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Obwodnica: 
czas na asfalt 

- Udało się utrzymać dobre tempo prac, mimo konieczności wykonania 

dodatkowych robót w związku z nieoczekiwaną słabą nośnością gruntu 

pod częścią nowej drogi – mówi Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przypomnijmy, że obwodnica połączy drogę wojewódzką nr 933 

między Jastrzębiem a Pawłowicami, pobiegnie wzdłuż istniejącej linii 

kolejowej w Pawłowicach i połączy się bezkolizyjnym węzłem z drogą 

krajową nr 81. Po zakończeniu budowy DW 933 zmieni przebieg i nie 

będzie już prowadzić przez centrum Pawłowic. Nowa droga liczyć będzie 

2,83 km długości. Składać się będzie z jezdni o szerokości 7 m i zostanie 

wyposażona w drogi serwisowe. Po wybudowaniu obwodnica stanie 

się częścią Drogowej Trasy Południowej.

Prócz prac ziemnych prowadzone są obecnie roboty przy budowie 

m.in. ekranów akustycznych, infrastruktury teletechnicznej, kanalizacji 

deszczowej i murów oporowych. - Na sporych fragmentach drogi ułożone 

są już także prawie wszystkie warstwy konstrukcji drogi, wraz z bitumiczną 

warstwą wiążącą, co oznacza, że na tych odcinkach potrzeba ułożyć jedynie 

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Paw-

łowic wynosi ponad 60 proc. i jest większe niż przewiduje 

to obowiązujący harmonogram o około cztery tygodnie. 

warstwę ścieralną – dodaje Ryszard Pacer.

Wykonawcą robót jest konsorcjum, którego liderem jest firma  

M-Silnice A.S. z Husowy koło Pardubic w Republice Czeskiej, a partnerem 

IMB Podbeskidzie Sp. z o. o. w Skoczowie. Koszt wynosi prawie 90 mln 

złotych brutto. Termin zakończenia budowy to jesień 2016 r. Jeżeli jednak 

pogoda będzie sprzyjać, to prace zakończą się wcześniej niż planowano.

Jakie czekają nas utrudnienia?
W związku z zaawansowaniem robót przy budowie obwodnicy, 

mieszkańców czekają kolejne utrudnienia w ruchu. W połowie maja 

planowane jest zamknięcie drogi do Jastrzębia – Zdroju. Droga wo-

jewódzka zostanie zamknięta na włączeniu obwodnicy w Pniówku  

– a dokładniej na granicy tej miejscowości  z Jastrzębiem.  Obecnie 

trwają uzgodnienia objazdów, które mają prowadzić ulicami Kruczą  

i Orlą. Nadal nie wiemy, kiedy dokładnie zostanie zamknięte skrzyżo-

wanie drogi krajowej z ul. Pszczyńską. Wszystko jednak wskazuje na 

to, że roboty ruszą na przełomie maja i czerwca. Przebudowa skrzyżo-

wania wiąże się z dużymi zmianami w ruchu. Droga od dwupasmówki  

w kierunku Pszczyny zostanie zamknięta, możliwy będzie jednak przejazd 

ul. Pszczyńską (od strony urzędu) do drogi krajowej w stronę Żor lub 

Wisły. Przejazd regulować będzie sygnalizacja świetlna. Alternatywę dla 

samochodów osobowych stanowić będzie skrzyżowanie przy źródeł-

ku. Żeby ominąć przebudowywane skrzyżowanie, w Pszczynie można 

kierować się również na Strumień lub Żory. O utrudnieniach będziemy 

informować na bieżąco. bs 

Będą budować 
drewniane altany

Działania związane z realizacją inwestycji rozpoczną się w ciągu 

kilku najbliższych tygodni. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na wybór 

wykonawcy. Ponieważ zadanie jest realizowane w ramach tzw. inicjatywy 

lokalnej, część prac wykonują mieszkańcy. Zadaniem firmy wybranej 

przez gminę będzie wykonanie konstrukcji wiaty oraz jej montaż. Rola 

mieszkańców, którzy zdecydują się wesprzeć przedsięwzięcie, będzie 

polegała na przygotowaniu i utwardzeniu terenu oraz zagospodarowa-

niu miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa. 

Drewniane obiekty powstaną w trzech miejscach: przy poligonie 

strażackim w Pawłowicach, boisku 

sportowym w Pielgrzymowicach 

oraz Domu Ludowym w Pniówku. 

Będą identyczne jak wiata, która  

w ubiegłym roku, również w ra-

mach inicjatywy lokalnej, powstała 

w Warszowicach. Na początku 

wakacji wiaty powinny zostać 

udostępnione mieszkańcom. bs  

Ruszają kolejne projekty z zakresu inicjatywy lokalnej. 

Mieszkańcy Pawłowic, Pielgrzymowic i Pniówka wspólnie  

z Gminą Pawłowice będą budować drewniane wiaty z miej-

scem do grillowania.

Wiosenne porządki

Za utrzymanie porządku po zimie na chodnikach, jezdniach oraz 

parkingach odpowiadają firmy zajmujące się prowadzeniem akcji „Zima”. 

Prace porządkowe będą trwały do kwietnia. W tym czasie z jezdni, 

chodników i parkingów jest usuwany piasek, który w okresie zimowym 

został wysypany razem z solą. W ramach umowy czyszczone są również 

studzienki kanalizacyjne.

Trwa sadzenie i uzupełnianie krzewów oraz kwiatów w parkach, przy 

ulicach i na rabatach we wszystkich sołectwach gminy, aby z nastaniem 

cieplejszych dni, cieszyły nasze oczy, zachęcając do spacerów na świeżym 

powietrzu. Już kwitną żonkile i bratki. bs

Co roku, wraz z nastaniem wiosny  Gmina Pawłowice 

przystępuje do porządkowania ulic.

Petycja w sprawie 
ekranów

12 kwietnia do Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęła petycja 
mieszkańców w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy ekra-
nów akustycznych chroniących gospodarstwo rolne Marcina 
Ficka w Pawłowicach. W bliskim sąsiedztwie gospodarstwa 
budowana jest obwodnica Pawłowic, a zabudowane ekrany 
pozwolą ochronić tę część Pawłowic przed zanieczyszczenia-
mi i hałasem. Pod pismem podpisało się 73 mieszkańców.  
O sprawie będziemy informować na bieżąco. 
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Przedszkolaki 
już w szkole

Kilka dni pakowania, przewożenia mebli, zabawek, 

krzeseł, dosłownie wszystkiego. Przedszkole w Modrzewio-

wym Ogrodzie przeprowadziło się z ulicy LWP 3 do Szkoły 

Podstawowej nr 2 przy ul. Pukowca 4.

4 kwietnia podpisana została umowa na budowę magistrali central-

nej, która poprowadzi wodę ze studni głębinowej w Warszowicach do 

sołectw północnych naszej gminy. Wykonawcą zadania będzie firma PHU 

Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzeja Dudy z Gołkowic. 

Prace przy inwestycji wartej 8 mln zł netto rozpoczną się w połowie 

kwietnia. Długość magistrali wynosi ok. 10 km. Budowana sieć prowadzić 

będzie od skrzyżowania ulic Gajowej i Kolejowej w pobliżu KSSE w War-

szowicach, poprzez ul. Pszczyńską, Kościelną i Strażacką w tym sołectwie 

aż do ul. Kruczej w Pniówku, a następnie do ul. Słowików, gdzie połączy 

się z siecią wodociągową. Magistrala zasili w wodę również tereny 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ul. Krótką i Stawową, 

Osińską i Poprzeczną. Jej dokładny przebieg obrazuje dołączona mapka. 

Przeważającą część terenu zajętego pod budowę magistrali stanowią 

grunty gminne. W kilku przypadkach magistrala przecina również pola 

uprawne, ale wykonawca zobowiązał się do prowadzenia prac ziemnych 

już po zakończeniu zbiorów. W jednym miejscu sieć przecina drogę 

krajową – konieczny będzie przewiert pod drogą, a w dwóch miejscach 

tory kolejowe. Inwestycja w większości przebiegać będzie przez tereny 

górnicze, dlatego zostanie zabezpieczona przed możliwymi wpływami 

prowadzonej eksploatacji węgla. W newralgicznych miejscach budowany 

wodociąg zostanie osłonięty dodatkowym pancerzem, który ochroni 

magistralę przed gruzem i kamieniami. 

Głównym materiałem, z którego zbudowana zostanie magistrala, jest 

polietylen o zwiększonej gęstości. Rury, którymi popłynie woda, będą 

miały od 160 do 400 milimetrów! Jako ciekawostkę dodajmy, że wzdłuż 

sieci w rurze osłonowej zostanie poprowadzony przewód światłowo-

dowy, który będzie przesyłał bezpośrednie informacje o przepływie 

wody do dyspozytorni w Krzyżowicach. Dzięki temu możliwe będzie 

sterowanie Stacją Uzdatniania Wody oraz nadzorowanie komór wodo-

mierzowych z siedziby Zakładu.

Budowa magistrali będzie kosztować ponad 8 mln zł netto. GZWiK 

przygotowuje wniosek o pozyskanie preferencyjnej pożyczki z możli-

wością umorzenia 40 proc. jej wysokości. Inwestycja ma zakończyć się 

w lutym przyszłego roku i obejmować będzie również budowę Stacji 

Uzdatniania Wody. Sama stacja ma kosztować ok. 5 mln zł netto.

