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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Dla zabawy i sportu

Więcej światła

Prace w Pniówku  
i Pielgrzymowicach

Chodnikiem  
po ul. Wiejskiej 

- Huśtawki, boisko, wszystko jest super – mówią Mate-
usz i Nikodem. Chłopcy odwiedzają nowy plac zabaw, który 
powstał w Jarząbkowicach, kilka razy w tygodniu.

W ramach funduszu sołeckiego realizowane są obecnie 
cztery inwestycje związane z budową oświetlenia ulicznego 
w naszej gminie.

Drogowców możemy obecnie spotkać m.in. na ulicach 
Dąbkowej w Pniówku oraz Wiśniowej i Widokowej w Piel-
grzymowicach.  

Lada dzień rozpoczną się prace przy budowie chodnika 
przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach. Powstanie tam 350 m 
chodnika o szerokości 2 metrów. 

Zakończyły się już prace w Jarząbkowicach. Za 45 tys. zł został za-
kupiony duży zestaw do zabawy z dwiema ślizgawkami, drabinkami, 
ruchomym podestem i ślizgiem strażackim. Inwestycja znajdująca się 
w centrum sołectwa jest oblegana przez dzieci.

W ramach prac zlikwidowano dotychczasowe ogrodzenie z siatki 
i zastąpiono je estetycznym płotkiem z dwiema furtkami. Natomiast 
dotychczasowe urządzenia do zabawy rozlokowano inaczej, aby 
układ placu zabaw był jak najbardziej funkcjonalny. Teren wysypano 
piaskiem i ustawiono dwie ławeczki. Całość zadania zamknęła się 
kwotą ok. 120 tys. zł.

To kolejny etap prac w centrum sołectwa, które zapoczątkowano 
w ubiegłym roku, kiedy to przy ul. Kasztanowej powstało wielofunk-
cyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, rozbudowano 
siłownię plenerową i zamontowano urządzenia zabawowe – kółko  
i krzyżyk, stół z piłkarzykami oraz zagospodarowano teren, wybudo-
wano miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów. 

Całość tworzy atrakcyjne miejsce do rekreacji i aktywności dla 
całych rodzin. bs 

Najwięcej punktów (sześć) powstaje na 300-metrowym odcinku  
ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach. Z kolei dwie lampy zostaną zabudowa-
ne przy wcince ul. Śląskiej w Krzyżowicach (przy granicy z Osinami). 
Obydwie inwestycje powinny zakończyć się do końca października.

W trakcie opracowywania są natomiast projekty budowy oświe-
tlenia ulicznego przy półkilometrowym odcinku ul. Gruntowej oraz 
fragmencie ul. Rzecznej w Pielgrzymowicach. bs

Przebudowa ul. Dąbkowej w Pniówku trwa od kilku miesięcy. Wyko-
nawca zrealizował już prace związane z budową kanalizacji deszczowej. 
Na pierwszym odcinku drogi, od strony ul. Kanarkowej, zostały ułożone 
krawężniki, obrzeża, jest już podbudowa pod drogę oraz nowy chodnik. 
Obecnie prace prowadzone są na kolejnym odcinku, gdzie wykonany 
zostanie ten sam zakres prac. Przebudowa zakończy się położeniem 
nawierzchni asfaltowej.

Trwa również przebudowa ulic Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzy-
mowicach. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem 
podbudowy nowego odcinka drogi ul. Widokowej oraz układaniem 
krawężnika drogowego, równocześnie kontynuowana jest budowa 
kanalizacji deszczowej na pozostałych odcinkach zadania. Zakończo-
no przebudowę rowu wzdłuż wcinki ul. Powstańców oraz wylotu do 
rzeki Bzianki. Wody opadowe do rzeki odprowadzane będę kanalizacją 
deszczową oraz rowem. W ubiegłym tygodniu w czasie prac drogowcy 
wykopali w miejscu budowy niewybuch z czasów II wojny światowej. 
Pocisk został zabezpieczony przez saperów z Lublińca.

Rozpoczęto także prace związane z wykonaniem projektów ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kolejowej w Warszowicach (na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Pszczyńską do ul. Łąkowej) oraz ul. Sienkiewicza w Gola-
sowicach (dojazd do szkoły). Projekty wykonuje firma VIA Michał Swatek. bs

15 lipca został przekazany plac budowy wykonawcy, którym 
jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Rol-Bud" z Kobielic. 
Ponieważ ulica Wiejska jest drogą powiatową, prace realizuje powiat 
pszczyński. Nowy chodnik powstanie na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Rolniczą do skrzyżowania z ul. Żytnią. Bezpieczny ciąg dla 
pieszych pojawi się na długości niemal 350 m. Zakres prac obejmie 
też przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, studni 
rewizyjnych oraz przebudowę przepustu pod drogą. 

Koszt inwestycji to niemal 440 tys. zł. Gmina Pawłowice przekazała 
na ten cel 340 tys. zł, natomiast powiat - 100 tys. zł. Prace powinny 
zakończyć się 31 października. bs
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Budowa ekranów wznowiona. 
Jest rygor natychmiastowej wykonalności

24 lipca wznowiono budowę ekranów akustycznych na 660-metrowym odcinku dwupasmówki w Pawłowicach. 

Przypominamy, że  
w 2013 roku General-
na Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad na 
wniosek Urzędu Gminy 
Pawłowice, rad sołeckich 
z Warszowic  i Pawłowic 
przeprowadziła pomiary 
natężenia hałasu wzdłuż 
drogi krajowej DK 81.  
W rejonach stref za-
mieszkania, gdzie nor-
my były przekroczone, 
GDDKiA zaprojektowała 
budowę ekranów aku-
stycznych. Realizacja 
inwestycji rozpoczęła się 
w 2018 r.  

Do tej pory ekrany powstały na odcinku od tartaku w Warszowi-
cach (okolice skrzyżowania DK 81 z ul. Łąkową i ul. Stawową) do okolic 
skrzyżowania z ul. Szybową w Pawłowicach oraz po drugiej stronie 
drogi aż do wiaduktu (ul. Górka). Wykonawcą zadania, na zlecenie 
GDDKiA, jest firma GOMIBUD ze Skawiny. 

Na początku 2019 roku prace zostały wstrzymane na odcinku 
pomiędzy ul. Szybową a ul. Spacerową. Znajduje się tam 11 posesji, 
które mają bezpośredni wyjazd na drogę krajową. Po wybudowaniu 
ekranów, zgodnie z projektem, pozostałyby tylko cztery wyjazdy. 
Mieszkańcy Pawłowic złożyli odwołania w tej sprawie i to one 
były powodem wstrzymania inwestycji realizowanej od początku  
2018 roku. GDDKiA przeanalizowała sytuację i zaktualizowała 
projekt dostosowując go do aktualnie obowiązujących przepisów. 
Niestety, zgodnie z nowymi przepisami nowy projekt zakłada, że na 
dwupasmówkę będzie można wyjechać tylko w dwóch miejscach, 
a dojazd do posesji ma zapewnić mieszkańcom wybudowana droga 
gospodarcza. Takie rozwiązanie oprotestował Wójt Gminy Pawłowice. 
Mieszkańcy również domagali się, aby zostawić im wjazdy na drogę 
szybkiego ruchu.  Wnioski zostały jednak odrzucone, a zarządca drogi 
wystąpił o nadanie inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Zdaniem zarządcy drogi 
przemawia za tym waż-
ny interes społeczny 
związany z poprawą 
bezpieczeństwa ruchu 
na drodze oraz poprawa 
obsługi komunikacyjnej 
do posesji zlokalizowa-
nych wzdłuż odcinka 
DK 81. 

Rygor natychmia-
stowej wykonalności 
nadał wojewoda śląski 
w dniu 23 lipca. Urząd 
otrzymał informację 
dzień później. Decyzja 
zezwalająca na budo-
wę ekranów dźwięko-

chłonnych przy DK 81 w Pawłowicach została wydana po rozpatrzeniu 
wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Katowicach i w oparciu o przepisy specustawy drogowej. Decyzja 
ta oznacza, że, pomimo złożonych przez mieszkańców odwołań, 
można podpisać umowę z wykonawcą i kontynuować prace. De-
cyzja wojewody o realizacji inwestycji na newralgicznym odcinku 
przewiduje również budowę dodatkowej jezdni - drogi serwisowej 
oraz przebudowy uzbrojenia i sieci napowietrznej.

Mieszkańcy cały czas czekają na powstanie po obu stronach 
wiślanki tak zwanych dróg serwisowych, równoległych do DK 81.  
O drogi gospodarcze od dawna zabiegają też władze gminy. – Drogi 
gospodarcze są potrzebne, żeby mieszkańcy nie musieli poruszać się 
po drodze szybkiego ruchu samochodami lub pieszo – mówi Krystyna 
Batko, kierowniczka Referatu Infrastruktury Komunalnej. - Gdy drogi 
powstaną, gmina przejmie je i będzie utrzymywać z własnych środków.  

Dodajmy, że droga wzdłuż ekranów miałaby powstać w latach 
2019-2020. Na razie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
czeka na zgodę ministra, by móc wybudować tam drogę nieco węższą 
niż zakładają to przepisy. Trzeba także rozwiązać problemy własno-
ściowe terenów, przez które ma przebiegać. bs

Nasza gmina  
w pierwszej setce 
najbogatszych 

Gmina Pawłowice zajęła 96. miejsce w kraju, 9. miejsce  
w województwie i 2. miejsce w powiecie pszczyńskim w rankin-
gu zamożności jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r.

