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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Kanalizacja na Zielonej

Nowe znaki, nowa 
organizacja ruchu

Pierwsze koszenie

Dobiega końca budowa kanalizacji ciśnieniowej  
w rejonie ulic Zielonej i Podlesie w Pielgrzymowicach. Prace 
będą kosztować 1,5 mln zł.

Ruszyły prace nad wdrożeniem nowej organizacji 
ruchu w sołectwach Pawłowice oraz Osiedle Pawłowice.

Zakończyło się pierwsze koszenie traw w gminie 
Pawłowice.

Obecnie Zakład Robót Inżynieryjno–Budowlanych z Międzybro-
dzia Bialskiego prowadzi prace związane z zagospodarowywanie 
terenu w rejonie przepompowni. Ich uruchomienie planowane jest  
w czerwcu. Ze względu na ukształtowanie terenu w tym rejonie budowa 
przepompowni była konieczna, aby przetłoczyć ścieki na teren poło-
żony wyżej i stamtąd grawitacyjnie skierować je w stronę oczyszczalni.   

Przy okazji budowy kanalizacji wymieniany jest fragment na-
wierzchni ul. Zielonej. Betonowe płyty na odcinku ok. 220 m zostały 
zastąpione podwójną warstwą asfaltu. bs

Projekt wielokrotnie był konsultowany i omawiany z przedstawi-
cielami policji, starostwa powiatowego oraz rady sołeckiej Pawłowic 
i Osiedla Pawłowice. Był również tematem spotkań Komisji Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego celem jest uporządkowanie 
oznakowania pionowego i poziomego znajdującego się na drogach 
gminnych. Zostaną zlikwidowane tzw. „strefy zamieszkania”, a w ich 
miejsce wprowadzone „strefy ograniczonej prędkości”. Co to oznacza 
dla kierowców? Przede wszystkim samochody będą mogły poruszać 
się z maksymalną prędkością 30 km/h (do tej pory obowiązywało 
ograniczenie do 20 km/h). Na wniosek mieszkańców prowadzących 
działalność gospodarczą zwiększony zostanie również tonaż na dro-
gach gminnych z 3,5 tony do 10 ton.

Natomiast kilka tygodni wcześniej przeprowadzono prace zwią-
zane z wymianą istniejących progów zwalniających na ul. Nowej,  
ul. Górniczej, ul. Pukowca oraz ul. Wojska Polskiego. Zostały również 
zlikwidowane progi z kostki brukowej na ul. Szkolnej, ale na czas 
wdrażania nowej organizacji ruchu, w rejonach szkół zamontowano 
progi tymczasowe z gumy.

Zakończenie prac związanych z robotami drogowymi, wymianą 
oznakowania oraz wdrożeniem nowej organizacji ruchu planowane 
jest do końca czerwca. bs

Wykoszone zostały trawy znajdujące się na poboczach zarówno 
dróg gminnych, jak i powiatowych. W czerwcu odbędzie się drugie 
koszenie, które potrwa do 20 czerwca. Natomiast za koszenie dróg wo-
jewódzkich i krajowych odpowiadają ich zarządcy, czyli Zarząd Dróg 
Wojewódzkich oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.      

Trwają również remonty cząstkowe dróg - tzw. remonty pozimowe, 
a także odnawiane jest oznakowanie poziome dróg w miejscach,  
w których jest ono niewidoczne.

Liczymy na wyrozumiałość kierowców podczas wszystkich prac 
na drogach. Prosimy o ostrożną jazdę. bs

Wandale niszczą 
wiaty przystankowe

Rozbite szyby i zniszczone kosze. Wandale upodo-
bali sobie wiaty przystankowe znajdujące się w Pniówku. 
Wszystkie zostały uszkodzone.

W ciągu kilku tygodni chuligani wybili w sumie siedem szyb w trzech 
wiatach znajdujących się na terenie sołectwa. Do pierwszego aktu 
wandalizmu doszło w marcu, a ostatni miał miejsce podczas weekendu 
18-19 maja. Za każdym razem do zniszczeń dochodziło właśnie w czasie 
wolnych dni.   

Po każdej takiej sytuacji pracownicy Gminnego Zespołu Komunal-
nego zajmowali się sprzątaniem i zabezpieczeniem zdemolowanych 
przystanków. Wymiana tylko jednej szyby kosztuje 800 zł. Sprawę 
zgłaszano też na policję.

W wielu przypadkach złapanie wandali odpowiedzialnych za 
zniszczenia jest bardzo trudne, dlatego prosimy mieszkańców, którzy 
byli świadkami niszczenia przystanku lub z jakiegoś innego źródła do-
wiedzą się o sprawcy, o kontakt z Urzędem Gminy lub z policją. Trzeba 
pamiętać, że koszty napraw, wymiany przystanków i wiat pokrywane 
są z budżetu gminy. Dlatego postanowiono na razie nie wymieniać 
uszkodzonych szyb. 

Do dewastacji doszło także w Golasowicach, gdzie na ul. Zawadzkiego 
i ul. Konopnickiej zniszczone zostały znaki znajdujące się wzdłuż drogi. bs
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy nie chcą 
wydobycia  
w Krzyżowicach!

Woda zaczęła się 
przelewać przez wał

Wybór ławników na 
kadencję 2020-2023

- Koniec z degradacją Krzyżowic – mówił podczas 
zebrania mieszkaniec Krzyżowic. – Chcemy normalnie żyć  
i będziemy robić wszystko, aby eksploatacji węgla tutaj nie było. 

Intensywnie padający deszcz nie oszczędził naszej 
gminy. Na ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach konieczna była 
interwencja strażaków. 

Do końca października Rada Gminy Pawłowice wybie-
rze nowych ławników na kadencję 2020-2023.

W poniedziałek, 20 maja w Krzyżowicach odbyło się zebranie 
mieszkańców. Zostało zwołane przez sołtyskę Beatę Walę w związku  
z  obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ 
w Katowicach o wszczęciu postępowania na wniosek Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Wydobycie węgla i metanu, 
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Żory-Warszowice” w granicach 
obszaru górniczego „Borynia".

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor techniczny i kierownik działu 
szkód górniczych Ruchu Borynia oraz kierownik działu mierniczo-
-geologicznego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, a także przedstawiciele 
samorządu: wójt Franciszek Dziendziel, przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowice Andrzej Szaweł, radny Piotr Fojcik i pracownicy urzędu. 

Z nocy z 22 na 23 maja po intensywnych opadach deszczu, na od-
cinku szkód górniczych przy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, poziom 
wody w potoku Pawłówka podniósł się do wysokości korony wałów.  
W pewnym miejscu woda zaczęła przelewać się przez wał. Istniało duże 
zagrożenie, że dojdzie do przerwania wału oraz zalania budynków 
mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się po obu stronach wału.

Interweniowała straż pożarna z Pawłowic i Warszowic oraz Przed-
siębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji z Jastrzębia-Zdroju 
(PGWiR). Strażacy zabezpieczyli newralgiczne odcinki wału workami 
z piaskiem, natomiast PGWiR zamontowało dwie pompy, w celu ob-

W gminie Pawłowice wybranych zostanie: 3 ławników do orzeka-
nia w Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz 8 ławników do orzekania 
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu – Zdroju, w tym 4 ławników do 
orzekania z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi 
właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawo-
dowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem 
partii politycznych, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wy-
boru. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2019 r. do godz. 
15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru ławników oraz wyma-
gane druki można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice 32/ 4756-300.

