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Pasy dla rowerzystówBoisko robi wrażenie!

Chodnikiem  
po ul. Wiejskiej 

Rowerzyści będą mogli bezpiecznie poruszać się po 
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach. Na wniosek Urzędu Gmi-
ny Pawłowice Powiatowy Zarząd Dróg wymalował pasy 
oddzielające ścieżki rowerowe od jezdni.

W połowie września powinna już zakończyć się prze-
budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Pu-
kowca w Pawłowicach. Od września będzie tu można zagrać 
w piłkę ręczną, koszykówkę lub siatkówkę na odnowionych 
nawierzchniach asfaltowych boisk.

Z początkiem września rozpoczną się prace przy bu-
dowie chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach. Koszt 
inwestycji to prawie 440 tys. zł.

Pasy dla jednośladów zostały wyznaczone po obu stronach jezdni, 
aby rowerzyści mogli bezpiecznie dojechać do centrum Pawłowic. 
Na trasie zostaną jeszcze namalowane piktogramy rowerów, aby 
nie było żadnych wątpliwości co do tego, kto może poruszać się 
wydzielonym pasem. bs        

Dzięki pracom przy szkole budowane jest nowoczesne i bez-
pieczne zaplecze sportowe. To, co powstało naprawdę robi wrażenie. 
– Będziemy mieli boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej – mówi 
Anna Ganiek, dyrektorka szkoły. - Całość pokryta będzie nowoczesną, 
wykonaną z poliuretanu nawierzchnią.

Gry zespołowe to jedno, ale uczniowie „dwójki” mają teraz moż-
liwość, by poświecić więcej czasu królowej sportu, lekkiej atletyce.

- Wiosną powstała czterotorowa bieżnia. Niektóre klasy mogły już ją 
przetestować w czerwcu – dodaje. – Jest też skocznia w dal. Teraz została 
jeszcze budowa ogrodzenia z piłkochwytami oraz trybun i będziemy 
mieć wszystko - dodaje.

Jak podkreśla dyrektor, boisko to nie tylko prezent dla uczniów, 
również nauczyciele nie kryją zadowolenia. - Teraz lekcje będą przy-
jemnością – kończy. 

Prace wykonuje Firma Leszka Kułaka - Budownictwo Sportowe, 
Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyna. Planowany koszt remontu to 
ok. 750 tys. zł. bs 

Prace realizować będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyj-
ne „Rol-Bud" z Kobielic, któremu udało się już załatwić formalności 
związane z projektem organizacji ruchu. Jest to konieczne, aby prace 
mogły ruszyć.

Chodnik zostanie wybudowany na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Rolniczą do skrzyżowania z ul. Żytnią. Bezpieczny ciąg dla pie-
szych będzie miał 2 metry szerokości oraz 350 m długości. Zakres prac 
obejmie też 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 
potrwać do 31 października. bs
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Asfalt na 7 drogach
W ciągu najbliższych dni firma z Olkusza wyremontuje 

aż siedem odcinków dróg. 

Pracami zostaną objęte drogi, które zostały sfrezowane 
na przełomie czerwca i lipca. Teraz ich powierzchnia zostanie 
uszczelniona za pomocą emulsji asfaltowej. Podwójne skro-
pienie i utwardzeniem grysami kamiennymi to główny zakres 
prac realizowanych na odcinkach następujących dróg: Rydzów 
w Warszowicach, Świerkowej, Groblowej i Brzezińskiej w Piel-
grzymowicach, Św. Franciszka w Golasowicach oraz Radosnej 
i Spacerowej w Pawłowicach. bs

Za zasługi dla Gminy Pawłowice
Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do nagrody  

,,Za zasługi dla gminy Pawłowice".

Wnioski należy składać do 30 września w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Pawłowice. To już siedemnasta edycja 
nagrody. Zasłużeni zostaną wyróżnieni podczas gminnych 
obchodów Święta Niepodległości.
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Dni Promocja Zdrowia
11-16 września

Badania profilaktyczne, konsultacje specjalistyczne, 
wykłady dotyczące zdrowia, mammobus, dentobus, kisze-
nie warzyw i owoców, teatrzyk dla dzieci i… zdrowe jedze-
nie – to wszystko, co czeka na uczestników pawłowickich Dni 
Promocji Zdrowia. Od 11 do 16 września mieszkańcy gminy 
będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. To 
kolejna edycja tego wydarzenia, ale pierwsza z taką pompą!

Wszystko o kiszonkach
Tegoroczne Dni Promocja Zdrowia oficjalnie rozpoczną się  

w czwartek, 12 września, na pawłowickim Eko Targu. Okazja jest nie 
byle jaka, bo Eko Targ świętuje 5-lecie istnienia! Z okazji jubileuszu 
będą prezenty: mieszkańcom będą rozdawane bawełniane torby  
z logo ekologicznego jarmarku. Pod hasłem „Zdrowie zaczyna się  
w jelitach” będzie można przekonać się o zdrowotnych właściwościach 
kiszonek. Kiszenie warzyw jest jednym z najstarszych sposobów ich 
konserwacji. Oprócz wyjątkowego smaku, kiszonki posiadają również 
właściwości lecznicze. Przedszkolaki, które odwiedzą targ, dowiedzą 
się, że trzeba dbać o dobre bakterie znajdujące się w jelitach, a pomoże 
im w tym m.in. jedzenie kiszonej kapusty, ogórków czy buraków.   
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     Miejsce postoju mammobusu:  
 
 
 

 
Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii: 

PPAAWWŁŁOOWWIICCEE  ––  UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  
((uull..  ZZjjeeddnnoocczzeenniiaa  6600))  

12, 13 września w godz.: 10.00-17.00 
16 września w godz.: 8.30-15.30 

 
BEZ ZAPISÓW!   
Informacja tel.: 32 278 98 96, 784 067 503 
www.io.gliwice.pl 

 
 

Zbadaj się  za darmo
O d w i e d z a j ą c y  o ś ro d k i 

zdrowia mieszkańcy będą mo-
gli wziąć udział w badaniach 
profilaktycznych i sprawdzić 
stan swojego zdrowia. Można 
zmierzyć poziom cukru, tkanki 
tłuszczowej, ciśnienie krwi oraz 
obliczyć wskaźnik masy ciała 

(tzw. BMI). 12, 13 i 16 września pod urzędem Gminy będzie stał 
mammobus, obsługiwany przez Centrum Onkologii-Instytut Oddział 
Gliwice (szczegóły na plakacie).To coś dla dorosłych. Natomiast dla 
młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ogólnokształcących będzie 
dentobus, w którym 13 września będą mogli ocenić stan swojego 
uzębienia. 

Sprawdź, czy masz boleriozę
W ramach Dni Promocji Zdrowia, ruszy rów-

nież najnowszy program profilaktyczny Urzędu 
Gminy dotyczący wykrywania zachorowań na 
boleriozę. Z bezpłatnych badań będą mogli 
skorzystać mieszkańcy w wieku 18-64 lat, którzy 
zostali ukąszeni przez kleszcza. Badanie można 

wykonać najwcześniej po 6 tygodniach od momentu ugryzienia,  
a także u osób, które zaobserwowały u siebie objawy wskazujące 
na możliwość ugryzienia, ale przeoczyły ten moment. W przypadku 
tych osób zostanie pobrana próbka krwi do wykonania testu ELISA,  
a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania druga próbka 
posłuży do wykonania testu Western blot. Program rozpocznie się we 
wrześniu i będzie realizowany do 2022 roku. Pacjenci będą typowani 
przez lekarzy pierwszego kontaktu podczas wizyty lekarskiej.    

