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Rusza remont DW 933

Remonty dróg

Remont ul. Kruczej

„Dwójka” 
nie do poznania1 października rozpocznie się przebudowa drogi woje-

wódzkiej nr 933 z Pawłowic do Pszczyny. Pierwszym etapem 
będzie zamknięcie drogi na odcinku 3,5 km od strony DK-81. 

1,7 km dróg gruntowych w naszej gminie ma nową 
nawierzchnię. Prace były prowadzone na drogach wysy-
panych kamieniem, które były w złym stanie technicznym.

Przebudowa ul. Kruczej powoli zbliża się do końca. Na-
dal trwają prace drogowe, ale zakończono już przebudowę 
oświetlenia drogowego. Od 1 października umożliwiony 
zostanie przejazd autobusów komunikacji lokalnej.

Zakończyła się modernizacja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Pawłowicach. Było to duże, wieloetapowe za-
danie, które rozpoczęło się w 2016 roku termomodernizacją 
sali gimnastycznej.

Generalnym wykonawcą zadanie jest firma STRABAG Infrastruktura 
Południe Sp. z o.o., która realizuje prace na zlecenie Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach. Prace będą prowadzone od skrzyżowania 
z dwupasmówką w Pawłowicach aż do ronda w Pszczynie. Ich zakres 
obejmuje wymianę nawierzchni na odcinku ponad 16 km oraz przebu-
dowę obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty). Środki na dofinan-
sowanie przebudowy pochodzą z funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2021, a pierwsze prace 
rozpoczną się właśnie w naszej gminie. Do końca 2019 roku plano-
wane jest wykonanie prac na odcinku o długości ok. 800 metrów 
od torów kolejowych w kierunku Pszczyny wraz z budową ścieżek 
pieszo-rowerowych po obydwu stronach jezdni. W związku z pracami  
od 1 października będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. 
Nastąpi całkowite zamkniecie odcinka drogi DW 933 od skrzyżowania 
z drogą krajową, na długości 3,5 km, do skrzyżowania z ul. Jedności  
w Studzionce. Objazd będzie prowadzić przez Zbytków - DW 939. 
Będzie zapewniony dojazd dla mieszkańców, pojazdów uprzywilejo-
wanych, komunikacji autobusowej oraz służb miejskich i komunalnych.

O dalszych planowanych utrudnieniach wynikających z harmono-
gramu prowadzonych prac i wprowadzonej tymczasowej organizacji 
ruchu będziemy informować na bieżąco. bs

W pierwszej kolejności utwardzono, wyrównano i zagęszczono 
nawierzchnię frezem asfaltowym, a następnie utrwalono nawierzch-
nię podwójną emulsją asfaltową z grysem kamiennym. W ten sposób  
wyremontowano odcinki ul. Spacerowej w Pawłowicach, ul. Brzeziń-
skiej w Pielgrzymowicach, ul. Rydzów w Warszowicach, ul. Radosnej 
w Pawłowicach, ul. Św. Franciszka w Golasowicach, ul. Świerkowej  
w Pielgrzymowicach. 

Dobiegają końca również wielkopowierzchniowe remonty  
12 odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ponad 
2,6 km. Zadanie polegało na wykonaniu asfaltowej nakładki. bs

W ramach naprawy szkód gór-
niczych kopalnia KWK „Pniówek” 
w lipcu przystąpiła do gruntownej 
przebudowy ul. Kruczej wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej, chod-
nika oraz przebudową oświetlenia. 
Obecnie na ulicy zabudowywane są 
betonowe krawężniki, w części udało 
się również wykonać pierwszą war-
stwę asfaltu. Zakończenie inwestycji 
planowane jest pod koniec listopada.   

Mimo że prace wciąż trwają, to 
od kilku dni ulicą mogą poruszać się 

piesi. Zakończyła się bowiem przebudowa oświetlenia i na ul. Kruczej 
ponownie świecą już lampy, a górnicy mogą bezpiecznie wracać  
z pracy do domu nowo wybudowanym chodnikiem. 1 października 
na ul. Kruczą powrócą autobusy gminnej komunikacji lokalnej. bs

W ramach inwestycji w budynku szkolnym w poprzednich latach wy-
mieniono również okna, instalację kanalizacyjną, wykonano ocieplenie 
ścian zewnętrznych i nową elewację, przebudowano również kuchnię. 
Od ubiegłego roku prowadzone były prace na boisku szkolnym. W maju 
tego roku przy szkole wyremontowano czterotorową, poliuretanowej, 
bezpieczną dla biegaczy bieżnię. Odnowiony został rozbieg do skoku  
w dal oraz prosty odcinek do biegu na 100 metrów. W ostatnim tygo-
dniu września 2019 roku nastąpił finał kilkuletniej inwestycji, kiedy to 
miał miejsce odbiór techniczny prac remontowych na boisku szkolnym. 

Zmiany są diametralne. Przede wszystkim inna jest nawierzchnia 
boisk. Zamiast asfaltu teraz jest poliuretan. Nowa nawierzchnia jest 
bardziej elastyczna, łatwiej więc na niej grać w piłkę, ale też bardziej 
bezpieczna dla uczniów. Wszystkie boiska znajdujące się przy szkole, 
a więc do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej zostały wyprofilowane 
i pokryte nawierzchnią poliuretanową. Dodatkowo wykonano drenaż 
wokół boisk, wymieniono ogrodzenie i zamontowano piłkochwyty, 
aby piłka nie przelatywała na sąsiednie posesje. Ważną częścią prac 
był remont trybun, które zostały wykonane z deski kompozytowej. 
Ostatnim elementem prac było wyrysowanie linii do poszczególnych 
dyscyplin oraz wyposażenie boisk w kosze do koszykówki, bramki  
i słupki z siatką do siatkówki. Całość prac związanych z modernizacją 
budynku i boisk kosztowała 5,38 mln zł. bs
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Jesień pod znakiem 
inwestycji

Strażacy naszej gminy zdeklasowali rywali!

Ostatni kwartał tego roku w Pawłowicach jest czasem 
wielu inwestycji w budynkach gminnych i na drogach. W róż-
nych częściach gminy prowadzone są bowiem przebudowy 
dróg oraz szkół i przedszkoli.

To był prawdziwy pogrom. Strażacy naszej gminy zdobyli pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach podczas 
Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się 14 września na poligonie strażackim w Pawłowicach.

Od kilku miesięcy trwa przebudowa ulic Widokowej i Wiśniowej  
w Pielgrzymowicach. Dotychczas ustawiono krawężniki, wyregulo-
wano część wjazdów do posesji, a na dużej części ulicy wykonano 
warstwę wiążącą, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji. 
Kolejne prace będą polegać na dokończeniu prac związanych z war-
stwą wiążącą, a następnie wykonanie warstwy ścieralnej na całości.

Nawierzchnię asfaltową ma już ulica Dąbkowa w Pniówku. Do 
wykonania pozostały już tylko roboty towarzyszące oraz dokończenie 
budowy chodników.

W zawodach startowało 16 najlepszych drużyn ochotniczych 
straży pożarnych z powiatu pszczyńskiego. Na torze z przeszko-
dami zmierzyły się drużyny młodzieżowe, mężczyzn, kobiet oraz 
oldbojów. Rozegrane konkurencje to: ćwiczenie bojowe, sztafeta 
pożarnicza 7x50 z przeszkodami, rozwinięcie bojowe oraz bieg 

Poniżej wyniki zawodów: 
Młodzieżowa drużyna dziewcząt: 
I miejsce – OSP Warszowice, 
II miejsce – OSP Studzionka, 
III miejsce – OSP Suszec
Młodzieżowa drużyna chłopców: 
I miejsce – OSP Warszowice, 
II miejsce - OSP Jankowice, 
III miejsce -OSP Krzyżowice
Grupa „C” kobiet: 
I miejsce – OSP Krzyżowice, 
II miejsce – OSP Ćwiklice
Grupa „A” mężczyzn: 
I miejsce – OSP Jarząbkowice, 
II miejsce – OSP Gilowice, 
III miejsce- OSP Pawłowice
Klasyfikacja „Oldbojów”: 
I miejsce – OSP Pawłowice, 
II miejsce – OSP Mizerów, 
III miejsce - OSP Wisła Mała
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

sztafetowy na dystansie 400 m z przeszkodami.
Nasi strażacy, począwszy od młodzieżowych grup, a skończywszy 

na oldbojach, zdeklasowali swoich rywali, wygrywając zawody we 
wszystkich grupach. Takiej dominacji jednej gminy na zawodach 
powiatowych jeszcze nie było!
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Sporo dzieje się również w placówkach szkolnych. W Golasowicach 
zakończyły się już prace budowlane związane z rozbudową szkoły, po-
zostały jeszcze roboty związane z zamontowaniem specjalistycznych 
urządzeń przeciwpożarowych, po czym nastąpią odbiory techniczne 
przez straż pożarną, sanepid i PINB Pszczyna. W przyszłym roku szkołę 
czeka jeszcze budowa nowej sali gimnastycznej i zmiana układu 
komunikacyjnego.