Reprezentanci kopalni omówili zamiary związane z planowanym wydo-
byciem na podstawie nowej koncesji w latach 2020 – 2042, obejmującej 
obszar 5,2 km kw., głównie w północnej części Krzyżowic. Zasoby węgla 
w tym obszarze wydobywczym szacowane są na 48 mln ton. Projekt 
przewiduje wydobycie 5 pokładów. Nie planuje się natomiast budowy 
szybów i innych urządzeń powodujących hałas. Wydobywanie węgla na 
podstawie nowej koncesji będzie wiązało się ze szkodami górniczymi 
w rejonie ulic: ks. Kuboszka, Partyzantów, Śląskiej i Jarzębinowej. Prze-
widywane osiadania na nowym obszarze mają wynieść do 3 metrów,  
a wpływy szacowane są na III kategorię szkód górniczych.  – Jeżeli mi-
nister udzieli koncesji, każdy mieszkaniec przed rozpoczęciem inwestycji 
będzie musiał wystąpić z zapytaniem o zabezpieczenie obiektu przed 
szkodami – informowali pracownicy kopalni.

- A co z domami, które już stoją? – pytali mieszkańcy, wyrażając swoje 
obawy dotyczące szkód górniczych, szczególnie po doświadczeniach 
związanych z prowadzoną eksploatacją węgla przez KWK „Pniówek” 
na terenie Krzyżowic. – Kiedy rok temu budowałem swój dom przy  
ul. Partyzantów, otrzymałem informację, że w tym rejonie nie będzie 
wydobycia – mówił mieszkaniec obecny na zebraniu. 

Północna część Krzyżowic to jedyny teren w sołectwie, który nie 
jest objęty skutkami eksploatacji górniczej. Tutaj znajdują się tereny 
budowlane, chętnie wybierane przez mieszkańców, którzy z powodu 
szkód górniczych muszą właśnie opuszczać swoje domostwa.

Szkody górnicze mają objąć 45 nieruchomości znajdujących się  
w Krzyżowicach oraz drugie tyle w granicach Jastrzębia – Zdroju. – To są 
nasze domy – apelowała mieszkanka. - Nie chcemy mieszkać na szkodach.

Stanowisko mieszkańców było kategoryczne i jednoznaczne. 
Wszyscy obecni na zebraniu zagłosowali przeciwko planowanemu 
wydobyciu. Postanowiono, że mieszkańcy złożą wspólnie w RDOŚ 
swoje uwagi do wniosku JSW w sprawie wydobycia ze złoża „Żory-War-
szowice”. Termin składania wniosków upływa 2 czerwca. Niezależnie 
od uwag mieszkańców, również gmina złoży uwagi do udostępnionej 
dokumentacji.

 Sabina Bartecka  

niżenia poziomu wody w potoku. Przez kolejne godziny pracownicy 
PGWiR oraz strażacy Zakładowej Straży Pożarnej KWK Pniówek pro-
wadzili stały nadzór wałów. W kolejnych dniach pogoda zaczęła się 
poprawiać,  a poziom wody w potoku obniżył się. W pozostałej części 
gminy nie odnotowano zagrożenia powodziowego. 

Ze względu na trudną sytuację wójt gminy Franciszek Dziendziel 
zorganizował spotkanie z przedstawicielami KWK „Pniówek”, która 
odpowiada za stan i utrzymanie wałów przy ul. Wyzwolenia. Podczas 
spotkania wójt zaapelował o pilne, awaryjne wzmocnienie wałów, aby 
uchronić mieszkańców przed powodzią. bs
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4 RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

Uczniowie z Pielgrzymowic w Warszawie

Strażacy z Pawłowic 
świętowali

Grupa projektowa Słowa Krzywdzą w redakcji Gazety Wyborczej oraz w wieczornej audycji radiowej w RDC Warszawa.

18 maja strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paw-
łowicach obchodzili swoje święto. Uroczystość rozpoczęła 
się zbiórką przed budynkiem OSP w Pawłowicach, po czym 
nastąpił przemarsz do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela na 
nabożeństwo.

Dla uczniów z Pielgrzymowic ostatnie dni były wyjątkowe. Reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach pojechali 
do Warszawy, aby w Centrum Nauki Kopernik opowiedzieć o kampanii 
społecznej „Słowa Krzywdzą”, której celem jest wzrost świadomości dzieci  
i dorosłych, że przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obraźliwe etykiety), nie-
sie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje. Najpierw jednak czekał 
ich wywiad podczas wieczornej audycji Radia dla Ciebie RDC Warszawa. 
Uczniowie: Marlena Król, Natalia Wawrzyczek, Hanna Skorupka, Kornelia 
Kloczkowska, Stanisław Rogowski razem z nauczycielką Agatą Dziendziel 
mieli okazję opowiedzieć o swoich działaniach w ramach ogólnopolskiego 
projektu. Tremy nie było i wszyscy spisali się znakomicie. Uczniowie wzięli 
również udział w warsztatach ,,Przestrzeń from Facebook".

Jednak celem wizyty w Warszawie było forum dla młodzieży Digital 
Youth Forum, dotyczące kreatywnego wykorzystania nowych technologii  
i bezpieczeństwa online. Formuła eventu to trzy 90-minutowe sesje. Pod-
czas każdej z nich występuje 5 prelegentów. To nastolatki, których aktyw-
ność w obszarze nowych technologii może być inspiracją dla rówieśników, 
oraz dorośli, którzy mogą zainspirować swoim doświadczeniem, wiedzą  
i osiągnięciami. - Byliśmy pod wrażeniem wystąpień innych, a sami staraliśmy 
się dać z siebie wszystko podczas naszego pokazu – opowiadają uczniowie.

Uroczystość przy udziale m.in. samorządowców oraz delegacji  
z zaprzyjaźnionej jednostki z Czech (SDH Ostrava-Zabreh) odbyła się 
w remizie. W imieniu samorządowców życzenia składał wójt gminy 
Franciszek Dziendziel. - Dziękuję za waszą codzienną służbę i poświę-
cenie, bo wiem, jak wielkim obciążeniem jest wasza praca. Życzę zawsze 
bezpiecznych powrotów. 

W uroczystości wzięli udział także strażacy - emeryci, którzy 
mimo że nie wyjeżdżają już do akcji, wciąż czują ogromny związek  
z tą społeczną organizacją. - W szeregach strażaków znalazłem się 
ponad pół wieku temu – mówi 78-letni Joachim Niesłańczyk. - Strażacy 
zawsze cieszyli się dużym szacunkiem społeczeństwa. Bycie strażakiem 
przynosiło chlubę.

Strażacy – ochotnicy to prawdziwi bohaterowie. Nie szczędzą sił 
i energii, kiedy tylko zagrożone jest czyjeś życie, zdrowie lub mienie. 
W dowód uznania za poświęcenie i bezinteresowną służbę wyróż-
niającym się ochotnikom wręczono odznaczenia i medale strażackie. 
Odznakę  „Strażak Wzorowy” otrzymały dwie osoby: Michał Kropidło 
i Mikołaj Pietrzyk. Natomiast Statuetki św. Floriana przyznawane za 
pracę na rzecz OSP trafił do: Jana Heina i Stanisława Niezgody. Wrę-
czono również odznaczenia za wysługę lat. bs     

To jeszcze nie koniec! Uczniowie zostali zaproszeni do redakcji Gazety 
Wyborczej, gdzie poznali m.in. Justynę Suchecką, a następnego dnia wzięli 
udział w targach książki na Stadionie Narodowym. Były również wywiady 
dla Radia ZET oraz stacji TVN. 