Ranking został opublikowany przez „Wspólnotę” - ogólnopolskie 
pismo o tematyce samorządowej. Miejsce w pierwszej setce gmin 
w skali kraju świadczy o stabilnej sytuacji finansowej gminy. Twórcy 
rankingu brali pod uwagę dochody gminy w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, a dokładniej - dochody własne i subwencje, bez dotacji 
celowych (np. środki unijne czy program 500+). W powiecie pszczyń-
skim Pawłowice wyprzedziła gmina Goczałkowice-Zdrój, która znala-
zła się na pierwszym miejscu w województwie i 28. miejscu w kraju. 
W przypadku Goczałkowic dochód na mieszkańca wynosi 5585,46 zł. 
Natomiast w naszej gminie dochód per capita to 4076,93 zł.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu 
nie zmienia się od kilkunastu lat: dochody każdego samorządu dzielo-
ne są przez liczbę ludności. Jak mówią autorzy rankingu: w dochodach 
samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza 
w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one 
chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. bs
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Wirtualny spacer po cmentarzu komunalnym
Nowoczesność wkracza także na cmentarze. W Pawłowicach można od kilku dni elektronicznie poszukać grobu.

Dzięki internetowej przeglądarce od niedawna można za pomocą 
komputera lub telefonu „odwiedzić” groby bliskich na pawłowickim 
cmentarzu komunalnym. Właśnie uruchomiona została strona inter-
netowa z mapą cmentarza. Są na niej zaznaczone kwatery. Można 
także zobaczyć zdjęcia nagrobków. Jak skorzystać z wyszukiwarki?

Trzeba wejść na stronę www.mogily.pl/pawlowice. Tam można 
wyszukać grób, wpisując nazwisko zmarłego. Wyświetli się zdjęcie 
nagrobka oraz data urodzenia i śmierci. Na stronie głównej jest 
odnośnik do interaktywnej mapy, są zaznaczone rocznice śmierci  
i urodzin spoczywających w nekropolii. Stroną administruje Gminny 
Zespół Komunalny, który zarządza cmentarzem.

Od kwietnia do maja została wykonana przez GZK inwentaryzacja 
cmentarza. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na 
podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis wszystkich osób 
pochowanych na cmentarzu, stworzono też system administracji 
oraz zbudowano stronę internetową cmentarza. 

W zakładce „Interaktywny Plan Cmentarza” ujęte są dane o każ-
dym grobie wraz z miniaturką zdjęcia. Z kolei w „Galerii” zobaczymy 
wszystkie nagrobki oraz krzyże z różnych okresów. Zakładka „Roczni-
ce” przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego.  
Z zebranych informacji powstanie galeria zasłużonych wraz z opisem 
ich życia lub osiągnięć. Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas 
rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywi-
ście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy 
odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie 
osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub niedawno zmarłych.

- Dzięki temu programowi, nie wychodząc z domu, przy kompute-
rze, można obejrzeć wszystkie sfotografowane nagrobki. Jest to duże 
udogodnienie, zwłaszcza dla osób mieszkających poza naszą gminą, 
aby przynajmniej w ten sposób odwiedzić groby swoich bliskich oraz 
zapalić wirtualną świeczkę – mówi Wojciech Wiatrok, dyrektor  
GZK Pawłowice. bs

W starostwie o bezpieczeństwie na dwupasmówce
24 lipca w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami katowickiego oddziału 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wzięli w nim udział nie tylko przedstawiciele powiatu i GDDKiA, ale 
również gmin powiatu pszczyńskiego, radni i  mieszkańcy. Gminę Paw-
łowice reprezentowali na zaproszenie powiatu: zastępca wójta Joanna 
Śmieja, kierowniczka Referatu Infrastruktury Drogowej Krystyna Batko, 
radni powiatowi Roman Bańczyk i Helena Gąska oraz sołtys Pawłowic 
Grzegorz Cyrulik.

Głównym tematem spotkania była budowa bezkolizyjnego węzła 
na skrzyżowaniu DK1 z ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie 
oraz budowa drogi S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysło-
wicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. Oba zadania będą 
miały wpływ na odciążenie drogi DK 1. Budowa węzła to koszt ponad 
80 mln zł, a GDDKiA uzależnia realizację inwestycji od uzyskania wsparcia 
samorządów - wojewódzkiego i gminnego. Natomiast w październiku 
powinno rozpocząć się postępowanie przetargowe w systemie projektuj 
i buduj na budowę odcinka drogi S1. Jeżeli  uda się dotrzymać terminu, 
wykonawca zostanie wyłoniony na przełomie II i III kwartału 2020 roku. 
W pierwszej kolejności realizowane będą prace projektowe.  Realizacja 
inwestycji będzie mogła ruszyć najwcześniej wiosną 2021 roku, a zakoń-
czenie wstępnie planowane jest na koniec 2023 roku. Natężenie ruchu 
na DK1 to poważny problem dla Pszczyny. Cześć radnych powiatowych 
zaproponowała wyłączenie elektronicznego systemu poboru opłat 

viaTOLL na DK 81, która biegnie m. in. przez Pawłowice i tym 
sposobem przekierowanie części ruchu z DK 1 na „Wiślankę”.  
Propozycja ta została już wcześniej oprotestowana przez 
Wójta Gminy Franciszka Dziendziela, który na bieżąco pro-
wadzi sprawy związane z komunikacją i bezpieczeństwem 
na drodze zarządzanej przez GDDKiA, a biegnącą przez 
Pawłowice i Warszowice. Na spotkanie w Pszczynie Urząd 
Gminy Pawłowice przygotował zestawienie spraw, które na 
bieżąco są uzgadnianie z Generalną Dyrekcją. Chodzi m.in.  
o działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie 
skrzyżowań DK 81 z ulicami Gajową i Krótką (dojazd do KSSE) 

oraz Stawową i Łąkową w Warszowicach. W przypadku pierwszego miej-
sca, w minioną niedzielę doszło tam do kolejnego wypadku drogowego, 
dlatego gmina zwróciła się do policji o przygotowanie wykazu zdarzeń 
drogowych, aby przyśpieszyć działania, które zapewnią kierowcom 
bezpieczny przejazd. Kolejne tematy dotyczą dojazdu samochodów 
ciężarowych do firmy JAS-FBG oraz likwidacji lewoskrętu koło źródełka 
w Pawłowicach na drodze w kierunku na Katowice. 

Ważnym tematem są tzw. drogi serwisowe biegnące wzdłuż DK 
81. Gmina Pawłowice opracowała już koncepcję budowy drogi go-
spodarczej na odcinku pomiędzy ulicami Myśliwską i Strumieńską  
w Pawłowicach wraz przejściem dla pieszych przez dwupasmówkę  
w rejonie przystanku przy ul. Strumieńskiej i ul. Leśnej. GDDKiA zaakcep-
towała koncepcję i aktualnie trwa przygotowanie projektu porozumienia  
w sprawie realizacji tego zadania. Drogi gospodarczej nie będzie można 
natomiast wybudować na odcinku pomiędzy ul. Granica i ul. Gospo-
darczą. Nie pozwalają na to warunki gruntowe, jednak gmina zabiega 
o utworzenie w tym miejscu ścieżki przeznaczonej tylko dla pieszych, 
pozwalającej bezpiecznie dotrzeć do centrum, bez konieczności poru-
szania się po dwupasmówce. Docelowo drogi serwisowe będą przeka-
zane na utrzymanie gminie, po wcześniejszym ich wyremontowaniu 
zgodnie z ustaleniami. bs   
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Golasowice mają nowego proboszcza

Czas na odpoczynek

Ksiądz Waldemar Pawlik został proboszczem Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach. Uroczyste 
powitanie nowego proboszcza miało miejsce 27 lipca.

Ks. Roman Grabowski - proboszcz rzymskokatolickiej 
Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowi-
cach odszedł na emeryturę.

Ks. Waldemar Pawlik przyjął święcenia 
kapłańskie 11 maja 1996 roku. Do Golasowic 
przyszedł z Jastrzębia – Zdroju, gdzie był 
wikarym. Wcześniej posługę wikariuszow-
ską pełnił m.in. w parafiach w Mysłowicach, 
Rudzie Śląskiej-Halembie, Rybnickiej Kuźni, 
Lędzinach i Chorzowie. – W Golasowicach 
nigdy nie byłem, nie pracowałem w tym rejo-
nie – mówi. – Sama miejscowość bardzo mi 
się jednak podoba i jestem zachwycony ser-
decznością mieszkańców. Spotykam tu wielu 
sympatycznych ludzi, którzy od pierwszego 
dnia starają się pomagać mi na różne sposoby. 
Podchodzą, przedstawiają się i oferują pomoc.

Nowego proboszcza urzekł porządek, jaki 
panuje podczas mszy świętej. – Do ofiary, 
komunii wszyscy podchodzą według ustalonej 
kolejności, nie ma przepychanek – dodaje.  
– I ten śpiew: głośny, ładny. Ludzie są tutaj blisko Boga. Mówiłem nawet 
o tym w czasie nabożeństwa, bo tylko ludzie szczęśliwi i religijni tak 
szczerze śpiewają.

