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Autobusy 
na Podlesie i Kolonię
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Do poprawy nawierzchni wykorzystano frez asfaltowy pochodzący 
z remontowanej w sąsiedztwie ulicy Zjednoczenia. Utwardzony został 
odcinek o długości 400 metrów, od skrzyżowania z ul. Nową. Prace 
prowadziła firma M.Silnice, która wykonuje roboty drogowe związane 
z budową obwodnicy. Utwardzony odcinek drogi przeznaczony jest 
tylko dla samochodów osobowych. bs

Utwardzony został odcinek ul. Mickiewicza w Paw-
łowicach. Teraz łatwiej dojechać do GZK i firmy Autoland.

W ramach likwidacji szkód górniczych, KWK „Pniówek” sfinansowała 
naprawę ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Prace były wykonywane na 
najbardziej zniszczonym odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do 
pierwszego zjazdu na staw. Wykonawcą robót była firma DROGRÓD. 

Trwają uzgodnienia dotyczące remontu dalszej części ul. Wyzwolenia. 
Odbyło się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami Powiatowego 
Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego, który na realizację prac 
zamierza pozyskać  dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek”. Prace 
mają być prowadzone na odcinku o długości 1,5 km. bs

Jest już nowa nawierzchnia na ul. Wyzwolenia w Paw-
łowicach. Prace zakończyły się pod koniec sierpnia. 

Samorządy chcą bowiem przebudować dalszą część ul. Pszczyńskiej 
w Warszowicach i zamierzają pozyskać na ten cel dotację. Inwestycja 
ma być prowadzone na odcinku o długości 1,5 kilometra aż do granicy 
z Mizerowem. Partnerem Pszczyny i Pawłowic ma być Suszec, który zo-
bowiązał się wyremontować prawie kilometrowy odcinek ul. Mlecznej 
w Mizerowie (jest to przedłużenie ul. Wyzwolenia). 

Wstępna kalkulacja mówi o 6 mln zł. Można jednak pozyskać dofi-
nansowanie w wysokości 50 proc. kosztów. Wniosek trzeba jednak złożyć 
do końca września.  

Podobnie jest z ul. Partyzantów w Krzyżowicach. Na naprawę ponad 
3 km drogi potrzeba 6 mln zł, ale koszt ten może być o połowę niższy, 
jeżeli uda się pozyskać rządową dotację. Inwestycja ma być realizowana 
wspólnie z Jastrzębiem, gdyż ulica znajduje się na granicy Krzyżowic  
i Boryni. Trwają jeszcze ustalenia geodezyjne i prawne. Inwestycja ma 
objąć remont nawierzchni oraz przebudowanie wszystkich sieci. Reali-
zacja uzależniona jest od pozyskania dotacji. bs           

W Urzędzie Gminy Pawłowice, odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz Powia-
towego Zarządu Dróg w celu ustalenia wspólnie realizo-
wanych inwestycji.

W Pielgrzymowicach została wydłużona linia L-2 (jeden kurs rano i trzy po 
południu). Żeby umożliwić bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu, 
wybudowano nowe zatoki autobusowe. Na Kolonii Studzieńskiej wyznaczo-
no trzy miejsca przystankowe. Autobus będzie kursował do skrzyżowania  
z ul. Robotniczą w Studzionce, gdzie zawróci i pojedzie z powrotem  
w kierunku Pawłowic. 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy. Jest 
to szczególnie ważne teraz, gdy remonty dróg ruszyły pełną parą  i w związku 
z tym są objazdy. Trzeba liczyć się z opóźnieniami autobusów. bs

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, 
od 1 września autobusy gminnej komunikacji lokalnej będą 
obsługiwać również Podlesie w Pielgrzymowicach i Kolonię 
Studzieńską w Pawłowicach. 

W końcu! 20 sierpnia, po kilku miesiącach oczekiwania, Inspekcja 
Transportu Drogowego uruchomiła  fotoradar zamontowany przy dwupa-
smówce. Urządzenie znajduje się tuż za wjazdem na Aleję Lipową. - W tym 
miejscu droga jest szczególnie niebezpieczna, m. in. ze względu na skrzyżowanie 
z drogą na Cieszyn i trwającą budowę obwodnicy – podkreśla urzędniczka.

 Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 70 km/h, ale wielu kie-
rowców ma ciężką nogę do gazu i jeździ znacznie szybciej. Teraz fotoradar 
będzie miał na nich oko! bs

- Fotoradar się sprawdził. W pierwszym dniu pstrykał jedno 
zdjęcie za drugim – mówi Krystyna Batko z Urzędu Gminy.  
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Kościół odzyskał blask!

25 lat samorządu 
gminnego!
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Od czerwca trwa naprawa elewacji świątyni w Pawłowicach. Jak 
zapewnia ks. Eugeniusz Paruzel, proboszcz parafii, prace przebiegają 
zgodnie z planem. - Wkraczamy już w fazę finalną. Remont powinien się 
zakończyć na przełomie września i października - przypuszcza proboszcz.

Efekt widać gołym okiem. Kościół wypiękniał. Prace rozpoczęto od 
naprawy elewacji zewnętrznej: w pierwszej kolejności trzeba było zrzucić 
tzw. głuche tynki, pamiętające jeszcze koniec lat 40. ubiegłego wieku, 
kiedy to kościół był odbudowywany po zniszczeniach wojennych. 

Kiedy już tynki oczyszczono, uzupełniono ubytki i wyrównano ściany, 
nadszedł czas na odświeżenie ścian zewnętrznych. Pomalowano je na 
jasno. Wybrano kolor piaskowca. – Zdecydowaliśmy się na tynki silikono-
we – mówi Ireneusz Domin, właściciel firmy SKID z Pawłowic, główny 
wykonawca. – Są one bardziej odporne na zmienne warunki atmosferyczne, 
nie wchłaniają kurzu i brudu, lepiej też odprowadzają wilgoć.    

W ramach inwestycji wymieniono okna w wieży kościelnej, napra-
wiono daszki nad oknami, wydłużono też podjazd dla osób niepełno-

Dobiega końca remont kościoła św. Jana Chrzciciela  
w Pawłowicach. Wykonano już najpilniejsze prace. 

sprawnych przy głównym wejściu, gdyż był za krótki. Wykonano nowe 
odgromienia, a istniejące instalacje elektryczne schowano pod tynki.

Pod nowym witrażem z krzyżem, który został ufundowany w ubie-
głym roku, umieszczono tablicę z piaskowca z napisem w języku łaciń-
skim: „ Stat+ Crux dum volvitur orbis 1946 – 48”, co można przetłumaczyć: 
„Krzyż stoi, krzyż trwa, chociaż świat się kręci”.  

Do wykonania pozostają jeszcze prace brukarskie wokół kościoła 
oraz remont okazałego grobowca rodziny Brandysów – trzeba naprawić 
ubytki i odnowić płaskorzeźby. Znajdujące się z drugiej strony grobowce 
Reitzenstienów już odzyskały swój dawny wygląd.

Prace są finansowane ze środków kopalni oraz parafii przy wsparciu 
miejscowych firm. Proboszcz ks. Eugeniusz Paruzel dziękuje wszystkim 
osobom i firmom, które zaangażowały się w remont elewacji kościoła, 
oraz parafianom za wszystkie założone ofiary. 

Równocześnie prowadzone są prace w domu katechetycznym, znaj-
dującym się obok probostwa. Roboty są potrzebne, aby przygotować 
budynek na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym 
roku. Nasza gmina będzie wtedy gościć młodzież z całej Europy i trzeba 
zapewnić im miejsce do zakwaterowania. Na razie wymieniono posadzki 
i odnowiono ściany w pomieszczeniach znajdujących się na parterze 
budynku. W czasie ferii zimowych podobne prace zostaną wykonane 
na piętrze. bs

25 lat samorządu terytorialnego było okazją do spotkania się w Cen-
trum Kultury, radnych wszystkich kadencji, sołtysów, byłych i obecnych 
pracowników urzędu oraz innych zaproszonych gości od lat związanych 
z samorządem. Spotkanie było połączone z promocją II wydania książki 
autorstwa wójta Franciszka Dziendziela „Gmina Pawłowice. Samorząd-
ność w latach 1990-2015”.