- Cały pobyt w Warszawie był niesamowity i nigdy go nie zapomnimy. Dzię-
kujemy za tak mile spędzony czas, a to wszystko dzięki naszym obserwatorom 
oraz naszym opiekunkom – podsumowują uczniowie. bs

8 czerwca, godz.13.00, 
boisko UKS Warszowice
Zapraszamy mieszkańców do kibicowania strażakom pod-
czas dorocznych zawodów, w których wszystkie jednostki 
naszej gminy zmierzą się w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu 
bojowym. Po zakończeniu zmagań organizatorzy zaprasza-
ją na festyn strażacki z zespołem Novox.  

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze
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5RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Prawie połowa mieszkańców poszła do urn!

Fotowoltaika bez 
dotacji

Poznajemy gminę 
Pawłowice

W niedzielę, 26 maja, wybieraliśmy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja w naszej 
gminie była wysoka, bo wyniosła 47,24 proc.

Nie na taką decyzję czekali mieszkańcy. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego opublikował wyniki 
naboru związanego ze wsparciem energii odnawialnych.

N a  1 3 . 6 3 8  o s ó b 
uprawnionych do gło-
sowania w wyborach 
wzięło udział aż 6379 
mieszkańców. Najwyż-
szą frekwencję zanoto-
wano w okręgach nr 2 
(58,41 proc.) i nr 1 (55,86 
proc.) obejmujących 
sołectwo Pawłowice. 
Najmniejszym zainte-
resowaniem wybory 
cieszyły się w obwodzie  
nr 5 (38,88 proc.) na te-
renie Osiedla Pawłowice. 

W naszej gminie, podobnie jak w całej Polsce zdecydowaną więk-
szość głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława 
Kaczyńskiego zagłosowało 3978 osób, czyli 62,36 proc. Na drugim 
miejscu znalazła się KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD.N ZIELONI 
z wynikiem 1476 głosów (23,14 proc.), a na trzecim KWW Kukiz'15 
295 głosów (4,62 proc.).

Jeżeli przeanalizujemy dane dotyczące poszczególnych sołectw, 
to okazuje się, że partia rządząca cieszy się największym zaufaniem 
mieszkańców Krzyżowic (68,60 proc.) oraz obwodu nr 5 Osiedla Paw-
łowice (67,41 proc.). Koalicja Obywatelska najmniej głosów zebrała 
w Krzyżowicach, a najwięcej w obwodzie nr 2 obejmującym część 
sołectwa Pawłowice oraz w Warszowicach (ponad 30 proc.).

W powiecie pszczyńskim również wygrało Prawo i Sprawiedliwość, 
na drugim miejscu była Koalicja Europejska, a na trzecim Konfederacja.

W okręgu obejmującym naszą gminę mandat poselski otrzymało 

Niestety, projekt gminy Pawłowice pod nazwą „Budowa i montaż 
instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domo-
wych w Gminie Pawłowice” nie został wybrany do dofinansowania. 
Warto jednak dodać, że pawłowicki projekt został wysoko oceniony 
i znalazł się w grupie dwudziestu najlepiej ocenionych spośród  
116 nadesłanych do konkursu. Do dofinansowania Zarząd Wojewódz-
twa wybrał cztery duże zadania: wspólny projekt gmin powiatu sosno-
wieckiego, Związku Gmin Subregionu Zachodniego, gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny oraz Związku Międzygminnego ds. Ekologii 
w Żywcu. Łączna wartość tych projektów wynosi ok. 170 milionów 
złotych, a dofinansowania blisko 150 milionów złotych.

Mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie informujemy, 
że zgodnie z § 9. pkt 1a) umowy przedwstępnej zawartej między Gminą 
Pawłowice a uczestnikiem projektu, umowa jest zawarta na czas okre-
ślony t. j. do dnia otrzymania przez gminę pisemnego zawiadomienia 
dotyczącego negatywnego wyniku naboru  i nie zakwalifikowania 
się projektu do dofinansowania w procedurze konkursu wskazanego  
w  §3 pkt 1a). Oznacza to, że Gmina Pawłowice nie będzie podejmo-
wała kroków formalnych w celu odstąpienia od umów zawartych  
z uczestnikami projektu.

,,Spacer z żabką" - tak nazywa 
się publikacja, którą dla dzieci 
z gminy Pawłowice przygoto-
wał Urząd Gminy. Obrazki do 
kolorowania, krzyżówka, naklejki, 
wycinanka a nawet puzzle - czyli 
to, co dzieci lubią najbardziej.  
A wszystko tematycznie związane 
z gminą Pawłowice. Najmłodsi 
mieszkańcy będą mogli nie tylko 
spędzić czas z kredkami i nożycz-
kami, ale również dowiedzą się 
lub utrwalą informacje o swojej 
małej ojczyźnie. Kiedy powstały 

Pawłowice? Ile mamy sołectw? Kto był cenionym na Śląsku pisarzem? 
Ile lat mają najstarsze stawy i gdzie można kupić warzywa i owoce 
prosto od rolników? - to tylko przykładowe informacje, które znalazły 
się w kolorowej książeczce. Przewodniczką dzieci po gminie jest żabka, 
którą można spotkać na fontannie w Pawłowicach. Książeczka była 
tworzona z myślą o najstarszych przedszkolakach i najmłodszych 
uczniach szkół podstawowych i do nich trafi w pierwszej kolejności. 
Jeżeli spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony 
dzieci, niewykluczone, że powstaną jej kolejne edycje.

Wyniki wyborów w gminie Pawłowice
Prawo i Sprawiedliwość - 3 978 głosów (62,36�)

Koalicja Europejska - 1 476 głosów (23,14�)
Kukiz'15 - 295 głosów (4,62�)

Konfederacja - 286 głosów (4,48�)
Wiosna - 228 głosów (3,57�)

Lewica Razem - 59 głosów (0,92�)
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 57 głosów (0,89�)

Kto uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego?

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości:

Jadwiga Wiśniewska - 409 373 głosów
Izabela Kloc - 78 325 głosów

Grzegorz Tobiszowski - 65 007 głosów

Kandydaci Koalicji Europejskiej:

Jerzy Buzek - 422 445 głosów
Jan Olbrycht - 69 009 głosów

Marek Balt - 45 043 głosów

Kandydat Wiosny:

Łukasz Kohut - 48 783 głosów

siedem osób, a  największym poparciem w okręgu nr 11 cieszył się 
Jerzy Buzek (422 445 głosów), kandydat Koalicji Obywatelskiej. 

Powyżej wyniki wyborów oraz wykaz osób, które otrzymały 
mandat do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11 (Katowice). bs
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Imigrantów zauważył 
kierowca pojazdu, kiedy za-
parkował na stacji, by zro-
bić obowiązkową przerwę  
w podróży. W naczepie znaj-
dowały się maszyny rolnicze 
o znacznej wartości. Gdy 
szofer wracał do kabiny  
z zakupów zauważył, że  
z naczepy wyszedł ciemno-
skóry mężczyzna. Kierowca 
poprosił pracowników stacji 
benzynowej o wezwanie 
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Nielegalni imigranci w naczepie ciężarówki
Dwaj obywatele Bangladeszu i obywatel Iraku przyjechali do Polski w naczepie ciężarówki. Pawłowiccy policjanci 

złapali ich 21 maja na stacji paliw w Warszowicach.
policji. Po chwili zaroiło się od radiowozów.

Zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych doku-
mentów. Podczas przesłuchania dwóch z nich oświadczyło, że pochodzi 
z Bangladeszu, natomiast trzeci zadeklarował obywatelstwo Iraku. Do 
naczepy ciężarówki dostali się w Rumunii przy pomocy przemytnika. 
Zamierzali dotrzeć do krajów Europy Zachodniej.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej wszczął  
w stosunku do nielegalnych migrantów postępowania administracyjne. 
Usłyszeli oni również zarzuty dotyczące przekroczenia granicy RP wbrew 
przepisom. Obywatele Bangladeszu zostali przekazani stronie czeskiej 
w ramach umowy o readmisji. Z kolei zatrzymany obywatel Iraku został 
umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna

 
Kronika Policyjna

Chciał skręcić mimo zakazu
13 maja, około godziny 14.30, na skrzyżowaniu DK-81 z ulicą 

Pszczyńską w Pawłowicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów. 
Interweniowały wszystkie służby ratunkowe.

Do zdarzenia doprowadził kierowca dostawczego mercedesa 
sprintera. Jadąc od strony Skoczowa postanowił mimo zakazu skręcić 
w lewo, w ulicę Pszczyńską. Nie zauważył, że z przeciwka nadjeżdża 
audi A6. Doszło do czołowo-bocznego zderzenia, które zakończyło 
się dla pasażerki audi obrażeniami ciała. Kobieta trafiła do szpitala.

Poślizg zakończony kraksą na dwupasmówce  
w Pawłowicach

Kierowca golfa wpadł na łuku drogi w poślizg i zahaczył najpierw 
o bariery energochłonne, później o jadący sąsiednim pasem sa-
mochód kia picanto, a następnie przejechał przez rów zatrzymując 
się dopiero na łące. Zdarzenie miało miejsce na jezdni w stronę 
Skoczowa na wysokości fotoradaru. W tym miejscu bardzo często 
dochodzi do wypadków. Tym razem szczęśliwie nikomu nic się nie 
stało, ale kierowca golfa będzie musiał słono zapłacić za wyrządzone 
szkody, gdyż poza mandatem będzie musiał także pokryć koszt 
naprawy uszkodzonych barierek i Kia Picanto. Okazało się, że nie 
miał ważnego ubezpieczenia OC. Do zdarzenia doszło 16 maja około 
godziny 8.00 na DK-81 w Pawłowicach.

Pawłowiccy policjanci pilotowali chorego  
mężczyznę

Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci z komisaria-
tu w Pawłowicach. 23 maja, po północy, na sygnałach pilotowali do 
szpitala samochód, którego pasażer źle się poczuł.

62-letni mężczyzna, po zażyciu lekarstw, zaczął tracić oddech 
i przytomność. Sytuacja była poważna, ponieważ mężczyzna wy-

magał natychmiastowej pomocy lekarzy. Zdarzenie zanotowano 
kwadrans po północy na ul. Zjednoczenia w Pawłowicach. Zain-
teresowanie mundurowych wzbudziła skoda fabia, która jechała 
za radiowozem. Kobieta, która kierowała samochodem, bardzo 
nerwowo używała klaksonu oraz migała światłami. Policjanci za-
trzymali się, by sprawdzić, co jest powodem takiego zachowania. 
Okazało się, że właścicielka skody potrzebowała pomocy. Jechała 
wraz z mężem, który po zażyciu tabletek na kręgosłup, zaczął mieć 
problemy z oddychaniem i tracił przytomność.

Policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym pilotażu samo-
chodu do szpitala. Patrol ruchu drogowego z Jastrzębia-Zdroju 
dołączył do konwoju, jadąc bezpośrednio za kierującą. Kiedy poli-
cjanci wraz z mężczyzną dotarli na miejsce, na pacjenta czekał już 
gotowy do pomocy zespół ratowników medycznych.

Automaty do gier hazardowych w Pawłowicach
W Pawłowicach mundurowi zabezpieczyli trzy automaty 

do nielegalnych gier hazardowych. Informację o automatach 
pszczyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej uzyskali w trakcie prowadzonego dochodzenia. Trop 
okazał się dobry, bo we wskazanym miejscu pszczyńscy policjanci 
wraz z funkcjonariuszami służby skarbowej zastali obsługujących 
maszyny pracowników, trzy nielegalne automaty i korzystające  
z nich osoby. Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami, za 
posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, 
handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. 
zł od jednego automatu. Tak wysoką karę pieniężną może ponieść 
nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, 
która wynajmuje lub wydzierżawia lokal pod nielegalne automaty 
do gier hazardowych.

Oprac. na podstawie materiałów KPP Pszczyna

Przedszkola w wakacje
Do 7 czerwca publiczne przedszkola z terenu gminy Pawłowice 

prowadzą zapisy dzieci na okres wakacji. 
W lipcu czynne będą dwie placówki: Przedszkole w Mo-

drzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach Osiedlu i Przedszkole  
w Pielgrzymowicach, natomiast w sierpniu otwarte będzie tylko 
przedszkole w Pawłowicach Osiedlu. Szczegółowych informacji 
o zapisach udzielają dyrektorzy przedszkoli.

Telefony kontaktowe:
Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie: 32 47 21 842
Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach: 32 47 23 141
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Piotr Lazarek będzie miał swoją asteroidę!
Ten młody chłopak z Pawłowic jest niesamowity. Jako pierwszy Polak w historii zdobył I miejsce w największym konkur-

sie młodych naukowców na świecie - Intel International Science and Engineering Fair w kategorii Inżynierii Środowiskowej. 

Spośród 7 mi-
l ionów uczniów  
z 80 krajów, wy-
b i e r a n y c h  j e s t 
1800 najlepszych, 
którzy mają szan-
s e  z a w a l c z y ć  
o złoto w finałach. 
Siedemnastolatek 
od ponad roku 
roz wi ja  projekt 
autonomicznego 
prototypu pojazdu 
do prewencyjnej 
analizy stanu gleby na polach upraw-
nych. Oprócz zaszczytnego pierwszego 
miejsca, laureat otrzyma jeszcze nagro-
dę specjalną uniwersytetu MIT- jedna  
z asteroid Pasa Kuipera zostanie na-
zwana nazwiskiem Piotra!

O innowacyjnym i bardzo praktycz-
nym rozwiązaniu dla rolnictwa autor-
stwa młodego polskiego naukowca pi-
saliśmy w ubiegłym roku. Piotr Lazarek, 
uczeń gliwickiego Liceum „Filomata” 
zdobył pierwsze miejsce w Krajowym 
Finale Konkursu Naukowego E(x)plory 2018. Wygrał również inter-
netowy plebiscyt Innowator Jutra i otrzymał stypendium naukowe  
w wysokości 10 tysięcy złotych. Nagrodą był także wyjazd na naj-
bardziej prestiżowy konkurs dla młodych naukowców na świecie  
– Intel ISEF w USA, który, jak już wiemy, również wygrał!

Prototyp, który stworzył pawłowiczanin, wykorzystuje czujnik 

wilgotności oraz 
elektrody jonose-
lektywne użyte do 
analizy stężenia 
jonów w roztwo-
rze glebowym. 
Pojazd znacznie 
skraca czas i kosz-
ty analizy stanu 
gleby (już nie dwa 
miesiące, tylko 
dwie minuty będą 
potrzebne na zba-
danie składu gle-

by na polu uprawnym), a dzięki swojej 
prostocie w obsłudze i autonomicznej 
pracy, jego potencjalnym użytkowni-
kiem może być każda osoba. Wyna-
lazek polskiego licealisty z pewnością 
zrewolucjonizuje sposób analizowania 
gleby na polach uprawnych.

- Jestem zaszczycony, że po ponad 
roku ciężkiej pracy mogę się pochwalić 
tytułem laureata I miejsca w dziedzinie 
inżynierii środowiskowej – mówi pawło-
wiczanin. -Jestem również niezmiernie 

dumny z tego, że zostałem pierwszym Polakiem w historii, który otrzymał 
złoto na Intel ISEF. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy wspierali mnie 
podczas mojej drogi do tego celu.

