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1. Wstęp  
Niniejszy dokument jest opracowaniem strategicznym, programującym rozwój miejscowości 

Pawłowice, w perspektywie lat 2010 – 2015. Został opracowany w oparciu o Instrukcję do 

Planu Odnowy Miejscowości opublikowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego. Dokument zawiera podsumowanie stanu aktualnego i wyznacza główne cele 

rozwoju sołectwa Pawłowice. Definiuje projekty, które społeczność lokalna uznała za 

najistotniejsze dla rozwoju, które można zrealizować przy pomocy środków z Unii 

Europejskiej. Zaproponowane w ramach przedmiotowego opracowania działania/projekty, 

bezpośrednio przyczynią się do poprawy, jakości życia mieszkańców Pawłowic.  

Niniejszy dokument zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” został skonsultowany i przyjęty: 

− Uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Pawłowice; 

− Uchwałą Rady Osiedla Samorządu Mieszkańców w Pawłowicach. 

Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice został zatwierdzony przez Radę Gminy Pawłowice.  

Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice jest zgodny z następującymi dokumentami:  

− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007 r. 

− Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427 i 428).     

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013. 

− Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. 

− Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010. 

− Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015. Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Pszczyńska.   

− Strategią Rozwoju Gminy Pawłowice do roku 2014, przyjętą Uchwałą nr 

XXXVII/483/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006 r. 
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− Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Pawłowice. 

− Program Funkcjonowania Gminy Pawłowice od 2008 do 2011 roku, przyjęty uchwałą 

Nr VII / 73 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r.   

− Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości, Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego.  

Projekty/zadania zaproponowane do realizacji w Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice 

wpisują się w oś 3, pt. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Ponadto wpisują się 

w „Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009 – 2015” Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 

Pszczyńska” w zakresie działań/przedsięwzięć dotyczących odnowy wsi.    

W doktrynie Unii Europejskiej, w procesie rozwoju obszarów wiejskich szczególna rola 

położona jest na realizację zadań, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. 

Dotyczy to w szczególności procesu odnowy wsi oraz poprawy stanu dorobku kulturowego 

i przyrodniczego obszarów wiejskich. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice 

przyczyni się do kształtowania przemian strukturalnych, tworzących silniejsze poczucie 

identyfikacji mieszkańców obszarów wiejskich z ich regionem, jego tradycjami i wartościami. 

 

1.1 Metodologia 
Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice sporządzono zgodnie z zapisami paragrafu 10.1 pkt.  

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa  

i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice w swoim zakresie zawiera wymagane 

rozporządzeniem elementy, które przedstawiają się następująco:  

− charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja; 

− inwentaryzacja zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego; 

− ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja; 

− opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną, okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, 

w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem 

szacunkowych kosztów ich realizacji.  
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Ponadto w opracowaniu kierowano się Instrukcją do Planu Odnowy Miejscowości wydaną 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Przygotowanie 

dokumentu oparte zostało o ścisłą współpracę z Urzędem Gminy w Pawłowicach oraz 

mieszkańcami sołectwa Pawłowice, zwłaszcza w zakresie zdefiniowania mocnych i słabych 

stron miejscowości (tzw. SWOT) oraz wytypowania projektów rekomendowanych do 

realizacji w Pawłowicach. Podczas prac nad dokumentem przeprowadzono liczne wywiady 

„w terenie”. Bardzo istotnym źródłem informacji o sołectwie, jego kulturze i zwyczajach są 

zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach, z których skorzystano przy 

opracowaniu niniejszego dokumentu.  

 

1.2 Pojęcie i cechy odnowy wsi 

Odnowa wsi to proces stałego ulepszania warunków życia na wsi. Pojęcie odnowa wsi ma 

swoje źródło w niemieckim zwrocie Dorferneuerung. Właśnie z Niemiec, a konkretnie od 

Bawarii i Badenii Wirtembergii, rozpoczął się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 

ruch odnowy wsi, który z czasem objął Austrię, Luksemburg, Węgry, Rumunię, Słowenię, 

Czechy, Słowację i Polskę. Istotą odnowy wsi jest przywiązanie do tradycyjnych wartości wsi 

i dążenie do zachowania jej swoistego charakteru. W odnowie wsi przyjęto zasadę, że wieś 

ma pozostać wsią i czerpać z tego siłę do swojego rozwoju. Proces odnowy wsi 

charakteryzują następujące cechy: 

− odwoływanie się do wartości życia wiejskiego i do dziedzictwa kultury wiejskiej;  

− włączenie wsi w obieg cywilizacji, szukanie dla niej konkurencyjnej pozycji; 

− nadążanie za zmianami dokonującymi się w skali globalnej; 

− łączenie celów osobistych mieszkańców z ogólnymi celami społeczności lokalnej, 

integracja mieszkańców; 

− uspołecznienie działań: wspólnie planujemy, wspólnie realizujemy nasze plany; 

− międzynarodowy zasięg ruchu: współpraca odnawiających się wsi i regionów 

z różnych krajów, tworzenie międzynarodowych sieci współpracy, wymiana 

doświadczeń; 

− śmiałe wizje, twórczy charakter rozwiązań;  

− podkreślanie znaczenia duchowości i piękna w rozwoju wsi; 

− kompleksowy charakter rozwiązań: odnowa dotyczy wielu powiązanych ze sobą 

dziedzin życia wsi.  
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Celem odnowy wsi jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczno - ekonomicznego 

obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym 

utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz 

podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Podejmowane w ramach odnowy 

wsi działania, wpływają na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 

potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich. 

Umożliwiają również rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływają na wzrost atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

 

1.3 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego wobec rozwojowych wyzwań 

obszarów wiejskich regionu a odnowa wsi w regionie 
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 zawiera szereg odniesień do 

wyzwań rozwojowych obszarów wiejskich regionu. Za najważniejsze dla Programu Odnowy 

Wsi Województwa Śląskiego należy uznać wskazanie kierunku działań nr 4, pod nazwą: 

"Kształtowanie ośrodków wiejskich", usytuowanym w celu strategicznym IV "Poprawa 

jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni". 

W opisie celu strategicznego IV zawarte jest bardzo istotne zdanie, zgodnie z którym: 

"ochrona istniejących zasobów przyrodniczych powinna opierać się na świadomym 

kształtowaniu dziedzictwa kulturowego, służącego następnym pokoleniom mieszkańców 

województwa". Zdanie to wyraża w skróconej formie ideę odnowy wsi, polegającą na 

zachowaniu i kształtowaniu najistotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego, tak aby 

zachować wartości życia wiejskiego i tożsamość poszczególnych wsi.  

W kierunku działań nr 4 zwraca się uwagę na działania na rzecz skutecznego organizowania 

i integrowania życia społecznego w ośrodkach wiejskich, jak również wspierania lokalnych 

inicjatyw na obszarach wiejskich. Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego stanowi 

właśnie przedsięwzięcie zakładające wspieranie lokalnych inicjatyw podejmowanych na 

poziomie poszczególnych wsi Województwa Śląskiego. W kierunku tym zwraca się również 

uwagę na zwiększenie potencjału zasobów ludzkich. Ponadto zaakcentowane są działania na 

rzecz kształtowania wielofunkcyjnych, zróżnicowanych i atrakcyjnych do zamieszkania 

ośrodków wiejskich, działalności ośrodków kulturalnych, rozwijania lokalnych inicjatyw, 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi, zachowania i kształtowania krajobrazu 
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wiejskiego, dokumentowania i popularyzowania tradycji wiejskich. Działania te są zbieżne 

z elementami procesu odnowy wsi, przewidzianymi w koncepcji Programu Odnowy Wsi 

Województwa Śląskiego. 

Również inne cele strategiczne i kierunki działań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

mogą stanowić uzasadnienie dla uruchomienia Programu Odnowy Wsi Województwa 

Śląskiego. Na uwagę zasługuje kierunek działań nr 4 "Upowszechnienie wśród społeczeństwa 

aktywnego stylu życia" i kierunek działań nr 8 "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

i przeciwdziałania dezorganizacji i patologii społecznej" w celu strategicznym I "Wzrost 

wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych 

i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego". W kierunku działań 

nr 4 zwraca się uwagę na rozwój sieci ośrodków rekreacji, systemu szlaków pieszych 

i rowerowych. Działania te są typowym elementem dla podejścia charakterystycznego dla 

odnowy wsi i często są podejmowane w wielu wsiach objętych programem odnowy wsi.  

Działania lokalne na rzecz odnowy konkretnych wsi, przyczyniają się w ten sposób do 

realizacji celów założonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Odnowa wsi 

w istotnym stopniu przyczynia się do integracji społeczności wiejskich, przeciwstawiając się 

tym samym dezorganizacji życia społecznego i przejawom patologii społecznej, o których 

mówi kierunek działań nr 8. W ramach celu strategicznego III pod nazwą "Wzrost 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki" znajdują się kierunki działań nr 4 

"Modernizacja sektora rolno-spożywczego i rozwijanie działalności pozarolniczej" i działanie 

nr 5 "Zwiększanie atrakcyjności turystycznej gospodarki". Procesy odnowy wsi z całą 

pewnością harmonizują z założonych w tych kierunkach celami, polegającymi na kreowaniu 

alternatywnych w stosunku do rolnictwa funkcji rozwojowych dla obszarów wiejskich 

poprzez promowanie nowych działalności gospodarczych, a w szczególności turystyki 

i usług. Pojęta integralnie odnowa wsi w istotnym stopniu wpływa na zwiększenie 

atrakcyjności poszczególnych wsi i tworzonych tam usług z punktu widzenia kreowania 

markowego produktu turystycznego. Odnowa wsi ma również znaczenie ze względu na 

kreowanie klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co harmonizuje z kierunkiem nr 1 

"Tworzenie warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw", zawartym w celu 

strategicznym nr III.  

 



 

 

2. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana 

operacja 
2.1 Lokalizacja, podział administracyjny    
Miejscowość Pawłowice należy administracyjnie do Gminy Pawłowice. Według Statutu 

Gminy Pawłowice jednostki pomocnicze Gminy stanowią sołectwa: Pawłowice, 

Pielgrzymowice, Krzyżowice, Warszowice, Pniówek, Golasowice i Jarząbkowice oraz 

Pawłowice Osiedle. Wynika z tego, że na miejscowość Pawłowice składają się dwie jednostki 

pomocnicze: Pawłowice (rodzaj jednostki pomocniczej: sołectwo) oraz Pawłowice Osiedle 

(rodzaj jednostki pomocniczej: osiedle).   

Gmina Pawłowice to gmina wiejska. Jest położona w powiecie pszczyńskim, subregionie 

(podregionie) centralnym województwa śląskiego, około 18 km na zachód od Pszczyny i 45 

km na południe od Katowic, przy drodze krajowej nr 81 Katowice - Wisła. Gmina Pawłowice 

od południa graniczy z powiatem cieszyńskim, od wschodu z gminą Pszczyna i gminą Suszec, 

od zachodu z miastem Jastrzębie Zdrój, a z miastem Żory od zachodu i północy. Gmina 

Pawłowice posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg kołowych. Południkowo przebiega droga 

krajowa nr 81 Katowice – Wisła, od której istnieje odgałęzienie do Cieszyna (droga 

wojewódzka nr 938). Równoleżnikowo przez teren Gminy przebiega droga wojewódzka nr 

933, łącząca Pszczynę z miastem Wodzisław Śląski. Odległość do najbliższego przejścia 

granicznego z Czeską Republiką, znajdującego się w Marklowicach Górnych wynosi 17 km.  

 
Mapa 1. Gmina Pawłowice – lokalizacja na tle powiatu i województwa  

 
Źródło: www.gosilesia.pl, www.powiat.pszczyna.pl 
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Geograficznie Gmina Pawłowice położona jest na Wyżynie Śląskiej (Płaskowyż Rybnicki), 

w południowo - wschodniej części Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej. Ważną 

okolicznością z punktu widzenia pogranicznego charakteru Pawłowic jest przynależność do 

Euroregionu Beskidy. Euroregion Beskidy obejmuje przygraniczną część województwa 

śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej 

oraz gmin wokół miasta Frydek-Mistek w Republice Czeskiej.   
Mapa 2. Euroregion Beskidy 

 
Źródło: www.euroregion-beskidy.pl  

 

Gmina Pawłowice jest jedną z 5 gmin wiejskich należących do powiatu pszczyńskiego. 

Pozostałe gminy wiejskie to Kobiór, Suszec, Miedźna i Goczałkowice Zdrój. Gmina 

Pawłowice zajmuje powierzchnię 76 km2, co stanowi 16% powierzchni powiatu. Według 

danych GUS na koniec 2008 roku liczba ludności w Gminie Pawłowice wyniosła 17 805, co 

stanowiło 17% populacji zamieszkującej powiat pszczyński i 22% mieszkańców obszarów 

wiejskich powiatu pszczyńskiego. Gęstość zaludnienia w Gminie Pawłowice jest wyższa od 

średniej powiatowej i wynosi 235 osób na km2 (wskaźnik powiatowy wynosi 224).  
 

Tabela 1. Gmina Pawłowice na tle Powiatu Pszczyńskiego – porównanie 
 GMINA PAWŁOWICE POWIAT PSZCZYŃSKI  

powierzchnia [km2] 76 471 
sołectwa 7 31 

gminy wiejskie 1 5 
liczba ludności 17 805 105 631 

w tym na obszarach wiejskich 17 805 80 124 
ludność na km2 235 224 

Źródło: GUS 
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Miejscowość Pawłowice jest jedną z 31 miejscowości wiejskich na terenie powiatu 

pszczyńskiego. Pawłowice są największą i najludniejszą miejscowością należącą do Gminy 

Pawłowice. Zajmują powierzchnię 1 788 ha, co stanowi blisko 24% powierzchni Gminy. 

Mieszkańcy miejscowości Pawłowice stanowią aż 56% populacji Gminy. Gęstość zaludnienia 

w Pawłowicach, wynosząca 551 osób na km2, jest najwyższa w skali całej Gminy Pawłowice.                
 