W porównaniu do poprzednich parafii, gdzie nowy proboszcz pełnił 
posługę, Golasowice są inne pod wieloma względami. – To przede 
wszystkim dużo mniejsza parafia, niż te, w których byłem do tej pory 
 – mówi. – Po raz pierwszy jestem też w parafii mieszanej, w której znaj-
dują się parafie dwóch różnych wyznań. Spotkałem się już z proboszczem 
parafii ewangelickiej i liczę na dalszą, dobrą współpracę.  

Jego poprzednik. ks. Roman Grabowski, organizował m.in. na-
bożeństwa ekumeniczne, smażenie jajecznicy. - Słyszałem już o tym,  
a także o półkoloniach charytatywnych dla dzieci i wielu innych formach 
współpracy z parafianami – mówi nowy proboszcz, podkreślając, że te 
działania będą kontynuowane, bo podobnie jak jego poprzednikowi 
tak i jemu, zależy na dobrych relacjach z mieszkańcami.  

W swoich działaniach duszpasterskich nowy proboszcz chce 

W niedzielę, 21 lipca, w golasowickim kościele odbyła się uro-
czysta msza, podczas której ksiądz Grabowski dziękował za 18 lat 
spędzone w Golasowicach, a parafianie dziękowali za pracę, za-
angażowanie i oddanie z jakim wykonywał obowiązki proboszcza  
i duszpasterza. Podziękowania ks. Grabowskiemu złożył również wójt 
Franciszek Dziendziel.

W czasie swojej posługi ks. Roman Grabowski chętnie współpra-
cował z miejscowym środowiskiem, m.in z proboszczem miejscowej 
parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Marcinem Makulą, organizując 
nabożeństwa ekumeniczne dla mieszkańców. Natomiast, aby lepiej 

położyć nacisk na dobro rodziny. Był pomysło-
dawcą i inicjatorem powstania Stowarzyszenia 
Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej, 
które od 20 lat wspiera rozwój tych, którym 
przyszło się mierzyć z przeciwnościami losu. 
Aktualnie stowarzyszenie prowadzi trzy 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci, trzy 
kluby młodzieżowe, dwa kluby seniora, orga-
nizuje wypoczynek letni i zimowy.

Nowy proboszcz pochodzi z Chorzowa, 
gdzie do dziś mieszkają jego rodzice. Oboje 
pracowali w Zakładach Azotowych, wychowali 
troje dzieci. Ksiądz Pawlik jest ich drugim sy-
nem, ale jedynym z rodzeństwa, który wybrał 
życie duchowe. – Nigdy nie byłem ministrantem, 
nie działałem też w żadnej grupie kościelnej 
– przyznaje proboszcz. – Kiedyś marzyłem  
o ekonomii, chciałem  też być leśniczym. 

Jak ksiądz spędza chwile wolne od obowiązków? – Moją pasją jest 
sport, a zwłaszcza piłka nożna – przyznaje. – Wiem, że działa w Golaso-
wicach klub sportowy. Może wybiorę się kiedyś na boisko pokibicować. 
Jeżdżę też na rolkach, a latem na rowerze. Moje najdłuższe rowerowe 
wyprawy to Wadowice i Góra św. Anny. Zimą uwielbiam łyżwy, ale  
w ubiegłym roku złamałem na lodowisku rękę, więc teraz muszę być 
bardziej ostrożny.  

Inną pasją nowego proboszcza są filmy. Przez ostatnie lata udało 
mu się zgromadzić pokaźną filmotekę składającą się aż z ok. 500 
tytułów. - To bajki animowane, filmy fabularne i przygodowe, które 
kolekcjonowałem przez lata, głównie z powodu pracy mojego stowa-
rzyszenia – mówi. – Chciałbym utworzyć minikino parafialne i zaprosić 
mieszkańców na wspólne seanse.     

Ksiądz Waldemar Pawlik 16 sierpnia skończy 50 lat. Swojego Abra-
hama zamierza uczcić festynem organizowanym przy parafii. Kiedy się 
spotkaliśmy, planował szczegóły tego wydarzenia. bs

poznać i zintegrować parafian, organizował smażenie jajecznicy 
na ognisku, wskrzeszając tym samym dawną tradycję związaną  
z obchodami Zielonych Świątków.

Ksiądz uczestniczył również w wielu lokalnych wydarzeniach  
i gminnych uroczystościach. Był obecny na gminnych jarmarkach, 
Święcie Niepodległości i obchodach rocznic Marszów Śmierci. Teraz 
nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. 

To nie jedyne zmiany w kościołach naszej gminy. Parafię zmienia 
również wikary ks. Michał Anderko z parafii św. Jana Chrzciciela  
z Pawłowic. Będzie proboszczem w Bieruniu Starym. Jego miejsce 
zajmie ks. Rafał Mucha. bs
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Wyrazy szczerego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy dla 

Grażyny Olszewskiej 
z powodu śmierci 

Męża 
składają 

koledzy i koleżanki z Urzędu Gminy Pawłowice
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AKTUALNOŚCI

Nowe pracownie dla 
technikum

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach 
powstaną dwie nowe pracownie – logistyczna i do nauki 
przedmiotów z dziedziny chłodnictwa i klimatyzacji.

Obie pracownie zostaną zrealizowane ze środków unijnych  
w ramach projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez 
doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Paw-
łowice” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.2.1. 
Infrastruktura kształcenia zawodowego. 

Uczniowie technikum logistycznego już wcześniej korzystali ze 
specjalnej pracowni, ale po modernizacji będzie ona dużo lepiej 
wyposażona, m.in. w pracownię komputerową działającą w opar-
ciu o terminale - podstawowe elementy sieci logistycznej. Przy 
okazji pracownia zostanie wyremontowana i wyposażona w nowe 

meble. Pracownia do nauki 
chłodnictwa i klimatyzacji 
powstaje od zera. Aktualnie 
trwają prace budowlane  
i związane z siecią elektrycz-
ną, bo pobór mocy w tej kla-
sie będzie wyjątkowo duży. 
Znajdą się tutaj stanowiska 
dydaktyczne z chłodniczym 
układem szkoleniowym,  
z modelem pompy ciepła,  
z klimatyzatorem czy z ko-
morą chłodniczą. 

Całość projektu warta jest 1 mln zł, a dofinansowanie wynosi  
ok. 750 tys. zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu a zakończy 
w grudniu, ale uczniowie technikum logistycznego i chłodnictwa  
i klimatyzacji z nowych pracowni będą mogli prawdopodobnie ko-
rzystać już w październiku. 

Warto dodać, że placówka, w której naukę rozpoczną uczniowie 
w dziesięciu klasach pierwszych, na nowy rok szkolny przygotowuje 
jeszcze dwa inne pomieszczenia. Z pomocą Gminnego Zespołu 
Komunalnego powstaje laboratorium chemiczne. Pomieszczenie 
zostało już przygotowane i odmalowane. Jeżeli szkoła wygospodaruje 
środki, zakupiony zostanie sprzęt potrzebny do przeprowadzania 
doświadczeń chemicznych dla kilkunastoosobowej grupy uczniów. 

Natomiast z pomocą szkolnych konserwatorów zabudowano 
wnękę, która dotychczas pełniła funkcję miejsca pamięci o patronie 
szkoły Janie Pawle II. Pomieszczenie nadal będzie upamiętniało 
patrona, ale będzie również strefą nauki i rewalidacji. Wyposażone 
w wygodne fotele i okrągłe stoły posłuży również do spotkań na-
uczycieli z rodzicami, będzie mogło być wykorzystywane na lekcje 
wychowawcze, religii czy językowe, bo coraz częściej uczniowie w ZSO 
do nauki języka wykorzystują nowe technologie zamiast tradycyjnej 
ławki i zeszytu z długopisem.         

Jak poszła rekrutacja do ZSO?
25 lipca absolwenci ósmych klas podstawówek oraz ostatniego roku gimnazjów poznali wyniki tegorocznej rekrutacji 

do szkół średnich. W ZSO Pawłowice przyjęto aż 265 uczniów.

Od września w ZSO będzie funkcjonowało dziesięć klas 
pierwszych: pięć dla absolwentów podstawówek i pięć dla absol-
wentów gimnazjów. Zostaną utworzone: cztery oddziały liceum, 
cztery dwuzawodowe klasy technikum: logistyka/chłodnictwo  
i klimatyzacja oraz górnictwo podziemne/elektryka, a także dwie 
klasy szkoły branżowej I stopnia. To o cztery oddziały więcej niż  
w roku szkolnym 2018/2019. Ostateczna lista uczniów przyjętych 
po pierwszym etapie rekrutacji została opublikowana 25 lipca. 
Czas na ewentualne uzupełnienia listy (część uczniów planujących 
naukę konkretnego zawodu musi jeszcze pozytywnie przejść 
badania lekarskie) zakończy się 31 sierpnia.

Większość przyjętych osób stanowią mieszkańcy naszej gminy, 
ale jest również spora grupa uczniów ze Strumienia, Chybia, Zbyt-
kowa. - Bardzo cieszy nas fakt, że mamy wśród nowych uczniów kilku 
laureatów konkursów przedmiotowych, dużo uczniów z „paskiem"  
– mówi Andrzej Wowra, dyrektor ZSO Pawłowice. - W klasie pierw-
szej liceum po szkole podstawowej jest aż 19 uczniów, którzy otrzymali 
świadectwo z wyróżnieniem.

W nowym roku szkolnym kontynuowana będzie współpraca  
z JAS-FBG S.A., Jbg-2 Sp z o.o. i JSW S.A. - powstały kolejne klasy 
patronackie zarówno po gimnazjum, jak i szkole podstawowej.