Teatrzyk dla dzieci, wykład dla seniorów
W organizację Dni Pro-

mocji Zdrowia włączyli się 
również Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Paw-
łowicach.

11 września, w ramach 
Dopołudniowych Spotkań 
z Kulturą odbędzie się pre-
lekcja dotycząca pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Spotkanie z ratownikiem 
rozpocznie się o godz. 10.00 
w Centrum Kultury. Nato-
miast 13 września o godz. 

13.00 dzieci będą mogły zobaczyć spektakl pt. „Plum i Bulb, czyli 
problemy z wodą” w wykonaniu Teatru Chrząszcz w Trzcinie, opo-
wiadający o podwodnych stworzeniach i problemach oceanów.  
W podwodną wyprawę zabierze widzów magiczny batyskaf. 

Dzieci z Golasowic i Warszowic obejrzą „Baśń dla małych łakom-
czuszków. Tajemnica zdrowych brzuszków”. Na spektakl w wykonaniu 
Teatru Maska z Krakowa zaprasza je Gminna Biblioteka Publiczna.

Kluby zapraszają na zajęcia
Swoją propozycję na Dzień Promocji Zdrowia ma również GOS 

Pawłowice, który przeprowadzi kampanię mającą na celu prezenta-
cję działań oferowanych przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz 
inne podmioty prowadzące działalność sportową na terenie gminy.

13 września w godzinach 16.00-19.00 w hali sportowej GOS, 
poszczególne kluby naszej gminy będą miały swoje „aktywne stoiska”. 
Można będzie zabrać ulotkę, zapytać o szczegóły zajęć, zapisać dziec-
ko, ale również rzucić piłką do kosza, poznać elementy jogi, wspiąć 
się na ściankę i zatańczyć zumbę.

Szczegóły dotyczące Dni Promocji Zdrowia na plakatach. bs 
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Zmiany w MZK: 
nowe oznaczenia linii

Ulica Polna w planie 
priorytetowym 

Od września pasażerów MZK czekają znaczne 
zmiany. Na wniosek podróżnych zmienione zostały trasy  
i oznaczenia linii, a także wprowadzono kolorowe strefy 
przepływu pasażerów. Dzięki temu rozkład jazdy autobu-
sów ma być bardziej przejrzysty i dostosowany do potrzeb 
podróżnych. 

Kierowcy! Noga z gazu. Na ulicy Polnej w Pawłowi-
cach oraz ul. Słowików w Pniówku teraz częściej spotkamy 
radiowozy policji.

Nowy rozkład jazdy zaczął obowiązywać w niedzielę, 1 września.    
- Zmieniając rozkład jazdy zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na 
dojazd do szkół i miejsc pracy (głównie kopalń) – mówi Rafał Jabłoński 
– rzecznik prasowy MZK w Jastrzębie. - Wzięliśmy również pod uwagę 
skomunikowanie miasta z dworcami kolejowymi w Zebrzydowicach, 
Wodzisławiu i Rybniku, uwzględniając obecny rozkład jazdy pociągów. 

Kolor, czyli kierunek jazdy 
- Rozkład jazdy nie był gruntownie zmieniany od blisko 20 lat. Prace 

trwały pół roku. To modyfikacja około 4 tysięcy kursów tygodniowo. Po-
jawią się nowe nazwy linii – wyjaśnia rzecznik. Aby ułatwić pasażerom 
korzystanie z komunikacji, MZK wprowadza dodatkowo kolorystyczne 
oznaczenia linii. Pojawi się więc nie tylko jej numer, ale także prostokąt 

Obydwie ulice znalazły się w tzw. Planie Priorytetowym, który 
ma przeciwdziałać zagrożeniom. Bezpieczeństwo na tych drogach 
wielokrotnie było tematem obrad Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, ale też spotkań wójta z sołtysami i mieszkańcami. Dlatego 
policja postanowiła objąć teren większą uwagą, a funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego w KPP Pszczyna dokonywać częstszych 
pomiarów prędkości.

Ruch samochodowy na ul. Polnej i Słowików stanowi dla mieszkań-
ców okolicznych domów duży problem. Wzmożone natężenie ruchu 
w godzinach porannych oraz popołudniowych, częste przekraczanie 
dozwolonej prędkości, stwarza wiele zagrożeń, szczególnie dla pie-
szych. Dlatego na ul. Polnej zostaną jeszcze w tym roku zamontowane 
dodatkowe dwa progi zwalniające w rejonie domów jednorodzinnych 
na odcinku od nr 1 do nr 15. Ich budowa zostanie sfinansowana  
z funduszu sołeckiego Pawłowic. bs

w odpowiednim kolorze. Miasto Jastrzębie-Zdrój podzielono na sześć 
stref przepływu pasażerów. Strefa „C” oznaczona kolorem zielonym 
to kursy wykonywane głównie w dzielnicach centralnych miasta. 
Żółta Strefa „S” to kursy w kierunku Szerokiej, Boryni i Żor, natomiast 
niebieska Strefa „B” to autobusy wyjeżdżające z miasta w kierunku Bzia 
i Pawłowic. Fioletowa Strefa „M” – kierunek Moszczenica i Szotkowice, 
a czerwona Strefa „R” to kierunek Ruptawa i Zebrzydowice. Kolor biały 
będzie przyporządkowany Strefie „W”, a więc przejazdom w kierunku 
Wodzisławia i Rybnika. Tak więc konkretna linia będzie oznaczona 
literą przyporządkowaną danej strefie i liczbą rozpoczynająca się 
od 10. Przykład: B10 – pierwsza linia w kierunku Bzia i Pawłowic. Na 
terenie naszej gminy kursować będą dalej cztery linie, a ich oznaczenia 
to: B10, B11, B12, B13.  

Taniej do Wodzisławia i Rybnika 
We wrześniu zniknie linia ekspresowa E-3 z Jastrzębia przez Wo-

dzisław do Rybnika, a także linia 131 na tej samej trasie. W ich miejsce 
pojawi się linia W10. Zmiana spowoduje znacznie tańsze przejazdy 
do Wodzisławia i Rybnika. Od września do Rybnika dojedziemy za 4 zł  
i 20 groszy, a nie jak obecnie za 7,60 zł (e-bilet) i 8,40 (bilet u kierowcy). 

Dyżur informacyjny
1 września w Biurze Obsługi Klienta MZK uruchomiony został 

dyżur telefoniczny. Kontakt jest możliwy w czasie kursowania auto-
busów, a więc od wczesnych godzin porannych do późnych godzin 
nocnych. Wszelkie informacje są dostępne pod numerami telefonów: 
32 4763577 oraz 32 4751401. Zadawanie pytań jest również możliwe 
za pośrednictwem komunikatora Messenger dostępnego z pozycji 
strony internetowej i portalu społecznościowego Facebook.    

 Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 
44-335 Jastrzębie-Zdrój  ul. Przemysłowa 1  tel./fax (32) 476-34-74  www.mzkjastrzebie.com  bok@mzkjastrzebie.com    

 

Obowiązuje od 1 września 2019 

CENNIK OPŁAT ZA E-BILETY JEDNORAZOWE 
bilety na elektronicznej portmonetce (e-karta) 

ilość przystanków normalny ulgowy 

do 3 1,20 0,60 

od 4 do 7 2,40 1,20 

od 8 do 12 3,40 1,70 

od 13 do 18 3,80 1,90 

powyżej 18 4,20 2,10 
bilety u kierowcy 

rodzaj normalny ulgowy 
jednorazowy 4,20 2,10 

dobowy 10,00 5,00 
 

CENNIK OPŁAT ZA E-BILETY OKRESOWE 
rodzaj biletu miesięczny okresowy tygodniowy 

obszar obowiązywania normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy 

 S1  jedna gmina 98,00 49,00 58,00 29,00 34,00 17,00 

 S2  wszystkie gminy 110,00 55,00 62,00 31,00 36,00 18,00 
 

 opłata za przewóz psa, dużego bagażu, roweru wynosi jednorazowy bilet normalny zgodny  
z powyższym cennikiem 

 bilet weekendowy – umożliwia przejazd 2 osób w okresie 1.07-31.08 w soboty, niedziele i święta  
na jednorazowym bilecie normalnym  

 bilety okresowe mogą być zakupione tylko na e-karcie imiennej wydawanej w Biurze Obsługi Klienta  
w siedzibie MZK w Jastrzębiu-Zdroju 

 bilet tygodniowy - ważny przez kolejnych 7 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie e-biletu 

 bilet okresowy - ważny przez kolejnych 15 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie e-biletu  

 bilet miesięczny - ważny w wybranym miesiącu kalendarzowym 

 lista Punktów Doładowań E-biletów na stronie www.mzkjastrzebie.com/gdzie-kupisz-bilet 
 

 
Załącznik nr 1 i 2 do Taryfy MZK (Uchwała Zarządu MZK 46/VII/2019 z dnia 08.08.2019 r.) 

• opłata za przewóz psa, dużego bagażu, roweru wynosi jednorazowy bilet 
normalny zgodny z powyższym cennikiem

• bilet weekendowy – umożliwia przejazd 2 osób w okresie 1.07-31.08  
w soboty, niedziele i święta na jednorazowym bilecie normalnym

• bilety okresowe mogą być zakupione tylko na e-karcie imiennej wydawanej 
w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK w Jastrzębiu-Zdroju

• bilet tygodniowy - ważny przez kolejnych 7 dni wybranych przez Pasażera 
przy zakupie e-biletu

• bilet okresowy - ważny przez kolejnych 15 dni wybranych przez Pasażera 
przy zakupie e-biletu

• bilet miesięczny - ważny w wybranym miesiącu kalendarzowym
• lista Punktów Doładowań E-biletów na stronie www.mzkjastrzebie.com/

gdzie-kupisz-bilet
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Do patio w czasie 
przerw  

Zioła, rośliny, kwiaty, wygodne ławki - tak wygląda 
teraz szkolny dziedziniec przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Pawłowicach. W takich warunkach nawet powtórka 
wiedzy przed sprawdzianem może być przyjemnością. 
Zrobienie patio było możliwe dzięki wygranej w konkursie.

Dawniej to miejsce prawie w ogóle nie było wykorzystywane. 
Czasami odbywały się tutaj lekcje przyrody. A dziś dziedziniec szkoły 
wygląda zupełnie inaczej. Jest świeża trawa, są rośliny i wygodne 
ławeczki. Patio udało się stworzyć dzięki grantowi finansowemu  
z Funduszu Naturalnej Energii. Ale jak mówią nauczyciele i uczniowie, 
to dopiero początek zmian.

Ostatnie lata w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach 
obfitują w wiele nowości. Zmienił się diametralnie wygląd szkoły, 
powstała pracownia zielona, sala do terapii integracji sensorycznej,  
a w czasie wakacji zagospodarowano patio wewnętrzne, które będzie 
niejako kontynuacją proekologicznych działań w szkole.

Pomysł aranżacji patio wewnętrznego zrodził się w 2018 roku. 
– Zgłosili się do mnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego z zapy-
taniem, czy w czasie przerw mogą wychodzić na podwórko – wyjaśnia 
Anna Ganiek, dyrektorka ZSP w Pawłowicach. – Pomysł przedstawiłam 
radzie rodziców, która zaangażowała się w jego realizację i postanowiła 
poszukać środków zewnętrznych, aby sfinansować przedsięwzięcie.

Udało się wygrać konkurs grantowy organizowany przez Ope-
ratora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. i pozyskać  
10 tys. zł. Pomoc merytoryczną w zakresie analizy finansowej udzieliła 
radna Karolina Szymaniec – Mlicka, która wsparła również projekt 
finansowo. Magdalena Kaczmarczyk z Pawłowic, właścicielka pra-
cowni projektowej, opracowała projekt aranżacji dziedzińca, tworząc 
przestrzeń funkcjonalną i nowoczesną. Patio zostało podzielone na 
cztery strefy, z których każda ma inne funkcje. W pierwszej znajdują 
się stoły i ławy, przy których uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach 
i wykładach. Jest też strefa obserwacji zwierząt i życia w trawie (zo-
stały zamontowane karmniki i budki lęgowe dla ptaków). W strefie 
wiedzy o odpadach znajdują się pojemniki do segregacji. Jest też 
ogród warzywno- ziołowy, który przyda się do zdobywania wiedzy na 
temat zdrowego stylu życia i odpowiedniego odżywiania. Rosną tu 

m.in. pomidory, truskawki, rozmaryn i mięta. Nie zapomniano także  
o strefie wypoczynkowej z wygodnymi kanapami i pufami z podstawą 
z modnych palet. Z pewnością ta część będzie najbardziej oblegana 
przez wszystkich.

Z patio uczniowie będą bowiem korzystać podczas długich przerw 
oraz w czasie lekcji przyrody. Tutaj będą odbywać się też zajęcia re-
walidacyjne, kółka zainteresowań oraz spotkania z rodzicami. Zieleń 
sprzyja wypoczynkowi, a wygodne sofy – relaksowi.

W realizację projektu zaangażowani się dyrekcja i pracownicy 
szkoły, konserwatorzy, sprzątaczki, służby GZK, ale też rada rodziców 
na czele z Patrycją Kwiatoń i rodzice. 

 Sabina Bartecka

Projekt został zrealizowany dzięki grantowi finansowemu  
z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem 
Fundacja „Za górami, za lasami”.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowicach
składa serdeczne podziękowania 

za pomoc przy realizacji projektu „Zielony zakątek”
konserwatorom,

 paniom sprzątającym,
pracownikom administracji,

a także zaangażowanym rodzicom:
Panu Mieczysławowi Drabikowi, Panu Wojciechowi Wiatrokowi, 

Pani Patrycji Kwiatoń, Panu Tomaszowi Kwiatoń, Pani Annie Wierdak, 
Pani Monice Bronny, Pani Katarzynie Balas,  

Panu Leszkowi Bachurskiemu.