Na kolejne prace czeka również Przedszkole nr 1 w Pawłowicach. 
Właśnie zakończył się tam remont czterech łazienek, a kolejnym 
etapem będzie przebudowa sali gimnastycznej i jej podzielenie na 
dwa oddziały dla przedszkola.

W Warszowicach prace budowlane obejmą zarówno szkołę pod-
stawową, jak i przedszkole. Na początku października zostaną otwarte 
oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę dachu szkoły 
oraz remont pozostałego pokrycia i odnowienie elewacji budynków. 
Rozbudowa przedszkola przebiega zgodnie z harmonogramem,  
a w jej efekcie powstaną dwie dodatkowe sale dla przedszkolaków. bs      



Trzy znalazły już opiekę, nadal jednak na dom czekają pozostałe. - Dzięki 
fundacji „Koty sieroty” zostały odrobaczone, mają też swoje książeczki  
– mówi Sylwia Janecka, żona pana Rafała. - Kotki mają ok. 6-7 tygodni.

Gdyby nie pomoc pawłowiczan kotki z pewnością nie przeżyłyby 
kolejnych dni. Sprawą zajmuje się komisariat policji w Pawłowicach. 
Mieszkańców, którzy mogą mieć jakieś podejrzenia, kim jest sprawca 
tego bestialstwa, prosimy o kontakt z komisariatem w Pawłowicach 
pod numerem telefonu: 32 4494510. Osoby zainteresowane adopcją 
kociąt prosimy o kontakt mailowy na adres: gokpawlowice@hoga.pl. bs
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Wybory parlamentarne 

Kolejne przedsięwzięcia dofinansowane 

13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. 
Będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Lokale 
wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.  

25 września Zarząd Fundacji Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej przyznał 34 darowizny organizacjom, stowarzy-
szeniom i jednostkom samorządowym. Na liście jest wiele 
inicjatyw z gminy Pawłowice.

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 peł-
nomocnictwa 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.

W Urzędzie Gminy Pawłowice został sporządzony spis wyborców, 
który będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wybor-
cy do 7 paździenrika. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców  
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania można składać  
do 8 października w Urzędzie Gminy.

Dotacje przyznano już dwukrot-
nie i dwukrotnie ubiegały się o nie 
stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe i jednostki z gminy 
Pawłowice. W pierwszym rozdaniu w naszej gminie dofinansowano 
m.in. organizację przeglądu „Złoty Talizman”, zakup samochodu dla 
policji czy wymianę  pokrycia dachowego na plebanii w Krzyżowicach,  
a w drugim takie inicjatywy, jak: badania dla mieszkańców pod kątem 
wykrywania boreliozy i wyposażenie placu zabaw na terenie Osiedla 

 Sposób głosowania:
• Do Sejmu

Głosujemy tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak 
„X” obok jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje-
my jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

• Do Senatu
Głosujemy tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” 
obok jednego nazwiska

Głosowanie na podstawie zaświadczenia
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem 

wyborów, może otrzymać zaświadczenie  o prawie do głosowania.  
W tym celu trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której 
wyborca jest ujęty w spisie wyborców, w terminie do 11 października. 
Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub elektro-
nicznie. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera  
za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. 
Z takim zaświadczeniem  można głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania  w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Ktoś postrzelił kotkę
Na terenie bloków przy ul. Zjednoczenia w Pawło-

wicach ktoś postrzelił kota z wiatrówki! Mimo szybkiej 
pomocy, rany były zbyt rozległe, i kotka została uśpiona.

Początkowo nic nie wskazywało na to, że kotka została postrzelona. 
Biała kotka często chodziła po okolicy, wygrzewała się w słońcu i bawiła 
z małymi kociętami. Mieszkańcy polubili zwierzę i często ją dokarmiali. 
Ranną kotkę zauważył Rafał Janecki, mieszkaniec Wspólnoty Miesz-
kaniowej „Zjednoczenia”. - Leżała ranna, ze sztywnymi łapami. Bardzo 
cierpiała – opowiada. - Jeszcze kilka minut wcześniej bawiła się z małymi.   

Początkowo pan Rafał przypuszczał, że kotka została potrącona 
przez samochód, bo głośno i przeraźliwie miaucząc próbowała ucie-
kać na zdrowych łapach. Mieszkaniec osiedla zabrał ranne zwierzę do 
weterynarza. Ku zaskoczeniu wszystkich prześwietlenie wykazało, że 
kotka została postrzelona, a pomiędzy kręgami lędźwiowymi utkwił 
nabój. Kotka miała sparaliżowane tylne łapy. Ze względu na uraz 
rdzenia kręgowego, lekarz weterynarii ze łzami w oczach zdecydował 
o eutanazji zwierzęcia.

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 20 września. Pan Rafał od razu 
zgłosił sprawę w komendzie policji. Wspomina, że w tamtej okolicy 
zdarzały się już podobne przypadki bestialskiego zachowania wobec 
zwierząt. Ktoś już strzelał do bezpańskich kotów, rzucał w nie petarda-
mi. W ubiegłym roku pod płotem znaleziono sześć martwych kociaków. 
Biała kotka osierociła pięcioro kociąt, które w oczekiwaniu na adopcję, 
przebywają w domu pana Rafała. Kotki są wciąż bardzo wystraszone, ale 
trafiły w dobre i troskliwe ręce, więc z pewnością szybko dojdą do siebie. 

Pawłowice, o które wnioskowała gmina Pawłowice oraz jarmarki świą-
teczne i cykl teatralny dla dzieci (wnioskodawcą był Gminny Ośrodek 
Kultury), a także wydanie książki przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Fundacja JSW powstała w październiku 2018 roku, aby współpraco-
wać z samorządami i wspierać lokalne inicjatywy na terenie objętym 
działalnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest fundatorem 
i założycielem Fundacji. W ramach środków, którymi dysponuje 
Fundacja, mogą być realizowane między innymi przedsięwzięcia  
w zakresie doposażenia placówek oświatowych w pomoce dydaktycz-
ne, dofinansowania zakupu sprzętu medycznego, wyjazdów dzieci 
i młodzieży, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wyposażania 
miejsc integracji społeczności lokalnych. bs
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Kotka osierociła pięcioro kociąt.
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Nr  
obwodu

głoso-
wania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
 wyborczej

1.

Część Sołectwa Pawłowice. Ulice: Dobra, Gospodarcza, Górka, Granica, 
Lebiodowiec, Łączna, Prosta od ul. Szkolnej do ul. Wodzisławskiej, Mickiewicza 
od ul. Polnej do ul. Wodzisławskiej, Pieczarkowa, Poligonowa, Polna od ul. 
Zjednoczenia do drogi wjazdowej do kościoła i od ul. Zjednoczenia do cmentarza, 
Rybacka, Spacerowa, Sportowa, Szkolna bez nr 36, Wesoła, Wyzwolenia, Zapłocie, 
Zjednoczenia nr nieparzyste od nr 69 do końca i nr parzyste od nr 54 do końca.

Centrum Kultury w Pawłowicach,
ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2.

Część Sołectwa Pawłowice. Ulice: Astrów, Bratków, Prosta od ul. 
Wodzisławskiej do ul. Nowej, 1 Maja, 3 Maja, Mały Rynek, Miarki, Mickiewicza 
od ul. Wodzisławskiej do ul. Przemysłowej, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, 
Przemysłowa, Skowronków, Strzyżyków, Wodzisławska, Wrzosowa.

Centrum Kultury w Pawłowicach,
ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3.

Część Sołectwa Pawłowice. Ulice: Aleja Lipowa, Grzybowa, Katowicka, 
Klonowa, Kol. Studzieńska, Leśna, Młyńska, Myśliwska, Pszczyńska, Radosna, 
Rolników, Stawowa, Strumieńska, Tartaczna, Wspólna, Zamkowa, Zjednoczenia 
nr nieparzyste od nr 1 do nr 67 i nr parzyste od nr 2 do nr 52.