Tabela 2. Zestawienie miejscowości Gminy Pawłowice  
Miejscowość Gminy 

Pawłowice  Powierzchnia [ha] Liczba ludności Ludność na km2

Pawłowice 1788 9847 551 
Pielgrzymowice 1388 2488 179 

Warszowice 1493 1843 123 
Golasowice 812 1235 152 
Krzyżowice 1004 1034 103 

Jarząbkowice 682 633 93 
Pniówek 441 539 122 

Źródło: www.pawlowice.pl  

Miejscowość Pawłowice stanowi centrum administracyjne Gminy. Organy Gminy (Wójt 

Gminy oraz Rada Gminy) mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy znajdującego się 

w Pawłowicach, przy ul. Zjednoczenia 60.  
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Mapa 3. Miejscowość Pawłowice 

 
źródło: www.pawlowice.pl 

 

2.2 Sytuacja demograficzna – liczba i struktura ludności, migracje 

Liczba ludności Gminy Pawłowice stale rośnie. W roku 1975 liczba ludności w Gminie 

Pawłowice wyniosła 9,2 tys. W roku 1985 wzrosła do wartości 13,2 tys., natomiast w roku 

2008 osiągnęła 17,8 tys. 
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Zestawienie 1. Liczba ludności Gminy Pawłowice w latach 1995-2008 

 
Źródło: GUS 

 

Bilas migracji Gminy Pawłowice w latach 1998 – 2008 jest ujemny. Oznacza to, że więcej 

osób dokonuje wymeldowania, niż melduje się w biurze ewidencji ludności Urzędu Gminy 

Pawłowice. Na przestrzeni lat 1998 – 2008 bilans migracji (osoby meldujące się na pobyt 

odjąć osoby, które dokonały wymeldowania) jest ujemny i wynosi 505 osób. Saldo migracji 

stałej dla Gminy Pawłowice przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 3. Saldo migracji Gminy Pawłowice w latach 1998-2008 

Saldo 
migracji 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Razem

Ogółem 9 -41 -84 -72 -15 9 -100 -65 -100 -38 -12 - 505 
Miasta 77 36 +9 -18 61 33 3 34 10 55 39 339 
Wieś -64 -63 -84 -45 -68 -22 -92 -81 -90 -78 -48 -735 

Zagranica 0 -14 -9 -9 -8 -2 -11 -18 -20 -15 -3 -109 
Źródło: GUS 

 

Ujemny bilans migracji za lata 1998 – 2008 dowodzi, że więcej osób wymeldowało się niż 

dokonywało zameldowania w Gminie Pawłowice. Zdecydowana większość migrujących do 

Gminy Pawłowice pochodzi z miast (bilans +339 osób). Ujemne wskaźniki przynosi 

przenoszenie się mieszkańców Gminy Pawłowice do innych gmin wiejskich (-735) oraz za 

granicę (-109). Sytuacja taka może być spowodowana wyjazdami emerytowanych górników, 

zamieszkałych na terenie Osiedla w Pawłowicach do rodzinnych stron oraz coraz większy 

problem niekorzystnych czynników związanych ze szkodami górniczymi.  
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Sytuację ludnościową w Gminie Pawłowice należy interpretować w kontekście tez 

wykazywanych przez demografów, że tereny wiejskie ze względu na aspekty ekonomiczne, 

społeczne i ekologiczne stały się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców miast. „W wyniku 

nałożenia się na siebie w latach 90. fazy niżowej ogólnopolskiego cyklu demograficznego, jak 

i konsekwencji przemian ustrojowo – gospodarczych następuje tzw. przejęcie przez gminy 

wiejskie funkcji przyciągania imigrantów stałych. Miasta stają się ośrodkami odpływu 

ludności”1. Według danych podanych w publikacji Urzędu Statystycznego w Katowicach pt. 

„Przemiany Demograficzne w Województwie Śląskim w latach 2000-2006”2, prognoza 

długookresowa wskazuje, że w okresie lat 2002 – 2030 liczba ludności województwa 

śląskiego zmniejszy się o 779,1 tys. tj. o 16,5 % i osiągnie w 2030 r. wartość 3952,4 tys. osób. 

Ubytek ludności województwa śląskiego przewidywany jest w całym okresie prognozy. 

Szacuje się, że w końcu 2010 r. województwo będzie liczyć 4574,2 tys. osób. W ciągu 

kolejnych 10 lat liczba ludności zmniejszy się o 261,1 tys. osób, a w kolejnej dekadzie o 

360,3 tys. osób. W całym okresie prognozy przewiduje się, że liczba ludności miejskiej 

zmniejszy się o 840,2 tys., tj. o 22,5 %. Na terenach wiejskich natomiast przewiduje się stały 

przyrost liczby ludności. W końcu 2030 r. liczba ludności wiejskiej zwiększy się o 61,1 tys. 

osób (o 6,2 %) w porównaniu do 2002 r. Wysoki ubytek liczby mieszkańców miast obok 

wzrostu liczby ludności wiejskiej sprawi, iż w latach 2002 – 2030 udział ludności miejskiej 

wśród ogółu mieszkańców województwa obniży się z 79,0 % do 73,3 %. W latach 2002 – 

2030 województwo charakteryzować się będzie również ubytkiem ludności w ramach 

migracji wewnętrznych i zagranicznych. 

Przyrost naturalny ludności to różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów  

w danym okresie. Na charakter ruchu naturalnego ludności Gminy Pawłowice zasadniczy 

wpływ ma stała, przewaga urodzeń nad zgonami. W latach 1995 -2008 Gmina Pawłowice 

notuje względnie wysoki przyrost naturalny.  Linia pokazująca przyrost naturalny wskazuje, 

że w badanym okresie 1995 – 2008 r. liczba urodzeń stale przewyższa liczbę zgonów.  

                                                 
1 A. Warych – Juras, Migracje ludności miast na przykładzie województwa śląskiego i małopolskiego, (w:) Demograficzne i 
społeczne aspekty rozwoju miast, praca pod red. Janusza Słodczyka, Opole 2002 r.   
2 www.stat.gov.pl/katow (ISBN 978-83-88102-74-5, Katowice, lipiec 2007).  
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Zestawienie 2. Urodzenia i przyrost naturalny w Gminie Pawłowice w latach 1995-2008 

 
Źródło: GUS. 

 
Stwierdzony wyżej stały wzrost liczby ludności w Gminie Pawłowice w przekroju lat 1995-

2008 wynika również z dodatniego przyrostu naturalnego. Struktura wieku mieszkańców to 

istotna informacja w kontekście przedstawienie sytuacji demograficznej danego obszaru. 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Pawłowice na koniec 2008 roku prezentowała się 

następująco: 
 

Zestawienie 3. Ludność Gminy Pawłowice według wieku i płci, stan na koniec 2008 r. 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety udział w % 
0-4 1 018 534 484 5,7 
5-9 949 508 441 5,3 

10-14 1 144 574 570 6,4 
15-19 1 331 685 646 7,5 
20-24 1 861 946 915 10,5 
25-29 1 737 853 884 9,8 
30-34 1 239 613 626 7,0 
35-39 1 105 555 550 6,2 
40-44 1 274 599 675 7,2 
45-49 1 795 873 922 10,1 
50-54 1 396 718 678 7,8 
55-59 928 475 453 5,2 
60-64 534 258 276 3,0 
65-69 512 236 276 2,9 
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70-74 403 161 242 2,3 
75-79 325 128 197 1,8 
80-84 152 41 111 0,9 

85 i więcej 102 22 80 0,6 
Ogółem 17 805 8 779 9 026 100 

Źródło: GUS 
Analiza danych dotyczących struktury wieku mieszkańców Gminy Pawłowice wskazuje 

przewagę grupy wiekowej osób będących w wieku od 20 do 24 lat (10,5 % populacji Gminy) 

oraz osób w wieku 45 –49 lat (10,1 % populacji Gminy). 

Struktura wieku mieszkańców Gminy Pawłowice wykazuje odmienne tendencje 

w porównaniu do otoczenia (powiat, województwo, kraj). Zauważalny jest większy odsetek 

ludzi w wieku produkcyjnym, natomiast odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym jest 

radykalnie mniejszy od wskaźnika wojewódzkiego i krajowego. Wskazuje to jednoznacznie 

na funkcjonowanie Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek, na terenie Gminy Pawłowice. 

Mieszkańcy – przybyli „za pracą” na Śląsk, pracujący na kopalni, po przejściu na emeryturę, 

często wyprowadzają się z Gminy (najczęściej w rodzinne strony).    

„Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym” dla Pawłowic 

jest znacznie korzystniejsza w porównaniu do wskaźnika z powiatu, województwa i kraju. 

Strukturę ludności Gminy Pawłowice według „produktywności wieku” w 2008 roku na tle 

powiatu, województwa i kraju przedstawia poniższe zestawienie.  
 

Tabela 4. Udział ludności Gminy Pawłowice według ekonomicznych grup wieku w odsetku ludności w 
2008 r. 

Ludność w % Gmina 
Pawłowice 

Powiat 
pszczyński 

Województwo 
śląskie Polska 

Wiek przedprodukcyjny  
(0-17lat) 21,9 % 21,5% 17,6% 19,3% 

Wiek produkcyjny  
(18-59/64 lata) 68,2 % 65,9% 65,5% 64,5% 

Wiek poprodukcyjny  
(60/65 i więcej lat) 9,9 % 12,6% 16,9% 16,2% 

Liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
46,7 51,8 52,6 55,1 

Źródło: GUS 

Bardzo istotna z punktu widzenia demografii jest wiedza na temat struktury ludności według 

wieku produkcyjnego na przestrzeni lat. Dla Gminy Pawłowice wskaźnik ten ujęty w latach 

2003 - 2008 obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 5. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 2003 r. - 2008 r. 

Ludność 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 
Ogółem 17 650 17 636 17 671 17 596 17 684 17 805 

Mężczyźni 8 763 8 732 8 754 8 685 8 704 8 779 
Kobiety 8 887 8 904 8 917 8 911 8 980 9 026 

Wiek przedprodukcyjny  
(0-17 lat) 

4 648 4 380 4 180 3 971 3 930 3 895 

26,3 % 24,8 % 23,7 % 22,6 % 22,2 % 21,9 % 

Wiek produkcyjny  
(18-59/64 lat) 

11 400 11 631 11 832 11 938 12 028 12 140 

64,6 % 66,0 % 67,0 % 67,8 % 68,0 % 68,2% 

Wiek poprodukcyjny  
(60/65 i więcej lat) 

1 602 1 625 1 659 1 687 1 726 1 770 
9,1% 9,2% 9,4% 9,6% 9,8% 9,9% 

Źródło: GUS  
 

Wyraźną tendencją demograficzną w Gminie Pawłowice jest systematyczny spadek liczby 

i odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym. Z kolei korzystnym procesem jest wzrost 

procentowy i ilościowy osób w wieku produkcyjnym. Jest to związane głównie 

z wchodzeniem na rynek pracy wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych. Liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym również wykazuje tendencje wzrostowe.  

 

2.3 Budownictwo mieszkaniowe  

W latach 1998 – 2008 na terenie Gminy Pawłowice oddano do użytkowania 512 nowych 

budynków mieszkalnych (indywidualnych). Wszystkie budynki to domy typu 

„jednorodzinnego”. Pawłowice i pozostałe sołectwa stały się atrakcyjnym miejscem do 

osiedlania (budowy domów jednorodzinnych). W omawianym okresie 1998 – 2008 w Gminie 

Pawłowice zameldowało się 2 682 osoby, w tym aż 80,3 % pochodziło z obszarów miejskich. 

Dynamikę budownictwa mieszkalnego indywidualnego w Gminie Pawłowice przedstawia 

poniższe zestawienie. 
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Zestawienie 4. Budynki mieszkalne oddane do użytkowania w Gminie Pawłowice w latach 1998-2008 

 
Źródło: GUS  

 

2.4 Aktywność społeczności lokalnej – frekwencja wyborcza  
Podstawowym wskaźnikiem partycypacji obywatelskiej jest frekwencja wyborcza. Jest 

wyrazem zaangażowania społecznego mieszkańców poszczególnych jednostek 

administracyjnych, w rozwój społeczności lokalnej. Na potrzeby niniejszego opracowania 

zestawiono frekwencję wyborczą Pawłowic na tle innych miejscowości (sołectw) Gminy 

Pawłowice. Przyjęto, że frekwencja wyborcza to odsetek osób uprawnionych do głosowania, 

które oddały swój głos w czasie wyborów (bez uwzględnienia oddania głosów nieważnych). 

Do analizy przyjęto wybory samorządowe - najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju 

lokalnego i zainteresowania nim mieszkańców. Uwzględniono wybory samorządowe z roku 

1998 oraz wyniki wyborów do Rady Gminy Pawłowice z lat 2002 i 2006.3    

                                                 
3 W latach 2002 i 2006 w wyborach bezpośrednich można było również głosować na Wójta Gminy Pawłowice  
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Zestawienie 5. Frekwencja w wyborach samorządowych w roku 1998 w Gminie Pawłowice 

 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (www.pkw.gov.pl)  

 

W wyborach samorządowych w 1998 roku frekwencja w skali Gminy Pawłowice wyniosła 

53,2%. W samych Pawłowicach głosowało 49,2% uprawnionych do głosowania 

mieszkańców. Niższą aktywnością wyborczą wykazali się jedynie mieszkańcy sołectwa 

Pielgrzymowice.  

Jeżeli chodzi o sołectwo Pawłowice, to frekwencja wyborcza uzależniona jest od miejsca 

zamieszkania. Spośród czterech komisji wyborczych zlokalizowanych na terenie 

miejscowości Pawłowice, najwyższa frekwencja 59,7%, padła w lokalu wyborczym 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach. W tym lokalu głosowali głownie mieszkańcy 

osiedli domów jednorodzinnych w Pawłowicach. W pozostałych trzech lokalach, 

obsługujących głównie obszar Pawłowice Osiedle (osiedle wielkopłytowe), średnia 

frekwencja wyniosła 44%.    



Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice 

 

20 

 

Zestawienie 6. Frekwencja w wyborach samorządowych do Rady Gminy Pawłowice w 2002 roku  

 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (www.pkw.gov.pl)  

 

W wyborach samorządowych w 2002 roku w głosowaniu do Rady Gminy Pawłowice 

głosowało 42,2% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Pawłowice (mniejsza 

niż w wyborach w 1998 r.). Frekwencja w Pawłowicach wyniosła 40,7 % i była mniejsza od 

średniej na poziomie Gminy. W porównaniu do Pawłowic, mniejszą aktywnością wyborczą 

wykazali się jedynie mieszkańcy sołectwa Pielgrzymowice. W skali miejscowości Pawłowice, 

frekwencja była zróżnicowana. W okręgu wyborczym nr 1 obejmującym głównie osiedla 

domów jednorodzinnych, frekwencja wyniosła 48,8%, natomiast w okręgu wyborczym nr 2, 

obejmującym głównie obszar osiedla wielkopłytowego wyniosła 32,6%.  

W wyborach samorządowych w 2002 roku na poziomie powiatu frekwencja osiągnęła 47,5% 

natomiast w skali województwa 37,9% (najniższa frekwencja w skali kraju). W skali powiatu 

pszczyńskiego frekwencja w Gminie Pawłowice była najniższa spośród wszystkich gmin 

wiejskich powiatu (Kobiór, Suszec, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna). Jednocześnie 

w wyborach bezpośrednich na Wójta Gminy Pawłowice, przeprowadzonych w 2002 roku, 

frekwencja wyniosła 42,2% i była najniższa w skali powiatu pszczyńskiego, którego średnia 

wyniosła 47,5% (najwyższa średnia padła w Gminie Kobiór – 56,2%).    
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Zestawienie 7. Frekwencja w wyborach samorządowych do Rady Gminy Pawłowice w 2006 roku 

 
* nie odbyło się głosowanie, gdyż zgłoszono jednego kandydata, który automatycznie (bez głosowania) 

uzyskał mandat 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (www.pkw.gov.pl) 

 

W wyborach samorządowych w 2006 roku w głosowaniu do Rady Gminy w Pawłowicach 

głosowało 38,5% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy. Frekwencja 

w miejscowości Pawłowice (wraz z miejscowością Pniówek) wyniosła 36,2% i była najniższa 

w całej Gminie. Obwód wyborczy obejmujący Pawłowice Osiedla wraz z Pniówkiem miał 

bardzo niską frekwencję, wynoszącą 27,4%. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2006 

roku na poziomie Gminy Pawłowice była jedną z niższych w powiecie pszczyńskim, którego 

średnia wyniosła 45,3% (niższa była jedynie w Gminie Miedźna – 35,8%). Frekwencja 

w bezpośrednich wyborach Wójta Gminy Pawłowice w 2006 roku wyniosła 35,6%.   