Za wspieranie działań projektowych Dyrektor szkoły dziękuje:
Panu Franciszkowi Dziendzielowi – Wójtowi Gminy Pawłowice 
Pani Karolinie Szymaniec-Mlickiej – Radnej Gminy Pawłowice 

Pani Annie Dąbrowskiej – Prezes Zarządu Spółdzielni  
Mieszkaniowej Pawłowice

Pani Magdalenie Kaczmarczyk – Studium Pracownia Projektowa
Panu Wojciechowi Wiatrokowi – Dyrektorowi Gminnego Zespołu  

Komunalnego w Pawłowicach, 
Pracownikom Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach.

Uczniowie zyskali miejsce do wypoczynku w czasie przerw.
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Powiatowe zmagania 
strażaków odbędą się 
w Pawłowicach

Program "Mój prąd". 
Dotacje na panele 
fotowoltaiczne  

Zmiany na stanowiskach dyrektorów

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pszczynie 
zaprasza wszystkich sympatyków pożarnictwa na Powiatowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze, które odbędą się 14 września na poligonie 
strażackim przy ul. Szybowej w Pawłowicach. Drużyny OSP z terenu 
powiatu pszczyńskiego swoje zmagania rozpoczną o godzinie 9.00.

Gminę Pawłowice reprezentować będą obrońcy tytułu z 2018 
roku (OSP Pielgrzymowice – MDP dziewcząt, OSP Warszowice – MDP 
chłopców, OSP Warszowice – grupa C, OSP Pawłowice – grupa A) oraz 

Prywatni odbiorcy energii elektrycznej mają otrzy-
mać dotacje maksymalnie do 50 proc. wartości instalacji 
fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Trzeba się 
spieszyć, bo budżet rządowego programu “Mój prąd” 
to tylko 1 mld zł.

Przedszkole w Pielgrzymowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach mają nowych dyrektorów!

Głównym założeniem programu rządowego „Mój prąd” jest dofi-
nansowanie gospodarstw domowych, które obejmie zakupu i montaż 
paneli fotowoltaicznych. Rząd przeznaczył na ten cel 1 mld złotych. 
Sprawdź, ile dofinansowania możesz otrzymać i na jakich warunkach.

„Mój prąd” to program dopłat do instalacji montażu paneli foto-
woltaicznych w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie jednej 
instalacji i montażu w gospodarstwie domowym wynosi maksymal-
nie 50 proc. wartości inwestycji, ale kwotowo nie może przekroczyć 
progu 5 tys. zł. Dotowane będą instalacje o mocy 2–10 kW. W koszty 
inwestycyjne wliczają się panele, a także inwertery, okablowanie  
i usługa montażowa – a więc konieczne oprzyrządowanie. W przy-
padku większości instalacji ich koszt przekracza kwotę 10 000 zł, co 
oznacza, że więcej niż połowa inwestorów skorzysta z całości dotacji. 
Podstawą wypłaty dotacji będzie umowa z zakładem energetycznym.

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” planowany jest na 
początek września. Program „Mój Prąd” będzie realizowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
który będzie wypłacał wsparcie. 

23 sierpnia dyrektorzy szkół i przedszkoli  
z gminy Pawłowice spotkali się w urzędzie gminy 
z wójtem Franciszkiem Dziendzielem, zastępcą 
wójta Joanną Śmieją oraz dyrektorem Gminnego 
Zespołu Oświaty Janem Figurą. Narada dyrekto-
rów miała wyjątkowo uroczysty charakter. Na 
zasłużoną emeryturę, po 43 latach pracy, z czego 
większość (41 lat) na stanowisku dyrektorskim, 
w Publicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach, 
przeszła dotychczasowa dyrektorka Dorota Ryb-
ka. - To był wspaniały czas – mówiła wzruszona.

Jej następczynią jest Magdalena Stuchlik, 
która dotychczas zajmowała stanowisko wicedy-
rektorki w Przedszkolu w Modrzewiowym Ogro-
dzie w Osiedlu Pawłowice. Również w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach nastą-
piły zmiany. Dotychczasową dyrektorkę Bożenę 
Struzik po 20 latach kierowania placówką zastąpi 
Agnieszka Rozmarynowska. Nowa dyrektorka do 
tej pory pracowała w Zespole Szkół Specjalnych 
im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach. Nominację na 
kolejne pięć lat prowadzenia Publicznego Przed-
szkola w Warszowicach otrzymała Joanna Lala.

Tematem spotkania dyrektorów były bieżące 
sprawy i kwestie związane z organizacją roku 
szkolnego 2019/2020. bs

zwycięzcy gminnych zmagań w 2019 roku (OSP Warszowice – MDP 
dziewcząt, OSP Krzyżowice (2 miejsce) – MDP chłopców, OSP Krzyżo-
wice – grupa C, OSP Jarząbkowice (2miejsce) – grupa A.

Zapraszamy do kibicowania naszym strażakom!

Od lewej stoją: Magdalena Stuchlik, Dorota Rybka, Joanna Lala, Bożena Struzik  
i Agnieszka Rozmarynowska.  
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WYDARZENIA

Upalnie, biegowo i radośnie. Piąty Bieg Pawłowicki
Piąty Bieg Pawłowicki przeszedł już do historii. Sportowe wydarzenie, które odbyło się 25 sierpnia, zapamięta-

my dzięki słonecznej pogodzie, tłumów w parku i na trasie biegu, ale przede wszystkim z powodu niesamowitych 
emocji, jakie towarzyszyły zawodnikom i kibicom.

– Uwielbiam te zawody, za ich atmosferę, świetną organizację, bogate 
pakiety startowe i pyszne sałatki – mówiła pani Elżbieta z Żor. – Dzisiaj 
cieszę się podwójnie, bo udało mi się poprawić swój ubiegłoroczny wynik.

Bieg Pawłowicki to zawody sportowe, na które składają się: Bieg 
Dzieci i Młodzieży, Sztafeta, Bieg na 5 km oraz – po raz pierwszy  
w tym roku – marsz nordic walking. W tym roku piątka była głównym 
motywem pojawiającym się zarówno na koszulkach, medalach jak  
i statuetkach dla zawodników. Tegoroczna edycja z całą pewnością 
była na piątkę, i to nie tylko z powodu jubileuszu!

Dzieciaki na starcie
– To nasze pierwsze zawody – przyznali rodzice 20-miesięcznej 

Romy. – Przyjechaliśmy z Brennej. Sami nie biegamy, ale prowadzimy 
w Pawłowicach klub fitness.

W pierwszej kolejności biegły dzieci, tuż po rozgrzewce popro-
wadzonej przez Beatę Sypniewską, instruktorkę klubu UKS JUDO 
Pawłowice. Najmłodsi trzymali za rękę rodziców, ale wiele dzieci 
biegło samodzielnie, walcząc o jak najlepszy wynik. Najmłodsza 
zawodniczka miała tylko 12 miesięcy! I wcale nie były to jej pierwsze 
zawody. – Oliwia zadebiutowała 2 miesiące temu – mówią jej rodzice, 
którzy przyjechali z Pszowa. Sami również biegają, więc udział córki 
w zawodach to dla nich naturalna kolej rzeczy.

