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2 RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Umowa na przebudowę 
DW 933 podpisana

Golasowice czekają 
na odbiory

Nowe łazienki  
w przedszkolu

Postój do 3 minut

Do pól po asfalcie

5 września w Porębie została podpisana umowa  
w obecności premiera Mateusza Morawieckiego pomiędzy 
Dyrektorem ZDW Katowice i Dyrektorem firmy STRABAG na 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku od DK 
81 w Pawłowicach do ronda przy ul. Żorskiej w Pszczynie. 

Robotnicy opuścili już mury szkoły w Golasowicach, 
ale uczniowie muszą jeszcze poczekać na lekcje w nowych 
pracowniach.

W Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach przeprowadzono 
gruntowny remont dwóch łazienek. 

Na ulicy Szkolnej w Pawłowicach 
zmieniona została organizacja ruchu 
drogowego. Na drodze ponownie 
obowiązuje ruch dwukierunkowy.

Kolejną drogę udało się wyremontować w ramach dofi-
nansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie-
go na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Odcinek liczy ponad 16 km. W zakres prac wchodzi całkowita prze-
budowa drogi, mostów, skrzyżowań, zjazdów i zatok autobusowych. 
Powstaną także ścieżki pieszo-rowerowe.

Wystąpią duże utrudnienia w ruchu związane z zamknięciem 
kolejnych odcinków drogi. Wykonawca będzie starał się utrzymać 
dojazd do posesji, który jednak będzie ograniczony w zależności od 
zakresu i technologii prowadzonych prac. Objazd dla pozostałych 
użytkowników zostanie poprowadzony przez Strumień.

Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe sp. z o. o. 
Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i to na odcinku 
od DK 81 w Pawłowicach, zaś koniec przebudowy całego odcinka 
drogi jest zaplanowany na październik 2021 roku. Koszt tych prac to 
ponad 157 mln zł. bs

W ramach inwestycji 
realizowanej przez Gmi-
nę Pawłowice wybudo-
wano dwie klasy wraz  
z zapleczami. Są to pracow-
nie fizyczno-chemiczna  
i biologiczno - geograficz-
na. Nowe klasy są duże  
i przestronne. W pracowni 
chemicznej znajduje się dygestorium, w którym w bezpieczny sposób 
będzie można przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty. 

Na razie trwa doposażanie pracowni oraz oczekiwanie na odbiory 
techniczne. Pierwsze lekcje w nowych klasach powinny rozpocząć się 
w listopadzie. Na przyszły rok zaplanowano prace związane z budową 
nowej sali gimnastycznej i powiększeniem biblioteki. bs     

Prace remontowe za-
kończyły się pod koniec 
wakacji, dzięki czemu dzie-
ci mogły zacząć korzystać  
z sanitariatów wraz z rozpo-
częciem nowego roku zajęć. 
Na ścianach i podłodze są 
nowe płytki, zamontowano 
również sanitariaty. Przy 
umywalkach znajdują się 
kubeczki i ręczniczki, od-
dzielne dla każdego dziecka. 
Łazienki są jasne, przestron-
ne i gustowne. Spodobały 
się maluszkom. Remont 
dwóch następnych łazienek 
jest w trakcie i zakończy się 
pod koniec września.

Wymieniono również 
okna w czterech salach, na 

nowe spełniające najnowsze parametry cieplne. Ponadto Gmina 
uzyskała pozwolenie na przebudowę sali gimnastycznej, która dzięki 
budowie stropu, zostanie podzielona na dwie odrębne sale na par-
terze i na piętrze. W ramach prac przebudowana zostanie również 
szatnia z wejściem głównym, a cały budynek zostanie dostosowany 
do przepisów przeciwpożarowych. bs       

Wraz z nowym rokiem szkolnym posta-
nowiono przychylić się do wniosku rodzi-
ców i zmienić wprowadzoną kilka tygodni 
wcześniej organizację ruchu w rejonie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. 
Postawione kilka tygodni temu znaki 
zakazu zatrzymywania się zastąpiono 
znakami zakazu postoju powyżej trzech 

minut. Oznaczenie to pozwoli rodzicom na zgodne z przepisami za-
trzymywanie się pod szkołą w celu przywiezienia lub odebrania dzieci. 
Na drodze ponownie też możliwy jest ruch w dwóch kierunkach. bs

W ubiegłym roku gmina pozyskała środki na ul. Granica biegnącą 
pomiędzy Pawłowicami i Warszowicami, a w tym roku na ul. Krzyżową 
w Pielgrzymowicach. Właśnie zakończyła się jej przebudowa. 

Droga biegnąca między polami i łącząca ul. K. Miarki z ul. Podle-
sie została przebudowana przez firmę Domax. Zadanie wykonawcy 
polegało na stabilizacji drogi cementem, wykonaniu podbudowy  
z kruszywa i położeniu dwóch warstw asfaltu oraz wykonaniu poboczy. 
Prace kosztowały 446 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 165 tys. zł.

Gmina zamierza także starać się o kolejne środki Urzędu Marszałkow-
skiego –  w planach jest remont odcinka ul. Klonowej w Pawłowicach. bs 
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3RACJE GMINNE

AKTUALNOŚCI

Wybory parlamentarne 

Zebrania wiejskie

13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. 
Będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Do 30 wrze-
śnia należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego 
oraz przez pełnomocnika.

Głosowanie korespondencyjne
Wyborcy niepełnosprawni nie muszą osobiście iść do urn. Mogą 

głosować korespondencyjnie. W tym celu muszą wypełnić odpowiedni 
druk, a zamiar głosowania w ten sposób zgłosić Komisarzowi Wybor-
czemu w Bielsku-Białej. Obowiązuje termin do 30 września 2019 r.

Głosowanie przez pełnomocnika
Wyborcy niepełnosprawni oraz osoby starsze, które najpóźniej  

w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomoc-
nika. Muszą jednak złożyć do wójta wniosek o sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa w terminie do 4 października 2019 r. Wniosek 
należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Jeżeli wyborca zmieni 
zdanie i postanowi sam głosować, musi do 11 października złożyć 
wójtowi oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa. Po upływie 
tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 13 października 2019 r.  
w godzinach 7.00  do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze 
nie oddał głosu.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej/WYBORY 
DO SEJMU I SENATU 2019  -  Portal informacyjny  dot.  wyborów (PKW). 

W Urzędzie Gminy Pawłowice zostanie sporządzony spis wybor-

ców, który będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek 
wyborcy. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania można składać do 8 października  
w Urzędzie Gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy w Pawłowicach: 
wtorek: 7:30 – 17:00 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30 

Pierwsza sesja po wakacjach
10 września radni ponownie zasie-

dli w sali sesyjnej i przystąpili do obrad.
Pierwsza z podejmowanych uchwał 

dotyczyła zmian w budżecie gminy  
i wieloletniej prognozie finansowej. Do 
budżetu wprowadzono nowe zadanie 
inwestycyjne: przebudowę ul. Klonowej 
w Pawłowicach. Gmina chce na te prace 
pozyskać środki zewnętrzne z Urzędu Mar-
szałkowskiego jako dofinansowanie dróg 
do gruntów rolnych i leśnych. W tym roku 
nie uda się rozpocząć inwestycji w szkole 
w Krzyżowicach, gdzie zostanie wyburzona sala gimnastyczna,  
a w jej miejsce powstanie nowa. Nadal trwa projektowanie zadania, 
które przewiduje również rozbudowę szkoły o dwie sale lekcyjne, 
pomieszczenie logopedy i higienistki, a także świetlicy połączonej  
z biblioteką. Dlatego zaplanowane środki zostały przesunięte na rok 
przyszły. Zmiany dotyczą także inwestycji planowanej w Gminnym 
Ośrodku Sportu. W przyszłym roku wyremontowane zostaną sauny 
oraz powiększone i zmodernizowane będą szatnie, w planach jest 
budowa boiska do plażówki. Zmiany dotyczą także kolejnej inwesty-
cji związanej z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia przy 
ul. Górniczej w Pawłowicach. Zakres prac rozszerzono o budowę 
windy i dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.  

