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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Budują kanalizację  
w Pielgrzymowicach

Trawy ograniczają  
widoczność

Z ostatniej chwili

Parking przy szkole  
zostanie przebudowany 

Ulice Widokowa i Wiśniowa 
do projektowania

Kolejne posesje w naszej gminie zostaną podłączone 
do kanalizacji sanitarnej. Obecnie inwestycje realizowane są 
przy ul. Olchowej, Zielonej i Podlesie w Pielgrzymowicach.

Wybujała zieleń na pasach drogowych, skwerach  
i w parkach zasłania widok kierowcom. 

Do sierpnia ma zostać przebudowany parking przy 
szkole podstawowej w Pielgrzymowicach. Gmina podpisała 
umowę z wykonawcą.

Trwa projektowanie przebudowy ulic Widokowej  
i Wiśniowej w Pielgrzymowicach. To największe drogowe 
prace projektowe w tym roku w naszej gminie. 

Teren gminy Pawłowice prawie w całości kilka lat temu objęty 
został siecią kanalizacji sanitarnej. Jednak z uwagi na rozwój gminy  
i powstające budynki mieszkalne, prace związane z budową systemu 
odprowadzania ścieków sanitarnych są sukcesywnie wykonywane na 
obszarach, dla których wcześniej nie zaprojektowano inwestycji. Obec-
nie nowe odcinki kanalizacji realizowane są w Pielgrzymowicach. Przy 
ulicy Olchowej firma ZISCO z Pawłowic wybudowała 300 metrów sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Prace są na finiszu.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przygotowuje się już do 
kolejnej, jeszcze większej inwestycji. Przy ul. Zielonej i Podlesie wybu-
dowana zostanie kanalizacji sanitarna grawitacyjna i tłoczna o łącznej 
długości ponad 2,4 km. Inwestycja będzie kosztować ponad 1,4 mln zł 
netto, a jej wykonawcą będzie  firma ZRiB z Międzybrodzia Bialskiego. 
- Dzięki inwestycji kolejni mieszkańcy naszej gminy zyskają możliwość przy-
łączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej – mówi Tomasz Herok, dyrektor 
GZWiK. Przy okazji prac, poprawiona zostanie nawierzchnia drogi. Płyty 
betonowe zostaną zastąpione nawierzchnią bitumiczną. Od dawna 
wnioskowali o to mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. W ramach 
zadania wyremontowany zostanie także przepust na potoku Jelonek.   

Prace związane z naprawą nawierzchni najprawdopodobniej będą 
wykonywane dopiero w przyszłym roku. Realizacja inwestycji jest bo-
wiem zaplanowana na lata 2018/2019.bs

Gmina zaplanowała na ten rok cztery koszenia przy drogach gmin-
nych i powiatowych. Pierwsze koszenie we wszystkich sołectwach 
powinno zakończyć się do 25 maja. Prace wykonuje 6 firm. – Koszenia 
wykonywane są na całej szerokości pasa, łącznie z rowem – informuje 
Krystyna Batko z Urzędu Gminy.

Na podstawie umowy z powiatem pszczyńskim, prace przy drogach 
powiatowych wykonuje gmina Pawłowice, która również w połowie 
finansuje zadanie. – Powiat zaplanował mniej koszeń i nie w takim za-
kresie jak nasza gmina, dzięki dofinansowaniu można prace ujednolicić 
i zapewnić identyczny standard na wszystkich drogach - mówi.

Kolejne koszenia zaplanowano na koniec czerwca, koniec lipca  
i początek września. bs     

Trwają procedury przetargowe na kolejne inwe-
stycje w gminie Pawłowice.

Dwie firmy złożyły swoje oferty na budowę drogi gminnej - ul. 3 Maja 
w Pawłowicach. Obecnie trwa sprawdzanie ofert. Nowa droga powstanie 
na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Prostej wraz z odwodnieniem, chod-
nikiem i oświetleniem. Termin realizacji wyznaczono na październik.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia przy ul. Zjednocze-
nia w Pawłowicach, od ronda do obwodnicy. Prace będzie wykonywała 
firma Damiana Kryski z Pawłowic. Jej zadaniem będzie wybudowanie 
linii oświetleniowej o długości ok. 2 km z 48 oprawami ledowymi.

Znamy już wykonawcę, który przebuduje instalację wentylacji  
w kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Prace wykona firma 
RD-Profesional Robert Dziedzic z Brzeska. Prace będą wykonywane po 
zakończeniu roku szkolnego i potrwają do końca lipca.

Prace za prawie 226 tys. zł wykona firma Diego z Wisły Małej. Inwestycja 
będzie realizowana przez Gminę Pawłowice, na wniosek Gminnej Komisji 
Bezpieczeństwa, na terenie obecnego parkingu przy ul. Powstańców. 
Utwardzony teren znajdujący się przy szkole zostanie powiększony z myślą 
o rodzicach dowożących swoje pociechy do szkoły. – Rano i w południe 
ruch jest największy – mówi dyrektor szkoły Andrzej Pilis. – Rodzice parkują 
na wjazdach, przy chodniku, gdzie tylko się da.

Parking znajdujący się przy szkole przewidziany jest tylko na kilkanaście 
samochodów, w dodatku wjazd służy równocześnie jako wyjazd, a jego 
usytuowanie nie jest najlepsze. – Wyjeżdża się pod górkę, włączenie się do 
ruchu jest trudne ze względu na ograniczoną widoczność – dodaje dyrek-
tor. – W godzinach szczytu z powodu dużej liczby samochodów dochodzi do 
niebezpiecznych sytuacji.           

Sytuacja uległa pogorszeniu we wrześniu ubiegłego roku, kiedy  
w związku z likwidacją gimnazjów, zreorganizowano układ szkoły. Dla 
dzieci najmłodszych zagospodarowano wtedy piętro zajmowane przez 
gimnazjum z wyjściem na ul. Powstańców. Dzieci z najmłodszych klas 
mają teraz wszystkie lekcje oraz zajęcia na jednym poziomie – tutaj 
znajduje się również stołówka, biblioteka i sala gimnastyczna. Minusem 
jest jedynie mały parking, ale dzięki inwestycji i ten problem wkrótce 
zostanie rozwiązany.

Inwestycja polegać będzie na powiększeniu parkingu, zarówno od stro-
ny tzw. „pałacu”, jak i kotłowni. Powstanie ponad 30 miejsc postojowych,  
z wjazdem od strony biblioteki i wyjazdem stanowiącym obecny dojazd 
do kotłowni. Na wniosek uczniów powstanie miejsce pod wiatę rowerową  
a kolejno także wiata rowerowa. – To jeden z pomysłów, który trafił do 
skrzynki „pytań do dyrektora” – mówi Andrzej Pilis. – Myślę, że wniosek jest 
słuszny, bo latem do szkoły na rowerach dojeżdża codziennie kilkadziesiąt 
uczniów. Tylko na dolnym parkingu naliczyłem 50 rowerów.

W ramach inwestycji powstanie również nowe miejsce pod wia-
tę przystankową oraz dojście do szkoły w miejscu obecnego zjazdu  
z ul. Powstańców. Budowa wiaty przystankowej będzie realizowana  
w ramach funduszu sołeckiego.     

Aby nie utrudniać normalnej pracy szkoły, prace rozpoczną się  
24 czerwca i potrwają do końca wakacji. bs

W ramach inwestycji zostanie wykonana pełna konstrukcja drogi 
wraz z kanalizacją deszczową. Ul. Widokowa zostanie przebudowana 
na długości 525 metrów, a ul. Wiśniowa na długości 155 metrów, nato-
miast wybudowana kanalizacja deszczowa będzie miała około jeden 
kilometr długości. Projektant nie będzie miał łatwego zadania. Drogi 
przebiegają przez teren z dużą ilością wód powierzchniowych, które 
trzeba będzie odprowadzić do potoku Bzianka. Realizacja zadania 
jest zaplanowana na przyszły rok, są jednak szanse na to, aby prace 
rozpoczęły się jeszcze w roku bieżącym. bs
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Mamy ośmioro posłów!