– Zatrudniliśmy nowych nauczycieli – dodaje dyrektor. - Udało nam 
się zaprosić do współpracy w liceum i technikum kilku znakomitych 
pedagogów. Rozwijamy klasę medyczną, która cieszyła się dużym za-
interesowaniem, szczególnie wśród absolwentów szkół podstawowych, 
a także doposażamy nasze pracownie.

W szkole powstaje nowoczesna strefa nauki i rewalidacji oraz salka 
do nauki języka angielskiego (w dawnym pokoju nauczycielskim),  
a dzięki brygadom GZK - laboratorium chemiczne. Szkoła pozyskała 
również środki unijne na pracownie techniczne (o tym poniżej). bs
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WYDARZENIA

Nagrody dla najszybszych mieszkańców naszej gminy! 
Organizatorzy Biegu Pawłowickiego przygotowali mnóstwo nagród dla wszystkich, także dla tych, którzy nie staną 

na podium. Podczas tegorocznych zawodów zostanie nagrodzonych pięć pierwszych mieszkanek i pięciu pierwszych 
mieszkańców naszej gminy.

Najlepsi biegacze otrzymają bony upominkowe 
do sklepu Decathlon, które będą miały wartość 
300, 200 i 100 zł - odpowiednio za I, II i III miejsce 
w biegu na 5 km, a zwycięzcy kategorii OPEN 
otrzymają bon o wartości 500 zł! Zawodnicy nordic 
walking za zdobycie I, II i III miejsca otrzymają bony 
o wartości 60, 40 i 20 zł. Dla laureatów zawodów 
będą też nagrody rzeczowe, m. in. odblaskowe torebki na pas, peleryny 
rowerowe, przenośne ładowarki, parasolki, ręczniki kąpielowe, a także 
zestawy kosmetyków samochodowych, kosmetyków ekologicznych 
oraz do mycia zębów. Natomiast po biegu na zawodników czekać 
będzie posiłek regeneracyjny w postaci sałatki, a dla uczestników 
sztafety – kiełbasa z grilla.  

Mamy jeszcze dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Pawło-
wice – pięć pierwszych mieszkanek i pięciu pierwszych mieszkańców 
również zostanie nagrodzonych, nawet jeżeli nie uda się im zająć 
żadnego miejsca w kategorii wiekowej. Otrzymają oni pakiety promo-
cyjne w wersji premium – termos, słoiczek miodu z gminy Pawłowice 
i magiczny kubek, który pod wpływem gorącej herbaty zmienia się 
nie do poznania. Wszystko spakowane w bawełnianą torbę, świetną 
na zakupy.

Ruszają zapisy dzieci i sztafet
1 sierpnia rozpoczynają się zapisy on-line na Bieg Dzieci i Młodzieży, 

a w kasie Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach będzie można 
zgłaszać sztafety. Przypominamy, że Bieg Dzieci i Młodzieży DiM oraz 
sztafeta 4x350 m to konkurencje w ramach Biegu Pawłowickiego, 
który 25 sierpnia odbędzie się w parku w Pawłowicach. W tym roku 
limit zawodników Biegu Dzieci i Młodzieży wynosi 350 osób. Od 
pierwszej edycji imprezy w dziecięcą część zawodów z dużym zaan-
gażowaniem włącza się Carbo Asecura S.A. m.in. fundując medale  
i koszulki dla zawodników, a także obsługując biuro zawodów. Wzorem 
ubiegłego roku zapisy dzieci będą odbywać się drogą elektroniczną,  
a opłata startowa wyniesie 1 zł. Przy zapisywaniu należy podać rozmiar 
koszulki, którą dziecko otrzyma w swoim pakiecie startowym oraz 

– w przypadku dzieci uczęszczających do szkół 
w gminie Pawłowice – nazwę szkoły w rubryce 
klub/drużyna. Dla najliczniejszej reprezentacji 
szkolonej przewidziana jest dodatkowa nagroda 
i pamiątkowa statuetka, nie zapomnijcie więc 
podać informacji, do której szkoły chodzi dziecko.

Zapisy potrwają do 17 sierpnia, chyba że 
wcześniej zostanie osiągnięty limit 350 zawodników. Dla dzieci  
w pakietach startowych, oprócz pamiątkowych koszulek, znajdą się 
napoje, słodycze, makaron w kształcie literek, drobny upominek, a na 
mecie – medal. Dodatkowo dzieci będą mogły częstować się pączkami, 
owocami, lodami. Pakiety wraz z numerami startowymi będzie można 
odbierać w przeddzień zawodów, w sobotę, 24 sierpnia. Zapraszamy 
od 9.00 do 21.00 do Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. W dniu 
zawodów pakiet będzie można odebrać do godziny 12.00, a pierwsza 
grupa młodych zawodników pobiegnie parkowymi alejkami o 12.10.

Nagrody dla zwycięzców w Biegu Dzieci i Młodzieży to sprzęt 
sportowy, książki, puzzle i wiele przydatnych gadżetów: słuchawki, 
notes, pendrive, piórnik itp., a także szczoteczki do zębów i zniżki na 
zabiegi dentystyczne. Co ważne, w biegu DiM nie mamy dolnej gra-
nicy wiekowej – dzieci z rocznika 2014 i młodsze, jeżeli tylko potrafią 
się poruszać na własnych nogach, mogą biec za rękę z rodzicem lub 
opiekunem. Górna granica wieku to 15 lat.

Nieco starszych zawodników (od 18 roku życia) zachęcamy do 
udziału w bezpłatnej rekreacyjnej sztafecie. Czteroosobowe drużyny 
można zgłaszać od 1 sierpnia w kasie Gminnego Ośrodka Sportu  
w Pawłowicach od 9.00 do 21.00 lub w dniu zawodów. Wprawdzie dla 
zawodników sztafety nie ma pakietów startowych, ale na zwycięzców 
czekają ciekawe nagrody rzeczowe oraz złote, srebrne i brązowe 
medale.

Link do zapisów: pulsarsport.pl/zawody/
Szczegółowe informacje: www.pawlowice.pl 
(zakładka Czas wolny)

Partnerzy biegu:
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Zjazd rodu Hawełków zgromadził cztery pokolenia
Anna i Augustyn Hawełkowie mieli dwanaścioro dzieci. Ich potomkowie 20 lipca spotkali się na rodzinnym zjeździe. 

Był to już piąty zjazd rodu. Rzadko w której rodzinie udaje się organizować takie zjazdy, a co dopiero tak cyklicznie. 

Tradycja spotkań została zapoczątkowana w 1999 roku, a kolejne 
odbywały się co pięć lat i były organizowane przez inną rodzinę.  
W tym roku trudu organizacji rodzinnego spotkania podjęły się ro-
dziny Agnieszki Wawrzyczek (a dokładniej syn Jan z żoną Ireną) i Sta-
nisława Hawełki (córki: Grażyna Płaczek, Teresa Czyż i Urszula Frysz). 

Założyciele rodu, Anna i Augustyn Hawełkowie mieli duże go-
spodarstwo rolne w Jarząbkowicach (naprzeciwko obecnego Domu 

Ludowego). Zostali zapamiętani jako spokojni i bardzo życzliwi ludzie, 
którzy pomagali całej wsi w trudnych czasach po wojnie. To do nich 
mieszkańcy chodzili po mleko. – W swoim gospodarstwie mieli konie, 
gęsi, kaczki i kury – wspomina swoich dziadków Jan Wawrzyczek.  
– Lubiłem tam spędzać czas.

Państwo Hawełkowie doczekali się 12 dzieci, w tym 5 dziewczy-
nek i 7 chłopców. Syn Augustyn nie wrócił z wojny, ale pozostałe 
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Pawłowiczanie z wizytą 
w Szwarcwaldzie

Grupa mieszkańców naszej gminy odwiedziła po raz 
kolejny Kippenheim, zaprzyjaźnioną miejscowość w Niem-
czech. Wizyta trwała od 6 do 13 lipca.

Tym razem pawłowiczanie mieli okazję zwiedzić urocze zakątki 
Szwarcwaldu m.in. miasteczko St. Blasien z jego zabytkami, hutę szkła 
w Wolfach, browar w Rothaus oraz rezerwat przyrody Taubergiessen. 
Niezapomniane wrażenia przyniosła też wycieczka po francuskiej 
Alzacji oraz piknik z francuskimi serami, bagietką i winem.

Bez względu na wiek, wiele radości i emocji dostarczyła wszystkim 
wizyta w parku rozrywki Europapark. To największy w Niemczech  
i trzeci pod względem wielkości park rozrywki w Europie, m.in. po 
paryskim Disneylandzie. Ten ogromny kompleks położony jest na  
95 hektarach powierzchni z setką atrakcji dla każdego!

Bardzo sympatyczną tradycją wyjazdów jest fakt, że uczestnicy 
są przyjmowani i mieszkają u rodzin goszczących. Sprzyja to na-
wiązywaniu ciekawych znajomości, a także pozwala bezpośrednio 
doskonalić umiejętności językowe. Należy podkreślić olbrzymie zaan-
gażowanie rodzin goszczących oraz innych mieszkańców Kippenheim  
w organizację i przebieg wizyty. Skupiają się oni wokół pochodzącej  
z Pawłowic Bożeny Sklanny, która od wielu lat energicznie angażuje 
się w wymiany grup z Kippenheim i Pawłowic.