Nowe auto dla policji i dotacja dla szpitala
Policjanci z Pawłowic będą mieli nowe oznakowane auto. Będzie 

to Kia Sportage z napędem na cztery koła. Gmina wystąpiła do 
Fundacji JSW z wnioskiem o środki finansowe na ten cel. Fundacja 
JSW, która wspiera przedsięwzięcia realizowane na terenie gmin 
górniczych, przekazała 50 tys. zł, w związku z czym tylko 500 zł tej 
kwoty będzie pochodziło z budżetu gminy. 

O środki finansowe zwrócił się również Wojewódzki Szpital Spe-

cjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Środki w wysokości 35 tys. zł 
zostaną przekazane na zakup zestawu laparoskopowego i endosko-
powego dla potrzeb Bloku Operacyjnego – Chirurgii Ogólnej Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. 

Ulica Owocowa w Jarząbkowicach
Radni nadali również nazwę - ul. Owocowa - drodze wewnętrz-

nej w Jarząbkowicach, która stanowi boczną drogi wojewódzkiej.  
Ul. Owocowa biegnie również po przeciwnej stronie DW 938. Nowy 
odcinek będzie niejako przedłużeniem już istniejącej ulicy.  

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Radni przegłosowali uchwałę dotyczącą zasad wnoszenia oby-

watelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tym samym doprecyzowując 
uchwałę podjętą w roku ubiegłym. Wprowadzono m. in. zapis, że do 
oświadczenia o utworzeniu komitetu należy dołączyć projekt uchwa-
ły w formie pisemnej, doprecyzowano zapis określający cel i sposób 
promocji inicjatywy uchwałodawczej, wprowadzono zapis dotyczący 
konieczności złożenia oryginału wykazu podpisów mieszkańców 
popierających inicjatywę oraz informację, że do czasu złożenia 
wykazu podpisów w urzędzie administratorem danych jest komitet. 

 Sabina Bartecka

W drugiej połowie września w sołectwach zostaną zorga-
nizowane zebrania wiejskie, na których zostaną rozdyspo-
nowane środki na zadania realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego. Poniżej terminarz.   

Sołectwo Data zebrania Miejsce zebrania

Jarząbkowice 16.09, godz. 17.00
Dom Ludowy  
Jarząbkowice

Pielgrzymowice 20.09, godz. 16.00 OSP Pielgrzymowice

Pniówek 23.09, godz. 17.00
Dom Ludowy  

Pniówek

Osiedle Pawłowice 25.09, godz. 18.00
Osiedlowy Dom 

Kultury

Pawłowice 25.09, godz. 17.00
Centrum Kultury  
w Pawłowicach

Golasowice 25.09, godz. 17.00 OSP Golasowice
Warszowice 25.09, godz. 18.00 Salka katechetyczna
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AKTUALNOŚCI

Nowy samochód dla 
strażaków z Golasowic

PSZOK pod kontrolą!

Strażacy ochotnicy z Golasowic otrzymali nowiutki sa-
mochód pożarniczy marki Renault. Jak mówi Tomasz Lazar, 
naczelnik jednostki OSP Golasowice, jest to dla społeczności 
strażackiej, jak i mieszkańców sołectwa wydarzenie historyczne.

Od października osoby korzystające z Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawło-
wicach będą poddawane kontroli zgodnie z uchwalonym 
regulaminem. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas 
sesji 10 września.

6 września strażacy i mieszkańcy powitali pojazd. Były przemówie-
nia i wieka radość. Natomiast 10 września strażacy przyjechali nowym 
autem przed Urząd Gminy, gdzie tuż przed sesją, w obecności Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej z Pszczyny Grzegorza Kołoczka oraz 
Wójta Gminy Franciszka Dziendziela, pełniącego jednocześnie funkcję 
Gminnego Prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych, zaprezentowali 
samochód radnym. Dla porównania obok ustawili swój stary pojazd 
marki Star 244 z 1995 roku, który przez 23 lata służył jednostce.  

Regulamin został wprowadzony 
po to, aby przeciwdziałać korzystaniu z PSZOK-
-u przez osoby nieuprawnione, w tym firmy prowadzące 
działalność gospodarczą. Przypominamy, że w punkcie znajdującym 
się na terenie GZK Pawłowice są przyjmowane wyłącznie odpady 
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na tere-
nie Gminy Pawłowice i nie związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.

Osoby korzystające z PSZOK muszą dostarczyć odpady we 
własnym zakresie i na własny koszt oraz samodzielnie umieścicie 
w oznakowanych pojemnikach, pod warunkiem, że będą one od-
powiednio przygotowane (np. zrębione gałęzie drzew i krzewów).  
W przeciwnym wypadku pracownik obsługi będzie miał prawo 
odmówić przyjęcia odpadów, podobnie jeżeli będą one niezgodne 
z obowiązującym wykazem odpadów przyjmowanych w PSZOK.

Od października każda osoba dostarczająca odpady będzie 
musiała złożyć oświadczenie o pochodzeniu odpadów. Jeżeli 
odpady w naszym imieniu będzie dostarczała inna osoba lub pod-
miot – konieczne jest również upoważnienie. Druki będą dostępne 
na miejscu lub będzie je można pobrać ze strony internetowej  
www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl.

Będzie również prowadzony rejestr osób oddających odpady 
weryfikowany z bazą danych dotyczącą systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi prowadzoną przez urząd gminy. 

- Ten stary jest ciągle w użytku, „na chodzie”, ale już wysłużony, dlatego 
zabiegaliśmy o nowy. Przekażemy go gdzieś, gdzie jeszcze się przyda  
– wyjaśnia naczelnik.

Star po raz ostatni wyjechał do akcji podczas wypadku drogowe-
go na początku sierpnia, do którego wezwano Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Wcześniej strażacy brali udział w akcji powodziowej  
w Pawłowicach. Wtedy jednak po zakończeniu działań auto przestało 
działać i trzeba było je holować do mechanika.

Nowa duma strażaków to średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Renault D-16. Samochód został wyposażony m.in. w zbiornik 
wody, autopompę, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy. 
Spełnia normy dotyczące emisji spalin EURO 6. - Myślę, że ten samochód 
będzie służył nam dwa pokolenia. Jest nowy, wyposażony w narzędzia  
i urządzenia przydatne zarówno podczas pożarów, jak i wypadków oraz 
powodzi. Jednostki OSP w dzisiejszych czasach zajmują się wszelkiego 
rodzaju ratownictwem - mówi Tomasz Lazar.

Cieszy się z nowego auta podobnie jak wszyscy inni druhowie tej 
jednostki. Kierowca Piotr Pitlok podkreśla, że nowy pojazd w porów-
naniu z używanym dotychczas to skok pokoleniowy. - Komfort jazdy 
jest nieporównywalny – mówi. - Nowy wóz zwiększa naszą mobilność  
i skraca czas dojazdu, co w naszej pracy jest ogromnie ważne.  

