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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Zielona z kanalizacją 
i asfaltem

Dobiegają końca prace przy budowie kanalizacji sani-
tarnej przy ul. Zielonej w Pielgrzymowicach. 

Jeżeli tylko pogoda pozwoli, to całość robót zakończy się jeszcze 
w tym roku. Wykonawca musi jeszcze posadowić przepompownię 
ścieków oraz odtworzyć teren zniszczony w trakcie budowy. Do-
datkowo w ramach zadania, zostaną zdemontowane betonowe 
płyty drogowe i wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej 
długości drogi. Dzięki pracom mieszkańcy ul. Zielonej będą mieć  
i kanalizację, i nową drogę! bs

Boisko jak marzenie!

Ulica Wyzwolenia 
zamknięta aż do świąt  

- Na ten dzień czekaliśmy kilka lat – mówi sołtys Dariusz 
Czakon. – Było warto, bo mamy boisko, które budzi podziw 
i zachwyt.

Powiatowy Zarząd Dróg po raz kolejny przedłużył 
termin zakończenia robót na ul. Wyzwolenia.

Jarząbkowice, jedno z najmniejszych sołectw naszej gminy, ma no-
woczesne boisko umożliwiające uprawianie różnych dyscyplin sportu, 
a także plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu.

Inwestycja zakończyła się w listopadzie. Pierwsze przymiarki 
do budowy boiska i placu zabaw w Jarząbkowicach rozpoczęły się  
4 lata temu. Jednak ze względu na uzgodnienia dotyczące miejsca 
jego lokalizacji, inwestycja była przesuwana w czasie. Wreszcie, kiedy 
wszystko ustalono, inwestycja uzyskała zielone światło i wiosną 2018 
roku ruszyły prace. 

Wykonane boisko umożliwia grę w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. 
Zamontowane dodatkowe bramki o nieco mniejszych wymiarach niż 
standardowe pozwalają na grę w piłkę ręczną i piłkę nożną. Z obiektu 
można korzystać całe dnie, bez ograniczeń. - Boisko cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Ciągle spotykam tutaj dzieci i młodzież. Przychodzą 
także dziadkowie z wnuczętami, rodzice z dziećmi, a także mieszkańcy 
sąsiednich miejscowości – mówi sołtys. – Wszyscy są zachwyceni naszym 
boiskiem.   

Nawierzchnia boiska wykonana została z poliuretanu (korki są więc 

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg PZD w Pszczynie, zakończe-
nie robót związanych z przebudową przepustu na potoku Pawłówka 
w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach planowane jest dopiero na  
24 grudnia 2018 r. To kolejne wydłużenie terminu zakończenia tych 
prac. Zadanie, finansowane przez JSW „KWK Pniówek” w ramach 
naprawy szkód górniczych, realizuje powiat. Od początku inwestycja 
napotyka na utrudnienia: niezgodności pomiędzy projektem, a rze-
czywistym stanem terenu jeżeli chodzi o pomiary geodezyjne spowo-
dowane wpływami szkód górniczych, konieczność poniesienia dodat-

zabronione!), wokół zamontowano piłkochwyty, a otaczające skarpy 
wzmocniono gabionami. Z boiska można korzystać także wieczorami. 
Zastosowano oświetlenie czasowe, które po 30 minutach należy po-
nownie włączyć, żeby móc dalej korzystać z obiektu. Pamiętajmy tylko, 
aby przed wyjściem na zewnątrz, sprawdzić w aplikacji airly.eu, czy stan 
powietrza pozwala na aktywność na świeżym powietrzu.

Doposażono również znajdującą się obok boiska siłownię na świe-
żym powietrzu. Stanęło tam osiem nowych pojedynczych urządzeń do 
ćwiczeń. Nowością, niespotykaną dotąd w naszej gminie, są stół do gry  
w piłkarzyki oraz stojak do gry w kółko i krzyżyk. Natomiast dwa podwój-
ne urządzenia, które wcześniej znajdowały się w Jarząbkowicach, prze-
transportowano do Golasowic i zamontowano przy szkole podstawowej.

Prace wykonywała firma „Budownictwo sportowe - Inżynieria kra-
jobrazu”. Koszt boiska wyniósł 720 tys. zł, natomiast prace związane  
z zagospodarowaniem terenu (parking, chodnik) oraz rozbudowaniem 
siłowni - 200 tys. zł.

Od kilku dni obok boiska i siłowni stoi drewniana altana na spotkania. 
Podobnie jak w pozostałych sołectwach, inwestycja została zrealizo-
wana w ramach inicjatywy lokalnej. Altanę wykonała firma z Bąkowa, 
która w ciągu najbliższych dni powinna już zakończyć wszystkie prace. 
Miejsce do biesiadowania i grillowania jest dostępne dla wszystkich 
mieszkańców, ale osoby korzystające obowiązuje regulamin. Można 
go znaleźć na miejscu.

 Sabina Bartecka

Nowe boisko to nowe możliwości. Można grać w siatkówkę, koszykówkę, 
tenisa, piłkę ręczną oraz nożną. 

kowych nakładów 
finansowych, czy 
natrafienie na nie-
wybuchy z II wojny 
światowej.

W rejonie prze-
pustu droga cią-
gle jest zamknięta,  
a kierowcy – głów-
nie mieszkańcy  

ul. Wyzwolenia, aby dostać się do Pawłowic, korzystają z ul. Zapłocie 
albo jadą aż na ul. Pszczyńską do Warszowic. Początkowy termin 
zakończenia prac zaplanowany na koniec września został wydłużony 
do końca grudnia.

Informację przesłaną do urzędu gminy z PZD Pszczyna – można 
znaleźć na portalu www.pawlowice.pl.
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Słońce obniży koszty 
energii

Trwa budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie 
Gminy, która będzie pełniła jednocześnie funkcję zadasze-
nia parkingu dla samochodów.

Fotowoltaika to jeden z najbardziej ekonomicznych i ekologicz-
nych sposobów pozyskiwania energii. Za pomocą specjalnych pa-
neli umocowanych na dachu budynku czerpiemy energię wprost ze 
słońca. W tym roku na terenie naszej gminy powstały dwie instalacje 
fotowoltaiczne (na dachach Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach 
i Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach), a w trakcie jest budowa 
przy Urzędzie Gminy. Firma z Gdyni, która wykonuje prace, wykonała 
fundamenty, niezbędne do przenoszenia obciążeń konstrukcji stalo-
wej oraz obciążeń od wiatru i śniegu. Tego typu instalacje budowane 
nad miejscami parkingowymi dodatkowo oprócz korzyści z dostawy 
prądu  stanowią ochronę dla samochodów przed słońcem, śniegiem 
i deszczem.  

Całkowity koszt trzech inwestycji wyniesie 751 tys. zł, z czego 
ok. 520 tys. zł. gmina pozyskała z funduszy unijnych. Zakończenie 
realizacji zadania przewidziano w tym roku. Dzięki inwestycji szkoły  
w Pielgrzymowicach i Pawłowicach będą mogły zapewnić sobie 
prawie 70 proc. proc. rocznego zapotrzebowania w energię.

Na instalacje fotowoltaiczne czekają także właściciele domów 
jednorodzinnych. 29 maja 2018 r. gmina Pawłowice złożyła w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie 
do budowy 177 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 
870 kW za kwotę prawie 4,3 mln zł. Na razie konkurs  nie został 
rozstrzygnięty i nie wiemy, czy zostanie przyznane dofinansowanie  
w wysokości ponad 3,3 mln zł. bs

Młodzież doczekała 
się nowej sali!