Woda, która trafi do mieszkańców, będzie podobnej jakości, jak 

ta produkowana w stacji w Golasowicach. Jednak w porównaniu do 

golasowickiej stacji, koszt uzdatniania wody w Warszowicach będzie 

niższy ze względu na mniejszą zawartość żelaza i manganu. – Mieszkańcy 

na pewno odczują różnicę - zapewnia Tomasz Herok, dyrektor GZWiK  

w Krzyżowicach. - Do ich domów trafi bowiem woda prosto z produkcji, 

a więc bez zanieczyszczeń spowodowanych pokonywaniem kilometrów  

w starych stalowych wodociągach. bs

Operacja zaczęła się tuż po świętach i trwała do 4 kwietnia. Przypomnij-

my: placówka musiała się przenieść z powodu zaplanowanego na wiosnę 

remontu budynku. Kompleksowa przebudowa przedszkola obejmuje m.in. 

wymianę dachu, termomodernizację budynku i budowę przeszklonego 

tarasu. 

Przeprowadzka poszła bardzo sprawnie. Już 4 kwietnia dzieci udały się 

do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach, która zapewni im gościnę na 

czas remontu. – Mamy dla przedszkolaków 5 osobnych pomieszczeń. Znajdują 

się one na piętrze, nad żłobkiem Pepa – mówi Zofia Musiał, dyrektorka Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Pawłowicach. – Do przedszkola prowadzi osobne 

wejście od strony boiska. 

Na potrzeby dzieci zaadaptowano małą salę gimnastyczną, w której dzieci 

leżakują po posiłku. Do zabawy jest holl – rozłożono tam dywanik i zabawki. 

Maluszki szybko zaaklimatyzowały się w nowym miejscu. – Podobają mi się 

zabawki – mówi 5-letni Tomek. - A mnie to, że jesteśmy w szkole – dodaje Alan.

Pomieszczenia, które oddano przedszkolakom na czas remontu ich 

placówki, do tej pory służyły klasom I- III. Z powodu przeprowadzki przed-

szkola, dwie klasy przeniosły się  do pobliskiego liceum, a dwie mają zajęcia 

w innych pomieszczeniach szkoły.

Prace potrwają do wakacji, aby od 1 września przedszkole czekało na 

swoich podopiecznych. Całość inwestycji będzie kosztować 1 mln 177 tys. zł.

Sabina Bartecka

Magistrala z Warszowic 
do Pniówka

Rusza największa inwestycja realizowana przez GZWiK 

w Krzyżowicach. Jej celem jest doprowadzenie wody do 

mieszkańców Krzyżowic, Warszowic, Pawłowic i Pniówka 

ze stacji uzdatniania wody w Warszowicach.

Przedszkolaki w trakcie leżakowania.
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Prawo jazdy dla 
absolwentów ZSO 
Pawłowice

Wszyscy wyrazili chęć współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej 

absolwentów ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach, w szczególności 

absolwentów technikum w zawodzie „technik górnictwa podziemnego”. 

Celem nawiązanej współpracy jest umożliwienie absolwentom szkoły 

Absolwenci Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Pawłowicach będą mogli uzyskać za darmo prawo jazdy 

kategorii C+E oraz zdobyć kwalifikacje kierowcy zawodowe-

go. 8 kwietnia, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Spółka 

Akcyjna JAS-FBG, gmina Pawłowice i Zespół Szkół Ogólno-

kształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach podpisali  

w tej sprawie list intencyjny.

nieodpłatnego uzyskania prawa jazdy kategorii C+E oraz zdobycia 

świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy w ramach środków finanso-

wych pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie. Zdobycie 

uprawnień daje kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy 

zawodowego. - Jak pokazują badania rynku pracy, obecnie istnieje duże 

zapotrzebowanie na kierowców ciągników siodłowych, a zawód ten jest  

w województwie śląskim zawodem deficytowym – podkreśla Andrzej 

Wowra, dyrektor ZSO w Pawłowicach. – Wielu uczniów chciałoby pracować 

w zawodzie kierowcy, jednak barierą jest prawo jazdy. Kurs kosztuje od 7 do 

10 tys. zł. Dzięki podpisanemu porozumieniu nasi absolwenci będą mogli za 

darmo zdobyć potrzebne kwalifikacje, a w przyszłości także otrzymać pracę. 

Spółka Akcyjna JAS-FBG, której Centrum Logistyczne znajduje się przy 

drodze krajowej w Warszowicach,  ma duże potrzeby kadrowe w zakresie 

kierowców zawodowych. – Osoby, które będą rzetelnie wykonywać swoje 

obowiązki, będą sumienne i odpowiedzialne, na pewno znajdą pracę, za 

którą otrzymają godziwe wynagrodzenie – mówił prezes Jarosław Domin.  

W pierwszym okresie współpracy z nieodpłatnych szkoleń, kursów 

i egzaminów skorzysta grupa 10 absolwentów ZSO im. Jana Pawła II  

w Pawłowicach. Zgodnie z zawartym porozumieniem, muszą to być 

osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Pszczynie i zamieszkujące powiat pszczyński w wieku od 21 do 30 lat. 

Pierwsze szkolenia i kursy będą mogły rozpocząć się już w drugim i trzecim 

kwartale tego roku. W kolejnych kwartałach przewiduje się kontynuowa-

nie współpracy, celem aktywizacji zawodowej kolejnych absolwentów. 

Równocześnie podpisano porozumienie o kontynuowaniu współ-

pracy z Firmą JAS-FBG w zakresie zorganizowania praktycznej nauki 

zawodu (zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa) dla uczniów tech-

nikum w zawodach: technik logistyk oraz technik spedytor. Technikum  

o tej specjalności powstało w ZSO w Pawłowicach w ubiegłym roku.  

W klasie jest 23 uczniów, a podpisane porozumienie umożliwi kształcenie 

kolejnego rocznika. 

Szczegółową ofertę edukacyjną ZSO w Pawłowicach można znaleźć 

na stronie internetowej szkoły www.zso.pawlowice.edu.pl. 

Sabina Bartecka  

W pierwszym etapie rekrutacji przyjęto wszystkie dzieci w wieku 

5 i 6 lat oraz prawie wszystkie czterolatki. Miejsc zabrakło dla czwórki 

czterolatków w Warszowicach. Rodzicom tych dzieci zostaną wskazane 

trzy przedszkola do wyboru znajdujące się najbliżej ich miejsca zamiesz-

kania. Są to placówki w: Krzyżowicach (są tam 2 miejsca), Pawłowicach 

(6 miejsc) i Pawłowicach Osiedlu (7). Po pierwszym etapie rekrutacji 

pozostało również osiem miejsc w przedszkolu w Pielgrzymowicach.

Wole miejsca będą mogły zająć młodsze dzieci. Trzylatki będą przyj-

mowane do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie 

się 18 kwietnia. Decydować będą m.in. kryteria dotyczące miejsca 

zamieszkania, tego czy oboje rodzice pracują oraz ile godzin dziennie 

dziecko będzie spędzać w placówce. – Naszym celem jest zapewniania 

miejsca wszystkim trzylatkom obojga pracujących rodziców – podkreśla 

Jan Figura, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach.  

– Chcemy stworzyć dodatkowy oddział w rozbudowanym właśnie Przed-

szkolu w Modrzewiowym Ogrodzie. Po jego utworzeniu będziemy mieć 

łącznie 600 miejsc w przedszkolach publicznych oraz prawie 180 miejsc  

w przedszkolach niepublicznych. bs

Rusza rekrutacja 
uzupełniająca 
do przedszkoli 

Są już wyniki rekrutacji do przedszkoli w gminie 

Pawłowice. Większość przedszkolaków zostanie przyję-

ta. 18 kwietnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Pod Listem Intencyjnym swoje podpisy złożyli: dyrektorka Powiatowego Urzę-
du Pracy w Pszczynie Bernadeta Sojka-Jany, Prezes Zarządu firmy JAS-FBG SA 
Jarosław Domin, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach 

Andrzej Wowra oraz wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel.

Wśród zabitych znalazła się załoga Posterunku Policji Państwowej 

z Pawłowic, która została internowana w radzieckim obozie w Ostaszkowie 

i w jego pobliżu zamordowana, w okresie od kwietnia do maja 1940 roku.

Hołd zamordowanym policjantom, w środę, 13 kwietnia, oddali 

przedstawiciele władz samorządowych na czele z wójtem Franciszkiem 

Dziendzielem, radni gminni, sołtysi, dyrektorzy, nauczyciele oraz przed-

stawiciele policji. Delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pod tablicą 

upamiętniającą tamto wydarzenie. Znajduje się ona na ścianie budynku 

posterunku policji w Pawłowicach. bs

76. rocznica zbrodni 
katyńskiej

13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrod-

ni Katyńskiej oraz 76. rocznicę masowej zsyłki Polaków na 

Sybir. Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD rozstrzelali po-

nad 20 tys. polskich jeńców - oficerów, lekarzy, nauczycieli, 

prawników, urzędników, księży, artystów.
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W 2017 roku 
nie będzie funduszu 
sołeckiego

W przypadku naszej Gminy dotyczy to Pawłowic, Pielgrzymowic, 

Warszowic, Golasowic, Krzyżowic, Jarząbkowic, Pniówka.

Nie ma natomiast podstaw prawnych do zastosowania rozwiązań 

przewidzianych w Ustawie o Funduszu Sołeckim do tworzenia przez 

Gminę innych Funduszy np. Osiedlowych.