Koszt samochodu to 759.992,40 zł. Na jego sfinansowanie składały 
się dotacje z kilku miejsc. Prawie 300 tys. zł dała Gmina Pawłowice, 
260 tys. zł przekazał KSRG, 100 tys. zł pochodziło z Narodowego  
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski 
dołożył do tego kolejne 100 tys. zł.

Oficjalne poświęcenie auta planowane jest podczas uroczystości 
św. Floriana w przyszłym roku. bs

Zmienią się również godziny pracy Punktu, który będzie 
czynny zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek: 7.00 – 11.00
Wtorek: 9.00 – 17.00

Środa: nieczynne
Czwartek: 11.00 – 15.00

Piątek: 7.00 – 11.00

Co do PSZOK?
Przypominamy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpa-
dów mieszkańcy mogą oddać następujące odpady:
✔ papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
✔ opakowania wielomateriałowe, odpady zielone,
✔ odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
       uwzględnieniem bioodpadów
✔ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
✔ przeterminowane leki i chemikalia,
✔ zużyte baterie i akumulatory,
✔ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
✔ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
✔ zużyte opony, popiół z palenisk domowych, świetlówki.

W PSZOK nie są przyjmowane:
✖ azbest,
✖ opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp.,
✖ części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby),
✖ odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone 
        przez podmiot świadczący usługi budowlane,
✖ odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, 
        co uniemożliwia ich identyfikację,
✖ odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
✖ niezrębione gałęzie, korzenie drzew i krzewów,
✖ zmieszane odpady komunalne,
✖ odpady, których źródłem jest prowadzona działalność 
        gospodarcza.
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Szczegółowe informacje na temat nowych zasad deponowania odpadów w PSZOK-u pojawią się na stronie internetowej gminy. 
Rozpoczęcie kontroli nastąpi  14 dni po opublikowaniu Regulaminu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



5RACJE GMINNE

Z ŻYCIA GMINY

Nowoczesne traktory

Uprawa soi coraz 
bardziej popularna 

19-latkowie włamali 
się do szkoły

Kawałkiem pola przy drodze na Cieszyn w Jarząbkowi-
cach zawładnęły lśniące ciągniki z najnowszą technologią 
wewnątrz kabin i dużą mocą silnika. 

Opłacalność uprawy soi jest wyższa niż w przypadku 
zbóż (w tym kukurydzy) i zbliżona do zyskowności rzepaku. 
Z roku na rok coraz więcej rolników decyduje się więc na 
uprawę soi na własne potrzeby i na sprzedaż. 

3 września Jarząbkowice stały się centrum rolniczym naszej gminy. 
W okolicach skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Łąkową zapre-
zentowano ponad 20 maszyn ciągników, kombajnów i mniejszego 
sprzętu rolniczego. Rolnicy, którzy przyjechali z całego województwa, 
aby zobaczyć najnowszy sprzęt, nie kryli zachwytu. – Ten ciągnik ma 
250 koni i kosztuje bagatela 500 tys. zł netto – mówił Kazimierz Fajkis, 
wskazując na ciągnik w kolorze ciemnozielonym. – Ma automatyczną 

5 września w Domu Przyjęć Penkala w Pielgrzymowicach odbyła 
się konferencja dotycząca uprawy soi zorganizowana przez Krajowe 
Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB) oraz 
firmą AgroYoumis. Około 80 rolników ze Śląska, Małopolski i Opolsz-
czyny mogło przekonać się o zaletach oraz warunkach uprawy tej 

W sobotę, 24 sierpnia kilka minut po godzinie 17.00, 
w ZSO Pawłowice uruchomiony został alarm. 

Sygnał włączył się dwukrotnie. Początkowo nic nie wskazywało 
na włamanie. Nie było widać żadnych śladów, nikt obcy nie wchodził 
ani nie wychodził ze szkoły. Okazało się jednak, że sprawcy wyko-
rzystali fakt remontu i związanego z tym utrudnionego podejścia 
do budynku od strony boiska. Skorzystali z okazji i niezauważeni 

skrzynię biegów, klimatyzację w środku i z łatwością ciągnie pięcioto-
nową bronę talerzową. 

Nowoczesne ciągniki budziły duże zainteresowanie zwłaszcza 
młodych rolników, ale i starsi z podziwem spoglądali na lśniące ma-
szyny. – Nowoczesny ciągnik zastępuje trzy lub nawet cztery starego typu 
– podkreśla jeden z rolników. – Komfort pracy jest nieporównywalny, 
a sama praca trwa krócej.

Ale nie tylko ciągniki cieszyły się zainteresowaniem rolników. 
Podczas pokazów można było znaleźć nowości dotyczące nawożenia. 
Aż trudno uwierzyć, że zarządzać i nadzorować nawożeniem można 
dziś korzystając ze smartfona, tabletu, laptopa…

Organizatorem wystawy było gospodarstwo państwa Hławiczków 
w Jarząbkowicach. bs 

wysokobiałkowej rośliny. – Soja ma najwyższą wartość białka spośród 
wszystkich roślin białkowych. To sprawia, że jest znakomitym materiałem 
na paszę – podkreśla Natalia Sibirtseva, prezes firmy AgroYoumis, 
która ma ponad 20-letnie doświadczenie w hodowli soi. W naszym 
kraju zajmuje się reprodukcją i sprzedażą materiału kwalifikowanego. 

- Chcemy pokazać rolnikom, jak właściwie uprawia się soję. Dlatego 
odbył się pokaz różnych odmian na poletku doświadczalnym. Zależało 
nam na tym, aby rolnicy zobaczyli wszystko na własne oczy i mogli 
porównać - dodała.

Zanim jednak rozpoczęły się praktyczne prezentacje, rolnicy wy-
słuchali prelekcji gości. Przedstawiono odmiany soi i błędy najczęściej 
popełniane przez plantatorów. – Soja potrzebuje słońca i odpowied-
niego nawożenia – mówi Wiesława Kłosek, prezes RSP Golasowice.  
– Od 2 lat obsiewamy pole soją. Obecnie pod soje przeznaczamy  
23 hektary. W moim odczuciu jest to uprawa tania i stosunkowo łatwa. 
Siew trwa w maju, a we wrześniu jest już zbiór.  

Konferencję rozpoczęło wystąpienie wiceprezesa KZPRiRB - Jerze-
go Hławiczki, prekursora uprawy soi w naszym rejonie. -  Zaczynałem 
uprawę soi już w latach 80., ale wtedy nie było na rynku odpowiedniego 
sprzętu – przyznaje przedsiębiorca z Jarząbkowic. – Od sześciu lat upra-
wiam soję już regularnie. Obecnie na 14 hektarach, ale będę dostępny 
areał z pewnością powiększał.   