Można zauważyć, że frekwencja w wyborach samorządowych w Gminie Pawłowice maleje 

z roku na rok. Generalnie w skali kraju najmniej chętnych oddaje swój głos w wyborach 

samorządowych. Frekwencja waha się w okolicach 30-40%. Sytuacja w Polsce nie odbiega 

od normy, bowiem niemal w każdym demokratycznym kraju więcej ludzi uczestniczy 

w wyborach prezydenckich i parlamentarnych niż w wyborze władz lokalnych. Jest to nie 

tylko wynik tego, że obywatele przywiązują większe znaczenie głowie państwa niż posłom 

i senatorom, nie mówiąc już o lokalnych radnych, ale także efekt większego zainteresowania 

tymi wyborami przez media. 
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Jak wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej, pt. „Nie wierzę politykom- 

przyczyny deklarowanej absencji wyborczej”4 najczęstszymi przyczynami absencji wyborczej 

w skali całego kraju są: 

− Brak zaufania do polityków, klasy politycznej, partii politycznych, rozczarowanie 

wyborcze – zawiodłe(a)m się, czuję się oszukany(a), kandydaci nie spełniają obietnic 

danych wyborcom, partie nie realizują zapowiadanych programów. Deklaracje partii, 

obietnice wyborcze są bez pokrycia, to słowa, za którymi nic nie stoi. Co innego 

obiecują, co innego robią. Wszyscy oszukują, już nikomu nie wierzę. 

− Brak motywacji do uczestniczenia w wyborach – tyle razy chodziłe(a)m i nic z tego 

nie wynika. Wybory nic nie dają. Bo nie widzę sensu. Nic nie zmienia się na lepsze, nic 

z tego nie wynika. Kogo się wybierze, to jest źle.  

− Nie ma na kogo głosować - poczucie braku odpowiednich partii, kandydatów, a także 

poczucie ograniczonego wyboru: bo w kółko wybiera się te same osoby w każdych 

wyborach. Nic się nie zmienia, ciągle rządzą ci sami. Nie ma sensu głosować na ludzi, 

którzy są.  

− Brak poczucia podmiotowości obywatelskiej - mój głos nic nie zmieni, nie ma 

znaczenia. Moje zdanie się nie liczy. Jak mają kogoś wybrać, to i tak wybiorą beze 

mnie. Wszystko jedno, i tak zrobią, co chcą. 

 

2.5 Organizacje pozarządowe  
O aktywności społecznej dane miejscowości świadczy liczba działających organizacji 

pozarządowych. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie z 2003 roku podaje definicję 

organizacji pozarządowej. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora 

finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające 

w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej 

utworzone na podstawie przepisów ustaw. Najczęściej spotykaną formą organizacji 

pozarządowej jest stowarzyszenie. W najszerszym znaczeniu stowarzyszenie to dobrowolne 

zrzeszenie ludzi w formie organizacji dla osiągnięcia wspólnymi siłami i środkami 

określonego celu. Ponadto do organizacji pozarządowych zaliczamy fundacje, organizacje 

sportowe, parafie, związki zawodowe, kółka rolnicze, itp. 

                                                 
4 „Nie wierzę politykom -  przyczyny deklarowanej absencji wyborczej”. Komunikat z badań. Centrum Badania 
Opinii Społecznej. Warszawa 2004.    
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Organizacje pozarządowe są ważnym elementem wpływającym na rozwój lokalny. Związane 

jest to z pełnieniem przez nich funkcji integracyjnej w społecznościach lokalnych, czyli 

udziale w procesie budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek i społeczności 

lokalnych. Organizacje stanowią ważny element wiążący rozmaite struktury publiczne ze 

społeczeństwem oraz jednostki i grupy społeczne   

W Gminie Pawłowice liczba organizacji pozarządowych rośnie z roku na rok. W 2008 roku 

działało 27 organizacji społecznych. Na uwagę zasługuje funkcjonowanie organizacji 

pozarządowych w dziedzinie sportu. Kluby sportowe działają w głównej mierze 

w Pawłowicach, w oparciu o profesjonalną bazę sportową Gminnego Ośrodka Sportu 

w Pawłowicach (kryta pływalnia, hala sportowa, kompleks boisk, lodowisko).     

 
Zestawienie 8. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych w Gminie Pawłowice w latach 1995-2008 

 
Źródło: GUS  

 

Według danych Urzędu Gminy Pawłowice (Biuletyn Informacji Publicznej) na terenie Gminy 

działają następujące organizacje pozarządowe:  

− Kluby sportowe: GUKS „Gwarek" Pawłowice, MKS „Promyk” Golasowice, LKS 

Krzyżowice, LKS „Strażak" Pielgrzymowice, LKS „Piast" Pawłowice, Klub 

Rekreacyjno Sportowy TKKF ”Rozwój” Pawłowice, KS Warszowice, GKS 

„Pniówek-74” Pawłowice, UKS „Judo" Pawłowice, UKS „Budo" Pawłowice, UKS 

„Aquatica" Pawłowice, UKS „Goniec” Pawłowice, UKS „Futsal" Pawłowice, GKS 

„Jedynka" Pawłowice, KS Pawłowice. 

− Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Karola Miarki w Pielgrzymowicach.  
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− Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi w Krzyżowicach.  

− Koła Gospodyń Wiejskich w Golasowicach, Jarząbkowicach, Pawłowicach, 

Pielgrzymowicach, Warszowicach, Pniówku. 

− Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jastrzębie Zdrój 14 Wielopoziomowa Drużyna 

Ratownicza "Kambodża" Pawłowicach. 

− Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 

Koło Gminy Pawłowice. 

− Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, koło Pszczelarzy w Pawłowicach. 

− Polski Związek Wędkarski Okręgu Katowice w Pawłowicach. 

Spośród 27 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pawłowice ponad 

połowa (16 organizacji) ma siedzibę na terenie miejscowości Pawłowice. Informacje 

dotyczące liczby istniejących organizacji należałoby uzupełnić o 6 Ochotniczych Straży 

Pożarnych (mają one formę prawną stowarzyszeń, lecz działają na innych zasadach). 

Ochotnicze Straże Pożarne działają w Pawłowicach, Warszowicach, Jarząbkowicach, 

Golasowicach, Pielgrzymowicach, Krzyżowicach. Do organizacji społecznych można 

również zaliczyć Parafie, zarówno katolickie (Pawłowice, Pielgrzymowice, Golasowice, 

Warszowice, Krzyżowice), jak i ewangelicko – augsburskie (Golasowice).    

Wskaźnik liczby mieszkańców na jedną organizację pozarządową jest bliższy we wskazaniu 

rzeczywistej aktywności obywatelskiej mieszkańców. W Gminie Pawłowice na jedną 

organizację pozarządową przypada 659 mieszkańców. Jest to wskaźnik mniej korzystny od 

średniej dla powiatu pszczyńskiego, wynoszącą 580 osób. W sąsiednim powiecie 

cieszyńskim, słynącym z bogatego życia organizacji pozarządowych, na jedną organizację 

pozarządową przypada średnio 395 osób.  
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Zestawienie 9. Liczba mieszkańców na jedną organizację pozarządową w 2008 roku  

 Źródło: GUS. 
Ważnym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowych są środki z budżetów 

samorządowych. Pomoc przyznawana jest głównie w ramach konkursów ofert. Gmina 

Pawłowice przekazując środki na realizację projektów bierze pod uwagę fakt, że organizacje 

pozarządowe skuteczniej realizują powierzone zadania (będące zadaniami własnymi Gminy).  

Istotny jest również aspekt finansowy - każdy projekt realizowany jest z udziałem 

finansowym i/lub rzeczowym organizacji (praca wolontariuszy, koszty biurowe, itp.).    

W latach 2005 – 2009 z budżetu Gminy Pawłowice przekazano organizacjom pozarządowym 

w formie dotacji ponad 1,5 mln złotych na realizację zadań na podstawie „Programu 

Współpracy Gminy Pawłowice z Organizacjami Pozarządowymi”. W 2009 roku będzie to 

kwota 352 tys. zł. Środki finansowe przekazywane są w głównej mierze na działania klubów 

sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz 

organizację zajęć, zawodów i imprez sportowych. Od 2008 roku udzielane są dotacje 

z dziedziny upowszechniania kultury i sztuki.  
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Zestawienie 10. Środki finansowe przekazane dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Pawłowice 
w latach 2005-2009 

       Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pawłowice 

 

Łącznie w latach 2005-2009 z budżetu gminy udzielono 155 dotacji, wspierając głównie 

kluby sportowe z terenu Gminy Pawłowice. Średnia wartość jednej dotacji udzielanej 

z budżetu Gminy Pawłowice w latach 2005-2009 wyniosła 9,8 tys. zł. W roku 2009 

udzielonych będzie 51 dotacji, a średnia wartość jednej wyniesie 6,9 tys. zł. 

Dla porównania, opierając się na opracowaniu, pt. „Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa 

Obywatelskiego”5 w 2008 roku, w powiecie cieszyńskim, w 2008 roku średnia kwota 

dofinansowania pojedynczego projektu organizacji pozarządowej z samorządowego budżetu 

wyniosła około 10 tys. zł. Jest to kwota zbliżona do średniej wartości dotacji udzielanej 

w Gminie Pawłowice.           
Tabela 6. Liczba udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych w latach 2005-2009 

Rok 
Liczba udzielonych dotacji 

organizacjom 
pozarządowym 

Łączna kwota na 
organizacje 

pozarządowe [zł.]  

Średnia wartość 
dotacji [zł.] 

2005 20 255 092 12 754 
2006 41 326 700 7 968 
2007 15 257 536 17 169 
2008 28 327 045 11 680 
2009 51 352 000 6 901 

Razem 155 1 518 373 9 795 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pawłowice 

                                                 
5 Opracowanie wykonane i wydane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z 
Cieszyna  



Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice 

 

27 

 

3. Organizacja przestrzenna sołectwa Pawłowice oraz 

zagospodarowanie przestrzenne 
3.1 Organizacja przestrzenna sołectwa Pawłowice  
Po 1989 roku w skali województwa śląskiego obserwuje się na terenach wiejskich wzrost 

liczby ludności oraz większą różnorodność form zatrudniania w zajęciach pozarolniczych. 

Kształtuje się infrastruktura wsi, która przyczynia się do aktywizacji mieszkańców. 

Odnowienie wolnego rynku po 1989 roku wyzwoliło rezerwy lokalnych zasobów. Są to 

surowce mineralne, dorobek kulturalny, zasoby infrastrukturalne, ludzkie i organizacyjne. 

Stale rozwijają się nowe usługi i nowe sieci usług (np. turystyka). Aktualnie w polityce 

kształtowania przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich zwraca się uwagę na 

odnowienie kryteriów: „ekologicznego” i „społecznego” na równi  

z „funkcjonalnym”. Kryterium ekologiczne to widzenie organizacji przestrzennej w ścisłym 

nawiązaniu do wszystkich elementów środowiska geograficznego i środowiska człowieka, do 

wartości humanistycznych miejsca i regionu. Kryterium społeczne z kolei odnosi się do 

indywidualnych odczuć człowieka, do jego wartości i jego tożsamości kulturowej, politycznej 

i ekonomicznej, do jego związków ze środowiskiem i poszanowaniem ładu przestrzennego. 

3.2 Zagospodarowanie przestrzenne  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec roku 2008 Gmina Pawłowice 

posiadała 17 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całkowita 

powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wyniosła 7 577 

ha (100% powierzchni Gminy), w tym:  

• 2 569 ha – obejmuje 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

sporządzonych na podst. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

• 5 008 ha – obejmuje 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

sporządzonych na podst. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

3.3 Infrastruktura komunalna i społeczna sołectwa Pawłowice  

3.3.1 Kanalizacja sanitarna  

Sołectwo Pawłowice jest w pełni skanalizowane. Ścieki odprowadzane z obszarów 

skanalizowanych Gminy oczyszczane są w następujących oczyszczalniach: 

− oczyszczalnia OP-2 Pawłowice ul. Wyzwolenia; 
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− oczyszczalnia stopnia mechanicznego Pniówek, ul. Słowików oraz stopnia 

biologicznego Krzyżowice, ul. Zwycięstwa. 

W Gminie Pawłowice systematycznie budowana jest kanalizacja sanitarna. W 1995 roku 

długość kanalizacji sanitarnej wyniosła 37,9 km, w roku 2005 już 91,3 km natomiast w 2008 

r. 139,6 km. Cała kanalizacja jest z zarządzie Gminy Pawłowice. Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego dotyczące sieci kanalizacyjnej na 2008 rok przedstawiają się następująco:  
 

Tabela 7. Urządzenia sieciowe – kanalizacja w Gminie Pawłowice w 2008 r. 

Kanalizacja w Gminie Pawłowice Jednostka Liczba 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 139,6 
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
 i zbiorowego zamieszkania szt. 2 283 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 12 022 
Źródło: GUS 

3.3.2 Infrastruktura drogowa, kolejowa i trasy rowerowe   

Sieć dróg w Gminie Pawłowice jest dobrze rozbudowana. Gmina i sołectwo Pawłowice 

posiada dobrej jakości drogi. Wszystkie sołectwa i przysiółki mają zapewnioną łączność 

komunikacyjną. Główny drogowy układ komunikacyjny wyznacza droga krajowa nr 81 

relacji Katowice- Wisła, wraz z przecinająca ją drogą wojewódzką nr 933 relacji Pszczyna – 

Wodzisław Śląski oraz drogą wojewódzką nr 938 w kierunku miasta Cieszyn i granicy 

państwa z Republiką Czeską.    

Program Funkcjonowania Gminy Pawłowice od 2008 do 2011 r. podaje, że łączna długość 

dróg gminnych na terenie Gminy Pawłowice wyniosła 189,5 km, w tym 86 km to drogi 

asfaltowe. W sołectwie Pawłowice łączna długość dróg gminnych wyniosła 39,5 km, w tym 

17,5 km to drogi asfaltowe. Gmina Pawlowice sukcesywnie inwestuje w infrastrukturę 

drogową, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej Pawłowic.           

Układ kolejowy, choć coraz bardziej marginalny, jeżeli chodzi o przewóz osób, tworzą: 

− linia kolejowa PKP relacji Wodzisław Śląski – Jastrzębie Zdrój – Pawłowice – 

Chybie; 

− linia kolejowa PKP relacji Żory – Pawłowice – Jastrzębie Zdrój; 

− górnicza linia kolejowa łącząca kopalnię „Pniówek” z kopalniami „Zofiówka”, 

„Jastrzębie”, „Borynia”, „Jankowice”, „Chwałowice”.  

Układ tras rowerowych na terenie Gminy Pawłowice tworzą: 

− Trasa rowerowa: Trakt Cesarsko-Pruski o długości 4 km, relacji Pawłowice – 

Strumień; 
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− Trasa rowerowa: Trakt Reitzeinsteinów o długości 23 km, relacji Pawłowice – 

Pielgrzymowice – Jarząbkowie - Golasowice-Pawłowice; 

− Trasa rowerowa: Trakt Czarnego Skarbu o długości 25 km, relacji Pawłowice – 

Krzyżowice -Warszowice-Pawłowice; 

− Trasa rowerowa: Trakt Książęcy o długości 4,8 km relacji Pawłowice – Studzionka; 

− Trasa rowerowa: Plessówka o długości 45 km. „Plessówka” to nazwa ścieżki 

rowerowej biegnącej przez gminę Pawłowice, Suszec, Kobiór i Pszczynę.   

