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Trwa remont sali 
gimnastycznej 

Sala gimnastyczna była w złym stanie technicznym. Parkiet falował 
w wielu miejscach, a nierówna nawierzchnia uniemożliwiała bezpiecz-
ne prowadzenie zajęć. Remont rozpoczęto w czerwcu, kiedy lekcje 
wychowania fizycznego z racji wyższych temperatur mogą odbywać 
się już na boisku. Stary parkiet został już zdemontowany. Wkrótce 
wykonawca położy nowe klepki, pomaluje je odpowiednim lakierem,  
a na końcu naniesie linie boisk. Dodatkowo zostaną odnowione 
drabinki oraz wymienione drzwi prowadzące na korytarz. W ramach 
prac przewiduje się również zagospodarowanie korytarza od strony 
biblioteki z przeznaczeniem na gabinety dla logopedy i pedagoga. 
Powstanie również dodatkowe pomieszczenie dydaktyczne – znajdzie 
się ono w części korytarza przy stołówce szkolnej. Prace wykonuje 
konsorcjum firm z Mikołowa i Rzeszowa za kwotę 177 tys. zł. bs

W czerwcu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 
rozpoczął się w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach 
generalny remont parkietu w sali gimnastycznej.

L-3: zmiany w rozkładzie
W związku z  przebu-

dową ul. Mlecznej w Mizero-
wie, zmienił się rozkład jazdy 
autobusu linii komunikacji 
lokalnej L-3. Nowy rozkład 
jazdy Komunikacji Lokalnej 
Gminy Pawłowice znajduje się 
na portalu www.pawlowice.pl 
oraz w autobusach.

Objazdy w Pawłowicach! 
Do kiedy?

Od 7 czerwca objazd dla samochodów jadących trasą: Pawło-
wice – Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice prowadzi ulicami Kruczą i Orlą  
w Pniówku. Zmiana organizacji ruchu jest spowodowana końcowym 
etapem prac przy budowie obwodnicy Pawłowic, a dokładniej włą-
czeniem jej do drogi wojewódzkiej DW 933. Ten zakres prac jest nieco 
bardziej skomplikowany, bo wymaga podniesienia niwelety drogi 
wojewódzkiej. Z uwagi na szkody górnicze inwestycję na drodze  
w kierunku Jastrzębia realizuje kopalnia, która zobowiązała się wy-
konać prace w ciągu 6 tygodni. 

Utrudniony jest również dojazd do Pawłowic od strony Mizerowa. 
To dlatego, że trwa przebudowa trzech dróg powiatowych znajdują-
cych się w Pawłowicach, Warszowicach i Mizerowie. Prace obejmują 
przebudowanie ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku o długo-
ści 1,33 km od istniejącego chodnika do granicy gminy oraz remont 
ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie na odcinku 
ok. 1,3 km. W związku z pracami na ul. Pszczyńskiej ruch odbywa się 
wahadłowo, a ul. Mleczna została zamknięta dla ruchu na ok. sześć 
tygodni. Kierowcy jadący do Pawłowic od strony Mizerowa muszą ko-
rzystać z objazdu ulicami: Wyzwolenia w Mizerowie, dalej Pszczyńską 
w Warszowicach do drogi krajowej. W drugiej połowie lipca ruch na 
remontowanym odcinku drogi ma odbywać się wahadłowo. 

Inwestycja za ponad 4,3 mln zł realizowana jest wspólnymi siłami 
powiatu pszczyńskiego, gminy Pawłowice oraz gminy Suszec przy 
dofinansowaniu niemal połowy kwoty z Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej. bs

Kierowcy poruszający się po Pawłowicach muszą 
uzbroić się w cierpliwość. Przejazd przez teren naszej gminy 
wiąże się ze staniem w korkach lub, żeby je ominąć, wydłu-
żonym czasem jazdy.  

Mury przedszkola rosną

Obecnie wykonawca – firma Tombud z Żor – zajmuje się rozbiórką 
konstrukcji i pokrycia dachu. Murowane są kominy, ściany czołowe, 
trwa również wymiana instalacji – elektrycznej i alarmowej. Na trzech 
ścianach elewacyjnych robotnicy wykonują ocieplenie. 

Do końca wakacji przedszkole znajdujące się na osiedlu przejdzie 
gruntowną przebudowę oraz poddane zostanie termomodernizacji. 
Inwestycja obejmuje przebudowę dachu, ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę głównych schodów 
oraz izolacje piwnic.   

Budynek zostanie powiększony dzięki zabudowaniu tarasów znaj-
dujących się od strony ogrodu. Tarasy na piętrze zostaną zagospoda-
rowane na dwie sale przedszkolne. Natomiast część tarasu na parterze 
zostanie zamieniona na ogród zimowy. Będzie to przeszklone miejsce 
z wydzieloną częścią do zabawy i z wyjściem na podwórko.

Prace potrwają do końca lipca. Całość inwestycji będzie kosztować 
1 mln 177 tys. zł. bs

Remont Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie 
nabiera tempa. Prace prowadzone są zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz obiektu. 
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AKTUALNOŚCI

Alarmy bombowe  
– fałszywe zgłoszenia

Umowa na altany
8 czerwca, została podpisana umowa na budowę trzech 

drewnianych altan z zadaszeniem, ławami, stołami i grillem. 
Altany będą budowane w ramach inicjatywy lokalnej wspólnie 
z mieszkańcami. Gmina pokryje koszt budowy altan, nato-
miast wkład mieszkańców będzie polegał na przygotowaniu 
i zagospodarowaniu terenu. Altany mają powstać w Pniówku, 
Pielgrzymowicach i Pawłowicach.     

 Interweniowały służby mundurowe, w tym straż pożarna i policja. 
Jak się okazało, były to fałszywe zgłoszenia.

Maile z informacja o bombie wysłano do: Sądu Rejonowego, 
Urzędu Skarbowego i Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także 
urzędów gmin w: Miedźnej, Suszcu, Goczałkowicach-Zdroju oraz Paw-
łowicach. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz przystąpiono 
do przeszukania obiektów. Na szczęście informacje nie potwierdziły 
się. Były to fałszywe zgłoszenia. Teraz trwa ustalanie sprawcy. 

Sabina Bartecka

8 czerwca, ok. godz. 12.30, do siedmiu instytucji na 
terenie powiatu pszczyńskiego, w tym do Urzędu Gminy 
Pawłowice, wysłano mailem informacje o podłożonych 
materiałach wybuchowych.

Przejazd został  
zamknięty, ale…?

Przejazd na drodze krajowej w rejonie budynku OSP funkcjonował 
od lat. Był jednak bardzo niebezpieczny. Wszelkiego rodzaju przewiąz-
ki, czyli poprzeczne przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, 
stwarzają olbrzymie zagrożenie. Od kilku lat Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Katowicach robi z nimi porządek. W po-
przednich latach zlikwidowano dwie przewiązki przy ul. Strumieńskiej  
w Pawłowicach, kolejne są planowane do likwidacji. Gmina prowadzi 
rozmowy z zarządcą drogi, aby przed ich zamknięciem, zapewnić 
mieszkańcom dojazd drogami lokalnymi lub gospodarczymi.      

Dwupasmówka z Katowic w stronę Wisły, czyli wiślanka, jest bardzo 
zatłoczona. Wielu kierowców, chcących nadrobić czas, nie przestrzega 
przepisów i bardzo szybko jeździ lewym pasem. Tymczasem droga 
nie ma wyznaczonych zbyt wielu lewoskrętów - jest na niej za to 
dużo tzw. przewiązek. Można na nich z skręcić w lewo lub zawrócić 
na przeciwległy pas. - Ten manewr jest szczególnie niebezpieczny, bo  
kierowca jadący lewym pasem, kiedy nagle zobaczy przed sobą tył 
skręcającego lub zawracającego samochodu, praktycznie nie ma szans 
uniknąć zderzenia - mówi Krystyna Batko z Urzędu Gminy.

Dlatego z zamknięcia przewiązki cieszy się sołtys Warszowic.  
– Przejazd w tym miejscu stwarzał olbrzymie zagrożenie. Szczególnie 
niebezpieczny był wyjazd sprzed strażnicy w kierunku Żor – mówi 
Andrzej Szaweł.

Zlikwidowanie przejazdu nie podoba się jednak uczestnikom 
zabaw czy festynów organizowanych w strażnicy, którzy korzystali  
z niego, aby skrócić sobie drogę do domu. Niektórzy tak przyzwyczaili 
się do przechodzenia w tym miejscu, że nie bacząc na zagrożenie, teraz 
przeskakują przez barierkę oddzielającą pasy ruchu. Sama byłam tego 
świadkiem w niedzielne przedpołudnie. Ostrzegamy jednak, że może 
to zakończyć się mandatem, bo policja będzie karać za przechodzenie 
jezdni w ten sposób. bs

Kilka tygodni temu, Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i  Autostrad zlikwidowała przewiązkę znajdującą 
się przy strażnicy w Warszowicach. Nie wszyscy są z tego 
powodu zadowoleni.