Nowością tegorocznej edycji była nagroda dla najliczniejszej re-
prezentacji uczniów ze szkoły z terenu gminy Pawłowice. Nagroda,  
w postaci bonu do sklepu Decatlon ufundowanego przez  firmę Carbo 
Asecura oraz wejściówek do gminnych obiektów sportowych, trafiła 
do reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 1 z Pawłowic. Dla uczniów 
nagrodę odebrał dyrektor szkoły Grzegorz Paszyna. Była również 
nagroda specjalna – elektryczna hulajnoga – ufundowana przez firmę 
handlową „Bucik”. Szczęście w konkursie uśmiechnęło się do Mileny 
Koral z Jastrzębia-Zdroju. 

Rekordowa sztafeta
W sztafecie wzięła udział rekordowa ilość drużyn. O zwycięstwo 

walczyło aż dwadzieścia zespołów, wśród nich przedstawiciele miasta 
partnerskiego Tepliczka nad Wagiem w Słowacji i zaprzyjaźnionej 
gminy Mstów z powiatu częstochowskiego.

Wśród sztafet żeńskich najlepsze były Mamy Wilczków I, w kategorii 
męskiej najszybsi okazali się reprezentanci KWK Pniówek, a w kategorii 
mieszanej: LKS Ochaby 96.

Bieg główny
Bieg na 5 km i nordic walking na 2,5 km okazał się dla zawodników 

walką nie tylko z dystansem, ale przede wszystkim z pogodą. 30 stopni 
w cieniu, pełne słońce: po prostu patelnia! Wybawieniem okazała się 
kurtyna wodna i mieszkańcy, którzy wężami ogrodowymi polewali 
zawodników wodą, a motywacją na ostatniej prostej – pawłowicki 
zespół Fluffy Tails, który swój debiut miał na tegorocznych Dniach 
Gminy Pawłowice. Na mecie pierwszym spośród biegaczy był Bartosz 
Jarczok z Katowic Ligoty (z wynikiem 16 minut i 10 sekund), a wśród 
kobiet – Sylwia Indeka z Jankowic, reprezentantka LKS Pszczyna (jej 
czas to 18 minut i 36 sekund). Natomiast wśród zawodników nordic 
walking – Arkadiusz Pustówka z gminy Hażlach (20 minut i 11 sekund) 
i Agnieszka Gros z Katowic (23 minuty i 17 sekund). Organizatorzy 
przewidzieli również nagrody dla pięciu najszybszych mieszkańców  
i mieszkanek gminy oraz nagrodę specjalną w konkursie na hasło pro-
mujące przyszłoroczny bieg. Sportowy zegarek marki Polar otrzymał 
Arkadiusz Czylok z Kaniowa za hasło: Nas biegania moc zachwyca  
– biegaj z nami w Pawłowicach!

Na mecie medale dla dzieci oraz zawodników w biegu na 5 km 
i nordic walking oraz nagrody dla zwycięzców wręczali: Franciszek 
Dziendziel - wójt gminy Pawłowice, Jarosław Domin - prezes firmy  
JAS-FBG S.A. - strategicznego partnera biegu, Tomasz Porwisz - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu.  

Atrakcje nie tylko dla biegaczy 
Organizatorzy zadbali o atrakcje dla biegaczy i kibiców. Przez cały 

dzień w parku czekały trampoliny, dmuchańce i stoisko z książkami. Na 
stoisku Women Space można było wykonać masaż ciała, zakład optyczny 
Doktor Marchewka przeprowadzał wstępne badanie wzroku. Była też 
woda sodowa – z sokiem lub bez – rozdawana przez pracowników 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Lekko gazowana woda 
z gminnych studni głębinowych świetnie gasiła pragnienie. Nic więc 
dziwnego, że w czasie biegu rozlano jej aż 240 litrów! 

Podziękowania
Organizacja biegu nie byłaby możliwa bez pomocy wolontariu-

szy, którym bardzo dziękujemy: pracownikom szkoły podstawowej 
z Pielgrzymowic zajmujących się przeprowadzeniem Biegu Dzieci  
i Młodzieży oraz sztafety, strażakom z wszystkich gminnych jedno-
stek OSP czuwających nad bezpieczeństwem na trasie, harcerzom  
z Pawłowickiego  Szczepu ZHP pomagających w zabezpieczeniu 
trasy biegu i rozdających wodę dla zawodników, klubom sportowym:  
UKS Budo, UKS Warszowice, TKKKF Rozwój. Swój wkład w bieg mieli 
również policjanci z pawłowickiego komisariatu i Komendy Policji  
Powiatowej w Pszczynie, którzy zagwarantowali zabezpieczenie głów-
nych dróg. Bieg Pawłowicki to również wsparcie licznych parterów- firm, 
przedsiębiorstw i osób prywatnych, dzięki którym powstały atrakcyjne 
pakiety startowe, zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody, a zawodnicy 
i współorganizatorzy – poczęstunek. Do zobaczenia w przyszłym roku 
na szóstym już Biegu Pawłowickim!

 Sabina Bartecka

NAJSZYBSZE MIESZKANKI GMINY PAWŁOWICE
I miejsce - Magdalena Stuchlik (Jarząbkowice)
II miejsce - Martyna Karolak (Golasowice)
III miejsce - Małgorzata Jakubowska (Pawłowice)
IV miejsce - Anna Harazin (Pawłowice)
V miejsce - Gabriela Burek (Pawłowice)

NAJSZYBSI MIESZKAŃCY GMINY PAWŁOWICE
I miejsce - Krzysztof Bodziony (Pawłowice)
II miejsce - Marek Stuchlik (Jarząbkowice)
III miejsce - Mateusz Plinta (Krzyżowice)
IV miejsce - Jan Kubala (Pawłowice)
V miejsce - Krzysztof Tekla (Golasowice)

Szczegółowe wyniki na www.pawlowice.pl.
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Ruszają zajęcia w GOK. Trwają zapisy
16 września w Gminnym Ośrodku Kultury rozpocznie się kolejny rok artystyczny. Na chętnych czekają zajęcia 

teatralne, wokalne, szachowe, a także kursy językowe i komputerowe. Nowością jest pracownia szkła.
Dzieci i młodzież o zacięciu teatralnym zachęcamy do 

uczestnictwa w grupach prowadzonych przez charyzmatyczną 
instruktorkę. Młodzież lubiąca śpiew z pewnością odnajdzie się  
w grupie musicalowej, a dzieci w grupie wokalnej lub w zespole 
regionalnym. Dla najmłodszych dzieci (od 2,5 lat) prowadzone są 
zajęcia integracyjne z rodzicami oraz zabawy z językiem angielskim. 
Jest też kółko szachowe Hetman oraz nowa pracownia szkła artystycz-
nego. Warsztaty ze szkła przeznaczone są dla dorosłych i młodzieży  
w wieku od 15 lat. Dzięki dofinansowaniu udział w nich jest bezpłatny. 

Natomiast opłata za całoroczny kurs zajęć w GOK Pawłowice 
kosztuje 180 zł (zniżka dla rodzeństw 50 proc.). Pierwsze zajęcia 
są darmowe na próbę, warto skorzystać z tej możliwości i wybrać 
najlepsze dla siebie.    

Dla osób po 45. roku życia przeznaczone są kursy EDU-S. Senio-
rzy mogą uczyć się języków obcych (niemieckiego i angielskiego) 
oraz poznać obsługę komputera.