Centrum Kultury w Pawłowicach,
ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice

4.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice. Ulice: Polna od drogi wjazdowej do 
kościoła oraz nr: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Szkolna nr 36.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach,
ul. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice. Ulice: Polna nr: 19, 20, 21, 22, 23, 35, 37, 
Krucza 10, Wojska Polskiego.

Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu,
ul. Wojska Polskiego 11, 43-251 Pawłowice

6.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice. Ulice: Górnicza nr: 1, 1A, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 20, Pukowca.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach,
ul. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

7.
Część Sołectwa Osiedle Pawłowice. Ulice: Górnicza nr: 2, 4, 5, 6, 7, 11, Kręta, 
Orzechowa, Wąska.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
ul. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

8.
Sołectwo Pniówek-wszystkie ulice, część Sołectwa Krzyżowice 
- ulice: Ekologiczna, Orla.

Dom Ludowy w Pniówku, 
ul. Kanarkowa 2, 43-251 Pawłowice

9.

Część Sołectwa Pielgrzymowice. Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Cieszyńska, Dębowa, Golasowicka, Grabowa, Grunwaldzka, Jastrzębska, 
Jeżynowa, Jodłowa, Krzyżowa, Miarki, Olchowa, Podlesie, Sadowa, Słoneczna, 
Sosnowa, Stroma, Turystyczna, Wąska, Wierzbowa, Zdrojowa, Zielona, 
Zebrzydowicka.

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach,
Pielgrzymowice ul. Powstańców 6,
43-252 Golasowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

10.

Część Sołectwa Pielgrzymowice. Ulice: Borowa, Brzezińska, Cisowa, 
Daszyńskiego, Generała Sikorskiego, Graniczna, Groblowa, Gruntowa, Jasna, 
Modrzewiowa, Piękna, Pogodna, Powstańców, Ruptawska, Rzeczna, Srebrna, 
Świerkowa, Widokowa, Wiśniowa, Ziołowa.

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach,
Pielgrzymowice ul. Powstańców 6,
43-252 Golasowice

11.
Część Sołectwa Warszowice. Ulice: Borki, Borowików, Cieszyńska, Gajowa, 
Kaniówka, Kolejowa, Koronna, Kościelna, Ks. A. Czembora, Ks. E. Piwonia, 
Lawendowa, Łąkowa, Piekucz, Pszczyńska, Rydzów, Szoszowska, Szybowa.

Szkoła Podstawowa w Warszowicach,
ul. Pszczyńska 2, 43-254 Warszowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

12.

Część Sołectwa Warszowice. Ulice: Boryńska, Cicha, Drozdów, Granica, 
Kormoranów, Krótka, Ks. F. Miczka, Łagodna, Miła, Nad Młynką, Osińska, 
Poprzeczna, Przyjazna, Spokojna, Stawowa, Strażacka, Szczygłów, Wiesława 
Hanczarka, Zacisze, Żorska.

Szkoła Podstawowa w Warszowicach,
ul. Pszczyńska 2, 43-254 Warszowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

13. Sołectwo Golasowice - wszystkie ulice
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Golasowicach, ul. Nałkowskiej 2, 
43-252 Golasowice

14. Sołectwo Krzyżowice - bez ulic: Ekologiczna, Orla.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach,
Krzyżowice ul. Szkolna 7, 43-254 Warszowice

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

15 Sołectwo Jarząbkowice - wszystkie ulice
Dom Ludowy w Jarząbkowicach, Jarząbkowice 
ul. Rolnicza 1, 43-252 Golasowice

Gdzie możesz oddać swój głos w wyborach parlamentarnych?
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Sportowe nagrody 
dla najlepszych

Są w tym gronie: triathlonistka, szachistka, judoczka, 
biegaczka oraz zawodnicy trenujący curling i koszykówkę. 
Łączy ich zamiłowanie do sportu i wysokie miejsca w zawo-
dach o randze ogólnopolskiej i światowej. 

20 września wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Szaweł wręczyli stypendia sportowe dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym. Przyznawane są one przez Radę 
Gminy Pawłowice od 2008 roku. Łącznie z tegorocznymi przyznano 
już: 25 nagród i 149  stypendiów.

W tym roku nagrodzono 17 osób. Ich wnioski spełniły wymagania 
regulaminu i zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję na posie-
dzeniu 10 września. Nagrody finansowe zostały przyznane na okres 
10 miesięcy, to jest od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Stypendia sportowe otrzymali:
Alicja Ulatowska - triathlonistka, I miejsce w Mistrzostwach Świata 

w Aquathlonie w kategorii  ELITA;
Szymon Klimza - zawodnik VELOAKTIV Kraków, V miejsce  

w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie 
w kategorii osób jeżdżący na siedząco;

Paulina Trzaskalik - zawodniczka Stowarzyszenia Szachowego 
Gminy Pawłowice, IV miejsce w Indywidualnym Pucharze Polski lat 
6 w szachach;

Jagoda Tąta - zawodniczka Klubu Judo KOKA Jastrzębie, II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w judo w kategorii 57 kg;

Martyna Ziebura - zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego CZWÓRKA Żory, V miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów w lekkiej atletyce w biegu na 400 m U18;

Klaudia Szmidt - zawodniczka Klubu Sportowego WARSZOWICE,  
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Par Mieszanych 
w curlingu;

Aleks Żmijak i Igor Kozłowski - zawodnicy Wojskowego Klubu 
Sportowego ŚLĄSK WROCŁAW, III miejsce w Mistrzostwach Polski 
juniorów Starszych U-20 w koszykówce;

Szymon Gęborys, Dominik Szmidt, Bartosz Porwisz - zawodnicy 
Klubu Sportowego WARSZOWICE, I miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w curlingu;

Szymon Rokita, Kamil Rokita, Kamil Musioł, Arkadiusz Frysz, 
Juliusz Szweda - zawodnicy Klubu Sportowego WARSZOWICE,  
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w curlingu;

Ewa Nogły - zawodniczka Klubu Sportowego WARSZOWICE,  
I miejsce w Mistrzostwach Polski Kobiet w curlingu.

Gratulujemy wszystkim sportowcom znakomitych wyników. 
 Sabina Bartecka

Wspominamy historię Powstań Śląskich 
Liczące kilkadziesiąt lat pamiątki z Powstań Śląskich, a wśród nich mundur z lat 30. ubiegłego wieku, odznaczenia 

wojskowe oraz prawdziwa perełka: karta w trzech językach do oddania głosów w plebiscycie z 20 marca 1921 roku.  
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach została zorganizowana wystawa poświęcona Powstaniom Śląskim  
z okazji setnej rocznicy wydarzenia. 

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 11 września podczas 
spotkania Klubu Miłośników Historii. Na wystawę zatytułowaną  
 „Nasi Przodkowie w Powstaniach Śląskich” składają się głównie pa-
miątki rodzinne - zdjęcia, fotografie, odznaczenia wojskowe, elementy 
umundurowania oraz dokumenty. Wśród nich warto wymienić orygi-
nalne mundury: weterana Powstań Śląskich Ignacego Kiełkowskiego 
oraz członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Sylwestra 

Rzymka z Pniówka. Wzrok przykuwają również sztandary. Ukrywane 
w czasach wojennej zawieruchy i przechowywane aż do dzisiejszych 
czasów. – Mamy oryginalny sztandar Związku Powstańców Śląskich 
– mówi Agnieszka Kieloch, pasjonatka historii, która 24 września  
w pawłowickiej bibliotece opowiadała siódmoklasistom o wydarze-
niach sprzed kilkudziesięciu laty, jednocześnie zachęcając uczniów 
do rozmawiania o przeszłości ze swoimi rodzicami i dziadkami. – Prze-
szłość jest fascynująca – mówiła podczas tej niezwykłej lekcji historii.  

Agnieszka Kieloch aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach 
wystawy. Jest też autorką broszury pt. „Nasi Przodkowie w Postaniach 
Śląskich”. – Udało nam się zidentyfikować 150 powstańców pocho-
dzących z terenu gminy Pawłowice, biorących udział w Powstaniach 
Śląskich – mówiła podczas lekcji. – Na pewno powstańców było jednak 
znacznie więcej.     

Natomiast w ramach spotkania otwierającego wystawę odbył się 
wykład pt. „Nasi przodkowie w walce o polskość Górnego Śląska”, 
który wygłosił Wojciech Kiełkowski – pasjonat historii naszego regio-
nu, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach. 