3.3.3 Sieć wodociągowa  

Stopień zwodociągowania Gminy Pawłowice wynosi 100%. Gmina Pawłowice jest 

zaopatrywana w wodę z dwóch źródeł: Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

w Katowicach – GPW i Stacji Uzdatniania Wody w Golasowicach – SUW, czyli własnej 

studni głębinowej. Woda produkowana na SUW Golasowice rozprowadzana jest 

w sołectwach południowych, tzn. Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice. Pozostałe 

sołectwa korzystają z wody zakupionej od GPW.  Łączna długość sieci wodociągowej 

będącej na majątku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi ok. 203 km (stan 

na 2006 r.).  
 

Gmina Pawłowice jest dobrze wyposażona w infrastrukturę liniową. Zestawienie dotyczące 

urządzeń sieciowych w przeliczeniu na jednostkę terytorium dla Gminy Pawłowice 

przedstawione jest w poniższej tabeli.  
Tabela 8. Sieć rozdzielcza na 100 km2 w 2008 r. porównanie  

Sieć rozdzielcza na 100 km2 Jednostka Gmina 
Pawłowice  

Powiat 
Pszczyński  

sieć wodociągowa km 218,4 174,8 
sieć kanalizacyjna km 184,3 95,5 
sieć gazowa km 156,8 164,4 

Źródło: GUS 
 



 

 

4. Gospodarka, przedsiębiorczość, inwestycje  

4.1 Gospodarka  

Największym pracodawcą w gminie Pawłowice jest Kopalnia Węgla Kamiennego 

„Pniówek”, zatrudniająca około 5 tys. osób. Ponadto znaczna część mieszkańców pracuje 

w firmach przykopalnianych oraz na innych kopalniach, szczególnie na terenie Jastrzębia 

Zdroju i Suszca. Na terenie Gminy funkcjonuje podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S. A. W granicach administracyjnych Gminy Żory i Gminy Pawłowice 

znajduje się obszar „Pola Warszowickie”, o powierzchni 39,76 ha. W granicach Gminy 

Pawłowice funkcjonują 3 zakłady: JBG-2 produkujący urządzenia chłodnicze i wentylacyjne, 

LAKMA Strefa Sp. z o. o. produkujący chemiczne środki czyszczące oraz NKT Cables – 

producent kabli. 

Potencjał gospodarczy Gminy Pawłowice tworzy 1 186 podmiotów gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w rejestrze REGON. Zdecydowaną większość stanowią podmioty należące 

do sektora prywatnego, spośród których wiodącą rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą.    
Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Pawłowice w 2008 roku 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane  
w REGON wg sektorów własnościowych w 2008 roku Jednostka Liczba 

Ogółem 
ogółem jedn. gosp. 1 186

Sektor publiczny 
podmioty gospodarki narodowej ogółem jedn. gosp. 31
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem jedn. gosp. 27
spółki handlowe jedn. gosp. 1

Sektor prywatny 
podmioty gospodarki narodowej ogółem jedn. gosp. 1 155
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jedn. gosp. 964
spółki handlowe jedn. gosp. 42
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jedn. gosp. 3
spółdzielnie jedn. gosp. 5
stowarzyszenia i organizacje społeczne jedn. gosp. 27

Źródło: GUS 
 

W okresie od 1998 do 2008 roku liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w Gminie Pawłowice oraz ogólna liczba podmiotów gospodarki narodowej 

z sektora prywatnego systematycznie rosła. Od roku 2004 zanotowano ich niewielki, 

aczkolwiek systematyczny spadek, jednakże już w 2008 roku stan przewyższył wskaźnik 

z roku 2003. Zestawienie poniżej wskazuje, że dynamikę przedsiębiorczości w sektorze 

prywatnym dyktują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.   
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Zestawienie 11. Podmioty gospodarki narodowej (sektor prywatny) w relacji do liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Pawłowice w latach 1998-2008 

 
Źródło: GUS 

   

4.2 Wskaźnik przedsiębiorczości  

Na kształt i wielkość lokalnego rynku pracy ma wpływ liczba podmiotów gospodarczych  

i osób w nich zatrudnionych. Szczególnie ważny dla rozwoju gospodarczego jest rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich dynamika zmian liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Ten ostatni wskaźnik charakteryzuje stan 

gospodarczy danego obszaru. W poniższej tabeli oraz na wykresie porównano wskaźnik 

przedsiębiorczości wyrażony liczbą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na 1 000 osób dla Gminy Pawłowice, powiatu pszczyńskiego oraz województwa śląskiego  

w latach 2000 - 2008. 
Tabela 10. Wskaźnik przedsiębiorczości – porównanie w latach 2000-2008 

Obszar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
GMINA 

PAWŁOWICE 51 51 53 54 53 53 54 53 54 

POWIAT 
PSZCZYŃSKI 67 71 74 75 74 73 72 71 72 

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE 62 65 69 70 71 70 69 69 69 

Źródło: GUS 
 

Z powyższego zestawienia wynika, iż w całym badanym okresie wskaźnik przedsiębiorczości 

(liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców) dla Gminy 

Pawłowice, a wynoszący 54 był znacznie niższy niż dla powiatu pszczyńskiego (72) oraz 
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województwa śląskiego (69). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest funkcjonująca na 

terenie Gminy Pawłowice Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”, zatrudniająca wielu 

mieszkańców Gminy.  

4.3 Struktura zatrudnienia  

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach za 2007 rok, odnośnie 

pracujących według faktycznego miejsca pracy wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców 

w wieku produkcyjnym Gminy Pawłowice w 2007 roku, wynoszącą 12 028 osób, 

zatrudnionych jest 8 261, czyli 68,7 % mieszkańców (według faktycznego miejsca pracy; bez 

podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących 

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie).  Wskaźnik ten dla powiatu pszczyńskiego 

jest znacznie niższy i wynosi 37,5%. Świadczy to o większej liczbie przedsiębiorców 

działających na terenie powiatu i wskazuje na dominację dużych zakładów pracy w skali 

Gminy Pawłowice.  

Jednocześnie należy uwzględnić, że liczba osób fizycznych prowadzących własną działalność 

gospodarczą w Gminie Pawłowice w 2007 roku wyniosła 947, a około 5 % pracujących jest 

zatrudnionych w rolnictwie. 
Tabela 11. Pracujący w 2007 r. Gmina Pawłowice i Powiat Pszczyński 

 
ogółem w tym z ogółem sektor 

ogółem w tym 
kobiety 

przemysł i 
budownictwo 

usługi publiczny prywatny rynkowe nierynkowe 
Gmina 

Pawłowice 8 261 1 574 6 989 702 550 5 957 2 304 
Powiat 

Pszczyński 
(średnia) 

25 902 9 661 15 365 5 015 5 013 14 589 11 313 

Źródło: GUS 
 

Dominującym sektorem, w którym pracują mieszkańcy Gminy Pawłowice jest sektor 

publiczny, zatrudniający 72,1 % ogółu pracujących (bez podmiotów gospodarczych o liczbie 

pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie). 

Wskaźnik ten dla Powiatu wynosi 56,3%. W powyższym zestawieniu uwidoczniona jest 

dominacja przemysłu wydobywczego (Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”) na mapie 

gospodarczej Gminy Pawłowice i jej okolic, gdyż w ‘przemyśle i budownictwie’ 

zatrudnionych jest 84,6 % pracujących w Gminie, a średnia dla powiatu wynosi 59,3 %. 

Widoczny jest również niski wskaźnik pracujących kobiet wynoszący 19%, przy 37,3 % 

pracujących kobiet dla Powiatu Pszczyńskiego.     
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4.4 Bezrobocie 

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskaźnik bezrobocia (stosunek procentowy 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym) na 

1 wrzesień 2009 roku na terenie Gminy Pawłowice wyniósł  2,7%. Dla porównania 

w analogicznym okresie wskaźnik ten dla powiatu pszczyńskiego wyniósł 2,9%, 

a województwa śląskiego 4,9%. Bezrobocie w Gminie Pawłowice jest zjawiskiem 

marginalnym, nie generującym znacznych problemów społecznych.  

4.5 Wykształcenie  

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego 

w 2002 roku, na terenie gminy Pawłowice największą grupę ludności stanowiły osoby 

posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe – 38 % mieszkańców. Osoby 

z wykształceniem podstawowym ukończonym oraz bez wykształcenia stanowią 34 % 

populacji gminy. Wykształceniem średnim dysponuje 22 % mieszkańców, policealnym 2 % , 

a wyższym 4 %.          

4.6 Dochodowość gospodarstw domowych  

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku, 

dotyczących mieszkańców Gminy Pawłowice według głównego źródła utrzymania, z pracy 

najemnej poza rolnictwem utrzymywało się 54 % posiadających źródło utrzymania. Drugą co 

do wielkości grupę stanowili emeryci i renciści – 32 %. Z pracy w rolnictwie utrzymywało się 

5 % mieszkańców, z pracy poza rolnictwem, na własny rachunek bądź z najmu 4 %. 5 % 

mieszkańców sklasyfikowano jako mających źródło utrzymania „pozostałe niezarobkowe”. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach za 2007 rok, wskazujących 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynika, że pracując na terenie powiatu 

pszczyńskiego można zarobić 81,5% średniej w województwie śląskim, 78,1 % średniej 

w subregionie centralnym. Z drugiej strony średnia dla sąsiedniego miasta Żory i powiatu 

cieszyńskiego jest mniejsza niż w powiecie pszczyńskim.  

4.7 Wysiłek inwestycyjny Gminy Pawłowice w latach 2000 – 2008  

Jednym z czynników składających się na uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości 

rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet, a zwłaszcza skala wydatków na 

inwestycje majątkowe. Poziom wydatków na inwestycyjne spośród wszystkich wydatków jest 
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wypadkową wzrostu komfortu życia i właściwego zaspokajania potrzeb społeczności 

lokalnej. Jest również ważnym wskaźnikiem możliwości dokonywania zmian w sferze 

społecznej.   

 
Zestawienie 12. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) Gminy Pawłowice w latach 2000-2008 

 
Źródło: GUS 

 

Gmina Pawłowice w ostatnich latach przeznacza znaczne środki na inwestycje. W 2008 roku 

wydano prawie 18 mln, na inwestycje. Stopa wydatków inwestycyjnych na mieszkańca 

wyniosła 998,5 zł. Rekordowy rok 2005 przyniósł ponad 24 miliony złotych przeznaczonych 

na wydatki inwestycyjne, co w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 1 383 zł. 

Procent wydatków na inwestycje Gminy Pawłowice względem ogółu wydatków jest bardzo 

wysoki, a jego średnia w latach 2000 – 2008 wynosi 41,3 %. Głównymi celami polityki 

inwestycyjnej Gminy Pawłowice jest infrastruktura oświatowa, sportowa, wodno-

kanalizacyjna i drogowa.    

4.8 Sfera społeczna – ośrodki animacji życia edukacyjno – kulturalno – 

religijnego 

W każdej społeczności lokalnej do najważniejszych ośrodków/miejsc animacji życia 

społecznego na polu kultury, edukacji i religii są ośrodki i domy kultury, szkoły oraz parafie. 

Pełnią one rolę ośrodków skupienia lokalnego, mocno oddziaływującego na społeczność 

lokalną. Są ważnym czynnikiem wpływającym na integrację mieszkańców.    
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4.8.1 Szkoły 

Stan infrastruktury oświatowej w Gminie Pawłowice należy do wyróżniającej w otoczeniu. 

Budynki szkolne są wyremontowane i dobrze wyposażone. Gmina Pawłowice jest organem 

prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych, trzech gimnazjów oraz szkoły średniej 

(liceum ogólnokształcące oraz technikum górnicze). W miejscowości Pawłowice funkcjonuje: 

− Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II; 

− Szkoła Podstawowa nr 1 im Janusza Korczaka; 

− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca; 

− Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera; 

− Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach Osiedlu 

Wizytówką bazy edukacyjnej są nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły z klasami do nauki 

języków obcych, pracowniami komputerowymi, salami gimnastycznymi i do gimnastyki 

korekcyjnej. We wszystkich szkołach uczniowie mogą korzystać ze stołówek. Największą 

placówką jest Zespół Szkół Ogólnokształcących składający się z liceum ogólnokształcącego 

(z klasą wojskowo - obronną) i technikum górniczego. Uczniowie technikum, dzięki 

porozumieniu szkoły z Kopalnią Węgla Kamiennego „Pniówek”, podczas zajęć praktycznych 

korzystają z pełni wyposażonej sztolni szkoleniowej znajdującej się na terenie kopalni. 

Nowoczesny budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Strzelnica sportowa, sala do nauki tańca, skomputeryzowana biblioteka 

i siłownia to tylko niektóre atrakcje, jakie swoim uczniom oferuje szkoła. Każda sala lekcyjna 

ma dostęp do Internetu, a budynek jest monitorowany. Szkoła posiada certyfikat ISO. 

4.8.2 Dom kultury i biblioteka 

Animacją życia kulturalnego w Pawłowicach zajmuje się przede wszystkim Gminny Ośrodek 

Kultury, skupiający ponad 20 zespołów i kółek zainteresowań. Mieszkańcy mogą 

uczestniczyć m. in. w zajęciach wokalnych, plastycznych, teatralnych, tanecznych 

i ceramicznych. Zajęcia odbywają się w dwóch domach kultury, znajdujących się w centrum 

Pawłowic i na Osiedlu. Gminny Ośrodek Kultury dysponuje salą widowiskową na 200 osób, 

dwoma świetlicami, pracownią plastyczną, modelarską, ceramiczną, salą prób dla zespołów 

rockowych. Studio nagrań umożliwia nagrywanie płyt i podkładów muzycznych, 

a profesjonalna scena z oświetleniem i nagłośnieniem wykorzystywana jest do organizacji 

imprez plenerowych. Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą lokalnej gazety – dwutygodnika 
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„Racje Gminne”. Funkcje lokalnych domów kultury pełnią również strażnice, posiadające 

własne zaplecza kuchenne i sale do występów.  

Gminna Biblioteka Publiczna posiada pięć w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych 

z dostępem do Internetu i czytelnią. Jej księgozbiór liczy ponad 65 tysięcy woluminów, 

a katalogi książkowe można przeszukiwać komputerowo. Gminna Biblioteka posiada swoje 

filie w Warszowicach, Pielgrzymowicach, Golasowicach, w Pawłowicach Osiedlu 

i Krzyżowicach. 

4.8.3 Parafie 

Na terenie sołectwa Pawłowice działalność prowadzą dwie parafie rzymskokatolickie. Jest to 

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (data założenia 1293 r.) oraz Parafia 

Podwyższenia Krzyża Świętego w  Pawłowicach Osiedlu (utworzona w 19 stycznia 1986 r.). 

Parafie obok działalności religijnej, są miejscem działania wielu grup nieformalnych oraz 

przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym.  Przy Parafii św. Jana Chrzciciela w 

Pawłowicach działa: Rada Parafialna, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Zespół 

Charytatywny, Dzieci Maryi, Schola, Ministranci, Akcja Katolicka, Oaza Rodzin, Chór 

Animato. 