Na zakończenie wizyty gospodarze i organizatorzy zostali obdaro-
wani pamiątkowymi zestawami promocyjnymi ufundowanymi przez 
Urząd Gminy Pawłowice oraz zaproszeni do rewizyty.
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rodzeństwo założyło rodziny. Dziś ród Hawełków liczy 399 potom-
ków. Najstarszymi żyjącymi przedstawicielami rodu są córka Helena  
(92 lata) oraz 83-letni Sylwester. Pani Helena ze względu na stan 
zdrowia nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, z kolei pan Sylwester 
zadziwił wszystkich energią, radością i niesamowitą żywotnością. Tak 
świetna kondycja to prawdopodobnie efekt śpiewu, bo pan Sylwester 
od wielu lat należy do zespołu śpiewaczego.

Specjalnie dla pana Sylwestra został dedykowany jeden z tańców, 
a seniorzy rodu otrzymali również słodkie upominki. Prezent w po-
staci maskotki przygotowano także dla najmłodszej przedstawicielki 
rodziny – 16-miesięcznej Marysi.

Warto dodać, że pierwszym organizatorem zjazdu był Krystian 
Hawełka, który prowadzi statystykę rodu i jest prawdziwą skarbnicą 
wiedzy o rodzinie. Tylko on wie, kiedy i gdzie kto się urodził. Poma-

ga mu w tym córka Aneta Wantuła, która również przygotowuje  
z każdego spotkania „tablicę wspomnień”. Zdjęcia, a zwłaszcza opisy 
za każdym razem budzą duże zainteresowanie: każdy chce bowiem 
zobaczyć jak wyglądały poprzednie zjazdy rodziny.

Spotkanie miało charakter biesiady. Odbyło się w restauracji 
„Pielgrzymówka”, a do tańca przygrywał Adam Stuchlik. Wszyscy tak 
dobrze się bawili, że zdecydowaną większością głosów postanowiono 
złamać tradycję i kolejny zjazd zorganizować już za 3 lata! Organizato-
rem będzie rodzina Staniek, czyli potomkowie córki Heleny.

- Na pewno takie zjazdy są potrzebne. Nie wszyscy wiedzą, że pocho-
dzą z tego samego rodu i spotykając się na zjeździe są tym faktem bardzo 
zaskoczeni – mówią organizatorzy zjazdu, dziękując właścicielom 
restauracji za pomoc w organizacji oraz wszystkim rodzinom za liczny 
udział w zjeździe. bs

Kot kosmita?
Sfinks to kot, który różni się wyglądem od wszystkich 

innych kotów na świecie. Dlatego bywa nazywany kosmitą, 
kotem księżycowym czy wybrykiem natury.

Wszystko przez niespotykany wygląd. To, co jednych zachwyca,  
u drugich wywołuje – delikatnie rzecz ujmując – zdziwienie.

– Wbrew pozorom koty te nie są zupełnie łyse. Ich ciało pokryte jest 
delikatnym meszkiem, który w dotyku przypomina zamsz – mówi Mag-
dalena Niemiec, właścicielka 10-miesięcznej Luny.

Szylkretka trafiła do ich domu pod koniec listopada. - O kotku tej 
rasy marzyły nasze dzieci – dodaje mieszkanka Pniówka. - Luna jest 
bardzo ciekawa, towarzyska i żywiołowa. Nie jest to kocia indywidu-
alistka, lubi pieszczoty i potrafi bardzo głośno i intensywnie mruczeć, 
gdy jest zadowolona.

Sfinksy są podatne na zmiany temperatury. Nie tolerują zarówno 
zbyt wysokich, jak i zbyt niskich temperatur. Ponieważ nie mają sierści, 
wychodząc na dwór koniecznie trzeba zabezpieczyć ich skórę kremem 
z filtrem. W zimie konieczne są ciepłe ubrania, które ochronią je przed 
utratą ciepła i przeziębieniem. - Z tego też powodu sfinksy nie nadają 
się jako koty wychodzące na dwór. Są typowo domowymi mruczkami 
– mówi właścicielka.

Sfinksy są wymagającymi kotami. Ich gruczoły łojowe produkują 
spore ilości sebum, przez co ich skóra może wydawać się w dotyku 
wilgotna. Konieczne są kąpiele i dbanie o skórę kota.

Trudy pielęgnacji z pewnością rekompensują ujmujący charakter 
i niesamowity wygląd tego księżycowego kotka. bs zd

j.b
s

Wiktoria Niemiec i niezwykła Luna.
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Teresa Werner 
w Pawłowicach

Piosenkarka jest jest jedną z naj-
większych gwiazd polskiej muzyki 
rozrywkowej. Zaistniała dzięki takim 
przebojom jak: „Miłość jest piękna”, „Da-
łabym Ci dała”, „Kocham swoje morze”.

8 listopada artystka wystąpi  
w Centrum Kultury w Pawłowicach. 
Bilety w cenie 60 zł do kupienia on-
line na stronie: www.kupbilecik.pl.

Warto się pospieszyć, bo zostały 
ostatnie bilety!

Folklor 
przede wszystkim

Cztery zespoły śpiewacze i orkiestra dęta wystąpią podczas 
Folkloriady, która odbędzie się 11 sierpnia o godz. 17.00 w parku 
przy inhalatorium w Pawłowicach.

Na scenie w malowniczej scenerii parku zaśpiewają zespoły: 
Pielgrzymowianie, Talizman, Niezapominajki i Jarząbkowianki, 
wystąpi również orkiestra dęta. Zapraszamy! Wstęp wolny!   

 
Młodzieżowe 
Dni Kultury

7 i 8 września usłyszymy w Pawłowicach mocnego rocka! 
Wszystko to za sprawą Młodzieżowych Dni Kultury, które 

będą miały w naszej gminie kolejną swoją odsłonę.
Impreza przygotowana dla młodych mieszkańców naszej gminy 

będzie trwała dwa dni, a w jej ramach zaplanowano koncert grupy 
Hengelo, dyskotekę w garażu podziemnym Centrum Kultury oraz 
spektakl teatralny grupy „eM”.

Grupę Hengelo tworzą muzycy ze Śląska, zafascynowani 
rockowym brzmieniem i szeroko pojętą alternatywą. Intrygujący  
i magnetyczny wokal, dźwięki gitary i perkusji, spodobają się nie 
tylko wielbicielom rocka.  

Po koncercie zapraszamy młodzież na underground party z di-
dżejem Skrzypą z Energy2000, a w niedzielę na spektakl „Karuzela 
zderzeń”, świetnie zagrany przez członków grupy musicalowej „eM”.

Wstęp: underground party: 5 zł, spektakl: 5 zł, koncert: 15 zł

UWAGA!
Dla osób wybierających się na koncert,  

wstęp na underground party i spektakl w cenie jednego biletu  
(15 zł)! Płacisz raz, wchodzisz na wszystko!

Dożynki Gminne  
w Pielgrzymowicach

W tym roku to Pielgrzymowice będą gospodarzem Gmin-
nych Dożynek, które odbędą się 1 września. W programie 
wiele atrakcji.

Przed nami Gminne Dożynki, podczas których będzie można 
zobaczyć korowód dożynkowy, posłuchać dobrej muzyki i posma-
kować swojskich potraw.

Dożynki rozpoczną się od mszy świętej dziękczynnej w kościele 
pw. św. Katarzyny o godzinie 13.00. Po nabożeństwie gromadzący 
wielu widzów barwny korowód dożynkowy przejdzie na plac przy 
OSP, gdzie odbędą się obrzędy dożynkowe oraz zastaną nagro-
dzeni właściciele najpiękniejszych ogródków i zagród w gminie 
Pawłowice. W programie artystycznym wystąpią przedszkolaki, 
uczniowie szkoły podstawowej oraz zespoły regionalne. Biesiadę 
poprowadzi Bernadeta Kowalska i jej przyjaciele, natomiast do 
tańca przygrywać będzie Bella Musica. bs

Dożynki sołeckie  
w Jarząbkowicach

W niedzielę, 18 sierpnia, Jarząbkowice będą świętować zakoń-
czenie żniw. Biesiada zorganizowana w ramach inicjatywy lokalnej 
rozpocznie się o godz. 16.00 na placu przy Domu Ludowym. 
Poprowadzi ją Krzysztof Zaremba. W programie występ orkiestry 
dętej, animacje z klaunem, dmuchańce i zabawa pod chmurką. 
Organizatorzy zapraszają również na dobrze zaopatrzony bufet.  



K
U

P
 B

IL
E

T
Y

 O
N

L
IN

E
 N

A
 W

W
W

.K
U

LT
U

R
A

.P
A

W
L

O
W

IC
E

.P
L

11RACJE GMINNE

KULTURA

Ponad 16 tys. zł 
na książki

Trwają Wakacyjne 
Warsztaty Artystyczne

Niezapominajki 
drugie w Brennej

Warsztaty artystyczne 
2019/2020Taką kwotę udało się pozyskać Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Pawłowicach za zakup nowości wydawniczych.

Zespół śpiewaczy Niezapominajki zajął II miejsce 
podczas 52. Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów 
Artystycznych Brenna 2019.

Wakacje już na półmetku, więc warto już teraz pomy-
śleć o zajęciach dla naszych pociech, a może i dla nas samych.