 Sabina Bartecka
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Złoty Laur dla dwóch 
firm z gminy Pawłowice

W piątek, 27 września, przyznano już po raz 11. Złote 
Laury Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Pszczyń-
skiej dla najlepszych przedsiębiorców. Nagrody trafiły 
m.in. do zakładu MIR-MAX z Pielgrzymowic oraz Tomasza 
Sobocika, właściciela zakładu fryzjerskiego z Pawłowic.

Uroczysta gala odbyła się w Sali Lustrzanej pszczyńskiego zamku. 
W wydarzeniu wzięli udział nominowani i ich rodziny, laureaci po-
przednich edycji, parlamentarzyści oraz samorządowcy i społecznicy.

Nagrody wręczyli Starosta Pszczyńska, Barbara Bandoła oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu, Paweł Sadza. Złoty Laur w kategorii 
„Handel” kapituła przyznała Zakładowi Wędliniarskiemu MIR-MAX 
Penkala z Pielgrzymowic. Nagrodę odebrali bracia Mirosław i Grzegorz 
Penkalowie. W swoim wystąpieniu podziękowali rodzicom, którzy 
20 lat temu zmienili swoją działalność z rolniczej na prowadzenie 
zakładu mięsnego i agroturystykę. - Dziękujemy pracownikom, którzy 
są największą wartością naszego zakładu - podkreślali.

Tomasz Sobocik mistrzem świata!
To człowiek petarda! Tomasz Sobocik z Pawłowic został mistrzem świata we fryzjerstwie męskim. 

- Już dalej, wyżej, lepiej się nie da – mówi pawłowiczanin.
Jego dobra passa i udział w konkursach zaczę-

ły się w ubiegłym roku od mistrzostw Polski. Już  
w pierwszym konkursie zdobył tytuł wicemistrza 
Polski i otrzymał zaproszenie na mistrzostwa świata 
w Paryżu, gdzie zajął bardzo wysokie 4. miejsce.  
W tym roku wiosną zdobył już złoty medal i tytuł 
mistrza Polski. Też było zaproszenie do Paryża, skąd 
właśnie wrócił ze złotym medalem i pucharem 
mistrza świata.

- Zostałem mistrzem świata - mówi. - Czuję ogrom-
ną dumę, że jako jedyny Ślązak, ale też mieszkaniec 
powiatu pszczyńskiego i gminy Pawłowice, mogłem 
podnieść puchar świata, bo to najcenniejsze trofeum, 
jakie można zdobyć.

Puchar świata przyznawany jest 
drużynowo dla całej trzyosobowej 
reprezentacji Polski, a jury ocenia 
i punktuje indywidualnie fryzury 
wykonane przez poszczególnych jej 
członków. Jest to puchar świata OMC 
Paryż 2019 w kategorii "Gents Techni-
cal Team”. W skład drużyny wchodzili: 
Tomasz Sobocik, Tomasz Drab i Jacek 
Chamera. Drugie miejsce zajęli repre-
zentanci Mongolii, a trzecie Japonii.

W mistrzostwach świata w Pa-
ryżu wzięli udział najlepsi fryzjerzy  
z 56 państw. Każdy miał do wykona-

nia trzy zadania: fryzurę kreatywną, klasyczną oraz 
strzyżenie. Na poszczególne konkurencje było 30-35 
minut. W celu zachowania równych szans zadania 
były realizowane na główkach treningowych. Konku-
rencje wymagały ogromnej perfekcji. – Tak naprawdę  
w każdej z tych fryzur bardzo dużą rolę odgrywa świa-
tło. Trzeba tak ułożyć włosy, aby światło, które na nie 
pada odbijało się pod idealnym kątem – mówi.

Przygotowania do mistrzostw wymagały ogrom-
nej determinacji i poświęcenia. Tomasz Sobocik 
poświęcił na nie 8 miesięcy. - W wakacje tylko dwa 
weekendy miałem wolne – opowiada. - Od maja pięć 
dni w tygodniu spędzałem w Olsztynie na treningach.

Po tak wielkim sukcesie mistrz marzy tyl-
ko o wspólnych chwilach z rodziną  
i codziennej rutynie w pracy. - Muszę 
odbudować zaufanie moich klientów, bo 
z racji częstych wyjazdów nie miałem dla 
nich dość czasu – mówi.

Tomasz to człowiek petarda.  
W jego przypadku sukces goni sukces. 
W miniony piątek, 27 września, odebrał 
Złoty Laur Powiatu Pszczyńskiego  
w kategorii „Usługi”. Wśród nagrodzo-
nych przedsiębiorstw znalazł się także 
pielgrzymowicki Zakład Mięsno-Wę-
dliniarski Mir-Max. Więcej w tekście 
poniżej. bs

Nagrodę w kategorii ,,Usługi" odebrała firma Tomasz Sobocik Fry-
zjerstwo z Pawłowic. Więcej o laureacie w tekście powyżej. 

Pozostali laureaci to: Firma Krystmar - przetwórstwo owoców, 
warzyw i pieczarek z Rudziczki (kategoria: produkcja), Stowarzyszenie 
LGD Ziemia Pszczyńska (Laur Specjalny). Wręczono także wyróżnienia 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Medal Powiatu Pszczyńskiego.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyza-
cja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców w powiecie 
pszczyńskim. Laureatami konkursu są przedsiębiorcy, dla których 
celem są nie tylko sukcesy biznesowe, ale również działania mające 
na celu wspieranie i rozwój lokalnych społeczności. bs 

O laureatach:
Złoty Laur w kategorii ,,Handel": Zakład Mięsno-Wędliniarski 

,,Mir-Max" Penkala z Pielgrzymowic - firma powstała w 1998 r.,  
wyspecjalizowała się w przetwórstwie mięsnym. Jest wierna 
tradycyjnym metodom produkcji, przede wszystkim - tradycyj-
nym wędzarniom opalanym drewnem. W ciągu lat działalności 
rozwinięta została sieć sprzedaży nie tylko dla klientów indywi-
dualnych, ale również dla małych, średnich i dużych odbiorców. 
Wędliny firmy sprzedawane są w sklepach firmowych w Pielgrzy-
mowicach i w Pszczynie oraz w działach wędliniarskich w licznych 
sklepach na terenie gminy, powiatu, okolicznych miast. Firma 
prowadzi także handel z Czechami. Asortyment sprzedawanych 
wyrobów obejmuje ponad 100 rodzajów kiełbas, wędzonek, 
wędlin podrobowych, wyrobów garmażeryjnych. Wykorzystując 
malownicze położenie posesji w latach 90. firma równolegle 
rozpoczęła działalność agroturystyczną.

Złoty Laur w kategorii „Usługi”: Tomasz Sobocik, właściciel 
zakładu fryzjerskiego w Pawłowicach, mistrz świata we fryzjer-
stwie męskim, który na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa OMC 
Paris 2019 zdobył Puchar Świata i złoty medal.
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Pracownie multimedialne dla szkół
Szkoły podstawowe w Golasowicach i Pielgrzymowicach wygrały mobilne pracownie komputerowe w konkursie 

ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Konkurs był adresowany 
do wszystkich szkół w Polsce 
z miejscowości do 50 tysięcy 
mieszkańców. Do wygrania 
było 800 mobilnych pracowni 
komputerowych oraz dostęp 
do bezpiecznego, szybkiego  

i bezpłatnego Internetu. Żeby podjąć wyzwanie, trzeba było przygoto-
wać pracę plastyczną pt. ”Smart szkoła” oraz zgłosić szkołę do projektu 
OSE i programu mLegitymacja szkolna.

W sumie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najwięcej z wojewódz-

Rozwój dzięki współpracy
Rozmowa z Agnieszką Rozmarynowską, nową dyrektorką Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golasowicach.

- Jak przyjęła pani wiadomość  
o nominacji na funkcję dyrektora?

- Bardzo się ucieszyłam, ale jedno-
cześnie byłam zaskoczona, że komisja 
konkursowa obdarzyła zaufaniem właśnie 
mnie. Było mi miło, że mój pomysł na szkołę 
znalazł poparcie wśród członków komisji. 
Wtedy też dotarło do mnie, jak dużym 
wyzwaniem będzie zarządzanie nową 
placówką. Podjęcie się tego wyzwania 
oznacza duże zmiany w moim życiu, ale 
nie boję się zmian. Uważam, że zmiany 
to rozwój.