W Pawłowicach działa również Sala Królestwa Świadków Jehowy 

 



 

 

5. Historia i insygnia miejscowości Pawłowice  
 

5.1 Nazwa miejscowości, insygnia 
Od 18 czerwca 1998 roku Gmina Pawłowice oficjalnie własny herb, sztandar oraz flagę. 

Decyzją Rady Gminy Pawłowice herbem Gminy stało się historyczne godło sołectwa 

Pawłowice – siedziby władz gminnych. Herb Pawłowic powstał w końcu XVII wieku. Na 

tarczy typu hiszpańskiego, na niebieskim tle, znajduje się godło przedstawiające otwartą złotą 

koronę, z trzema fleuronami. Pod nią trzy złote gwiazdy sześcioramienne. 

Usytuowanie Śląska, a tym samym Pawłowic, w pobliżu Bramy Morawskiej (naturalne 

przejście pomiędzy Sudetami i Karpatami), na skrzyżowaniu międzynarodowych traktów 

handlowych, jego pograniczne położenie powodowało, iż od wieków średnich toczyły się o tę 

ziemię konflikty zbrojne, które przyczyniały się do zmiany przynależności terytorialnej 

Śląska, a tym samym Pawłowic. Z tego powodu, w swojej historii miejscowość Pawłowice 

nosiła kilka nazw:  

− PAWLOWICZE – nazwa widniejąca w pergaminie z 1281 roku. 

− PAULOWITZ – nazwa widniejąca w Księdze uposażenia biskupstwa wrocławskiego 

z 1305 r. 

− PAWLOWYCZE – nazwa widniejąca w śląskich dokumentach sporządzanych 

w XVII wieku. 

− PAULOWITZ/PAULOSDORF – nazwa widniejąca w niemieckojęzycznych 

archiwaliach z 1721 roku.  

− PAWLOWITZ – nazwa używana od połowy XVIII wieku. Nazwa ta funkcjonowała 

w czasie II wojny światowej, kiedy to Pawłowice były wcielone do III Rzeszy 

Niemieckiej.   

W literaturze przedmiotu etymologia nazwy Pawłowice rozpatrywana jest, jako pochodząca 

od imienia Paweł. Był on pierwszym mieszkańcem, który na stałe osiedlił się na tutejszym 

trenie i dał początek osadzie.  

5.2 Historia Pawłowic 

Najstarszy dokument, który wymienia nazwę Pawłowice datowany jest na 13 listopada 1281r. 

Dokument mówi, że Książę Władysław, władca Księstwa Raciborsko - Opolskiego nadał 

Wojanowi (Woynaus De Pawlowicz) 50 łanów frankońskich na terenie "Pawlowicz", by tu 

zorganizował wieś. Data 1281 r. nie określa momentu powstania Pawłowic, lecz potwierdza 
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ich istnienie, co daje podstawę do twierdzenia, że miejscowość powstała wcześniej. 

Przypuszcza się, że zanim w Pawłowicach pojawił się Wojan, liczyły one zaledwie kilka 

gospodarstw. Dokument z 1281 roku wydany przez Księcia Władysława otwiera nowy 

rozdział w dziejach Pawłowic. Na jego mocy zaczęła się reorganizacja wsi według 

sprawdzonych wzorów Niemieckiego Prawa Kolonizacyjnego. 50 łanów frankońskich, które 

otrzymał do zagospodarowania Wojan to - według dzisiejszej miary - około 1200 hektarów. 

Były to zapewne tereny, które należało najpierw odpowiednio przygotować do użytkowania. 

Zasadźca (założyciel) wsi stawał się wolnym sołtysem i miał uprawnienia, które nie 

przysługiwały sprowadzonym osadnikom. Poza większym areałem ziemi, wolnej od ciężarów 

feudalnych, miał na własność karczmę i młyn. Sołectwo (miejscowość) Wojana liczyło, 

według dzisiejszych miar około 270 hektarów. Jako sołtys Wojan był „zwierzchnikiem” 

tutejszej ludności. Wypełniał czynności sądownicze. Zgodnie z ówczesnym prawem 

zatrzymywał dla siebie część pieniędzy z nałożonych kar. Zatrzymywał również część danin. 

Sprowadzeni przez Wojana koloniści powiększyli liczbę dotychczasowych i tworzyli z nimi 

wieś „nowego”, bardziej uporządkowanego typu. Przez 16 lat nie ponosili żadnych ciężarów 

wobec Księcia. Był to czas przeznaczony na zagospodarowanie się i nazywał się wolnizną.  

W 1293 roku syn i następca Księcia Władysława Książę Przemko - w dokumencie z dnia 25 

października 1293 r. potwierdził ojcowskie nadanie ziemi Wojanowi i poszerzył je o kolejne 

30 łanów. Wtedy - zgodnie z Prawem Kolonizacyjnym - wydzielono 1 łan na potrzeby 

proboszcza i kościoła. Rok 1293 należy przyjąć, jako początek istnienia Parafii 

w Pawłowicach. Pierwszy kościół w Pawłowicach powstał najpewniej po 1293 roku, być 

może na przełomie XIII i XIV wieku.  

W czasach Księcia Przemka Pawłowice miały już ponad 40 gospodarzy. Część areału nie była 

jeszcze zagospodarowana lub podlegała wolniźnie. Ostatnim wolnym sołtysem Pawłowic był 

prawdopodobnie niejaki Brzęczek. Jego nazwisko widnieje pod rokiem 1480. W tym samym 

roku pojawia się w Pawłowicach rycerska rodzina Pawłowskich. Pawłowice były własnością 

rycerską, a częściowo podlegały panom pszczyńskim. W 1548 Państwo Pszczyńskie zakupił 

Biskup wrocławski Baltazar von Promnitz i to on prawdopodobnie wytyczył dzisiejsze 

granice Pawłowic. Wieś stanowiła już wtedy własność rodziny Pawłowskich. W XVI wieku 

zbudowano w Pawłowicach pierwszy kościół murowany w stylu gotyckim. Budowlę 

zaprojektował Mistrz Bernard z Ostrawy. Budowa kościoła jest zasługą przedstawicieli rodu 

Pawłowskich, a głównie Stanisława Pawłowskiego (Biskupa z Ołomuńca) i Walentego 
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Pawłowskiego, który był właścicielem większej części Pawłowic i pokrywał znaczną część 

kosztów. W 1596 roku murowany kościół był gotowy.  

Na dzieje Pawłowic i ich rozwój największy wpływ miały trzy rody: Pawłowskich, Gusnarów 

i Reitzeinsteinów. Ród Pawłowskich herbu Leliwa sprawował władzę w Pawłowicach 

i okolicy od 1480 roku do drugiej połowy XVII wieku. Rodowi Pawłowskich miejscowość 

Pawłowice zawdzięcza herb oraz XVI wieczny, gotycki kościół.  

Najbardziej znanym przedstawicielem tego rodu był Stanisław Pawłowski, który żył w XVI 

wieku i posiadał tytuł Biskupa z siedzibą biskupstwa w Ołomuńcu. Stanisław Pawłowski 

otrzymał od Cesarza Austrii tytuł książęcy w uznaniu zasług dla Monarchii Austriackiej. Jego 

grób znajduje się w katedrze w Ołomuńcu (Republika Czeska).  

Od początków XVIII wieku do połowy wieku XIX Pawłowice należały do niemieckiego rodu 

Gusnarów. Ten ród wybudował w Pawłowicach wspaniały pałac, który został całkowicie 

zniszczony w czasie II wojny światowej. W drugiej połowie XIX wieku władzę 

w Pawłowicach przejął pochodzący z Niemiec ród Reitzensteinów. Ostatni przedstawiciel 

tego rodu i właściciel Pawłowic był Baron Karl Egon von Reitzenstein, który opuścił 

Pawłowice w 1945 roku tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Po drugiej wojnie 

światowej dobra Reitzensteinów zostały znacjonalizowane (przeszły na własność Państwa) 

i częściowo rozparcelowane, czyli podzielone (ziemię otrzymali mieszkańcy).  

Pawłowice, które są cząstką Górnego Śląska należały w ciągu swych dziejów do różnych 

państw:  

− 990 – 1138 – w monarchii piastowskiej; 

− 1138 – 1335 – w okresie rozbicia dzielnicowego; 

− 1335 – 1526 – pod panowaniem czeskim; 

− 1526 – 1742 – pod panowaniem austriackim (Habsburskim); 

− 1742 – 1918 – pod panowaniem pruskim, niemieckim; 

− 1918 – 1939 – w granicach II Rzeczypospolitej; 

− 1939 – 1945 – wcielone do III Rzeszy niemieckiej;  

− od 1945 – w granicach polskich. 

5.3 Historia a układ przestrzenny Pawłowic   

W historii miejscowości Pawłowice można wyróżnić kamienie milowe, mające najważniejszy 

wpływ na powstanie aktualnego układu przestrzennego. Przede wszystkim jest to pochodzące 

z XIII wieku osadzenie miejscowości (wsi) Pawłowice na „prawie niemieckim”. Było to 
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nowe prawo osadnicze, ściśle związane ze stosowaną w Europie Zachodniej techniką 

zakładania nowych wsi i miast, bądź obejmowania już istniejących nowym prawem. 

Najważniejsza jego cechą było ściśle powiązaną z bardziej wydajnymi systemami rolnictwa 

i nowymi technikami w rzemiośle i handlu.  

Do pozostałych istotnych wydarzeń (zjawisk) wpływających na układ przestrzenny było: 

− powstanie w 1293 roku parafii, 

− przynależność do szlacheckich rodzin: Pawłowskich, Gusnarów, Reitzeinsteinów; 

− powstanie Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” i przykopalnianego osiedla 

mieszkaniowego.    
 

Tabela 12. Wydarzenia w historii Pawłowic, mające największy wpływ na powstanie układu 
przestrzennego 

Data/Okres Wydarzenie Wpływ na układ przestrzenny Pawłowic   

1281 rok  

Osadzenie/lokacja 
Pawłowic na 

prawie 
niemieckim  

Osadnictwo na prawie niemieckim polegało na 
zakładaniu nowych lub przenoszeniu istniejących już 
wsi na nowy rodzaj prawa określającego stosunki 
między właścicielem ziemi, a chłopami. Osadnictwo 
nabrało cech trwałości. Nowo lokowane wsie 
organizowane były w sposób wzorowany na 
organizacji miast. Było ono korzystne dla właścicieli 
ziemi, gdyż zwiększało liczbę rąk do pracy. Natomiast 
dla chłopów była to okazja do jasnego określenia 
wielkości powinności świadczonych na rzecz feudała 
oraz zasad użytkowania ziemi. Osadnictwo pociągało 
za sobą wiele przywilejów, polegających głównie na 
ulgach w płaceniu danin i powinności. Lokacja 
Pawłowic na prawie niemieckim pociągnęła za sobą 
napływ nowych osadników z terenu Śląska oraz 
Moraw.  

1293 r.  Powstanie parafii 
w Pawłowicach  

1569 – powstanie kościoła murowanego w stylu 
gotyckim. Z czasem zagospodarowano otoczenie 
kościoła, którego historyczny układ zachował się do 
dnia dzisiejszego. Powstanie parafii pociągnęło za 
sobą budowę domu parafialnego. Na początku XIX 
wieku „pole farskie” liczyło 167 mórg, zaś po 
kilkudziesięciu latach areał ten się zwiększył. Był to 
pas ziemi ciągnący się nieomal od Pniówka po granice 
Studzionki.   

1480 r. – 
1945 r.  

Przynależność do 
rodzin: 

Pawłowskich, 
Gusnarów, 

Reitzeinsteinów 

Budowa Pałacu w Pawłowicach. Wraz z budową 
pałacu pojawił się ogród, stanowiący (ukształtowanym 
na kanwie parku angielskiego powstałego 
nawiązującego układem osiowym, klasycyzującym do 
wzorów XVIII - wiecznych) oraz folwark z 
zabudowaniami gospodarczymi. 
W 1945 roku zgodnie z dekretem władz majątek 
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ziemski barona Reitzeinstein uległ nacjonalizacji i 
częściowej parcelacji. Rolnikom indywidualnym 
przydzielono 139 działek. Jednocześnie na 700 ha 
powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne. 

1974 r. 

Powstanie 
Kopalni Węgla 
Kamiennego 
„Pniówek” i 
osiedla przy 

kopalni  

Budowa kopalni węgla kamiennego na terenie Gminy 
Pawłowice spowodowała zmianę charakteru gminy, z 
rolniczej na przemysłową. Konsekwencją było 
powstanie w latach 1980 – 1991 osiedla 
mieszkaniowego, w technologii wielkopłytowej. 
Powstały 32 budynki, czteropiętrowe. Osiedle zajmuje 
24 ha powierzchni. Budowa kopalni i osiedla nasiliła 
proces migracji do Pawłowic mieszkańców z wielu 
stron Polski. W 1996 roku na osiedlu powstał kościół 
rzymsko – katolicki.  

 

5.4 Pawłowice, jako miejscowość pogranicza  

W ujęciu historycznym i geograficznym Pawłowice to miejscowość „na pograniczu”. 

W połowie XVIII stulecia, po zakończeniu wojen prusko – austriackich, Pawłowice (Gmina 

Pawłowice) stały się miejscowością graniczną. Do dziś w okolicy przetrwały kamienne słupy 

graniczne. Linia graniczna w najbliższych okolicach miała meandrujący przebieg. Pawłowice 

należące do Królestwa Prus graniczyły z sąsiednim Strumieniem należącym do Cesarstwa 

Austriackiego (później Austro-Węgierskiego). Pograniczność Pawłowic wynikała również 

z okoliczności położenia w Bramie Morawskiej. Znany brytyjski historyk Norman Davies, 

uznaje Bramę Morawską za „jedyny punkt na przestrzeni między Morzem Czarnym 

a Bawarią, gdzie do Europy Południowej można się dostać, nie przekraczając wysokogórskich 

przełęczy. Zarówno starodawny szlak bursztynowy, jak i średniowieczny szlak pruski 

przecinały obszar Polski w tym właśnie punkcie, a niezliczone hordy barbarzyńców (…) 

wdzierały się tędy na swojej drodze do bogactwa i złej sławy”.6   

Po zakończeniu I wojny światowej granica niemiecko-austriacka w tym rejonie przestała 

istnieć. W czasie plebiscytu śląskiego z 1921 roku około 70 % ludności Pawłowic 

opowiedziała się za przynależnością do Polski. Dzisiejsze położenie Pawłowic, w odległości 

14 km od granicy z Czeską Republiką podtrzymuje jej pograniczny charakter. W ostatnich 

latach pograniczność Pawłowic zyskała nowy wymiar. Zgodnie z zapisami „Strategii 

Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020” przyjmującym podział województwa 

na cztery subregiony (tzw. obszary polityki rozwoju), Pawłowice położone są na pograniczu 

                                                 
6 N. Davies, „Boże igrzysko. Historia Polski”, Kraków 2002, s. 57-58.   
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subregionu środkowego i południowego. Pobliska granica z Zebrzydowicami i Strumieniem 

jest jednocześnie granicą powiatu pszczyńskiego należącego do subregionu centralnego oraz 

powiatu cieszyńskiego należącego do subregionu południowego. 