Zebrani po uroczystym odśpiewaniu hymnu polski, wysłuchali 

Odrodzona samorządność to jeden z największych 
sukcesów przemian, jakie zaszły w naszym kraju w ciągu 
ostatnich lat. Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez 
rozwoju samorządności – podkreślano wielokrotnie pod-
czas uroczystości zorganizowanej 30 sierpnia w Centrum 
Kultury w Pawłowicach. 

przemówienia przewodniczącego Rady Gminy Aleksandra Szymury 
oraz wójta gminy Franciszka Dziendziela. W swoich wystąpieniach od-
nieśli się oni do początków istnienia samorządu terytorialnego w kraju, 
przybliżyli działalność samorządu gminy, podkreślając jednocześnie 
wyjątkowość uchwalonej 25 lat temu ustawy, dzięki której Polacy uzy-
skali niezwykle ważną możliwość – prawo do samodecydowania, prawo 
do kształtowania najbliższego otoczenia według własnych wyobrażeń  
i realnych potrzeb. 

Swoim bogatym doświadczeniem w pracy na rzecz samorządności 
podzielili się Eugeniusz Pająk, przewodniczący Rady Gminy dwóch pierw-
szych kadencji oraz Bronisław Kiełkowski, radny w latach 1994 – 2010.

Uroczystość zakończył występ młodych mieszkańców naszej gminy: 
Aleksandry Dyrny i Piotra Karzełka, którzy zachwycili słuchaczy prezentu-
jąc arie operetkowe, w tym tak lubianą, jak: „Usta milczą, dusza śpiewa”.bs

Gratulacje pawłowickim samorządowcom składa 
Ryszard Rakoczy, wiceprezydent Jastrzębia Zdroju.
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WYDARZENIA

Gimnazjum znajdzie 
się w strukturach ZSO

Podczas ostatniej sesji (28 sierpnia) radni przegło-
sowali uchwałę dotyczącą włączenia Gimnazjum nr 2  
w Pawłowicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

uczniów. Na potrzeby mniejszego oddziału zaadaptowano stołówkę. Po 
dwie klasy pierwsze są w Pielgrzymowicach i Warszowicach, natomiast 
trzy klasy pierwsze ma SP – 1 w Pawłowicach.

Jakby to nie pisać, zaczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Dla wielu 
będzie to kolejny już rok pracy i podejmowania nowych wyzwań edu-
kacyjnych – tym życzymy wielu sukcesów i spełnienia podejmowanych 
postanowień, a wszystkim uczniom, aby zakończyli rok szkolny w takich 
samych nastrojach, w jakich go rozpoczęli.

Sabina Bartecka

Gimnazjum działające w Pawłowicach Osiedlu jest najmniejszą tego 
typu placówką w naszej gminie – od 1 września będzie do niej uczęszczać 
122 uczniów, podczas gdy w Pielgrzymowicach 134, a w Gimnazjum nr 
1 – aż 305. 

Dzięki połączeniu, gimnazjaliści zyskają dostęp do bazy dydaktycznej 
ZSO, ale też bardzo dobrych doświadczeń w pozyskiwaniu środków unij-
nych. Pawłowicki Zespół Szkół Ogólnokształcących jest w naszej gminie 
liderem skutecznego pozyskiwania środków z zewnątrz i realizacji mię-
dzynarodowych projektów. Od 2010 roku Zespół Szkół pozyskał prawie 
573 tys. zł, podczas gdy gimnazjum nieco powyżej 15 tys. zł. Gimnazjaliści 
będą mogli korzystać z wymian młodzieży i uczestniczyć w projektach 
z udziałem rówieśników z zagranicy.

Połączenie obydwu szkół, w sytuacji niżu demograficznego, umoż-
liwi prowadzenie lepszej polityki kadrowej i zapewni zatrudnienie dla 
nauczycieli, którzy będą mogli prowadzić lekcje zarówno w gimnazjum, 
jak i liceum czy technikum. 

W nowych strukturach gimnazjum zacznie działać od 1 września.  
W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora ZSO, 
Jacka Kowola, jego obowiązki na 10 miesięcy przejmie Andrzej Wowra, 
który do tej pory pełnił funkcję wicedyrektora placówki. Wiosną 2016 roku 
gmina wybierze w konkursie dyrektora na 5-letnią już kadencję. Będzie 
on kierował placówką, w skład której wchodzi: liceum, technikum i od 
września szkoła zawodowa oraz gimnazjum.bs
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Zabrzmiał 
pierwszy dzwonek 

Mimo iż dźwięk dzwonka zabrzmiał tradycyjnie, nieco inaczej niż 
zwykle wyglądało otwarcie nowego roku szkolnego w Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Golasowicach. Placówkę odwiedził bowiem wójt 
gminy Franciszek Dziendziel.

Akademię z okazji rozpoczęcia roku szkolnego prowadziła dyrektor-
ka placówki Bożena Struzik, obecny był dyrektor Gminnego Zespołu 
Oświaty Jan Figura oraz ks. proboszcz Roman Grabowski. Goście 
życzyli uczniom konsekwentnego zdobywania wiedzy, nauczycielom  
i wychowawcom owocnej pracy, natomiast rodzicom wyrozumiałości 
dla swoich dzieci.

Szczególnie ciepło zostali przywitani w szkole uczniowie, którzy 
dopiero rozpoczynają tu zajęcia. W Golasowicach są to 23 osoby.  
W całej gminie pierwszoklasistów jest 317, najwięcej w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Pawłowicach. Utworzono tam pięć pierwszych klas, w tym 
jedną integracyjną, w której poza uczniami pełnosprawnymi uczyć się 
będą ich niepełnosprawni koledzy. Na każdej lekcji pracować z dziećmi 
będzie dwóch nauczycieli – wiodący oraz wspomagający go pedagog 
specjalny.  W szkole jest już pięć klas integracyjnych. Z uczniami pracują 
specjaliści: pedagog, psycholog i logopeda. Natomiast w Krzyżowicach 
po raz pierwszy w 50-letniej historii szkoły zostały utworzone dwie 
klasy pierwsze. Będą to klasy składające się z siedemnastu i dziesięciu 

1 września, prawie 2300 uczniów powitało nowy 
rok szkolny. 
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Jeszcze bez codziennych obowiązków, książek i zeszytów, 
za to z gorącymi wspomnieniami wakacji. 1 września rozpoczął 
się kolejny rok szkolny. Niesie on wiele zmian dla uczniów.

Nowy rok szkolny 2015/2016 w gminie Pawłowice w liczbach

Przedszkolaki:     560

Uczniowie szkół podstawowych:   1375

Gimnazjaliści:     561

Szkoły ponadgimnazjalne:    362 

Naukę czas zacząć. 
Uczniowie 
rozpoczęli 

nowy rok 
szkolny

Darmowe podręczniki
W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe dla 

uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz 
pierwszej klasy gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych szkół podsta-
wowych dostaną przygotowany przez MEN „Nasz elementarz”. Ten sam,  
z którego w ubiegłym roku uczyli się pierwszoklasiści. Dodatkowo szkoła 
otrzyma z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny 
jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzy-
ma 25 zł na dziecko. Rodzice będą musieli zakupić jedynie pomoce do 
przedmiotów nieobowiązkowych (religii czy etyki). Podobnie będzie  
w przypadku uczniów klas drugich, którzy również otrzymają za darmo 
podręcznik MEN oraz książkę do nauki języka obcego. Uczniom klas 
czwartych szkół podstawowych komplet podręczników i ćwiczeń zaku-
pi szkoła. Na ten cel placówki dostaną po 140 zł na każdego ucznia, na 
zakup ćwiczeń - 25 zł. Mają to być zupełnie nowe książki, które kupione 
w tym roku, będą służyły trzem kolejnym rocznikom. Podobnie będzie 
w przypadku uczniów, którzy od września zaczną naukę w gimnazjum. 
Tu także zakupione przez szkołę książki posłużą trzem kolejnym roczni-
kom uczniów. Do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki mają dostać 
uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. 