W dniu 22.03.2016r. podczas sesji Radni większością 

głosów nie wyrazili zgody na wyodrębnienie Funduszu 

Sołeckiego. Przedmiotowa ustawa z 2014r. reguluje za-

sady tworzenia Funduszu Sołeckiego tylko dla jednostek 

pomocniczych jakimi są Sołectwa.

Oświadczenie Przewodniczącego 

Rady Gminy w sprawie Funduszu 

Sołeckiego

Podczas ostatniej sesji, rada gminy Pawłowice nie wyraziła zgody na 

wyodrębnienie w budżecie środków na fundusz sołecki, o który wnio-

skowali sołtysi. Na 15 radnych 6 głosowało „za”, a reszta była przeciw lub 

wstrzymała się od głosu. Za wyodrębnieniem funduszu głosowali radni: 

Alojzy Krosny, Marek Sciskoł, Aureliusz Pisarek, Jerzy Cepiel, Damian 

Herman i Andrzej Szaweł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przezna-

czone na potrzeby sołectwa. W przypadku Pawłowic chodziło o wydzie-

lenie ok. 200 tys. zł z budżetu gminy. Na każde sołectwo przypadałoby 

więc od 21 do 27 tys. zł, w zależności od ilości mieszkańców. Wydatki są 

częściowo refundowane z budżetu państwa – gmina otrzymuje zwrot 

w formie dotacji celowej w wysokości od 20 do 40 proc. środków wy-

danych w ramach funduszu sołeckiego. Refundacja z budżetu państwa 

w przypadku gminy Pawłowice mogłaby wynieść ok. 80 tysięcy złotych.

Fundusz sołecki nie jest sprawą nową. Do tej pory sołtysi nie wnio-

skowali jednak o jego uchwalenie, bo cały proces wydawał się im zbyt 

skomplikowany. - W obecnej trudnej sytuacji finansowej gminy, każda 

złotówka jest ważna. Dodatkowe środki pozwoliłyby nam zaktywizować 

mieszkańców – mówią sołtysi, wyliczając, co w ramach funduszu można 

byłoby zrobić.

W  Warszowicach mógłby powstać chodnik, można byłoby też 

zakupić urządzenia do ćwiczeń na powietrzu, w Krzyżowicach – miej-

sce wypoczynku dla rowerzystów, w Pawłowicach – można byłoby 

wyremontować niektóre odcinki dróg, ogrodzić poligon, w Jarząbkowi-

cach – za pieniądze z funduszu można byłoby zagospodarować zieleń 

od strony OSP albo wybudować chodnik przy ul. Wiejskiej. To tylko 

przykłady, bo o przeznaczeniu środków decydują mieszkańcy. - Zależy 

nam na tym, aby mieszkańcy mogli uczestniczyć w podejmowaniu decyzji 

dotyczących ich otoczenia – mówią sołtysi. - Wiemy, że mieli swoje pomysły 

na zagospodarowanie pieniędzy. Na funduszu nie można stracić, dziwi nas 

więc decyzja radnych.

Głównym argumentem przeciw było to, że pieniądze z funduszu 

nie mogą trafić do osiedla. Radni uznali, że byłoby to niesprawiedliwe  

i mogłoby zostać odebrane jako forma dezintegracji. Rada postanowiła 

wstrzymać się z decyzją, aby dać szansę wypowiedzenia się mieszkań-

com osiedla, czy chcą przekształcić się w sołectwo. Podjęto już w tej 

sprawie pierwsze kroki. Rada Osiedlowa Samorządów Mieszkańców 

podjęła wstępną inicjatywę, która będzie podstawą do tego, aby prze-

Rada Gminy nie wyraziła zgody na utworzenie fundu-

szu sołeckiego. Sołtysi są zwiedzeni, bo liczyli na dodatkowe 

pieniądze dla swoich sołectw.  

prowadzić konsultacje z mieszkańcami.

Niezależnie od decyzji osiedla, jest już za późno na to, aby fundusz 

został ustanowiony na 2017 rok. Uchwała o wyodrębnieniu funduszu 

musiała zostać podjęta do końca marca.

Sabina Bartecka  

W związku z powyższym największa jednostka pomocnicza jaką 

jest Osiedle pozbawiona została możliwości skorzystania z ustawy.

Mając na uwadze jedną z nadrzędnych zasad jaką powinna 

kierować się Rada tj. integracja społeczeństwa uważam, że podjęto 

słuszną decyzję.

Rada Osiedlowa Samorządu Mieszkańców oraz Radni z Osiedla 

zainicjowali działanie dotyczące przekształcenia Osiedla w Sołectwo. 

Jeżeli Społeczność Osiedla w wyniku przeprowadzonej konsultacji 

wyrazi taką wolę, to Rada Gminy niezwłocznie nada bieg sprawie.

Wszystkie jednostki pomocnicze w Gminie będą miały wtedy 

równe szanse w rozdziale funduszu.

Proszę mieszkańców Gminy o wyrozumiałość i nieuleganie nie-

potrzebnym emocjom.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Szymura

Fundusz sołecki: 
wszystko co powinieneś 

wiedzieć
Co to jest fundusz sołecki? 

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołec-

twa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków 

życia mieszkańców.

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego? 

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności 

gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą 

którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane 

sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego 

sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Sołectwa nie będą mu-

siały dokonywać tych obliczeń. Wójt corocznie do 31 lipca poinfor-

muje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania 

przez dane sołectwo w następnym roku.

Czy w każdej gminie powstanie fundusz sołec-
ki? Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki?

To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy 

funduszu sołeckiego. Rada gminy podejmuje w terminie do 31 

marca uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyod-

rębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. 

Na co można przeznaczyć środki  
z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na 

realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia 

mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk 

żywiołowych.

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki  
z funduszu sołeckiego?

Musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie 

uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 

Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej 

lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
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Pobiegnij 
dla Wiktorka!

Na osiedlu powstało 
stowarzyszenie

Wiktorek zachorował w połowie grudnia 2015. Chłopczyk przewrócił 

się w domu podczas zabawy. Rodziców zaniepokoiło to, że po kilku dniach 

syn zaczął oszczędzać jedną z rączek. Udali się do lekarza. - Wysłano nas na 

izbę przyjęć do Orzepowic. 0 godz. 3 w nocy po konsultacji z chirurgami lekarz 

oznajmił nam, że to nie jest zmiana urazowa, tylko nowotwór – opowiada 

mama chłopca. – Trafiliśmy do Chorzowa na onkologię. Wydano trzy różne 

diagnozy i ustalono chemię, która działa na te trzy nowotwory. Po kolejnej 

biopsji tym razem w Warszawie stwierdzono, że to tzw. chrzęstniakomięsak.

Wiktorek otrzymał w Warszawie drugą chemię, ale nie zatrzymała 

ona choroby. Doszło do progresji w okolicy ramienia. Chłopczyk bardzo 

cierpiał, zaczęto podawać mu morfinę. – Jedynym ratunkiem jest lek z 

zagranicy, który nie jest w Polsce refundowany. Nigdy wcześniej nie poda-

wano tego leku tak małym dzieciom, mimo wszystko dla ratowania życia, 

zaryzykowaliśmy – opowiada mama Wiktorka. - Po dawce tego leku i trzeciej 

chemii pojawiła się nadzieja. Obwód rączki zmniejszył się, a zmiany częściowo 

się zwapniły. Bóle przeszły. Jednak po kolejnej chemii, Wiktorek znowu zaczął 

15 maja w Pawłowicach odbędzie się bieg dobro-

czynny dla chorego na raka kości trzyletniego mieszkańca 

Pawłowic, Wiktora Kusza.

potwornie cierpieć. Konieczna była natychmiastowa operacja. Trwała ona 6 

godzin. Lekarze robili, co mogli, ale musieli amputować rączkę. Zmiany były 

zbyt rozległe, by móc wyciąć nowotwór z marginesem.

Obecnie chłopczyk przeszedł kolejną chemię i czeka na wyniki badań. 

- Chemia w tabletkach, którą sprowadzamy z zagranicy, zatrzymała rozrost 

nowotworu – dodaje mama. - Teraz badamy jak bardzo niszczy organizm 

syna. Wiemy jednak, że zadziałała i dzięki niej Wiktorek żyje.

Całkowity dochód uzyskany z biegu, który 15 maja odbędzie się na 

terenie osiedla, zostanie przekazany na leczenie chłopca. – Pieniądze są 

potrzebne na zakup chemii w tabletkach, która nie jest w Polsce refundowana 

i sprowadzamy ją z zagranicy. Wiktorek bierze jedną tabletkę dziennie. Opa-

kowanie za 2100 zł starcza na miesiąc - mówi mama. -  Drugim celem jest 

zakup protezy, która ułatwiłaby synowi wykonywanie codziennych czynności. 

Wiktorek zbyt wiele przeżył i jeszcze dużo przed nim, dlatego pragniemy 

stworzyć mu warunki do normalnego dzieciństwa i dalszego życia. 

Wszystko o biegu
Impreza, która odbędzie się 15 maja, składać się będzie z dwóch 

biegów - głównego w kategorii open na dystansie 6,5 km oraz biegu 

dodatkowego na dystansie 1,2 km w kategoriach: nordic walking, bieg 

dzieci wraz z rodzicami do lat 13, bieg dzieci w wieku 13-16 lat oraz 

rodziców z dziećmi w wózkach.