Jeden z najnowszych i nielicznych przewodników turystycznych po Górnym Śląsku 

umiejscawia Pawłowice na obszarze tzw. „prawdziwego Górnego Śląska”.7 Autor, Marek 

Szołtysek wskazuje, że prawdziwy Górny Śląsk to „te obszary Górnego Śląska, na którym 

ludzie nie protestują, że są z Górnego Śląska. Chodzi więc nie o ziemie Śląska Cieszyńskiego 

czy Opolskiego, ale tereny od Jastrzębia, Wodzisławia i Raciborza, przez Rybnik, Pszczynę, 

Mysłowice, Piekary i Tarnowskie Góry po Lubliniec”.8 Jak można zauważyć na poniższej 

mapie Pawłowice zostały zaliczone do obszaru, na którym ludzie mają poczucie śląskości, 

gdzie żywe i cenione są tradycje śląskiej kultury regionalnej.  
Mapa 4. Mapa tzw. „prawdziwego Górnego Śląska” 

 
Źródło: Marek Szołtysek, „Górny Śląsk. Przewodnik po regionie”. 

                                                 
7 Marek Szołtysek, „Górny Śląsk. Przewodnik po regionie”. Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2005 r.   
8 Tamże, s. 31. 
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W kontekście rozważań o Pawłowicach, jako miejscowości położonej na Śląsku, na uwagę 

zasługuje fakt, że w spisie powszechnym z 1991 roku w Czechosłowacji narodowość śląską 

zadeklarowało 44,5 tys. osób, a w Polsce według spisu powszechnego z 2002 roku – 173,2 

tys. osób. Liczebność Ślązaków identyfikujących się z niemiecką opcją narodową wynosi 60 

– 80 tys.9  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że śląska kultura regionalna kształtowała się przez wieki i ze 

względu na bogatą i burzliwą historię polegała procesom oraz wpływom różnorodnych idei 

i narodowości. Na Górnym Śląsku odmienny był punkt wyjścia dla rozwoju świadomości 

narodowej. Kultura niemiecka przez wieki była dominująca i nie neutralizował jej syndrom 

„prusaka” – zaborcy i Lutra. Jak zauważa Jerzy Bartkowski, „tu polskość była od wieków 

czymś gorszym, a kultura polska synonimem biedy i zacofania”.10 Językiem życia 

publicznego przez wieki był niemiecki, łacina i czeski. Zwrot ku polskości nastąpił dopiero 

w okresie Kulturkampfu. Jednakże do dnia dzisiejszego zauważa się wzajemne 

nieprzystosowanie kultur polskiej i śląskiej. „Kultura plebejskiego i robotniczego Górnego 

Śląska jest odmienna od dominującej w polskiej kulturze narodowej tradycji romantycznej i 

szlacheckiej. Nic dziwnego, że ludność śląska utrzymywała poczucie swej odrębności w 

stosunku do części byłego Królestwa („Zagłębiocy”) i Galicji, jak i ludności napływowej 

(„gorole”).11          

                                                 
9 „Obyczaje, języki, ludy świata”, Encyklopedia PWN. Warszawa 2007 r., s. 749. 
10 Jerzy Bartkowski, „Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne 
zachowania społeczne i polityczne”, Warszawa 2003 r., s. 147.   
11 Tamże, s. 148. 



 

 

6. Określenie przestrzennej struktury miejscowości Pawłowice   
 

Pawłowice to wieś wielofunkcyjna. W literaturze przedmiotu zaznacza się, że jest to wieś 

o zróżnicowanej strukturze gospodarczo – społeczno i przestrzennej, która obok rolnictwa ma 

wykształconą działalność pozarolniczą usługową i przemysłową12. Powstanie Kopalni Węgla 

Kamiennego „Pniówek” oraz osiedla przykopalnianego spowodowało następujące zmiany: 

− funkcjonalne: związana ze zmianą charakteru miejscowości Pawłowice, z rolniczej na 

przemysłową; 

− ekologiczne: powodujące zmiany krajobrazu, jako skutek niekorzystnego wpływu 

działalności przemysłowej;      

− ekonomiczne: głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest sektor przemysłowy 

(wydobywczy), nie rolnictwo. Nastąpił dynamiczny rozwój sektora usługowego 

obsługującego rosnącą populację mieszkańców Pawłowic;   

− krajobrazowe: pojawienie się nowych form architektonicznych, tj. budownictwo 

wielorodzinne z tzw. wielkiej płyty, hałd górniczych oraz powszechnego zjawiska 

szkód górniczych, powodowanych intensywnym wydobyciem węgla kamiennego;  

− społeczno-zawodowe: napływ nowych mieszkańców z innych obszarów Polski 

związany z pracą w górnictwie; dominacja pracowników z sektora przemysłu 

wydobywczego, zanik tradycyjnych wiejskich zawodów. Miejscowi rolnicy mimo 

posiadania gospodarstwa rolnego podejmowali i podejmują pracę w przemyśle 

wydobywczym.        

Miejscowość Pawłowice jest ośrodkiem usługowym (centrum) w stosunku do całej Gminy 

Pawłowice. Oznacza to, że na terenie Gminy zlokalizowane są placówki usługowe, 

świadczące stale różnorodne usługi w pewnym promieniu wokół tego ośrodka. Pełnienie 

funkcji centrum przez miejscowość Pawłowice wyraża się w wyposażenie w następujące 

urządzenia/funkcje usługowe: 

− obsługa rolnictwa, rolników; 

− rzemiosło; 

− komunikacja i transport; 

− łączność; 

− handel detaliczny 

− gastronomia; 
                                                 
12 Jan Tkocz, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998 r.   
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− gospodarka mieszkaniowa i komunalna; 

− oświata i wychowanie (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia); 

− kultura (ośrodek kultury, biblioteka); 

− ochrona zdrowia i opieka społeczna (ośrodek zdrowia, apteka, ośrodek pomocy 

społecznej); 

− administracja (siedziba władz samorządowych).  

6.1 Przestrzenna struktura miejscowości  

W strukturze przestrzennej Pawłowic możemy wyróżnić specyficzne obszary zabudowy, 

dominujące struktury architektoniczne, ukształtowane na przestrzeni historii. Na obszarze 

miejscowości Pawłowice wyróżnić możemy trzy następujące obszary zabudowy: 

 

A. Obszar z dominacją tradycyjnej zabudowy wiejskiej (siedlisko, zagroda, zagroda 

chłopska); 

B. Osiedle z tzw. „wielkiej płyty”; 

C. Obszar zabudowy jednorodzinnej, typu podmiejskiego. 

 

A) Obszar z dominacją tradycyjnej zabudowy wiejskiej, ukształtowanej na przestrzeni 

wieków. Jest to najstarsza część Pawłowic, zlokalizowana wzdłuż ulicy Wyzwolenia 

i Zjednoczenia. Struktura terenowa wskazuje na dominację formy organizacji przestrzennej, 

jaką jest siedlisko, czyli dom mieszkalny lub więcej wspólnych budynków mieszkalnych 

łącznie z przyległymi budynkami i parcelą, na której stoją; miejsce zamieszkania – 

środowisko mieszkalne człowieka, zagroda (jest to parcela podwórzowa z należącymi do niej 

budynkami mieszkalnymi i rolniczymi – może składać się z kilku parceli użytkowych: ogrodu 

przydomowego, pastwiska nocnego, podwórza, zabudowy) oraz zagroda chłopska (gdzie na 

jednej działce dokonują się i mają wspólną organizację trzy funkcje: mieszkaniowa, 

produkcyjna i rekreacyjna). 

B) Osiedle z tzw. „wielkiej płyty”, zlokalizowane w kwadracie następujących ulic: Krucza, 

Polna, Pukowca, Górnicza i Świerczewskiego. Osiedle zostało wybudowane w latach 1980 – 

1991, głównie dla pracowników pobliskiej Kopani Węgla Kamiennego „Pniówek”. Osiedle 

wielkopłytowe było odpowiedzią na potrzeby silnie rozwijającego się industrialnego 

społeczeństwa i migrację ludności „za pracą”. Koncepcja i forma osiedli wielkopłytowych, 

powstała w XIX wieku i w zasadzie z niewielkimi zmianami dotrwała do lat 80-tych XX w., 
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a niekiedy i dłużej. W Polsce dość charakterystyczne dla realizacji osiedli z tego okresu było 

bardzo skromne urządzanie osiedlowych przestrzeni publicznych oraz ich standaryzacja. Dość 

często pozbawione zorganizowanych przestrzeni publicznych lub nieukończone osiedla 

(w zakresie terenów publicznych) przetrwały w niezmienionym stanie do dnia dzisiejszego. 

C) Obszar zabudowy jednorodzinnej, typu podmiejskiego. Jest to forma urbanizacji 

częściowej wsi (czyli zgrupowanie osiedli nierolniczych), pozbawionego wykształconego 

centrum wiejskiego. Są to w głównej mierze domy jednorodzinne budowane przez 

mieszkańców osiedlających się w Gminie Pawłowice, nie związanych zawodowo z produkcją 

rolniczą.      
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Mapa 5. Organizacja przestrzenna Pawłowic  

 
Źródło: www.pawlowice.pl 

 

6.2 Dominaty przestrzenne  

Dominanty przestrzenne - obiekt (lub grupa obiektów), wyraźnie odróżniający się od 

otaczającej zabudowy formą całego obiektu lub gabarytami (np. wysokością). Świadczą one 

o atrakcyjności danej miejscowości.  W strukturze przestrzennej Pawłowic można wyróżnić 

następujące dominanty przestrzenne: 
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− Kościół pw. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Kościół został ukończony w 1596 

roku, jako pierwszy w okolicy kościół murowany. Budynek kościoła związany jest 

z funkcjonującą od 1293 roku parafią. Pierwszy drewniany kościół stał 

w Pawłowicach aż do roku 1611, później został rozebrany i przeniesiony do 

sąsiednich Golasowic. Tam spłonął doszczętnie w 1974 roku.   

− Zabytkowy Park, znajdujący się na terenie dawnego założenia pałacowo – 

parkowego, który do końca II wojny światowej znajdował się w posiadaniu rodziny 

von Reitzeinstein. Zgodnie z zapisami „Studium historyczno-kompozycyjnym parku 

w Pawłowicach Śląskich” wydanym w 1974 roku, park w Pawłowicach jest parkiem 

krajobrazowym o charakterze naturalistycznym, ukształtowanym na kanwie parku 

angielskiego powstałego z początkiem XIX wieku, nawiązującego układem osiowym, 

klasycyzującym do wzorów XVIII - wiecznych. Park stanowi fragment założenia 

krajobrazowego, w którym w wyniku daleko posuniętej dewastacji obiektu, zarówno 

ślady układów wcześniejszych, jak i ostatni układ kompozycyjny są w znacznej 

mierze zatarte. Zniszczenie w 1945 roku pałacu pozbawiło kompozycję zasadniczego 

punktu odniesienia. Przeprowadzenie pasem czterdziestometrowym przez park drogi 

szybkiego ruchu (DK 81) zniszczyło bezpowrotnie około 30% powierzchni parku 

pozbawiając ją całkowicie związków kompozycyjnych z całością.     

− Rynek w Pawłowicach. Utworzony początkiem tego stulecia, znajdujący się 

w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy. W skład kompozycji Rynku 

wchodzą zarówno budynki już istniejące, jak i specjalnie na ten cel dobudowane.    

− Park przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. Jest to niedawno zagospodarowany 

obszar w centrum Pawłowic, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie ul. 

Zjednoczenia. Jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców, ze względu na 

funkcjonujący plac zabaw oraz miejsce przeznaczone dla przedsięwzięć kulturalnych.       

− Obiekty sportowe, zwłaszcza obiekty basenu oraz hali sportowej, charakteryzujące 

się specyficzną, nowoczesną sylwetką.     

Na terenie miejscowości Pawłowice występują następujące strefy ochrony konserwatorskiej:   

1. Teren kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela z cmentarzem rzymsko-

katolickim i budynkiem parafialnym (strefa pełnej ochrony konserwatorskiej typu A).  

2. Teren dawnego założenia parkowo – pałacowego przy ulicy Zjednoczenia wraz 

z folwarkiem (strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej B). 
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3.  Teren położony na zachód od kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela do ulicy 

Zjednoczenia (strefa E ochrony ekspozycji). 

Na terenie miejscowości Pawłowice znajdują się liczne obiekty o zróżnicowanej wartości 

kulturowej i zabytkowej. Najbardziej wartościowe z nich wpisane są objęte ochroną poprzez 

wpis do rejestru zabytków lub wpis do gminnej ewidencji rejestru zabytków. Obiekty te są 

chroni się również poprzez wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej, a także w zapisach 

w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Lista obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków z terenu sołectwa Pawłowice obejmuje dwa obiekty, znajdujące się 

w centralnej części miejscowości.  
Tabela 13. Obiekty w Pawłowicach wpisane do rejestru zabytków 

ADRES OBIEKT OBJĘTY OCHRONĄ 

NUMER I DATA 
WPISU DO 
REJESTRU 

ZABYTKÓW 
Pawłowice, ul. 

Zjednoczenia 40 
Katolicki kościół parafialny p.w. św. Jana 

Chrzciciela z roku 1596. 
A/455/65 

14 grudzień 1965 r. 

Pawłowice, ul. 
Zjednoczenia 12 

Park z piwnicami pałacu barokowego 
pałacu z 1789 r.  

(pałac został zniszczony w 1945 roku). 

A/533/65 
07 luty 1966 r. 

Źródło: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach  

6.3 Integracja lokalna. Determinanty integracji lokalnej  

Integracja stanowi morale grupowe społeczności lokalnej i jest determinantem wielu 

procesów społecznych i politycznych (szczególnie w działaniach zbiorowych) w danej 

społeczności lokalnej. Dzięki niej społeczność lokalna może występować, jako żywa i realna 

wspólnota. Należy wskazać trzy główne aspekty integracji społecznej w życiu społeczności 

lokalnej w życiu społeczności lokalnej:  

1. Społeczność lokalna jest zdolna dostarczać swym członkom określonych wartości: 

poczucia przynależności, bezpieczeństwa oraz specyficznej i znanej tylko sobie 

właściwej jakości mieszkania i sąsiedztwa; 

2. Wspólnota lokalna generuje miejscową strefę publiczną, określa zbiorowe dobro i zło 

oraz motywuje ludzi do działań na swoją rzecz; 

3. Społeczność lokalna jest również wartością instrumentalną dla swych członków, 

zaspokajając wiele ich potrzeb materialnych i duchowych, będąc podstawą ich 

wzajemnego codziennego wsparcia i tworząc efektywne narzędzie do osiągania celów 

zbiorowych i jednostkowych. 
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Integrację określa się również, jako współwystępowanie pięciu czynników: wartości, 

solidarność, identyfikacji, morale i współpracy. Jest to nie tylko akceptacja swojej 

przynależności to „tego” miejsca, ale postrzeganie tej przynależności, jako wartości, wola 

kultywacji lokalnej subkultury i gotowość do przyjęcia zobowiązań normatywnych wobec 

danego miejsca i współmieszkańców, które wynikają z przynależności.    