Gminne finanse pod 
lupą. Pawłowice na 55 
miejscu

Rekordowa liczba posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży  
w Warszawie. Na uroczystą sesję, która odbędzie się 1 czerw-
ca, pojedzie ośmioro uczniów z klas gimnazjalnych Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pawłowicach!  

Wśród 1559 gmin wiejskich 
Pawłowice znalazły się na 55 miejscu 
w Rankingu Finansowym Samorzą-
du Terytorialnego. Wyniki rankin-
gu zostały przedstawione podczas  
IV Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów, który pod koniec kwietnia odbył 
się w Krakowie.

Ogólnopolski konkurs na mandat poselski na sesję Sejmu Dzieci 
i Młodzieży w Warszawie co roku wzbudza duże zainteresowanie 
uczniów. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac jest bo-
wiem udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca. 

O mandaty poselskie rywalizowały dwuosobowe zespoły z całej 
Polski, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat, które podjęły 
wyzwanie polegające m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej 
posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji  
z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-
1922.

Temat tegorocznego zadania rekrutacyjnego był następujący: 
„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej". Prace konkursowe 
zostały ocenione przez komisję z Instytutu Pamięci Narodowej,  
a uczniowie musieli przeprowadzić i udokumentować sześć etapów 
projektu realizowanego w formie działań dla społeczności lokalnej.

Drużyny reprezentujące szkołę w Pawłowicach wybrały histo-
rycznych posłów z okręgu cieszyńskiego: Tadeusza Regera, ks. 
Józefa Londzina, Pawła Bobka i Ryszarda Kunickiego. Następnie 
przeprowadziły kampanię wyborczą w stylu lat 1919-1921. Wykonały 
projekty plakatów wyborczych, ulotek, zredagowały artykuły praso-
we, zorganizowały debaty, wiece i spotkania wyborcze oraz badanie 
opinii publicznej. Dokumentację stanowiły zdjęcia i film z realizacji 

zadania. Jedna z drużyn 
nagrała nawet piosenkę. 
Liczyła się kreatywność  
i nieszablonowe podejście 
do tematu.

Prace zgłoszone przez 
pawłowick ich uczniów 
zostały wysoko ocenio-
no przez komisję. Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Pawło-
wicach ustanowiła nawet 
rekord - bo jako jedyna 
szkoła w Polsce ma w Sejmie 
Dzieci i Młodzieży 2018 aż  
4 drużyny! Na uroczystą se-
sję Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
która tradycyjnie odbędzie 
się dnia 1 czerwca 2018, po-
jadą do Warszawy: Klaudia 
Teszner, Aleksandra Pisarek, 

Edyta Janosz, Natalia Pisarek, Daria Banach, Karolina Harazin, Patryk 
Madziar, Kacper Markowicz.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria 
Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz 
Instytut Pamięci Narodowej.

Gratulujemy uczniom osiągnięcia tak znaczącego sukcesu  
i ustanowienia rekordu. bs

W ciągu 15 lat mieliśmy 33 posłów!  
Szkoła w Pawłowicach od wielu lat ma w swoich murach 

posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży. Już od 15 lat młodzi parla-
mentarzyści przygotowują swoje projekty pod merytoryczną 
opieką polonistki Moniki Klyszcz-Kaczmarek. Od roku 2005 do 
2018 członkami Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie zostało 
33 uczniów!! Pierwszym posłem w 2005 roku został Paweł 
Tlołka, uczeń Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera. W ko-
lejnych latach w ławach dziecięcego sejmu zasiadali uczniowie 
gimnazjum: Katarzyna Pawlas, Ewa Szopa, Agnieszka Gryman, 
Jolanta Łakota, Karolina Goczoł, Marzena Niezgoda, Hanna 
Pukowiec, Bartłomiej Nogły, Szymon Bokota, Klaudia Pustelnik, 
Dominika Kolon, Antoni Młynarczyk-Woźniak, Monika Wosiń-
ska, Wiktor Swoboda, Paweł Nowak, Michał Staniek, Marek 
Krosny, Tomasz Pisarek, Marta Gajda, Patrycja Mach, Rozalia 
Woźny, Karolina Nowak, Szymon Liberda, Przemysław Bomba. 
Od roku 2004 działania młodocianych posłów wspierał Klub 
Młodego Europejczyka, a od roku 2013 robi to Klub Młodego 
Humanisty.

Ranking przygotowali eksperci z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie. Został on opracowany  
w podziale na pięć kategorii: gminy wiejskie, gminy miej-
sko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu 
i powiaty ziemskie. Finanse samorządów zostały zbadane 
m.in. pod kątem: udziału dochodów własnych i wydatków 
inwestycyjnych w budżecie ogółem oraz obciążenia wy-
datków bieżących wynagrodzeniami. Pod uwagę wzięto 
również środki europejskie i udział podatku dochodowego 
od osób fizycznych w dochodach bieżących. W rankingu 
analizowano dane z 2016 r.

 W grupie 1559 gmin wiejskich w Polsce gmina Pawłowice 
zajęła 55. miejsce w skali kraju i czwarte w województwie ślą-
skim. - To duże osiągnięcie świadczące o dobrej kondycji finan-
sowej gminy – podkreśla wójt gminy Franciszek Dziendziel. bs

zd
j. b

s



4 RACJE GMINNE

Dzień Dziecka i moc atrakcji w Gminie Pawłowice
Na początku czerwca na najmłodszych czeka mnóstwo niespodzianek. Swoje święto 

dzieci będą mogły obchodzić na sportowo oraz uczestnicząc w przeróżnych zabawach  
i imprezach, organizowanych w sołectwach. Nie zabraknie słodkości i wielu atrakcji.  

Rada Sołecka w Jarząbkowicach
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jarząbkowicach

zapraszają
na uroczyste obchody

DNIA DZIECKA
2 czerwca o godz. 16.00

na placu ćwiczeń OSP przy ulicy Kasztanowej.
W programie imprezy m. in.  

gry i zabawy z grupą animatorów  
"Mega Frajdy" 

oraz inne atrakcje
Impreza organizowana w ramach inicjatywy lokalnej.

Gminny Ośrodek Sportu
zaprasza

do wspólnego świętowania

DNIA DZIECKA
1 czerwca

obowiązuje promocyjna cena biletu 
wstępu na basen dla dzieci  

i młodzieży do 18 roku życia  
(wyokazaniu legitymacji szkolnej)

5 zł/90 min

ZABAWA PRZY 
SPÓŁDZIELNI

Dzień Dziecka, w ramach inicjatywy lokalnej, na terenie 
osiedla organizuje grupa mieszkańców sołectwa Osiedle 
Pawłowice za pośrednictwem Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Osiedle Pawłowice „RAZEM”. Zabawa odbędzie się  
1 czerwca na placu przy siedzibie spółdzielni. Będą zabawy  
i konkursy z nagrodami, dmuchańce, pokazy taneczne, a każ-
de dziecko otrzyma paczkę. Początek imprezy o godz. 16.00.

FESTYN RODZINNY 
W PNIÓWKU

Na zabawę dla całych rodzin zapraszają mieszkańcy 
Pniówka. 2 czerwca, od godz. 16.00 przy Domu Ludo-
wym, w ramach inicjatywy lokalnej, odbędzie się festyn 
rodzinny. W programie animacje, dmuchańce, fotobud-
ka, upominki i poczęstunek dla wszystkich.

FESTYN RODZINNY 
W GOLASOWICACH

3 czerwca o godz. 14.00 na boisku przy ul. Konopnickiej 
w Golasowicach odbędzie się festyn rodzinny. Dzieci 
będą mogły za darmo korzystać z dmuchańców: będzie 
zamek do skakania, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa. 
W programie pokaz udzielania pierwszej pomocy zapre-
zentowany przez harcerzy z Pawłowic, wóz strażacki  
z OSP Golasowice, zabawy sportowe, animacje, malo-
wanie twarzy oraz poczęstunek.