- Po raz pierwszy obejmuje pani kierownicze stanowisko w szkole.
- Tak, przez ostatnie czternaście lat byłam nauczycielką języka polskiego 

w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach. W tej szkole 
uczą się dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, praca z nimi wymaga 
kreatywności i porzucenia schematów w nauczaniu. Najważniejszym zada-
niem nas, nauczycieli, było zabezpieczenie indywidualnych potrzeb naszych 
uczniów, wspomaganie rodziców w procesie wychowania, ale też wdrażanie 
do  samodzielności i troska o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.

- W szkole w Żorach była pani niezwykle aktywna.
- Opiekowałam się samorządem uczniowskim, praktykami zawodowymi  

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, byłam współzałożycielką i członkinią 
Stowarzyszenia Dzieci Matki Teresy działającego przy szkole. Moje projekty 
propagujące działania obywatelskie wśród naszych uczniów aż czterokrot-
nie uzyskiwały dofinansowanie Prezydenta Miasta Żory. W ramach tych 
przedsięwzięć wspólnie z uczniami pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy, 
Wrocławia, Trójmiasta. Realizując cele statutowe Stowarzyszenia, organi-
zowaliśmy wypoczynek zimowy i letni dla uczniów. Zawsze bliskie memu 
sercu były działania wolontariackie, stąd współpraca z hospicjum, ochron-

Sprzątanie 
Świata 2019

,,Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy" pod takim hasłem 
odbyła się tegoroczna ogólnopolska akcja ekologiczna, której 
celem było posprzątanie najbliższej okolicy. Wzięli w niej udział 
także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Golasowicach. Po teoretycznym wstępie dotyczącym 
historii i celowości akcji młodzież z zapałem ruszyła na poszu-
kiwanie śmieci. Efekt widać na zdjęciu.

ką Caritas, Domem Pomocy Społecznej.  
Te doświadczenia chciałabym przenieść 
na grunt golasowicki – założenie Stowa-
rzyszenia działającego przy szkole pozwo-
liłoby nie tylko na pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, ale również zaangażowanie 
społeczności lokalnej do podejmowania 
wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć. A już 
teraz widzę, że osób chętnych do działania 
w moim otoczeniu nie brakuje.

- Jak przyjęto panią w golasowic-
kiej podstawówce?

- Bardzo ciepło. Zauważyłam, że środo-
wisko szkolne jest bardzo zgrane. Poznałam nauczycieli, wciąż poznaję 
uczniów, ich rodziców. Liczę na owocną współpracę.

- Jakim dyrektorem chciałaby pani być?
- Z uczniami, nauczycielami i rodzicami chciałabym tworzyć otwartą, 

kreatywną i uczącą się szkołę. Z pewnością nadejdzie czas, kiedy będę 
mogła powiedzieć więcej. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki 
powinna być dziełem wszystkich jej członków. Jestem optymistyczna 
i otwarta na ciekawe inicjatywy. Doceniam też pracowitość i zaanga-
żowanie. Moim priorytetem będzie zbudowanie pozytywnego obrazu 
naszej szkoły.

- Proszę opowiedzieć o sobie.
- Mieszkam w Zbytkowie. Mam męża i troje dzieci: syna oraz dwie 

córki. Kuba jest licealistą, Marysia uczy się w szóstej klasie, a najmłodsza 
Maja ma dwa latka. Uwielbiam książki i podróże. Przed urodzeniem Mai 
dużo wędrowaliśmy po górach, uczestniczyliśmy w spływach kajakowych,  
i bardzo chciałabym do tych aktywności powrócić.

 Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała Sabina Bartecka    

twa mazowieckiego i lubelskiego. Wśród nagrodzonych znalazło się 
69 placówek z województwa śląskiego i tylko dwie z powiatu pszczyń-
skiego (są to placówki z gminy Pawłowice). Dzięki wygranej szkoły 
w Golasowicach i Pielgrzymowicach otrzymają mobilne pracowni 
multimedialne, dzięki którym będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, 
a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

Nowe pracownie powstają również w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Pawłowicach, gdzie planuje się stworzenie specjalistycznych 
klas dla technikum chłodnictwa i klimatyzacji oraz logistyki. Na 
inwestycje te zostały pozyskane środki z funduszy unijnych. Całość 
projektu warta jest 1 mln zł, a dofinansowanie wynosi ok. 750 tys. zł. bs
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Jakie kody pocztowe?

PSZOK: nowe zasady

„Nie wiem, jaki kod pocztowy mam napisać na koper-
cie” – napisał do nas mieszkaniec Pielgrzymowic. - „Kiedyś 
podawałem kod dla Pielgrzymowic, ale poczta w naszym 
sołectwie została zamknięta. Później korzystałem z kodu dla 
Golasowic, ale tutaj też już nie ma poczty. Jaki kod mam więc 
wpisywać? Pawłowicki?

Od 1 października mieszkańców będzie obowiązywał 
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach, zmienią 
się również godziny jego otwarcia.

Kody pocztowe, jak się okazuje, mają dość krótką historię w Polsce. 
Pojawiły się dopiero z początkiem 1973 roku. W związku z systemem 
kodów, nasz kraj został podzielony na dziesięć obszarów i każdemu 
przyporządkowano cyferkę od zera do dziewięciu. Wszystko zmie-
niło się kilkanaście lat temu, kiedy to coraz częściej dochodziło do 
likwidacji nierentownych urzędów pocztowych, głównie w małych 
miejscowościach.

Do takiej sytuacji doszło m.in. w naszej gminie. Zlikwidowano 
punkty w Pielgrzymowicach, Golasowicach, Krzyżowicach i ostatnio 
w Warszowicach. Pozostały jednak kody pocztowe. W gminie Paw-
łowice obowiązuje obecnie pięć kodów pocztowych, mimo że tak 
naprawdę działają dwa urzędy pocztowe w Pawłowicach i Osiedlu 
Pawłowice. – Likwidacja punktów pocztowych nie oznacza jednak 
likwidacji kodów – wyjaśnia naczelniczka poczty w Pawłowicach. – Na 
przesyłkach należy więc wpisywać dotychczasowe kody dla sołectw, ale 
można również dopisać „Poczta Pawłowice”, co ułatwi ich lokalizację. bs

Poniżej wykaz kodów obowiązujących dla sołectw:
Pielgrzymowice: 43-253 (lub 43-252)
Golasowice, Jarząbkowice: 43-252
Pawłowice: 43-250
Osiedle, Pniówek: 43-251
Warszowice, Krzyżowice: 43-254    

Najważniejszą zmianą w sposobie korzystania z PSZOK, wynikającą 
z wprowadzenia regulaminu, jest konieczność wypełnienia oświad-
czenia dotyczącego pochodzenia odpadów. W przypadku, kiedy 
chcemy oddać odpady w czyimś imieniu, konieczne jest również po-
siadanie stosownego upoważnienia wystawionego przez właściciela 
nieruchomości. Wzór oświadczenia oraz upoważnienia są dostępne 
na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl,  
w Urzędzie Gminy Pawłowice oraz na miejscu w PSZOK. Na wskazanej 
stronie internetowej jest dostępna pełna treść regulaminu.

Od 1 października PSZOK 
będzie otwarty w następujących godzinach:

poniedziałek: 7.00 - 11.00
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: NIECZYNNE

czwartek: 11.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 11.00

Oddanie odpadów poza wymienionymi godzinami 
będzie NIEMOŻLIWE.

Należy pamiętać, że w PSZOK są przyjmowane wyłącznie odpady 
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Pawłowice, których źródłem nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza. Wprowadzenie regulaminu ma na celu egzekwowanie 
tych warunków i wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów 
pochodzących z gmin sąsiednich lub z działalności gospodarczych 
(np. odpadów z warsztatów samochodowych i firm budowlanych). 
Przypominamy, że odpady oddawane do PSZOK muszą być odpo-
wiednio posegregowane!

 Urząd Gminy Pawłowice

W Punkcie 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.

 

Narkogogle dla policji
Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, 

problemy z oceną odległości i kierunków - to tylko niektóre 
z efektów obecności narkotyków w organizmie. O tym, jak 
zmienia się świat osoby pod wpływem środków odurzają-
cych będą mogli przekonać się mieszkańcy naszej gminy, 
zakładając te specyficzne okulary.