Spójność lokalna nie pojawia się automatycznie i wymaga spełnienia wielu warunków, aby 

zaistnieć. Warunki sprzyjające spójności lokalnej to:  

− Zasiedziałość mieszkańców, ciągłość osadnicza i zrównoważenie procesów 

demograficznych;  

− Tożsamość zbiorowa: lokalne „my” i własna subkultura, wzory i normy zachowania; 

− Ośrodki skupienia lokalnego; 

− Organizacja grupowa, tj. żywotność czynnika religijnego, stowarzyszenia społeczne, 

komunikacja zewnętrzna w grupie, instytucje lokalne w węższym sensie, jak samorząd 

terytorialny oraz w szerszym ich rozumieniu lokalne elity, zjawiska władzy 

i autorytetu.  
Tabela 14. Czynniki integracji społecznej dla miejscowości Pawłowice 

Czynnik sprzyjający 
spójności lokalnej Charakterystyka dla Pawłowic  

Zasiedziałość 
mieszkańców, 
ciągłość osadnicza 
i zrównoważenie 
procesów 
demograficznych 

Mieszkańcy Pawłowic dzielą się na przyjezdnych oraz 
mieszkających tu od pokoleń. Fala migracji do Pawłowic przypada 
na okres otwarcia KWK Pniówek oraz budowy osiedla 
wielkopłytowego. Aktualnie większość osiedlających się w 
Pawłowicach pochodzi z obszarów miejskich. Procesy 
demograficzne nie sprzyjają integracji społeczności lokalnej, 
poprzez duży napływ nowych mieszkańców.    

Tożsamość zbiorowa: 
lokalne „my” i własna 
subkultura, wzory i 
normy zachowania 

Gmina Pawłowice leży na obszarze historycznego Górnego Śląska. 
Mieszkańcy utożsamiają się ze swoją lokalną ojczyzną. Jest to 
miejsce, na którym ludzie mają poczucie śląskości, gdzie żywe 
i cenione są tradycje śląskiej kultury regionalnej. Jest to mocny 
element wspólnej tożsamości spajającej mieszkańców. 

Ośrodki skupienia 
lokalnego 

Pawłowice posiadają profesjonalną infrastrukturę, sprzyjająca 
spotkaniom aktywizacji mieszkańców. Pawłowice posiadają 
ośrodki skupienia lokalnego:  
- przestrzenie otwarte: park, rynek, deptak na Osiedlu; 
- kościoły; 
- obiekty Gminnego Ośrodka Kultury (wraz z filią na osiedlu); 
Gminny Ośrodek Sportu. 

Organizacja grupowa 
- Żywotność czynnika 
religijnego 

Społeczność jest zdecydowanie katolicka. Na terenie Pawłowic 
zlokalizowane są dwa kościoły rzymsko-katolickie. Są one 
ważnym elementem również wpływającym na spójność 
społeczności lokalnej. Funkcjonują również inne grupy religijne. 
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W Pawłowicach znajduje się miejsce zebrań i ośrodek życia 
religijnego Świadków Jehowy. 

Organizacja grupowa 
-stowarzyszenia 
społeczne 

Na terenie Gminy Pawłowice funkcjonują organizacje 
pozarządowe, z tego zdecydowaną większość stanowią kluby 
sportowe.  

Organizacja grupowa 
- Instytucje lokalne w 
węższym sensie 

Pawłowice są siedzibą władz Gminy Pawłowice. Znajduje się tutaj 
siedziba Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu. Wójtem jest 
mieszkaniec Pawłowic, pełniący tę funkcję już czwartą kadencję.     

 



 

 

7. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
 

Zasoby (kapitał) wsi – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego 

z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie, bądź w przyszłości w realizacji 

publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. W analizie zasobów zwraca się 

uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Rozróżniamy następujące 

rodzaje zasobów (kapitału) wsi: 

1. Zasoby przyrodnicze;  

2. Dziedzictwo kulturowe; 

3. Obiekty i tereny;  

4. Infrastruktura społeczna; 

5. Infrastruktura techniczna; 

6. Gospodarka i rolnictwo; 

7. Kapitał społeczny i ludzki. 

Poniżej przedstawiono zestawienie wybranych zasobów (kapitałów) dla miejscowości 

Pawłowice 

 

 



 

 

Tabela 15. Inwentaryzacja zasobów służąca odnowie miejscowości Pawłowice 

ZASOBY MIEJSCOWOŚCI SŁUŻĄCE ODNOWIE WSI 
RODZAJ 
ZASOBU OPIS (NAZWANIE) ZASOBU, JAKIM DYSPONUJE WIEŚ ZNACZENIE ZASOBU 

małe/wyróżniające/duże  

Zasoby 
przyrodnicze 

- Gleby które pozostają w intensywnym rolniczym wykorzystaniu (średniej jakości z dominacją klas 
III i IV, miejscami również pojawiają się grunty klasy II). w większości są to grunty chronione na 
mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.ch i leśnych.  
- W granicy gminy znajdują się bardzo zasobne i rozległe pokłady węgla kamiennego i metanu, 
które są obecnie eksploatowane przez dwie kopalnie, których obszary górnicze graniczą pod terenem 
gminy. 
- Zasoby wód podziemnych, występujący tu czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych podlega w 
całości rygorom wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO). 
- Sieć hydrograficzna, liczne stawy rybne i fragmentarycznie zachowane siedliska leśne. Obszary te 
wyznaczają ciągi ekologiczne o znaczeniu lokalnym, a nawet bliskim ponadlokalnym, wiążąc te 
rejony gminy z obszarami sąsiednimi (głównie w kierunku Pszczyny i Żor). 
- Pomniki przyrody – dęby szypułkowe.  

Wyróżniające  
Na terenie gminy nie 

stosuje się obszarowych 
form ochrony przyrody.  

Dziedzictwo 
kulturowe. 
Obiekty i 

tereny 

- Kościół pw. Jana Chrzciciela w Pawłowicach wraz z domem parafialnym. Kościół został 
ukończony w 1596 roku, jako pierwszy w okolicy kościół murowany. 
- Zabytkowy Park, znajdujący się na terenie dawnego założenia pałacowo – parkowego, który do 
końca II wojny światowej znajdował się w posiadaniu rodziny von Reitzeinstein. 
- Liczne krzyże i kapliczki przydrożne, figury Matki Boskiej.  
- Zabytkowe budynki mieszkalne głównie z przełomu XIX i XX wieku.  
- Dawna granica (sprzed I wojny światowej) pomiędzy Niemcami a Austrią, z zachowanymi słupami 
granicznymi.  
- Rynek w Pawłowicach. 
- Park przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. 
- Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich

Wyróżniające 
Są elementem 

wyznaczającym 
świadczącym o długiej 

historii i dużym dorobku 
kulturalnym. 

 

Infrastruktura 
społeczna 

- Obiekty Gminnego Ośrodka Kultury. 
- Gminna Bibliotek Publiczna.  
- Obiekty szkolne (przedszkole, dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja), odnowione i dobrze 
wyposażone.  

Duże 
Wyróżniająca na tle 

otoczenia.  
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- Obiekty sportowe, zwłaszcza obiekty basenu oraz hali sportowej, charakteryzujące się specyficzną, 
nowoczesną sylwetką.  

Infrastruktura 
techniczna 

- Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie.  
- Dobrej jakości infrastruktura drogowa. 
- Pełne pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  

Duże  
Wyróżniająca na tle 

otoczenia. 

Gospodarka i 
rolnictwo 

- Największym pracodawcą w gminie Pawłowice jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”, 
zatrudniająca około 5 tys. osób.  
- Na terenie Gminy funkcjonuje podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. - 
Potencjał gospodarczy Gminy Pawłowice tworzy 1 186 podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w rejestrze REGON. Zdecydowaną większość stanowią podmioty należące do 
sektora prywatnego, spośród których wiodącą rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą.   

Duże 
Wyróżniająca na tle 

otoczenia. 

Kapitał 
społeczny i 

ludzki 

Organizacje pozarządowe, głównie kluby sportowe. Kluby sportowe z terenu Gminy Pawłowice 
skupiają ponad 1tys. członków. Organizacje pozarządowe są polem działania dla liderów 
społeczności lokalnej.  

Duże 
Wyróżniająca na tle 

otoczenia. 
    



 

 

8. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości Pawłowice 
(SWOT) 
 

Na podstawie analizy stanu aktualnego Pawłowic dla potrzeb Planu Odnowy Miejscowości, 

określono silne strony i słabe strony miejscowości, jak również szanse i zagrożenia. W ten 

sposób wykonano diagnozę potrzeb i czynników wpływających na możliwości rozwojowe 

sołectwa Pawłowice w perspektywie najbliższych lat. Analiza SWOT obejmuje wskazanie: 

− SILNE STRONY to wewnętrzne czynniki mające pozytywny wpływ na rozwój 

sołectwa, wyróżniające je w sposób korzystny, podnoszący jego atrakcyjność  

i konkurencyjność; 

− SŁABE STRONY oznaczają wewnętrzne czynniki mające negatywny wpływ  

na rozwój sołectwa, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki w potencjałach 

obniżających siłę; 

− SZANSE oznaczają czynniki mogące sprzyjać rozwojowi sołectwa, pozwalają na 

eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchomianie nowych kierunków; 

− ZAGROŻENIA oznaczają czynniki w otoczeniu sołectwa utrudniające jego rozwój, 

stanowiące bariery, blokujące możliwości podejmowania działań. 



 

 

Tabela 16. Analiza SWOT miejscowości Pawłowice 

ANALIZA SWOT dla miejscowości Pawłowice 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

• Korzystne położenie:  
o w bliskiej odległości od dużych miast (Cieszyn, Bielsko-Biała, 

Katowice, Pszczyna).  
o w bliskiej odległości od Beskidów, jako miejsca wypoczynku, 

uprawiania sportu i rekreacji, miejsca o dynamicznie 
rozwijającej się bazie turystycznej.  

o w bliskiej odległości do innych ośrodków przemysłu 
wydobywczego, oferujących liczne miejsca pracy (Jastrzębie 
Zdrój, Suszec). 

o przy drodze krajowej nr 81 z możliwością szybszego dojazdu 
do ośrodków miejskich oraz możliwości zatrzymania turystów 
jadących w Beskidy oraz pozyskaniu przedsiębiorstw 
inwestujących na terenach w pobliżu drogi. 

o Na terenie „Euroregionu Beskidy”, z możliwością 
podejmowania współpracy z partnerami czeskimi i słowackimi 
oraz realizacji projektów w finansowym udziałem Unii 
Europejskiej. 

o Na terenie lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska 
(powiat pszczyński), obszaru o bogatym dziedzictwie 
kulturowym i przyrodniczym.         

• Stały wzrost liczby ludności, głównie migrantów z obszarów 
miejskich, wskazujący na dużą atrakcyjność osiedleńczą 
Pawłowic.   

• Stały, dodatni przyrost naturalny utrzymujący się w latach 1995-
2008. 

• Znaczny odsetek młodych ludzi, mieszkańców w wieku 20-24 
lata.  

• Dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego, co wiąże się z 
koniecznością uzbrajania kolejnych terenów w infrastrukturę 
techniczną. 

• Niedostateczne zagospodarowanie Osiedla w Pawłowicach w 
elementy wpływające na poprawę jakości przestrzeni publicznej 
(chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi).  

• Stały wzrost liczby ludności przyczyniający, głównie osób 
pochodzących z obszarów miejskich, powodujący konieczność 
podejmowania działań integracyjnych wśród społeczności lokalnej. 

• Emigracja poza Pawłowice („w rodzinne strony”) mieszkańców 
przechodzących na emerytury górnicze, zamieszkałych na Osiedlu 
w Pawłowicach. 

• Systematyczny spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym. 
• Dysproporcje we frekwencji wyborczej w wyborach 

samorządowych pomiędzy Pawłowicami Osiedlem (niższa 
frekwencja), a sołectwem Pawłowice.   

•  Niższa w porównaniu do średniej powiatowej (powiat pszczyński) 
frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych. Frekwencja w 
wyborach samorządowych w Gminie Pawłowice maleje z roku na 
rok. 

• Mniej korzystny niż w otoczeniu (powiat pszczyński, powiat 
cieszyński) wskaźnik liczby mieszkańców przypadający na jedną 
organizację pozarządową, co wskazuje na mniejszą aktywność 
mieszkańców na polu tworzenia i działania w organizacjach III 
sektora.  

• Niższy niż w otoczeniu (powiat pszczyński, województwo śląskie) 
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• Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym dla Pawłowic znacznie korzystniejsza w 
porównaniu do wskaźnika z powiatu, województwa i kraju. 

• Dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego, będącego 
wskaźnikiem atrakcyjności inwestycyjnej sołectwa Pawłowice. 

• Stały wzrost liczby organizacji pozarządowych oraz ich aktywne 
działanie na polu sportu i rekreacji. 

• Intensywna współpraca zagraniczna Gminy Pawłowice.   
• Wysoki wydatki budżetu Gminy Pawłowice na realizacje 

projektów przez organizacje pozarządowe. Aktywne działania 
prowadzone przez organizacje III sektora. 

• Dobra jakość infrastruktury technicznej: drogi, pełne 
skanalizowanie i zwodociągowanie sołectwa Pawłowice, 
wytyczone i oznakowane trasy rowerowe. 

• Dominująca pozycja Kopalni Węgla Kamiennego na mapie 
gospodarczej Gminy Pawłowice, jako miejsce pracy wielu 
mieszkańców. 

• Niski wskaźnik bezrobocia. Bezrobocie w Gminie Pawłowice jest 
zjawiskiem marginalnym, nie generującym znacznych problemów 
społecznych. 

• Wysokie wydatki z budżetu Gminy Pawłowice przeznaczane na 
inwestycje.  

• Funkcjonowanie i aktywna działalność Domu Kultury – animatora 
życia kulturalno – społecznego w Pawłowicach. 

• Bogata działalność pawłowickich parafii – miejsca życia 
duchowego oraz działalności wielu grup nieformalnych.     

• Bogata, udokumentowana historia. 
• Pawłowice to miejscowość „na pograniczu” – Śląska 

Cieszyńskiego i Górnego Śląska, co ma wpływ na rozwój kultury i 
tradycji wynikający z bogatszego kontaktu społeczno – 

wskaźnik przedsiębiorczości – liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 1000 
mieszkańców.  

• Mniejsze przeciętne wynagrodzenie brutto osób pracujących w 
powiecie pszczyńskim (pracując na terenie powiatu pszczyńskiego 
można zarobić 81,5% średniej w województwie śląskim, 78,1 % 
średniej w subregionie centralnym). 

• Brak gospodarstw agroturystycznych. 
• Brak izby regionalnej. 
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kulturowego między dwoma lub więcej narodami, grupami 
etnicznymi, religiami. 

• Pawłowice zlokalizowane są terenie Górnego Śląska. Mieszkańcy 
mają poczucie śląskości, żywe i cenione są tradycje śląskiej 
kultury regionalnej. 

• Funkcjonowanie pamiątek historycznych i obiektów cennych 
kulturowo z walorami architektonicznymi wpisanych do rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.  

• Funkcjonowanie stref ochrony konserwatorskiej. 
• Pełne pokrycie sołectwa miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

SZANSE I OKAZJE TRUDNOŚCI I WYZWANIA 

• Jasna i uporządkowana wizja władz odnośnie rozwoju Gminy 
Pawłowice. 

• Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do 2014 r. dotyczące 
harmonijnego i wieloaspektowego rozwoju obszarów wiejskich 
Gminy Pawłowice. 

• Posiadanie przez Gminę Pawłowice pełnego pokrycia 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

• Dążenie do korzystania ze środków Unii Europejskiej na rzecz 
wielostronnego rozwoju Gminy. 

• Zaplanowanie większych środków Unii Europejskiej 
z przeznaczeniem na rozwój obszarów wiejskich. 

• Dalszy rozwój sieci komunikacyjnej (drogowej). 
• Zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz promowania 

obszarów wiejskich, w tym kultury, rodzimej tradycji i sztuki. 