Konopnicka 
przebudowana

W jej zakres wchodzi budowa dwóch przepompowni ścieków 
oraz 1,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ponad 1,1 km sieci 
kanalizacji tłocznej. Inwestycję realizuje firma ZRIB z Międzybrodzia 
Bialskiego na zlecenie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Krzyżowicach. Do tej pory wykonano ponad 100 m sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 560 metrów sieci kanalizacji 
tłocznej. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 lipca 2019 r. bs

Prace na ul. Ks. 
Kuboszka 
w Krzyżowicach

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ks. Kubosz-
ka w Krzyżowicach. Inwestycja będzie kosztować prawie 
1,4mln zł netto.

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych została wyremontowana.

1,2 km drogi z kanalizacją, poboczami i parkingiem 
za 2 mln 800 tys. zł. Ulica Konopnicka została gruntownie 
przebudowana na całej długości.

Na podłodze pojawiły się panele sportowe zabezpieczone spe-
cjalistycznym lakierem. Wyznaczono również linie do piłki siatkowej, 
piłki ręcznej oraz koszykówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Remont sali rozpoczął się na… dachu. Najpierw trzeba było bo-
wiem naprawić pokrycie dachowe i wymienić nieszczelne świetliki 
dachowe.   

Modernizacja sali gimnastycznej sfinansowana została ze środków 
budżetu szkoły, przy współudziale GZK, które pomogło w realizacji 
części prac remontowych. bs

Trwające od wiosny prace były bardzo uciążliwe dla mieszkańców, 
gdyż wymagały zamknięcia drogi na wiele miesięcy. Wykonawca 
dokonywał starań, by zapewnić mieszkańcom dojazd do swoich 
domów, lecz zakres, charakter prac oraz wąski pas drogowy czasem 
to utrudniał.  

Inwestycja była realizowana przez firmę M.Silnice z Pardubic oraz 
podwykonawców. Prace polegały na przebudowaniu drogi wraz  
z podbudową i wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem 
utwardzonych poboczy. Po rozmowach z mieszkańcami zrezygno-
wano z progów zwalniających, a w ich miejsce zastosowano tzw. 
szykany. Na dwóch odcinkach droga nie prowadzi więc prosto, ale 
slalomem, co zmusza kierowców do ściągnięcia nogi z gazu. Kolejną 
nowością jest parking wybudowany wzdłuż boiska, który utwardzono 
za pomocą kostki brukowej. 

Prace są już zakończone. Obecnie wykonawca usuwa usterki zgło-
szone podczas odbioru technicznego inwestycji oraz w najbliższych 
dniach, o ile warunki pogodowe na to pozwolą, w ramach dodat-
kowych robót wykona nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniach  
z ul.  Reymonta i ul. Zawadzkiego. bs

zd
j.b

s

zd
j.U

G
zd

j.b
s



4 RACJE GMINNE

WYDARZENIA

Młodzieżowa Rada 
Gminy już działa 

Fasola niepodległości 

Dopiero co została wybrana, ale już jej działania 
można zauważyć. Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice 
(MRG) odbyła dwa posiedzenia, w czasie których podjęła 
pierwsze uchwały. 

Druga sesja odbyła się 19 listopada w auli Przylądek Talentów  
w Pawłowicach. Obrady prowadziła przewodnicząca Marta Gajda, 
która przywitała wszystkich radnych oraz gościa specjalnego - Paulinę 

      Jej białe nasiona zdobi wiśniowo-czerwone znamię, które 
kształtem przypomina do złudzenia piastowskiego orła. Niekiedy 
nawet pojawia się na jego głowie plamka wyglądająca jak korona. 

Seniorzy z Pawłowic 
planują 2019 rok

Były życzenia z okazji Dnia Seniora, występy ar-
tystyczne i poczęstunek: seniorzy Koła nr 5 spotkali się  
w Centrum Kultury, aby podsumować 2018 rok i ustalić plan 
na przyszły rok.

Spotkanie prowadził Janusz Nowak, przewodniczący Koła  
nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Paw-
łowicach, a wśród zaproszonych gości byli wójt gminy Franciszek 
Dziendziel i dyrektor GOK Mariusz Grygier.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, wójt życzył miesz-
kańcom zgromadzonym w sali bankietowej dużo zdrowia i wszel-
kiej pomyślności. Natomiast dyrektor GOK zachęcał seniorów 
do aktywności i korzystania z oferty Gminnego Ośrodka Kultury, 

Fasolka niepodległości, za sprawą uczniów Szkoły Podstawowej nr 
1 w Pawłowicach oraz Szkoły Podstawowej w Warszowicach, trafiła 
m.in. do wójta, proboszczów i dyrektorów gminnych placówek.

Akcję zainicjowała Klaudia Lasek - nauczycielka historii, odzna-
czona w tym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W sumie 
rozdano 16 niezwykłych nasion z orzełkiem. 

O istnieniu nasion o charakterystycznym znamieniu przypomi-
nającym polskie godło mało kto wie. Tymczasem fasola z orzełkiem 
ma bardzo długą historię. W okresie zaborów jej uprawę traktowano 
jako obowiązek patriotyczny, a sadzonki skrywano wśród zagonów 
ziemniaków. Na wieczerzy wigilijnej w wielu polskich rodzinach 
musiała znaleźć się choć jedna potrawa przyrządzona z fasoli  
z orzełkiem.

Od kilku lat fasolka niepodległości przeżywa swoisty renesans, 
chociaż wciąż na polskich stołach jest rzadkością. bs 

działań twórczych, nauki języków, obsługi komputera i udziału  
w wydarzeniach kulturalnych.  

Pawłowickie koło liczy 138 członków, w tym 4 wspierających. 
W tym roku dołączyło do niego 5 nowych osób. Główną działalno-
ścią jest integracja emerytów i rencistów organizowana w formie 
spotkań i wyjazdów. Seniorzy celebrują nie tylko, takie święta jak 
Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, czy Dzień Seniora, ale rów-
nież spotykają się na wigilijce. W tym roku świąteczne spotkanie 
odbędzie się 20 grudnia o godz. 15.00 (zapisy przyjmowane są 
w poniedziałki w godzinach 10.00-12.00 w Centrum Kultury). 
Chętnie uczestniczą również w wyjazdach. Życie emeryta nie 
musi wypełniać nuda!

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i przy występie słu-
chaczy Ogniska Muzycznego, którzy zachwycili grą na klarnecie  
i gitarze oraz śpiewem. bs  

Hoffman z Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Śląskiego w Katowicach. Paulina Hoffman jest prze-
wodniczącą Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej 
i podzieliła się z młodzieżą swoimi doświadczeniami 
w pracy samorządowej. Młodzieżowa Rada Gminy 
Pawłowice też ma dwie komisje. Ich składy osobowe 
zostały zatwierdzone w trakcie omawianej sesji wraz  
z wyborem przewodniczących. W głosowaniu jaw-
nym wybrano przewodniczące zespołów, którymi 
zostały Klaudia Węglorz (Sprawy Młodych) oraz Olga 

Fryszkowska (Promocja i kontakty).
Młodzi radni podjęli też uchwały dotyczące logo MRG oraz zorgani-

zowania na przełomie listopada i grudnia 2018 r. konkursu plastyczne-
go dla klas I-IV pt. „Najpiękniejsze serce dla mojej Ojczyzny". Natomiast 
w maju 2019 r. planowany jest Kongres Samorządów Uczniowskich 
Gminy Pawłowice. Poruszono również temat dojazdu do szkół, a każdy 
młody samorządowiec otrzymał „Pakiet radnego”.

Po zakończeniu sesji, w kuluarach rozmawiano przy kanapkach oraz 
cieście o kolejnych sprawach i planowanych działaniach. Następna 
sesja dopiero w styczniu, ale 20 listopada Młodzieżowa Rada Gminy 
uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu i zaprzysiężeniu ,,dorosłej" 
Rady Gminy Pawłowice kadencji 2018 – 2023. bs   

zd
j.a

rc
hw

iu
m

zd
j.a

rc
hw

iu
m

zd
j.b

s

zd
j.b

s



5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Nowa rada zabiera się do pracy. 
Najpierw jednak ślubowanie

20 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Pawłowice. Radni oraz wójt gminy złożyli ślubo-
wanie, wybrano również przewodniczącego i jego zastępcę.