Religia ewangelicka 
wraca do salek

8 kwietnia, proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej ks. Mar-
cin Makula zwrócił się do wójta gminy o przywrócenie nauki religii 
w salkach katechetycznych. Swoją prośbę argumentował potrzebą 
integracji dzieci, które chodzą do różnych szkół. Parafia golasowicka 
obejmuje bowiem swoim zasięgiem spory obszar znajdujący się na 
terenie kilku obwodów szkolnych. W praktyce oznacza to, że dzieci 
z jednej parafii uczęszczają aż do pięciu szkół. Są to trzy szkoły pod-
stawowe w Pielgrzymowicach, Golasowicach i Pawłowicach oraz dwa 
gimnazja w Pielgrzymowicach i Pawłowicach. Łącznie jest to ponad 
90 uczniów. Przez ostatnie trzy lata nauka religii była organizowana 
w szkołach.         

10 maja, wójt gminy spotkał się w tej sprawie z rodzicami uczniów. 
Po wysłuchaniu ich argumentów zdecydowano o powrocie nauki 
religii do punktu katechetycznego. Od 1 września zajęcia będą 
odbywać się w salkach parafialnych po lekcjach w szkole. Nadzór 
pedagogiczny nad nauczaniem religii będzie pełnił dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Pielgrzymowicach. Koszt nauczania zostanie pokryty 
z subwencji oświatowej. bs

Od 1 września, nauka religii dla dzieci z parafii ewan-
gelickiej ponownie będzie odbywać się w salkach parafial-
nych przy parafii w Golasowicach. Decyzja została podjęta 
na prośbę rodziców uczniów. 

Piąty 
w kraju!

Olbrzymi sukces mieszkańca Pawło-
wic. Szymon Wiatrok, uczeń Gimnazjum 
nr 1 w Pawłowicach, zdobył V miejsce 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który na początku czerwca 
odbył się w Supraślu. Jeszcze nigdy 
żaden mieszkaniec powiatu pszczyń-
skiego nie zaszedł tak wysoko w tym 
konkursie. Więcej o Szymonie i turnieju 
napiszemy w kolejnym numerze. bs
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WYDARZENIA

Od 5 lat najlepsi!

Młodzi przejęli władzę

Jednak po raz pierwszy nagroda została wręczona podczas 
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbyło się 
23 maja w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Statuetkę „Tura” 
symbolizującego upartą codzienną pracę na ręce prezes SM „Paw-
łowice” Anny Dąbrowskiej wręczyła Maria Wiktoria Niedzielska, red. 
naczelna czasopisma „Domy Spółdzielcze”. Redakcja miesięcznika od 
2009 roku nagradza najbardziej efektywnie pracujące spółdzielnie 
mieszkaniowe. - Ta nagroda jest dla nas szczególna, bo przyznawana 
jest przez środowisko branżowe związane ze spółdzielczością – mówi 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice, od 5 lat, wy-
grywa Ogólnopolski Ranking Spółdzielni Mieszkaniowych 
w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji. 
Nie inaczej było w tym roku.

- Taka władza to duża odpowiedzialność – przyznały uczennice. Obie 
otrzymały po 10 głosów w wyborach wójta gminy i przewodniczącej 
Rady Gminy. W rolę radnego seniora - najstarszego wiekiem radnego 
- wcielił się wójt Franciszek Dziendziel, który pomagał przeprowadzić 
głosowanie z zachowaniem odpowiednich procedur.

Młodzieżową Radę Gminy utworzyło 21 przedstawicieli szkół 

Licealistki Karolina Szymańska i Beata Hawełka prze-
jęły stery nad gminą Pawłowice. 1 czerwca, przez dwie go-
dziny kierowały obradami Młodzieżowej Rady Gminy, która 
ukonstytuowała się specjalnie w Dniu Dziecka.

Anna Dąbrowska. - To wielkie wyróżnienie, ale i docenienie dobrze 
wykonanej pracy. Dlatego cieszymy się, że nagroda została wręczona 
w obecności zarządu, pracowników, Rady Nadzorczej, Rady Osiedla  
i członków naszej spółdzielni.

Pawłowicką spółdzielnię wyróżniono za sprawność organizacyjną, 
efektywność ekonomiczną i  stworzenie środowiska przyjaznego 
mieszkańcom. – Nasza działalność społeczna, organizowanie licznych 
imprez środowiskowych wzbudziły duże uznanie – podkreśla pani pre-
zes. – A już „Bieg charytatywny dla Wiktorka” to był strzał w dziesiątkę.   

Również liczne inwestycje realizowane na terenie osiedla wpłynęły 
na wyniki rankingi. Właśnie zakończyła się budowa placu zabaw przy 
ul. Kruczej i chodnika przy ul. Górniczej 16, trwa budowa parkingu 
przy Polnej 20, gdzie ma powstać kolejny kompleks podziemnych 
pojemników na odpady, a w planach jest wymiana daszków nad 
klatkami schodowymi i malowanie elewacji kolejnych bloków. 

Sabina Bartecka    

podstawowych, gimnazjów oraz liceum z terenu naszej gminy. Mło-
dzi samorządowcy zebrali się w sali narad urzędu gminy, aby podjąć 
uchwałę dotyczącą projektów kluczowych dla rozwoju gminy do 
2025 roku. Przed głosowaniem pracowali w komisjach: społecznej 
oraz gospodarczej. Wspólnie zastanawiali się nad pomysłami, które 
pomogą w rozwoju gminy i poprawią jakość życia mieszkańców  
w sołectwach. – Chcielibyśmy, aby zostało oświetlone boisko przy 
szkole – mówią Łukasz Szwiec i Konrad Owczarek z Krzyżowic.  
– W naszej szkole przydałaby się nowa pracownia komputerowa i tablice 
interaktywne – dodaje Szymon Kubica.

Dla Daniela Synowca, gimnazjalisty z Pawłowic, kluczowymi 
sprawami są: poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników  
i przejść dla pieszych, naprawa uszkodzonych dróg, zagospodarowa-
nie hałdy na cele rekreacyjne i budowa odkrytego basenu.     

Za owocną pracę wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe 
notesy oraz długopisy i - jak przystało na Dzień Dziecka – najlepsze 
życzenia. bs
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AKTUALNOŚCI

Możesz otrzymać pieniądze 
na wymianę kotła i usunięcie azbestu 

1.Dotacje do inwestycji służących 
ochronie powietrza

W 2016 roku z dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie 
gminy Pawłowice mogą skorzystać właściciele mieszkań i budynków jednoro-
dzinnych. Dotacja udzielana jest do:

do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w nieruchomości oddanej do użyt-
kowania przed 2011 rokiem. Kosztem kwalifikowanym jest  zakup kotła m.in. 
gazowego, węglowego z automatycznym dozowaniem paliwa posiadającym 
atest energetyczno - emisyjny, olejowego oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej 
wraz z wymiennikiem ciepła, pompy ciepła, źródła ciepła zasilanego energią 
elektryczną (zamontowanego na stałe w budynku), źródła ciepła przeznaczonego 
do spalania paliw odnawialnych (biomasy), a także wkładów kominkowych, jeżeli 
są jedynym źródłem ciepła w budynku. Kwota dotacji wynosi 50 proc. kosztów 
zakupu, lecz nie więcej niż 3000 zł;

wody użytkowej z jednoczesną wymianą starego źródła ciepła na nowe ekolo-
giczne źródło ciepła służące do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w nie-
ruchomości oddanej do użytkowania przed 2011 rokiem. Kwota dotacji wynosi 
50 proc. kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 2000 zł - w przypadku układów 
solarnych i pomp ciepła oraz 3000 zł - w przypadku zakupu kotła;

wody użytkowej w pomieszczeniach mieszkalnych pod warunkiem, że budynek 
wyposażony jest w źródło ciepła dotowane, zgodnie z regulaminem przyznawa-
nia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza. Kwota dotacji wynosi 50 
proc. kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 2000 zł.

W związku z pytaniami i zainteresowaniem mieszkańców przypominamy zasady udzielania dotacji do inwestycji 
służących ochronie powietrza oraz prac związanych z usunięciem azbestu z nieruchomości.

2.Dotacje do demontażu, transportu 
i utylizacji materiałów zawierających 

azbest
W 2016 roku kontynuowane są działania mające na 

celu pomoc w usunięciu azbestu. Właściciele nieruchomo-
ści, na których znajdują się materiały zawierające azbest, 
mogą uzyskać dotację do jego demontażu, transportu  
i utylizacji w wysokości 75 proc. kosztów z tym związa-
nych, jednak nie więcej niż 5000 zł. Realizacja inwestycji 
musi być przeprowadzona przez firmy posiadające 
stosowne zezwolenia na pracę z azbestem. Zdemonto-
wany azbest obowiązkowo musi być zdeponowany na 
składowisku odpadów.