Zapisy do biegu głównego odbywają się wyłącznie drogą elektronicz-

ną poprzez stronę www.zmierzymyczas.pl. Zapisów do biegu na dystansie 

1,2 km można dokonywać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Paw-

łowice, ul. Ludowego Wojska Polskiego 19. Wszyscy uczestnicy biegów 

otrzymają numery startowe oraz pamiątkowe medale jedyne w swoim 

rodzaju: wykonane z gliny i wypalane w pracowni plastycznej GOK. Po-

nadto dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane 

przez sponsorów biegu.

Dodatkowych informacji można szukać na facebooku/ bieg dla Wik-

torka. Organizatorzy planują wiele dodatkowych atrakcji dla wszystkich 

mieszkańców (nie tylko dla biegaczy). Będzie kiermasz ciast, ognisko  

z pieczeniem kiełbas, konkurs z nagrodami oraz zbiórka pieniędzy. Dla 

dzieci będzie malowanie buziek oraz zaplatanie kolorowych warkoczy-

ków. 

Sabina Bartecka

Grupa mieszkańców złożyła wniosek o zarejestrowanie Stowarzysze-

nia Mieszkańców Osiedla Pawłowice „RAZEM”. Działalność stowarzyszenia 

będzie prowadzona społecznie. – Pomysł zrodził się w trakcie naszej biesia-

dy sąsiedzkiej, podczas rozmów z mieszkańcami – mówi Anna Dąbrowska, 

prezes SM „Pawłowice”. – Padały z ich strony pytania o imprezy i spotkania 

dla osób starszych oraz młodzieży.   

Stowarzyszenie będzie zajmowało się sprawami codziennymi osiedla, 

poprawą komfortu życia mieszkańców oraz integrowaniem mieszkań-

ców. Jako cel stawia sobie aktywizowanie mieszkańców osiedla poprzez 

Mieszkańcy osiedla powołali stowarzyszenie „Razem”. 

Czym będzie się zajmować?

organizację festynów oraz zawodów sportowych. Podczas spotkania 

założycielskiego pojawił się pomysł organizacji zawodów paintball dla 

młodzieży. Stowarzyszenie będzie współpracować z harcerzami oraz 

innymi grupami działającymi na terenie Pawłowic. - Udało się zebrać grupę 

osób, które chcą pracować i które chcą pomagać. Wspólnie wyznaczyliśmy 

sobie cele i chcemy je osiągnąć – mówi Anna Dąbrowska, dodając, że 

stowarzyszenie będzie starać się o pozyskanie dodatkowych środków 

pieniężnych na swoją działalność .

Prezesem stowarzyszenia został Janusz Mizera (wieloletni członek 

Rady Osiedla oraz Rady Nadzorczej), jego zastępcą – Andrzej Tyszko. 

Funkcję sekretarza pełni Krzysztof Woryna, a członka zarządu – Mariusz 

Królik i Mirosław Rajca. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Szczepan 

Martynowski, Bogusława Pietrek i Dariusz Domański. 

Zapisy do stowarzyszenia będą prowadzone po zakończeniu formal-

ności związanych z rejestracją. bs

Program 500+ bez kolejek!
Trwa nabór wniosków w programie Rodzina 500+. Pra-

cownicy OPS podkreślają, że w pierwszych dniach udało 

się uniknąć kolejek.

Do chwili oddania gazety do druku, złożono 726 wniosków, w tym 

178 wniosków przesłano drogą elektroniczną. W naszej gminie szacun-

kowa liczba dzieci uprawnionych do świadczeń wynosi 3726 osób. 

Najwięcej wniosków (132) złożono 4 kwietnia. 

Do obsługi programu Rodzina 500 plus zaangażowanych jest 12 

pracowników OPS, w tym 2 osoby zostały zatrudnione dodatkowo. 

Przygotowano specjalne stanowiska w Ośrodku Pomocy Społecznej, 

ale wnioski można także składać w specjalnych punktach w sołectwach 

oraz w Urzędzie Gminy. – Dzięki temu udało nam się uniknąć tłumów – 

podkreśla Grażyna Kaczmarczyk, dyrektor OPS Pawłowice.

Kiedy pieniądze trafią do mieszkańców? – Pieniądze wpłynęły na 

konto gminy. Otrzymaliśmy 375.730 zł na wypłatę świadczeń – mówi 

skarbnik Agnieszka Kempny. 

Pierwsze wypłaty w ramach programu Rodzina 500 plus będą 

realizowane 15 kwietnia. W pierwszej kolejności pieniądze trafią do 

najbardziej potrzebujących.  

Szczegółowe informacje, gdzie i kiedy można składać wnioski do 

programu Rodzina 500 plus w gminie Pawłowice można znaleźć na 

stronie www.pawlowice.pl oraz www.ops.pawlowice.pl. bs
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Restauratorzy chcą 
zatrudnić kelnerów 

We wrześniu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach 

otworzy czteroletnie technikum o specjalności kelner. Szkoła będzie 

współpracować z restauratorami z naszego regionu, aby uczniowie 

mogli pod ich okiem zdobywać potrzebne doświadczenie, a jeżeli się 

sprawdzą, żeby także mieli pracę. 

- Cieszy nas pomysł utworzenia technikum – przyznaje Irena Stompor, 

właścicielka restauracji „Koniczynka”. – Na rynku brakuje dobrych kelnerów.  

Osoby z kwalifikacjami nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy.  

Połączenie teorii z praktyką będzie priorytetem technikum, które 

powstanie w Pawłowicach. Szkoła będzie oferować swoim uczniom 

praktyki u doświadczonych pracodawców. Będzie to łącznie 320 godzin 

31 marca, w Urzędzie Gminy Pawłowice właściciele 

ośmiu restauracji z naszego regionu podpisali porozumienie 

z gminą Pawłowice w sprawie organizowania praktyk dla 

uczniów kształcących się w zawodzie kelnera.

przez cztery lata nauki. Gwarantem jest porozumienie, które zawarto  

z restauratorami. Właściciele lokali zobowiązali się również do zatrud-

nienia najlepszych absolwentów. – Do tej pory na praktykach mieliśmy 

głównie uczniów szkoły rolniczej – mówi Sonia Kudła z restauracji  „Smak 

Regionu”. – Mieliśmy wiele zapytań w sprawie praktyk, ale przeszkodą 

było wykształcenie. Zawodu kelnera trzeba uczyć się bowiem na poziomie 

technikum. Myślę, że wspólnie uda nam się wykształcić wykwalifikowanych 

kelnerów.      

Kelner to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku 

pracy. O tym, czy w roku szkolnym 2016/2017 powstanie nowa klasa 

technikum, zadecydują absolwenci gimnazjów, którzy zechcą skorzystać 

z oferty pawłowickiej szkoły. 

Porozumienie w sprawie praktyk podpisali przedstawiciele: Kom-

pleksu Dąbrówka, Domu Retro i Starego Zdroju z Jastrzębia-Zdroju, 

Hotelu - Restauracji Amadeus z Wodzisławia Śląskiego, Karczmy Kuban 

z Goczałkowic -Zdroju, Patio Con Gusto z Pszczyny oraz Zajazdu Wodnik, 

Hotelu Restauracji Koniczynka i Smaku Regionu z Pawłowic. W kolejnych 

dniach umowy zostały również podpisane z Restauracją Uniwar z Paw-

łowic, Wodną Wieżą i Hotelem Piaskowy z Pszczyny, Zaciszem z Brzeźc, 

restauracją WiP z Cieszyna oraz Wenecją z Żor. bs

Jubileusz 18-lecia powstania szkoły obchodzono 13 kwietnia. Na uro-

czystość, która rozpoczęła się mszą święta, zostali zaproszeni nauczyciele, 

uczniowie, pracownicy obsługi, byli dyrektorzy, absolwenci i pracownicy 

administracji, emeryci oraz władze gminy, radni i sołtysi.

W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne 

dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata.  

W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia, dzięki którym 

możliwa jest retrospekcja i powrót do początków. Historia pawłowickiego 

liceum rozpoczęła się 1 września 1997 roku, kiedy to w progach szkoły 

powitano pierwszych uczniów. O tym wydarzeniu było głośno w mediach. 

ZSO świętuje 
osiemnastkę. I to jak!

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  

w Pawłowiczach uzyskał pełnoletność. Osiemnastkę pla-

cówki świętowano uroczyście i z pompą.

Pawłowicka szkoła była jednym z dwóch liceów wiejskich w województwie 

śląskim! O okolicznościach utworzenia szkoły mówił wójt Franciszek Dzien-

dziel. - Placówka powstała w obiekcie budowanym najpierw z myślą o żłobku, 

częściowo zmodernizowanym na potrzeby przedszkola, a następnie na szkołę. 

Uchwałę dotyczącą przebudowy obiektu na potrzeby szkoły licealnej podjęto 

w 1996 roku. Wszyscy radni byli „za” i dziś z perspektywy  tych kilkunastu lat 

wiemy, że była to bardzo dobra decyzja. Pawłowicki Zespół Szkół Ogólno-

kształcących stał się jednym z większych zespołów szkół w naszym regionie.