Szczegółowe informacje: GOK Pawłowice, tel. 32 4722 570.        

Finisaż wystawy
Zapraszamy na finisaż wystawy 

malarstwa Grupy Twórczej ATELiER  
z Żor. Opiekunem artystycznym grupy 
zrzeszającej artystów amatorów oraz 
profesjonalistów jest malarka Ewa Rot-
ter-Płóciennikowa.

Finisaż odbędzie się 5 września  
o godz. 18.00 w Galerii II piętro w Cen-
trum Kultury w Pawłowicach.   

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach zaprasza do udzia-
łu w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „ZŁO-
TY TALIZMAN”, który odbędzie się w dniach 21 i 22 września.

Na sobotę zaplanowano przesłuchania, natomiast w niedzielę 
poznamy laureatów przeglądu. Finał przeglądu rozpocznie się 
korowodem z udziałem zespołów, który przejdzie z parku im. prof. 
Stanisława Pisarka do Centrum Kultury Pawłowice, gdzie zostaną 
wręczone nagrody, wystąpią laureaci przeglądu oraz zaprezen-
tują się zespoły regionalne naszej gminy. Już teraz zapraszamy 
wszystkich miłośników folkloru.   
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Śląskie pieśniczki  
w Tepliczce

Wakacyjne hece  
w Pawłowicach

Dzieci występowały w ramach trzydniowego święta miasta. 
Grupa została przyjęta bardzo ciepło i życzliwie przez mieszkańców 
oraz przedstawicieli władz miasta. Zespół regionalny zaprezentował 
wiązankę śląskich pieśniczek, które zostały nagrodzone gromkimi 
oklaskami. Poza udanym występem młodzi artyści zwiedzili piękną 
okolicę, był nawet mały spływ kajakowy! Z pewnością zarówno dzieci, 
jak i rodzice na długo zapamiętają ten niezwykle udany wyjazd. 

Przekonują się o tym uczestnicy wakacyjnych zajęć organizo-
wanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach w dniach 
19-23 sierpnia.

W poniedziałek dzieci miały możliwość bliskiego spotkania 
z egzotycznymi zwierzętami, m.in. żółwiem, gekonem, agamą, 

Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice” 17 sierp-
nia gościł w miejscowości Tepliczka nad Wagiem - gminie 
partnerskiej Pawłowic. 

To, że biblioteka uczy, bawi i inspiruje, nie ulega 
wątpliwości. 

kameleonem, boa dusicielem oraz pytonem królewskim, a także 
z patyczakami oraz straszykami. Uczestnicy zajęć mogli poznać 
budowę zwierząt oraz przyzwyczajenia i ciekawostki dotyczące ich 
życia dzięki wiedzy oraz doświadczeniu właściciela firmy „Owady  
i Spółka”. Odważniejsi mogli pogłaskać oraz potrzymać zwierzaki,  
a nawet nakarmić agamę.

Drugiego dnia zaplanowano zabawy w parku. Dzieci wykonały 
akwarium przestrzenne oraz tęczową wakacyjną zdrapywankę. Naj-
więcej radości sprawiły bańki mydlane i poczęstunek watą cukrową.

To nie koniec przygotowanych przez bibliotekę atrakcji. Był 
jeszcze „polimerowy robak”, survival w plenerze oraz piątek pełen 
niespodzianek.
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Warto jeździć na 
wrotkach

W Osiedlu Pawłowice znajduje się jedyna w naszym regionie wrot-
karnia. Obiekt powstał na początku czerwca w Centrum Multidyscy-
plinarnym, znanym do tej pory jako lodowisko. Od wiosny do jesieni 
Centrum funkcjonuje jako wrotkarnia, gdzie na specjalnej modularnej 
nawierzchni wielbiciele wrotek i rolek mają swój raj.

Do ich dyspozycji jest 650 metrów kwadratowych specjalnej 
powierzchni. - Powierzchnia jest gładka i bardzo dobrze się po niej jeź-
dzi – mówi 17-letnia Marysia z Kobielic, 
która pierwszy raz jeździła na wrotkach. 
Namówiła ją koleżanka, Marlena Dziewirz 
z Warszowic, która od lat trenuje curling  
i dba o kondycję m.in. jeżdżąc na rolkach. 
- Obiekt jest świetny – mówi. - Idealny do 
nauki i bezpiecznej jazdy, zarówno na rol-
kach, jak i wrotkach.

Dla kogo wrotki? Dla każdego! Nie ma 
żadnych ograniczeń wiekowych, dlatego 
możesz w ten sport zaangażować całą 
rodzinę. Nie dość, że to świetna zabawa, 
to jeszcze spędzacie razem czas i dbacie 
o kondycję. - Rewelacja – mówi młoda 
mama, która zabrała do wrotkarni dwie 
córki: 7-letnią Zuzię i 4,5-letnią Zosię.  
- A jaki wysiłek!

Wakacje już się skończyły, ale beztroskie chwile 
można przedłużyć, np. jeżdżąc na wrotkach. Najmod-
niejszym sposobem na wolny czas i piękną sylwetkę są 
właśnie rolki i wrotki!

Jazda na wrotkach i rolkach ma wiele zalet. Pozwala spalać kalorie 
(w ciągu godziny można spalić od 500 do 800 kcal), poprawia kondycję, 
zmysł równowagi, dotlenia mózg, nie obciąża przy tym stawów jak np. 
bieganie.  

- Przyjeżdżamy tutaj w każdej wolnej chwili – mówi pani Ania z Ja-
strzębia – Zdroju. - Często kilkoma samochodami. Zabieram dzieci oraz 
ich znajomych, i wszyscy świetnie się bawimy.       

Wejście na wrotkarnię kosztuje tylko 5 zł (bez ograniczeń czasowych), 
tyle samo zapłacimy za wypożyczenie wrotek. Obiekt jest czynny od 
wtorku do niedzieli, w dni powszednie od 14.00 do 20.00, natomiast  
w soboty od 10.00 do 20.00, a w niedziele już od 10.00. Do zobaczenia... 
na wrotkach. 

W Centrum są również rozstawione stoły do gry w ping-ponga, boiska 
do badmintona, a cały potrzebny sprzęt do tych dyscyplin udostępniony 
jest za darmo. Dzięki współpracy z firmą Decathlon można testować 
sprzęt przeznaczony dla osób na różnym poziomie zaawansowania. bs
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118 ton azbestu do 
likwidacji

Projekt realizowany ze środków unijnych pozwoli usunąć 118 ton 
wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmuje demontaż, 
utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych 
na terenie gminy. Zgodnie z opracowanym w 2014 r. programem 
usuwania wyrobów zawierających azbest, na terenie gminy Pawło-
wice znajduje się około 890 ton wyrobów zawierających szkodliwy 
materiał. Z inwentaryzacji wynika, iż prawie 94 proc. stanowią płyty 
cementowo-azbestowe faliste, a 6 proc. to płyty cementowo-azbestowe 
płaskie stanowiące pokrycie dachowe budynków mieszkalnych oraz 
gospodarczych.