Wniosek do 31 października
Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek do 

Urzędu Gminy Pawłowice w terminie do 31 października 
2016 roku. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni 
o dnia złożenia. Pozytywnie rozpatrzony wniosek oraz 
posiadanie środków w budżecie Gminy Pawłowice na ten 
cel jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji  
z wnioskodawcą. Realizacja inwestycji może odbywać się 
dopiero po podpisaniu umowy z wnioskodawcą. 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach, 
stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowi-
ce Nr XII/104/2015 z dnia 27 października 2015 roku (kotły) 
oraz Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XLIII/481/2014 z 
dnia 28 października 2014 roku (azbest). Można je znaleźć 
na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 
32 47 56 330 lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice. 

UG Pawłowice

Kajakami po Kłodnicy 
Biegnąca równolegle do Kanału Gliwickiego rzeka okaza-

ła się nie lada wyzwaniem dla uczestników spływu kajakowego 
organizowanego przez Gminne Koło PTTK w Pawłowicach.

Trasa licząca 15 kilometrów nie należała do łatwych. Do pokonania 
był syfon Kłodnicy, dwa progi wodne oraz pokaźna ilość konarów  
ukrytych pod wodą i stanowiących spore utrudnienie dla naszych ka-
jakarzy. - Takie przeszkody to sama frajda. Nic tak nie cieszy, jak to, kiedy 
taką przeszkodę uda się ominąć bez wywrotki czy konieczności wyjścia 
z kajaku – przyznają uczestnicy. - Bonusem były przepiękne widoki  

Uwaga!
Osoby, które otrzymały dotację w poprzednich latach do pieca węglo-

wego, nie mogą otrzymać po raz drugi dotacji do pieca na węgiel. Mogą 
jednak otrzymać pieniądze na zamontowanie kotła gazowego, przyłącza do 
sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, pompy ciepła, źródła ciepła 
zasilanego energią elektryczną (zamontowanego na stałe w budynku). 

i wspaniała atmosfera panująca podczas całego wyjazdu.      
Po około 4 godzinach grupa dotarła do Kędzierzyna – Koźla. Tam 

na strudzonych czekał posiłek i odpoczynek. Był to już czwarty spływ 
kajakowy organizowany przez PTTK w Pawłowicach. Wyjazdy co roku 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są wyprzedawane z kilkuty-
godniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy na kolejne wyjazdy z pawłowickim Kołem PTTK. 
Szczegóły na www.pttk.pawlowice.pl i podczas dyżurów w drugą  
i czwartą środę miesiąca w godzinach 16.00-17.00 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pawłowicach. bs
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„Wielka Wyprawa”

Piosenka jest dobra 
na wszystko

Młodzi poznaniacy spędzili w Pawłowicach trzy dni, goszcząc  
u rodzin zaprzyjaźnionych kolegów i koleżanek. Podczas pobytu 
na Śląsku mieli okazję poznać bliżej nie tylko szkoły podstawowe  
w Pawłowicach i Pielgrzymowicach, ale także lokalne zwyczaje i kul-
turę. Zakosztowali tradycyjnych potraw oraz zwiedzili Izbę Regionalną  
w SP - 1, gdzie poznali tajniki gwary śląskiej. Wśród wieczornych 
atrakcji, o które zadbały goszczące ich rodziny, były wycieczki do 
Pszczyny, pieczenie pizzy, babeczek , a nawet impreza urodzinowa 
dla jednej z uczestniczek wymiany z Biedruska. 

Niebywałą atrakcją było zwiedzanie KWK „Pniówek”. Uczniowie 
wraz z opiekunami  zobaczyli m.in. stację ratownictwa, lampownię 

Tak oficjalnie zatytułowana była wymiana uczniów ze  
Szkoły Podstawowej nr 1 w  Pawłowicach oraz Prywatnej 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Biedrusku 
pod Poznaniem. Spotkania odbyły się w Pawłowicach oraz 
w Poznaniu, w ramach projektu „Nasze Małe Ojczyzny”, 
realizowanego z programu eTwinning.

i dyspozytornię. Dzieci z Biedruska miały okazję spotkać górników 
wyjeżdżających z „ dołu”, a nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Na zakoń-
czenie wycieczki uczniowie spotkali się z wójtem Gminy Pawłowice  
w Urzędzie Gminy. Nauczycielki z Biedruska chętnie dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi Pawłowic oraz funkcjonowania szkół. 
Była to też okazja do podyskutowania z wójtem na temat metod  
i form pracy z dziećmi w tych dwóch regionach Polski.

Rewizyta młodych pawłowiczan w Poznaniu przebiegła równie po-
myślnie. Uczniowie poznali stolicę Wielkopolski, ale także jej okolice. 
Ciekawą atrakcją było zwiedzanie zamku w Biedrusku, łącznie z pod-
ziemiami i wieżą widokową, a także Bramy Poznania ICHOT – miejsca, 
w którym historia przeplata się z teraźniejszością. Na trasie zwiedzania 
nie mogło zabraknąć Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu, gdzie 
pochowano pierwszego władcę Polski, Mieszka I. Uwieńczeniem była 
wizyta w zoo. Jako ciekawostkę dodamy, że wraz z uczniami Poznań 
zwiedzały dwie studentki z programu AISEC – Egipcjanka z uniwer-
sytetu w Kairze oraz Chinka studiująca w Kanadzie. Była to też okazja 
do porozmawiania po angielsku. Pawłowiczanie wrócili do domów  
z ciekawymi przeżyciami oraz licznymi prezentami. 

Podczas trwania projektu – od ponad dwóch lat uczniowie szkół 
w Pawłowicach i Biedrusku komunikowali się poprzez wideokonfe-
rencje oraz za pomocą komunikatorów społecznościowych. Jednak 
dopiero osobiste spotkanie sprawiło, że dzieci zacieśniły swoje 
znajomości. Projekt „Nasze Małe Ojczyzny” jest jednym z  projektów 
pionierskich programu eTwinning. Dotychczas wymiany odbywały 
się pomiędzy szkołami z różnych krajów. Nowością są odwiedziny 
w ramach jednego państwa. Są one równie ciekawe i atrakcyjne, jak 
projekty międzynarodowe, dodatkowo stwarzają warunki do wymia-
ny doświadczeń oraz częstszych spotkań koordynatorów podczas 
szkoleń i seminariów. Koordynatorkami projektu są: Magdalena Borak 
(w Biedrusku) oraz Beata Olekszyk – Nowakowska (w Pawłowicach).

Beata Olekszyk - Nowakowska

14 czerwca, w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła się pre-
miera najnowszego widowiska muzycznego przygotowanego przez 
grupę musicalową „eM”. Zobaczyliśmy widowisko na najwyższym po-
ziomie z piosenkami, śpiewanymi chętnie do dziś. Spektakl „Upiorny 
teatr” złożony z dowcipnych dialogów, łączący popularne piosenki 
„Kabaretu Starszych Panów” z karykaturalnym ukazaniem pracy  
w teatrze dostarczył widzom wielu wspaniałych przeżyć. Widowisko 
jest dowodem na to, że teatr ma wiele twarzy, a pawłowicka młodzież 
– wiele talentów, prezentując coraz wyższy kunszt aktorski. Zabawna, 
czasami nieco straszna sentymentalna podróż w towarzystwie „zako-
chanego Kazia”, pokazała nam, że „piosenka jest dobra na wszystko”, 

Grupa musicalowa „eM” działająca przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pawłowicach niezmiennie zachwyca. Tym 
razem biorąc się za genialne teksty autorstwa Jeremiego 
Przybory z muzyką Jerzego Wasowskiego.

a „jeżeli kochać to nie indywidualnie, jak się zakochać to tylko we 
dwóch”. Wspaniałe widowisko, które koniecznie trzeba zobaczyć!              

Spektakl został wyreżyserowany przez Ewę Sikorę. Oprawą mu-
zyczną zajęła się Monika Janecka. To zgrany duet, który znakomicie 
sprawdził się już w realizacji poprzednich musicali.

Widowisko będzie można zobaczyć 24 czerwca o godz. 19.00  
w Centrum Kultury w Pawłowicach. Bilety kosztują 5 zł. Przedstawie-
nie jest przeznaczone dla młodzieży i widzów dorosłych. Zapraszamy!

Sabina Bartecka
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Próba w plenerze

- Spotkałyśmy się w plenerze, aby w tak miłym otoczeniu przypomnieć 
sobie najstarsze pieśni, które kiedyś śpiewały nasze mamy i babcie  
– mówi Gabriela Gwiszcz, instruktorka zespołu. – Te najciekawsze znaj-
dą się na płycie, którą zamierzamy wydać na Cecyliadę organizowaną 
w tym roku w Pawłowicach.

W  takich okolicznościach przyrody, zespół Talizman  
z Pawłowic jeszcze nie miał swojej próby. W ogródku jednej 
z członkiń zespołu, panie pracowały nad materiałem do 
nowej płyty.

Panie wyciągnęły więc opasłe tomiska, ukryte głęboko na dnie 
szafy, zapisane tekstami piosenek. Przyniosły śpiewniki, z których 
nie korzystają na co dzień. – Są tutaj prawdziwe perełki, jak „Kwiatko-
wana chusta”. Mamy piosenki od śp. Henryka Ćmoka. Szkoda, że nie do 
wszystkich pamiętamy melodie – mówi jedna z pań.