Narkogogle, bo tak nazywają się okulary, po założeniu dają wra-
żenie jak po zażyciu środków odurzających, w tym przypadku LSD. 
Zostały one zakupione z budżetu gminy i przekazane do Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie, która prowadzi działania profilak-
tyczne na terenie całego powiatu, również w gminie Pawłowice. 
– Narkogole będziemy prezentować m.in. podczas zebrań rodziców 
w poszczególnych placówkach szkolnych – mówi asystent ds. pro-
filaktyki KPP Pszczyna, młodszy aspirant Szymon Czysz. – Rodzice, 
ale też uczniowie, przekonają się na własnej skórze, jak narkotyki 
zmieniają postrzeganie świata. Na spotkania zabierzemy również tzw. 
walizkę narkotykową wyposażoną w imitację środków psychoaktyw-
nych i przyrządów służących do ich ukrycia oraz zażywania. Rodzice 
dowiedzą się jak wyglądają narkotyki oraz gdzie młodzież może je 
ukrywać w domach.

Pszczyńska komenda ma dwie pary narkogoli. Jedną z nich za-
kupił Urząd Gminy Pawłowice. Sprzęt z rąk wójta gminy Franciszka 
Dziendziela odebrał podkomisarz Sebastian Popielarz, zastępca 
komendanta Komisariatu Policji w Pawłowicach. bs
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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

Teatr dla maluszków
Już 4 października zapraszamy na pierwsze spotkania 

z teatrem dla najmłodszych – dzieci od 1 do 4 roku życia. 
Dla zachowania kameralnej atmosfery spektakl odbędzie 

się w dwóch turach, o godz. 16:30 oraz 18:00. Liczba 
miejsc ograniczona!

Księżniczka 
na ziarnku grochu

Adaptacja Bajki Jana Brzechwy, pełna koloru, wzruszenia  
i dobrej zabawy! Poza olbrzymią dawką humoru, którymi nace-
chowane są liczne sytuacje komediowe, bajka zawiera w sobie 
przesłanie, które uczy młodego widza wiary we własne możliwości. 

Z baśni wypływają dwa morały: to, czego szukasz, zawsze się 
znajdzie, a po drugie: fałsz zawsze wyjdzie na jaw. Przedstawienie 
stawia na akceptację siebie, opowiada również o tym, że nasze 
marzenia się spełniają. Trzeba tylko mocno w nie wierzyć! Całość 
oprawiona jest oryginalną muzyką, tańcem oraz piosenkami.

17 października, godz. 17:00, 
sala widowiskowa GOK, bilety: 10 zł / 14 zł
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Była to dziewiąta edycja konkursu, który przyciągnął do naszej 
gminy 450 śpiewaków z całej Polski. Na deskach Centrum Kultury 
wystąpiło 20 zespołów śpiewaczych a capella i 14 zespołów śpie-
waczych z akompaniamentem. Zespoły prezentowały różne regiony 
Polski i odmienne od śląskich stroje i pieśni. Do Pawłowic przyjechały 
grupy m.in. z okolic Częstochowy, Cieszyna, Małopolski, a także Łodzi. 
Impreza odbyła się przy wsparciu Fundacji JSW oraz Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach.

W sobotę, 21 września, trwały przesłuchania zespołów, a następ-
nego dnia odbył się koncert laureatów. O godz. 15.00 nagrodzone 
zespoły wraz z grupami folklorystycznymi naszej gminy prowadzone 
przez orkiestrę dętą przeszły z parku do Centrum Kultury, prezentując 
wielobarwne stroje, wykrochmalone czepce i kolorowe chusty. Sło-

neczna pogoda sprzyjała tego typu marszom, nie brakowało także 
widzów oklaskujących ten kolorowy korowód. Pod budynkiem domu 
kultury zespoły witali: wójt gminy Franciszek Dziendziel, wicewójt 
Joanna Śmieja oraz dyrektor GOK Mariusz Grygier, który powiedział: 
– Przez dwa dni miłośnicy folkloru oraz tradycji mogli podziwiać występy 
artystyczne zespołów w wielobarwnych strojach ludowych. Komisja kon-
kursowa nie miała łatwego zadania, stąd tak duża liczba wyróżnień oraz 
przyznanych nagród. Zespoły oceniała komisja w składzie: Magdalena 
Szyndler, Jadwiga Masny, Adam Radosz, która przyznała główną na-
grodę i Złoty Talizman zespołowi Klepisko. Zespół, który w przyszłym 
roku będzie obchodził 40-lecie działalności,  przyjechał do Pawłowic  
z Częstochowy. Jego instruktorem muzycznym i artystycznym jest 
Mieczysław Tkacz, laureat Nagrody im. Karola Miarki. W swym reper-
tuarze grupa posiada utwory ludowe z całej Polski, a głównie pieśni 
ziemi częstochowskiej i regionu śląskiego, ponadto widowiska obrzę-
dowe w opracowaniu artystycznym. W Pawłowicach wystąpiła tylko 
grupa męska tego zespołu, zachwycając jury konkursu znakomitym 
wykonaniem archaicznych pieśni religijnych. Mocne, męskie głosy, ale 
też piękne stroje i pasyjka trzymana w rękach zapewniły grupie sukces. 
– Pasyjkę pożyczyliśmy specjalnie na konkurs od naszego proboszcza  
– mówi kierownik grupy, która często występuje na konkursach pod 
nazwą „Chłopoki z Klepiska”. – Jak widać, przyniosła nam szczęście.      

Poniżej laureaci czołowych miejsc: 
Złoty Talizman: Zespół Klepisko;
I miejsce: Radostowianki (a capella), Karniowianie (a capella), 
Nadolzianie (akompaniament);
II miejsce: Jankowskie Wolanki (a capella), Biała (a capella), 
Korona Żarnowca (a capella), Pogodna Jesień (a capella);
III miejsce: Małokończanie (a capella), Bluszcz (a capella), 
Studzieńczanie (a capella).

W miniony weekend, 21 – 22 września, w Pawłowicach odbył się Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych.

zd
j.b

s
zd

j.b
s

Złoty Talizman zgromadził 450 śpiewaków 
z całej Polski!

Laureaci Grand Prix: zespół Klepisko.

Imprezę wspiera:
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Razem możemy wszystko! Zagrali dla Wojtka
Widowiskowe bramki, parady bramkarskie, uśmiech i radość, ale też walka i determinacja: tak w skrócie przebiegał 

charytatywny turniej, który 21 września odbył się w Pawłowicach pod hasłem „Gramy dla Wojtka”.

Turniej został rozegrany na boiskach 
Gminnego Ośrodka Sportu, a stawką był 
Puchar Prezesa SITG KWK „Pniówek”. I miejsce  
w zawodach zajęła drużyna „DeBeSTePecIa-
ki”, na II miejscu uplasowała się ekipa „Wydo-
bycie”, a podium uzupełnili Elektrycy. Jednak 
nie miejsce na podium było najważniejsze  
w tych zawodach! W tym turnieju zwycięzca-
mi byli wszyscy jego uczestnicy. Celem spor-
towego spotkania było bowiem wsparcie 
Wojciecha Zambrzyckiego, sztygara zmia-
nowego oddziału przygotowawczego KWK 
Pniówek, który kilka miesięcy temu doznał 
poważnego urazu kręgosłupa i od tej pory zmaga się z trudami życia 
na wózku inwalidzkim.

- Dzięki hojności piłkarzy, kibiców i gości udało się zebrać sporą 
kwotę, którą przekazaliśmy Wojtkowi Zambrzyckiemu - mówi Sławo-
mir Polak, nadsztygar BHP KWK „Pniówek”. - „Diabeł", bo tak mówimy  
o Wojtku na kopalni, niesamowicie walczy o powrót do zdrowia, a my 
bardzo mu kibicujemy i chcieliśmy wspomóc go w tej walce.

Podczas turnieju Zarząd SITG przy KWK Pniówek wraz z GOS 
Pawłowice oraz GKS Pniówek ‘74 zapewnili dla wszystkich moc 

atrakcji, a sprzyjająca pogoda sprawiła, 
iż było to udane popołudnie. - Tego typu 
turnieje i spotkania są w naszym kalendarzu 
już wpisane na stałe. Chcemy aby był to czas 
odpoczynku we wspólnym rodzinnym gronie. 
Trzeba umieć oddzielić czas pracy zawodowej 
od czasu zabawy. Wynik rywalizacji na boisku 
na pewno i tak przez kilka następnych dni bę-
dzie tematem dyskusji na kopalni - stwierdził 
Arkadiusz Frymarkiewicz, członek zarządu 
SITG przy KWK Pniówek.