Nie będzie chipsów w sklepikach 
Od 1 września obowiązuje nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, w której zawarto zakaz sprzedaży niezdrowej żyw-
ności na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Nie można 
tam sprzedawać m.in. produktów z majonezem ani kanapek z tłustą 
wędliną. W sklepikach sprzedawane będą kanapki na bazie pieczywa 
razowego lub pełnoziarnistego z przetworami mięsnymi zawierającymi 
nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu, produkty bez dodatku 
cukrów i substancji słodzących oraz o niskiej lub obniżonej zawartości 
soli. Do jedzenia nie można podawać tłustych sosów ani majonezu, 
dozwolony jest tylko keczup i to taki o dużej zawartości pomidorów. 
Ze sprzedaży znikną również słodkie napoje. Na terenie placówek 
oświatowych kupić będzie można jedynie soki, herbatę, kawę, gorącą 
czekoladę oraz produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu. 
Szkoła musi zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do wody pitnej.

Nowy system oceniania
Uczniowie od nowego roku szkolnego 2015/2016 będą otrzymywać 

oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki według 
nowych zasad. O ocenie nie będą decydować umiejętności ucznia,  
a jego chęci i zaangażowanie. 

6-latki do szkół
W tym roku pierwszy raz do I klasy szkoły podstawowej pójdzie 

obowiązkowo cały rocznik dzieci 6-letnich, czyli urodzonych w 2009 
r. Wraz sześciolatkami we wrześniu do I klas pójdą też dzieci 7-letnie, 

urodzone w drugiej połowie 2008 r., oraz dzieci urodzone w pierwszej 
połowie 2008 r., którym na wniosek rodziców w ubiegłym roku odro-
czono rozpoczęcie nauki.

W przedszkolach więcej maluszków
6-latki zwolniły miejsca w przedszkolach dla młodszych dzieci. Od 

1 września do placówek publicznych w naszej gminie będzie uczęsz-
czać 560 dzieci, w tym ponad 130 w wieku 3 lat! Przyjęto także dzieci 
2,5-letnie, które do tej pory trafiały na listę rezerwową z powodu braku 
miejsca. Teraz będzie ich 14.

Zgodnie z wytycznymi wójta gminy, nauka języka angielskiego  
w przedszkolach ma odbywać się każdego dnia. Decyzja w tej sprawie 
należy jednak do dyrektora placówki i zależeć będzie od kadry i kwali-
fikacji nauczycieli zatrudnionych w danym przedszkolu. Od 1 września 
nauka języka obcego jest za to obligatoryjna dla dzieci 5-letnich. Dzieci 
będą się uczyć języka obcego w ramach podstawy programowej. Dla 
pozostałych przedszkolaków język obcy będzie obowiązkowy dopiero 
od 1 września 2017 roku. 

Od nowego roku szkolnego, niektóre placówki wydłużają godziny 
swojej pracy. Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie od września 
będzie czynne aż do godz. 17.00.     

Żaden nauczyciel nie stracił pracy
W tym roku szkolnym uczniowie spotkają wszystkich swoich nauczy-

cieli. Nikt nie został zwolniony.  W wakacje odbyły sie konkursy i kolejne 
przyjęcia, głównie do nauczania początkowego. Przyjęto 6 nowych 
osób. W związku z obowiązkiem nauki dla 6-latków, zaszła potrzeba 
utworzenia dodatkowych klas. W całej gminie jest aż 15 oddziałów 
złożonych z pierwszoklasistów.   

Prawie 50 zł za trzecie podejście do matury
Od nowego roku szkolnego część maturzystów będzie musiała 

płacić za podejście do egzaminu - opłata wyniesie ok. 50 zł. Dotyczy 
to osób, które po raz trzeci przystępują do egzaminu maturalnego  
z tego samego przedmiotu oraz tych, które w poprzednich latach zade-
klarowały chęć przystąpienia do egzaminu, ale się na nim nie pojawiły. 

Bez gimbusów, ale za darmo
Od września gimnazjaliści  z Warszowic i Krzyżowic  do szkoły pojadą 

autobusem gminnej komunikacji lokalnej. Podobnie jak koledzy z so-
łectw południowych naszej gminy nie będą już jeździć gimbusami. Za 
przejazdy nie będą jednak płacić. Każdy gimnazjalista, którego droga do 
szkoły jest dłuższa niż 4 km, otrzyma 1 września bilet miesięczny gmin-
nej komunikacji lokalnej. Po jego okazaniu będzie mógł podróżować 
po całej gminie, również po zajęciach szkolnych i w czasie wekendów. 
Bilety zakupi szkoła. 

Bezpłatny przejazd do przedszkola przysługuje także dzieciom 
5-letnim i ich opiekunom, jeżeli placówka z obwodu jest oddalona 
o co najmniej 4 kilometry. Gmina pokrywa również koszt transportu 
uczniów klas I-IV, których droga z domu do szkoły wynosi ponad 3 km 
oraz uczniów klas V i VI (jeżeli droga jest dłuższa niż 4 km). Pozostali 
uczniowie zobowiązani są do zakupu biletów. Przypominamy, że bilet 
jednodniowy umożliwiający przejazd wszystkimi liniami i w różnych 
godzinach kosztuje jedynie złotówkę, a bilet miesięczny 15 zł. Bez 
ważnego biletu uczniowie nie będą mogli korzystać z pawłowickiej 
komunikacji. 

Jak widać zmian w szkolnictwie jest dużo i ten rok może okazać 
się przełomowy dla oświaty w naszej gminie. Oby okazały się one 
korzystne dla uczniów. bs
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WYDARZENIA

Radni wrócili do pracy. 
Za nami pierwsza sesja 
Rady Gminy

Spotkanie się w takim gronie było okazją, aby podziękować dwóm 
dyrektorom, którzy od 1 września nie będą kierować swoimi placówkami. 
Jacek Kowol, który przez 4 lata był dyrektorem Zespołu Szkól Ogól-
nokształcących w Pawłowicach, a przez 3 lata pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora, postanowił skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę. 
Kierowanie placówką powierzono Andrzejowi Wowrze, który przez 
ostatnie lata piastował stanowisko wicedyrektora szkoły. Od 1 września 
przybędzie mu obowiązków, bo Gimnazjum nr 2 zostało włączone  
w struktury ZSO Pawłowice. Aleksandra Żeromska, dotychczasowa 
dyrektorka gimnazjum, powróci do pracy pedagogicznej. 

W dalszej części omówiono sprawy związane z rozpoczęciem roku 
szkolnego, przygotowaniem szkół i przedszkoli, a także zmianami  
w komunikacji. bs  

Pojawiła się możliwość pozyskania dotacji na przebudowę II etapu 
ul. Pszczyńskiej w Warszowicach oraz dalszego odcinka ul. Wyzwolenia 
w Pawłowicach. Obie drogi są własnością Powiatu Pszczyńskiego, który 
zamierza złożyć wniosek do Wojewody Śląskiego o pomoc finansową  
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2020”. Warunkiem pozyskania dotacji jest współudział 
finansowy gminy. Radni podjęli w tej sprawie uchwałę. 

W kolejnej uchwale dokonano przesunięć środków w budżecie gminy. 
Pojawiły się oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargu i pod-
pisaniem umowy na budowę ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Świer-
czewskiego w Pawłowicach. Zmniejszono wysokość dotacji udzielonej 
Województwu Śląskiemu, a pozostałe środki przeznaczono na budowę 
oświetlenia na dalszym odcinku ul. Świerczewskiego w Pawłowicach. 

JAS – FBG planuje budowę nowego magazynu w Warszowicach. Do 
urzędu gminy wpłynął wniosek firmy w sprawie podjęcia działań zmierza-
jących do częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu przy DK 81 obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej. Żeby 
inwestycja, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy mogła ruszyć, 
trzeba zmienić zapisy planu dotyczące ustaleń w zakresie kąta nachylenia 
dachów oraz miejsc parkingowych.