W konferencji wziął udział także wójt gminy Pawłowice Franciszek 
Dziendziel, który podkreślił, że rolnictwo w naszej gminie jest równie 
ważną gałęzią gospodarki, podobnie jak przemysł. bs

weszli do znajdującej się właśnie z tej strony sali informatycznej. 
Po wybiciu szyb w oknach i spakowaniu łupów, wyszli tą samą 
drogą. Zabrali ze sobą 2 kosztowne komputery i monitory oraz 
projektor. Warty 18 tys. sprzęt schowali na terenie opuszczonego 
zakładu. Wejście do skrytki było utrudnione, ponieważ wchodziło 
się do niej poprzez wyrwę w betonowej posadzce. Podejrzani 
chcieli mieć pewność, że ich łupy będą bezpieczne. I tak się stało. 
Jak tylko dzielnicowi wytypowali osoby, które mogły mieć związek 
z tym włamaniem, skradziony sprzęt zabezpieczyli kryminalni. Dwaj 
mieszkańcy Pawłowic usłyszeli już zarzut włamania do szkoły i kra-
dzieży sprzętu komputerowego. Teraz o ich losie będzie decydował 
sąd i prokurator.  Na podstawie materiałów KPP Pszczyna
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AKTUALNOŚCI

Żegnajcie wakacje, 
witaj szkoło

2 września 2207 uczniów i 605 przedszkolaków z na-
szej gminy rozpoczęło nowy rok szkolny 2019/2020. 

„Wakacje, najmilsze to chwile, zbyt krótkie, jak zwykle” – śpiewali 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach podczas 
gminnej inauguracji roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowe-
go, po czym głos zabrał wójt gminy Franciszek Dziendziel. Życzył 
uczniom, rodzicom i gronu pedagogicznemu pełnego sukcesów 
roku szkolnego. Mówił o potrzebie rozbudowy sali gimnastycznej, 
która ma rozpocząć się już w przyszłym roku. Życzył powodzenia  
i wielu sukcesów zawodowych nowej pani dyrektor - Agnieszce 
Rozmarynowskiej, dla której będzie to pierwsza praca na stanowisku 
dyrektora szkoły. 

W części artystycznej były wspomnienia z wakacji oraz rady dla 
pierwszaków od ich starszych kolegów. W pierwszej klasie uczyć 
się będzie 22 uczniów, a ich wychowawczynią jest Aneta Wantuła.  
Głos zabrała także nowa pani dyrektor Agnieszka Rozmarynowska, 

W projekcie „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla sie-
bie” udział wzięło 423 uczniów z Pawłowic, Warszowic 
i Krzyżowic. 

Zrealizowano 4646 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 
najwięcej, bo 1758 w Szkole Podstawowej w Pawłowicach 
Osiedlu, 1360 godz. w ZSO Pawłowice, 1058 godzin w Szkole 
Podstawowej w Warszowicach oraz 470 godzin w Szkole Pod-
stawowej w Krzyżowicach.  

Były to zajęcia wyrównawcze i zajęcia rozwijające zaintereso-
wania z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, 
biologii, chemii, fizyki, geografii, fizyczno- informatyczne oraz 
zajęcia z doradztwa zawodowego i z psychologiem. W ramach 
projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 
346.396,60 zł, w tym za ponad 100 tys. zł dla szkół w Pawło-
wicach, prawie 76 tys. zł dla podstawówki w Warszowicach  
i 62 tys. zł dla Krzyżowic.  

Uczymy się 
nie dla szkoły, 
lecz dla siebie

Nowe umowy 
w GZWiK

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawło-
wice, nastąpiła konieczność dostosowania treści obecnie obo-
wiązujących umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 
ścieków. Opracowano nowy wzór umowy. Pracownicy GZWiK 
będą dostarczać nowe umowy oraz dokonywać kontrolnego 
odczytu i sprawdzenia wodomierza. Podpisaną umowę i Ogólne 
Warunki Umowy przekazać można pracownikom GZWiK, odesłać 
bądź dostarczyć osobiście do GZWiK, do Punktu Podawczego 
Urzędu Gminy lub sołtysa.  

Nowa umowa zastępuje wszelkie obowiązujące umowy  
i ustalenia zawarte wcześniej między stronami dotyczące 
dostarczania wody do nieruchomości i/lub odprowadzania  
z niej ścieków.

zd
j.b

s

która przedstawiła nowych nauczycieli i uczniów, życząc wszystkim 
samych dobrych chwil w nowym roku szkolnym. – Pamiętajcie, żeby 
wierzyć w siebie i swoje siły – mówiła.

Wójt wraz z dyrektorem GZO odwiedzili także Publiczne Przedszko-
le w Pielgrzymowicach, w którym również pracę rozpoczyna nowa 
pani dyrektor – Magdalena Stuchlik. – Jaka tu cisza i spokój – mówiła 
po pierwszych godzinach pracy nowa dyrektorka. – Wszyscy są tacy 
mili i pogodni.

Humory dopisywały także dzieciom. Czterolatki z grupy „Słonecz-
ka”, które odwiedził wójt, bawiły się autkami i lalkami tylko przez 
chwilkę zerkając na gości. bs
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WYDARZENIA

Piękne dożynki w Pielgrzymowicach. 
Ależ to był korowód…

Słoneczna pogoda przyciągnęła 1 września do Pielgrzymowic prawdziwe tłumy. 

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych były Pielgrzy-
mowice. Sołectwo solidnie się do tego wydarzenia przygotowało. 
O święcie plonów informowały witacze znajdujące się na drogach 
dojazdowych, a na miejsce uroczystości wybrano parking przy OSP. 
Czekał tam okazały namiot na kilkaset osób oraz liczne stoiska ga-
stronomiczne.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła popołudniowa dziękczynna 
msza święta w kościele parafialnym, w której uczestniczyły poczty 
sztandarowe, przedstawiciele gminnego i powiatowego samorządu, 
mieszkańcy i zaproszeni goście. Odprawił ją proboszcz pielgrzymo-
wickiej parafii ks. Henryk Krawczyk wraz z ks. Zdzisławem Tomzińskim 
– proboszczem z Krzyżowic oraz ks. Damianem Krosnym – probosz-
czem z Warszowic.

Główną atrakcją gminnego święta plonów był dożynkowy koro-
wód, który przeszedł ulicą Zebrzydowicką. Barwny orszak był niezwy-
kle długi, bo składał się aż z 50 scenek. Całość została podzielona na 
kilka części, z których każda przedstawiała inny temat. Prezentowały 
się gospodarstwa rolne mające na swoim wyposażeniu maszyny rol-
nicze, ale też miejscowe organizacje, kluby sportowe i firmy. Uwagę 
zwracały zwłaszcza traktory: te nowoczesne z klimatyzacją i dużą 
mocą silnika, ale również Ursusy z lat 70. wyczyszczone i ustrojone na 
doroczne święto plonów. Rolnicy witani byli brawami, a ci odważniejsi, 
którzy przebrali się w kolorowe kostiumy, mogli liczyć na szczegól-
nie ciepłe przyjęcie publiczności. Poszczególne scenki komentował 
Andrzej Pilis - dyrektor szkoły podstawowej w Pielgrzymowicach.

Honory starostów pełnili Bernadeta Hudziec i Krzysztof Kieł-
kowski. Starościna prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne, 
specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej i uprawie zbóż, starosta 
poza prowadzeniem 5-hektarowego gospodarstwa pracuje także  
w zakładach mięsnych (więcej o starostach na stronie 9).

Rolników, mieszkańców oraz zaproszonych gości powitali: wójt 
Franciszek Dziendziel oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Szaweł. To na ich ręce starostowie dożynek przekazali okazały bo-
chen chleba. 

Wójt w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak ważna jest 
praca rolnika niezależnie od wielkości prowadzonego gospodarstwa. 
Podziękował też wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
święta. Natomiast Andrzej Szaweł zaprosił na scenę sołtyskę Iwonę 
Baron, wręczając jej bukiet kwiatów i intonując gromkie „Sto lat”. 
Głos zabrał również ks. Marcin Makula, proboszcz parafii ewange-
licko-augsburskiej z Golasowic, zwracając uwagę na ekumeniczny 
charakter święta.