Wspólna praca zaowocowała pokaźnym materiałem nagranio-
wym. Będzie to czwarty krążek zespołu z Pawłowic. Grupa ma już na 
swoim koncie płyty: „Ojcowski dom”, „Kolędy” oraz nagranie z życze-
niami dla ks. Floriana Ludziarczyka. Nowa płyta wydana zostanie na 
potrzeby warsztatów ludowych, które będą prowadzone w Gminnym 
Ośrodku Kultury dla grup szkolnych z naszego regionu. bs 

Alojzego Folka. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia Marii Buchty, która 

opowiedziała trudną historię życia swojego ojca, Joachima Kiełkow-
skiego z Pielgrzymowic, żołnierza kampanii wrześniowej, więźnia 
radzieckich więzień i łagrów przy chińskiej granicy, uczestnika bitwy 
o Monte Cassino. Jego bogaty życiorys jest obecnie opracowywany 
przez  Agnieszkę Kieloch i zostanie przedstawiony czytelnikom  
w jednym z kolejnych numerów naszej gazety. 

Także inni uczestnicy spotkania podawali informacje na temat 
kolejnych andersowców, których życiorysy powinny zostać opra-
cowane. Podano źródła wiedzy o przejmującej przeszłości Polaków, 
które być może ułatwią poszukiwanie informacji o bliskich osobach 
dotkniętych tragedią II wojny światowej i okresu zniewolenia komu-
nistycznego: www.straty.pl; www.indeksrepresjonowanych.pl,  www.
ipn.gov.pl i inne.

Jak zwykle, uczestnicy zaprezentowali stare dokumenty i zdjęcia, 
z zainteresowaniem przeglądano obszerną kronikę pszczyńskiego 
koła Związku Bojowników o Wolność  i Demokrację ze zbioru PRO 
MEMORIA, zaprezentowaną przez pasjonata historii, Eugeniusza 
Andrzejewskiego z Pawłowic. 

Joanna Zdziebło

Z historii Pawłowic

Zgodnie z planem spotkanie było poświęcone losom miesz-
kańców, którzy walczyli w szeregach II Korpusu Polskiego pod do-
wództwem gen. Wł. Andersa. Z satysfakcją przyjęto pierwszy artykuł  
z cyklu „Ocalić od zapomnienia” poświęcony tej tematyce autorstwa 
Grzegorza Witoszy (Racje Gminne nr 10/515,15-31.05.2016). Artykuł 
opatrzony archiwalnymi zdjęciami przedstawia wojenną tułaczkę   

18 maja, w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się 
kolejne spotkanie miłośników historii Pawłowic.

Ziarenka pieprzu mają magiczne właściwości, w mle-
ku znajdują się kolorowe wiry, a palący się magnez świeci. 
Przekonali się o tym uczniowie, którzy wzięli udział w Na-
ukowym Dniu Dziecka, organizowanym 6 czerwca przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

Stuosobowa grupa szóstoklasistów z Pawłowic i Pielgrzymowic, 
na kilka godzin przeniosła się w świat hologramów, świateł, ognia  
i niskich temperatur. Poznając właściwości „ciekłego azotu” młodzież 
mogła zobaczyć jak róża rozbija się na wiele kawałków. - To byłe nie-
zwykłe – mówi Justyna Matuszczyk. - Bardzo podobały mi się wszystkie 
hologramy. Wyglądały bardzo realistycznie.

Proste doświadczenia fizyczne i chemiczne pozwoliły przybliżyć 
uczniom otaczający ich świat oraz zachodzące w nim przemiany.  
 - Pierwsze laboratorium każdy ma w kuchennej szufladzie. Namawiamy 
do naukowych poszukiwań! - zachęcają organizatorki imprezy Anna 
Haraś i Joanna Gryboś.  

Bo nauka inspiruje!



8 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

zd
j. b

s

zd
j. b

s

rozgrywek, a na co dzień trener maluchów.  
Turniej piłki nożnej dla najmłodszych to jednak nie tylko zabawa. 

Dzieci do rywalizacji podchodzą z wielkim przejęciem. – Już wczoraj 
dzieci pytały, kiedy pojedziemy na turniej. Mierzyły stroje, trenowały na 
boisku. Widać, że gra w piłkę nożną sprawia im wielką frajdę – mówią 
nauczycielki z przedszkola w Warszowicach.

Podczas turnieju w Pawłowicach małym zawodnikom kibicowali 
rodzice. – Staram się grać z synem przynajmniej dwa razy w tygodniu. 
To lepsze niż telewizja – mówi Mariusz Bazgier. 

Z wielka radością musimy przyznać, że wśród małych piłkarzy wy-
patrzyliśmy wiele dziewczynek. – Udało mi się strzelić bramkę – mówi 
Justyna Wilk, 6-latka z Golasowic. Z kolei Wiktoria Cichoń z Warszowic 
ogrywa nawet swoich kolegów. – To dlatego, że często gram z tatą – 
przyznaje dziewczynka.    

Turniej odbył się 10 czerwca na boisku Gminnego Ośrodka Sportu. 
Sabina Bartecka

Piłkarskie mistrzostwa 
przedszkolaków 

Kłopoty finansowe 
GKS Pniówek’74 
Pawłowice

Już po raz czwarty, GKS Pniówek’74 Pawłowice zaprosił naj-
młodszych miłośników futbolu do udziału w Turnieju Piłkarskim 
Przedszkoli. Emocji było mnóstwo, bramek jeszcze więcej. Wszystkie 
przedszkolaki o każdego gola walczyły, jak na mistrzostwach świata. 
W turnieju wystartowały reprezentacje 6 przedszkoli. Każda placówka 
wystawiła po dwie 7-osobowe drużyny. Rywalizacja trwała cztery 
godziny i odbywała się równocześnie na czterech boiskach. -  Chcemy 
w ten sposób zaszczepić w dzieciach miłość do sportu i nauczyć rywa-
lizacji w myśl zasady fair – play – mówi Robert Piekarski, organizator 

O czym marzą prawie wszyscy chłopcy? O tym żeby 
grać jak Robert Lewandowski. W Pawłowicach prawie setka 
dzieciaków walczyła na boisku jak nasz najlepszy napastnik.  

W związku z brakiem środków potrzeb-
nych na bieżącą działalność Pniówkowi 
Pawłowice grozi spadek do niższej ligi, 
a  nawet zupełna likwidacja. Dlatego 
działacze Pniówka zwrócili się z prośbą  
o pomoc finansową do Gminy Pawłowice. W piśmie skierowanym 
18 maja br. do wójta Franciszka Dziendziela czytamy między inny-
mi: „Dramat finansowy dotychczasowych, wieloletnich sponsorów 
wspierających naszą działalność w zakresie sportu kwalifikowanego, 
brak wpływów, stały trend spadkowy przychodów spowodował, że 
klub stanął na skraju bankructwa. Jeżeli w najbliższym czasie nie 
otrzymamy wsparcia, będziemy zmuszeni podjąć decyzję o wyco-
faniu drużyny seniorów z rozgrywek III ligi i rozwiązaniu klubu. Tym 
samym zaprzepaścimy dorobek wielu lat pracy działaczy, trenerów  
i piłkarzy, a przede wszystkim utracimy klub, który działając od po-
nad 40 lat stał się nierozerwalną częścią historii Gminy Pawłowice  
i jej mieszkańców”. Pod ankietą w sprawie ratowania klubu podpisało 
się ponad 1000 osób. 

Licząca 23 zawodników trzecioligowa drużyna piłkarska ma do 
dyspozycji boisko i zaplecze sportowe znajdujące się przy Gminnym 
Ośrodku Sportu. Na utrzymanie obiektów i zakup niezbędnego 

Funkcjonowanie trzecioli-
gowej drużyny seniorów stanęło 
pod znakiem zapytania. Wszystko 
przez trudną sytuację w branży 
górniczej i problemy finansowe 
JSW S.A. – sponsora strategicz-
nego klubu. 

sprzętu otrzymuje dotację z  budżetu gminy. Natomiast pieniądze 
od sponsorów są przeznaczane m.in. na wypłaty dla zawodników, 

trenerów, masażystów, lekarza czy organizację meczów. 
Utrzymanie drużyny w trzeciej lidze wymaga dużych nakła-
dów finansowych.  – Nasza sytuacja w dużej mierze zależy od 
kondycji branży górniczej i naszego głównego sponsora – mówi 
Stanisław Janosz, prezes zarządu GKS Pniówek’74 Pawłowi-
ce. – Jeżeli w górnictwie jest kryzys, to on dotyka również nas. 
Musimy w tej sytuacji ograniczać wydatki i szukać oszczędności.  