FESTYN SZKOLNY
20 maja o godz. 14.00

w plenerze przy boisku szkolnym  
ZSP golasowice

• występy artystyczne uczniów i przedszkolaków ZSP 
Golasowice
• zabawy i konkursy z Klaunem Dyzio
• konkurencje z nagrodami dla dzieci i dorosłych
• pokaz tańca towarzyskiego
• bezpłatne dmuchańce
• skręcanie zwierzątek z baloników
• bufet prowadzony przez Radę Rodziców 
• inne atrakcje

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!
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Z ŻYCIA GMINY

Nasi strażacy są najlepsi w powiecie!

Strażacy otrzymają nowoczesny sprzęt ratowniczy 

Strażacy naszej gminy odnieśli ogromny sukces. Zajęli czołowe miejsca we wszystkich kategoriach podczas Powia-
towych Zawodów Sportowo – pożarniczych, które 28 kwietnia odbyły się w Pszczynie.

Cztery defibrylatory oraz trzy zestawy ratownicze w ciągu najbliższych tygodni trafią do strażaków naszej gminy. 
Urządzenia zostaną zakupione w ramach wielkiego ogólnopolskiego programu wartego 100 milionów złotych, ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  

W zawodach wystartowało 19 drużyn, a nasi ochotnicy zajęli czo-
łowe miejsca, imponując świetną formą i przygotowaniem technicz-
nym. Tak dobre wyniki pozwalają naszym drużynom zakwalifikować 
się na zawody wojewódzkie. I tak, w Wojewódzkich Młodzieżowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych wystartują drużyny dziewcząt  

Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną 
wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. Gmina 
Pawłowice pozyskała 41 845,32 zł dotacji, czyli 99 proc. kosztów za-
kupu urządzeń. Wkład własny gminy do projektu to zaledwie 422,68 
zł. Umowa została zawarta 27 kwietnia między gminą Pawłowice 
a Ministerstwem Sprawiedliwości. W jej ramach każda z jednostki 

z Pielgrzymowic i Warszowic, drużyna chłopców z Warszowic, nato-
miast w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych wezmą 
udział drużyny kobiet z Warszowic i mężczyzn z Pawłowic. Zawody 
odbędą się 9 czerwca w Konopiskach pod Częstochową. Gratulujemy 
sukcesu i życzymy powodzenia. bs

Ochotniczej Straży Pożarnej, która należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, otrzyma defibrylator. Urządzenia do 
niesienia natychmiastowej pomocy trafią do:  OSP Pawłowice, OSP 
Warszowice, OSP Golasowice, OSP Pielgrzymowice. Zakupione zosta-
ną również trzy w pełni wyposażone zestawy ratownicze PSP R1, są 
to specjalistyczne torby ratownicze zawierające podstawowe sprzęty 
używane w nagłych wypadkach m.in. takie jak: butle tlenowe, worki 
samorozprężalne, szyny, kołnierze, zestawy ssące. W nowoczesne 
zestawy zostaną wyposażone  trzy jednostki: OSP Jarząbkowice, OSP 
Krzyżowice, OSP Pawłowice. 

To realna pomoc dla ofiar wypadków. Bo to właśnie strażacy  
z OSP często są pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich 
natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. 

Środki na zakup urządzeń służących do ratowania życia i zdrowia 
ludzi pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponen-
tem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz rozporządza pieniędzmi 
zasądzanymi od sprawców przestępstw. bs

Poniżej wyniki zawodów powiatowych:
Młodzieżowa drużyna dziewcząt:

I miejsce – OSP Pielgrzymowice
III miejsce – OSP Warszowice

Młodzieżowa drużyna chłopców
I miejsce – OSP Warszowice

Grupa „C" – kobieca drużyna pożarnicza 
I miejsce – OSP Warszowice
II miejsce – OSP Krzyżowice

Grupa „A" – męska drużyna pożarnicza
I miejsce – OSP Pawłowice

II miejsce – OSP Warszowice
III miejsce – OSP Jarząbkowice

Drużyna "Oldbojów"
II miejsce – OSP Warszowice
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SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

Drużyna dziewcząt OSP Warszowice.

OSP Pawłowice - zwycięzca w grupie męskich drużyn pożarniczych.
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KĄCIK PRAWNY

Umowa zawarta na 
odległość – czy wiesz 
jakie masz prawa?

Każdemu z nas zdarzyły się nietrafione zakupy  
w sklepie internetowym. O przysługującym nam prawie do 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość rozmawiamy 
z adwokatem Pauliną Pawełek.  

- Kim jest konsument?  
- Konsumentem bywa każdy z nas w różnych sytuacjach życia co-

dziennego. Jesteś nim robiąc zakupy w osiedlowym sklepie, kupując bilet 
czy też korzystając z usług fryzjerskich w pobliskim salonie. Zawierając 
umowę z przedsiębiorcą stajesz się konsumentem. Ważne jest jednak to, 
aby umowa ta nie była związana z działalnością gospodarczą - jeśli taką 
prowadzisz. Warto posłużyć się następującymi przykładami: 

Jan Kowalski kupił od Adama Nowaka samochód. Adam Nowak nie 
prowadzi działalności gospodarczej. W opisanej sytuacji Jan Kowalski  
nie zawiera umowy z przedsiębiorcą, a zatem nie jest konsumentem. 

Jan Kowalski kupił od Adama Nowaka samochód. Adam Nowak pro-
wadzi jednoosobową działalność gospodarczą – komis samochodowy. 
W tej sytuacji Jan Kowalski zawiera umowę z przedsiębiorcą, a zatem 
jest konsumentem. 

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą - firmę transportową. 
Adam Nowak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – komis 
samochodowy. Jan Kowalski kupił od Adama Nowaka samochód na 
potrzeby firmy, którą prowadzi. W opisanej sytuacji obaj panowie są 
przedsiębiorcami, a więc Jan Kowalski nie jest konsumentem. 

- Dlaczego jest to tak ważne? 
- Prawo chroni konsumenta w sposób szczególny, przyznając mu 

szereg uprawnień, które „nie-konsumentowi” nie przysługują. Jednym  
z najbardziej istotnych uprawnień przyznanych konsumentowi jest 
prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

- Co oznacza umowa zawarta na odległość? 
- Jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowane-

go systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej 
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia 
umowy włącznie. Najczęściej zawierane przez nas umowy na odległość 
to zakupy w sklepie internetowym.

- Jakie przysługują nam prawa, kiedy robimy zakupy przez 
Internet?

- Jednym w podstawowych praw zagwarantowanych przez przepisy 
ustawy o ochronie konsumenta jest prawo do odstąpienia od umowy. 
Odstąpienia nie należy mylić  z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem 
umowy. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą  
a strony umowy zobowiązane są do zwrotu tego, co w związku z zawar-
ciem umowy otrzymały. 

W przypadku zawarcia umowy na odległość konsumentowi przy-
sługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny  
w terminie 14 dni. W naszym przykładzie - zakupów w sklepie interneto-
wym - termin na odstąpienie od umowy liczymy od dnia następującego 
po dniu, w którym rzecz została dostarczona. Jeśli więc odebraliśmy 
towar 10 kwietnia 2018 roku, to termin na złożenie oświadczenia o odstą-
pieniu od umowy upływa w dniu 24 kwietnia 2018 roku. Dla zachowania 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie 
ma natomiast znaczenia, kiedy oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
do przedsiębiorcy dotrze. 