Zaprzysiężenie Rady Gminy to ważny moment w życiu samorządu. 
W sali sesyjnej piętnastu mieszkańców, którzy zdobyli najwięcej głosów 
w październikowych wyborach samorządowych,  ślubowało obowiązki 
wypełniać uczciwie i rzetelnie. Po raz pierwszy w Radzie Gminy zasiada 
tak wiele nowych osób. Dla ośmiu osób, a więc ponad połowy będzie 
to debiut w pracy samorządowej. Ponownie wśród radnych mamy też 
cztery panie.  

Pierwszą sesję, zgodnie z tradycją, prowadził najstarszy radny - An-
drzej Szaweł. Uroczystym momentem było wręczenie radnym i wójtowi 
gminy zaświadczenia o wyborze. Obowiązku tego dopełniła przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Drozdziok. Następnie  
– w obecności Sztandaru Gminy Pawłowice, radni i wójt złożyli ślubowa-
nie. W swoim wystąpieniu wójt gminy Franciszek Dziendziel podkreślił, 
że VIII kadencja otwiera przed gminą Pawłowice nowe możliwości, 
przede wszystkim z uwagi na sytuację finansową, która znacznie różni 
się od tej sprzed czterech lat. Na przełomie 2014/2015 roku gmina była 
zobowiązana zwrócić prawie 50 mln zł nienależnie pobranego podatku 
od wyrobisk górniczych. Ostatnie 12 mln zł zaciągniętych na ten cel 
obligacji spłacono w 2018 roku. - Nową kadencję otwieramy więc nie tylko 
bez żadnych zobowiązań finansowych, ale nawet z nadwyżką finansową 
– mówił wójt. - Udało nam się zwiększyć przychody do gminnego budżetu 
z 61 mln zł do 101 ml zł.   

Jak mówił wójt, najważniejszy będzie stabilny rozwój całej gminy 
i zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach. W przyszłym roku 
ponad 20 mln zł zaplanowano na inwestycje. To o 6-7 mln zł więcej niż 
w poprzednich latach. - To nie oznacza, że na wszystko nas stać – mówił 
wójt. - Priorytetem będzie rozwój edukacji i modernizacja placówek oświa-
towych oraz gminnej infrastruktury. Będziemy współdziałać z Jastrzębską 
Spółką Węglową w ramach usuwania szkód górniczych oraz kontynuować 
działania na rzecz walki ze smogiem. Będziemy współdziałać dla dobra 
mieszkańców.

Następnym punktem sesji był wybór przewodniczącego Rady Gmi-
ny. Zgłoszono dwóch kandydatów: Damiana Hermana i Andrzeja Szaw-
ła, który został nowym Przewodniczącym Rady Gminy Pawłowice. Jest 
to jego druga kadencja w radzie gminy. Radny jest również wieloletnim 
sołtysem Warszowic. Wiceprzewodniczącą została Irena Grabowska, 
która w radzie gminy zasiada po raz pierwszy. Warto zauważyć, że to 
druga kobieta w gminie Pawłowice, która pełni funkcję wiceprzewod-
niczącej. Pierwszą, w latach 1994 -1995, była Regina Piechaczek.

Wójt, przewodniczący i wiceprzewodnicząca dziękowali za wybór 
oraz podkreślili chęć współpracy na rzecz dobra i rozwoju wszystkich 
sołectw. Gratulacje nowemu samorządowi złożyli goście: członek 
zarządu powiatu pszczyńskiego Grzegorz Nogły oraz Młodzieżowa 
Rada Gminy Pawłowice. Życzenia składali również KWK „Pniówek", 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice, dyrektorzy gminnych jednostek 
i instytucji.

Następna sesja odbyła się już tydzień później, 27 listopada. Głów-
nym celem obrad było powołanie składów komisji stałych Rady Gminy.

Poniżej składy poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Woryna – przewodniczący, 

Helena Matera – zastępca przewodniczącego, Karolina Szymaniec 
– Mlicka, Zbigniew Dusza, Dariusz Czakon - członkowie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Henryk Opacki – prze-
wodniczący, Janusz Harazin – zastępca przewodniczącego, Kamil 
Wawrzyczek - członek.

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego: Kamil Wawrzy-
czek – przewodniczący, Henryk Opacki – zastępca przewodniczą-
cego, Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Piotr Fojcik, Bogusława 
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec – Mlicka, Krzysztof 
Woryna - członkowie.

Komisja Działalności Społecznej: Zbigniew Dusza – przewodni-
czący, Damian Herman – zastępca przewodniczącego, Irena Grabow-
ska, Janusz Harazin, Helena Matera,Tomasz Żuchowski - członkowie.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie wyboru delegata 
do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą  
w Jastrzębiu – Zdroju, którym został radny Piotr Fojcik. Wybrano 
także skład Komisji mieszkaniowej do opiniowania wniosków 
w sprawie wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Pawłowice. Jej przewodniczącą 
została radna Bogusława Pietrek, sekretarzem pracownik urzędu 
Robert Stępień, a członkami dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Grażyna Kaczmarczyk i dyrektor Gminnego Zespołu Komunalnego 
Wojciech Wiatrok.

Kolejne obrady 18 grudnia. Radni będą wtedy uchwalać budżet 
na 2019 rok. Sesje Rady Gminy od tej kadencji są również transmi-
towane w czasie rzeczywistym na gminnym kanale YouTube.  bs   
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Nowoczesna pracownia 
z laboratorium

Młodzież z Pielgrzymowic 
na konferencji 
w Warszawie

Za 37 tysięcy złotych klasa w ZSO Pawłowicach prze-
obraziła się w nowoczesną pracownię do nauk przyrodni-
czo- biologicznych. Szkoła wygrała konkurs i otrzymała 
dotację.

Uczennice z Pielgrzymowic przeprowadziły warsztaty 
dotyczące bezpieczeństwa w sieci podczas konferencji w 
Warszawie, 21 listopada.

Dzięki środkom finansowym zwykła sala lekcyjna przeszła grun-
towną zmianę. Jej ściany zdobią kolorowe naklejki delfinów, przy 
stolikach są krzesła ergonomiczne dla wygody i zdrowia pleców 
uczniów, a w gablotach profesjonalne pomoce naukowe. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Osiedlu 
Pawłowicach powstała druga w gminie „zielona pracownia”. Szkoła 

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Szkoła z Klasą 
oraz Google i miała na celu promowanie nowego programu edukacyj-
nego dla szkół pt. „Asy z Internetu”. Jest on skierowany do nauczycieli 
i uczniów szkół podstawowych (6-12 lat), aby nauczyć dzieci pod-
stawowych wartości bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  
z Internetu: rozsądku, uważności, siły, życzliwości i odwagi. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele fundacji, organizacji 
pozarządowych, instytucji naukowych, dziennikarze oraz Grzegorz 
Zajączkowski z Ministerstwa Cyfryzacji - Lider Cyfryzacji w Polsce. 
W sumie było to około 35 osób, przed którymi „lekcję” poprowadziły 
uczennice klasy 8b Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach: Natalia 
Wawrzyczek i Marlena Król. Przy wsparciu nauczycielki Marty Florkie-
wicz – Borkowskiej opowiedziały o szeroko pojętym bezpieczeństwie 
w sieci, pt. „Udostępniaj z głową”.  – Na przykładzie Kingi (wymyślonej 
dziewczyny), pokazałyśmy, że to, co udostępniamy w sieci, buduje nasz wi-
zerunek – opowiadają uczennice. – Od naszych postów w znacznym stop-
niu zależy nie tylko to, co myślą o nas inni ludzie, ale od udostępnianych 
treści może zależeć to, czy zatrudni nas w przyszłości dany pracodawca. 