Zanim zaczęła się część artystyczna i poszczególne występy 
wręczono nagrody laureatom konkursu na najładniejszy ogródek 
i zagrodę w gminie Pawłowice. Nagrodzono 7 ogródków oraz  
5 zagród. Była to już 25. edycja tego konkursu. 

Później na scenie pojawiali się kolejno artyści: dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki  
w Pielgrzymowicach zaprezentowały kilka układów tanecznych, 
a zespoły folklorystyczne Niezapominajki, Pielgrzymowianie oraz 
Jarząbkowianki wystąpiły ze wspólnym programem. Zaśpiewała 
Patrycja Mazur z Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach 
oraz wystąpiła orkiestra dęta KWK „Pniówek”. Imprezę prowadzili 
konferansjerzy: Aneta Legierska i Grzegorz Pakura.   

Były liczne stoiska gastronomiczne i dmuchańce. Stowarzyszenie 
Społeczno Kulturalne Karola Miarki z Pielgrzymowic promowało 
swoją działaność, prezentując m. in. prace malarskie uczestników 
tegorocznego pleneru dla dzieci i młodzieży. Było również stoisko 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie każdy chętny mógł zobaczyć jak 
powstają witraże i biżuteria ze szkła.

Nie zabrakło dożynkowego kołocza z makiem, serem i jabłkiem 
oraz muzyki biesiadnej. Na scenie pojawiła się Bernadeta Kowalska 
i Przyjaciele, a wieczorem do tańca zagrał zespół BELLA MUSICA.

Dożynkowa zabawa trwała aż do północy. bs
 

Najpiękniejsze ogródki 
Pawłowice: Barbara i Czesław Kuklowie
Osiedle Pawłowice: Anna i Bolesław Czerwińscy
Jarząbkowice: Lucyna i Ryszard Klockowie
Pielgrzymowice: Beata Marciniak
Krzyżowice: Teresa i Mirosław Jasny
Pniówek: Barbara i Dariusz Smulscy
Golasowice: Danuta i Andrzej Babiszowie

Najpiękniejsze zagrody
Pawłowice: Tadeusz Lebioda
Jarząbkowice: Mariola Matuszyńska - Hoinkis, 
Artur Hoinkis
Pielgrzymowice: Katarzyna i Mateusz Krzempkowie
Krzyżowice: Bernadeta Klepek
Pniówek: Danuta i Bogdan Grygierek- Scholl  
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Laureaci konkursu na najpiękniejszy ogródek i zagrodę Gminy Pawłowice
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Starostowie dożynek
Funkcję tegorocznych Starostów Dożynek Gminnych 

pełnili Bernadeta Hudziec oraz Krzysztof Kiełkowski.  
To oni przekazali symboliczny bochen chleba wypieczony  
z tegorocznych ziaren gospodarzowi gminy.  

Bernadeta Hudziec 
Starościna od dziecka pracuje na roli. 22 lata temu przejęła gospo-

darstwo po rodzicach. Obecnie razem z mężem Romanem prowadzą 
gospodarstwo rolne o powierzchni 8 ha specjalizujące się w hodowli 
trzody chlewnej. Rocznie sprzedają ok. 50 tuczników. W gospodar-
stwie prowadzona jest także uprawa zbóż (pszenżyto, jęczmień, 
pszenica oraz kukurydza), które są wykorzystywane do produkcji 
własnej paszy. Posiadają niezbędne maszyny do uprawy i zbioru zbóż. 

Mąż pani Bernadety, Roman Hudziec, prowadzi również własną 
firmę budowlaną „HUD – BUD”, zajmującą się budową domów jedno-
rodzinnych w rejonie Pielgrzymowic i okolic. Doświadczenie zdobywał 
budując m.in. dom dla siebie i swojej żony.   

Mają trzy córki. 24-letnia Angelika studiuje ekonomię, o trzy lata 
młodsza Martyna – jest studentką politologii. Najmłodsza, ośmio-
letnia Emilka uczy się w szkole podstawowej. Strasze córki, z racji 
obowiązków szkolnych, pomagają rodzicom zwłaszcza w czasie żniw.  
– Tegoroczne żniwa były ekspresowe – przyznaje starościna. – Zebrali-
śmy wszystko w ciągu 3 dni. Plony były dobre.          

Krzysztof Kiełkowski
Starosta dożynek wraz z żoną Beatą i dwoma synami gospoda-

ruje na 5 hektarach ziemi, którą przejął po rodzicach w 1994 roku. 
Zajmują się głównie uprawą zbóż, kukurydzy i ziemniaków. Hodują 
również drobny inwentarz: kury, kaczki i króliki. Tych ostatnich jest 
około setka, a zajmuje się nimi syn Marek, maturzysta w technikum 
gastronomicznym.  

Wcześniej hodowla królików była domeną ich drugiego syna, 
Mateusza, który jednak ze względu na obowiązki zawodowe (pracuje 
w JBG w Warszowicach), musiał z niej zrezygnować. 

Starosta, oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracuje 
również zawodowo – w Zakładach Mięsnych Haga Plus w Bziu. Tam 
też prawie 30 lat temu poznał swoją żonę, która pracowała w sklepie 
firmowym tego zakładu. 

Tegoroczne żniwa ocenia jako dobre, ale bez rewelacji. – Wiosną 
wydawało się, że zbiory będą bardzo słabe, ale w ostateczności nie było 
tak źle. Pogoda na żniwa dopisała, a  plony są dobre – mówi. bs     

Podziękowanie
Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel oraz Sołtys Pielgrzymowic Iwona Baron  

składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom korowodu oraz mieszkańcom,  
którzy pomogli zorganizować tegoroczne Dożynki Gminne, a także przyczynili się  

do udekorowania sołectwa. Dziękujemy również Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Pielgrzymowicach, Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach,  
księżom parafii katolickiej oraz ewangelicko-augsburskiej, organizacjom działającym  
na terenie sołectwa oraz sponsorom, firmom, i wszystkim osobom zaangażowanym  

w organizację Dożynek Gminnych w Pielgrzymowicach.

Wójt Gminy Pawłowice i Sołtys Pielgrzymowic
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Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach zaprasza wszyst-
kich miłośników folkloru do udziału w koncercie laureatów 
IX Ogólnoposkiego Przeglądu Zespołów Ludowych „ZŁOTY 
TALIZMAN”, który odbędzie się 22 września.

Finał przeglądu rozpocznie się o godz. 15.00 korowodem  
z udziałem zespołów, który przejdzie z parku im. prof. Stanisława 
Pisarka do Centrum Kultury Pawłowice, gdzie zostaną wręczone 
nagrody, wystąpią laureaci przeglądu oraz zaprezentują się ze-
społy regionalne naszej gminy. Już teraz zapraszamy wszystkich 
miłośników folkloru.   

10 RACJE GMINNE

Na dobry humor. Spektakl komediowy w Centrum Kultury
W październikowy wieczór GOK Pawłowice zaprasza na spektakl 

komediowy pt. „Weekend z R. ".
Mistrzowska farsa Robina Hawdona pełna znakomitych kreacji 

z Moniką Dryl, Anetą Zając i Jakubem Wieczorkiem opowiada  
o małżeństwie mieszkającym w Londynie, pozornie spełnionym  
i szczęśliwym.   