Gratulujemy Piotrowi ogromnego sukcesu i jesteśmy pewni, że 
jeszcze usłyszmy o jego kolejnych innowacyjnych projektach, które 
zrewolucjonizują świat!

Smog groźny jak smok? 
Pięć drużyn złożonych z przedszkolaków uczestniczyło 

w siódmej edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego Eko-
Draka dla przedszkolaka. 

Organizatorem 
k o n k u r s u ,  k t ó r y 
odbył się 23 maja  
w Osiedlowym Domu 
Kultury, była Gminna 
Biblioteka Publiczna. 
Do konkursowych 
zmagań przystąpiły 
czteroosobowe re-
prezentacje z Piel-

grzymowic, Krzyżowic, Warszowic, Pawłowic i Osiedla.
Rozgrywki konkursowe obejmowały sześć różnorodnych zadań, 

podczas których dzieci wykazywały się podstawową wiedzą na temat 
wpływu smogu na życie i zdrowie ludzi, zwierząt i roślin oraz znajo-
mości fragmentu książki „Skok na smog” Doroty Majkowskiej-Szajer. 

Konkurs, będący równocześnie wspaniała zabawą, wyłonił zwy-
cięzców, którymi zostały dzieci z Przedszkola nr 1 w Pawłowicach: 
Julia Skiba, Laura Hippler, Przemysław Godziek, przygotowane przez 
Justynę Krosny oraz Irenę Potaczek.

II miejsce zajęło Publiczne Przedszkole z Pielgrzymowic (Marta 
Łysek, Iga Brzezińska, Piotr Kotorc, Matylda Holeksa), a III miejsce  

z Krzyżowic (Karolina Wala, Miriam Jaschkowitz, Kacper Hajdukiewicz, 
Michał Orszulik).

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz okoliczno-
ściowe dyplomy. Nagrody ufundowali: Gminna Biblioteka Publiczna 
i Gmina Pawłowice. bs

Polska kadra naukowców na Intel ISEF 2019: (od lewej)  
Szymon Stasik, Anna Skierska, Piotr Lazarek oraz Kuba Jurzak.

Wynalazek polskiego licealisty zrewolucjonizuje sposób analizowania gleby 
na polach uprawnych. Już nie dwa miesiące, tylko dwie minuty będą po-

trzebne na zbadanie składu gleby na polu uprawnym. zd
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Inwestycja dotowana przez 
Gminę Pawłowice w ramach inicjatywy lokalnej. 

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2019 r., zapraszamy na 
festyn rodzinny do Golasowic.

Sołtys, Rada Sołecka oraz Organizacje (OSP, KGW, MKS)z Gola-
sowic zapraszają na wspólną zabawę. Zaplanowano szereg zabaw i 
animacji dla dzieci, malowanie twarzy, dmuchańce, watę cukrowa. 
Ponadto będzie można kupić kiełbaski, ciasta, napoje. Zapraszamy 
w sobotę, na boisko MKS Promyk Golasowice na godz. 15.00.

W GOLASOWICACH
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Słoneczne i muzyczne Dni Gminy Pawłowice!
Ponad 300 artystów na scenie, zabawy dla dzieci w parku, dmuchańce, karuzele i gwiazda – Piotr Cugowski z zespo-

łem. W miniony weekend, 25 i 26 maja, mieszkańcy naszej gminy tłumnie uczestniczyli w XXVIII Dniach Gminy Pawłowice.  

Już od prawie 30 lat w ostatni weekend maja w centrum Paw-
łowic odbywa się największa impreza plenerowa w naszej gminie. 
Jej celem jest dobra zabawa dla całych rodzin. – Chcemy, aby nasi 
mieszkańcy spędzili miło czas wśród znajomych i bawiąc się przy mu-
zyce – mówi Mariusz Grygier, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Pawłowicach, organizator imprezy. 

Święto Gminy Pawłowice jest imprezą, która od kilkudziesięciu 
lat integruje lokalną społeczność, uatrakcyjnia życie kulturalne oraz 
świetnie promuje naszą gminę. Dwudniowa zabawa miała swój po-
czątek w sobotę i rozpoczęła się od nagrodzenia laureatów konkursu 
plastycznego „Malujemy z natury” (piszemy o tym na stronie 11).  

W części artystycznej wystąpił pawłowicki zespół grający muzykę 
rockową - Fluffy Tails. Dla członków pawłowickiej grupy, która wystą-
piła w składzie: Dawid Jasiczek, Zuzanna Daniluk, Kacper Łomozik, 
Filip Kurpas i Sebastian Pustelnik, było to nie lada przeżycie. Zespół 
nie dość, że po raz pierwszy zagrał na żywo, to jeszcze od razu na 
tak dużej scenie i podczas największej imprezy w gminie! – Było 
super – mówili mi artyści zaraz po występie. – Dopisała publiczność, 
która przekazała nam mnóstwo pozytywnej energii!

Na scenie swoje umiejętności zaprezentował także Klub Spor-
towy Active Pawłowice. Dziewczęta w kolorowych i błyszczących 
strojach wykonały kilka energetycznych układów tanecznych,  
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w których nie zabrakło widowiskowych elementów akrobatycznych. 
Pokaz był wstępem do kolejnej części, którą wypełniło rytmiczne 
reggae. Scenę najpierw opanował Junior Stress. Jego wokalista, 
Marcel Galiński, związany jest ze sceną muzyki reggae i dancehall, 
a w Pawłowicach zagrał ze swoim tatą. Następnie pojawił się oczeki-
wany i lubiany przez młodzież zespół Tabu. Publiczność przekonała 
się, że siłę zespołu tworzą przede wszystkim melodyjne piosenki 
oraz znakomita sekcja dęta. W Pawłowicach zespół promował swój 
ostatni, piąty studyjny album pt. „Sambal”, będący wybuchową 
mieszanką energii. Tej z pewnością nie zabrakło w Pawłowicach, 
gdzie siła piosenek porwała publiczność, która do wieczora kołysała 
się w rytmie reggae. Na zakończenie wieczoru młodzież bawiła się 
przy miksach DJ Rafała. 

W niedzielę imprezę rozpoczął przemarsz z orkiestrą dętą KWK 
Pniówek, która później wystąpiła na scenie w koncercie z przebojami 
muzyki rozrywkowej. Publiczność mogła także zobaczyć zespoły re-
gionalne i dziecięce działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, posłu-

chać koncertu Pawłowickich Babeczek oraz zobaczyć występy Clubu 
Tańca „i”, którego treningi odbywają się w Osiedlowym Domu Kultury. 
Ponad setka dzieciaków oraz mnóstwo energii: przez kilkadziesiąt 
minut taniec rządził na pawłowickim rynku. Imprezę prowadzili Aneta 
Legierska i Grzegorz Pakura. Wieczorem wystąpił zespół Pepiniera 
Brass Band, a gwiazdą wieczoru był Piotr Cugowski. Artysta zaśpie-
wał przeboje z przygotowywanego pierwszego solowego albumu, 
w tym przebój „Kto nie kochał", który został bardzo ciepło przyjęty 
przez widownię. Podczas koncertu nie zabrało również piosenek 
zespołu „Bracia". Publiczność bawiła się znakomicie, a Piotr Cugowski 
potwierdził, że jest jednym z najlepszych wokalistów w kraju.

Nuda nie groziła także dzieciom. Cały park wypełniony był 
stoiskami, dmuchańcami oraz Wesołym Miasteczkiem. Harcerze 
z Pawłowic malowali chętnym dzieciom buźki, instruktorzy GOK 
zachęcali do działań plastycznych, a klaun Dyzio rozdawał watę 
cukrową i prowadził gry i zabawy.