Dotacja pochodzi z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Od początku roku 
do końca czerwca biblioteki  
z całej Polski mogły składać wnioski  
o  dof inansowanie.  Jednym  
z warunków przyznania dofinan-

sowania był poziom czytelnictwa (im większy, tym większa dotacja). 
Naszej bibliotece przyznano 16 300 zł. Najnowsze powieści prosto  
z księgarni są już dostępne w filii Osiedle oraz w filii Warszowice. Na-
stępnie zostanie uzupełniona kolekcja pozostałych filii oraz Biblioteki 
Głównej. Książki będą sukcesywnie kupowane od lipca do listopada. 
Największą popularnością wśród czytelników cieszą się powieści 
sensacyjne, kryminalne oraz romanse i to przede wszystkim one 
wzbogacą gminny księgozbiór.

Warto zajrzeć do biblioteki i wykorzystać okres wakacji na nad-
robienie zaległości czytelniczych. Książka to najlepszy przyjaciel na 
długą drogę oraz na czas odpoczynku od codziennych zajęć. bs   

Za nami drugi tydzień zajęć i mnóstwo wrażeń. Dzieci bawiły się 
w teatr: same przygotowały rekwizyty i odegrały etiudę; były w cho-
rzowskim zoo, w parku trampolin, a także placu zabaw z urządzeniami 
prawie w całości wykonanymi z drewna.  

Natomiast spotkanie z kosmetologiem Edytą Wajer było dla 
dziewczynek okazją do poznania sposobów dbania o swoją cerę,  
a mycie twarzy płatkami owsianymi – świetną zabawą. Na uczestników 
Wakacyjnych Warsztatów czekają kolejne zajęcia, warsztaty i wyciecz-
ki. Zajęcia potrwają do 9 sierpnia. Są jeszcze pojedyncze miejsca na 
niektóre dni. Prosimy o kontakt z biurem GOK, tel. 32 4722 570. bs

Przegląd odbył się 13 i 14 lipca. Wzięło w nim udział 76 zespołów 
śpiewaczych, a w kategorii zespołów z akompaniamentem, w której 
wystartowały Niezapominajki, o pierwsze miejsca rywalizowało aż 
czterdzieści zespołów. Niezapominajki zaśpiewały z akompaniamen-
tem akordeonu dwie piosenki: ,,Szła dziewczyna przez las" i ,,Na skraju 
w zielonym lesie". Jurorzy, którzy oceniali nie tylko wartość muzyczną 
występu, ale również wygląd, stroje, prezentację na scenie zdecydo-
wali o przyznaniu Niezapominajkom drugiego miejsca.

 Zespół wrócił z przeglądu nie tylko z pamiątkowym dyplomem  
i pucharem, ale również otrzymał nagrodę finansową w wysokości  
700 zł. Instruktorem dziesięcioosobowej grupy jest Klaudiusz Grzybek, 
a kierowniczką Edyta Cieśla. Gratulujemy!

W Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach ruszyły zapisy na 
nowy sezon zajęć artystycznych i edukacyjnych w roku szkolnym 
2019/2020. Przypomnijmy, że GOK prowadzi działalność w domach 
kultury w Pawłowicach i Osiedlu Pawłowice. Placówki organizują 
liczne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, a prowadzone przez 
nie zespoły teatralne, muzyczne i taneczne mogą pochwalić się 
licznymi wyróżnieniami.

W tym roku do dobrze znanych i lubianych zajęć plastycznych, 
teatralnych, wokalnych, szachowych oraz z języka angielskiego  
i „Najmłodsi odkrywają świat” dołączyły warsztaty ze szkła artystycz-
nego. To propozycja dla młodzieży i dorosłych w wieku powyżej 15 lat, 
którzy będą poznawać różne techniki obróbki szkła w nowej pracowni  
w Osiedlowym Domu Kultury.

Osoby dorosłe zapraszamy na zajęcia plastyczne ,,Jak prawdziwi 
artyści 2" oraz teatralne grupy 20+, a seniorów na zajęcia EDUS.

Zapisy w Centrum Kultury w Pawłowicach, tel. 32 47 22570.     
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Igor Kozłowski na 
Mistrzostwach Europy 

Wicemistrzyni Europy

5 sierpnia kibicuj 
kolarzom

Młody koszykarz znalazł się w kadrze Polski i repre-
zentuje nasz kraj podczas trwających właśnie Mistrzostw 
Europy w Rumunii.   

Wiktoria Niemiec, mieszkanka Pniówka, została 
Wicemistrzynią Europy w konkurencji kumite kids. Sukces 
odniosła podczas XII Mistrzostw Europy federacji All Japan 
w miejscowości Győr na Węgrzech.

Żeby dostać się do kadry Polski, mieszkaniec 
naszej gminy, przeszedł 7 etapów selekcji. Zgru-
powania i konsultacje szkoleniowe odbywały się 
m.in. w Szczyrku, Pruszkowie, ale też Macedonii. 
Umiejętności koszykarskie pawłowiczanina 
zostały zauważone i Igor znalazł się wśród  
12 najlepszych koszykarzy, którzy otrzymali 
powołanie do kadry Polski U-18 i będą walczyć  
o Mistrzostwo Europy Dywizji D w Rumunii. Za-
wody w miejscowości Oradea rozpoczęły się 24 lipca  
i potrwają do 5 sierpnia.    

O r g a n i z a t o r e m  m i -
strzostw była Węgierska 
Unia Kyokushin, a w rywa-
lizacji wzięło udział około  
500 zawodników z 19 kra-
jów. Polskę reprezentowało 
25 zawodników, w tym Wik-
toria Niemiec z Bielskiego 
Klubu Karate Kyokushin pod 
przewodnictwem shihan 
Sławomira Dubiela.

Turniej był rozgrywany 
na 6 matach, w pierwszym 
dniu rywalizowała młodzież, 
w drugim seniorzy. Poziom 
sportowy tych zawodów był 
bardzo wysoki, prym wiedli 
zawodnicy z Rosji, Kazach-
stanu oraz Węgier.

Mieszkanka Pniówka sto-
czyła 3 walki. Najtrudniejsza 

okazała się finałowa potyczka, w której zmierzyła się z zawodniczką 
z Węgier starszą o 3 lata i o 10 kilogramów cięższą. Stało się tak, gdyż 
zostały połączone dwie kategorie kids i junior młodszy. Jej przeciw-
niczka wykorzystała swoją przewagę i doświadczenie (zielony pas). 
Wiktoria (żółty pas) po bardzo mocnym ciosie w biodro nie była już 
w stanie kontynuować walki i została zniesiona z maty na noszach. 
Trafiła do szpitala na obserwację, ale na szczęście nasza zawzięta  
i uparta zawodniczka nie odniosła żadnych obrażeń i szybko wróciła 
do treningów i kolejnych startów.

W kolejnych tygodniach triumfowała wielokrotnie. Zdobyła srebro 
w kumite i kata młodziczek podczas XII Otwartych Mistrzostw Wo-
jewództwa Lubuskiego w Karate Kyokushin. Dwukrotnie na podium 
stanęła również podczas międzynarodowego turnieju w Limanowej 
oraz w Nowej Szarzynie.

Wiktoria właśnie wróciła z obozu treningowego w Świnoujściu. 
W sierpniu rozpoczyna treningi siłowe i przygotowania do kolejnych 
zawodów. Już teraz życzymy jej powodzenia. bs        

   Gmina Pawłowice znalazła się na trasie najważniejszego pele-
tonu w naszym kraju – Tour de Pologne! Podczas III etapu wyścigu 
(z Chorzowa do Zabrza), w poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r., kolarze 
wjadą na teren naszej gminy od strony Osin około godziny 16.30. 
Trasa ich przejazdu obejmie ul. Śląską i Zwycięstwa w Krzyżowicach 
oraz ul. Orlą w Pniówku.

Następnie peleton dojedzie do skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną w Pniówku, skręci w prawo i wjedzie na DW 933 w kierunku 
Jastrzębia-Zdroju. Ten etap wyścigu rozpocznie się w Chorzowie,  
a zakończy w Zabrzu i wyniesie 157 km.

76. Tour de Pologne UCI World Tour nawiązuje do stulecia Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego i będzie rozgrywany jako „Wyścig Pokoleń”. 
Został on podzielony na siedem etapów o łącznej długości ponad 
1060 kilometrów. Kolarze wystartują 3 sierpnia 2019 r. z Rynku Głów-
nego w Krakowie i zafiniszują 9 sierpnia b.r. w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Tour de Pologne to wyścig wpisany do najwyższej klasy wyści-
gowej na świecie i kilkukrotnie wybrany najlepszym wydarzeniem 
sportowym w kraju w różnych plebiscytach. Wiemy już, że w tym 
roku będzie bardzo dobrze obsadzony i wystartuje m.in. Rafał Majka. 
W województwie śląskim wyścig przejedzie przez trasy: Tarnowskie 
Góry - Katowice, Stadion Śląski - Zabrze i Jaworzno-Śląskie - Kocierz. 
Ostatni z nich ma nazwę: etap Powstań Śląskich.

Zdolny koszykarz jest wychowankiem UKS Wojan Pawłowice, 
natomiast od 6 sezonów reprezentuje EXACT SYSTEMS ŚLĄSK 
WROCŁAW.

Wszystkie mecze Mistrzostw Europy można oglądać na kanale 
You Tube oraz śledzić na oficjalnej stronie ME https://www.fiba.ba-
sketball/europe/u18b/2019/team/Poland#|tab=games_and_results

Bardzo dobrze spisują się również inni wychowankowie 
nieistniejącego już UKS „Wojan” Pawłowice: Aleks Żmijak 

(obecnie reprezentujący Exact Systems Śląsk Wro-
cław) oraz Bartosz Chodukiewicz (MKS Dąbrowa 

Górnicza). Koszykarze zostali powołani do Kadry 
Polski U 18 w rozgrywkach 3x3. Jest to odmiana 
klasycznej koszykówki, w której dwie trzyoso-
bowe drużyny grają przeciwko sobie próbując 
zdobyć jak największą liczbę punktów wrzu-

cając piłkę do jednego kosza. Koszykówka 3x3  
w 2020 roku ma zostać dyscypliną olimpijską. 