Azbestu trzeba się pozbyć. Jest on uznawany za jeden z najbardziej 
rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. Ko-

37 mieszkańców zakwalifikowało się do projektu 
realizowanego przez Gminę Pawłowice dotyczącego 
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

nieczne jest jego unieszkodliwienie. Ponadto działania dotyczące po-
stępowania z wyrobami zawierającymi azbest regulują przepisy unijne, 
które zobowiązują wszystkie samorządy do wyeliminowanie zagrożenia 
przedostawania się azbestu do środowiska naturalnego. Usuwanie azbe-
stu jest działaniem kosztownym, dlatego Gmina Pawłowice zamierza 
powierzyć granty mieszkańcom, a realizację zadania, na które pozyskano 
dofinansowanie Unii Europejskiej, zaplanowano na lata 2019-2020.

Wartość projektu wynosi ponad 1 mln 107 tys. zł, z czego wkład 
funduszy europejskich to aż prawie 976 tys. zł. Projekt będzie reali-
zowany do listopada 2021 r. Do dofinansowania zakwalifikowano  
37 wnioskodawców, pozostałe wnioski znajdują się na liście rezerwowej.

Gmina Pawłowice planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie. 
Jeżeli zostanie on wybrany, nabór powinien odbyć się na przełomie 
marca i kwietnia 2020 roku.
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Rusza nabór wniosków o stypendia  
dla studentów i uczniów 

Stypendium „Motywacja” – wnioski do 15 września

Warunki:
• średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 oraz 
co najmniej dobra ocena z zachowania,
• udokumentowane osiągnięcia: 

- w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku 
przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 
egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego 
- osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, prze-
glądach i festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
- w konkursach Fox, Kangur, Lwiątko i innych organizowanych 
przez Kuratora Oświaty.

Kwota:  
200 zł miesięcznie (uczeń klasy V-VIII) przez okres 10 miesięcy
250 zł miesięcznie (uczeń gimnazjum) przez okres 10 miesięcy
300 zł miesięcznie (uczeń szkoły średniej) przez okres 10 miesięcy

Stypendium „Warto się uczyć”  
dla absolwentów gimnazjów – wnioski do 15 września

Warunki:
• średnia ocen co najmniej 4,75 (absolwent gimnazjum)  
i 4,5 (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
• średnia procentowa z egzaminu gimnazjalnego kwalifikująca  
ucznia wśród 30 najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu 
gminy Pawłowice.
Kwota:
• 200 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy

Młodzi, aktywni mieszkańcy gminy Pawłowice, uczniowie i studenci, już po raz kolejny mają szansę ubiegać 
się o stypendium. Pomoc finansowa jest dla każdego, kto jest mieszkańcem gminy i spełnia kryteria formalne 
dopuszczające do udziału w konkursie.

Stypendium „Warto się uczyć” dla  absolwentów szkół 
podstawowych – wnioski do 30 września

Warunki:
• średnia ocen co najmniej: 4,75 – absolwent szkoły podstawowej 
lub średnia 4,5 – uczeń szkoły ponadpodstawowej,
• średnia procentowa ze sprawdzianu kwalifikująca wśród  
30 najlepszych absolwentów gminy Pawłowice 

Kwota:
• 200 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy

Stypendium „Szansa” – wnioski do 30 października 

Warunki:
• aby otrzymać stypendium, trzeba być absolwent szkoły ponad-
gimnazjalnej i kontynuować naukę na studiach I stopnia albo 
studiach jednolitych lub być studentem studiów I i II stopnia lub 
studiów jednolitych, znajdować się w trudnej sytuacji materialnej 
oraz spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków: 

- świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 
- średnia ocen co najmniej 4,00 z egzaminów w dwóch seme-
strach danego roku akademickiego, 

• dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekraczać 
75� minimalnego wynagrodzenia.

Kwota:
• 300 zł dla osoby, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły 
z wyróżnieniem,
• 350 zł dla osoby, która osiągnęła średnią ocen powyżej 4,00  
z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego/ 
miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

W naszej gminie funkcjonują cztery programy stypendialne: Motywacja, Szansa oraz Warto się uczyć dla absolwentów gimnazjów i Warto 
się uczyć dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej. 

W nowym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie i ich 
rodziny mogą liczyć na stypendia i zasiłki, które w sumie 
mogą wynieść nawet kilkaset zł.

Stypendium szkolne dla uczniów  
na rok szkolny 2019/2020

Do 15 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Pawłowicach można 
składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020. 
W przypadku słuchaczy kolegiów, pracowników służb społecznych 
wnioski można składać do 15 października.

Stypendia szkolne przeznaczone są dla uczniów szkół podstawo-

Pieniądze dla ucznia! wych, szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, pracowni-
ków służb społecznych, zamieszkujących na terenie gminy Pawłowice, 
których rodziny osiągają dochód do 528,00 zł miesięcznie na osobę.

Zasiłek szkolny
Uczeń, który znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego (śmierci rodzica, klęski żywiołowej, choroby 
w rodzinie i innych szczególnych okoliczności), może otrzymać 
zasiłek szkolny.

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia 
wystąpienia zdarzenia losowego w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie 
w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65, 
tel. 32 4722 757, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Do wynajęcia w przychodni zdrowia
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony,  
o powierzchni 44,00 m kw., położonego w przychodni zdrowia  
w Pniówku przy ul. Krucza 12, z przeznaczeniem na działalność zwią-
zaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na 
świadczone usługi zdrowotne. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) 
za  m kw. wynosi 16,50 zł + VAT.

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

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetar-

gu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowic: Tyberiusz Zawadzki, 
Robert  Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314. 

Licytacja materiałów z przedszkola
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na sprzedaż materiałów uzyskanych z rozbiórki podczas 
realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa PP w Warszowicach”.

Przetarg odbędzie się 06.09.2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie 
Gminny w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60, parter sala nr 0.14. Do 
sprzedania są m.in. blachy, rynny, skrzydła drzwiowe, lampy. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 47 56 362 w godz. 8.00 do 15.00. 
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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).

Jak zmniejszyć ilość produkowanych śmieci!

Na początku może się to wydawać trudne, ale przy odrobinie dobrej 
woli możemy dość skutecznie rozprawić się ze swoimi złymi nawykami. 
Poniżej znajdziecie listę pomysłów, które warto zacząć wdrażać w swoje 
życie. Najlepiej od zaraz!
1) Idź na zakupy z własną torbą

Możesz ją kupić, uszyć, ważne, aby ją 
zabrać i mieć pod ręką. Przygotuj sobie 
kilka toreb w samochodzie, w kuchni, przy 
drzwiach wyjściowych. Jaka jest najlepsza 
torba na zakupy? Odpowiedź może być 
tylko jedna – własna!

2) Wybieraj produkty bez zbędnych opakowań
Na sklepowych półkach znajdziemy 
mnóstwo produktów, które zupełnie nie 
potrzebują opakowania, ale mimo wszyst-
ko ktoś je zapakował w woreczek, folię itp. 
Na pewno każdy z nas widział pomidory 
na styropianowej tacce i jeszcze zabezpie-

czone błyszczącą folią. Takim produktom mówimy zdecydowane NIE! 

3) Wybieraj targi zamiast supermarketów
Na pewno znajdziesz blisko swojego domu 
dobrze zaopatrzony warzywniak czy targ. 
Jeżeli nie, odwiedź gospodarstwo rolne  
w pobliżu. Znajdziesz tam świeże i pyszne 
owoce i warzywa, które zapakujesz do 
bawełnianej torby czy do drewnianej 
skrzynki.

