w ra-
mach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książ-
ka - wielki człowiek”. 
Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwie-

dzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, 
który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czy-
telniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintereso-
wania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połą-
czeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna,  
przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz 
podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać w prawie  
3 tys. bibliotek na terenie całej Polski, w tym w naszej gminie. Do akcji 
włączyła się bowiem Gminna Biblioteka Publiczna oraz wszystkie 
jej filie. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła dla rodziców
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach zaprasza na zajęcia 

w „Szkole dla Rodziców”. Cykl obejmuje 10 spotkań, w trakcie których 
rodzice dowiedzą się jak chwalić i zachęcać swoje pociechy, radzić 
sobie z emocjami, wyznaczać granice swojemu dziecko i rozwiązywać 
konflikty wychowawcze.  Oferta skierowana jest do rodziców, którzy: 

• chcą lepiej rozumieć własne dziecko i  zależy im na dobrej ko-
munikacji z nim,

• chcą nauczyć się rozwiązywać konflikty bez przemocy,
• chcą tak mówić, aby dziecko ich słuchało i tak słuchać, by dziecko 

chciało do nich mówić,
• szukają pomocy w przezwyciężaniu rodzicielskich trudności.
Jeśli nie potrafisz „dotrzeć” do swojego dziecka i szukasz pomocy 

w przezwyciężaniu rodzicielskich trudności,  jeśli chcesz po prostu 
być lepszym rodzicem, te zajęcia są dla Ciebie.

Warsztaty odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paw-
łowicach, ul Górnicza 26. Zapisy przyjmowane są w OPS lub pod 
numerem telefonu  32/47-21-741 lub 739 001 606. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. Planowane rozpoczęcie zajęć – październik  2018 r.

Jesienią do Zakopanego
      Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi  

w Krzyżowicach zaprasza na wycieczkę do Zakopanego. 
Wycieczka odbędzie się 6 października i mogą w niej uczestniczyć 

mieszkańcy gminy Pawłowice. Koszt wyjazdu: 70 zł.
W cenie: przejazd autokarem, przewodnik tatrzański, ubezpie-

czenie uczestników oraz bilety (wstęp do Muzeum Tatrzańskiego, 
wjazd i zjazd na Gubałówkę oraz wejście na cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku). Plan wycieczki: wyjazd o 6.00 spod szkoły w Krzyżowicach, 
zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, czas wolny oraz powrót 
ok 23.00 - 24.00. Zapisy przyjmuje sołtys Beata Wala, tel. 608 246 554.
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