Zanim wręczono puchary najlepszym, 
najpierw wszyscy piłkarze i zgromadzeni na 

stadionie kibice, odśpiewali tradycyjne „Sto lat” Wojtkowi, który dzień 
wcześniej miał urodziny. Przekazano również „Diabłowi” zebraną 
kwotę oraz koszulkę Kamila Glika z autografem, której fundatorem 
był Krystian Kwiek, sztygar zmianowy oddziału przygotowawczego 
KWK „Pniówek”.

- Serdecznie wszystkim dziękuję. To dla mnie bardzo ważne, że 
mogę tutaj być. Obiecuję że się nie poddam – na zakończenie turnieju 
powiedział Wojciech Zambrzycki.

Życzymy „Diabłowi” wiele sił i wytrwałości w walce z chorobą. red

Nurkowanie na basenie
Spróbuj wspinaczki     Gminny Ośrodek Sportu oraz Szkoła Nurkowa DIVE WAY zapra-

szają do wzięcia udziału w bezpłatnych, zapoznawczych zajęciach 
nurkowych o nazwie ,,INTRO", które będą odbywać się w Krytej 
Pływalni ,,Wodny Raj" w Pawłowicach w każdy pierwszy, trzeci oraz 
piąty piątek miesiąca, od godz. 20.00 do 21.30.

Intro nurkowe jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia przygody 
w podwodnym świecie. Są to zajęcia nurkowe dla każdego, kto ukoń-
czył 10 lat. W zajęciach można wziąć po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się, dzwoniąc pod numer: 691 437 766.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa umiejęt-
ność pływania. Zajęcia pozwalają poznać zasady i przekonać się, czy 

     Ścianka wspinaczkowa OCHRA znajdująca się w Gminnym 
Ośrodku Sportu w Pawłowicach prowadzi nabór do dziecięcej sekcji 
wspinaczkowej, prowadzonej przez wykwalifikowanych instruktorów. 
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do spróbowania swoich sił na 
ściance wspinaczkowej.

Ścianka jest czynna we wtorki, środy i czwartki w godz. 17.00 
– 21.00. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 728 116 316 lub na ściance wspinaczkowej  
w godzinach jej funkcjonowania.

właśnie taki sposób spędzania wolnego czasu będzie fascynującą 
rozrywką. Zajęcia podzielone są na dwa etapy: teoretyczne wprowa-
dzenie oraz praktyczne ćwiczenia.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opie-
kuna prawnego. Szkoła Nurkowa DIVE WAY zapewni niezbędny 
sprzęt nurkowy, który zostanie udostępniony uczestnikom zajęć 
nieodpłatnie.
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Kronika Policyjna

Zderzenie BMW i wozu straży pożarnej
9 września około godziny 15.50 w Pawłowicach 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. Najpierw samochód osobowy w wyniku 
dachowania uderzył w przydrożny znak i wylądował w rowie.  
W momencie podejmowania interwencji przez straż pożarną 
doszło do zderzenia z samochodem marki BMW. Samochód oso-
bowy najechał na tył wozu strażackiego. Kierowca tego pojazdu, 
25-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, w stanie ciężkim 
został przetransportowany do szpitala.

   Motocykl zderzył się z audi
W sobotni wieczór, 21 września na ulicy Zjednoczenia w Paw-

łowicach doszło do wypadku z udziałem motocykla i samochodu 
osobowego. Na prostym odcinku drogi kierujący hondą, mieszka-
niec powiatu żorskiego, w trakcie zmiany pasa ruchu zderzył się  
z audi A6, prowadzonym przez mieszkańca Rudy Śląskiej. W wyniku 
zderzenia ogólnych obrażeń ciała odniósł pasażer motocykla.

W Warszowicach interweniowało LPR
We wtorek, 17 września około godziny 10.00 w Warszowicach 

doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Na miejsce wezwano 
ekipę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na skrzyżowaniu ulic  

DK-81 i Gajowej w Warszowicach zderzyły się ciężarowy daf i seat. 
Kierowca osobówki jechał prawym pasem "wiślanki" w stronę Żor. 
Kierowca dafa jadąc z przeciwnego kierunku skręcał natomiast  
w lewo, w ulicę Gajową. Pojazdy zderzyły się na prawym pasie 
DK- 81. Na miejsce wezwano ekipę Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Szczęśliwie okazało się, że obrażenia nie są groźne 
dla życia poszkodowanego, 40-letniego mieszkańca Warszowic, 
jadącego osobówką. 29-letni kierowca ciężarówki został ukarany 
mandatem za nieudzielenie pierwszeństwa.

Samochód zjechał z parkingu i uderzył 
w motocykl na DK-81

Do niecodziennego zderzenia motocykla z samochodem 
osobowym marki Fiat Tipo doszło w niedzielę (22 września) wie-
czorem na drodze krajowej nr 81 w Pawłowicach w okolicy zajazdu 
Wodnik. Około godz. 21.00 fiat tipo (sam) zjechał z parkingu na 
drogę krajową nr 81, którą jechał motocyklista. 44-letni kierowca 
jednośladu z Gorzowa, chcąc uniknąć wypadku, położył motocykl, 
unikając w ten sposób bezpośredniego uderzenia przez samo-
chód. 29-letni pszczynianin, który pozostawił źle zabezpieczony 
samochód na parkingu, został ukarany mandatem karnym.

Przypominamy, że po zaparkowaniu pojazdu na wzniesieniu, 
powinniśmy zaciągnąć hamulec ręczny. Na wypadek, gdyby mógł 
on zawieść, dla bezpieczeństwa zostawmy samochód na biegu. 
Wyłączony silnik zablokuje koła i auto nie stoczy się.

Pożar w piwnicy
20 września, kilka minut po pół-

nocy strażacy zostali wezwani do 
pożaru w domu jednorodzinnym 
w Golasowicach. Od popielnika 
pieca węglowego zajęło się drewno 
opałowe składowane w piwnicy. 
Ogień zajął dwa pomieszczenia. 
Działania strażaków trwały do 
godz. 3.00 w nocy.    

 Na podstawie KPP Pszczyna

Graj w tenisa już po 
6-tygodniowym kursie!

W Gminnym Ośrodku Sportu prowadzone są kursy 
szybkiej nauki gry w tenisa ziemnego. Już po 6 tygodniach 
nauki poczujesz się pewnie na korcie i zagrasz z partnerem.

Prowadzone szkolenie 
realizowane jest według 
Programu Tennis Xpress  
i skierowane do osób do-
rosłych, które zaczynają 
swoją przygodę z tenisem. 
Na końcu kursu gracz bę-
dzie posiadał podstawowe 
umiejętności techniczne, 
czuł się pewnie grając na 

punkty i znał podstawowe elementy taktyki oraz przepisy gry.
Kurs trwa 6 tygodni i składa się z 6 półtoragodzinnych lekcji (9 go-

dzin). Na zajęciach używane są piłki pomarańczowe (50� wolniejsze 
niż piłki żółte), dlatego trening jest łatwiejszy i dużo przyjemniejszy. 
Program został skonstruowany tak, aby mógł wziąć w nim udział 
każdy chętny, bez względu na wiek.

To świetna propozycja dla tych, którzy kiedyś poznali podstawy 
tenisa w trakcie np. indywidualnych lekcji, ale nigdy nie spróbowali 
gry z innymi graczami, lub osób, które wracają do gry po długiej 

przerwie. Z myślą o paniach tworzone są strefy specjalnie dla nich, 
osobne grupy dla nich.

Termin: po zebraniu się minimum 4 - osobowej grupy, wtorki lub 
czwartki. Cena: 250 zł /kurs (w cenie sprzęt sportowy).

Kontakt: Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach tel. 536 329 977; 
e-mail: gos@pawlowice.pl, trener: tel. 729 294 521.

Uwaga miłośnicy rolek i wrotek! Wrotkarnia znajdująca się 
na terenie Osiedla Pawłowice będzie czynna tylko do 20 paź-
dziernika. Później rozpoczynają się przygotowania do sezonu 
zimowego i otwarcia lodowiska. Na łyżwach będzie można 
pojeździć już w połowie listopada.

Na wrotki tylko 
do 20 października
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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).