 Sabina Bartecka  
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Festyn parafialny w Pawłowicach 
z muzyką Beatlesów

„Nasz gryfny Ślonsk” - to hasło tegorocznego Festynu Pa-
rafialnego, który odbędzie się 16 czerwca w Parafii św. Jana 
Chrzciciela w Pawłowicach.

Miejscem imprezy będą ogrody parafialne, gdzie na dzieci cze-
kać będą dmuchańce, zabawy i konkursy. Nie zabraknie słodkości, 
w tym pączków z niespodziankami oraz smakołyków z grilla. Na 
scenie zobaczymy występy dzieci i młodzieży z Pawłowic. Usłyszmy 
też piosenki biesiadne, które wykona siedmioosobowy zespół 
wokalno-muzyczny „Karlik” z zespołu „Śląsk” z Koszęcina.      

Gwiazdą imprezy będzie zespół Postman z Polkowic, grający 
muzykę Beatlesów. Organizatorami festynu są Parafia św. Jana 
Chrzciciela oraz GOK Pawłowice.   

Zakończenie roku artystycznego 
GOK Pawłowice

Zapraszamy wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach GOK 
oraz kursach Edukacji Seniorów na uroczyste zakończenie roku 
artystycznego i edukacyjnego.

Spotkanie dla uczestników Edukacji Seniorów odbędzie się 
13 czerwca o godz. 17.30, natomiast Suwak 2019 - 17 czerwca 
o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury.  
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KULTURA

Martwa natura indywidualnie i oryginalnie  
To był niecodzienny widok: sala bankietowa Centrum Kultury na kilka godzin stała się pracownią plastyczną dla 90 

osób wyposażonych w farby, kredki i sztalugi. Kilkuletnie dzieci, młodzież, ale i osoby dorosłe postanowiły wziąć udział 
w corocznym konkursie plastycznym „Malujemy z natury”.

- To mój drugi konkurs - mówi Józefa Wolanin z Jastrzębia – Zdro-
ju. – Za pierwszym razem była to szalona decyzja, bo jeszcze niewiele 
umiałam, ale spontanicznie postanowiłam spróbować. Szalona też jest 
ta moja przygoda z malarstwem, która rozpoczęła się na emeryturze  
i sprawia mi mnóstwo radości.  Chodzę na zajęcia plastyczne, jestem też 
słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W konkursie „malujemy z natury” cała zabawa polegała na tym, 
aby na kartce brystolu uwiecznić przedmioty codziennego użytku, 
a więc: m.in. garnki, wazony, kwiaty, ale też klatkę dla ptaków, buty, 
telefon i wiele innych rzeczy, które możemy znaleźć w najbliższym 
otoczeniu. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru kilkanaście zaaran-
żowanych stanowisk, a także po raz pierwszy: malowali postać. W rolę 

Kategoria 21 – 100 lat
II miejsce – Barbara Rolka
III miejsce – Aleksandra Kozerska
III miejsce – Beata Sikora
wyróżnienie – Martyna Ferfecka

Kategoria 15 – 20 lat
I miejsce – Alicja Bieryt
II miejsce – Michał Godziek
III miejsce – Monika Poloczek
III miejsce – Natalia Jaszewska
wyróżnienie – Michał Pawlas

Kategoria 11 – 14 lat
I miejsce – Marta Holewik
II miejsce – Żaneta Juzyk
III miejsce – Karolina Rutka
wyróżnienie - Miriam Pierskała, 
Dominika Molitor

Kategoria 7 – 10 lat
I miejsce – Bartek Wierdak
II miejsce – Oliwia Martynowska
III miejsce – Laura Passon
wyróżnienie - Aleksandra Kawa, 
Julia Niezgoda

modelek wystylizowanych na tę okazję wcieliły się uczestniczki zajęć 
plastycznych prowadzonych przez Agnieszkę Kornas-Wiśniewską, 
organizatorkę konkursu. Z trudem namalowania postaci zmierzyło 
się tylko kilka osób. Za to ich prace budziły podziw.  

Zasadniczym tematem konkursu była martwa natura, ale możliwo-
ści inspiracji było mnóstwo. – Od uczestników konkursu oczekiwaliśmy  
indywidualnego spojrzenia na temat - to oni wskazywali nam, co jest dla 
nich najważniejsze - ciekawa kompozycja, ukazanie proporcji, przestrzeni, 
koloru czy może różnorodności faktur – podkreśla organizatorka. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas XXVIII Dni Gminy 
Pawłowice. Poniżej laureaci konkursu:

 Sabina Bartecka

Ognisko Muzyczne Gminnego Ośrodka Kultury ogłasza nabór 
na rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy wszystkich chętnych od 
6 roku życia do nauki gry na instrumentach: trąbka, klarnet, flet 
poprzeczny, fortepian, perkusja, skrzypce, akordeon oraz nauki 
śpiewu solowego. Zgłoszenia należy składać w biurze GOK do 
dnia 10 czerwca 2019 r. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania 
na stronie www.kultura.pawlowice.pl.

zd
j.b

s

Sześć rodzajów nowych widokówek z gminy Pawłowice 
jest już dostępnych w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej 
filiach, Gminnym Ośrodku Sportu (kasy) i w Centrum Kultury 
w Pawłowicach i w Osiedlowym Domu Kultury. Mieszkańcy, 
którzy chcą wysłać pozdrowienia, mogą bezpłatnie otrzymać je  
w wymienionych jednostkach oraz w Urzędzie Gminy Pawło-
wice - w Referacie Promocji i Integracji Europejskiej (pok. 1.17). 
Zachęcamy do wysyłania pozdrowień z gminy Pawłowice.

Pozdrowienia 
z gminy Pawłowice



12 RACJE GMINNE

Dla dzieci będą dmuchańce, kon-
kursy z nagrodami i bramka piłkarska, 
a całość rozpocznie się już od 15.00.  
O godz. 17.30 GKS Pniówek zagra mecz 
półfinałowy Pucharu Polski z Górni-
kiem II Zabrze. Zdobywca Pucharu 
Podokręgu Tychy ma dużą szansę na 
to, aby zwyciężyć również na szczeblu 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej. - Dru-
żyna jest zmotywowana i na pewno 
będzie robiła wszystko, żeby dojść jak 
najdalej – mówi Zdzisław Goik, prezes 
GKS Pniówek'74 Pawłowice. - Myślę, że 
zespół, który teraz mamy, stać na taki 

prezent dla klubu w roku jubileuszu 45-lecia!
Jeżeli piłkarze wygrają z Górnikiem II Zabrze, czeka ich finał  

12 czerwca z BTS Rekord Bielsko-Biała lub z drużyną GKS Radziechowy 
Wieprz. - Zwycięstwo na poziomie wojewódzkim jest przepustką do 
rozgrywek na szczeblu centralnym i rywalizacji z drużynami z I i II ligi  
– dodaje prezes. - To ogromna motywacja!   