- Jak odstąpić od umowy? 
- W celu skutecznego odstąpienia od umowy należy złożyć przed-

siębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu 
powinniśmy zawrzeć nasze dane, dane przedsiębiorcy oraz informację 
o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem danych  zakupionego towaru, 
daty zawarcia umowy i odbioru towaru. Oświadczenie ma być wysłane 
do przedsiębiorcy, czyli złożone bezpośrednio u przedsiębiorcy lub 
nadane do niego listem poleconym albo wysłane pocztą elektroniczną. 
Często przedsiębiorcy umożliwiają konsumentowi złożenie oświadczenia 
na stronie internetowej, poprzez wypełnienie formularza odstąpienia 
od umowy. W tej sytuacji przedsiębiorca musi niezwłocznie potwierdzić 
(np. mailowo) fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

- A co z naszymi pieniędzmi?
- Często martwimy się czy na pewno pieniądze zostaną nam zwró-

cone, jak długo będziemy na ich zwrot czekać oraz kto poniesie koszty 
zwrotu rzeczy. Jak już zostało podkreślone na wstępie – odstąpienie od 
umowy powoduje, że umowa uważana jest za niezawartą. Co za tym 
idzie, strony mają obowiązek się ze sobą rozliczyć. Sprzedający ma obo-
wiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzy-
mania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy – z tym jednak zastrzeżeniem, że sprzedający ponosi koszty zwy-
kłego, najtańszego dostarczenia rzeczy. Co do zasady, pieniądze zostają 
zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, który został przez 
nas użyty. Jeśli więc dokonywaliśmy płatności przelewem pieniądze 
zwrócone zostaną w tej samej formie na nasz rachunek bankowy. 

Konsument zaś, ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie póź-
niej niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dla zachowania 
terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed upływem tego terminu. Co do 
zasady, to konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba 
że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumen-
ta o konieczności poniesienia tych kosztów. 

- Czy przedsiębiorca musi poinformować mnie o moich pra-
wach?

- Przepisy prawne nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków  
w tym m.in. obowiązek poinformowania konsumenta o sposobie i termi-
nie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza 
odstąpienia od umowy. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że 
konsument może od umowy odstąpić w terminie 12 miesięcy od dnia,  
w którym 14 - dniowy termin powinien upłynąć. Chyba, że przed upływem 
tego terminu przedsiębiorca pouczył konsumenta o przysługującym mu 
prawie do odstąpienia od umowy, wówczas termin do odstąpienia od 
umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji 
o tym prawie. Jeśli zatem otrzymaliśmy towar w dniu 3 kwietnia 2017 
roku i nie zostaliśmy pouczeni przez przedsiębiorcę o przysługującym 
nam prawie do odstąpienia od umowy, termin na złożenie stosowa-
nego oświadczenia upływa w dniu 17 kwietnia 2018 roku. Jednak jeśli  
w podanym wyżej przykładzie przedsiębiorca w dniu 1 sierpnia 2017 roku 
pouczył nas o przysługującym nam prawie do odstąpienia od umowy 
termin ten upływa w dniu 15 sierpnia 2017 roku. 

Dziękuję za rozmowę.
Szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie  

z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
Paulina Pawełek, adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką  

z siedzibą w Krakowie, filia w Golasowicach. 
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WYDARZENIA

Ruszył maturalny  
maraton!

Logistykę ma  
w małym palcu

4 maja rozpoczął się maturalny maraton, który zakoń-
czy się dopiero 23 maja. Tegoroczni maturzyści rozpoczęli 
sesję od obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka 
polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie 
podstawowym. Przed nimi jeszcze jeden pisemny egzamin 
z przedmiotów do wyboru.

Weronika Rajwa, uczennica 
III klasy Technikum Logistycznego 
w Pawłowicach wśród najlepszych 
młodych logistyków w Polsce.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach do matury 
przystąpiło 66 uczniów. Wśród uczniów panowały różne nastroje. – 
Stres był tylko na początku, przede wszystkim przed maturą z języka 
polskiego – mówi Agata Czerwińska ze Studzionki. – Podczas kolejnych 
egzaminów już się nie bałam.

Rozprawka o tęsknocie na podstawie „Lalki”
W piątek, 4 maja maturzyści zmierzyli się z pierwszym egza-

minem maturalnym z  języka polskiego. – W tym roku obchodzimy 
setną rocznicę odzyskania niepodległości, więc byliśmy pewni, że na 
egzaminie pisemnym z języka polskiego pojawią się wątki patriotycz-
ne. Spodziewaliśmy się „Dziadów” albo „Pana Tadeusza” – przyznaje 
Gabrysia Podeszwa. 

Przewidywania maturzystów nie sprawdziły się jednak. Jednym 
z zadań egzaminacyjnych było napisanie rozprawki na podstawie 
fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa. Maturzyści musieli odpowiedzieć 
na pytanie „Czy tęsknota jest siłą napędzającą ludzkie życie czy 

Zdolna uczennica zakwalifikowała się 
do finału 10. Ogólnopolskiej Olimpiady 
Logistycznej w Poznaniu. W organizo-
wanej przez Wyższą Szkołę Logistyki  
w Poznaniu olimpiadzie wzięło udział 
8745 uczniów z 284 szkół ponadgimna-

zjalnych z całej Polski. Do finału dotarło 62 uczestników reprezen-
tujących 46 szkół. Weronika zajęła 12 miejsce! Nagrodą za zdobyte 
miejsce był tablet i upominki. Weronika została również zwolniona  
z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Olimpiada cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, ale 

niszczącą”. Mogli też wybrać do analizy wiersz 
Ernesta Brylla „Bądźmy dla siebie bliscy bo nas 
rozdzielają”. 

– „Lalka” była miłym zaskoczeniem – dodaje 
Agata Czerwińska. – A temat rozprawki łatwy 
do analizy. 

Uczniowie musieli również powiązać epilog 
z Pana Tadeusza z fragmentem wiersza „Chleb” 
Tadeusza Różewicza, streścić tekst „Profesja 
stulecia” oraz uzasadnić dlaczego autor używa 
porównania „ludzie powtarzają jak papugi”. 

Matematyka łatwa
W poniedziałek, 7 maja maturzyści przystą-

pili do egzaminu z matematyki, a we wtorek 
8 maja zostały przeprowadzone egzaminy  
z języka angielskiego. 

Matura z matematyki na poziomie podsta-
wowym okazała się dla większości uczniów 

dość łatwa. Zadania były bardzo podobne do tych, które wielokrotnie 
przerabiali na zajęciach. – Byliśmy do matury bardzo dobrze przygoto-
wani – przyznaje Małgorzata Balcerzak. - Co miesiąc przerabialiśmy na 
lekcjach arkusze maturalne, nie było więc niespodzianek. 

Łatwy okazał się również egzamin z języka angielskiego. – Matura 
z języka angielskiego była w tym roku znacznie łatwiejsza niż w ubiegłym 
– mówi Paulina Łacny. – W ubiegłym roku nie poszło mi zbyt dobrze, 
dlatego postanowiłam poprawić wynik, bo z pozostałych egzaminów 
byłam zadowolona. 

Maturzystka powtórzyła maturę z języka obcego, bo zamierza 
dostać się na studia ekonomiczne. Rok przerwy wykorzystała na 
naukę oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego w bankowości. 

- Krótkie wypracowanie miało być wpisem na bloga, dotyczyło kursu 
językowego, z którego autor właśnie wrócił. Musieliśmy opisać miejsce 
kursu, największą zaletę kursu, jakie wybraliśmy zakwaterowanie  
i dlaczego oraz jakie problemy pojawiły się przy wyjeździe - mówi ma-
turzystka Dominika Hanslik z Krzyżowic. – Opisałam kurs w Górkach 
Wielkich, w którym wzięłam udział.  

Wyniki poznamy dopiero w lipcu
Sesja egzaminów pisemnych matury 2018 potrwa do 23 maja. 

Dodatkowe dwa dni będą jeszcze trwały egzaminy ustne z języków 
obcych. Aby zdać maturę, uczeń musi uzyskać co najmniej 30 proc. 
punktów z egzaminów obowiązkowych. Maturzyści muszą poczekać 
na wyniki do 2 lipca. 