Struktura ZSO ulegała licznym zmianom w zależności od potrzeb 

edukacyjnych i wymagań rynku pracy. - W historii szkoły realizowano wiele 

innowacji pedagogicznych. Funkcjonowały klasy: dziennikarska, sportowa, 

obronno-wojskowa i menedżerska. W 2006 roku powstało Technikum Gór-

nicze, a szkole nadano imię Jana Pawła II. Od ubiegłego roku mamy szkołę 

zawodową, kształcimy techników logistyków, a w skład naszej szkoły wchodzi 

gimnazjum. Dziś w naszych murach kształci się 500 uczniów – mówił Andrzej 

Wowra, dyrektor ZSO w Pawłowicach, który jest związany z placówką od 17 

lat. Jest jej absolwentem, nauczycielem języka angielskiego i dyrektorem.

Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii 

szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. Dyrektor Andrzej Wowra 

wyraził uznanie dla każdego, wysiłku pierwszych dyrektorów tej szkoły 

(Jana Figury i Jacka Kowola), pierwszych nauczycieli, dla byłych i obecnych 

pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów 

– za wszystko co powstawało i powstaje – za wspólne działania dla dobra 

uczniów i całego środowiska.

- Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszu-

kujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci 

– podkreślił Jan Figura, pierwszy dyrektor ZSO w Pawłowicach. Dzięki 

ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć szkołę taką, jaką 

widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina. Z okazji osiemnastki, 

życzymy wszystkiego najlepszego! 

Sabina Bartecka  

Byli dyrektorzy ZSO: Jan Figura i Jacek Kowol otrzymali honorowe wyróżnienia 
„Semper paratus”, nadawane osobom szczególnie zasłużonym 

dla rozwoju szkoły. Nazwiska wyróżnionych zostały umieszczone 
na gwoździach znajdujących się na drzewcu sztandaru.
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O gminie wiedzą 
prawie wszystko 

Dzień pełen pasji

31 osób rozwiązywało test sprawdza-

jący ich wiedzę dotyczącą historii i czasów 

współczesnych gminy Pawłowice. Stawką 

były cenne nagrody w kategorii uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych. Liderem roz-

grywek okazał się Tomasz Nogły, uczeń 

Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera. 

Pawłowiczanin był nie tylko najlepszy 

w swojej kategorii, ale uzyskał również 

największą ilość punktów spośród wszyst-

kich uczestników konkursu – 96 pkt. na 

Na mapce gminy Pawłowice uczniowie wpisywali na-

zwy wszystkich sołectw, musieli też znać imiona i nazwiska 

sołtysów. 30 marca, w  Centrum Kultury w  Pawłowicach 

odbył się XVIII Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Pawłowice.

Wyniki konkursu

100 możliwych. Zdobył również pierwsze miejsce wspólnie z Janem 

Łomozikiem (który indywidualnie był drugi wśród gimnazjalistów)  

w kategorii drużynowej. – Czytam regularnie „Racje Gminne”, przeglądam 

portal gminny i interesuję się tym, co dzieje się w Pawłowicach – mówi za-

pytany o przygotowania do konkursu. – Przejrzałem również opracowanie 

Zygmunta Orlika. 

Nagrody w formie bonów zakupowych do sieci EMPIK i pamiątko-

we dyplomy wręczali wójt Franciszek Dziendziel i dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury Mariusz Grygier. Gratulacje odebrali również nauczyciele 

przygotowujący uczniów do konkursu. bs

Dzięki imprezie zorganizowanej przez samorząd szkolny uczniowie 

mogli podzielić się swoimi zainteresowaniami i opowiedzieć o tym, 

czym zajmują się po lekcjach. Gościem specjalnym był Marcin Słowik 

– absolwent szkoły i pasjonat rajdów samochodowych. Z wielkim za-

angażowaniem opowiadał uczniom o swojej pasji, pokazując pamiątki  

z licznych wypraw samochodowych, zdobyte trofea i zdjęcia ze słynnymi 

rajdowcami. Przekonywał, że warto rozwijać swoje pasje i wiek nie ma 

tu znaczenia. bs

Pokaźne kolekcje samochodzików, breloczków, fol-

derów reklamowych, a nawet ręcznie wykonana biżuteria  

- 1 kwietnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golaso-

wicach, odbył się Dzień Hobbysty.

… bo wodę trzeba chronić

4 kwietnia, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zorganizowała 

czwartą edycję Gminnego Konkursu Ekologicznego. Do zmagań konkur-

sowych przystąpiły czteroosobowe drużyny z przedszkoli z Golasowic, 

Pielgrzymowic, Krzyżowic, Warszowic, Pawłowic i Osiedla. Rozgrywki kon-

kursowe obejmowały osiem zadań, podczas których dzieci wykazywały się 

wiedzą na temat znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, 

ale też spostrzegawczością i sprawnością fizyczną, bo jednym z zadań było 

rzucanie piłeczkami do celu. Całą zabawę umilił teatrzyk Gabi-Art., który 

przygotował dla dzieci przedstawienie. 

Wygrały przedszkolaki z Krzyżowic (Sebastian Jendrysko, Jacek To-

karczyk, Oliwia Witkowska, Milena Ziebura), drugie miejsce zajęły dzieci 

z Przedszkola nr 1 w Pawłowicach (Aleksandra Okopa, Wiktoria Paszyna, 

Gabriela Borkowska, Maciej Orlik), a trzecie – przedszkolaki z Golasowic 

(Julia Kuboszek, Justyna Wilk, Szymon Janecki, Kamil Rybacki).

Wszystkie drużyny uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. bs

- Bez niej nie ma życia. Woda potrzebna jest lu-
dziom, roślinom i zwierzętom – mówiły przedszkolaki  

podczas „Ekodraki dla przedszkolaka”.
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Wielkie ściganie 
w Warszowicach!

Ta koza jest niesamowita!

Rajd odbędzie się w weekend 23-24 kwietnia. Pierwszego dnia imprezy kierowcy 

przejadą w godzinach wieczornych ulicami Mikołowa. Prawdziwe ściganie rozpocznie 

się jednak w niedzielę 24 kwietnia, kiedy odbędą się aż trzy odcinki specjalne, z cze-

Szybkie samochody i zapierające dech pościgi już w kwietniu będzie 

można podziwiać na ulicach naszej gminy, podczas 5. Rajdu Mikołowsko-Żor-

skiego! Swój udział w tym największym na Śląsku wydarzeniu potwierdzili 

rajdowy mistrz Polski Łukasz Habaj oraz Maciej Wisławski, rajdowy mistrz 

Europy i wieloletni pilot Krzysztofa Hołowczyca.

go jeden na terenie Żor i Warszowic. Będzie 

to najdłuższy OS w całym rajdzie, bo liczący  

7 kilometrów. Na terenie Warszowic rajdowcy 

pojadą ulicami: Gajową, Łąkową, Kolejową, Piekucz  

i Szoszowską. Rajdówki zobaczymy tutaj dwa razy, 

o godz. 11:30 i 15:15. 

Przedsmak sportowych emocji już mogli 

zakosztować uczniowie szkoły w Warszowicach. 

Organizatorzy i zaproszony przez nich kierowca 

rajdowy odwiedzili uczniów, aby opowiedzieć im, 

jak bezpiecznie oglądać zawody i poruszać się po 

drogach, w czasie zawodów. Dzieci miały okazję 

zobaczyć z bliska strój kierowcy (kask, rękawice 

i kombinezon) oraz porozmawiać o rajdach sa-

mochodowych. Gościem spotkania był Grzegorz 

Pasternak, kierowca rajdowy, zwycięzca w klasie  

7 Rajdowego Pucharu Polski 2013. 

Do szkoły w Warszowicach przyjechali nie 

tylko działacze Automobilklubu Ziemi Tyskiej, 

który jest organizatorem rajdu, ale także profe-

sjonalna ekipa Rallylab i rajdowy Peugeot 208 

R2. Uczniowie oglądali samochód z wypiekani 

na twarzy, zwłaszcza kiedy dowiedzieli się, że 

do setki przyśpiesza w zaledwie 4 sekundy.   

– Chciałbym takim samochodem jeździć – przyznał 

Bartłomiej Żur.  

Szczegółowe informacje o imprezie oraz atrak-

cjach towarzyszących rajdowi można znaleźć na 

www.rajd.mikolow.pl. bs

- Koziołki (wszystkie są płci męskiej) przyszły na świat dwa 

tygodnie temu - mówi Jan Wawrzyczek z gospodarstwa  

w Jarząbkowicach i dodaje, że prawdopodobnie to zasługa 

młodego dziarskiego capa.

Emka urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą. Pan Jan 

wygrał ją w 2008 roku na dożynkach gminnych w Gola-

sowicach. Rok później towarzyszyła mu w korowodzie 

podczas dożynek w Jarząbkowicach. Po tym, jak w 2011 

roku powiła pięć koźlątek, była opisywana w wielu gazetach, 

także kilkakrotnie w Racjach Gminnych. – U Emki każda ciąża 

jest mnoga. Tylko za pierwszym razem powiła dwa koziołki. 

Później trzykrotnie rodziła trojaczki, dwa razy miała czworaczki 

i pięcioraczki – dodaje właściciel.

Jak mówi: - Na początku baliśmy się, że się nie wychowają, 

że nie da rady ich nakarmić, ponieważ koza ma tylko dwa 

wymiona mleczne. Nasze obawy były niepotrzebne. Ona ma 

pokarmu dla całej swej gromadki - opowiada Wawrzyczek.