4) Zabierz swoje własne opakowania
I nie chodzi tu tylko o własną torbę. Przyda 
się bawełniany worek na pieczywo albo, 
w przypadku kupowania produktów na 
wagę, swoje własne woreczki wielokrotne-
go użytku. Na targ możesz zabrać własną 
wytłoczkę na jajka oraz pudełko np. na 
suszone owoce. 

5) Kupuj produkty na wagę
Coraz częściej w supermarketach znaj-
dziemy całe działy z produktami na wagę. 
To dobre rozwiązanie jeżeli korzystamy  
z opakowań wielokrotnego użytku, ale 
również wtedy, gdy chcemy zminimalizo-
wać ryzyko zmarnowania żywności.

6) Omijaj produkty pakowane pojedynczo
Herbaty, z których każda jest zapakowana 
w osobne, plastikowe opakowanie, mi-
niaturowych śmietanek do kawy, cukru  
w saszetkach i serków, gdzie każdy plaste-
rek ma własną folię. Lepiej też nie kupować 
ekspresu na kapsułki, chyba że stosujemy 
kapsułki wielokrotnego użytku.   

Zalewają nas śmieci. Jednak każdy z nas może pomóc matce naturze. Najskuteczniejszą metodą ograniczania 
produkcji odpadów jest ograniczenie ilości opakowań, które kupujemy wraz z produktem. 

7) Powiedz „nie” naczyniom jednorazowym
Plastikowe słomki zamień na meta-
lowe, a na grilla w gronie przyjaciół 
zamiast jednorazowych talerzyków 
plastikowych wybierz te tradycyj-
ne, porcelanowe.

8) Wykorzystuj ponownie opakowania
Wiele rzeczy nadaje się do powtór-
nego wykorzystania. Zastanów 
się, jakie kreatywne zastosowanie 
dla danego opakowania możesz 
znaleźć. Może słoiki wykorzystasz 
do przechowywania produktów 
takich jak kasze czy przyprawy, 
a niechciane ubrania przerobisz 
na inne. 

9) Tam gdzie to możliwe, wybieraj opakowania zwrotne 
 
 
 
 
 

10) Pamiętaj o właściwej segregacji. 
4- osobowa rodzina nie powin-
na wytwarzać więcej odpadów 
niż jeden pojemnik 120 l mie-
sięcznie. Ilość wytwarzanych 
odpadów zwiększa się w przy-
padku posiadania małych dzieci 
(pampersy). Jeżeli nie mamy 
małych dzieci i nie oddajemy 
pampersów a ilość wytwarza-
nych odpadów jest większa, 
należy sprawdzić, czy właściwie 
segregujemy śmieci.

u
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Bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
ZUS Pszczyna

w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. 8.00 do 13.00  
(najbliższy termin 06.09) 

• porady dotyczące ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur

ODR, ARiMR
pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godz. 9.00 do 11.00

• porady i informacje w zakresie produkcji rolnej, funduszy unijnych  
i środków pomocowych, ewidencji zwierząt gospodarskich

KWK „Pniówek”
pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13.00 do 14.00  

(najbliższy termin 03.09)
• pracownik Działu Szkód KWK „Pniówek” 
udziela informacji na temat  odszkodowań 
z tytułu prowadzonej eksploatacji węgla. 
Kontakt do Działu Szkód Górniczych KWK 
„Pniówek”: 32/7562 362; 32/7562 83.

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
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Z ŻYCIA GMINY

Festyn dożynkowy  
w Krzyżowicach

8 września, godz. 17.00, parking przy OSP Krzyżowice 

Krzyżowice świętują zakończenie żniw. O godz. 11.00 od-
będzie się uroczysta msza dziękczynna, natomiast od godz. 
17.00 biesiada żniwna. Do tańca przygrywać będzie zespół 
Black Dance. Mieszkańcy będą mogli częstować się dożynko-
wym kołoczem, będzie też grill. Impreza jest organizowana  
w ramach inicjatywy lokalnej.  

Remis w meczu otwarcia

Strażacy chwalą 
się sprzętem

23 sierpnia na nowym boisku wielofunkcyjnym w Jarząbkowi-
cach odbył się mecz piłki nożnej, w którym zmierzyli się strażacy  
z OSP Jarząbkowice oraz pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice. 
Mimo że mecz miał charakter towarzyski, emocji było mnóstwo,  
i nikt nie zamierzał poddać się bez walki. Pierwsza połowa zdecydo-
wanie należała do drużyny urzędników, jednak w drugiej strażacy  
z nowymi siłami i przy dopingu kibiców doprowadzili do wyrówna-
nia. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. 

- Ta inwestycja to był strzał w dziesiątkę – podkreśla 
Dariusz Czakon, sołtys Jarząbkowic.

Czapki, koszulki, pasy z toporkiem, hełmy oraz sprzęt 
potrzebny do treningów i startów w zawodach sporto-
wo – pożarniczych trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Krzyżowicach.

Dla najlepszej drużyny był 
puchar ufundowany przez wój-
ta gminy Franciszka Dziendzie-
la, który wraz z sołtysem Jarząb-
kowic sędziował spotkaniu.  
A ponieważ obydwie drużyny 
zaprezentowały identyczny 
poziom, symbolicznie przeka-
zano go drużynie gospodarzy. 
Dla wszystkich były natomiast 
gratulacje i poczęstunek.

Organizatorzy spotkania 
przygotowali także poczęstu-
nek dla wszystkich mieszkań-

ców, którzy kibicowali podczas meczu, natomiast Gmina Pawłowice 
ufundowała słodkie upominki dla dzieci.  

Mecz został zorganizowany z okazji zakończenia inwestycji 
realizowanej w Jarząbkowicach. Inwestycja była wykonywana  
w latach 2018-2019 i zupełnie zmieniła centrum sołectwa. – Nasze 
sołectwo ożyło. Obiekt przyciąga dzieci, młodzież i dorosłych, także  
z sąsiednich miejscowości – mówi sołtys. – Boisko stało się miejscem, 
które integruje mieszkańców.  

Przypominamy, że na boisku, które powstało pod koniec zeszłe-
go roku, można grać w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenis 
ziemny, a także w piłkę ręczną. W tym roku rozbudowano również 
znajdującą się nieopodal "siłownię pod chmurką", a w sierpniu plac 
zabaw. bs

Ochotnicy pochwalili się nowym sprzętem 
podczas festynu. Impreza zorganizowana na 
pożegnanie wakacji odbyła się 25 sierpnia. 
Mieszkańcy mogli obejrzeć nowe nabytki 
strażaków, ale też wziąć udział w konkursach i 
zabawach. Był grill, kołocz i dyskoteka.  

Strażacy mieli powody do radości. Do 
jednostki trafiło umundurowanie oraz 
zestawy przeszkód, które pozwolą im jesz-
cze lepiej przygotować się do startów. Już 
we wrześniu ochotników czekają zawody 
powiatowe, będą więc mogli wypróbować 
nowy zakup! Sprzęt kosztował prawie 19 tys. 
zł i został sfinansowany w ramach funduszu 
sołeckiego. bs    