Żeby ciąć koszty, zarząd postanowił ograniczyć kadrę 
podstawową z 23 do 18 zawodników oraz w następnych 
rozgrywkach posiłkować się juniorami szkolonymi w klubie. 
Sytuacja finansowa Pniówka poprawi się również dzięki 
porozumieniu, które zawarto z urzędem gminy. 9 czerwca, 
w czasie spotkania z wójtem gminy Franciszkiem Dziendzie-
lem i dyrektorką Gminnego Ośrodka Sportu Bożeną Wróbel, 
podjęto decyzje, które mogą zaważyć o przyszłości klubu. 
– Jeszcze nie krzyczymy hura, ale pojawił się długo oczekiwany 
optymizm, że może uda nam się uratować nasz udział w trzeciej 

lidze  – mówi prezes. Jakie są to ustalenia? Zdecydowano, że boisko 
sportowe zostanie przekazane Gminnemu Ośrodkowi Sportu, który 
zajmie się jego utrzymaniem. Przejęcie nastąpi 1 lipca. Zadaniem 
klubu byłoby przygotowanie boiska do treningów, zawodów i roz-
grywek ligowych. Gmina rozważy również przejęcie od 2017 roku 
budynku zaplecza sportowego. Klub nie otrzymywałby już dotacji 
na utrzymanie obiektów sportowych, a jedynie na szkolenie dzieci 
i młodzieży. Obecnie w barwach Pniówka trenuje 150 dzieci, w tym 
110 z gminy Pawłowice.  

16 czerwca, podczas sesji Rady Gminy podjęta zostanie uchwała 
w sprawie finansowania rozwoju sportu. Umożliwi ona wszystkim 
klubom działającym na terenie gminy otrzymanie środków finan-
sowych na szkolenie nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób 
dorosłych. – To na pewno nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, 
ale pomoże nam przetrwać – podkreśla prezes. 

Sabina Bartecka

’74 

Przedszkolaki z Golasowic chętnie uczestniczyły w rozgrywkach.
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Ruszyły zapisy na Wakacyjne Warsztaty Artystyczne or-
ganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach! 
Tak jak w przypadku ferii zimowych, istnieje możliwość 
wyboru interesujących warsztatów oraz wycieczek, a tym 
samym stworzenia indywidualnego programu wakacji 
z Domem Kultury. Sam wybierasz dni, w których chcesz 
uczestniczyć! Każdy dzień jest indywidualnie wyceniony. 
Regulamin i karta uczestnictwa dostępne są w biurze GOK 
oraz na stronie internetowej GOK. Wakacyjne Warsztaty 
Artystyczne przeznaczone są dla dzieci po pierwszej klasie 
szkoły podstawowej. Liczba miejsc ograniczona!

WWakacjjee nna sppoorrtowoo 
Zobacz jakie zajęcia przygotowały 

kluby sportowe na czas wakacji:
MKS „Promyk” Golasowice – szkolenie dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej – zajęcia będą się odbywać w sierpniu na boisku w Gola-
sowicach, tel. 504 754 683
LKS Strażak Pielgrzymowice - zajęcia z piłki nożnej w trzech 
grupach treningowych, grupa trampkarzy: poniedziałki i środy, 
17.00 – 18.30, grupa młodzików i żaków: środy i piątki, 17.00 – 18.30. 
Kontakt: 32 472 95 57

GKS „Pniówek’74” Pawłowice - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej, informacje o treningach są aktualizowane na stronie GKS 
http://gkspniowek.futbolowo.pl/, kontakt: 506 365 312
UKS Warszowice – szkolenie w piłce nożnej w dwóch grupach 
treningowych: trampkarze młodsi – poniedziałki, środy od 16.00 
do 17.30, juniorzy - wtorki od 18.00 do 20.00, grupa młodsza  
i starsza - piątki od 18.00 do19.30. Kontakt: 721 317 930
UKS Budo - zajęcia z ju- jitsu dwa razy w tygodniu - wtorki i piątki 
od 19.00 do 20.30. Kontakt: 606 449 406
KS Warszowice – zajęcia na basenie - w soboty od 16.00 do 18.00. 
Kontakt: 601 503 568
GKS Futsal Pawłowice – zajęcia w halowej piłce nożnej - wtorki 
od 18.00 do 20.00 w hali GOS. Kontakt: 785 520 363
KRS TKKF Rozwój – zajęcia w siatkówce plażowej - czwartki od 
16.00 do 20.00 na boisku przy ul. Polnej 20. Kontakt: 605 291 549

Letnia szkółka nurkowania
Bezpłatne zajęcia z nurkowania 

dla dzieci w wieku powyżej 10 lat
13 i 20 lipca, 3 i 10 sierpnia, od 17.00 do 20.00, 

pływalnia „Wodny raj”
Zapisy: Maciej Paszek, tel. 691 437 766   

Promocje na wakacje
basen

bilet normalny: 9 zł (90 minut)
bilet ulgowy: 6 zł (90 minut)

bilet dla seniora: 6 zł
Promocja obowiązuje od 27 czerwca do końca sierpnia, 

w dni powszednie.

hala sportowa
20 zł za 1 h

od 27 czerwca do 31 sierpnia

Śledztwo w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Piel-

grzymowicach zaprasza uczniów szkoły 
podstawowej na zajęcia wakacyjne, któ-
re odbędą się od 28 czerwca do 1 lipca. 
W programie: gry detektywistyczne, tro-
pienie śladów, podchody. Zapisy do 24 
czerwca w bibliotece, tel. 32/ 47 29 556.

UKS „aQuatica Pawłowice” zaprasza dzieci w wieku od 6 do 13 
lat na „Wakacyjną szkołę pływania”. Lekcje prowadzone będą od 
27 czerwca do 8 lipca (w dni powszednie) od godz. 9.00 do 11.00.

Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy w zależności od 
poziomu zaawansowania. Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł (10 
zajęć). Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 czerwca o godz. 
16.30 w GOS Pawłowice.

Zapisy przyjmuje Marek Biernat: 501 969 235.

Wakacyjna szkoła pływania

Hala wielofunkcyjna pod namiotem 
– od 25 czerwca do 31 sierpnia 

– rezerwacje pod nr tel. 32/ 47 24 215

Półkolonie 
charytatywne

Piesza pielgrzymka 
na Jasną Górę

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela zachęca do pielgrzy-
mowania na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymka organi-
zowana przez pawłowicką parafię odbędzie się 2-5 lipca. 
Pielgrzymi, podobnie jak w latach poprzednich, przejdą  
do Częstochowy urokliwym Szlakiem Orlich Gniazd. Zapisy 
przyjmowane są w zakrystii.       

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela organizuje od 1 do 6 
sierpnia półkolonie charytatywne. Karty zgłoszenia i zapisy 
przyjmowane są do 30 czerwca w zakrystii.
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KULTURA

PRZEWODNIK

PO KULTURZE CZERWIEC

www.gokpawlowice.pl

Pierwszaki bezpieczne na drodze
20 - 21 czerwca, godz. 8.30 – 13.00, 

Miasteczko Ruchu Drogowego
Uczniowie wszystkich pierwszych klas szkół podstawo-

wych z terenu gminy Pawłowice wezmą udział w spotka-
niach organizowanych przez GOK razem z Komendantem 
Policji i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego  
w Katowicach. Akcja ma na celu przygotowanie najmłod-
szych do bezpiecznego poruszania się po drogach.

Teatr Pinezka z Gdańska 
wystąpi w Pawłowicach

17 czerwca, godz. 17.00, 
Centrum Kultury Pawłowice

Na zakończenie cyklu spotkań z teatrem dla dzieci, GOK 
Pawłowice przygotował dla małych miłośników teatru nie 
lada niespodziankę. Do Pawłowic przyjedzie Teatr Pinezka 
z Gdańska, który od 35 lat tworzy świetne i dopracowane 
w każdym calu widowiska. Występował na największych 
festiwalach teatralnych na świecie i zdobył wiele nagród. 
Na sali widowiskowej zaprezentuje przedstawienie „Stary 
Clown i morze”. Spektakl opowiada historię Clowna, który 
pewnego dnia wybrał się na ryby. Niestety zamiast ryb 
wyławia z morza dużo śmieci i... złotą rybkę, a przy tym 
musi walczyć ze sztormem i głodnym rekinem. Morzem  
w spektaklu jest roztańczona błękitna szczudlarka. Spek-
takl łączy w sobie elementy magii teatru i cyrku. Bilety  
w cenie 10 zł i 5 zł do nabycia online lub przed spektaklem.

„Suwaki” dla wytrwałych
20 czerwca, godz. 17.00, Centrum Kultury Pawłowice

Uroczyste zakończenie zajęć organizowanych  
w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się 20 czerwca. 
Podsumowanie roku wspólnej pracy i nauki połączone 
zostanie z wręczeniem wyróżnień „Suwaków”dla najbar-
dziej aktywnych.

Dopołudniowe spotkania z kulturą
22 czerwca, godz. 10.00 – 12.00

Ostatnie w tym sezonie dopołudniowe spotkanie  
z kulturą upłynie pod znakiem integracji międzypoko-
leniowej. Dziadkowie i wnuczęta będą uczestniczyć we 
wspólnej zabawie, zagrają w gry planszowe i porozmawiają  
o wakacjach. Zapraszamy wszystkich chętnych! Spotkanie 
ma charakter otwarty.