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia.
 Sabina Bartecka

też firm logistycznych, które wyszukują tutaj przyszłych swoich pra-
cowników. Sukces w Olimpiadzie nie był jedynym naszej uczennicy. 
Weronika zajęła 5 miejsce podczas finału II Ogólnopolskiej Olimpiady 
Spedycyjno-Logistycznej, która w kwietniu odbyła się w Sopocie. 
Olimpiada składała się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego  
i centralnego - na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego 
w Sopocie.  – W ciągu 50 minut mieliśmy do rozwiązania test składający 
się z 25 pytań – wyjaśnia. – Trzeba było wyliczyć m.in. wielkość dostawy, 
koszty transportu itp. Trochę zabrakło mi czasu, aby odpowiedzieć na 
wszystkie pytania.

Do olimpiady Weronika przygotowywała się przez 4 miesiące. Trud 
się opłacił, bo w nagrodę otrzymała indeks na wydział ekonomiczny 
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. - Logistyka jest moją pasją. To 
fascynujący zawód, bo wymaga analizowania wielu danych równocze-
śnie dotyczących planowania, organizowania i kierowania transportem 
– opowiada. - Moim marzeniem jest praca w firmie spedycyjnej. Praktyki 
zawodowe, które mam w JAS FBG, umocniły mnie w tym przekonaniu. 

Weronika jest nie tylko bardzo pracowita i sumienna, ale też ambit-
na. Zamierza powalczyć o czołowe miejsce podczas przyszłorocznych 
edycji konkursów. Już teraz życzymy jej powodzenia. bs
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Z ŻYCIA GMINY

Są rzeczy piękne i …
23 kwietnia, w pielgrzymowickim Oddziale Zespo-

łu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie odbył się finał VII 
Konkursu Plastycznego nawiązujący do poezji Zbigniewa 
Herberta pt. „Są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szla-
chetne i podłe”.

Konkurs został zorganizowany przez Fundację „Moja Przyszłość”  
w ramach projektu „Bez barier – Jestem, Działam, Tworzę”, skiero-
wanego do osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z lo-
kalnych szkół gminy Pawłowice, a także zaprzyjaźnionych placówek 
kształcenia specjalnego spoza gminy. Zadanie zostało połączone  
z warsztatami artystycznymi, podczas których osoby niepełnospraw-
ne poznały technikę decoupage.

Zwycięzcy konkursu otrzymali upominki i dyplomy, a wszyscy 
obejrzeli premierowy spektakl w wykonaniu studentów Uniwersytetu 
Śląskiego Wydziału Artystycznego w Cieszynie, będący adaptacją 
baśni H.Ch. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. bs

Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice

Rowerem po zakątkach Augustowa
Jak majówka, to musik być rower. Przynajmniej dla członków Gminnego Koła PTTK w Pawłowicach.

Kilkudniowy odpoczynek nasi miłośnicy aktywnego spędzania 
wolnego czasu co roku wykorzystują, aby z perspektywy dwóch 
kółek poznać nowe zakątki Polski. Tradycji stało się zadość również 
w tym roku. Od 28 kwietnia do 2 maja, czterdziestoosobowa grupa 
rowerzystów zwiedzała najpiękniejsze miejsca Augustowa. 

Już pierwszy dzień rowerowej wyprawy zachwycił jej uczestników 
dzięki wspaniałym krajobrazom Puszczy Augustowskiej. Były jeziora, 
śluzy, kanały i jedna z ciekawszych atrakcji regionu – rzeka Czarna 
Hańcza. W drodze powrotnej odwiedzono Sanktuarium Matki Boskiej 
w Studzienicznej. Drugiego dnia wybrano się na wycieczkę doliną 
Rospudy. Rzeka, która uzyskała rozgłos dzięki protestom ekologów 
przeciwko budowie obwodnicy Augustowa, zachwyca swoim pięk-
nem. Ruiny Pałacu Paca w Dowspudzie wraz z przyległym parkiem, 
ryneczek w centrum miejscowości czy uroczysko „Święte Miejsce” były 
kolejnymi przystankami w czasie rowerowej wyprawy. Zakończenie 
rajdu świętowano nad Jeziorem Wigry. Dla najmłodszych nie lada fraj-

Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice

dą była Wigierska Kolejka Wąskotorowa i jej muzeum w miejscowości 
Płociczno. Nie zabrakło również czasu na odpoczynek nad brzegiem 
jeziora. Droga powrotna wcale nie ustępowała atrakcyjnością same-
mu parkowi. Leśne dukty wzdłuż rzeki Blizny, kilka leśnych jeziorek 
i wspaniała atmosfera na długo pozostaną w pamięci uczestników 
rowerowej wyprawy. 

- Podsumowując naszą wyczkę: w ciągu trzech dni dwa razy trzeba 
było wymieniać dętkę, raz oś w rowerze, było również kilka spektaku-
larnych wywrotek, ale ostatecznie wszyscy szczęśliwie dotarli do mety 
i przejechali 190 km po wspaniałych szlakach rowerowych Puszczy 
Augustowskiej – komentuje Mirosław Kordiak, prezes Gminnego Koła 
PTTK w Pawłowicach. bs

Przedszkolaki  
w muzeum Janosika

25 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach 
projektu „Mieszkańcy polsko – słowackiego pogranicza odkry-
wają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze 
euroregionu”, realizowanego przez Przedszkole w Modrzewio-
wym Ogrodzie i Przedszkole w Terchovej na Słowacji.

Przedszkolaki pojechały na Słowację wraz ze swymi rodzicami, 
dyrektorką placówki Zofią Musiał oraz wychowawczyniami Mag-
daleną Stuchlik i Lucyną Wiśnicką. Tym razem zaplanowane było 
zwiedzanie Terchovej, dużej wsi w północnej Słowacji, znajdującej się 
na pograniczu Małej Fatry i Gór Kisuckich. Atrakcją było odwiedzenie 
muzeum Janosika, który urodził się w Terchovej 25 stycznia 1688 r. 
Ciekawostką jest fakt, że w 2013 r. tradycyjna muzyka z Terchovej zo-
stała wpisana na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. 

Kolejne spotkanie obu grup odbędzie się pod koniec maja na 
Szyndzielni w Bielsku – Białej. Projekt jest 
współfinansowany z programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020. bs

zd
j. P

TT
K

zd
j. P

TT
K

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. a

rc
hi

w
um

 p
rz

ed
sz

ko
la



9RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Żeby dziecko było 
bezpieczne

Bieg Pawłowicki  
– startujemy!

Pokaz ekologicznych 
kotłów

We wtorek, 24 kwietnia, w Centrum Kultury w Paw-
łowicach odbyło się szkolenie w ramach kampanii „Moje 
bezpieczne (?) dziecko”, której inicjatorami są śląska policja 
i ośrodek Metis. 

W ostatnią niedzielę sierpnia po raz kolejny spotkamy 
się w Parku ks. prof. Stanisława Pisarka, aby wziąć udział  
w sportowej imprezie dla wszystkich – Biegu Pawłowickim.

Wśród 160 uczestników seminarium znaleźli się: nauczyciele, 
pedagodzy, kuratorzy, policjanci i inni specjaliści pracujących na 
co dzień z dziećmi oraz z młodzieżą. Wykład prowadzony był przez 
psychologów ośrodka metodyczno-edukacyjnego oraz profilaktyka 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestnicy szkolenia 
wysłuchali cennych wskazówek jak pomagać rozpoznać zagrożenia 
i chronić dzieci przed czynami pedofilskimi. Warto dodać, że w woj. 
śląskim wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez pedofilów. 
Coraz częściej przestępcy kontaktują się z ofiarami przez internet. 
W 2016 roku doszło w woj. śląskim do 339 przestępstw związanych 
z pedofilią.

To już czwarta edycja tego 
wydarzenia, które z roku na 
rok ściąga do Pawłowic tłumy 
mieszkańców oraz gości spoza 
gminy. Bo Bieg Pawłowicki to nie 
tylko zmagania profesjonalistów  

o najlepszy czas na 5 km, ale przede wszystkim dobra zabawa dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Nawet jeżeli nie jesteś sportowcem, warto 
zajrzeć do pawłowickiego parku, bo oprócz zawodów sportowych 
organizatorzy przygotowują dodatkowe atrakcje dla całych rodzin.