W kadrze Polski wcześniej był również inny zawodnik 
klubu z Pawłowic: Mateusz Czempiel. bs

Strona wyścigu:
http://www.tourdepologne.pl/

Link do mapy:
https://www.bikemap.net/en/r/4804300/
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Masz 65 lat - jedziesz za pół ceny. Jesteś po 
siedemdziesiątce - podróżujesz za darmo

MZK przypomina, że pasażerowie, których metryka wskazuje osiągnięcie 70. roku życia, korzystają z komunikacji 
miejskiej bezpłatnie. Nieco młodsi, w przedziale wieku 65-70, mogą korzystać z biletów ulgowych. Poniżej informujemy 
co należy zrobić, by ewentualna kontrola przebiegała spokojnie i bez przeszkód.

Najstars i  pasażerowie,  
a więc 70-latkowie i starsi, 
powinni posiadać spersonali-
zowany e-bilet wydany w MZK 

po potwierdzeniu wieku konkretnej osoby. Po przyłożeniu karty do 
czytnika (czynność ta jest obowiązkowa) opłata nie zostanie pobrana. 
Przejazd jest bezpłatny. 

Identyczny e-bilet powinni posiadać pasażerowie w wieku  
65-70 lat. W ich przypadku ulga automatycznie zostanie uwzględnio-
na po „skasowaniu” biletu w autobusie. Drugi wariant zakłada posłu-
giwanie się e-portmonetką, która nie zawiera danych personalnych 
(jest zakupiona na okaziciela). W tym przypadku, przy korzystaniu  

Uwaga pasażerowie 
W związku z pracami na ul. Kruczej w Pawłowicach od 23 lipca do połowy września autobusy linii powiatowej U-1 Pszczyna  

- Mizerów - Pawłowice, będą kończyły i zaczynały swoje kursy na przystanku: Pawłowice Skrzyżowanie (przy ul. Wodzisławskiej). 
Jedynie kurs poranny - wyjazd z Pszczyny o godz. 5:00, przyjazd na przystanek Pniówek KWK 5:38 oraz kurs popołudniowy  
- wyjazd z KWK Pniówek 14:17 będą realizowane z tego przystanku.

z ulgi, konieczne jest okazanie kontrolerowi dokumentu potwierdza-
jącego swoją tożsamość i wiek. Należy to zrobić także w przypadku 
posługiwania się biletem ulgowym zakupionym u kierowcy.   

Przypomnijmy, że zgodnie z taryfą Międzygminnego Związku Ko-
munikacyjnego, obowiązującą od 1 września 2018 roku, nie wszyscy 
emeryci są uprawnieni do ulgi. Samo posiadanie legitymacji emeryta 
nie uprawnia do korzystania ze zniżki. Konieczne jest ukończenie 
65 roku życia. Tak więc, młodsi emeryci zobowiązani są do zakupu 
biletu normalnego. Inaczej sprawa wygląda w przypadku rencistów, 
którzy nie są zdolni do pracy i jej nie podejmują. Oni za bilet płacą 
połowę. Rencista pracujący zobowiązany jest posiadać bilet normalny  
– no chyba, że ukończył 65. rok życia.

Wiek 65-70 lat
ULGA 50%

RODZAJ BILETU

Każdy e-bilet (nawet ten uprawniający do przejazdu bezpłatnego)
NALEŻY PRZYŁOŻYĆ DO CZYTNIKA

Posiadanie e-biletu z ulgą 100% jest warunkiem skorzystania 
z przejazdu bezpłatnego

WYMAGANE DOKUMENTY
PODCZAS KONTROLI

spersonalizowany e-bilet
wydany w MZK

spersonalizowany e-bilet
wydany w MZK

dodatkowe dokumenty
nie są wymagane

dodatkowe dokumenty
nie są wymagane

elektroniczna portmonetka
czyli e-bilet na okaziciela

dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożasmość i wiek

bilet kupiony u kierowcy
dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożasmość i wiek

Wiek 70 lat 
i więcej
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Wnioski 500+
Od 1 lipca obowiązują nowe zasady programu Rodzina 

500+. W ciągu miesiąca mieszkańcy naszej gminy złożyli 
ponad 1600 wniosków. Trwa wypłata pierwszych świadczeń.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do  
18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze 
świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.

Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, do  
31 lipca mieszkańcy gminy złożyli 1620 wniosków o świadczenie Rodzina 
500+ oraz 1045 wniosków o świadczenie 300+. Pierwsza wypłata świad-
czeń trafiła do rodzin, które złożyły wnioski początkiem lipca. Kolejne 
środki są wypłacane sukcesywnie.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można skła-
dać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal 
Emp@tia lub portal PUE ZUS). Od 1 sierpnia wnioski przyjmowane będą 
też drogą tradycyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą.

OPS szacuje, że w gminie Pawłowice programem Rodzina+ zostanie 
objętych ok. 2200 rodzin, w tym 3870 dzieci.

Przypominamy, że złożenie wniosku do końca września oznaczać 
będzie wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca.

Od 1 sierpnia wnioski w tradycyjnej (papierowej wersji) można 
również odbierać i składać w sprawie: 

• świadczeń rodzinnych,
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• świadczenia Dobry Start 300+.

Wnioski są wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Górniczej 26 w Osiedlu Pawłowice w następujących 
godzinach:

• poniedziałek od 7.30 – do 15.30
• wtorek od  7.30 – do 17.00
• czwartek od  7.30 – do 15.30
• piątek od  7.30 – do 14.00
• środa - NIECZYNNE (prace wewnętrzne)
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wysokość może być utrudnieniem podczas przejeżdżania pod m. in. 
wiaduktem, nasz samochód będzie też bardziej podatny na boczne 
podmuchy wiatru, szczególnie, jeżeli jest to ładunek wysoki lub sta-
wiający duży opór powietrza np. rower, ponton.

Ponton, drabina... duże ładunki
Przewożone przedmioty mogą wystawać poza obrys samochodu 

pod warunkiem zachowania następujących zasad: 
• całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekracza 2,55 m, 

a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekracza 3 m 
• ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 

2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; 
• ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość więk-

szą niż 0,5m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m 
od siedzenia dla kierującego.

Pamiętajmy, że ładunek wystający na odległość większą niż 
0,5 m od obrysu pojazdu, powinien być oznaczony wg następu-
jących zasad:

• ładunek wystający z przodu lub boku pojazdu – pomarańczową 
chorągiewką (dla ładunku z boku musi ona mieć 50x50 cm),

• ładunek wystający z tyłu pojazdu - pasami białymi i czerwonymi 
(jeżeli ładunek jest przewożony samochodem osobowym lub 
przyczepą ciągniętą przez taki samochód-  można go oznaczyć 
czerwoną chorągiewką o wymiarach co najmniej 50x50 cm).

• w okresie niedostatecznej widoczności ładunek musi być dodat-
kowo oświetlony.  
Jeżeli podczas przewożenia naszych bagaży i ulubionego sprzętu 

sportowego, będziemy stosować wszystkie te zasady, nasza podróż 
powinna przebiegać bezpiecznie. 

 st. asp. Tomasz Okopa
 asp. szt. Aleksander Świerkot

INFORMACJE

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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Akcyza do końca 
sierpnia

Sprawdzają szamba

Jedziesz na wakacje? 
Sprawdź, jak przewozić rower i bagaż

1 sierpnia rozpoczyna się nabór wniosków o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za 
którego uważa się osobę fizyczna, osobę prawną lub jednostkę organi-
zacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem go-
spodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Nabór wniosków trwa do końca sierpnia, do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie  
6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – czyli od 1 lutego 
do 31 lipca br. Stawka zwrotu na 2019 r. wynosi 1 zł za zakupiony litr oleju 
napędowego, maksymalna kwota zwrotu podatku to 100 zł do każdego 
ha użytków rolnych oraz dodatkowo 30 zł pomnożone przez średnią 
roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Trwają kontrole nie-
ruchomości, w których 
znajdują się zbiorniki bez-
odpływowe tzw. szamba. 
Urzędnicy sprawdzają, czy 
ich właściciele wywiązują 
się z ustawowego obowiąz-
ku wywozu nieczystości 
ciekłych.

Każdy posesja posiada-
jąca szambo będzie kontrolowana minimum raz na trzy lata. Za brak 
umowy z firmą posiadającą zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych 
z terenu gminy Pawłowice oraz udokumentowanej odebranej ilości 
ścieków w zależności od zużycia wody, będą nakładane kary finansowe.

Okres wakacji sprzyja wyjazdom a wielu z nas spędza ten czas wypoczywając aktywnie. W tym celu często 
konieczne jest przewiezienie niezbędnego do tego sprzętu i bagaży.  Pamiętajmy, że rower, kajak czy każdy inny 
ładunek musi być przewożony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady 
dotyczące przewozu ła-
dunków zawarte są w art. 
61 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Zgodnie z tym 
przepisem ładunek na po-
jeździe należy umieszczać 
w taki sposób, aby:

• nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi 
pojazdu na drogę;

• nie naruszał stateczności pojazdu;
• nie utrudniał kierowania pojazdem;
• nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń 

sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo 
znaków, w które pojazd jest wyposażony.