Dyskoteka dla dojrzałych
30 czerwca, godz. 18.00, Centrum Kultury Pawłowice

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza osoby dorosłe na 
kolejną dyskotekę organizowaną w sali bankietowej 
Centrum Kultury. Gościem specjalnym będzie Martyna 
Matera. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie GOK. 

Zapisy do Ogniska Muzycznego
Do 16 czerwca przyjmowane są zapisy do Ogniska Muzycznego działa-

jącego w GOK Pawłowice. W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone będą 
sekcje kształcące umiejętności gry na: gitarze klasycznej, skrzypcach, 
trąbce, klarnecie, flecie poprzecznym, fortepianie, perkusji, akordeonie.

Nowością jest wokal (śpiew solowy). Przesłuchania odbędą się 20  
i 21 czerwca. Regulamin i kwestionariusz do pobrania w biurze GOK lub 
na stronie gokpawlowice.pl.  

Parafialna niedziela

W programie występy dzieci ze szkoły muzycznej, przedszkola, ochronki  
i szkoły oraz liczne dmuchańce i konkursy. Ponownie w Pawłowicach zaśpiewa 
Aleksander Matinez z Filipin, a gwiazdą wieczoru będzie chrześcijański zespół 
Testimonium z Leszczyn. Oczywiście nie zabraknie pysznego poczęstunku, kieł-
basek z grilla i domowych ciast.  Tradycyjnie odbędzie się finał loterii pączkowej, 
w której główną nagrodą jest rower.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach zaprasza na 
festyn rodzinny „W podróży dookoła świata ze św. Janem Chrzcicie-
lem”. Impreza skierowana do całych rodzin odbędzie się 19 czerwca 
od godz. 14.00 do 20.00 w ogrodach parafialnych.

Wycieczka do Wiednia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi w Krzyżo-

wicach zaprasza na wycieczkę do Wiednia, która odbędzie się w dniach 
18 - 19 czerwca 2016 r. Koszt wycieczki wynosi 100 zł + 55 euro. W cenie: 
przejazd, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu i opieka przewodników. 
Zapisy przyjmuje Beata Wala, tel. 608 246 554.  
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Czytajmy dzieciom bajki

Nasze zespoły na 
„Małym Brzymie”

Napij się kawy 
w biblioteceW ramach czternastej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia  Czytania 

Dzieciom, który w tym roku obchodzony był pod hasłem„Czytanie 
uskrzydla”, Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła najmłodszych na 
piknik do parku. Słoneczna pogoda pozwoliła najmłodszym spędzić 
„święto głośnego czytania” w atmosferze zabawy i w towarzystwie 
ulubionych bajkowych postaci. Dodatkową niespodzianką były na-
grody książkowe, które otrzymały przedszkolaki uczestniczące w cyklu 
spotkań „Czytam sobie w bibliotece”.

W filii „Osiedle” najmłodsi mogli wysłuchać bajki „A to pech! Czyli 
wszystko może się zdarzyć” czytanej przez Annę Dąbrowską, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach. Na zakończenie spotkania 
dzieci otrzymały pamiątkową naklejkę oraz słodki poczęstunek.

Pamiętajmy, że głośne czytanie dziecku znakomicie wspiera jego 
rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskutecz-
niejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku 
ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Wystarczy 20 
minut dziennie! bs

Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie! To tak mało 
czasu, a tyle korzyści dla dziecka. 

Każdy będzie mógł usiąść przy stoliku i w cieniu palmy napić się 
kawy lub wody. Dla stałych czytelników, którzy wypożyczają książki  
i czasopisma, biblioteka przygotowała dodatkową atrakcję – w każdą 
środę będą mogli oni wziąć udział w losowaniu nagród książkowych. 
Zachęcamy do odpoczynku przy kawie i z książką w ręku. bs

15 czerwca, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawło-
wicach zostanie otwarta „Kawiarenka pod palmą”. 

Przegląd miał odbyć się w Skansenie - Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej. 
Niestety, burza z intensywnymi opadami deszczu zmusiła organi-
zatorów do zmiany lokalizacji. Na scenie w auli Liceum Chrobrego 
zaprezentowało się 15 zespołów dziecięcych z przedszkoli i szkół 
podstawowych powiatu pszczyńskiego. Prezentowany repertuar 
opierał się głównie na śląskich utworach i tańcach ludowych.  
W gronie dziecięcych zespołów znalazły się dwa działające na terenie 
naszej gminy - „Bajtel” oraz DZR „Pawłowice”. Mali artyści zostali ciepło 
przyjęci przez licznie zgromadzoną publiczność. 

Dwa zespoły z naszej gminy wzięły udział w Pszczyń-
skich Prezentacjach Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
„Mały Brzym 2016”. Szesnasta edycja imprezy odbyła się  
5 czerwca w Pszczynie.

Książki na wakacje 
– poleca Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pawłowicach 
M. Korde - „Nadzieje i marzenia” – kolejna część 

cyklu „Malownicze”
Zajrzyj do Malowniczego. Tu czas płynie wolniej, a marzenia 

stają się rzeczywistością.
Magda otrzymuje tajemniczy list z francuskiej kancelarii. 

Niebawem Malownicze zatrzęsie się od plotek o spadku. Wszy-
scy będą chcieli wiedzieć, czy z dnia na dzień Magda stanie się 
bajecznie bogata. Ona jednak ma inne kłopoty. Musi wreszcie 
odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania: czy chce dalej 
być z Michałem i jak ma wyglądać ich wspólne życie. Odpowiedź 
nie jest taka prosta.

R. Mróz – „Trawers”
Finał bestsellerowej trylogii z komisarzem Forstem autorstwa 

Remigiusza Mroza, najgorętszego nazwiska polskiego kryminału.
Wszystkie pożary zgasły. Zostały tylko zgliszcza. Grupa 

uchodźców miała zostać w Kościelisku tylko przez trzy dni. Wójt 
zakwaterował ich w sali gimnastycznej, czekając, aż rząd znajdzie 
dla nich stałe miejsce pobytu.Wszystko zmieniło się, gdy przypad-
kowy turysta został odnaleziony martwy na szlaku prowadzącym 
na Czerwone Wierchy. Czy Bestia z Giewontu powróciła?

T. Biedzki – „W piekle eboli”
Książka uznana za najlepszą o tematyce podróżniczej  

i krajoznawczej w 2015 r., otrzymała Nagrodę Bursztynowego 
Motyla. Fascynująca relacja z dramatycznych wydarzeń w Afryce 
Zachodniej w czasie epidemii śmiertelnego wirusa uzupełniona 
ponad setką znakomitych, czasem przerażających fotografii.
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SPORT

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 
1. Odra Opole  30 66 63-17

2. BKS Stal Bielsko-Biała  30 62 59-21

3. Rekord Bielsko-Biała  30 62 53-20

4. Górnik II Zabrze  30 51 47-30

5. Skra Częstochowa  30 51 40-30

6. Pniówek Pawłowice Śląskie 30 50 51-26

7. GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 30 49 41-27

8. Ruch Zdzieszowice  30 45 37-30

9. LKS Bełk  30 43 53-38

10. Szombierki Bytom  30 37 33-52

11. Ruch II Chorzów  30 37 39-53

12. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 30 29 34-59

13. Piast II Gliwice  30 28 30-53

14. LKS Czaniec  30 26 18-43

15. Grunwald Ruda Śląska  30 15 41-80

16. LZS Piotrówka  30 13 15-75

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 
1. Strażak Pielgrzymowice  19 50 97-26

2. Strażak Dębowiec  19 41 49-21

3. LKS Pogórze  19 37 66-32

4. Błękitni Pierściec  19 35 62-29

5. Iskra Iskrzyczyn  19 31 46-33

6. Spójnia Górki Wielkie  19 27 56-42

7. Victoria Hażlach  20 24 42-61

8. KS Nierodzim (Ustroń)  19 21 32-41

9. LKS Rudnik (k. Skoczowa)  19 12 29-78

10. Promyk Golasowice  19 11 23-62

11. KS Brzezówka (k. Skoczowa) 19 11 26-103

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY

Ligi

Nazwa   M.  Pkt.  Bramki 
1. Stal Chełm Śląski  26 66 84-23

2. Znicz Jankowice  26 63 106-46

3. Polonia Międzyrzecze  26 62 72-30

4. LKS Wisła Mała  26 46 67-47

5. Czarni Piasek  26 44 67-57

6. LKS Brzeźce  26 40 54-58

7. Polonia II Łaziska Górne  26 35 69-54

8. LKS II Goczałkowice Zdrój  26 35 52-50

9. KS Warszowice  26 30 47-60

9. ZET II Tychy  26 30 47-60

11. LKS Krzyżowice  26 26 50-83

12. LKS Mizerów  26 23 41-72

13. LKS Woszczyce  26 12 30-94

14. LKS Czarków  26 12 17-69
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Bieg Pawłowicki – trwają zapisy

Szachy dla dzieci Turniej 
Piłki Siatkowej
 Plażowej 
Mężczyzn

Biegi dzieci i młodzieży    
Od kilku dni można już odbierać karty 

zgłoszenia uczestnictwa w biegu dla dzieci  
i młodzieży. Karty zgłoszeniowe dostępne są 
w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Spor-
tu, szkołach i przedszkolach oraz w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Wypełnioną i podpisaną 
przez rodzica/opiekuna kartę należy złożyć 
28 sierpnia w Biurze Zawodów.