• Przemysłowy charakter Pawłowic, mający wpływ na utratę 
walorów Pawłowic, jako miejscowości wiejskiej.  

• Wysoka konkurencyjność innych gmin przy pozyskiwaniu 
środków z Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich, 
zwłaszcza z mniej rozwiniętych obszarów północnej części 
województwa. 

• Niższy niż w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim 
wskaźnik przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców). 
 

 



 

 

9. Determinanty i cele odnowy miejscowości Pawłowice  
 

Główne determinanty aktualnego i przyszłego rozwoju Pawłowic to: 

 

1. Funkcjonująca na terenie Gminy Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek. 

2. Okoliczność, że Gmina Pawłowice jest górnośląską gminą wiejską.  

 

Ad. 1 Funkcjonująca na terenie Gminy Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek – 

zatrudniająca aktualnie ponad 5 tys. pracowników.  Fakt ten wpływa na rozwój Pawłowic 

oraz całej Gminy w następujący sposób: 

− W latach 1980-1991 zbudowano osiedle mieszkaniowe w Pawłowicach przy KWK 

Pniówek, powodując znaczny napływ ludności i zmianę charakteru Gminy z rolniczej 

na przemysłową.  

− Widoczna dominacja przemysłu wydobywczego na mapie gospodarczej gminy i jej 

okolic. 

− Niższy niż w otoczeniu wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców. 

− Bezrobocie jest zjawiskiem marginalnym. 

− Wyższe dochody dla budżetu Gminy wyrażone zwiększonym udziałem w podatku od 

nieruchomości oraz podatku eksploatacyjnego. Dodatkowe wpływy budżetowe 

z tytułu funkcjonowania kopalni na terenie Gminy sięgają średnio 8,5 - 9 milionów 

złotych w skali roku, nie licząc udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych.   

− Procent wydatków na inwestycje Gminy Pawłowice względem ogółu wydatków jest 

bardzo wysoki. W porównaniu do gmin powiatu pszczyńskiego wydatki majątkowe 

inwestycyjne Gminy Pawłowice należą do najwyższych. Pozwala to na tworzenie 

profesjonalnej infrastruktury technicznej i społecznej (w szczególności edukacyjnej 

i sportowej) oraz uzbrajanie obszaru Gminy na potrzeby budownictwa jedno 

i wielorodzinnego.   

− Szkody górnicze powodujące zjawisko odpływu ludności z terenów objętych ich 

zasięgiem. Powodują również zwiększanie kosztów inwestycji o koszty 

zabezpieczenia przed ich skutkami.    
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Ad. 2 Gmina Pawłowice jest górnośląską gminą wiejską. Fakt ten wpływa na rozwój 

Pawłowic w następujący sposób: 

− Poczucie wspólnej tożsamości spajające mieszkańców. Gmina Pawłowice leży na 

obszarze historycznego Górnego Śląska. Mieszkańcy utożsamiają się ze swoją lokalną 

ojczyzną. Jest to miejsce, na którym ludzie mają poczucie śląskości, gdzie żywe 

i cenione są tradycje śląskiej kultury regionalnej. 

− Rozwój budownictwa jednorodzinnego. W latach 1995 – 2006 na terenie Gminy 

Pawłowice oddano do użytkowania 540 indywidualnych mieszkań. Gmina Pawłowice 

jest atrakcyjnym miejscem do budowy domów jednorodzinnych ze względu na dobrą 

infrastrukturę społeczną i wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowo - kulturowe.     

− Bardzo niski poziom ciężkich przestępstw jak zabójstwo, czy gwałt. Występuje 

mniejszy stopień podatności młodzieży na destrukcyjny wpływ grupy rówieśniczej. 

Małe środowiska mają zdecydowanie większy poziom kontroli społecznej 

mieszkańców. Buduje to wspólnotę samorządową i większe zaufanie mieszkańców do 

instytucji publicznych (głównie szkoły). 

W dalszym rozwoju Pawłowic należy uwzględnić wagę przywiązania mieszkańców do 

tradycyjnych wartości wsi i dążenie do zachowania jej swoistego charakteru. Należy 

respektować zasadę, że wieś ma pozostać wsią i czerpać z tego siłę do swojego rozwoju. 

Miejscowość Pawłowice powinna zachować tzw. ośrodki skupienia dla życia zbiorowego 

(przedszkole, szkoła, kościół, strażnica, dom ludowy, itp.). 

9.1 Cele odnowy miejscowości Pawłowic   

Największym atutem Gminy Pawłowice a zarazem miejscowości Pawłowice jest dobra 

kondycja finansowa oraz rozważna, oparta o szczegółowy plan polityka rozwoju, prowadzona 

przez władze Gminy. Elementem pozytywnym jest również stabilność „polityczna”, której 

filarem jest poprawna współpraca Rady Gminy z Wójtem Gminy Pawłowice. W związku 

z dynamicznym rozwojem Pawłowic, realizacją dużych inwestycji nakierowanych na 

stworzenie profesjonalnej infrastruktury społecznej, następuję znaczny napływ mieszkańców, 

co wiąże się z dynamicznie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym. To powoduje 

konieczność inwestowania w infrastrukturę liniową (drogi, kanalizacja). Ponadto położone na 

terenie Osiedle wybudowano bez większej dbałości o walory funkcjonalno – przestrzenne 

(parkingi, place zabaw, chodniki).    
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Ta dynamika rozwoju i specyfika (Pawłowice składają się z sołectwa i osiedla) wskazuje, że 

najważniejszym celem, jaki przyjąć powinna odnowa wsi jest troska o dalsze 

zagospodarowanie terenów zamieszkałych, poprzez poprawę ich walorów funkcjonalnych 

(użytkowych), poprawiających jakość życia.  Wyznaczając zadania planowane do realizacji, 

społeczność lokalna miejscowości Pawłowice wskazuje następujące cele strategiczne dla 

odnowy miejscowości:  

− Cel strategiczny nr 1.1:  

Poprawa walorów funkcjonalno - przestrzennych poprzez kreowanie nowych, 

bardziej funkcjonalnych przestrzeni publicznych, budowa i modernizacja dróg, 

chodników i oświetlenia ulic, kreowanie nowych terenów dla budownictwa. 

− Cel strategiczny nr 1.2:  

Poprawa walorów architektonicznych poprzez dbałość o małą architekturę, dbałość 

o pomniki, przystanki autobusowe, płoty, fontanny, żywopłoty. Podnoszenie jakości 

infrastruktury wiejskiej szczególnie dla pielęgnowania obrzędowości i tradycji. 

Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie terenów, obiektów i budynków 

pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne.   

− Cel strategiczny 1.3:  

Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie zasad ochrony 

środowiska, tworzenie zadrzewień, urządzanie i porządkownie terenów zielonych, 

parków. Zakładanie prawdziwych wiejskich ogrodów, ochrona starych sadów. 

Redukcja niskiej emisji, ochrona przed hałasem segregacja odpadów, likwidacja 

dzikich wysypisk.   

− Cel strategiczny 1.4:  

Poprawa stanu gospodarki poprzez przywracanie lokalnej wytwórczości, 

wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej, tworzenie warunków dla 

uprawiania sportu i turystyki wiejskiej, promocja turystyki wiejskiej. 

− Cel strategiczny 1.5:   

Polepszenie warunków dla rozwoju kultury i edukacji poprzez tworzenie miejsc 

spotkań, zakładanie grup i stowarzyszeń odnowy wsi, wspólne planowanie przyszłości 

wsi. Odtwarzanie dawnych obyczajów, organizowanie zabaw i festynów, zajęć dla 

dzieci i osób starszych. Umacnianie odpowiedzialności mieszkańców wsi za swój los. 

Przekształcanie szkół w miejsce kształcenia ustawicznego, uniwersytet wiejski. 

Rozwój nauczania na odległość, wykorzystanie Internetu w edukacji.  



 

 

10. Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne realizujące proces 

odnowy wsi Pawłowice  
Przy opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice społeczność lokalna określiła 

zadania, jakie powinny zostać zrealizowane w okresie najbliższych 5 lat, od chwili przyjęcia 

tego dokumentu przez Zebranie Wiejskie oraz Radę Osiedla Pawłowice. Typując zadania 

przewidziane do realizacji przyjęte zostało ważne kryterium, jakim jest możliwość uzyskania 

dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Odnowa wsi” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z zapisami, działanie to ma na celu poprawę 

jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Jego realizacja 

ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

 



 

 

Tabela 17. Opis planowanych zadań inwestycyjnych w ramach POM Pawłowice  

PLANOWANE 
PROJEKTY 

PRIORYTETOWE 
NAZWA 

 

ETAPY / ELEMENTY WDRAŻANIA PROJEKTÓW/ OPIS 
PROJEKTU CEL ZADANIA LATA 

REALIZACJI I  KOSZT  
ŹRÓDŁO 

FINANSOWA
NIA 

Zagospodarowanie 
terenu parku przy ul. 
Zjednoczenia (przy 
Kościele) 

Plac zabaw – doposażenia w urządzenia zabawowe, 
nawierzchnia syntetyczna pod urządzeniami; ławki, alejki, 
urządzenie zieleni; zabudowa muszli koncertowej 

Cel strategiczny nr 
1.1:  
Poprawa walorów 
funkcjonalno- 
przestrzennych. 
Cel główny nr 1.2:  
Poprawa walorów 
architektonicznych. 

lata:  
2010-2011. 
 

200 - 300 
tys. zł. 

Budżet 
Gminy 
PROW* 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 
terenie osiedla Pawłowice 

Zagospodarowanie deptaka osiedlowego (oświetlenie, 
wyodrębnienie przejścia przez parking do Osiedlowego 
Domu Kultury) 
Deptak do ulicy Kruczej, zagospodarowanie terenu za 
Osiedlowym Domem Kultury do ulicy Kruczej – 
urządzenia wysiłkowe do ćwiczeń, mini plac zabaw dla 
dzieci, zieleń niska i wysoka nie kolidująca z 
monitoringiem, oświetlenie całego terenu, alejki, ławki, 
kosze. 

Cel strategiczny nr 
1.1:  
Poprawa walorów 
funkcjonalno- 
przestrzennych. 
 

lata:  
2010-2011 
 

300 - 400 
tys. zł. 

Budżet gminy 
PROW* 

Modernizacja boisk przy 
Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum nr 2 w 
Pawłowicach 

Wymiana sztucznej trawy dla boiska wraz z niwelacją 
terenu (podbudowy) i poprawą zabudowanego drenażu. 

Cel strategiczny nr 
1.2:  
Poprawa walorów 
architektonicznych. 

lata: 
2010-2011 
 

350 tys. zł. Budżet gminy 
PROW* 

*PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 



 

 

11. System wdrażania  
Projekty zaproponowane w „Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice” będą realizowane 

przez beneficjenta, który zgłosili do planu dany projekt. W ramach każdej instytucji lub 

organizacji realizującej projekt wyznaczona będzie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za 

realizację projektu.  

W przypadku Gminy Pawłowice będą to merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy 

Pawłowice. Zadaniem poszczególnych osób będzie opracowanie i wdrożenie procedur 

monitorowania realizacji, komunikowania się z projektodawcami w sprawach realizacji 

projektów i sporządzania raportów dla Wójta Gminy Pawłowice. 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który można uaktualniać i zgłaszać nowe 

propozycje projektów. Propozycje i rekomendacje mogą zgłaszać następujący beneficjenci: 

Gmina Pawłowice(Urząd Gminy Pawłowice), instytucje kultury (dla których organizatorem 

jest jednostka samorządu terytorialnego), kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje 

pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.  

 

12. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej  
12.1 System monitorowania  
W celu sprawnego i efektywnego wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice”, 

konieczne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących w zakres 

Planu oraz wydatków ponoszonych na ich realizację. Proces monitorowania obejmie analizę 

danych, które obrazować będą tempo i stan zaawansowania wdrażanych projektów. Za proces 

monitorowania będzie odpowiedzialny Zastępca Wójta Gminy oraz Referat Infrastruktury 

Komunalnej i Inwestycji, który pełnił będzie funkcję zespołu zadaniowego ds. wdrażania 

„Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice”. Każdorazowo po zakończeniu realizacji danego 

projektu Referat Inwestycji i Rozwoju opracuje indywidualny raport końcowy. Raporty 

końcowe dla poszczególnych projektów będą opiniowane przez Zastępcę Wójta 

i przedkładane Wójtowi Gminy. Raz na dwa lata Wójt Gminy będzie przedkładać 

opracowanie pt. „Raport na temat wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice” 

Radzie Gminy Pawłowice. 

12.2 Ocena, ewaluacja  

Oceny wyników realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice” dokona Komisja 

Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice. Ewaluacja będzie polegała na 
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weryfikacji założeń przyjętych w Planie, dotyczących poszczególnych przedsięwzięć/zadań. 

Po przeprowadzeniu oceny zostaną sformułowane zalecenia naprawcze, mające na celu pełne 

wdrożenie planowanych przedsięwzięć. Za wykonanie poszczególnych zaleceń 

odpowiedzialne będą merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Gminy Pawłowice. 

Ocenie zostaną poddane poszczególne przedsięwzięcia oraz wskaźniki właściwe dla danego 

projektu. 

Ocena powinna obejmować: 

− sprawdzenie czy dany projekt został wykonany, 

− porównanie planowanego i rzeczywistego okresu realizacji projektu, 

− porównanie planowanego i rzeczywistego kosztu projektu, 

− sprawdzenie czy zostały rozliczone koszty kwalifikowane projektu oraz czy osiągnięto 

zaplanowaną wielkość oraz poziom uzyskanego dofinansowania z funduszy 

zewnętrznych, 

− sprawdzenie rodzaju i wielkości osiągniętych wskaźników projektu, 

− sprawdzenie sposobu zarządzania projektem po jego zakończeniu. 

 

12.3 Sposoby komunikacji społecznej  

Przewiduje się, że opracowanie metodą planowania partnerskiego oraz realizacja „Planu 

Odnowy Miejscowości Pawłowice” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności oraz 

wzrostu jej aktywności w celu zmiany obecnego stanu społeczno – gospodarczego Pawłowic. 

Zachętą do podejmowania przedsięwzięć odnowy wsi będzie informowanie o realizacji 

„Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice”, wyjaśnianie społeczności lokalnej, jakie korzyści 

dają jej realizowane projekty oraz promocja sukcesów osiągniętych przez projekty oraz ich 

autorów. Komunikacja ma zapewnić wszystkim partnerom Programu: 

− dostęp do pełnej informacji o Planie; 

− pobudzenie społeczności lokalnej do wyrażenia własnych opinii; 

− wzajemne porozumienie między partnerami biorącymi udział w odnowie 

miejscowości. 

W związku z powyższym w procesie komunikacji społecznej Urząd Gminy w Pawłowicach 

zapewni powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach 

funduszy strukturalnych, o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym 
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zakresie procedurach dla wszystkich zainteresowanych realizacją projektów na terenie 

Pawłowic. 

Podstawowym medium informacyjnym będzie informacja na gminnym portalu internetowym 

oraz informacja w prasie lokalnej. Ponadto można wziąć pod uwagę organizację spotkań 

informacyjnych i konsultacyjnych z przedstawicielami społeczności lokalnej. Zainteresowani 

przygotowaniem projektów oraz wniosków o dofinansowanie ich realizacji będą mogli 

również uzyskać informacje w Urzędzie Gminy Pawłowice.  
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