Marlena i Natalia były jedynymi uczennicami konferencji. Dziew-
czyny doskonale poradziły sobie z zadaniem. Jeszcze przed rozpoczę-
ciem konferencji, z okazji Dnia Życzliwości, witały wszystkich gości 
uśmiechniętą „emotką” (uśmiechem), którą każdy mógł sobie przykleić 
na torebkę lub górną część garderoby. W ciągu 20 minut uczennice 

wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i otrzymała 
dofinansowanie w wysokości ok. 30 tys. zł. Natomiast 7 tys. zł stanowi 
wkład własny placówki. W ramach środków odmalowano ściany pra-
cowni, zakupiono nowe meble oraz szereg profesjonalnych pomocy 
naukowych. Wiele z nich jest niezbędnych dla uczniów kształcących 
się na profilu medycznym. 

Sąsiadujący z klasą gabinet, wykorzystywany wcześniej na pomoce 
naukowe, przerobiono na laboratorium, które oddzielono od klasy 
przeszkleniem. To uatrakcyjni naukę i umożliwi prowadzenie zajęć 
dla dwóch grup jednocześnie. 

W środę, 22 listopada, szkołę odwiedził wójt Franciszek Dziendziel, 
który razem z dyrektorem szkoły Andrzejem Wowrą towarzyszył 
uczniom klasy pierwszej w przeprowadzaniu eksperymentu doty-
czącego procesów życiowych drożdży. bs

przeprowadziły warsztaty, podczas których nie tylko przeprowadziły 
burzę mózgów, ale także wciągnęły do działań uczestników konferencji 
i podsumowały „lekcję”.  

Zadanie nie było łatwe, ale wszystko poszło sprawnie i goście 
konferencji byli pod wrażeniem, o czym zresztą dziewczyny mogły 
się dowiedzieć w rozmowach kuluarowych po zakończeniu części 
oficjalnej. bs
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Myślimy o Polsce

ZSO Pawłowice ma już 21 lat! 

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę uczniowie klasy integracyjnej IIa Zespołu 
Szkolono-Przedszkolnego w Pawłowicach przygotowali 
montaż słowno- muzyczny pt. „Moja Ojczyzna”.

W czwartek, 22 listopada, społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach świętowała 21-lecie szkoły. 
Myślą przewodnią tegorocznych obchodów było 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

Na swój występ drugoklasiści wraz z wychowawczynią Małgo-
rzatą Dec zaprosili dzieci z Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie 
oraz ze żłobka PEPA. Montaż był również pokazywany podczas apeli 

Uroczystość rozpoczął pochód 
wszystkich klas ze sztandarem spod 
budynku szkoły do kościoła pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, gdzie 
odbyła się msza św. Następnie zebrani 
na sali gimnastycznej goście, a wśród 
nich władze gminy, radni i sołtysi 
oraz uczniowie, nauczyciele i grupa 
zaproszonych przedszkolaków, wzięli 
udział w uroczystej akademii. Wśród 
zaproszonych gości znalazł się Ry-

szard Mozgol - naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN  
w Katowicach oraz ks. Bernard Czernecki - wieloletni proboszcz pa-
rafii w Jastrzębiu-Zdroju oraz słynny kapelan górniczej „Solidarności”  
z początku lat 80., nagrodzony w ubiegłym roku przez Prezydenta RP 
najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego.

W swoim przemówieniu wójt gminy Pawłowice Franciszek Dzien-

dziel przypomniał okoliczności powstania naszej Małej Ojczyzny  
i zaapelował do młodzieży, aby z dumą mówili o tym, że mieszkają  
w Pawłowicach i uczą się w jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce.

Wykład historyczny wygłosił Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowe-
go Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, który podkreślił, że dla 
Górnego Śląska każdy następujący po 1918 rok był kolejnym etapem 
na drodze do częściowego powrotu do Rzeczypospolitej.

Program artystyczny, jaki przygotowali uczniowie wraz z na-
uczycielami, wypełniły patriotyczne pieśni, które wykonywało aż 
kilkudziesięciu chórzystów. Poszczególnym solistom akompaniowali 
na instrumentach muzycznych uczniowie szkoły, a całość miała wspa-
niały efekt. Widowisko artystyczne nawiązywało do Jana Pawła II, który  
w 2006 roku został wybrany na patrona szkoły. W programie wykorzy-
stano fragmenty opracowania konkursowego Małgorzaty Balcerzak, 
tegorocznej absolwentki szkoły, która za swoją pracę zdobyła I miejsce 
w Archidiecezjalnym Konkursie Literackim.

 Sabina Bartecka

szkolnych oraz w Centrum Kultury, gdzie swoje pociechy podziwiali 
rodzice i dziadkowie.

Uczniowie przybliżyli zebranym historię naszego kraju w formie 
inscenizacji. Recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne. 
Zatańczyli nawet krakowiaka. Publiczność nagrodziła małych arty-
stów owacjami na stojąco, prosząc o bis. Na życzenie publiczności 
drugoklasiści ponownie zaśpiewali piosenkę „Myślimy o Polsce”. bs 
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Szlachetna paczka  
w gminie Pawłowice 

Dominika Pilis 
nagrodzona 

Potrzebujące rodziny z naszej gminy czekają na pomoc 
w ramach „Szlachetnej paczki”. Gmina Pawłowice przyłączy-
ła się do ogólnopolskiego programu „Szlachetna paczka”,  
a wójt gminy Franciszek Dziendziel objął akcję honorowym 
patronatem.

Olbrzymi sukces młodej mieszkanki Pielgrzymowic. 
Dominika Pilis zdobyła główną nagrodę podczas między-
narodowego konkursu w Białymstoku.  

Każdy może pomóc potrzebującym ro-
dzinom. Wystarczy wejść na stronę www.
szlachetnapaczka.pl, na mapie wyszukać 
województwo śląskie i gminę Pawłowice. Tam 
znajdziemy opisy rodzin i dowiemy się, jakie są 
jej problemy i potrzeby.

Koordynatorkami akcji w naszej gminie są 
Beata Hawełka i Oliwia Płaczek, przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Pawłowicach, które zgłosiły do tzw. bazy „Szlachetnej 
paczki” 29 potrzebujących rodzin. Większość z nich znalazła już swoich 
darczyńców. „Szlachetną paczkę” dla matki samotnie wychowującej 
dwójkę dzieci przygotowuje Urząd Gminy wraz z radnymi.  

„Szlachetną paczkę” można przygotować samemu lub w większej gru-
pie np. z rodziną, przyjaciółmi, w szkole i w pracy. Najważniejsze jest to, 
żeby przygotowana paczka spełniała wskazane potrzeby potrzebującej 
rodziny. Bo „Szlachetna paczka” nie jest tylko wsparciem materialnym, 
ale ma być impulsem do zmiany.

8 i 9 grudnia zgromadzone paczki będą składowane w Centrum 
Kultury w Pawłowicach, skąd za pomocą wolontariuszy trafią do po-
trzebujących rodzin.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.szlachetnapaczka.pl. bs

W dniach 13-17 listopada w Białymstoku odbył się III Międzynarodowy 
Konkurs instrumentów Dętych ,,Finalis". W przesłuchaniach konkurso-
wych wzięło udział aż 260 osób z różnych krajów świata rywalizujących 
w 8 kategoriach. Z każdej kategorii została wybrana jedna osoba, która 
dostała się do przesłuchań o Grand Prix, odbywających się w sali koncer-
towej Filharmonii Podlaskiej. Wśród nich była Dominika Pilis - studentka 
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz członkini zespołu „2+3”.