Młode kózki są zdrowe i bardzo rozbrykane. – Niech tylko 

dobrze się chowają, bo są śliczne – dodaje właściciel, patrząc 

z dumą na swoją gromadkę. bs

Koza o imieniu Emka urodziła czworaczki. To prawdziwa sensacja, 

bo domowe kozy zwykle rodzą jedno koźlątko, a ta koza już po raz drugi 

doczekała się czterech potomków. 
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www.gokpawlowice.pl

CENTRUM KULTURY PAWŁOWICE
BILETY: 5 zł - młodzież, 10 zł - dorośli

20 kwietnia, godz. 19.00
„Znam kogoś kto cię szuka”

„Znam kogoś, kto cię szuka” to pełnometrażowy debiut 

pochodzącej z Polski, ale wychowanej we Francji Julii Ko-

walski. Reżyserka opowiada o okresie dorastania. Nie jest 

to jednak sielsko-anielski obrazek dzieciństwa bez skazy, 

ale szczery obrazek wchodzenia w dorosłość młodej kobiety. Polecamy 

zwłaszcza młodym osobom oraz ich rodzicom, którzy chcieliby zrozumieć, 

jaki chaos emocjonalny przeżywają ich dorastające dzieci.

4 maja, godz. 17.00
 Składanka polskich animacji

Najmłodszych widzów zapraszamy na filmy animowane produk-

cji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

4 maja, godz. 19.00
10.000 km

Barcelona. Oni - oboje piękni i młodzi. Razem planują wspólną 

przyszłość. Pewnego dnia ona dostaje maila z zaproszeniem na 

roczny staż do Los Angeles. Obserwujemy ich wspólny poranek, 

a potem dziwny związek na odległość charakteryzujący się tylko 

namiastką czyjejś obecności - widokiem bliskiej osoby na ekranie 

komputera. To poprzez różnego rodzaju komunikatory śledzimy 

ich wzloty i upadki. „10.000 kilometrów” w bardzo oryginalny, wiarygodny i wzru-

szający sposób pozwala nam przeżywać to wszystko razem z bohaterami filmu.

Senior Cafe

W ramach dopołudniowych spotkań z kulturą, seniorzy 

odwiedzą najpiękniejsze miejsca Świata (20 kwietnia). Ty-

dzień później (27 kwietnia) przygotują majówkę podczas 

spotkania w parku przy willi Reitzensteinów. Jeżeli pogoda 

na to pozwoli,  wszyscy chętni będą gimnastykować się na 

świeżym powietrzu i maszerować z kijkami, a dotlenieni  

i naładowani pozytywną energią zastanowią się nad atrak-

cjami na majowy piknik. 

Spotkania w ramach Senior Cafe odbywają się w każdą 

środę od 10.00 do 12.00 w Centrum Kultury lub w plenerze.        

Premiera spektaklu
21 kwietnia, godz. 18.00, 

Centrum Kultury Pawłowice

Grupa teatralna Mała Fanaberia w swoim najnowszym 

spektaklu przedstawi zabawne, wzruszające, a czasami na-

wet straszne scenki, które zdarzają się dzieciom, gdy jeszcze 

nie mają ochoty na sen. Zachęcamy gorąco mieszkańców 

do obejrzenia najnowszego spektaklu wyreżyserowanego 

przez Ewę Sikorę w wykonaniu uczestników zajęć teatral-

nych odbywających się w GOK Pawłowice.   

Malujemy z natury
13 maja, godz. 10.00, 

Centrum Kultury Pawłowice

Już po raz ósmy spotkamy się z pasjonatami rysunku 

i malarstwa. Konkurs „Malujemy z natury” zachęca do 

rysowania na żywo zaaranżowanych wysp z przeróżnymi 

przedmiotami użytku codziennego i nie tylko. Konkurs 

skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

województwa śląskiego. Karty zgłoszenia należy dostarczyć 

osobiście lub wysłać do 12 maja na adres GOK Pawłowice. 

Opłata wpisowa w wysokości 7 zł płatna jest w kasie GOK  

w dniu konkursu. Rejestracja uczestników prowadzona 

będzie od 9.30 do 10.00.             

O Czerwonym Kapturku
20 maja, godz. 17.00, 

Centrum Kultury Pawłowice 

Zapraszamy najmłodszych pasjonatów magicznego 

świata teatru na przedstawienie pt. „O Czerwonym Kapturku, 

czyli do prawdy po sznurku” w wykonaniu Teatru Moich 

Marzeń z Chorzowa.

Znana wszystkim dzieciom historia o perypetiach 

dziewczynki wędrującej przez las do babci została opowie-

dziana na nowo. Wilk – Dżentelmen kocha bowiem kwiaty,  

a w intrygę wpląta go podstępna Wiewiórka. To nie wszyst-

ko: baśń zawiera mnóstwo muzyki, tańca i piosenek, których 

refreny pozostają z dziećmi na długo. Przedstawienie z czy-

telnym morałem, dynamicznie wyreżyserowane i świetnie 

zagrane. Polecamy!

Nowość! Bilety na teatrzyki od kwietnia 

można kupić on-line poprzez stronę 

www.gokpawlowice.pl.
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Wyśpiewali 
Złotą Strunę

Teatr pełen radości

W pięknych wnętrzach Zamku Królewskiego w Niepołomicach 

przez dwa kolejne dni 9 i 10 kwietnia rozbrzmiewał śpiew 850 chó-

rzystów reprezentujących różne grupy wiekowe. W konkursie uczest-

niczyło 25 chórów z różnych regionów Polski, w tym chóry szkolne, 

akademickie, ze szkół muzycznych, parafii, stowarzyszeń, instytucji 

kultury. Zespoły wykonywały po 3 utwory z repertuaru polskiego 

lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej, jak i kompozytorów 

współczesnych.

Pawłowicki chór zdobył uznanie jury za wykonanie trzech zróż-

nicowanych stylistycznie kompozycji, pochodzących z renesansu  

i współczesności. Nagrody przyznane pawłowickiemu chórowi, świę-

tującemu w tym roku 20-lecie działalności, świadczą o dobrej pracy 

dyrygentki Małgorzaty Lucjan i jej wielkiej pasji.   

Dyrygentce i całemu chórowi serdecznie gratulujemy. bs

Chór kameralny „Animato” zdobył „Złotą Strunę” 

oraz III miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów 

w Niepołomicach.

W ramach imprezy został zaprezentowany musical „R&J”, a po nim 

odbyły się warsztaty bębniarskie i teatralne na dużej scenie i w sali ban-

kietowej Centrum Kultury.

Młodzież reagowała entuzjastycznie na to, co działo się na scenie: 

śpiewała, klaskała, i przeżywała  historię zakochanych w sobie nastolatków. 

- Płakałam ze wzruszenia. To było takie piękne – mówiła nam Joanna Kot.

- Takie wyjazdy są potrzebne, bo rozwijają twórczo i pozwalają naszym pod-

opiecznym poczuć się wyjątkowo. W tak pięknym obiekcie jeszcze nie byliśmy 

– podkreśla Kazimiera Kolorz, instruktorka warsztatów terapii zajęciowej.bs

O Galapagos 
i robotach 

Impreza pod honorowym patronatem Wójta Gminy Pawłowice 

skierowana jest do gimnazjalistów, którzy uczestnicząc w konkursach 

sprawdzających ich wiedzę z zakresu fizyki, chemii oraz biologii i geo-

grafii mogą wysłuchać ciekawych wykładów. W tym roku prelegentami 

byli: Jacek Kowol – były dyrektor szkoły, z zamiłowania podróżnik - który 

opowiadał o wyspach Galapagos leżących 1000 km od zachodniego 

wybrzeża Ameryki Południowej oraz Henryk Brandys – który pokazał 

jak programować roboty do m.in. pokonywania przeszkód czy jazdy 

wzdłuż linii. 

Wykład popularnonaukowy, konkursy z zakresu nauk 

przyrodniczych oraz pokaz robotyki – to wszystko czekało 

na uczestników szóstej edycji Dnia Naukowego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. 

-

1 kwietnia, młodzież ze szkół specjalnych, domów 

pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej  

z Pszczyny, Żor, Jastrzębia – Zdroju, Strumienia i Pielgrzy-

mowic wzięła udział w przygotowanym dla ich Dniu Teatru. 
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Nasi biegacze w Żywcu

Herosi koszykówki!

Uczestnicy drugiej edycji zawodów pobiegną w białych koszulkach 

technicznych z logo biegu (z przodu) oraz firmy JAS-FBG (z tyłu). Spółka 

w ubiegłym roku zaangażowała się w bieg jako jeden ze sponsorów imprezy, 

a w tegorocznej edycji zgodziła się przejąć obowiązki sponsora głównego.

Od kwietnia trwają zapisy on-line do biegu pawłowickiego na 5 km. 

Najszybszy z naszych biegaczy był Daniel Lipiński, który uzyskał 

czas 1:37:32. Mariusz Szymański pokonał trasę w czasie 1:43:10, 

Mariusz Bokłak - 1:44:08, a Mateusz Gałuszka - 01:57:04. Najszybsza 

wśród pawłowickich biegaczek okazała się Martyna Karolak z cza-

sem 01:54:35. Paulinie Pawełek udało się złamać 2h – jej wynik to 

01:59:17. Opiekę medyczną nad zawodnikami sprawował Dariusz 

Micki z „MEDIC-DAR”. 

Gratulujemy zawodnikom ustanowienia rekordów życiowych. 