W rozgrywkach ligowych nasza drużyna z kapitanem Karolem 
Goikiem na czele ma za sobą bardzo dobrą jesień i katastrofalną 
wiosnę, kiedy to zanotowała aż sześć porażek i jeden remis. Na szczę-
ście drużyna zaczęła się odradzać. Meczem przełamania okazało się 
spotkanie z Miedzią II Legnica, a następnie wygrana 2:1 z Gwarkiem 
Tarnowskie Góry (IV drużyną rozgrywek). Podopieczni Grzegorza Łu-
kasika wydają się być w dobrej formie, a do zakończenia sezonu mają 
jeszcze tylko trzy spotkania. Utrzymanie w III lidze mają już pewne. 
Jednak z rozgrywkami na tym poziomie pożegna się aż 6 drużyn  
z 18 grających. W nowym sezonie z piłkarzami Pniówka będą rywali-
zować m.in. spadkowicze z II ligi, w tym Ruch Chorzów, ROW Rybnik, 
Rozwój Katowice. To będzie nie lada gratka dla kibiców, którzy już 
teraz nie mogą doczekać się kolejnego sezonu. bs

Organizatorzy postano-
wili przychylić się do prośby 
mieszkańców i obniżyć gra-
nicę wieku dla uczestników 
marszu nordic walking. Na 
dwuipółkilometrowy spacer 
można zapisać dzieci już  

w wieku 7 lat, pod warunkiem bezpośredniej opieki osoby pełno-
letniej przed i po marszu oraz w jego trakcie. Oznacza to, że dziecko 
będzie maszerowało razem z rodzicem lub opiekunem. W biegu na  
5 km zapisy pozostają bez zmian. Razem z opiekunem mogą biec 
dzieci od 12. roku życia. Zapraszamy do zapisów i prosimy zapo-
znać się z regulaminem, który dostępny jest na www.pawlowice.pl  
w zakładce: Bieg Pawłowicki. bs 
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Sołectwa walczą na boisku

A może spacer  
z dzieckiem?

Na prośbę rodziców małych dzieci zmieniono regula-
min Biegu Pawłowickiego. Na dwuipółkilometrowy spacer 
można zapisać dzieci już w wieku 7 lat.

– Są emocje, jest zabawa – mówi Witold Głowala, re-
prezentujący drużynę z Golasowic.

18 maja w Warszowicach odbył się turniej piłki nożnej o Puchar 
Sołectw Gminy Pawłowice. Był to już drugi z ośmiu turniejów, które 
odbędą się w tym roku w każdym sołectwie naszej gminy. W turnieju 
swoje reprezentacje wystawiły prawie wszystkie sołectwa, ale tylko 
drużyna z Golasowic jako jedyna nie musiała wspomagać się zawod-
nikami z zewnątrz i pojawiła się w komplecie. - Jesteśmy jak jedna pięść 
– przyznają zawodnicy. - Gramy regularnie co najmniej raz w tygodniu, 
a jak ktoś nie zjawi się na boisku, to zaraz są telefony. Nie ma wymówek.

Tym razem pogoda dopisała, a zawodnikom kibicował wójt gminy 
Franciszek Dziendziel. Kolejny turniej z tej serii już 15 czerwca w Piel-
grzymowicach. Zapraszamy od godz. 9.00. bs

Paulinka w znakomitej 
formie!

Paulinka Trzaskalik, nasza utalentowana młoda sza-
chistka nie przestaje zadziwiać. Siedmiolatka ponownie 
znalazła się wśród najlepszych zawodniczek Polski.

W dniach od 27 do 
30 kwietnia zawodniczka 
Stowarzyszenia Szacho-
wego Gminy Pawłowice 
brała udział w Szczyrku 
w Mistrzostwach Polski  
- Pucharze Polski do lat 7. 
W gronie 30 dziewczynek 
Paulina zajęła 4 miejsce, 

zdobywając 7 punktów na 9 możliwych. Już drugi rok z rzędu nasza mała 
„szachowa gwiazda" plasuje się w ścisłej czołówce zawodniczek Polski. 

Paulina Trzaskalik trenuje w Stowarzyszeniu Szachowym Gminy Paw-
łowice, a także dodatkowo indywidualnie z trenerem Karolem Rawiczem 
oraz swoim tatą Krzysztofem Trzaskalikiem. bs

45 lat GKS Pniówek'74 
Pawłowice

W środę, 5 czerwca, GKS Pniówek'74 Pawłowice będzie 
obchodził 45-lecie działalności. Z tej okazji klub zaprasza na 
festyn z atrakcjami i mecz z Górnikiem II Zabrze.
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Bieg z zadyszką w Pielgrzymowicach
Fajną biegową imprezę mieliśmy w minioną sobotę, 25 maja, w Pielgrzymowicach. Dopisała pogoda i biegacze, 

którzy postanowili zmierzyć się z wymagającą, górzystą trasą. 

- Nie spodziewałem się, że w gminie Pawłowice można zorganizować 
bieg górski – śmieje się jeden z biegaczy. – Było trudno, ale medal jest mój!

Na starcie zlokalizowanym przy szkole podstawowej stanęło  
110 zawodników: 82 biegaczy oraz 28 zawodników z kijkami. Słoneczna 
pogoda sprzyjała kibicom, którzy dopingowali zawodników, natomiast 
u zawodników potęgowała zmęczenie. Uczestnicy biegu mieli do po-
konania trasę o długości 10,7 km. Były to trzy pętle biegnące ulicami: 

Nagroda dla Antoniego Trzaskalika

Podczas zawodów wręczono nagrodę dla „Działacza Roku 
2019” w kategorii sport. Jest to wyróżnienie nadawane jako 
dowód uznania środowiska sportowego za wkład we współtwo-
rzeniu i podnoszeniu popularności sportu w gminie. Pan Antoni 
od 45 lat rozwija sport w naszej gminie. Jest jednym z założycieli 
organizacji sportowej LZS działającej przy RSP Golasowice. Przez 
wiele lat z wielką pasją zajmował się szkoleniem młodzieży, zapo-
czątkował też budowę boiska sportowego w Golasowicach. Przez 
10 lat pełnił funkcję prezesa LZS i MKS „Promyk" Golasowice. bs

Ruptawską, Daszyńskiego, Gruntową oraz Sikorskiego. To zawodnicy 
sami decydowali, ile pętli chcą pokonać. Jako pierwszy pełen dystans 
przebiegł Paweł Nawrot ze Świętochłowic (0:38:47), drugi wśród męż-
czyzn okazał się Marcin Szczurek ze Skoczowa (0:44:06), a na trzecim 
miejscu był Karol Helwing z Rybnika (0:44:15). Wśród kobiet najlepsza 
na dystansie 10,7 km była Martyna Karolak z Golasowic, reprezentantka 
Runteam Pawłowice (0:55:58), druga była Katarzyna Pepel z Czerwionki-
-Leszczyny (0:56:46), a trzecie miejsce zajęła Anna Wróbel z Pawłowic, 
także z Runteam Pawłowice (0:58:52).

Po raz pierwszy w (za)Dyszce startowali zawodnicy nordic walking, 
którzy mieli do pokonania dystans 7,2 km (dwie pętle). Wśród zawod-
ników nordic walking pierwsze miejsce pośród mężczyzn zajął Tomasz 
Sadowski z Sosnowca (0:48:16), drugie Józef Szul z Żor (0:49:11), trzeci na 
mecie był Dariusz Różewicz z Tychów (0:55:07). Z kolei pierwszą kobietą 
była Ewa Różewicz z Tychów (0:55:09), jako druga na podium stanęła 
Marzena Tomas z Syryni (0:57:34), natomiast trzecie miejsce zajęła Anna 
Kotula-Gerle z Katowic (0:57:39).

Na mecie wójt Franciszek Dziendziel wraz z dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Sportu Tomaszem Porwiszem wręczali zawodnikom pamiąt-
kowe medale, a najlepsi otrzymali dyplomy oraz puchary. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach przygotowały pyszny rege-
nerujący posiłek dla wszystkich uczestników.

Z okazji Dnia Dziecka, Gminny Ośrodek Sportu przygotował 
wiele atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Będą mecze piłkarskie, 
zabawy i kajaki!