Sztafety
Ruszyła rejestracja sztafet Biegu Pawło-

wickiego 4 x 350 m dla drużyn składających 
się z przedstawicieli firm i samorządowców. 
Zachęcamy przedstawicieli biznesu oraz 
samorządowców do zgłaszania czteroosobo-
wych reprezentacji do udziału w sportowych 
zmaganiach. Formularz zgłoszeniowy należy 
złożyć w Gminnym Ośrodku Sportu w Paw-
łowicach lub wysłać drogą mailową na adres 
gos@pawlowice.pl.

Już 180 osób zapisało się na 
Bieg Pawłowicki, który 28 sierpnia 
wystartuje w centrum Pawłowic. 
Zapisy prowadzone są również na 
sztafety firm i samorządowców. Do 
odbioru są karty zgłoszenia w biegu 
dzieci i młodzieży.

Bieg główny
Trwają zapisy na bieg na dystansie 5 km. 

Obowiązuje limit 300 zawodników. Wpisowe 
dla mieszkańców Pawłowic wynosi tylko 10 
zł. W pakiecie jest m.in. koszulka techniczna, 
a po biegu na wszystkich uczestników będzie 
czekał regeneracyjny posiłek.

Potrenuj przed biegiem
Trwają Prowokacje Pawłowickie, czyli cykl 

treningów organizowanych w poszczegól-
nych sołectwach przez Sekcję Biegową Run-
team z Pawłowic i Gminny Ośrodek Sportu. 
Pierwsze treningi odbyły się w Warszowicach 
i Krzyżowicach. Kolejne odbędą się w Jarząb-
kowicach (19 czerwca), Pielgrzymowicach 
(3 lipa), Golasowicach (17 lipca) i Pawłowi-
cach (7 sierpnia). Scenariusz treningu jest 
podobny: spotkanie o 9.30 przy strażnicy 
OSP, a potem bieg na dystansie 5 km lub 2 km  
w zależności od poziomu wyszkolenia.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin, map-
kę biegu oraz wszystkie ważne informacje 
można znaleźć na portalu www.pawlowice.pl.  

W klasyfikacji generalnej najlepszy okazał 
się Daniel Trybuś. Podium uzupełnili: Jakub 
Herwy i Maksymilian Ząbroń. W klasyfika-
cjach wiekowych pierwsze miejsca zajęli:  
Jakub Herwy, Daniel Trybuś, Magdalena Obor-
ska, Alicja Białek. 

Wśród członków Stowarzyszenia Szachowe-
go Gminy Pawłowice najlepszy wynik uzyskali: 
Konrad Kufieta, Błażej Pawliczek (po 4,5 pkt.), 
Dominik Musiolik, Miłosz Pawliczek (4 pkt.), Ka-
tarzyna Klimosz i Aleksander Jaskuła (3,5 pkt.).

W klasyfikacji rodzeństwa puchar za I miej-
sce zdobyli bracia Miłosz i Błażej Pawliczkowie. 
Drugie miejsce zajęli Karolina i Konrad Kufieto-
wie, a trzecie Katarzyna i Krzysztof Klimoszowie.

5 czerwca, Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice zorganizowało turniej z okazji Dnia Dziecka. 
W zmaganiach uczestniczyło 56 dzieci, które rywalizowały na dystansie 9 rund po 10 minut na zawodnika.

KRS TKKF „Rozwój” Paw-
łowice zaprasza na Turniej 
Siatkowej Piłki Plażowej Męż-
czyzn, który odbędzie się 
18 czerwca na boisku przy  
ul. Polnej 20 w Pawłowicach.

Zapisy w dniu zawodów 
od godziny 9.30. Koszt wpi-
sowego wynosi 40 zł od pary. 
Bliższych informacji udziela 
Władysław Gawlas, kontakt: 
32 472 26 48.

Impreza jest dotowana 
z budżetu Gminy Pawłowice.

Kilkunastometrowy wod-
ny tor przeszkód dostępny 
będzie w cenie biletu wstę-
pu na basen od 25 do 31 lip-
ca oraz od 15 do 21 sierpnia.

Dmuchaniec 
ponownie 
na basenie
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SPORT I INFORMACJE

Odeszli

RIP

śp. Zygmunt Balas z Jarząbkowic, lat 84
śp. Janina Cioch z Pawłowic, lat 79

śp. Maria Czerwińska z Pawłowic, lat 61
śp. Edward Gajor z Pawłowic, lat 74

śp. Marta Gogółka z Warszowic, lat 89
śp. Bogusław Gos z Pawłowic, lat 54

śp. Stanisław Krupka z Warszowic, lat 88
śp. Ryszard Kubera z Golasowic, lat 81

śp. Kazimierz Kurkowski z Pawłowic, lat 65 
śp. Barbara Mazikiewicz z Pielgrzymowic, lat 52

śp. Bożena Twarogowska z Pawłowic, lat 83 
śp. Genowefa Wasilewska z Golasowic, lat 69

Dyżury ZUS i PUP 
w Pawłowicach

Mammografia za darmo

Siódme miejsce 
w Katowicach

Zlot to wojewódzka olimpiada dla amatorów, podczas której 
rozgrywane są rozmaite konkurencje sportowe, zarówno drużyno-
we, jak i indywidualne. Zawodnicy naszego klubu zmierzyli się m.in.  
w  tenisie stołowym, piłce siatkowej, piłce plażowej, szachach, a nawet 
w ringo i przeciąganiu liny.    

Silna 25 - osobowa reprezentacja Pawłowic wywalczyła kilka 
pucharów. Nie miała sobie równych w piłce siatkowej mężczyzn, 
zdobywając I miejsce. Świetnie wypadła również Ewa Maliszewska, 
która zdobyła I miejsce w ringo. Trzecie miejsce nasi sportowcy zdobyli 
w szachach i przeciąganiu liny. Dobre miejsca wywalczyli również w 
piłce nożnej, biegach, tenisie stołowym i piłce plażowej. W łącznej 
klasyfikacji drużynowej zajęli 7 miejsce na 24 kluby z całego woje-
wództwa śląskiego. bs

Ekipa KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice wywalczyła  
7 miejsce podczas 58. Wojewódzkiego Zlotu Klubów  
i Ognisk Śląskiego TKKF. Zawody odbyły się 22 maja  
w Katowicach – Szopienicach. 

Podczas dyżurów mieszkańcy będą mogli m.in. uzyskać informacje 
w zakresie ubezpieczenia społecznego, otrzymania dotacji na rozpo-
częcie i rozwój działalności gospodarczej oraz będą mogli zapoznać 
się z aktualnymi ofertami pracy. O terminach dyżurów będziemy 
informować w gazecie.

Urząd Gminy w Pawłowicach prowadzi rozmowy w spra-
wie uruchomienia w urzędzie dyżurów pracowników Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. 

Badania są bezpłatne dla pań w wieku od 50 do 69 lat i będą 
wykonywane w mammobusie przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach 
w następujących terminach:   

1 lipca, w godz. 10.00 - 17.00, 
4 lipca, w godz. 8.30 - 15.30.

Nie trzeba się wcześniej zapisywać na badanie! Dodatkowe in-
formacje udzielane są pod numerem: 32 278 98 96. Należy zabrać ze 
sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii, jeżeli 
była wykonana poza gliwickim Centrum Onkologii.

Badania będą wykonywane najnowszej generacji cyfrowym 
mammografem Mammomat Inspiration, pozwalającym uzyskać 
najwyższą jakość obrazu przy bardzo niskiej dawce promieniowania. 
Każda z pań otrzyma zdjęcia opisane przez minimum dwóch lekarzy  
z Centrum Onkologii w Gliwicach, specjalistów w dziedzinie radiologii 
i diagnostyki obrazowej. W przypadku wykrycia zmian w obrębie 
piersi, zostanie zapewniona im bezpłatna opieka i dalsze niezbędne 
badania w Centrum Onkologii w Gliwicach.

Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej- 
Curie w Gliwicach zaprasza na bezpłatną cyfrową MAM-
MOGRAFIĘ. 

Nasi najmłodsi
Hanna Właszczuk z Pawłowic, córka Angeliki i Marka, ur. 25 marca

Aleksandra Trójca z Pawłowic, córka Agaty i Bartłomieja, ur. 14 kwietnia

Radosław Boś z Pielgrzymowic, syn Karoliny i Grzegorza, ur. 24 kwietnia

Agata Bronny z Pawłowic, córka Moniki i Adama, ur. 11 maja

Dawid Janulek z Pielgrzymowic, syn Edyty i Antoniego, ur. 5 maja

Gratulujemy! 