Sabina Bartecka

Biegacze z sekcji Runteam Pawłowice wzięli udział  

w Półmaratonie dookoła Jeziora Żywieckiego. Wymagającą 

trasę z licznymi podbiegami pokonało w sumie sześcioro 

pawłowickich biegaczy. Dla wielu z nich był to pierwszy 

start na dystansie półmaratonu, liczącego dokładnie 21 

kilometrów i 97,5 metra.

W turnieju “Polish Youth Hoop Heroes” wzięło udział sześć koszykar-

skich ekip z Wrocławia, Bytomia, Ostrowa Wielkopolskiego, Wodzisławia 

Śląskiego i Żor. Uroczystego otwarcia zawodów dokonały dyrektor 

Gminnego Ośrodku Sportu w Pawłowicach Bożena Wróbel oraz prezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice Anna Dąbrowska.

“Polish Youth Hoop Heroes” to nowy projekt stworzony przez trenerów 

dla zawodników rocznika 2001 z całej Polski. Pomysłodawcą przedsię-

wzięcia jest trener USK Jagiellonka Warszawa Antonio Daykola. Celem 

cyklu turniejów jest uatrakcyjnienie rozgrywek U -15 i podniesienie jako-

ści szkolenia w tym roczniku. Pomysł powstał w czasie ubiegłorocznych 

Przez trzy dni, od 1 do 3 kwietnia, w hali GOS Pawło-

wice trwały ogólnopolskie rozgrywki koszykówki w wyko-

naniu chłopców rocznika 2001. 

Mistrzostw Polski młodzików.

Organizatorzy postarali się, aby uatrakcyjnić rozgrywki. Przed każdym 

meczem zespoły były prezentowane przez spikera, w przerwach na 

widzów czekały natomiast konkursy z nagrodami w postaci piłek koszy-

karskich oraz występy tancerek z Klubu Sportowego Active Pawłowice.

Pierwsze miejsce w rozgrywkach zdobył WKS Śląsk Wrocław. W bar-

wach tego klubu zagrali wychowankowie byłego UKS Wojan Pawłowice: 

Aleks Żmijak, Mateusz Czempiel oraz Igor Kozłowski. Dodajmy, że Igor 

został również wybrany MVP turnieju. Na drugiej pozycji uplasował się 

Żak Żory z zawodnikami Wojana: Jakubem Pietrzakiem, Piotrem Pal-

czewskim, Łukasz Januszewiczem, Maksymilianem Przybyłem i Adamem 

Grabarczykiem.      

Kolejny turniej z cyklu Polish Youth Hoop Heroes odbędzie się na 

początku maja we Wrocławiu. bs

Są koszulki biegu! 
Wiemy już jak będą wyglądały koszulki uczestników 

Biegu Pawłowickiego 2016. Stroje ufundował główny spon-

sor zawodów – firma JAS – FBG.

Wszystkich chętnych zapraszamy do rejestrowania się. Do 30 czerwca 

obowiązuje najniższa opłata w wysokości 10 zł. Dla mieszkańców gminy 

Pawłowice stawka jest stała i wynosi 10 zł! Zapisy będą przyjmowane do 19 

sierpnia. Lepiej jednak nie czekać na ostatni moment, bo pakiety startowe 

przygotowane są dla 300 zawodników według kolejności zgłoszeń. Już 

teraz zapisanych jest 50 osób! 

Rejestracją on-line zawodników oraz pomiarem czasu w trakcie zawo-

dów zajmie się firma PULSAR SPORT, która udostępni uczestnikom zawodów 

kanały płatności elektronicznej. 

Rejestracja uczestników Sztafety Samorządowców i Przedsiębiorców 

zostanie uruchomiona 1 czerwca 2016 r., natomiast zapisy dzieci i młodzie-

ży odbędą się w dniu biegu w biurze zawodów. Od czerwca w szkołach, 

Urzędzie Gminy i GOS udostępnione zostaną karty zgłoszenia na biegi 

dzieci i młodzieży.

Podobnie jak w ubiegłym roku, dzieci i sztafety rywalizować będą  

w parku przy ul. Zjednoczenia. Natomiast trasa biegu głównego została 

nieco zmieniona. Biegacze będą ścigać się ulicami: Karola Miarki, Poprzecz-

ną, Nową, Mickiewicza i 1 Maja. Trasa będzie szybsza niż w ubiegłym roku  

– ostatnie pół kilometra to zbieg ul. Zjednoczenia do mety znajdującej 

się w parku.  

Wszystkie informacje na temat biegu wraz z mapkami i regulaminem 

można znaleźć na portalu www.pawlowice.pl w zakładce: Bieg Pawłowicki. 

Sabina Bartecka
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INFORMACJE

Nasi najmłodsi
Paweł Haka z Golasowic, syn Justyny i Adama, ur. 22 lutego

Lena Dziadek z Pawłowic, córka Izabeli i Sławomira, ur. 26 lutego

Piotr Lipus z Warszowic, syn Agnieszki i Janusza, ur. 28 lutego

Wojciech Odróbka z Warszowic, syn Simone i Krzysztofa, ur. 3 marca

Magdalena Jaszczyszyn z Pniówka, córka Anny i Marcina, ur. 5 marca

Bartosz Hajnisz z Pielgrzymowic, syn Małgorzaty i Remigiusza, ur. 11 marca

Gratulujemy! Odeszli

RIP

śp. Bogusław Janecki z Pielgrzymowic, lat73

śp. Eryk Kolon z Pawłowic, lat 73

śp. Helena Frysz z Krzyżowic, lat 81

śp. Stanisława Kabza z Pawłowic, lat 82

śp. Ewa Pietrucha z Pielgrzymowic, lat 36

śp. Leokadia Wójtowicz z Pawłowic, lat 85

śp. Roman Nogły z Pawłowic, lat 87 

śp. Roman Bazgier z Golasowic, lat 68

śp. Helena Krupka z Warszowic, lat 94

śp. Wiesław Sikorski z Pawłowic, lat 58

śp. Anna Śleziona z Warszowic, lat 94

śp. Henryka Lecińska z Pawłowic, lat 76

śp. Bronisław Staniek z Golasowic, lat 65

Wszystkich właścicieli niepotrzebnych ubrań, książek, płyt, bibelotów, 

zabawek, domowych drobiazgów, przedmiotów kolekcjonerskich itp. za-

praszamy do wzięcia udziału w Pchlim Targu, który 16 kwietnia odbędzie 

się na Targowisku i przyległym placu w centrum Pawłowic od 9.00 do 

13.00. To dobra okazja do pozbycia się z domu rzeczy, z których nikt nie 

korzysta, zarobienia paru groszy i dobrej zabawy. Na pchlim targu w role 

sprzedawców może wcielić się również młodzież od 15. roku życia, pod 

warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Na specjalnej tablicy ogłoszeń każdy będzie mógł zamieścić ogłoszenie 

o sprzedaży/wymianie lub oddaniu przedmiotów, które ze względu na 

swoje gabaryty nie mogą znaleźć się na targowisku (np. meble) i w ten 

sposób poszukać na nich nabywców wśród odwiedzających imprezę.

Sprzedaż przez indywidualnych wystawców będzie połączona z wy-

przedażą niepotrzebnego sprzętu z gminnych szkół, wśród których znajduje 

m. in. telewizor, rzutnik, krzesła, materac gimnastyczny, krzesło obrotowe, 

meble kuchenne, stolik komputerowy, krzesełka przedszkolne czy tablica 

szkolna. Ceny krzeseł rozpoczynają się już od złotówki! 

Podczas Pchlego Targu odbędzie się również zbiórką rzeczy dla osób 

potrzebujących. Jeżeli więc chcesz wesprzeć innych –możesz ubrania albo 

sprzęt sportowy oddać za darmo. Za sprawą Ośrodka Pomocy Społecznej 

przedmioty te trafią do tych, którym są najbardziej potrzebne.

Zastanawiasz się co zrobić ze  stosem rzeczy, które 

zostały po przedświątecznych porządkach? Jeżeli są jeszcze 

dobre, nie wyrzucaj ich do kosza, tylko wystaw się na Pchlim 

Targu w Pawłowicach.

Ogłoszenia Urzędowe

Więcej informacji: Tyberiusz Zawadzki, 

Robert Stępień, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Działka na terenie Golasowic i Jarząbkowic
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nieogra-

niczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości nieza-

budowanej położonej na terenie Golasowic i Jarząbkowic przy  

ul. Kraszewskiego, nr działki 484/15 o powierzchni 2183 m kw.  

w Golasowicach, nr działki 133/3 o powierzchni 690 m kw. w Ja-

rząbkowicach za cenę wywoławczą 95.000 zł. Do wylicytowanej 

ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Pierwszy przetarg odbył się 27 października 2015r. i zakończył 

się wynikiem negatywnym. Nieruchomość położona jest przy 

publicznej drodze powiatowej ul. Kraszewskiego, lecz nie ma 

bezpośredniego urządzonego zjazdu. W najbliższym sąsiedztwie 

znajduje się zabudowa usługowa.

Przeznaczenie według miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego:

usługowe;

ciągów ekologicznych.
Przetarg odbędzie się 24 maja o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy 

Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 (salka narad nr 0.14).

Szczegółowe warunki przetargowe – regulamin, można 

odebrać w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia 

Urzędu Gminy Pawłowice. 