Kolejne uchwały dotyczyły włączenia Gimnazjum nr 2 do ZSO im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach (piszemy o tym na stronie 5) oraz zasięgnięcia opi-
nii o kandydatach na ławników od komendanta wojewódzkiego policji. bs

Na pierwszej po wakacjach sesji radni zajęli się sprawą 
udzielenia dotacji na remont ul. Pszczyńskiej w Warszo-
wicach i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach oraz włączenia 
Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. Sesja odbyła się w piątek, 28 sierpnia.

Narada 
z dyrektorami 

Była bardziej uroczysta, gdyż rozpoczęła się od wręczenia aktów 
nadania awansu zawodowego pięciu nauczycielom, którzy w sesji letniej 
uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Są to: Magdalena Stuchlik 
(nauczyciel przedszkola w ZSP Pawłowice), Magdalena Stachowicz 
(wychowawca świetlicy w SP Warszowice), Agnieszka Brandys (anglistka 
w Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach), Magdalena Witkowska (anglistka  
w ZSO Pawłowice) oraz Andrzej Skrobol (wuefista w SP – 1 Pawłowice). 

W czwartek, 27 sierpnia odbyła się pierwsza po waka-
cjach narada wójta gminy z dyrektorami szkół. 
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Z ŻYCIA GMINY

Przydomowe ogródki ostre słońce zamieniło w jałowe trawniki, a rośliny 
straciły swój blask. Producenci warzyw i owoców z bezradności rozkładają 
ręce. - Susza odbija się przede wszystkim na cenach żywności, które cały czas 
idą w górę i potrafią podnieść się nawet o 50 proc. w ciągu dnia - mówi Barbara 
Kolarz, która prowadzi stoisko z warzywami na Eko Targu w Pawłowicach.

Wysychają strumyki

Wyjątkowo ciężkie lato

Poziom wód w stawach i potokach od dawna nie był tak niski. 

Intensywna susza nadal daje się we znaki mieszkań-
com gminy. Wysokie temperatury dokuczają, a synoptycy 
nie zapowiadają szybkich i korzystnych zmian pogodowych. 

Upały powyżej 30 stopni Celsjusza źle wpływają na stan wód. Hydro-
lodzy biją na alarm - stan rzek w Polsce jest rekordowo niski, tymczasem 
prognozy pogody zapowiadają kolejne upały. Wody w potokach i rzekach 
może być jeszcze mniej niż do tej pory. Tak też jest w naszej gminie, gdzie 
największe potoki zamieniły się w niewielkie strumyki. – Woda jest tylko  
w największych ciekach: Pszczynce, Pielgrzymówce, Bziance i Jelonku – mówi 
Wojciech Bazgier, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy. – Pozostałe wyschły. 

Brak wody widać jak na dłoni we wszystkich sołectwach. Sytuację 
hydrologiczną mogłyby poprawić dopiero kilkudniowe ciągłe opady, 
takich jednak na najbliższe dni się nie prognozuje. Mimo trwającej suszy 
nie ma niebezpieczeństwa, że zabraknie wody pitnej w kranach mieszkań-
ców naszej gminy. Nie będzie też ograniczeń w dostawach. W zbiorniku  
w Goczałkowicach jest zapas wody na pół roku bezdeszczowej pogody. bs

Płoną trawy. Winna susza

Od 1 lipca do 26 sierpnia jednostki straży pożarnej interweniowały aż 
20 razy przy zdarzeniach związanych z pożarami na nieużytkach, ścier-
niskach oraz uprawach na terenie gminy Pawłowice.  Niestety, upalne 
lato i brak opadów, sprawiły, że o pożar wysuszonego podłoża nietrud-
no. Strażacy muszą walczyć z tym zjawiskiem coraz częściej. Najwięcej 
zdarzeń miało miejsce w Krzyżowicach. Ochotnicy byli tam wzywani 
aż sześciokrotnie: do pożaru suchej trawy przy ul. Orlej, Korfantego  

Panująca susza daje się we znaki nie tylko rolnikom, 
którzy zbierają niższe plony. Strażacy mają pełne ręce ro-
boty, bowiem coraz częściej dochodzi do groźnych pożarów 
łąk i nieużytków. 

Pożary od 1 lipca do 26 sierpnia

 2014 rok           2015 rok

      6             20

Aż w 94 proc. przypadków, pożary powstają 
na skutek działalności człowieka!

Brak wody jest obecnie najważniejszym problemem rolników. - Tylko 
dzięki ciągłemu nawadnianiu warzywa nie usychają. Niestety przez suszę zbiory 
są mniejsze niż w latach ubiegłych. Miejmy nadzieję, że przynajmniej będą się 
dobrze sprzedawać - mówi Małgorzata Hanslik z Krzyżowic.

Pogoda, od której rolnicy są uzależnieni, z roku na rok jest co raz bardziej 
nieprzewidywalna. W ubiegłym roku narzekano na zbyt intensywny deszcz, 
teraz okazuje się, że równie dokuczliwe stało się słońce. - Nie mam pojęcia 
jaki będzie przyszły rok. Obecna pogoda sprawiła, że plony są mniejsze. Trzeba 
było dużo dołożyć do upraw, aby ich całkiem nie stracić. Brakuje deszczu, a to 
opóźnia zbiory, wpłynie też negatywnie na przechowywanie wielu warzyw - 
wyjaśnia Czesław Szmidt, gospodarz z Pawłowic.

Równie niekorzystnie susza wpłynęła na owoce. Zdecydowanie zmniej-
szyła się ich ilość i jakość. Podobnie jak w przypadku warzyw, tak samo ceny 
tych produktów podniosły się znacznie w górę.  - Drzewka owocowe i krzewy 
nie zakwitają tak jak powinny. Przez to spadła sprzedaż, mało klientów kupuje 
teraz rośliny. Utrzymanie ich w dobrym stanie kosztuje, a przy takiej pogodzie, 
niestety, nie wszystkie da się uratować  – tłumaczy Mirela Bednarek, pracow-
nica szkółki drzew, krzewów owocowych i ozdobnych w Pawłowicach. 

Mamy nadzieję, że upragniony deszcz nadejdzie szybko i pogoda okaże 
się łaskawa dla wszystkich, zwłaszcza dla producentów warzyw i owoców, 
którzy spokojnie będą mogli zebrać dobre zbiory i sprzedać je z zyskiem. 

Hanna Filipowska

i Ligonia, do palącej się toalety przenośnej i groźnego pożaru budynku 
gospodarczego (pisaliśmy o tym w gazecie), który wybuchł 21 lipca przy 
ul. Ligonia. Sporo interwencji odnotowano również w Golasowicach. Tam 
20 lipca palił się budynek gospodarczy przy ul. Kraszewskiego i istniało 
realne zagrożenie, że ogień rozprzestrzeni się na sąsiednie zabudowania. 

Najwięcej pracy strażacy mieli 7 sierpnia. O 18.20 paliło się zboże 
i rżysko przy ul. Długiej w Golasowicach. Ze względu na duży obszar 
obejmujący powierzchnię kilku hektarów w działaniach uczestniczyło aż 
6 jednostek straży pożarnej.  Trzy godziny później na ul. Prusa zapalił się 
balot słomy. Tu również potrzebna była pomoc straży. Ostatni pożar miał 
miejsce 24 sierpnia. O godz. 11.00, na ul. Stromej w Pielgrzymowicach 
zapaliła się sterta drzewa. Dwukrotnie w czasie wakacji paliły się podkłady 
kolejowe w Pawłowicach. 20 sierpnia ogień pojawił się na ul. Tartacznej,  
a 22 sierpnia na ul. Słowików, gdzie pięć jednostek strażackich brało 
udział w gaszeniu zdemontowanych drewnianych belek.           