 "Weekend z R." to komedia wielu zwrotów akcji, intryg i se-
kretów. Komizm sytuacyjny spektaklu gwarantuje dwie godziny 
świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy.

Bilety w cenie 85 zł do nabycia online na kupbilecik.pl.
10 października, godz. 19.00, 

sala widowiskowa Centrum Kultury Pawłowice

PLAYING
ENGLISH

Angielski dla dzieci

Spotkanie organizacyjne w czwartek,
19 września o godz. 16.00

Dom Kultury Osiedle, 
ul. Wojska Polskiego 11, sala 204

Zapisy pod numerem: 32 472 25 70

Nauka, muzyka i zabawa 
to fajna sprawa!
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Biblioteka w Warszowicach 
już czynna

W poniedziałek, 9 września, biblioteka w Warszowi-
cach otworzyła swoje podwoje po przerwie spowodowanej 
przenoszeniem placówki.

Obecnie biblioteka mieści się przy ul. Pszczyńskiej 5 w lokalu zaj-
mowanym dotąd przez punkt apteczny. Przeprowadzka placówki ma 
charakter tymczasowy i jest spowodowana koniecznością wygospo-
darowania miejsca dla maluszków, które musiały opuścić przedszkole 
w związku z jego remontem. 

Godziny pracy biblioteki pozostają bez zmian. Zapraszamy wszyst-
kich czytelników do odwiedzin biblioteki w nowym miejscu. bs

Podusiowy teatrzyk
Maluszki w wieku od roku 

do czterech lat zapraszamy 
na spektakle przygotowane 
z myślą o ich potrzebach. Na 
dzieciaczki czeka specjalna 
sala wypełniona poduszkami 
oraz repertuar dostosowany 
do ich wieku.

GOK zaplanował dwa spektakle, 
a pierwszy już 4 października. Dzieci 
zobaczą „Rok-krok” w wykonaniu 
Teatru You-Art, który przyjedzie do 

Pawłowic aż z Gdańska. Spektakl zbudowany jest na rytmach, 
powtórzeniach, muzyczności języka. Podczas finalnej sceny 
przedstawienia chętne maluchy zostaną zaproszone do wspólnej 
zabawy na scenie.
Dla zachowania kameralnej atmosfery spektakl odbędzie się  
w 2 turach o godz. 16.30 i 18.00. Bilety kosztują 10 zł (dzieci) 

oraz 14 zł (dorośli) i są do nabycia w Centrum Kultury 
Pawłowice oraz na www.kultura.pawlowice.pl.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Najmłodsi w teatrze oglądają świat z różnych perspektyw. 
Współodczuwają z bohaterami i próbują ich zrozumieć.  
Lepiej poznają siebie i innych. Przyprowadź swoje dziecko 
do teatru, bo teatr zbliża ludzi!

20 września rusza nowy sezon „Wesołych Bajeczek”, przedsta-
wień teatralnych dedykowanych małym widzom. Na miłośników 
teatru czeka 10 spektakli, które dzieci będą mogły obejrzeć wraz 
z rodzicami w sali widowiskowej Centrum Kultury. Bilety kosztują 
10 zł (dzieci) oraz 14 zł (dorośli) i są do nabycia w przedsprzedaży 
online lub w kasie GOK.

Pierwszy spektakl już 20 września. Dzieci zobaczą przed-
stawienie pt. „Dorotka z Krainy Oz” w wykonaniu Teatru Moich 
Marzeń z Chorzowa.

Każdy z bohaterów tej historii czegoś potrzebuje: Dorotka chce 
wrócić do domu, blaszany Drwal pragnie mieć prawdziwe serce, 
Strach na wróble potrzebuje rozumu, a strachliwy Lew – odwagi. 
Razem wyruszają w drogę i napotykają wiele niebezpieczeństw, 
z których wychodzą obronną ręką. Czy znajdą to, czego szukają? 
Wybierzcie się z nami do bajecznej Krainy Oz, aby dowiedzieć się, 
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają uczucia, kształtowanie 
charakteru i wiara w to, że wszystko jest w zasięgu naszej ręki.

20 września, godz. 17.00, sala widowiskowa GOK

A może do teatru?
18 października Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju War-

szowic zaprasza do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl 
„Hotel Westminster”.

To brawurowa opowieść o hotelowo-miłosnych perypetiach 
przystojnego posła i wiceministra partii rządzącej, oczywiście  
z udziałem jego żony, kochanki oraz „zaradnego inaczej” asystenta, 
posłanki partii opozycyjnej i egzotycznego kelnera…

Zbiórka na parkingu przy OSP o godz. 17.00. 
Zapisy: Czesław Lasek, tel. 505 60 90 82.

Zadanie dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.

Rodzinny wyjazd 
do Tychów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Warszowic zaprasza na rodzin-
ny wyjazd do Tychów. W programie zwiedzanie Tyskich Browarów 
Książęcych oraz wizyta w Wodnym Parku w Tychach.

Wyjazd 5 października o godz. 9.00. 
Zapisy: Czesław Lasek, tel. 505 60 90 82.

Zadanie dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.
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Zacznij trenować karate
KLUB KARATE KYOKUSHIN prowadzi zapisy na zajęcia  

w roku szkolnym 2019/2020
Treningi odbywają się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Pawłowicach przy ul. Pukowca 4:
• zajęcia dla dzieci i młodzieży do 14. roku życia we wtorki  

i czwartki w godz. 17:00 – 18:00

• zajęcia dla młodzie-
ży i osób dorosłych 
we wtorki i czwartki  
w godz. 18:00 – 19:30. 

Szczegółowe informacje 
i zapisy pod nr telefonu: 
500 262 996

W Górach 
Świętokrzyskich

Tym razem piechurzy skupieni wokół 
koła PTTK w Pawłowicach wybrali się  
w Góry Świętokrzyskie i zwiedzili Kielce.   

Dwudniowy wyjazd odbył się w ostatni week-
end sierpnia. Miłośnicy pieszych wędrówek mogli 
podziwiać malownicze pasmo Łysogór, zwiedzić 
Św. Krzyż z majestatycznym klasztorem i znanymi 
w całym kraju Gołoborzami, zdobyli również 
najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę 
(614m n.p.m.). W drugim dniu wyjazdu udali się 
do Kielc, aby bliżej przyjrzeć się historii miasta  
i poznać jego atrakcje. 

Zapraszamy na kolejne wyjazdy z pawłowickim kołem. 20 paździer-
nika odbędzie się wycieczka na Ślężę. Zapisy i informacje na www.pttk.
pawlowice.pl oraz podczas dyżurów w drugą środę miesiąca w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach w godzinach 16:00 do 17:00.

Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice.

Curling dla wszystkich 
i na całe życie

Nasi młodzi curlerzy wzięli udział w ósmej edycji 
festiwal curlingowego, który odbył się pod koniec sierpnia 
w Giżycku. 

Warszowicki klub miał w nim najliczniejszą reprezentację. Na „Ma-
zury Curling Festival” pojechało siedemnastu juniorów oraz czterech 
seniorów. Treningi odbywały się po cztery godziny dziennie i były 
uzupełniane grą w siatkówkę i piłkę nożną na obiektach Centralnego 
Ośrodka Sportu Akademickiego w Wilkasach, gdzie obóz miał swoje 
zakwaterowanie.

- Jak zwykle był to czas integracji bardzo młodych curlerów z dużo 
od nich starszymi kolegami, ale również osób zdrowych z osobami  
z niepełnosprawnością, bowiem curling jest sportem dla wszystkich i na 
całe życie – komentuje trener Damian Herman.