1 maja, rozpoczęła się elektroniczna rejestracja zawodników na 
bieg Pawłowicki na dystansie 5 km. Zawodnicy zgłaszają swój udział 
w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego on–line.

O uczestnictwie w biegu decyduje nie sam fakt zapisu, ale doko-
nanie opłaty startowej w systemie firmy PULSAR. Kto pierwszy – ten 
lepszy. Tylko do końca lipca koszt udziału w biegu wynosi 20 zł. Później 
za start trzeba będzie zapłacić 30 zł. Zapisy elektroniczne kończą się 
17 sierpnia, o ile wcześniej nie zostanie wykorzystany limit 500 zawod-
ników, a doświadczenie uczy, że właśnie tak może być, dlatego nie 
warto czekać do ostatniej chwili. Gdyby jednak okazało się, że po 17 
sierpnia wolne miejsca ciągle jeszcze będą, chętni będą mogli zapisać 
się jeszcze w dniu zawodów, ale wtedy już za 40 zł. Młodzież w wieku 
od 12 do 18 lat przez cały czas trwania zapisów za udział w biegu płaci 
tylko 10 zł! Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego należy podać 
rozmiar koszulki, która znajdzie się w pakiecie startowym zawodnika.

Informacje o rozmiarach koszulek, regulamin biegu oraz link do 
zapisów znajdują się na stronie www.pawlowice.pl.

    Gmina Pawłowice uchwaliła Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji na lata 2018-2019, w ramach którego 476 właścicieli nierucho-
mości będzie mogło ubiegać się o dotację, o którą Gmina stara się  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Wciąż jednak wielu mieszkańców nie wie jaki wybrać 
kocioł czy też poszukuje instalatora. Dlatego dla osób niezdecydo-
wanych lub planujących wymianę starych kotłów węglowych na 
ekologiczne kotły gazowe lub kotły węglowe i na biomasę w klasie 
5, zostanie zorganizowana wystawa, podczas której będą  mogli oni 
rozwiać swoje wątpliwości i poznać nowe rozwiązania dotyczące 
ogrzewania pomieszczeń.

Który kocioł jest najlepszy? Szukasz ekologicznych i ekono-
micznych rozwiązań? Chcesz nawiązać kontakt z instalatorem? 

Przyjdź na pokaz podczas XXVII Dni Gminy Pawłowic!

27 maja 2018 r. (niedziela)
godz. 15.00 – 20.00

Parking przy Urzędzie Gminy Pawłowice
Mieszkańcy będą mieć możliwość obejrzenia kotła, poznania 

zasad jego działania, skalkulowania kosztów i uzyskania fachowej 
porady instalatorów.

Zgłoszenia wystawców i instalatorów przyjmowane są do 24 maja 
pod numerem telefonu: 32  47 56 322 lub poprzez email: w.bazgier@
pawlowice.pl.

 Kronika Policyjna
Śmigłowiec lądował na dwupasmówce:  

uratowano dziecko
W niedzielę, 6 maja w godzinach wieczornych, doszło do 

bardzo groźnego zdarzenia na DK-81. Ratowano dziecko, którego 
życie było zagrożone. Dziecko z podejrzeniem obecności ciała 
obcego w oskrzelach było transportowane do szpitala na Śląsku. 
Doszło do zatrzymania krążenia. Ratownicy natychmiast zatrzy-
mali karetkę i rozpoczęli reanimację. Przywrócono funkcje życiowe 
dziecka. Żeby skrócić czas dotarcia do szpitala, podjęto decyzję 
o zadysponowaniu śmigłowca ratunkowego. Strażacy z Pawłowic 
zabezpieczyli prowizoryczne lądowisko w rejonie skrzyżowania 
"Wiślanki" z ulicą Zjednoczenia.

Wieczorna kraksa na DK-81 w Warszowicach
26 kwietnia, około godziny 21.00, na drodze krajowej nr 81  

w Warszowicach, na pasie w kierunku Katowic zderzyły się dwa 
pojazdy. Jeden z nich dachował. Uczestnicy trafili do szpitala, ale 
ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynika, że do zdarzenia doprowadziła kierująca fordem, która 
wymusiła pierwszeństwo na kierowcy kia. Samochód wytrącony 
z toru jazdy zjechał z drogi do przydrożnego rowu i dachował. 

Złodzieje nie próżnują
Wystarczyła chwila nieuwagi i mieszkaniec Pawłowic po-

zbył się kurtki, którą na chwilę zawiesił na ławce przy ul. Polnej  
w Pawłowicach Osiedlu. W kieszeni kurtki znajdował się portfel 
z dokumentami, kartą do bankomatu i pieniędzmi oraz telefon 
komórkowy marki Huawei P8. Do kradzieży doszło 27 kwietnia 
w południe.

Zaledwie godzinę wcześniej, miało miejsce włamanie przy ul. 
Wojska Polskiego. Nieznany sprawca poprzez wyważenie drzwi 
balkonowych włamał się do mieszkania. Jego łupem padł laptop 
Asus wartości 1000 zł.       

Już 19 maja ponownie zapraszamy na 
Pchli Targ do Pawłowic

Właścicieli niepotrzebnych ubrań, książek, płyt, bibelotów, 
zabawek, domowych drobiazgów, przedmiotów kolekcjoner-
skich itp. zapraszamy do wzięcia udziału w Pchlim Targu, który 
19 maja 2018 r., odbędzie się na targowisku i przyległym placu 
w centrum Pawłowic od 9.00 do 13.00. To dobra okazja do po-
zbycia się z domu rzeczy, z których nikt nie korzysta, zarobienia 
paru groszy i dobrej zabawy. Na pchlim targu w role sprzedaw-
ców może wcielić się również młodzież od 15 roku życia, pod 
warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 
32/ 4756 356 lub 32/ 4756 340.
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8 czerwca, godz. 17.00, Centrum Kultury
Bilety w cenie: 8 zł i 12 zł

Ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk  
w Pawłowicach

     Autor „Traktatu o Jezusie Chrystusie” oraz „Przyjaciela grzeszników. Boga portret własny”,  
a także współautor m.in. takich książek, jak: „Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu” (z Jerzym Ve-
tulanim), „Niebo dla średnio zaawansowanych” (rozmowy prowadzone przez Szymona Hołow-
nię) spotka się z mieszkańcami naszej gminy podczas uroczystości w kościele Jana Chrzciciela.

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk, prezbiter Archidiecezji katowickiej, sekretarz II Synodu katowic-
kiego Kościoła, doktor teologii dogmatycznej będzie gościem specjalnym czuwania w wigilię 
Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość odbędzie się 19 maja w kościele św. Jana Chrzciciela 
w Pawłowicach. Eucharystia rozpocznie się o godz. 18.00, a całość zakończy się o 21.00 Ape-
lem Jasnogórskim. Duchowny będzie przewodniczył mszy świętej, wygłosi homilię i wystąpi 
podczas konferencji.  bs  

Zielony Kopciuszek” - teatrzyk dla dzieci
Okrutny los skazał Kopciuszka na mieszkanie z macochą  

i dwiema brzydkimi siostrami. Jednak Kopciuszek nie rezygnuje 
z marzeń. Przecież może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół  
– Motylka Emilki i Szczurka Burka. Staną oni na wysokości zada-
nia, by wszystko potoczyło się jak w bajce – magiczna przemiana 
w księżniczkę pozwoli Kopciuszkowi dotrzeć na bal, na którym 
spotka wymarzonego księcia. Zgodnie jednak z treścią bajki 
o Kopciuszku, czar pryska o północy. Dlaczego? Bo królewicz 
okazuje się Księciem Bałaganem, który nie dba o przyrodę. 
Kopciuszek nie chce żyć w królestwie, nad którym unosi się 
smog, a ludzie nie segregują śmieci. Jak odnaleźć drogę do serca 
Kopciuszka, rozkochanego w czystej naturze? Wraz z dziećmi 
Książę będzie poszukiwał odpowiedzi na to pytanie.