Decyzją międzynarodowego jury (w składzie którego znaleźli się 
muzycy z  Łotwy, Hiszpanii, Ukrainy, Włoch, Francj), grająca na flecie 
poprzecznym, mieszkanka Pielgrzymowic otrzymała Nagrodę Główną 
Grand Prix konkursu. Nagrodą w konkursie jest solowy koncert z towa-
rzyszeniem orkiestry Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, który odbę-
dzie się jesienią 2019 roku. Za swój sukces Dominika otrzymała również 
nagrodę pieniężną. bs

Rodzinny Kalendarz Adwentowy
Zapraszamy wszystkie rodziny do wzięcia udziału w świątecz-

nym konkursie plastycznym pt. „Rodzinny Kalendarz Adwento-
wy”. Prace wykonane dowolną techniką w formie przestrzennej  
o wymiarach 50x50 cm należy dostarczyć do 14 grudnia do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach lub jej filii w sołectwie. 
Szczegóły na stronie internetowej biblioteki lub w placówkach. 

Wręczenie nagród odbędzie się 23.12.2018 r. podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Pawłowicach.

Jarmark Bożonarodzeniowy 

Już ponad 20 wystawców zgłosiło swój udział w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym organizowanym przy Urzędzie Gminy 
w Pawłowicach.

Jarmark potrwa 3 dni, w terminie od 21 do 23 grudnia,  
w godzinach od 9.00 do 16.00. Tegoroczny jarmark odbędzie 
się z małą zmianą. Program artystyczny i najwięcej atrakcji dla 
odwiedzających jarmark, zaplanowane jest na jego zakończenie, 
które odbędzie się w niedzielę, 23 grudnia. Swój udział w jar-
marku potwierdziły cztery koła gospodyń wiejskich z Pawłowic, 
Pniówka, Pielgrzymowic i Golasowic, a także liczni sprzedawcy 
oferujący ozdoby świąteczne. Na jarmarku kupimy m.in. ręcznie 
robione ubranka dla dzieci, domowej roboty krówki, a także mio-
dy i ryby. Będzie również prowadzona przedsprzedaż biletów 
do powstającego na terenie gminy klubu fitness.

Nadal jednak można się zgłaszać i rezerwować miejsce do 
udziału w jarmarku. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić  
i dostarczyć do tutejszego Urzędu Gminy, bądź wysłać na adres 
gmina@pawlowice.pl. Za każdy dzień handlu, pobierana będzie 
symboliczna opłata w wysokości 1 zł. Kontakt tel. 32/ 4756 332 
lub 32/4766335.
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Nagrodzone 
za widokówki

Uczennice k lasy pier wszej  
i  drugiej Szkoły Podstawowej  
w Krzyżowicach wzięły udział  
w wojewódzkim konkursie w Żo-
rach. Za prace plastyczne w kategorii 
„100 widokówek o Żorach” laureat-
kami zostały: Zuzanna Kozieł, Maja 

Łacek, Antonina Wróż, Milena Ziebura z klasy drugiej, a wyróżnienia 
otrzymały Magdalena Milewska również z klasy drugiej oraz Julia Tur 
z klasy pierwszej. Gratulujemy. bs

Czy to możliwe, aby uczniowie chcieli 
spędzić całą noc w szkole?

Oczywiście, że tak. Jeżeli czeka ich przy tym świetna zabawa i szukanie o północy skarbu, to chętnych jest mnóstwo.

W piątek, 23 listopada, punktualnie o godz. 20.00, pod Szkołą 
Podstawową w Warszowicach zaczęły zjeżdżać się samochody. To 
rodzice przywozili swoje pociechy, które trzymając w rękach torby  
i śpiwory, przekraczały progi szkoły z wielkim uśmiechem na ustach.  
- Czeka nas wspaniała przygoda. Już nie mogę doczekać się atrakcji, jakie 
dla nas przygotowano – mówi Ania Lala. - Szkoda tylko, że nie możemy 
wyjść na podwórko.

Z powodu remontu szkoły, tegoroczna „Noc skarbów” odbyła się nie 
w czasie wakacji, jak poprzednie edycje, ale w czasie roku szkolnego. 
W tym roku motywem przewodnim Nocy było odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości. Uczniowie w dwóch grupach („biali” i czerwoni”) 
rywalizowali w rozmaitych konkursach, wymagających od nich nie 
tylko wiedzy, ale też zręczności, znajomości piosenek i dobrej kondycji. 
Scenariusz imprezy przygotowały nauczycielki Iwona Cholewa i Mag-

dalena Stachowicz oraz bibliotekarka Elżbieta Lala. Zabawy były tak 
pomyślane i zaplanowane, by pokazać dzieciom, że najbardziej owocna 
i najważniejsza jest współpraca i konstruktywne działanie wszystkich 
dzieci. Przy szybkim podejmowaniu decyzji znikają wszelkie bariery. 
Aby wykonać zadanie, potrzebna jest współpraca. Więzi rodzą się same.

Główną atrakcją było szukanie skarbów ukrytych w szkole (były nimi 
pamiątkowe medale), ale po północy gwar wcale nie cichł. - Po co spać, 
jak tyle się dzieje – mówi Dagmara.                

Podczas „nocki w szkole” dzieci zobaczyły szkołę od innej, mniej 
oficjalnej strony, a przejście wieczorem po szkolnych korytarzach  
w domowych kapciach i pidżamach było fajną przygodą.

Organizatorami „Nocy Skarbów” byli: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Warszowic, Szkoła Podstawowa i Gminna Biblioteka Publiczna 
Filia Warszowice. bs

Mikołaj przyjedzie 
do Pawłowic

     W czwartek, 6 grudnia, naszą gminę odwiedzi Święty Mikołaj. 
Podczas jego odwiedzin o godz. 17.00 rozbłysną światełka na choince 
przy Urzędzie Gminy. Wszystkie dzieci Święty Mikołaj prosi o udział  
w tym wydarzeniu, a dla małych pomocników ma nagrodę - słod-
kości. 6 grudnia na mieszkańców czekają liczne atrakcje – spektakl 
teatralny w Centrum Kultury i prezenty. Bilety na przedstawienie, 
które rozpocznie się o godz. 17.30, kosztują 10 zł (dla dorosłych)  
i 1 zł (dla dzieci). Świętego Mikołaja można będzie również spotkać  
w przedszkolach i szkołach, na lodowisku oraz przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Pawłowice”, gdzie tradycyjnie sympatyczny staruszek rozda 
kilkaset prezentów najmłodszym mieszkańcom Osiedla Pawłowice. bs         

zd
j.b

s

zd
j.b

s

zd
j.a

rc
hw

iu
m

zd
j.a

rc
hi

w
um

 sz
ko

ły



10 RACJE GMINNE

KULTURA

PRZEWODNIK PO KULTURZE

K
U

P
 B

IL
E

T
Y

 O
N

L
IN

E
 N

A
 W

W
W

.K
U

LT
U

R
A

.P
A

W
L

O
W

IC
E

.P
L

zd
j. G

O
K

Grudniowe seanse filmowe
23 grudnia Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na seanse filmowe 

dla dzieci i dorosłych. Warto przed świętami znaleźć czas na dobre 
kino i odprężyć się od zgiełku i natłoku świątecznych obowiązków.

O godz. 16.00 w Centrum Kultury wyświetlo-
na zostanie komedia familijna „Luis i Obcy”. To 
historia 12-letniego chłopca, który zaprzyjaźnia 
się z kosmitami i postanawia wyruszyć w podróż  
w niezbadane rejony kosmosu.

Natomiast o godz. 19.00 zobaczymy zachwyca-
jący film „Wszystko, co mogę”, który zabierze nas 
m.in. w majestatyczne szczyty pustyni Maroka, lo-
dowate fiordy Grenlandii, kratery wulkanów Chile, 
spine walls Alaski. Zdjęcia do filmu były realizowa-
ne na 6 kontynentach, w przeciągu 2 lat. Najlepsi 

na świecie narciarze dostarczają inspirujących spektakli, podczas 
gdy wyjątkowa strona wizualna rozwija wizję świata przyrody.  