W obozie uczestniczyło ponad 100 osób z Polski i Litwy. Na jego 
zakończenie odbył się turniej, w którym najlepiej zaprezentowała się 
drużyna KS „Slalomem do domu” w składzie: Monika Wosińska, Klau-
dia Szmidt, Dominik Szmidt i Robert Kamiński. Nasza reprezentacja 
zakończyła turniej na ósmym miejscu. bs

LINK 1 ZDJ

 
Kronika Policyjna

Wjechał do wozu strażackiego
W poniedziałek, 9 września około godziny 15.50 w Paw-

łowicach doszło do dachowania samochodu osobowego. 
W momencie interwencji na zadysponowany do zdarzenia 
pojazd straży pożarnej najechał inny pojazd.

Obydwa zdarzenia miały miejsce na ulicy Leśnej, na 
pasie w kierunku Skoczowa. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń samochód osobowy w wyniku dachowania uderzył  
w przydrożny znak i wylądował w rowie. Jego kierowca 
został ukarany mandatem karnym.

W momencie podejmowania interwencji przez straż 
pożarną doszło do zderzenia z samochodem marki BMW. 
Samochód osobowy miał najechać na tył wozu strażac-
kiego. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca tego 
pojazdu jest w stanie ciężkim i został przetransportowany 
do szpitala.
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Działka dla rolników  
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na dzierżawę działki położonej w Pielgrzymowi-
cach przy ul. Gruntowej, na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności rolniczej.  Powierzchnia terenu dzierża-
wy: 1,8956 ha. Wywoławczy czynsz dzierżawny: 800 zł rocznie za 
całość nieruchomości. Przetarg odbędzie się 29.10.2019 r. o godz. 
11.00 w Urzędzie Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60.  

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

w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określo-
ny, o powierzchni 44,00 m2, położonego w przychodni zdrowia  
w Pniówku przy ul. Krucza 12, z przeznaczeniem na działalność 
związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego 
wpływu na świadczone usługi zdrowotne. Przetarg odbędzie się 
26 września o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice. 

Plan przestrzenny dla Warszowic
Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowice o przystąpieniu do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice. 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
ze zmianami) oraz art. 39, art. 46 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zmianami) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pawłowice Uchwały  
Nr VII/56/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice.

Granicę obszaru objętego uchwałą przedstawiono na załączniku 
graficznym zamieszczonym wraz z obwieszczeniem na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice  
(www.bip.pawlowice.pl) w zakładce urząd gminy-obwieszczenia.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Pawłowice, 
Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, ustnie do protokołu w Referacie 
Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia oraz za pomocą komuni-
kacji elektronicznej na adres email: gmina@pawlowice.pl – w terminie 
do dnia 31 października 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Uprzejmie proszę o dołączenie do wniosku kserokopii mapy ewidencyjnej, 
na której zaznaczona jest nieruchomość, której dotyczy wniosek.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski złożone za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo  podpisem zaufanym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Pawłowice. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczona została 
informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Progresywne 
Dni Otwarte 
OPTYK KAROLINA
PAWŁOWICE
16–20.09.2019

ul. Mały Rynek 6
Tel. 695 000 699

Badanie wzroku 
GRATIS*

* przy zakupie okularów 

Oprawy  
z kolekcji  
Vogue 
od 299 zł

Oprawy  
Ray-Ban  
od 399 zł

Zestaw soczewek 
kontaktowych  
gratis

Wspaniały prezent  
dla każdego klienta

Super rabaty na szkła 
okularowe do 40% 

Szkła progresywne 
VARILUX   
do 50% taniej

MULTIPARA: 2 pary szkieł 
progresywnych VARILUX  
w cenie jednej

Licytacja umywalek, baterii, okien
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na sprzedaż materiałów uzyskanych podczas 
prac budowlanych w budynku Przedszkola Publicznego nr 1  
w Pawłowicach oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golaso-
wicach. Przetarg odbędzie się 24.09.2019 r. o godz. 10:00; 10:30 

w Urzędzie Gminny w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60, biuro 
0.14 na parterze. Licytowane będą takie materiały jak: umywalki, 
baterie umywalkowe, parapety wewnętrzne, okna PCV, drzwi 
balkonowe, arkusze blachy trapezowej. 

Kontakt: Bogumiła Sitek, tel. 570-316-728, 
w godz. 7.30 do 15.30.

Kontakt: Tyberiusz Zawadzki, Robert Stępień,  w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314. 
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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).
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Dzieci na drodze

Pieszy obowiązany jest korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, 
w przypadku ich braku z pobocza, znajdującego się po lewej stronie 
drogi. Jeżeli na drodze nie ma pobocza lub nie można z niego korzy-
stać, pieszy może iść  jezdnią, ale przy jej lewej krawędzi i ustępując 
miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Może w tym przypadku korzystać  
z drogi dla rowerów pod warunkiem ustępowania miejsca rowerzystom.

Gęsiego
Jeżeli po jezdni porusza się kilka osób, to mają oni obowiązek 

poruszać się jeden za drugim. Jedynie na drodze o małym ruchu,  
w warunkach dobrej widoczności obok siebie może iść dwóch pieszych.  

Pieszy, który porusza się po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym i nie korzysta  z chodnika lub drogi wyłącznie dla pie-
szych, obowiązany używać elementów odblaskowych w taki sposób 
aby były one widoczne dla innych uczestników ruchu. 

Pamiętajmy! Pieszy ubrany w ciemną odzież po zmroku jest widocz-
ny dla kierującego pojazdem z odległości ok. 40 m. Użycie elementów 
odblaskowych zwiększa tą odległość nawet do 150 metrów, dlatego 
warto z nich korzystać także tam, gdzie nie jest to obowiązkowe.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wiele dzieci 
samodzielnie porusza się po drogach w drodze do 
szkoły i do domu. Warto zatem przypomnieć przepisy 
dotyczące ruchu pieszych. 

Do 7 lat tylko pod opieką
Dodatkowe przepisy regulują korzystanie z dróg przez dzieci. 

Podstawowym kryterium ograniczającym korzystanie z drogi przez 
dzieci jest ich wiek. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi 
wyłącznie pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej  
10 lat.  Zgodnie z definicją drogi, zawartą w Prawie o ruchu dro-
gowym, chodnik jest jednym z elementów drogi, co oznacza, że 
dzieci w wieku do 7 lat samodzielnie nie mogą poruszać się nawet 
po chodniku. Wyjątkiem od tego przepisu jest strefa zamieszkania 
oraz droga dla pieszych (obszary te oznakowane są odpowiednimi 
znakami ), gdzie dzieci mogą poruszać się samodzielnie.

Ważne! Z przepisem tym związana jest także odpowiedzialność 
osób, które mają obowiązek opieki nad małoletnim w wieku do  
7 lat. Za brak opieki może ponieść odpowiedzialność nie tylko rodzic 
lub opiekun prawny, ale każda osoba która ma pod swoją opieką 
dziecko np. nauczyciel.  

Na rowerze do 10 lat z osobą dorosłą
Poruszanie się dzieci po drogach na rowerze także zostało ogra-

niczone przepisami. Dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem 
może poruszać się po drodze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
Wtedy traktowane jest jak pieszy i na wyżej opisanych zasadach 
może korzystać z chodnika, a w przypadku jego braku z pobocza 
lub jezdni. 