O G Ł O S Z E N I E 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu części strefy 
produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1945 ze zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 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 (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami), oraz uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części 
strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

części strefy produkcyjnej  w sołectwie Pawłowice  
w gminie Pawłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

sporządzoną do tego projektu 
w dniach od 9 października do 7 listopada 2019 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pok. 
1.14, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 
15.30, wtorki w godzinach od 7.30 do 17.00. Projekt planu jest również 
zamieszczony na stronie internetowej www.pawlowice.pl w zakładce BIP-
Prawo-Zagospodarowanie przestrzenne- Projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, w sali 
sesyjnej o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 22 listopada 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie 
Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach: 

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice,

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do  
w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony 
projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać 
na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22 listopada 2019 r.

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

Szkoła dla rodziców
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach zapra-

sza na zajęcia w „Szkole dla rodziców”.

Oferta skierowana jest do rodziców, którzy:
• chcą lepiej rozumieć własne dziecko i zależy im na dobrej 

komunikacji z nim,
• chcą nauczyć się rozwiązywać konflikty bez przemocy,
• chcą tak mówić, aby dziecko ich słuchało i tak słuchać, by 

dziecko chciało do nich mówić,
• szukają pomocy w przezwyciężaniu rodzicielskich trud-

ności
Jeśli nie potrafisz „dotrzeć” do swojego dziecka i szukasz 

pomocy w przezwyciężaniu rodzicielskich trudności, jeśli chcesz 
po prostu być lepszym rodzicem, te zajęcia są dla Ciebie.

Szkoła dla rodziców to cykl 10 spotkań dotyczących wycho-
wywania dzieci.

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Paw-
łowicach, ul Górnicza 26.

Zapisy przyjmowane są w OPS Pawłowice lub pod numerem 
telefonu 32/47-21-741 lub 739 001 606. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia ruszają  
6 października.

Szkolenie 
dla podatników

7 października o godz. 10.00 i 15.30 w siedzibie Urzędu Skar-
bowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 4, odbędzie się szkolenie dla 
Podatników dotyczące zmian w Ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu 
telefonicznie lub na adres e-mail: katarzyna.klenczar@mf.gov.pl. 
Osoba do kontaktu – Katarzyna Klenczar, nr tel. 32 449 22 14.

Opłata za śmieci 
do 15 października
Przypominamy, że 15 października mija termin płatności opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2019 
roku. Opłatę należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy, 
zgodnie z wcześniejszymi zawiadomieniami.
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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 04.10) 

• 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 01.10)
• 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
• Sąd Rejonowy w Pszczynie - (32) 44 94 100
• 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

Urząd Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg ustny 
nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż materiałów 
uzyskanych z rozbiórki podczas realizacji zadania inwestycyj-
nego: „Rozbudowa PP w Warszowicach”. Przetarg odbędzie się 
07.10.2019r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminny w Pawłowicach, 
ul. Zjednoczenia 60, parter sala nr 0.14. Do sprzedania są 
m.in. drabinki przeciwśnieżne, rynny, umywalki, lampy, drzwi. 
Przedmioty można zobaczyć po wcześniejszym uzgodnieniu  
z pracownikiem Urzędu Gminy – Justyną Lasek, tel. (32) 47 56 360.

Regulamin przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Pawłowice w Punkcie Obsługi Klienta lub na stronie internetowej 
Urzędu Gminy. Dodatkowe informacje pod nr tel. (32) 47 56 360 
w godz. 8.00 do 15.00. 

Licytacja materiałów z rozbiórki

ORZECHY WŁOSKIE I LASKOWE
ŁUSKANE I NIEŁUSKANE KUPIĘ

TEL. 608-390-951

Ogłoszenie urzędowe
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Pierwszy jubileusz młodych działaczy 
13 września w Urzędzie Gminy Pawłowice, Marta Gajda - przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice wraz 

z opiekunką Rady Moniką Klyszcz-Kaczmarek spotkały się z wójtem gminy Franciszkiem Dziendzielem i wicewójt Joanną 
Śmieją, aby podsumować pierwszy rok działalności Młodzieżowej Rady Gminy.

Młodzieżowa Rada Gminy pracowała dużo i systematycznie. – Od-
były się cztery sesje oraz cztery zebrania zespołów problemowych – mówi 
jej przewodnicząca. – Wzięliśmy też udział w dwóch sesjach Rady Gminy 
Pawłowice oraz trzech spotkaniach konsultacyjnych z wójtem gminy.

Rada opiniowała m.in. projekt budowy wodnego placu zabaw na 
terenie Osiedla Pawłowice. MRG gościła na swoich sesjach m.in. wójta 
gminy, wicewójt gminy, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewod-
niczącą Rady Gminy, radną, redaktor naczelną „Racji Gminnych", a także 
Paulinę Hoffman - radną z Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Śląskiego w Katowicach i przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. 

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości Młodzieżowa Rada 
Gminy zorganizowała konkursy plastyczne na dla najmłodszych. Zaini-
cjowano też  kampanie społeczne - przeciwko paleniu przez młodzież 
tytoniu i e-papierosów oraz akcję „Ochroń pszczołę".

Przez cały ubiegły rok organizowano działania czytelnicze, pomo-
cowe i charytatywne. Młodzi samorządowcy czytali bajki przedszko-

16 września w bibliotece odbyło się spotkanie z zielarką - Barbarą 
Szczypką, pt. „Leki z bożej apteki”, w czasie którego pasjonatka zio-
łolecznictwa opowiedziała o początkach swojego zainteresowania 
medycyną naturalną, a także o naturalnych metodach zwalczania 
różnorodnych dolegliwości. Zioła potrafią pomóc nawet przy przewle-
kłych bólach kręgosłupa, ukąszeniach owadów czy objawach meno-
pauzy. Wystarczy tylko wiedza na temat danych ziół oraz umiejętne 
ich zbieranie. Spotkanie z zielarką zakończyło Dni Promocja Zdrowia, 
o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety. Nie kończą się 
jednak działania na rzecz dbałości o zdrowie. Aby cieszyć się życiem 
przez długi czas należy prowadzić zdrowy tryb życia. Dlatego zachę-
camy do profilaktycznych badań i wizyt na Ekotargu, gdzie dostępne 
są produkty od lokalnych rolników. bs   

lakom a wraz z Klubem Młodego Humanisty, działającym przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach, pomagali  
w zbiórce karmy dla małego azylku psów.

Młodzież udziela się również w social mediach, prowadzi fanpage 
na Facebooku, ma swoje logo, a jej opiekunka czuwa nad stroną inter-
netową. Swoje działania prowadzi w ramach zespołów problemowych, 
które wraz z samorządami szkolnymi, utworzyły gazetki ścienne we 
wszystkich szkołach naszej gminy oraz przeprowadzają wśród uczniów 
ankiety sondażowe.   

MRG patronuje wielu działaniom pawłowickiej młodzieży. Wsparcie 
MRG otrzymali uczniowie SP nr 1 wykonujący zadanie rekrutacyjne 
na XXV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, biorący udział 
w konkursie gawędziarskim gwary śląskiej ,,Fedrowani w godce"  
w Wodzisławiu Śląskim oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola 
Miarki w Pielgrzymowicach, którzy prowadzą ogólnopolską kampanię 
społeczną ,,Słowa krzywdzą". 

Radni wzięli udział w charytatywnym maratonie, w gali tanecznej, 
byli gośćmi Gminnego Dyktanda Ortograficznego, konkursu recyta-
torskiego, koncertu charytatywnego, a w marcu 2019 roku pojechali 
na wycieczkę integracyjną do Krakowa.  

Opiekunkom MRG z ramienia Rady Gminy Pawłowice są wiceprze-
wodniczącą Irena Grabowska oraz radna Karolina Szymaniec-Mlicka. bs

Każdy ma talent. 
Od kropki wszystko 
się zaczyna

20 września, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  
w Krzyżowicach, obchodzono Międzynarodowy Dzień Kropki.

Od kilku lat mała Vashti 
przekonuje ludzi na całym 
świecie,  że należy wierzyć we 
własne siły i nie poddawać się 
zbyt szybko. W Krzyżowicach, 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kropki, każdy uczeń, 
przedszkolak i nauczyciel 
miał na sobie mnóstwo kro-
pek, zarówno na ciele, jak  
i na ubraniach. Rozmawiano  
o tym, że każdy jest Inny, Rów-
ny i Wyjątkowy. Nie zabrakło 
gier i zabaw. Dla uczniów 
szkoły podstawowej została 
zorganizowana gra terenowa. 

Zdrowie przede 
wszystkim

Żywokost ma znakomite właściwości regenerujące  
i gojące, a zioła wspomagają leczenie szeregu chorób.