Według prognoz, przed nami kolejna fala upałów. Zarówno wrzesień 
jak i październik zapowiadają się rekordowo ciepło. Strażacy apelują 
o zachowanie ostrożności oraz rozsądku, szczególnie teraz, gdy fala 
upałów niesie ze sobą duże zagrożenie pożarowe. - Za większość pożarów 
odpowiadają ludzie, których nieostrożność lub celowe działanie, prowadzi do 
powstania pożarów zagrażających ludziom oraz środowisku naturalnemu 
– mówi komendant gminny OSP Adam Muras. bs
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Bieg Pawłowicki

Zawodnicy walczyli 
z upałem

30 sierpnia, odbył się pierwszy bieg uliczny organizowany w gminie 
Pawłowice. Mimo że pogoda w tym dniu bardziej nadawała się do 
plażowania niż do aktywności fizycznej, w biegu głównym na dystansie  
5 kilometrów wystartowało 164 uczestników, a w biegach dziecięcych 
 i młodzieżowych – na dystansie 350 i 700 metrów ścigała się ponad 
setka młodych sportowców. W sztafecie 4x350 metrów uczestniczyło 16 
ekip reprezentujących m.in. Zakład Fryzjerski Tomasza Sobocika, firmę 
Jawa, SOTM, CA Broker, Fizjowit – Rehabilitacja, Gminny Ośrodek Sportu 
w Mszanej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pawłowice”, Radę Sołecką 
Jarząbkowic, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, OSP Krzyżowice,  
dozór i pracowników KWK „Pniówek”, Starostwo Powiatowe i RIG, a także 
Urząd Gminy oraz Radę Gminy. 

Wszyscy musieli zmierzyć się nie tylko z kilometrami, które mieli do 
pokonania, ale przede wszystkim z upałem. Pierwszy na mecie biegu 
głównego stawił się Andrzej Włoch z czasem 0:16:12. Dwudziestolatek 
jest reprezentantem Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie. Kilka sekund za 
nim finiszował Przemysław Gibiec z Olzy Cieszyn, a trzecie miejsce zajął 
kolejny zawodnik KB MOSiR Grzegorz Szulik. W gronie pań triumfowała 

Pogoda nie rozpieszczała uczestników. Gdy sędziowie 
o godzinie 13.00 dawali sygnał do startu, temperatura prze-
kraczała 30 stopni Celsjusza i stale rosła. W tych warunkach 
każdy biegacz był zwycięzcą!

W

z

p

w

w

Każdy mógł poćwiczyć na bieżniach 
udostępnionych przez sudio fitness

 „Power&Passion” z Pawłowic

Uśmiechnięty Jacek Rajski z Pawłowic.

Gratulacje uczestnikom biegu składał 
osobiście wójt gminy.

Rower wylosowała 
biegaczka z Zawiercia.

Wolontariusze rozdawali na 
trasie kubki z wodą.

Przyjacielski uścisk dłoni wymieniają dwaj 
najszybsi biegacze na trasie.
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Bieg Pawłowicki
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Dagmara Dziuk z Pawłowic. Podopieczna Jakuba Staśkiewicza jako jedy-
na kobieta w stawce złamała granicę dwudziestu minut. Najszybszym 
biegaczem z gminy Pawłowice okazał się Przemysław Korus. Mieszkaniec 
Warszowic zameldował się na mecie z czasem 0:19:02.   

Uczestnicy biegu głównego otrzymywali medale, a najlepsi w po-
szczególnych kategoriach wiekowych - nagrody rzeczowe. Po dekoracji 
zwycięzców wśród wszystkich uczestników biegu głównego przeprowa-
dzone zostało losowanie roweru o wartości 700 zł. Szczęście uśmiechnęło 
się do Małgorzaty Zwolan z Zawiercia. – To jeden z najfajniejszych biegów, 
w jakim startowałam – mówiła odbierając nagrodę. – Zwykle staję na 
podium, tym razem się nie udało, byłam piąta w swojej kategorii wiekowej, 
ale za to mam rower!  

Przed biegiem głównym w Parku im. ks. Pisarka odbyły się biegi dla 
dzieci i młodzieży. Najpierw ścigały się kilkulatki, a po nich uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjaliści. Dzieciaki dały z siebie wszystko, 
były bardzo dzielne, a w nagrodę otrzymały okolicznościowe koszulki, 
medale, wejściówki na basen i słodką niespodziankę: lody ufundowane 
przez sponsora.

Duże emocje towarzyszyły sztafecie przedsiębiorców i samorządow-
ców. Ducha sportowej rywalizacji mogły tutaj poczuć osoby, które ze 
sportem nie mają do czynienia, a bieganie pamiętają jeszcze z czasów 
szkolnych. Piękny przykład dał wójt Franciszek Dziendziel, który popro-
wadził sztafetę złożoną z urzędników. 

Pierwszy bieg już za nami! Impreza przyciągnęła tłumy i z pewnością 
nie będzie to ostatni bieg w naszej gminie. Dziękujemy wszystkim kibi-
com za doping, a mieszkańców zachęcamy do biegania i do zobaczenia 
w przyszłym roku na starcie.

Sabina Bartecka

Dziękujemy!
Organizatorami biegu byli Urząd Gminy Pawłowice i Gminny Ośrodek Sportu. Impreza 

nie odbyłaby się jednak, gdyby nie pomoc wielu innych organizacji. Firma Carbo Asecura 

z Tychów zorganizowała biegi dla dzieci i młodzieży oraz ufundowała koszulki, medale 

i gadżety dla najmłodszych fanów biegania. Głównym sponsorem pięknych czarnych 

koszulek w biegu głównym była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W organizacji 

biegu pomogli również: policjanci z Pawłowic i Pszczyny, strażacy Gminy Pawłowice, 

Firma Szkoleniowo - Usługowa Azymut, harcerze z 14. Drużyny Ratowniczej im. Krysi Ni-

żyńskiej z Pawłowic, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Zespół Komunalny, Gminny Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Instalacji Elektrycznych Damiana Kryski. Imprezę 

wsparli finansowo i rzeczowo liczni sponsorzy. Miejscowe firmy ufundowały nagrody dla 

uczestników zawodów, ale też zadbały o pyszny posiłek dla strudzonych uczestników 

biegów. Dzięki zaangażowaniu wielu osób I Pawłowicki Bieg okazał się niezapomnianą 

przygodą i wspaniałym przeżyciem dla wielu sportowców, zarówno tych debiutujących, 

jak i mających na swoim koncie nieco więcej startów.  

Beata Mendel z Mikołowa najlepsza 
wśród kobiet w kategorii K 31.

Najszybsze przedszkolaki na podium.

Była moc!

W biegu głównym wystartowało 
ponad 160 osób.

Zawodnicy KWK Pniówek zdominowali sztafetę.
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KULTURA

PRZEWODNIK

PO KULTURZE
��������

www.gokpawlowice.pl

Od września w każdą 
środę o godz. 19.00 w sali 
widowiskowej Centrum 
Kultury wyświetlane będą 

filmy na dużym ekranie. Sala widowiskowa  
w Centrum Kultury ma wszelkie warunki ku temu, 

aby mogły się w niej odbywać seanse filmowe. Raz  
w tygodniu widzowie będą mogli tutaj zobaczyć ciekawe, mniej 

znane produkcje sprzed kilku lat. Jeżeli inicjatywa spotka się z dużym 
zainteresowaniem, powstanie klub filmowy oraz będą organizowane 
maratony filmowe. Na seanse filmowe zapraszamy już od 9 września. 
Natomiast raz w miesiącu prezentowana będzie bajka dla dzieci – 
pierwszy seans już 2 września o godz. 17.00.

2 września: Reksio, Bolek i Lolek, 
Mis Kudłatek i inne

Zapraszamy na przegląd najlepszych anima-
cji powstałych w Studiu Filmów Rysunkowych  
z Bielska – Białej. 

9 września: „Słowo na M”
Niemający szczęścia w miłości Wallace poznaje 

Chantry, z którą ma szansę zbudować trwałą re-
lację. To pierwszy dorosły film z udziałem Daniela 
Radcliffe’a, znanego z serii Harry Potter. Gwiazdor 
wypada zaskakująco wiarygodnie w roli prze-
ciętniaka z dziurą w sercu. Dialogi są soczyste, 

sytuacyjny humor bawi, zaś miejski pejzaż Toronto okazuje się dobrą 
scenerią dla romantycznych podchodów.  