Dzieci w wieku do 10 lat poruszające się w kolumnie obowiązują 
przepisy dla pieszych, co oznacza, że mogą one poruszać się pod 
opieką co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

Na przejściu
Na koniec przypomnijmy, że pieszy przechodząc przez jezdnię 

obowiązany jest korzystać z przejść dla pieszych. Także tych nad-
ziemnych lub podziemnych. Przechodzenie poza nimi dozwolone 
jest tylko wtedy, jeżeli odległość do przejścia przekracza 100 m.  
W każdym przypadku przechodząc przez jezdnię należy zachować 
szczególną ostrożność.

        asp. szt. Tomasz Okopa

Sprawdź czy jesteś zakażony bakterią 
boreliozy? Skorzystaj z bezpłatnych badań

DLA KOGO
Program skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat zamieszkałych 

na terenie gminy Pawłowice, które zostały ukąszone przez kleszcza 
(nie wcześniej jednak niż po 6 tygodniach od momentu ugryzienia), 
a także osoby, które zaobserwowały u siebie objawy wskazujące na 
możliwość ugryzienia, a przeoczyły ten moment.

PRZEBIEG BADAŃ I KONSULTACJI
Program rozpoczyna się przeprowadzeniem przez lekarza wywia-

du i wypełnienia kwestionariusza kwalifikacyjnego, w celu wyłonienia 
osób z podejrzeniem choroby. Pacjenci, u których istnieje ryzyko 
zakażenia boreliozą zostaną skierowani na badania  diagnostyczne- 
wykonanie testu Elisa w klasie IgM oraz IgG.

W przypadku, gdy wynik testu Elisa będzie pozytywny lub wątpli-
wy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na dalszą diagnostykę 
- test potwierdzający Western- Blot w klasie IgM oraz IgG z wynikami 
którego zostanie skierowany na konsultację do specjalisty chorób 
zakaźnych, gdzie uzyska informację o ewentualnej potrzebie podjęcia 
dalszego leczenia w ramach NFZ.

Placówki zdrowia kwalifikujące do badania:
NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12
NZOZ „ARTIMED”– Golasowice, ul. Korczaka 6
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48 
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12

Miejsca realizacji badań:
NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A  - punkt pobrań
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12  - punkt pobrań
NZOZ „ARTIMED”– Golasowice, ul. Korczaka 6 – punkt pobrań
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48 - punkt 
pobrań
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 
12 - punkt pobrań
Punkt Pobrań Diagnostyka – Pawłowice ul. Wodzisławska  17 

Termin wykonywania badań: od 14 września do wyczerpania środ-
ków finansowych – jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r.
Badania są sfinansowane przez Urząd Gminy Pawłowice.
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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

Wnioski 500+ do końca września
Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ przysługuje na dzieci do ukończenia 

18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby uzyskać prawo do świadczenia 
500+ od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek 
do 30 września 2019 roku.

Złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje rodzicowi wypłacenie świadczenia  
z wyrównaniem od lipca. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać 
od miesiąca złożenia wniosku tj. bez wyrównania od lipca.

MIEJSCE NA 
TWOJĄ 

REKLAMĘ
Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.kultura.pawlowice.pl
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Z ŻYCIA GMINY

Zdrowie jest najważniejsze. 
Pawłowickie Dni Promocji Zdrowia

Badania profilaktyczne, konsultacje specjalistyczne, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty edukacyjne 
i… zdrowe jedzenie – to wszystko czekało na uczestników Dni Promocji Zdrowia, które trwały od 11 do 16 września.

Wydarzenie rozpoczęło się 11 września w Centrum Kultury 
Pawłowice, gdzie podczas Dopołudniowych Spotkań z Kulturą 
rozmawiano na temat systemu opieki zdrowotnej. Uczestnicy 
dowiedzieli się, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia życia 
oraz w nagłym wypadku. Przede wszystkim należy zachować spokój,  
a podstawowym błędem jest szukanie pomocy u rodziny i znajo-
mych zamiast u ratowników pogotowia. Spotkanie poprowadził 
ratownik medyczny Grzegorz Pisarek, który zachęcał seniorów do 
założenia koperty życia, w której zapisujemy najważniejsze infor-
macje dotyczące naszego zdrowia i zażywanych lekarstw. - Kopertę 
najlepiej trzymać w lodówce – wyjaśniał. - Czyli miejscu, które jest  
w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Atrakcją spotkania były bezpłatne badania, które wykonywali 
uczniowie drugiej klasy medycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Pawłowicach. Drugoklasiści w ramach praktyk zawodowych 
badali seniorom ciśnienie krwi, mierzyli poziom cukru, zademon-
strowali też, jak prawidłowo zareagować w przypadku, gdy ktoś  
w naszym otoczeniu traci przytomność oraz jak zdjąć kask poszko-
dowanemu motocykliście.

Kiszonki i octy
W myśl hasła „Zdrowie zaczyna się w brzuchu” przedszkolaki 

mogły skosztować kiszonej kapusty i ogórków oraz napić się soku 
z jabłek, marchwi i brzoskwiń. - Zjadłem już pięć ogórków – chwalił 
się 6-letni Dawid. - Marchewka kiszona mi nie smakuje, wolę świeżą.

Rarytasy z kiszonek czekały na ekotargu, który w tym roku 
świętuje swoje pięciolecie. Osoby odwiedzające w czwartek eko-

targ mogły uzyskać m. in. informacje na temat kiszonek i octów 
oraz ich właściwości leczniczych. Kiszoną kapustą i ogórkami 
częstowali miejscowi rolnicy. Natomiast prelekcję prowadzili wła-
ściciele przetwórni Beksien z miejscowości Czaniec, specjalizującej 
się w produkcji naturalnych octów i olejów. - Warto spożywać 
naturalne, żywe octy, bo regulują one florę bakteryjną, neutralizują 
substancje toksyczne w organizmie oraz pomagają w odchudzaniu 
– mówi właściciel firmy. - Octy pomagają odkwasić nasz organizm 
i wzbogacają smak wielu potraw. Nasze octy są niepasteryzowane  
i niefiltrowane, nie używamy siarczynów czy przeciwutleniaczy, dzięki 
czemu zachowują one wszystkie wartości poddanych fermentacji 
owoców.  

Ocet truskawkowy, malinowy, z czarnej porzeczki, z kwiatów 
czarnego buz i śliwkowy? - Octy mają różne smaki i różne właściwości, 
możemy je dodawać do mięs, sałatek i owoców. Na początek polecamy 
pić octy rozcieńczone wodą. Szklanka wody z łyżką octu wypita na 
czczo to naturalny zastrzyk energii i witamin na cały dzień – dodaje.

Na wszystkich odwiedzających ekotarg w tym dniu czekały upo-
minki: bawełniane torby, a dla dzieci były kolorowanki z naklejkami 
wydane przez Urząd Gminy.

Równie wiele się działo w kolejnych dniach. W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących przeprowadzono akcję krwiodawstwa, przy 
Urzędzie Gminy badanie mammograficzne. Był też spektakl te-
atralny w Centrum Kultury oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne  
w Gminnym Ośrodku Sportu. W sobotę we wszystkich ośrodkach 
zdrowia na terenie gminy wykonywane były bezpłatne badania.

Dni Promocji Zdrowia zakończą się 16 września o godz. 17.00 spo-
tkaniem z zielarką Barbarą Szczypką w bibliotece w Pawłowicach. bs
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