Pobiegł do Santiago 
de Compostela

Na starcie w jego rodzinnym mieście - Rudzie Śląskiej, dopingowała 
go rodzina i licznie zgromadzeni mieszkańcy. W grupie przyjaciół, 
którzy towarzyszyli Augustowi Jakubikowi w 8 - kilometrowym biegu 
do granicy miasta byli również przedstawiciele pawłowickiego gim-
nazjum: Magdalena Dankiewicz z kl. IIIa, Klaudia Gilas z kl. IIb oraz 
mauczyciel informatyki, Adrian Mencner.

Trzymamy kciuki za „naszego profesora”. Przed nim do pokonania 
2973 km w czasie 42 dni. Powodzenia!

Szczegóły dotyczące biegu można znaleźć na: augustjakubik.pl/
pielgrzymka-santiago-de-compostela.

W niedzielny poranek, 12 czerwca, August Jakubik - 
rudzki ultramaratończyk, honorowy profesor Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach, rozpoczął swój bieg do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii. 

Dyżur pracownika 
Urzędu Skarbowego 

Od stycznia 2016 roku pracownicy Urzędu Skarbowego  
w Pszczynie w wyznaczone dni pełnią dyżur w sali obsługi klienta 
w Urzędzie Gminy Pawłowice w celu przyjmowania deklaracji  
i pism od podatników.

Dyżury odbywają się każdego 23. dnia miesiąca, a w sytuacji 
jeżeli dzień 23. jest dniem wolnym, to w poprzedzającym go 
dniu roboczym. Najbliższy dyżur odbędzie się w czwartek, 23 
czerwca, od godz. 9.00 do 13.00. 
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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).

Gospodarka odpadami 
w Gminie Pawłowice

Kronika Policyjna

Telefon komisariatu w Pawłowicach 
32 449-45-10 - czynny całą dobę

Ogłoszenia Urzędowe

Więcej informacji: Tyberiusz Zawadzki, 
Robert Stępień, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Zapaliło się auto
Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło 4 czerw-

ca w Golasowicach. Kwadrans przed godz. 8.00, na   
ul. Kraszewskiego zapalił się samochód. W trakcie jazdy 
doszło do samozapłonu lub zwarcia instalacji elektrycznej  
w seacie cordoba.  W wyniku pożaru spaleniu uległa komo-
ra silnika oraz wnętrze przedniej części pojazdu. Wartość 
strat oszacowano na 1500 zł.

Okradli sklep
Dwóch sprawców okradło sklep spożywczy przy ul. 22 

Lipca w Pawłowicach. Ich łupem padły artykuły spożywcze 
o wartości 590 zł. Do kradzieży doszło 2 czerwca, tuż po 
godz. 19.00.

Kradzież w autobusie 
36-letnia mieszkanka Golasowic została okradziona  

w autobusie. Złodziej ukradł z jej plecaka telefon komórko-
wy Huwaei Y6 o wartości 600 zł. Miało to miejsce 8 czerwca 
o godz. 13.00 w Golasowicach. 

Włamanie do sklepu 
Nieznany sprawca włamał się do sklepu meblowego 

przy ul. Leśnej w Pawłowicach. Po przeszukaniu pomiesz-
czeń dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 10 tysięcy zł. 
Do kradzieży doszło 9 czerwca tuż po godz. 18.00.   

Harmonogram odbioru odpadów
Na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl do-
stępne są harmonogramy zbiórki odpadów z terenu gminy w okresie od 
lipca do grudnia 2016r. 
W najbliższych dniach harmonogramy zostaną również dostarczone 
mieszkańcom do ich posesji. Dodatkowo można je otrzymać w urzędzie 
gminy oraz u sołtysów.

��������	

Pchli targ po raz trzeci
Właścicieli niepotrzebnych ubrań, książek, płyt, 

bibelotów, zabawek, domowych drobiazgów, 
przedmiotów kolekcjonerskich itp. zapraszamy do 
wzięcia udziału w Pchlim Targu, który 18 czerwca 
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.

Organizatorzy zapewniają stoliki i ławy, 
a na wypadek deszczu – zadaszenie w postaci namiotów.

Zapraszamy do udziału!

Do wynajęcia na 
osiedlu

Zapraszamy do udziału w  przetar-
gu na lokal użytkowy znajdujący się  
w przychodni zdrowia w centrum osie-
dla mieszkaniowego w  Pawłowicach,  
w  pobliżu banku oraz sklepów.

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  
w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony, o łącznej 
powierzchni 245,15 m kw., położonego w piwnicach przychodni zdrowia w 
Pawłowicach przy ul. Górniczej 14 A, z przeznaczeniem na działalność związaną 
z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczone 
usługi zdrowotne. Stan lokalu - stan techniczny dobry. Wywoławczy czynsz 
miesięczny (netto) za 1 m kw. wynosi 2,80 zł.

Przetarg odbędzie się 21 czerwca o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Pawło-
wice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

KKonkkurss na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy 
Gminy Pawłowice” oraz „Najbardziej estetycznie zagospodaro-
waną zagrodę wiejską”. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 
przez sołtysów. 

Więcej informacji pod nr tel. 3322 47 556 33228.
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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

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

Zatrudnię 
na dobrych warunkach 

blacharza samochodowego, 

tel. 504 269 645 

Dam pracę
Warszowice  
– ochrona,  

osoby z I lub II gr.  
niepełnosprawności

Kontakt: 604 944 728

Zatrudnimy pielęgniarkę 
środowisko - rodzinną 

do pracy w pełnym 
wymiarze godzin.

NZOZ Remedium, 
ul. Górnicza 14 A, Pawłowice,
 tel. 32/ 47 21 853  

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Informacje pod numerem

32/ 47 22 570 
oraz na www.gokpawlowice.pl

Reprezentatywny przykład dla Klienta naszego banku: kwota kredytu 5.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, oprocentowa-
nie stałe w stosunku rocznym 4,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,74%, prowizja od przyznanego kredytu 2%, opłata 
przygotowawcza 0zł, koszt zabezpieczeń 71zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 264,40zł, całkowita kwota kredytu wynosi 
5.000,00zł, całkowity koszt kredytu wynosi 435,40zł, całkowita kwota do zapłaty 5.435,40zł, kredyt zostaje spłacony w równych ratach 
miesięcznych (annunitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 219,00zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku, tel.32 472 23 20, www.bspawlowice.pl

Bank Spółdzielczy 
w Pawłowicach
Oferuje tylko do końca 
września 2016 
promocyjny

oprocentowanie

4,99%
np: rata tylko 219,00zł 

miesięcznie przez 2 lata 
przy kwocie kredytu 5000,00zł 

KREDYT  
LATO  2016
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Spotkanie z milusińskimi odbyło się przy siedzibie spółdzielni. 
Pojawiło się na nim 300 dzieci w przeróżnym wieku. Nikogo nie znie-
chęcił deszcz, który rozpadał się w trakcie trwania imprezy. Bawiono 
się dalej, nie zważając na spadające krople. Dzień Dziecka w Pawło-
wicach musiał się udać. Tym bardziej, że dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy przygotowano pokazy taneczne, liczne zabawy  
i konkursy z nagrodami oraz bezpłatny seans filmowy w Centrum 
Kultury. Uczestnicy wrócili do domów w świetnych nastrojach. bs

Ponad 300 dzieci uczestniczyło w zabawie przygoto-
wanej z okazji ich święta. Imprezę zorganizowali wspólnie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa i Gminny Ośrodek Kultury  
w Pawłowicach. 

Rada Sołecka oraz OSP w Jarząbkowicach sprawiła dzieciom 
ogromną frajdę, zapraszając je na imprezę rodzinną. Około 40 dzieci 
przybyło 4 czerwca na plac ćwiczeń strażackich, aby uczestniczyć we 
wspólnej zabawie. Rozpoczęła się ona od pokazu dotyczącego pierw-
szej pomocy oraz ćwiczeń strażackich. Dzieci mogły obejrzeć z bliska 
strażackie auto oraz spróbować, jak działa pompa gaśnicza. Jednak 
najwięcej emocji wzbudziło przeciąganie liny. W teju konkurencji 
nie miały sobie równych dziewczęta! Żeby nikt nie miał wątpliwości, 
swoją przewagę udowodniły aż trzykrotnie. Chłopaki nie miały szans. 
Odegrać się mogli jedynie na boisku w meczu piłki nożnej. 

Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano ognisko  
z pieczeniem kiełbasek oraz prezenty w postaci puzzli. Impreza została 
zorganizowana w ramach inicjatywy lokalnej. bs           

Najmłodsi mieszkańcy Jarząbkowic mieli okazję do 
świetnej zabawy na świeżym powietrzu. Było przeciąganie 
liny, gra w piłkę nożną, pokazy strażackie i ognisko.

Wesoła zabawa 
dla dzieciaków

Dzień Dziecka 
w Jarząbkowicach
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