16 września: „Niebo w gębie” (16+)
Prawdziwa historia Hortense Laborie, mi-

strzyni kuchni, która zostaje osobistą kucharką 
prezydenta Francji François Mitteranda. Na 
szczytach władzy czeka na nią wiele pułapek. 
Kuchenne rewolucje bohaterki podglądamy  
w dwóch planach czasowych. Raz jesteśmy w kuch-
niach Pałacu Elizejskiego, gdzie Hortensja stara się 

sprostać wymaganiom rozlicznych doradców, dietetyków i klakierów 
głowy państwa. Kiedy indziej przenosimy się do bazy na Antarktydzie, 
gdzie kobieta z uśmiechem na ustach pichci dla francuskich polarników.

BILETY: 
5 zł - dzieci i młodzież, 10 zł - dorośli

12 września, godz. 12.00 - 20.00  
Przesłuchania zespołów, warsztaty dla instruktorów

13 września
godz. 14.00 - korowód zespołów od parku do Centrum Kultury
godz. 15.00 - ogłoszenie wyników przeglądu oraz koncert z okazji 30-lecia 

zespołu TALIZMAN – wystąpi jubilat oraz zaproszone zespoły.
WSTĘP WOLNY

Dzień Otwarty 
w Centrum Kultury

11 września, godz. 17.00 – 19.00
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W pro-
gramie: zwiedzanie Centrum Kultury, rozmowa  
z instruktorami, warsztaty próbne. 



11RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. a

rc
hi

w
um

zd
j. b

s

Szukali skarbu 
ukrytego w szkole

Parafialne półkolonie 
z atrakcjami

Pod koniec lipca rolnicy z Jarząbkowic zakończyli prace przy żniwach. 
– 22 lipca, skosiliśmy ostatni kawałek pola. Jeszcze nigdy żniwa nie trwały 
tak krótko – mówi Jadwiga Kiełkowska, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jarząbkowicach, organizatorka festynu dożynkowego, który 
odbył się 23 sierpnia przy Domu Ludowym. – Świętujemy zakończenie 
żniw, mimo że plony są słabe. Z powodu suszy nie sypało tak jak powinno. 
Ziarno jest małe i niewykształcone.

Alojzy Matuszyński, właściciel gospodarstwa o powierzchni 11 
hektarów, martwi się o to, co będzie dalej. – Tak sucho jeszcze nie było – 
mówi. – Do 25 sierpnia powinno się posiać rzepak. Najwyższy też czas na 
ziemniaki – są już do kopania, ale wysuszona ziemia jest twarda jak skała. 
Poczekamy jeszcze na opady deszczu.    

Jednak w czasie festynu rolnicy starali się odpędzić złe myśli i cieszyć 
się wspólną zabawą. Uczestników festynu bawiły „Jarząbkowianki”, które 
przygotowały wiązankę pieśni śląskich oraz trzy wiersze, które zaprezen-
towały: Jadwiga Kiełkowska, Anna Janik i Genowefa Klimosz.  Dla osób, 
które lubią wspólną zabawę i śpiew, wystąpił zespół Arkadia Band. Śląskie 
szlagiery i piękne tancerki spodobały się publiczności. 

Wszystko zakończyła tradycyjna zabawa taneczna. bs 

Po żniwach 
czas na zabawę

Już po żniwach… można świętować. 

Mimo że czas wspólnych zabaw na półkoloniach zbiegł się  
z falą upałów, na uczestników czekał deszcz atrakcji: zabawa w parku 
wodnym w Żorach, seans filmowy w kinie – to na początek, a póź-
niej jeszcze wyjazd do parku linowego „Leśna przygoda” w Radlinie. 
Młodsi pokonywali trasę z tunelami, przeszkodami i ruchomymi 
mostkami zawieszonymi wśród drzew w samym środku urokliwego 
lasu. Starsi mieli trudniejsze zadanie: musieli wspinać się i zdobywać 
kolejne stacje mając do dyspozycji liny, haczyki i, oczywiście, sporą 
dawkę odwagi. 

Również na miejscu w Pawłowicach dzieci miały wypełniony czas 
zajęciami sportowymi na kortach tenisowych GOS. Na placu farskim 
brały udział w turnieju piłki nożnej, zawodach z przeciąganiem liny 
oraz innych grach i zabawach. Dobra zabawa była zapewniona 
dzięki grupie opiekunów na czele z koordynatorką Agnieszką Kolon. 
Szczególnym zaangażowaniem wykazali się wolontariusze: Krystian 
Kłyk, Dorota Janulek i Magdalena Staroń. Nie zabrakło również 
posilających obiadów oraz smakołyków. Półkolonie zakończyły się  
w prawdziwie wakacyjnym stylu: przy ognisku, kiełbasce i wspólnych 
zabawach.  

- Miłym zaskoczeniem była ofiarność pawłowiczan, którzy wsparli 
inicjatywę przekazując różne dary rzeczowe. Dziękujemy za otwartość 
serc i spontaniczną pomoc umilającą wspólny czas zabaw – podkre-
ślają organizatorzy. 

Wakacje wcale nie muszą być nudne. Przekonało się 
o tym 46 dzieci, które od 10 do 15 sierpnia uczestniczyły 
w półkoloniach organizowanych przez parafię św. Jana 
Chrzciciela w Pawłowicach. 

Podzielone na różne grupy wiekowe, miały za zadanie odnalezienie 
ukrytego w szkole skarbu.  

- Wbrew pozorom nie jest to takie proste, bowiem każdy zespół otrzymuje 
za zadanie rozszyfrowanie zagadki, której rozwiązanie prowadzi do skarbu 

Po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Warszo-
wic, zaprosiło uczniów na „Noc Skarbów”. W zabawie, która od-
była się w nocy z 17 na 18 sierpnia, brało udział około 70 dzieci. 

– mówi Romana Rutka, dyrektorka szkoły. 
Mimo że program imprezy zakładał porę na wypoczynek, to jednak 

nawet najmłodsi uczestnicy nie zamierzali stracić ani chwili z zabawy.  
- Pierwszy raz biorę udział w tym spotkaniu, ale na pewno nie ostatni, bo 
jak na razie  bardzo mi się tu podoba. W tym roku nagrodą były medale 
oraz słodycze – przyznaje Hania Jung, uczennica szkoły podstawowej. 

Uczniowie brali też udział w wielu dodatkowych zabawach, jak zajęcia: 
sportowe, plastyczne, podchody oraz noc filmowa. Gościem specjalnym 
był Krzysztof Szymura, prezes zarządu Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.  
- W czasie spotkania chciałem przybliżyć dzieciom historię gminy, jej bo-
gactwo oraz atrakcje, z jakich mogą korzystać, oczywiście byłem również 
ciekaw ich pomysłów na dalszy rozwój gminy - mówi. 

Wieczór i noc przebiegły spokojnie, a wszystko dzięki doskonale 
zorganizowanemu gronu pedagogicznemu, a także rodzicom i licznym 
sponsorom, którzy pomogli w zorganizowaniu „Nocy Skarbów” oraz 
czuwali nad bezpieczeństwem podopiecznych. - Jestem pod wielkim 
wrażeniem zaangażowania rodziców, którzy sami oferowali swoją pomoc 
i poświęcili swój czas, pomimo że ich dzieci opuściły już mury szkoły – mówi 
Czesław Lasek, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Warszowic – Dopóki najmłodsi będą chcieli, „Noc Skarbów” z pewnością 
będzie kontynuowana. 

Hanna Filipowska
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SPORT

Na obóz po dobrą formę

Treningi szachowe

V Wojan Cup

Już wkrótce casting 
dla tancerek!

Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 

1. BKS Stal Bielsko-Biała 4 10 8-2

2. Pniówek Pawłowice Śląskie 4 8 6-4

3. Rekord Bielsko-Biała 4 7 5-1

4. GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4 7 4-5

5. Odra Opole 4 7 8-6

6. LKS Bełk 4 7 7-5

7. Piast II Gliwice 4 6 4-2

8. Ruch II Chorzów 4 6 8-9

9. Górnik II Zabrze 4 5 5-3

10. Skra Częstochowa 4 5 2-2

11. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 3 4 5-5

12. Szombierki Bytom 4 4 2-6

13. Grunwald Ruda Śląska 4 3 4-8

14. LKS Czaniec 4 2 2-4

15. Ruch Zdzieszowice 3 2 1-3

16. LZS Piotrówka 4 0 3-9

Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 

1. Strażak Dębowiec 3 7 6-2

2. LKS Pogórze 3 7 7-3

3. Błękitni Pierściec 3 6 11-3

4. Strażak Pielgrzymowice 2 6 8-4

5. Iskra Iskrzyczyn 2 4 5-2

6. Spójnia Górki Wielkie 3 4 5-3

7. KS Brzezówka (k. Skoczowa) 2 3 4-4

8. Victoria Hażlach 3 3 4-8

9. KS Nierodzim (Ustroń) 3 3 4-8

10. LKS Rudnik (k. Skoczowa) 3 0 4-9

11. Promyk Golasowice 3 0 3-15

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY

Ligi

Nabór do grupy odbędzie się 2 października o godz. 16.00 w GOS 
Pawłowice (sala fitness). Zapraszamy wszystkie tancerki w wieku od 5 lat. 
Na casting należy przygotować krótki układ taneczny do własnej muzyki 
(maks. 1 minuta). Więcej informacji pod numerem tel. 503-012-564, na 
stronie internetowej GOS oraz na facebooku.

KS „Active” Pawłowice zaprasza wszystkie chętne 
dziewczynki do udziału w  zajęciach tanecznych! Treningi 
rozpoczną się w październiku.

Pływacy wypoczywali w Centrum Turystyczno – Sportowym w Nowej 
Rudzie. Każdy dzień wypełniały im treningi na basenie, zajęcia w hali 
sportowej oraz na bieżni. W przerwach pomiędzy treningami, uczestnicy 
obozu zwiedzili Zabytkową Kopalnię w Nowej Rudzie oraz Twierdzę 
Kłodzką. Obóz był współfinansowany przez Urząd Gminy Pawłowice. bs

Od 10 do 20 sierpnia, trzydziestu ośmiu zawodników 
UKS aQuatica Pawłowice wraz z trenerami przebywało na 
obozie sportowym.

Treningi po wakacyjnej przerwie zostaną wznowione 15 września. 
Odbywać się będą we wtorki od godziny 15.00 w sali Gminnego Ośrodka 
Sportu w Pawłowicach. 

Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice zaprasza 
wszystkie chętne dzieci na treningi szachowe pod okiem 
wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instruktorskiej.

ZAPRASZAMY PONOWNIE 12 WRZEŚNIA OD 9.00

Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 

1. Polonia Międzyrzecze 2 6 8-5

2. LKS Czarków 2 4 3-1

3. KS Warszowice 1 3 4-0

4. Znicz Jankowice 2 3 5-5

5. LKS Wisła Mała 2 3 6-4

6. LKS II Goczałkowice Zdrój 1 3 3-1

7. Stal Chełm Śląski 2 3 3-2

8. Czarni Piasek 2 3 4-5

9. LKS Krzyżowice 1 1 0-0

10. LKS Brzeźce 2 1 1-4

11. ZET II Tychy 2 1 2-5

12. LKS Woszczyce 0 0 0-0

13. Polonia II Łaziska Górne 1 0 0-3

14. LKS Mizerów 2 0 1-5

KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice zaprasza na VII 
Edycję Turnieju Piłki Siatkowej, która odbędzie się 27 
września o godz. 9.00 w hali GOS Pawłowice.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są pod numerem 
telefonu: 603 160 211. Wpisowe od drużyny wynosi 100 zł.

O Puchar Prezesa JAS - FBG S.A. rywalizować będzie aż osiem drużyn, 
w tym mistrz Polski - WKK Wrocław oraz finaliści MU 14 – drużyny UKS 
7 Trefl Sopot i MKS Wodzisław Śląski. 

Rozgrywki rozpoczną się w czwartek, 17 września o godz. 16.00,  
a zakończą w niedzielę o 14.00. Naszą gminę będzie reprezentował 
UKS Wojan Pawłowice. Mecze rozgrywane będą w hali GOS Pawłowice. 
Harmonogram rozgrywek w kolejnym wydaniu gazety. bs

W dniach od 17 do 20 września, w Pawłowicach odbę-
dzie się piąta edycja ogólnopolskiego turnieju koszykówki 
Wojan Cup. Przyjadą najlepsi koszykarze Polski wśród 
czternastolatków! 

Turniej 
siatkówki
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Ogłoszenia 
Urzędowe

Odeszli

RIP

śp. Bolesław Muras z Warszowic, lat 81
śp. Adolf Woźnica z Krzyżowic, lat 75
śp. Dariusz Dawid z Pawłowic, lat 44
śp. Bronisław Gaża z Pawłowic, lat 77
śp. Janina Głowala z Golasowic, lat 45

śp. Jan Masojć z Pawłowic, lat 59
śp. Sebastian Olszewski z Pawłowic, lat 34

śp. Zenon Pietrzak z Pawłowic, lat 61
śp. Maria Pindur z Golasowic, lat 61

śp. Andrzej Gajda z Jarząbkowic, lat 53 
śp. Alojzy Sereta z Pawłowic, lat 81

śp. Marek Jucha z Warszowic, lat 49

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Nasi najmłodsi
Alicja Hajdukiewicz z Krzyżowic, córka Anety i Piotra, ur. 6 czerwca

Kamila Gluza z Pawłowic, córka Kariny i Konrada, ur. 12 lipca

Blanka Gamża z Pawłowic, córka Natalii i Przemysława, ur. 13 lipca

Bartosz Bronny z Pawłowic, syn Marceliny i Janusza, ur. 14 lipca

Natalia Linke z Pielgrzymowic, córka Justyny i Grzegorza, ur. 18 lipca

Nikola Kowalczyk z Pawłowic, córka Angeliki i Daniela, ur. 20 lipca

Zuzanna Jarczyńska z Pawłowic, córka Katarzyny i Marka, ur. 30 lipca

Liliana Młynarczyk z Pawłowic, córka Magdaleny i Mateusza, ur. 29 lipca

Zuzanna Pala z Pawłowic, córka Magdaleny i Adriana, ur. 9 sierpnia

Gratulujemy! 

Tereny pod dzierżawę
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 26.08.2015r. 

podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy: 
1) nieruchomości o powierzchni 0,2000 ha położonej w Pawło-

wicach przy ul. Nowej, przeznaczonej na działalność rolniczą. 
2) nieruchomości o powierzchni 0,7732 ha położonej w Jarząbko-

wicach i Golasowicach pomiędzy ul. Zawadzkiego i Kwiatową, 
przeznaczonej na działalność rolniczą,

3) nieruchomości o powierzchni 0,3995 ha położonej w Pniówku 
przy ul. Kruczej,  przeznaczonej na parking samochodowy.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni. Dodatkowych infor-
macji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz 
Zawadzki i Robert Stępień, w godz. 7.30  15.30,  tel. 32 47-56-314.

Szczegółowych informacji o przedmiotach najmu, dzierżawy  
i warunkach przetargów udzielają pracownicy Urzędu Gminy Paw-
łowice: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień, w godz. 7.30 -15.30, 
tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Wycieczka do Wieliczki i Krakowa

Plan wycieczki:  
- zwiedzanie z przewodnikiem krypty zasłużonych na Skałce, 

kopalni soli w Wieliczce oraz Kopca Kościuszki w Krakowie,

- tężnia solankowa w Wieliczce,

- 22.00 - 23.00 – powrót do Krzyżowic 

Koszt wycieczki – 90 zł (ulgowy), 110 zł (normalny).

Zapisy przyjmuje Beata Wala, tel. 608246554, www.kobietyz-

krzyzowic.republika.pl. 

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu gminy Pawłowice.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi  
w Krzyżowicach zaprasza mieszkańców gminy Pawłowice na 
wycieczkę do Wieliczki i Krakowa w dniu 19 września.

Wiata stalowa do sprzedania
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na sprzedaż wiaty stalowej położonej w Piel-
grzymowicach przy ul. Powstańców 9.