1 czerwca, w godzinach 9.00-12.00 na boiskach przy GOS 
wykwalifikowani instruktorzy poprowadzą zajęcia z tenisa 
ziemnego. Odbędą się także mecze sportowe, w których dzieci 
zmierzą się z rodzicami. Natomiast w niedzielę, 2 czerwca, trzeba 
koniecznie wybrać się na basen, gdzie od 10.00 do 20.00 czekają 
na najmłodszych kajaki z instruktorem (w cenie biletu wstępu).
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Drugie życie odpadów
Nie wszystko, co kupujemy, co się popsuje, musi od razu lądować w koszu na śmieci. Zamiast wyrzucać różnorodne 

produkty i surowce, które już nam się znudziły, możemy puścić je w drugi obieg. Chcąc działać ekologicznie, powinniśmy 
stosować zasadę 3XR (reduce, reuce, recycle). W skrócie polega ona na ograniczeniu ilości wytworzonych odpadów, ich 
ponownym użyciu i odzyskaniu podczas segregacji.  

1. Ogranicz ilość wytwarzanych odpadów 
(ang. REDUCE)

350 kg to średnia masa odpadów komunalnych wytworzonych 
przez mieszkańca woj. śląskiego w ciągu roku.

Możesz w prosty sposób ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów:
• Kupuj tyle ile faktycznie potrzebujesz.

• Nie marnuj żywności, nie kupuj na zapas.
• Idąc na zakupy zabierz ze sobą własną torbę wielokrotnego użytku.

• Zanim wyrzucisz produkt zastanów się, czy nie możesz go ponownie 
wykorzystać ewentualnie oddać komuś lub odsprzedać.

Uwaga!
Zgodnie z wynikami badania CAPIbus dla Federacji Polskich Ban-

ków Żywności przeprowadzonego w roku 2017, Polacy marnują aż  
9 mln ton żywności rocznie. Według cen z roku 2017, czteroosobowa 
rodzina miesięcznie marnuje jedzenie o wartości ok 200 zł. W chwili 
obecnej te dane są z pewnością jeszcze wyższe, biorąc pod uwagę 
bieżące ceny produktów.

Jakie produkty spożywcze są najczęściej wyrzucane?  
(w odniesieniu do zakupionej ilości danego produktu)?

  

2. Użyj ponownie (ang. REUSE)
Zanim cokolwiek wyrzucisz do kosza, zastanów się czy możesz 

tego produktu użyć ponownie.

Jak dać produktom drugie życie?
• Napraw, odśwież.

• Przekaż potrzebującym.

Oddanie przedmiotu jako odpad to ostateczność, ale jeżeli już 
musisz oddać coś jako odpad zastanów się, czy nadaje się on do 
recyklingu i w jaki sposób go przekazać do odbioru.
3. Odzyskaj (ang. RECYCLE)

Obecnie ponad 40� wytworzonych odpadów trafia na składowi-
sko – ile z nich mogłoby zostać poddanych recyklingowi? Za recykling 
uznaje się powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które zo-
stają przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału stworzony 
zostaje nowy produkt. Powtórnie wykorzystane lub przetworzone 
odpady są coraz częściej wykorzystywane w produkcji przedmiotów 
codziennego użytku np. papieru toaletowego, doniczek, torebek, 
mebli czy ubrań. Obok znajduje się kilka przykładów.

Zasada 3 x R – hierarchia postępowania z odpadami, 
którą powinniśmy się kierować

  Reduce (z ang. OGRANICZ)
 3 x R Reuce (z ang. UŻYJ PONOWNIE)
  Recycle (z ang. ODZYSKAJ

Papier
Recykling 1 tony papieru pozwala:
• zaoszczędzić 26 497,88 litrów wody,
• zaoszczędzić 2,5 m sześc. przestrzeni na składowisku,
• zredukować emisję gazów cieplarnianych,
• zredukować ilość energii potrzebną do wytworzenia papieru  
z surowych (naturalnych) materiałów.

Szkło
Szkło może być poddawane procesowi recyklin-
gu praktycznie bez końca. Z 90� odzyskanego 
szkła można wytworzyć kolejne butelki i słoiki.

Jakie produkty powstają z odzyskanego szkła?
• pojemniki szklane, kafelki kuchenne, blaty kuchenne, izolacje ścian.

Plastik
Recykling wyrobów plastikowych jest istotny 
ze względu na długi czas ich biodegradacji. 
Mogą one zalegać na składowiskach nawet 
przez kilkaset lat. Wkorzystanie do produkcji 
nowych tworzyw przerobionego materiału PET (politereftalanu etylu) 
pozwala zaoszczędzić 60� energii.

Z plastiku (PET lub HDPE) poddanego recyklingowi można 
uzyskać:
• opakowania, butelki, powłokę na tekturę falistą, ubrania np. kurtki 
polarowe, meble ogrodowe, folie, słupki drogowe, ogrodzenia, 
zabawki, długopisy, ekrany przeciwhałasowe, ramy okienne z PVC, 
oleje opałowe, płyty termoizolacyjne.

14

16

17

32

33

39

51

0 10 20 30 40 50

DANIA GOTOWE

JOGURTY

ZIEMNIAKI

OWOCE

WARZYWA

WĘDLINY

PIECZYWO

Rejestracja telefoniczna 
pod numerem: 695-000-699
Pawłowice, ul. Mały Rynek 6 
* przy zakupie okularów             

• badanie wzroku GRATIS*
   • mega rabat� na szkła do 40%
     • 2 par� szkieł prog�esy�nych 
        w cenie jednej
       • szkła prog�esy�ne VARILUX 
          do 50 % taniej
          • oprawy z kolekcji Ray-Ban 
              od 399 zł
                  • oprawy z kolekcji Vog�e 
                      od 299 zł
                  • zestaw soczewek 
                     kontaktowych GRATIS
                     • wspaniał� prezent 
                       dla każdego klienta
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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

MIEJSCE NA 
TWOJĄ 

REKLAMĘ
Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.kultura.pawlowice.pl

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

 Reprezentatywny przykład dla Klienta naszego banku: kwota kredytu: 30.000,00 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 7,0 %  w stosunku rocznym, rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,74 %, prowizja od przyznanego kredytu: 3,3 %, tj. 990,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek  
w całym okresie kredytowania: 5.642,54 zł, całkowity koszt kredytu: 6.632,54 zł, całkowita kwota do zapłaty: 36.632,54 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), 
wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 594,00 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 596,54 zł.
Reprezentatywny przykład dla pozostałych osób: kwota kredytu: 30.000,00 zł, okres kredytowania:  60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 7,0 % w stosunku rocznym, rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,56 %, prowizja od przyznanego kredytu: 5,0 %, tj. 1.500,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek  
w całym okresie kredytowania: 5.642,54 zł, całkowity koszt kredytu: 7.142,54 zł, całkowita kwota do zapłaty: 37.142,54 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), 
wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 594,00 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza w  596,54 zł.   

POLECAMY
KREDYT CZTERY PORY ROKU

Możesz go przeznaczyć  
na dowolny cel:

wymianę instalacji c.o., 
termomodernizację budynku 
mieszkalnego, zakup nowego 

sprzętu, wyjazd na wakacje itp.

PROMOCJA – NIŻSZE 
STAŁE OPROCENTOWANIE 

TYLKO 7,0 % w stosunku 
rocznym – do 5 lat

Promocja trwa do dnia 
31.07.2019 r.

Szczegółowe informacje  
w placówkach naszego Banku

tel. 32 4721924

www.bspawlowice.pl
 

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY
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