Bilety w cenie 10 zł (ulgowy) i 14 zł (normalny) do nabycia 
online i w kasie GOK.       

SEANS FILMOWY
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Muzyka, śpiew i zabawa: Cecyliada w Pawłowicach
Już po raz osiemnasty odbyło się w naszej gminie spotkanie z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki ko-

ścielnej i chórzystów. W sobotnie popołudnie, 17 listopada, koncertowały zespoły śpiewacze i folklorystyczne naszej gminy.
„Cecyliada”, bo taką nazwę nosi spotkanie, rozpoczęła się mszą 

świętą, po której członkowie ośmiu zespołów spotkali się w sali ban-
kietowej Centrum Kultury na wspólnym śpiewaniu i biesiadowaniu 
z muzyką w roli głównej. Gratulacje z okazji licznych sukcesów i po-
dziękowania za uświetnianie gminnych uroczystości złożyła człon-
kom zespołów Joanna Śmieja, zastępca wójta gminy Pawłowice, 
która wspólnie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Mariuszem 
Grygierem wręczyła każdemu zespołowi pamiątkowe dyplomy jako 
wyraz uznania i podziękowania za całoroczną działalność.  

„Cecyliada” odbywa się w naszej gminie nieprzerwanie już od 
2000 roku. W ciągu tych lat zmieniała się formuła spotkań, których 
gospodarzami były poszczególne sołectwa, ale od trzech lat spo-
tkanie ma miejsce w Centrum Kultury. W tym roku imprezę popro-
wadził zespół „Pawłowickie Babeczki". Wystąpiły zespoły: „Margo”, 

„Retro”, „Viola”, „Talizman”, „Jarząbkowianki” oraz „Niezapominajki”, 
prezentując się w nieco luźniejszej formie niż w czasie przeglądów 
i konkursów. Na sali brzmiały więc słowa takich hitów, jak „Niech 
żyje bal” czy „Czerwone słoneczko”.  Spotkanie miało miłą i ser-
deczną atmosferę, czego wyrazem była zabawa taneczna. Wszak 
było to spotkanie osób, którym muzyka w duszy gra. Jak śpiewali 
Skaldowie:  „ Gdy gra muzyka smutki idą spać, jak ręką odjął z duszy 
znika strach. Gdy gra muzyka znowu tańczyć chcesz i cały świat 
chce tańczyć też”.

- Uczestnicy imprezy podkreślali, że była to dla nich jedna z nielicz-
nych okazji do wspólnych występów i wymiany doświadczeń. Tym bar-
dziej, że wśród chórzystów są osoby w różnym wieku, reprezentujące 
na co dzień często odmienne profesje, rzadko związane ze śpiewaniem 
- podsumowuje dyrektor GOK Pawłowice Mariusz Grygier. bs
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Pawłowickie Babeczki.

Jarząbkowianki.

Viola z Golasowic.

Margo z Osiedla Pawłowice.

Talizman z Pawłowic.

Niezapominajki z Pielgrzymowic.

Retro z Pniówka.

Niezapominajki z Pielgrzymowic.
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Nauka jady na łyżwach

Mikołajki przy 
szachach

Wzorem ubiegłego roku, rusza ciesząca się dużym 
zainteresowaniem nauka jazdy na łyżwach na lodowisku 
w Pawłowicach. Pierwsze zajęcia już 8 grudnia.

25 listopada Stowarzyszenie Szachowe Gminy Paw-
łowice zorganizowało w Gminnym Ośrodku Sportu w Paw-
łowicach Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci szkół 
podstawowych.

Nauka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-12 lat i obejmuje  
10 lekcji po 45 minut. Zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele  
o godzinie 8.30. Koszt to 160 zł od dziecka. Cena obejmuje: instruktora, 
wypożyczenie łyżew i kasku oraz wstęp na lodowisko.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w kasie Gminnego Ośrodka 
Sportu, ul. Sportowa 14, tel. 32 472 42 15.

Liczba miejsc ograniczona. Harmonogram zajęć: 8, 9, 15, 16, 22, 
23, 29, 30 grudnia oraz 5 i 6 stycznia.

W turnieju udział wzięło 79 dzieci rywalizujących na dystansie 9 rund 
po 10 minut na zawodnika w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców. 

Najlepszą znajomością królewskiej gry wykazał się Kamil Warchoł 
z Akademii Szachowej Gliwice, II miejsce zajęła Hanna Bugaj z UKS 
Rydułtowy, a podium uzupełnił Olaf Grądalski z Pszczyńskich Szachów.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii byli: Wiktor Zmarzły, Nadia 
Konkol (klasy I-III) oraz Kamil Warchoł i Hanna Bugaj (klasy IV-VIII).

Wśród dzieci ze Stowarzyszenia Szachowego Gminy Pawłowice 
najlepszy wynik uzyskali: Miłosz Pawliczek, Dominik Musiolik, Szymon 
Foks, Błażej Pawliczek, Filip Chwastykowski, Kevin Stańkusz, Kamil 
Stańkusz i Paulina Trzaskalik.

W szachy bardzo często grają całe rodziny, dlatego nagrodzono 
pucharami pięć najlepszych rodzeństw spośród aż jedenastu biorących 
udział w turnieju. Triumfowali Weronika i Marcin Zabrzańscy z Trzebini. 
Reprezentanci pawłowickiego Stowarzyszenia: Miłosz i Błażej Pawliczek 
oraz Kamil i Kevin Stańkusz zajęli odpowiednio 7 i 8 miejsce.

Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i nagrody, a najlepsi puchary 
i medale. bs

GKS FUTSAL Pawłowice zaprasza wszystkie chętne drużyny do 
wzięcia udziału w turnieju o ,,Puchar Regionów", 

który odbędzie się w dniu 30.12.2018 r. 
w hali GOS w Pawłowicach od godz. 9:00.

Wpisowe wynosi 100 zł od drużyny.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.12.2018 r. na e-mail: 

futsalpawlowice@wp.pl i telefonicznie: 785 520 363.

Zagraj w ping-ponga!
Ping-pong poprawia nie tylko kondycję fizyczną, ale również 

rozwija intelekt. Na piętrze Gminnego Ośrodka Sportu w Pawło-
wicach czekają na chętnych graczy dwa stoły do tenisa stołowego. 
Wystarczy przynieść rakietki lub można je wypożyczyć  na miejscu 
(w kasie GOS). Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Potrzebne 
są tylko chęci. Zapraszamy!

Zapraszamy na lodowisko
Cennik obowiązujący w sezonie 2018/19:

• bilet normalny - 7 zł, bilet ulgowy - 4 zł, bilet rodzinny - 14 zł 
(3 osoby: rodzice+dziecko lub rodzic+dzieci),  

każde dodatkowe dziecko - 3 zł
• wypożyczenie łyżew - 5 zł

• wynajęcie „Pingwinka” lub „Pandy” - 5 zł
• wynajęcie toru curlingowego: 30 zł/godz. (2 os.),  

60 zł (powyżej 2 os.)

Ślizgawki:
• poniedziałek – piątek: godz. 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

• sobota, niedziela i święta: 9.30, 11.00, 12.30,14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00
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Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice
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Atrakcje dla seniorów 
w bibliotekach:  
za darmo!

Seniorzy naszej gminy będą mogli wziąć udział  
w warsztatach artystycznych, spotkaniach autorskich, 
wycieczkach i innych atrakcjach zupełnie za darmo. Będzie 
to możliwe, gdyż filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Paw-
łowicach pozyskały prawie 15 tys. zł.

Placówki biblioteczne wzięły udział w 1. edycji konkursu grantowe-
go Fundacji BGK im. Steczkowskiego „Generacja 5.0” i uzyskały dotację 
na zajęcia z dorosłymi czytelnikami. Projekt bibliotek pt. „EKO-DEKO 
– biblioteczne zajęcia twórcze” znalazł się wśród 29 dofinansowanych 
projektów nadesłanych z całej Polski. Autorami i koordynatorami 
projektu są pracownicy filii: bibliotekarki z Pielgrzymowic, Golasowic, 
Warszowic, Krzyżowic i Osiedla.

– Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 50+ i będzie realizowany 
w pierwszej połowie 2019 roku – wyjaśnia Halina Mańka, dyrektorka 
Gminnej Biblioteki Publicznej. - Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w zajęciach prosimy o kontakt z biblioteką publiczną w swoim 
sołectwie. Ilość miejsc jest ograniczona!

Warsztaty twórcze odbywać się będą w poszczególnych filiach  
w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 17.00. Pierwsze zajęcia już 
11 stycznia w Pielgrzymowicach, podczas których seniorzy będą two-
rzyć artystyczną biżuterię szklaną. Podczas kolejnych zajęć wykonają 
m.in. woreczki zapachowe, sami uszyją i ozdobią płócienną torbę. 
Czekają ich również wykłady z „Odżywiania z głową”, spotkanie au-
torskie z Katarzyną Enerlich, Zbigniewem T. Nowakiem oraz wycieczki 
do Chlebowej Chaty w Brennej, Muzeum Śląskiego w Katowicach 
oraz do Koniakowa. bs   

Wiersze przeplatane 
muzyką

23 listopada w czytelni biblioteki miłośnicy poezji 
wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu – wieczorze 
poetycko-muzycznym. 

Gościem specjalnym była Edyta Hanslik. Pochodząca z Piasku poetka 
promowała swój najnowszy tomik poezji pt. „Kromka Chleba”.  

Tomik ten jest owocem przemyśleń autorki na temat życia codzienne-
go, refleksji nad przemijaniem oraz ukłonem w stronę młodzieńczych lat 
pisarki. Jak sama mówi: „Jestem optymistką, cieszy mnie życie i w przy-
szłość patrzę zawsze z nadzieją”. W swoich wierszach często podkreśla 
wartości, które są dla niej ważne, jak: wiara, nadzieja i miłość.   

Prezentowane wiersze były przeplatane muzyką w wykonaniu arty-
stów z Siemianowic Śląskich i Wodzisławia Śląskiego.

Licznie przybyli uczestnicy spotkania poza wspaniałą muzyką  
i urzekającymi wierszami raczyli się dobrą kawą i słodkim poczęstunkiem. 

Awans młodzików 
do III ligi

14 listopada, młodzicy GKS Pniówek' 74 Pawłowice 
w meczu z drużyną UKS Wola wywalczyli awans do III ligi 
grupy 5 Bielsko Biała-Tychy.  

W pięknym stylu młodzi piłkarze zakończyli rundę jesienną jako 
Mistrz Podokręgu Tychy Rocznika 2007. - Chłopcy są niesamowici 
– mówi trener Dariusz Fizek. - Pokazali po raz kolejny charakter na 
murawie i udowodnili, że wywalczony tytuł to nie przypadek.

Mimo urazów i kontuzji, zawodnicy dali z siebie wszystko, wy-
grywając mecz 4:0. Strzelcami bramek o rangi mistrzowskiej byli: 
Oskar Benek (3) i Szymon Porwisz (1). Asysty powędrowały na konto 
trzech Szymonów: Broli, Porwisza i Kucharskiego. Poniżej skład 
barażu: Alan Dejak, Dawid Wierdak, Oskar Benek, Szymon Brola, 
Dawid Gołyszny, Marcin Pietrzyk, Szymon Kucharski, Jakub Preihs, 
Patryk Protasewicki, Jan Walczak, Dawid Stencel, Robert Miłkowski, 
Szymon Porwisz, Arkadiusz Oślizło.

Wcześniej, 10 listopada, w świetnym stylu nasi piłkarze pokonali 
3:1 drużynę APN GKS IV Tychy.  – Wszystko, co było do wywalczenia  
i zdobycia w tej rundzie, zdobyliśmy – przyznaje trener.

Natomiast 23- 25 listopada drużyna uczestniczyła w między-
narodowym turnieju API CUP, gdzie w stawce 16 drużyna zajęła 
12 miejsce.

Warto dodać, że spore szanse na awans do III ligi ma również 
drużyna juniorów starszych, która zakończyła rundę jesienną na 
I miejscu. Jeżeli zawodnicy utrzymają formę wiosną, to będziemy 
mieć kolejną drużynę w III lidze. bs
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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).

 
Kronika Policyjna

Zderzenie ciężarówki z busem
9 listopada około 
godziny 11.00 na 
drodze krajowej 
nr 81 w Pawłowi-
cach doszło do 
zderzenia dwóch 
pojazdów. Wstęp-
nie wiadomo, że 
kierowca samo-

chodu ciężarowego marki MAN, nie zachował bezpiecznej odległości 
i podczas gwałtownego hamowania najechał na tył dostawczego 
busa tej samej marki. Na szczęście nikomu nic groźnego się nie stało.

Poszukiwany pawłowiczanin zatrzymany  
w Holandii

33-latek był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresz-
towania za liczne kradzieże z włamaniem i oszustwa. Poszukiwania 

Kontrolami w smog
Zanieczyszczenia powietrza wyczujemy już nie tyl-

ko własnym nosem, ale ich poziom możemy na bieżąco 
kontrolować dzięki zainstalowanym na terenie gminy  
czujnikom pyłów zawieszonych (dostęp poprzez portal 
gminy Pawłowice www.pawlowice.pl oraz aplikację airly.
eu). Wiedza o smogu to jednak dopiero początek drogi do 
jego skutecznej eliminacji.

Informacje dotyczące stanu jakości powietrza można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice w zakładce  
„Jakość powietrza”. W zakładce tej znajduje się również bezpośredni adres do mapy przedstawiającej dane z sensorów do badania 
jakości powietrza w Gminie Pawłowice (https://airly.eu).

za mieszkańcem Pawłowic zostały wszczęte 6 lat temu, a dokładnie  
w lutym 2012 roku. Ustalono, że mężczyzna ukrywa się poza granicami 
kraju - w Niemczech i Holandii. To właśnie w tym ostatnim kraju do-
szło do zatrzymania. Mężczyzna trafił już do Polski i został osadzony  
w zakładzie karnym. Najbliższe 2 lata spędzi w polskim więzieniu.

Ukradł kartę i płacił nią za zakupy
18-latek został okradziony przez kieszonkowca. Do zdarzenia doszło 
w autobusie. Uczeń wracający ze szkoły do domu włożył portfel do 
bocznej kieszeni spodni. Zorientował się, że go nie ma, kiedy wysiadł na 
przystanku przy osiedlu w Pawłowicach. Natychmiast zastrzegł kartę 
bankomatową. Niestety było już za późno. Ktoś zdążył uszczuplić jego 
konto o prawie 150 zł. Pawłowiccy policjanci, znając adresy punktów 
handlowych i czas dokonania transakcji, ustalili i zatrzymali wytypowa-
nego mężczyznę. 31-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego usłyszał 
w sumie 4 zarzuty.  Przypominamy, że za kradzież w włamaniem kodeks 
karny przewiduje nawet do 10 lat więzienia.

Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna
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Za śmieci do 15 grudnia
15 grudnia mija termin opłaty za wywóz śmieci 

za IV kwartał 2018 roku. Prosimy o terminowe wpłaty.

Wymieniono pond 120 kotłów
Tylko w tym roku w naszej gminie wymieniono już 120 starych 

kotłów za kwotę 750 tys. zł. W ubiegłym roku z możliwości dofinan-
sowania do wymiany pieca skorzystało 66 osób, a kwota dotacji 
wyniosła 188 tys. zł.