Jak przewozić rowery?
Można je umieścić na bagażniku z tyłu pojazdu montowanym 

na karoserii lub haku holowniczym. Trzeba jednak zwrócić uwagę 
czy bagażnik nie zasłania tablicy rejestracyjnej lub świateł pojazdu.  
W innym wypadku powinien być on wyposażony w światła i dodatko-
wą tablicę rejestracyjną (na wniosek właściciela wyda ją organ, który 
rejestrował pojazd). Umieszczanie na bagażniku tablicy rejestracyjnej 
zdemontowanej z pojazdu lub wykonanej we własnym zakresie 
jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i może zakończyć się 
mandatem karnym. 

Ładunek na dachu
Rowery z tyłu pojazdu, załadowany bagażnik – mogą być przy-

czyną nadmiernego odciążenia przednich kół, które odpowiadają za 
utrzymanie kierunku jazdy. Aby tego uniknąć, część bagażu można 
umieścić na dachu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na większą wysokość 
pojazdu, która wraz z nim nie może przekroczyć 4 m. Zwiększona 
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REKLAMY I INFORMACJE

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

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

Reprezentatywny przykład: 
Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, oprocentowanie kre-
dytu: 4,02 % w stosunku rocznym jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna 
WIBOR 3M: 1,72%) i marży Banku w wysokości 2.30 p.p., rzeczywista roczna stopa oprocento-
wania (RRSO): 4,61 %, prowizja za udzielenie kredytu (niekredytowana): 1,5 % kwoty  kredytu 
tj. 3.000,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od 
ognia innych zdarzeń losowych w Concordia Polska TUW 292,00 zł (7.300,00 zł za cały okres kre-
dytowania); koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC): 
19,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 122.666,39 zł, całkowity koszt kredytu: 
133.185,39 zł, całkowita kwota do zapłaty: 333.185,39 zł, łączna liczba rat: 300 - w tym 23 raty 
obejmujące odsetki w okresie karencji w spłacie kapitału. Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa 
w wysokości 1.109,23 zł, ostatnia rata ma charakter raty wyrównującej i wynosi 1.108,91 zł.

Marzysz o własnych czterech kątach?  
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach pomoże Ci spełnić marzenia. 

Wybierając nasz kredyt mieszkaniowy możesz wybudować, 
kupić lub wyremontować swój wymarzony dom czy mieszkanie.

MARŻA OD 2,00 %

OFERUJEMY: 
■ przejrzyste zasady
■ okres kredytowania 
   do 25 lat
■ finansowanie do 80�  

      wartości kosztorysu

■ szeroki zakres 
   kredytowania
■ karencja w spłacie 
   do 24 miesięcy
■ stałe lub malejące 
   raty kredytowe

Praca w GZWiK
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza 

nabór na stanowisko urzędnicze – referent w Dziale Finansowo  
– Administracyjnym. Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać  
w sekretariacie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Orla 11, 
43-254 Krzyżowice w godzinach urzędowania, w zamkniętych kopertach 
z podaniem imienia i nazwiska, adresu z dopiskiem: „Nabór na stano-
wisko urzędnicze – referent  w Dziale Finansowo – Administracyjnym”. 

Oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową do 
16.08.2019r. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz na stronie 
internetowej www.gzwik.pawlowice.pl. 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami 
jest Z-ca Głównego Księgowego, tel. 32 210 28 80, wew. 127.

Do wynajęcia
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określo-
ny, o powierzchni 44 m kw., położonego w przychodni zdrowia  
w Pniówku przy ul. Kruczej 12, z przeznaczeniem na działalność 
związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego 
wpływu na świadczone usługi zdrowotne. Wywoławczy czynsz 
miesięczny (netto) za m kw – 16,50 zł.

Przetarg odbędzie się 26 września o godz. 10.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Szczegółowych informacji udzielają: Tyberiusz Zawadzki, Robert  
Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

u



Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. 
Redaktor: Sabina Bartecka
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamawianych materiałów redakcja nie zwraca.
Zastrzega też sobie prawo do skrótów i opracowania redakcyjnego dostarczonych tekstów.
Nakład: 1300 egzemplarzy.
Adres redakcji: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67; tel. 32 472 25 70, www.kultura.pawlowice.pl
Skład i druk: INFOPAKT Rybnik, tel. 32 423 85 90, 32 423 85 51, biuro@infopakt.pl GMINNE

RACJE

Z ŻYCIA GMINY

Pływanie jest fajne i dla każdego
45-letni Janusz od 3 miesięcy uczy się pływać. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że od 15 lat jeździ na 

wózku inwalidzkim i do tej pory wręcz chorobliwie bał się wody. 11-letni Filip choruje na dystrofię mięśniową, ale na 
basenie czuje się jak ryba w wodzie.

Oboje uczęszczają na zajęcia prowa-
dzone na pawłowickim basenie przez 
szkołę „Nauczymy pływać”. Pawłowicki 
basen jest jednym z niewielu miejsc  
w naszym regionie, w którym osoby nie-
pełnosprawne mogą uczestniczyć w lek-
cjach pływania i rehabilitacji w wodzie.

– Woda wywiera znakomity wpływ 
wody na organizm człowieka – mówi 
Marzena Pustelnik, instruktorka zajęć.  
- Zanurzając się w basenie czujemy, jakby 
zmniejszył się nasz ciężar, co ułatwia 
niektóre czynności. Zmniejszają się przy-
kurcze, a normalnie nieużywane mięśnie 
pracują intensywnie.

Pływając zwiększamy swoją spraw-
ność oraz ogólną kondycję, a także 
wydolność poszczególnych układów 
organizmu. Pływanie angażuje w za-
sadzie wszystkie grupy mięśniowe i to  
w sposób niezwykle dynamiczny. Dlate-
go nie bez powodu jest jedną z najczę-
ściej polecanych form rekreacji ruchowej 
dla osób niepełnosprawnych. - Warto 
zauważyć, że osoba niepełnosprawna może w wodzie wykonywać czyn-
ności, które normalnie są dla niej bardzo trudne albo wręcz niemożliwe 
do wykonania – dodaje rehabilitantka. - Nasze lekcje uwzględniają typ 
niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby każdej z osób uczest-
niczących w zajęciach.

Janusz Świątecki uczestniczy w zajęciach na basenie od 3 miesięcy, 
trzy razy w tygodniu. Od 15 lat porusza się na wózku inwalidzkim. 
- Wybrałem się na rutynowy zabieg czyszczenia dysków – opowiada.  
- Niestety w czasie zabiegu doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. 
W wieku 30 lat zostałem sparaliżowany od pasa w dół.

W przypadku pana Janusza początkowe zajęcia polegały na 
oswojeniu z wodą. - Od dziecka bałem się wody – opowiada. - Teraz 
czuję się już pewniej. Już nie mogę doczekać się chwili, kiedy będę sam 
pływał. To jest mój cel.

Pan Janusz poleca zajęcia na basenie wszystkim osobom niepeł-

nosprawnym. - Zawsze jest tutaj ktoś, kto 
pomoże nam dostać się do szatni, wejść do 
basenu, a sam obiekt jest przystosowany 
do osób niepełnosprawnych. Na trady-
cyjną rehabilitację trzeba czekać latami,  
a w przypadku niepełnosprawności trzeba 
działać natychmiast.   

O ogromnych korzyściach rehabili-
tacji w wodzie mówi również 11-letni 
Filip z Żor. Na zajęcia dowozi go dzia-
dek. - Wnuk sam wchodzi do basenu  
i potrafi pływać. Widać, że woda sprawia 
mu ogromną przyjemność.         

Firma „Nauczymy pływać” działa od 
2005 roku. Jej właścicielką jest Monika 
Kazoń, mieszkanka Pawłowic- nauczy-
cielka wychowania fizycznego. Szkoła 
prowadzi nauki pływania dla dzieci od  
3 roku życia, szkoli również osoby doro-
słe, organizuje wakacyjne i weekendowe 
nauki pływania, a także rehabilitację 
w wodzie dla osób z problemami  
z kręgosłupem, z niepełnosprawnością 
umysłową i ruchową, a co najważniejsze, 

również dla osób na wózkach.
Dużym zainteresowaniem cieszą się aerobik i rowerki w wodzie. 

Aqua aerobik to ćwiczenia z ciężarkami, gumami i pasami wykony-
wanymi w wodzie, natomiast w przypadku aqua bike – ich  uczest-
niczki jeżdżą na specjalnych rowerach stacjonarnym umieszczonych  
w wodzie.  

– Regularne ćwiczenia w wodzie wyszczuplają, odciążają kręgosłup, 
likwidują stres i napięcie oraz w przypadku kobiet – pomagają walczyć  
z cellulitem, i co najważniejsze - do zajęć nie trzeba umieć pływać – mówi 
instruktorka.- Natomiast samo pływanie korzystnie wpływa na kręgosłup, 
kształtuje mięśnie klatki piersiowej oraz redukuje napięcie mięśniowe.  
I tu może zaskoczę, ale pływanie jest również dobrym sposobem na prze-
ziębienia. Kiedy ruszamy się w wodzie, krew w organizmie lepiej krąży,  
a wszystkie komórki nerwowe są dotlenione. 

Nie pozostaje nam więc nic innego jak wybrać się na basen.
 Sabina Bartecka
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