Akcja PIT: 
urząd czynny w sobotę

Tego samego dnia Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza również po-

datników na „Dzień Otwarty” do Pszczyny. W godz. 7.00 do 15.00 podatnicy 

będą mogli złożyć zeznanie podatkowe i uzyskać informacje dotyczące 

m.in. podatków.

Mieszkańcy będą mieli jeszcze jedną okazję do złożenia rozliczenia podat-

kowe w Urzędzie Gminy w Pawłowicach. Ostatni dyżur pracowników Urzędu 

Skarbowego jest w środę, 20 kwietnia, w godz. 7.30 do 14.30, w sali ślubów.  

Przypominamy, że ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego 

upływa w tym roku 2 maja. Dla podatników chcących złożyć zeznanie podat-

kowe, w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. Urząd Skarbowy w Pszczynie będzie 

czynny w godzinach 7.00 do 18.00, natomiast punkt kasowy od 7.00 do 17.30.

W najbliższą sobotę, 16 kwietnia w Urzędzie Gminy Paw-

łowice zostanie otwarty punkt przyjmowania zeznań podatko-

wych za 2015 rok. Punkt będzie czynny od godz. 9.00 do 12.00.
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

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

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

Posprzątaj po psie, bo 
zapłacisz 500 zł! 

zatrudni na stanowisko 

Nauczyciela Wychowania 
Przedszkolnego

kontakt mail: 
przedszkole@akademiapszczolek.pl

tel: 508-150-378

Kronika 
Policyjna

Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32 449-45-10 - czynny całą dobę

Gaz w Pawłowicach: 
ewakuacja mieszkańców

6 kwietnia ok. godz. 15.20 pszczyńska straż pożarna otrzymała 

zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu gazu w rejonie ul. Zjedno-

czenia i Spacerowej w Pawłowicach.

Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych okazało się, 

że w odległości około jednego metra od jezdni, ze szczeliny  

w gruncie wydobywa się gaz ziemny. W związku z zagrożeniem 

podjęto decyzję o zamknięciu ruchu w obu kierunkach na DK 

81 oraz postawieniu kurtyny wodnej od strony budynku, który 

wcześniej opuścili przebywający tam mieszkańcy. Pogotowie 

gazowe zakręciło zasuwy na linii średnioprężnej, a następnie 

odpowietrzyło sieć. Kiedy było już bezpiecznie, przywrócono 

ruch samochodowy, a mieszkańcom pozwolono na powrót do 

domu. W celu naprawienia uszkodzonej nitki gazowej, dalsze 

działania na miejscu prowadziły ekipy pogotowia gazowego.

Chłopiec wpadł 
pod koła samochodu 

Policjanci z Pszczyny ustalają okoliczności wypadku drogo-

wego, w którym ucierpiał 13-letni rowerzysta. Chłopak wpadł 

pod koła volkswagena, kiedy pojazd wyjeżdżał z placu na  

ul. Stawową. Kobieta, która kierowała samochodem, była trzeźwa 

w chwili zdarzenia. Nie wiadomo dlaczego nie zauważyła na czas 

młodego rowerzysty. Na szczęście, 13-latek doznał jedynie urazu 

nogi. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych, chłopiec zo-

stał przewieziony do szpitala. Zdarzenie miało miejsce 4 kwietnia.

Włamanie 
do samochodu 

Nieustalony sprawca na parkingu osiedlowym z niezabez-

pieczonego samochodu marki Opel Corsa dokonał kradzieży 

dowodu rejestracyjnego, polisy OC oraz pieniędzy w kwocie 100 

zł. Do kradzieży doszło 30 marca ok. godz. 18.00. 

��������	
�������
Niepubliczne Przedszkole 
w Studzionce 

Nieusuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta jest równo-

znaczne z zaśmiecaniem, w związku z czym jest traktowane jako wykroczenie. 

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca 

publiczne, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, 

może podlegać karze grzywny do 500 złotych.

Urząd Gminy Pawłowice

Prosimy właścicieli psów, aby pamiętali o konieczności 

uprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez swoich pupili 

podczas spacerów wzdłuż chodników i dróg. Wszyscy jesteśmy 

użytkownikami chodników, skwerów i innych terenów służących 

do użytku publicznego, dlatego powinniśmy zadbać o utrzymanie 

ich w czystości i porządku. 

Prawidłowy sposób zagospodarowania

Wiadra po farbach, opakowa-

nia po klejach, sylikonach

- jeżeli jest możliwość usunięcia resztek farby, to 

czyste wiadra można oddać wraz z tworzywami 

sztucznymi w ramach zbiórki odpadów segre-

gowanych,

- można dostarczyć do PSZOK*

Papa, onduline - można dostarczyć do PSZOK*

Opony z samochodów cięża-

rowych, ciągników

- są zaliczane do odpadów pochodzących z dzia-

łalności gospodarczej, dlatego nie są odbierane w 

ramach gminnego systemu gospodarowania od-

padami - należy zlecić ich usunięcie indywidualnie

Worki po klejach, zaprawach - można dostarczyć do PSZOK*

Doniczki - czyste doniczki z tworzyw sztucznych są odbiera-

ne wraz z tworzywami sztucznymi w ramach zbiórki 

odpadów segregowanych

Tekstylia: kołdry, poduszki, 

ubrania, buty, zabawki

- są odbierane w ramach zbiórki odpadów zmie-

szanych,

- można oddawać do pojemników na odzież uży-

waną, tzw. „pojemniki PCK”

Resztki płyt kartonowo-gipso-

wych, styropianu, materiałów 

izolacyjnych, wełny

- można dostarczyć do PSZOK*

Gruz, kafelki, pustaki - można dostarczyć do PSZOK*

JAKICH ODPADÓW 
NIE ZALICZAMY DO WIELKOGABARYTÓW ?

Dwa razy w roku na terenie gminy są odbierane odpady wielkogaba-

rytowe w formie tzw. „wystawek” bezpośrednio z nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

NIE JEST okazją do pozbycia się wszystkich niepotrzebnych rzeczy  

z domu. Poniżej przykłady odpadów, których nie należy wystawiać  

w ramach zbiórki oraz sposób ich zagospodarowania.

* PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Mickiewicza 

28a, Pawłowice. Punkt działa przy Gminnym Zespole Komunalnym (poniedziałek 

7.00 - 15.00, wtorek 7.00 - 17.00, środa – piątek 7.00 – 15.00).

-
dów im podobnych, ponieważ nie zostaną one odebrane. 

Przypominamy, że jako odpady wielkogabarytowe są odbierane: 

meble, okna, drzwi, umywalki, zlewozmywaki, opony z samochodów 

osobowych, sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki, pralki, 

komputery, drukarki).

Gospodarka odpadami 
w Gminie Pawłowice
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REKLAMY

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

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

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

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

 – 32/ 47 56 300
 – 32/ 449 23 00

 – 32/ 210 47 20
 – 32/ 449 22 00

 -  (32) 227 52 47
- 33/ 822 18 35

 – 32/ 210 11 33

SKŁAD KOSTKI 

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
KAMIENIA OZDOBNEGO
KRUSZYWA DROGOWE 

CEMENT, PIASEK
ŻWIR, KLINIEC, TŁUCZEŃ

KORA, HUMUS, TORF

USŁUGI 
BRUKARSKIE

604 996 408
Pawłowice, ul. Pszczyńska

(przy światłach z DK 81)

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00
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Rafał Szymura 
Przedszkole 

w Warszowicach

Karolina Mendrok 
Przedszkole Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP  
w Pawłowicach

Olga Szymczak 
Przedszkole  

„W Modrzewiowym 
Ogrodzie” w Pawłowicach

Karol Szczypka 
Przedszkole  

w Pielgrzymowicach

Urszula Pękal
Niepubliczne Przedszkole 

„Jaś i Małgosia”

Zuzanna Byblewska 
Niepubliczne Przedszkole

 „Jaś i Małgosia”

Malwina Dziewirz
Publiczne Przedszkole  

w Warszowicach

Jan Piechaczek 
Publiczne Przedszkole  
w Pielgrzymowicach

Hanna Kubicka 
Szkoła Podstawowa nr 1 

w Pawłowicach

Maja Paszka 
Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Pawłowicach

Julia Kowalik
Szkoła Podstawowa 

w Krzyżowicach

Laura Zygmunt 
Szkoła Podstawowa  

w Krzyżowicach

Julia Penkala 
Szkoła Podstawowa  
w Pielgrzymowicach

Julia Matera
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Pawłowicach

Izabela Poloczek 
Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Pawłowicach

Maria Skorupka
Szkoła Podstawowa 
w Pielgrzymowicach

Julia Wadas 
Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Pawłowicach

Emila Serafinowicz 
Szkoła Podstawowa nr 1 

w Pawłowicach

Maria Szymańska 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Pawłowicach

Hanna Skorupka 
Szkoła Podstawowa 
w Pielgrzymowicach

MMMMMMMMMIIEEEEJSEJSJEJSIEJ CCCCEEEEEE

Martyna Wiatrok 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Pawłowicach

Hanna Wojtaczka 
Szkoła Podstawowa nr 1 

w Pawłowicach

Katarzyna Wantuła 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Golasowicach

Wiktoria Macura 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Golasowicach

Aleksandra Ziebura 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Krzyżowicach

PIOSENKARZ 
ROKU 2016
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utalentowani młodzi mieszkańcy 
Pawłowic uczestniczyli w przeglą-

dzie piosenki dziecięcej. W konkursie 
 

z przedszkoli i szkół podstawowych.   