Przetarg odbędzie się 22 września o godzinie 14.00 w Urzę-
dzie Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60, sala 0.14. Cena 
wywoławcza wynosi: 1.100 zł.  

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach prze-
targu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice,: Tyberiusz 
Zawadzki, Robert  Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 47-56-319, 
32 47-56-314.

Szkoła dla rodziców to cykl 10 spotkań dotyczących wycho-
wywania dzieci. W trakcie warsztatów,  odbywać się będą zajęcia 
dotyczące m.in.: pochwał i zachęt, radzenia sobie z emocjami, 
zachęcania do samodzielności, wyznaczania granic, rozwiązywania 
konfliktów.

Zapisy przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej lub pod numerem telefonu: 32/47-21-741 lub 739 001 606. 
Pierwsze warsztaty odbędą się 8 września o godz. 18.00. Udział  
w zajęciach jest bezpłatny.

Szkoła dla rodziców
8 września, rozpoczyna się kolejna edycja Szkoły dla Rodziców 

organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach. 

Referendum – 6 września 
W niedzielę, 6 września pójdziemy do urn, by wyrazić swoje zdanie 

w trzech wskazanych przez prezydenta kwestiach. Ostatni raz ogólno-
krajowe referendum odbyło się 13 lat temu. Jak będzie wyglądać teraz? 
W referendum będziemy mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na 
następujące pytania:

1.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej? 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej roz-
strzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika?

Możemy udzielić odpowiedzi na każde postawione pytanie, 
stawiając znak „X”  obok odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Nasz głos zostanie 
unieważniony, jeżeli postawimy znak „X” w obu kratkach w odpowie-
dzi na dane pytanie lub nie postawimy znaku w żadnej kratce, albo 
umieścimy inny znak niż „X” .

Głosowanie w referendum odbywać się będzie w godzinach 
6.00-22.00. 
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: 
tel. 997 lub 32/ 449 45 10

INFORMACJE

Straż Pożarna: 
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: 
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego: 
- Zakład Instalacji, Pomiarów 
Elektrycznych i Teletechnicznych 

Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 
999 905 lub Referat Infrastruktury Komu-
nalnej 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).

Stypendia 
szkolne 

Stypendia szkolne przeznaczone są dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych, zamieszkujących na terenie Gminy 
Pawłowice, w których rodzinach dochód wynosi 
do 456 zł miesięcznie na osobę.

Niezbędne informacje można uzyskać oso-
biście lub telefonicznie w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, tel. 32 
4721741, od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30 do 15.30 (we wtorki od 7.30 do 17.00) oraz na 
stronie www.ops.pawlowice.pl w zakładce: Pomoc 
materialna dla uczniów/stypendia szkolne.

Od 1 do 15 września, w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Pawłowicach 
można składać wnioski na stypendium 
szkolne na rok szkolny 2015/2016.

Za Zasługi 
dla Gminy 
Pawłowice

Nagroda przyznawana jest instytucjom, fir-
mom, zespołom artystycznym i twórcom, stowa-
rzyszeniom, fundacjom i organizacjom, osobom 
fizycznym oraz osobom pośmiertnie, które po-
przez swoje działanie przyczyniły się do promocji 
Gminy Pawłowice w kraju lub za granicą, albo do 
jej rozwoju.

Wnioski o przyznanie nagrody do 30 września 
mogą składać: Rada Gminy Pawłowice, Wójt Gminy 
Pawłowice, Rady Sołeckie oraz wszystkie wymienio-
ne podmioty uprawnione do otrzymania nagrody 
(instytucje, firmy, organizacje itd.), jednak nie mogą 
one wnioskować we własnej sprawie. 

Kandydatów zgłasza się na piśmie zawierającym 
następujące dane: pełną nazwę lub imię i nazwisko 
kandydata, dokładny adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania, opis dokonań kandydata, nazwę  
i podpis wnioskodawcy oraz zgodę kandydata 
(nie dotyczy nagród przyznawanych pośmiertnie).

Wnioski należy adresować do Kapituły Nagrody 
z siedzibą w budynku Urzędu Gminy przy ul. Zjed-
noczenia 60 w Pawłowicach.

Wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie 
podczas obchodów Święta Niepodległości.

W listopadzie po raz trzynasty 
zostaną przyznane wyróżnienia „Za 
Zasługi dla Gminy Pawłowice”. 
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REKLAMY

SKORZYSTAJ Z NAJNOWASZEJ 
OFERTY KREDYTOWEJ

�������	
������������������������������	
������������������������

DLA ROLNIKÓW
KREDYT NAWOZOWY do 2 tys.na ha

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

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

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

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

 – 32/ 47 56 300
 – 32/ 449 23 00

 – 32/ 210 47 20
 – 32/ 449 22 00

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

 – 32/ 210 11 33

Telefon dla ofiar 
i sprawców przemocy 
w OPS Pawłowice: 
32/ 47 21 741 wew. 139

739 001 606 
(od poniedziałku do czwartku 

w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od 7.30 do 14.00).

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy 

w rodzinie  „NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02
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od producenta 
w atrakcyjnych cenach, 
taniej od pośredników 

w zakładach. 

Ofe
rta Polecam
TRUMNY

Pawłowice, 
tel. 504 057 944

Do zakupionej trumny 
możliwość załatwienia 

Usługi Pogrzebowej
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Gry planszowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastycz-
ne, gigantyczne bańki mydlane i wiele innych atrakcji przygotowała 
Gminna Biblioteka Publiczna na ostatni tydzień wakacji. Ponad 20 
dzieci bawiło się znakomicie w gościnnych murach biblioteki. bs  

Last minute z biblioteką

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach już po raz szósty zorgani-
zował Młodzieżowe Dni Kultury.  Impreza skierowana do młodych osób 
odbyła się 28 i 29 sierpnia w Centrum Kultury oraz w parku przy ulicy 
Zjednoczenia w Pawłowicach. 

Wydarzeniem pierwszego dnia okazała się dyskoteka zorganizowana 
w wyjątkowym miejscu, bo w podziemnym parkingu Centrum Kultury. 
– To idealne miejsce na imprezę – mówiła zachwycona młodzież. 

Dyskoteka z didżejem trwała do północy, a już kolejnego wieczoru 
odbył się koncert w parku. Zagrał zespół Krzywa Alternatywa. Grupa  
z Oświęcimia, grająca żywiołową mieszankę rocka, reggae i ska, porwała 
młodzież do wspólnej zabawy. Imprezę zakończyła dyskoteka, tym razem 
na świeżym powietrzu. bs

Młodzież bawiła 
się na dyskotece

Dwa dni spotkań z muzyką – młodzież spędziła ostat-
nie dni wakacji bawiąc się na koncercie i dyskotece.  
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Piknik sołectwa Pniówek
5 września (sobota), boisko przy Domu Ludowym

Zapraszamy na piknik sportowy organizowany w Pniówku.  
W programie mecze piłki nożnej między mieszkańcami (zgło-
szenia drużyn na miejscu) oraz rozgrywki sportowe dla dzieci.  
W razie niepogody impreza odbędzie się w późniejszym terminie.

12 września, godz. 18.00, OSP Warszowice
Zapraszamy na drugą Biesiadę Żniwną w Warszowicach. 

Wystąpi kabaret Świr, a do tańca przygrywać będzie zespół Eden. 
Organizatorzy gwarantują poczęstunek. Bilety w cenie 45 zł do 
nabycia u sołtysa, w barze Hawel, sklepach Złoty Róg i TAD-2.

Dożynki sołeckie w Pawłowicach
12 września, godz. 11.00

Rolnicy z Pawłowic będą świętować zakończenie żniw w nie-
dzielę, 13 września. Dożynki rozpoczną się uroczystą mszą świętą, 
po której nastąpi przemarsz do Centrum Kultury, gdzie na rolników 
będzie czekał obiad oraz występy artystyczne. Dożynki zostaną 
połączone z obchodami jubileuszu 30-lecia zespołu Talizman.

Biesiada Żniwna w Warszowicach