Tak znaczny wzrost dofinansowania jest wynikiem tego, iż 
Gmina Pawłowice otrzymała 3 mln 352 tys. zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Paw-
łowice na lata 2018-2019. W ramach tego programu mieszkaniec 

Inną jest pouczanie mieszkańców, co do jakości opału używanego 
w domowych paleniskach oraz egzekwowanie przepisów związanych 
z ochroną środowiska. Od listopada upoważnieni pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice, sami lub  
z funkcjonariuszem policji, sprawdzają rodzaj używanego opału i spo-
sób segregacji odpadów. W trakcie kontroli może być również pobrana 
do badania próbka popiołu z paleniska. Kontrole są przeprowadzane 
zgodnie z miesięcznym harmonogramem ustalonym z policją, a także 
na wniosek mieszkańców, którzy zauważą w swoim sąsiedztwie nie-
prawidłowości. Poza harmonogramem przeprowadzane będą kontrole 
wynikające z wprowadzenia II lub III poziomu ostrzegania Programu 
Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego. W  tym przypadku  
w pierwszej kolejności sprawdzane będą posesje, co do których istnieje 

podejrzenie o spalanie śmieci lub niewłaściwego opału. 
To już trzeci sezon grzewczy, podczas którego pracownicy urzędu prze-

prowadzają kontrole na prywatnych posesjach. Również mieszkańcy, którzy 
zauważą nieprawidłowości związane z ogrzewaniem domów, mogą zgła-
szać ten fakt do Referatu Ochrony środowiska i Rolnictwa, tel. 32 47 56 328.   

Czynności sprawdzające wiążą się z wprowadzeniem w województwie 
we wrześniu 2017 r. uchwały antysmogowej. Zgodnie z jej założeniami pry-
watne domy nie mogą być ogrzewane paliwami złej jakości, czyli węglem 
brunatnym, mułem i flotokoncentratami.

może otrzymać 7 tys. zł na wymianę pieca. Natomiast w ramach gmin-
nego programu ograniczenia niskiej emisji, kwota dotacji wynosi 3 tys. 
zł. Dzięki obydwu programom tylko w tym roku zdemontowano ponad 
120 starych kotłów węglowych niespełniających wymogów 5 klasy wg 
według kryteriów PN-EN 303-5:2012.



15RACJE GMINNE

REKLAMY

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

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

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

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

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

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

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Informacje pod numerem
32 47 22 570

oraz na 
www.kultura.pawlowice.pl

Wesołych Świąt

Mikołajkowe Dni Otwarte
10–14 grudnia 2018 

Rejestracja telefoniczna 
695-000-699 

Pawłowice, 
ul. Mały Rynek 6 

* przy zakupie okularów      ** dotyczy wybranych modeli z poprzednich kolekcji

• badanie wzroku GRATIS*

• mega rabaty na szkła do 40%

• dwie pary szkieł progresywnych 
    w cenie jednej

• szkła progresywne VARILUX 
    do 50% taniej

• oprawy renomowanych marek: 
    „ile lat – tyle zniżki” **

• para soczewek 
    kontaktowych GRATIS 

• prezent dla Ciebie od Mikołaja

Akcja „Zima”
Od listopada trwa Akcja „Zima”. 

W związku z niskimi temperatura-
mi i możliwymi opadami śniegu, 
przypominamy wykonawców od-
powiedzialnych za odśnieżanie dróg 
i chodników w sezonie 2018/2019.

Akcję na terenie naszej gminy 
prowadzą trzy firmy, znane już z poprzednich lat. „Wypasione Ogrody” 
z Krzyżowic dbają o drogi gminne w Pawłowicach, Osiedlu Pawłowice  
i Pniówku oraz drogi powiatowe znajdujące się w sołectwach: Warszowi-
ce, Krzyżowice, Pniówek i Pawłowice. Firma Bud-Rol Bogusława Reclika 
odpowiedzialna jest za drogi gminne i powiatowe sołectw Golasowice, 
Jarząbkowice  i Pielgrzymowice. Mamy jeszcze jedną firmę: FHU Goraus, 
która zajmuje się usuwaniem śniegu z dróg gminnych w Warszowicach 
i Krzyżowicach.

Zasady przeprowadzania akcji nie zmieniły się w stosunku do po-
przednich lat. Sprzęt odśnieżający jest wyposażony w nadajnik GPS, który 
umożliwia sprawną kontrolę i lokalizację pojazdów, prawidłowe spraw-
dzenie raportów i rozwiązanie ewentualnych spornych kwesti między 
zamawiającym a wykonawcą. W ciągu dnia akcję kontroluje pracownik 
Urzędu Gminy, natomiast w pozostałych godzinach wykonawca zobowią-
zany jest do monitorowania warunków panujących na drogach i kontaktu 
z sołtysami. Przed godz. 6.00 drogi i chodniki muszą zostać odśnieżone 
lub posypane odpowiednim materiałem, aby  nie były śliskie. bs            
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II miejsce: Aleksandra Stawicka

Dwupasmówka nocą okazała się najlepsza
Fotografia drogi krajowej wykonana przez Krystiana Koryciaka z Żor zdobyła I miejsce podczas trzeciej edycji kon-

kursu fotograficznego „Migawka z gminy Pawłowice 2018”.
Wójt Gminy Pawłowice organizuje konkurs fotograficzny zarówno 

dla amatorów, jak i profesjonalistów. W jego trzeciej edycji wzięło 
udział 18 osób, które w sumie złożyły 52 fotografie. Przeważająca 
liczba zdjęć pokazywała gminne obiekty i krajobrazy. 

W piątek, 16 listopada, w urzędzie gminy odbył się wernisaż wy-
stawy, podczas którego nagrodzono autorów najlepszych fotografii. 
Najwyżej Komisja Konkursowa pod przewodnictwem wójta gminy 
Franciszka Dziendziela oceniła zdjęcie Krystiana Koryciaka „DK 81 
nocny ruch”. Żorzanin otrzymał 700 zł. Przecinająca fotografię bia-
ło- czerwona linia świateł znakomicie wkomponowała się w setną 
rocznicą odzyskania  przez Polskę niepodległości. – Nie był to efekt 
zamierzony – przyznaje artysta, który jest informatykiem. – Pracuję 
do późna i tylko wieczorem mam czas na fotografowanie. Wykonałem 
około 40 fotografii, bo ruch samochodów był już mały, ale ta podobała 
mi się najbardziej.  

II miejsce i nagrodę 600 zł zdobył Mateusz Łagożny z Pawłowic za 

pomysłowy cykl „Wspomnienia”. – Cykl składa się z 5 zdjęć, przedstawia-
jących jak w ciągu minionych lat zmieniło się pięć charakterystycznych 
miejsc w Pawłowicach.  

Podium uzupełniła fotografia Sławomira Czeczótki pt. „Zima”. Jej 
autor wykonał ją w niedzielę o wschodzie słońca w Lesie Strumień-
skim. Trud się opłacił, bo za zajęcie III miejsca mieszkaniec Osiedla 
Pawłowice zdobył 500 zł.  

Wyróżnienia o wartości 200 zł otrzymały Lucyna Janecka za 
zdjęcia „„Łabędzia rodzina”, „Widokówka z Pielgrzymowic” i „Tęczowa 
serpentyna” oraz Magdalena Ficek za „Inhalatorium nocą”. Wszystkie 
zdjęcia wzięły również udział w głosowaniu internetowym. Zwycięzcą 
głosowania internetowego zostało zdjęcie „Jesienne prace w polu” 
Jakuba Brejzy, na które oddano 32,11  proc. głosów. Laureat otrzymał 
nagrodę w wysokości 300 zł.

Z wybranych zdjęć powstała wystawa, która ozdabia ściany urzędu. 
Zachęcamy do oglądania. bs

zd
j.b

s

Krystian Koryciak - Cykl DK81 Nocny Ruch

Sławomir Czeczótka - Zima

 Lucyna Janecka - Tęczowa serpentyna

Mateusz Łagożny - Cykl Wspomnienia