Atutem spektaklu, który bawi widzów, zarówno tych najmłod-
szych, jak i ich rodziców, są śpiewane na żywo piosenki, barwna 
scenografa i ręcznie wykonane kostiumy.

zd
j. a

rc
hw

iu
m



11RACJE GMINNE

KULTURA

Sukcesy naszych  
zespołów

Trzy nagrody dla „Animato”

Biblioteka jest fajna!

Z przyjemnością informujemy o sukcesach zespołów 
śpiewaczych naszej gminy. Mamy powody do dumy!

Chór „Animato”, działający przy parafii św. Jana 
Chrzciciela w Pawłowicach, zdobył trzy nagrody podczas VI 
Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach.

W ramach Tygodnia Bibliotek, który trwał od 8 do15 
maja, na terenie gminy zorganizowano wiele imprez pro-
mujących czytelnictwo i zachęcających do odwiedzenia 
bibliotek.

Zespoły „Talizman” i „Jarząbkowianki” zdobyły I i II miejsca podczas 
XXV Międzynarodowego Przeglądu „ZŁoty Kłos” Euro – Folklor 2018. 
Konkurs odbył się pierwszego i trzeciego maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zebrzydowicach. W przeglądzie udział wzięło 80 zespołów, 
zarówno dziecięcych, jak i dorosłych.

Obydwa zespoły zaprezentowały ludowe pieśni na scenie am-
fiteatru przy GOK-u. Zespół „Talizman” zdobył I nagrodę, a zespół 
„Jarząbkowianki” - drugą. - Zdecydowałyśmy się na dwie bardzo 
stare pieśni, zebrane przez śp. Mariana Cieślę. Obydwie piosenki mają 
co najmniej 100 lat – mówi Gabriela Gwiszcz, instruktorka zespołu 
„Talizman”. - Wykonałyśmy je dokładnie tak jak przekazano je panu 
Marianowi – z zachowaniem nut i akcentów. Dla obydwu zespołów 
przegląd w Zebrzydowicach jest bardzo szczęśliwy. Rzadko zdarza 

się naszym zespołom wracać z przeglądu z pu-
stymi rękoma. Dla zespołu „Talizman” wygrana  
w przeglądzie jest już czwartą w ciągu kilkunastu 
lat! Zespół „Jarząbkowianki”, którego instruktorem 
jest Grzegorz Pakura, wygrał m. in. przegląd w 2008 
roku, a rok później zdobył drugie miejsce.           

Nasze zespoły w Hałcnowie
Zespoły śpiewacze działające przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Pawłowicach „Retro” i „Talizman” 
wzięły udział w III Prezentacjach Twórczości Artystycznej Seniorów, 
które 21 kwietnia odbyły się w Hałcnowie.

Wydarzenie z udziałem 140 wykonawców okazało się  popisem 
talentów i umiejętności seniorów. W Hałcnowie zaprezentowały się 
zespoły teatralne, kabaretowe, wokalne i taneczne. Zespoły „Retro”  
i „Talizman” wystąpiły w kategorii piosenka. Zespół „Retro” z Pniówka 
został nagrodzony za profesjonalne wykonanie utworów: „Różo 
moja” oraz „Żeby się ludzie kochali”, natomiast pawłowicki „Talizman” 
za „umiejętność współtworzenia wokalno – instrumentalnego”. bs

W przeglądzie, który odbył się 22 kwietnia, rywalizowały ama-
torskie chóry dorosłych, chóry dziecięce oraz zespoły wokalne. 
Pawłowicki chór zgarnął trzy nagrody. Zdobył I miejsce w kategorii 
chórów mieszanych, otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie 
utworu obowiązkowego oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta  
- Małgorzaty Lucjan. bs     

W czwartek, 10 maja, w pawłowickim parku odbył się piknik dla 
najmłodszych czytelników. Jego motywem przewodnim była „Loko-
motywa” Jana Brzechwy. Kolorowy, bajkowy korowód, prowadzony 
przez Żuczka przeszedł spod Urzędu do parku. Piękna pogoda i dobre 
humory udzieliły się wszystkim, tym bardziej, że w parku czekała 
przyjaciółka Żuczka - Biedronka, zapraszając do wspólnej zabawy, 
śpiewu, tańca oraz licznych konkursach.

Z Ewą Chotomską o książkach
Dzień wcześniej, w spotkaniu z Ewą Chotomską uczestniczyły 

przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas szkoły w Pielgrzy-
mowicach. Podczas wesołej zabawy przeplatanej muzyką, tańcem  
i wspólnym śpiewem, artystka opowiadała o swojej karierze w telewi-
zji, wspominała swoją mamę - znakomitą pisarkę Wandę Chotomską 
oraz czytała fragmenty jej twórczości. Radosne spotkanie zakończyło 
się pozowaniem do wspólnych zdjęć i kolejką po autograf.

Nowi czytelnicy w Golasowicach
Biblioteka publiczna oraz szkolna w Golasowicach zorganizowały 

spotkanie dla klas I-III z okazji pasowania na czytelnika uczniów klasy 
I. Pierwszoklasiści poznali zwyczaje panujące w bibliotece, oglądając 
teatrzyk „Hece w bibliotece" Teatru Moralitet. Mali czytelnicy wypoży-
czyli też swoją pierwszą książkę, a na pamiątkę spotkania otrzymali 
zakładkę. bs
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SPORT

Dziewczyny nieźle 
kopią piłkę

Trzecia w Polsce!

Piłkarki z Pielgrzymowic najlepiej kopią piłkę nożną 
na boisku. Dziewczęta najpierw wygrały turniej gminny, 
a następnego dnia zdobyły srebro podczas zawodów po-
wiatowych.  

7 maja, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach 
odbyły się Gminne Zawody Piłki Nożnej Dziewcząt. Do rywaliza-
cji o tytuł najlepszego zespołu w Gminie Pawłowice przystąpiły 
tylko trzy drużyny. Od początku inicjatywę przejęły dziewczyny  
z Pielgrzymowic, które zdeklasowały swoje rywalki, wygrywając 1:0  
z gospodarzami i 3:0 z drużyną SP-1 Pawłowice.

Paulinka Trzaskalik zdobyła brązowy medal podczas Indywi-
dualnego Pucharu Polski do lat 6. Dziewczynka z dorobkiem 7,5/9 
pkt. uplasowała się wśród najlepszych szachistek w Polsce! Zdolna 
szachistka była o krok od zdobycia tytułu Mistrzyni Polski. - Wygrana 
w ostatniej rundzie dawała naszej zawodniczce złoty medal. Jednak po 
bardzo emocjonującej walce ostatecznie partia zakończyła się remisem 
– komentuje Jan Milanowski, prezes Stowarzyszenia Szachowego 
Gminy Pawłowice, którego szachistka jest członkinią. 

Jest to ogromny sukces tej małej dziewczynki o wielkim talencie! 
Życzymy jej dalszej radości z gry w szachy i sięgania po kolejne 
laury. bs

Brąz dla Krzysztofa!
     28 kwietnia, w hali MOSiR w Żorach 

odbył się IV Międzynarodowy Turniej 
Karate Kyokushin SARI CUP. W czwartej 
odsłonie tej sportowej i cieszącej się 
dużą popularnością imprezie sportowej 
wzięło udział około 360 zawodników  
z 32 klubów reprezentujących 5 federacji 
pełno kontaktowego karate kyokushin: 
KWF, WKB, IKO, SHIN, IFK. W tej doboro-
wej stawce znalazł się Krzysztof Wyrwich, 
zawodnik Pawłowickiego Klub Karate 
Kyokushin, Nasz sportowiec zdobył  
III miejsce w kategorii Full Kontakt Kumite 
Seniorzy – 70 kg. Gratulujemy! 

Już następnego dnia piłkarki z Pielgrzy-
mowic rywalizowały o miano najlepszej 
drużyny piłkarskiej powiatu pszczyńskiego. 
Zmierzyły się z mistrzyniami poszczególnych 
gmin. W meczu ze Studzionką, po bramce 
Magdaleny Wojewodzic, nasza drużyna 
wygrała 1:0. Kolejny pojedynek z Kryrami 
zakończył się bezbramkowo, ale już w meczu 
z Miedźną padła najpiękniejsza bramka całe-
go turnieju. Celne trafienie z połowy boiska 
zanotowała niezwykle utalentowana Natalia 
Dziadek. – Piłka nożna to fajny sport, inny od 
wszystkich – przyznaje zawodniczka, która 
jest kapitanem drużyny. Jej gra wzbudza 
zachwyt, a sama piłkarka otrzymała propo-
zycję gry w KKS „Wisła” Skoczów. – Problemem 
są dojazdy na treningi - przyznaje piłkarka.

W „Wiśle” Skoczów od roku gra jej młod-
sza koleżanka Magdalena Wojewodzic. – Ze 
swoją drużyną uczestniczę w rozgrywkach 

ligowych. Przed nami dwa ważne mecze, które zdecydują o naszym 
awansie na 2 miejsce – przyznaje zawodniczka.  – Na pewno przez ten 
rok mocno rozwinęłam swoje umiejętności piłkarskie. 

Turniej w Goczałkowicach dziewczęta z Pielgrzymowic zakończyły 
na drugim miejscu, przegrywają jedynie z drużyną gospodarzy,  
w składzie której były piłkarki kadry Śląska i reprezentantki klubów 
sportowych. – Na pewno brakuje nam umiejętności i wyszkolenia  
– przyznają piłkarki. – Mamy jednak duże chęci i zapał do gry. Piłka noż-
na bardzo nam się podoba i chciałybyśmy ją trenować systematycznie.            

W drużynie SP Pielgrzymowice zagrały: Anna Szuścik, Patrycja 
Herman, Joanna Bułka (bramkarka), Natalia Dziadek (kapitan), 
Klaudia Stuchlik, Dominika Graca, Julia Trybała, Karolina Baron, 
Magdalena Śleziona oraz Magdalena Wojewodzic. bs    

UWAGA!
Z powodu zawodów pływackich

Za utrudnienia przepraszamy

19 maja (sobota)
basen będzie nieczynny

20 maja (niedziela)
basen będzie czynny 

od godz. 1500
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości, refleksji

 oraz planów na Nowy Rok.

Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
AKTUALNIE NAJTAŃSZY NA RYNKU

PROMOCJA
KREDYT CZTERY 

PORY ROKU
OFERUJEMY:
• korzystne oprocentowanie
• 0 zł za rozpatrzenie wniosku
• 0 zł za wcześniejszą spłatę kredytu
• szybką decyzję kredytową
• minimum formalności

MAMY RÓWNIEŻ W SWOJEJ OFERCIE
LOKATY

O ZRÓŻNICOWANYCH TERMINACH 
I ATRAKCYJNYM OPROCENTOWANIU,

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
TAKŻE SPECJALNĄ OFERTĘ DLA MŁODZIEŻY I JUNIORÓW 

na niezwykle korzystnych warunkach
Serdecznie zapraszamy do placówek naszego Banku

www.bspawlowice.pl   tel. 32- 4721924

SPEŁNIJ MARZENIA 
Z KREDYTAMI
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REKLAMY 

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 391 23 03 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

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

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

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

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

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

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

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

                      
               
 

 

OFERUJEMY: 
- WĘGIEL ORZECH

- WĘGIEL GROSZEK

- WĘGIEL EKOGROSZEK

- WĘGIEL RETOPAL 

S K Ł A D
O P A Ł U

ADRES: 
WARSZOWICE, UL. PSZCZYŃSKA 140

KONTAKT:

600 029 967 , 600 029 965

SKŁAD
OPAŁU

OFERUJEMY:
 • WĘGIEL ORZECH

 • WĘGIEL GROSZEK
 • WĘGIEL EKOGROSZEK

 • WĘGIEL RETOPAL
ADRES:

WARSZOWICE, UL. PSZCZYŃSKA 140
KONTAKT:

600 029 967, 600 029 965

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ!

WYSOKA JAKOŚĆ

NISKA CENA!

CATERINGI
Restauracja Pielgrzymówka

…Szykowania problem z głowy – z nami 
na każdą imprezę będziesz gotowy!

Catering już od 25 zł/osobę!
Pyszne dania obiadowe, szeroki  

wybór ciast, sałatek i zimnej płyty!

Oferujemy również koryta biesiadne!
Transport gratis – do 5 km!

Szczegóły pod numerem: 32 214 60 43 lub w restauracji
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przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, jak i członkowie profe-
sjonalnych grup tanecznych. Miłośnicy tańca nowoczesnego konkuro-
wali o tytuł najlepszego w kilkunastu kategoriach, m.in. hip-hop, disco 
dance, modern jazz, show dance.

Świetne występy przygotował pawłowicki Klub Sportowy „Active”, 
który zdobył aż trzy statuetki. Złoto zdobyły grupy: "Gymnastic Girls"  
i "Give me a break”, a srebro tancerki „Silver Roses". Klub był współorga-
nizatorem konkursu, a jego tancerki wcieliły się w rolę wolontariuszek.    

Organizatorem wydarzenia, którego honorowym patronem był 
wójt Franciszek Dziendziel, była Fundacja IMPULS Fabryka Kreatyw-

ności z Jastrzębia-Zdroju 
przy współudziale gmi-
ny Pawłowice, Szkoły 
Podstawowej nr 12 im. 
Jerzego Kukuczki z Ja-
strzębia -Zdroju, Publicz-
nego Przedszkola nr 20 
z Jastrzębia-Zdroju oraz 
Gminnego Ośrodka Spor-
tu w Pawłowicach. bs

GMINNE
RACJE

Wielu mieszkańców skorzystało ze słonecznej pogody i postanowiło niedzielne popołudnie, 6 maja, spędzić na 
„Pikniku Majowym”, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsce pikniku – park przy inhalatorium, a także słoneczna pogo-
da i atrakcyjny program przyczyniły się do powodzenia tej imprezy. 
Piknik rozpoczął się koncertem laureatów XXI Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej. Utalentowani wokaliści zaśpiewali piosenki, 
które zaprowadziły ich na podium, otrzymali też nagrody. 

Na scenie ustawionej przed inhalatorium wystąpiła  grupa wokalna 
Fantazja, liczną publiczność „czarował” magik, a taneczne przeboje 
zagrał zespół Pepiniera Brass Band! 

Było wiosennie i bardzo energetycznie. Dzieciaki szalały na dmu-
chańcach, uczestniczyły w konkursach i zabawach, a wszyscy mogli 
poczęstować się tortem przygotowanym przez Megafrajdę, która 
podczas pikniku świętowała jubileusz 5-lecia istnienia.

Nie brakowało artystycznych doznań! Na zakończenie wszystkich 
uczestników pikniku zaproszono do Centrum Kultury na spektakl "Sen 
letniego wieczoru" w wykonaniu grupy teatralnej TRiA. bs

Tancerze opanowali 
halę sportową

Ponad 600 tancerzy 
ze szkół tańca z całej Pol-
ski zaprezentowało swoje 
umiejętności podczas  
II Ogólnopolskiego Kon-
kursu Tańca School Dan-
ce, który 27 i 28 kwietnia 
odbył się w Hali Sporto-
wej w Pawłowicach.

Przez dwa dni hala sporto-
wa aż eksplodowała od energii 
tancerzy i ich niezwykłych 
umiejętności. W drugiej od-
słonie tanecznego konkursu 
swoje popisy dały zarówno 

Majówka w parku przy inhalatorium

zd
j. G

O
K 

Pa
w

ło
w

ic
e

zd
j. a

rc
hi

w
um

 o
rg

an
iza

to
ra

zd
j. a

rc
hi

w
um

 o
rg

an
iza

to
ra


