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Więcej światła na 
drogach

Ekrany na finiszu

Strażacy posadzili 
iglaki 

Remonty cząstkowe

W Jarząbkowicach i Krzyżowicach trwa budowa oświe-
tlenia ulicznego. Prace są realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego.

Do 15 listopada wykonawca deklaruje zakończyć 
budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi 
krajowej nr 81.

To była szybka akcja. Strażacy z OSP Jarząbkowice  
w ciągu kilku godzin posadzili ponad dwadzieścia iglaków.

Najwięcej punktów (sześć) 
powstanie na 300-metro-
wym odcinku ul. Wiejskiej 
w Jarząbkowicach. Nato-
miast dwie lampy zostaną 
zamontowane na wcince 
ul. Śląskiej w Krzyżowicach. 
Prace w Krzyżowicach są już 
na ukończeniu, natomiast 
w trakcie opracowywania 
są dokumentacje na budo-
wę oświetlenia w rejonach 
szczególnie niebezpiecznych, 

a więc: przy ul. Strażackiej w Warszowicach, w rejonie skrzyżowania 
drogi na Cieszyn z ul. Zawadzkiego oraz DK-81 z ul. Myśliwską.  
Te inwestycje będą finansowane z budżetu gminy. Natomiast  
w ramach środków sołeckich projektowane są inwestycje związane  
z budową oświetlenia przy ul. Modrzewiowej i odcinka ul. Sikorskiego 
(od Pięknej) w Pielgrzymowicach. Do końca roku wszystkie projekty 
mają być gotowe. bs    

Inwestycję, która rozpoczęła się na początku 2018 roku, prowadzi 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie realizowany 
jest trzeci i ostatni etap prac związanych z budową ekranów, na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Szybową w Warszowicach do skrzyżowania 
z ul. Spacerową w Pawłowicach.

Inwestycja na tym odcinku od samego początku wzbudzała kon-
trowersje mieszkańców, którzy chcieli zostawić bezpośredni wyjazd  
z posesji na drogę szybkiego ruchu. Złożono w tej sprawie odwołania, 
co spowodowało, że na początku roku wykonawca wstrzymał prace. 
Ponieważ wnioski mieszkańców zostały odrzucone przez wojewo-
dę śląskiego, w lipcu zostały wznowione prace na wspomnianym 
odcinku.

Zgodnie z ustaleniami, po wybudowaniu ekranów pozostaną 
dwa zjazdy z DK-81. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad takie rozwiązanie zapewni wyższy stopień bezpieczeństwa 
ruchu na drodze. Natomiast dojazd do posesji umożliwi mieszkańcom 
wyremontowana i poszerzona droga gospodarcza biegnąca wzdłuż 
dwupasmówki. Gotowa jest już jej nawierzchnia bitumiczna wraz 
ze zjazdami do posesji. Kilka dni temu droga została udostępniona 
mieszkańcom do ruchu.

Inwestycja związana z budową ekranów jest już na ukończeniu. 
– Musimy jeszcze przebudować dwa słupy energetyczne oraz zamon-
tować wypełnienie ekranów. 15 listopada chcemy zgłosić zadanie do 
odbioru – mówi wykonawca inwestycji. – Pogoda dopisuje, więc prace 
idą sprawnie. 

 Sabina Bartecka    Ze względu na przebudowę ul. Dąbkowej w Pniówku, konieczne 
było przesadzenie okazałych, ponad trzymetrowych iglaków. Krzewy 
rosły w pasie drogowym i przeszkadzały w pracach związanych z re-
montem drogi. Żeby nie zniszczyć roślin, postanowiono je przenieść 
w inne miejsce. Wybrano teren przy boisku i placu zabaw w Jarząb-
kowicach, gdzie iglaki poza walorami estetycznymi będą tworzyć 
naturalny ekran chroniący m. in. przed hałasem.

Wszystko rozegrało się bardzo szybko. Wystarczyło hasło, że są 
krzewy do przesadzenia, a druhowie z Jarząbkowic na czele z Janem 
Krosnym zapewnili niezbędny transport do przewozu roślin i przy-
stąpili do pracy związanej z sadzeniem. Jak zapowiedzieli, tak zrobili 
i iglaki rosną już przy boisku. Przy troskliwej opiece rośliny powinny 
się przyjąć i cieszyć oczy mieszkańców. bs         

    Gmina przystąpiła do prac związanych z remontami cząstkowymi 
na drogach gminnych, aby przygotować jezdnie na niekorzystne dla 
dróg warunki zimowe, prowadzące do zniszczeń i spękań.

Prace prowadzą dwie firmy. Ich zadaniem jest naprawa ubytków  
w jezdniach oraz zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych na 
spękania powstające w okresie zimowym. Wybrani zostali również 
wykonawcy akcji „Zima”, którzy zadbają o usunięcie śniegu z dróg  
i chodników. Lada dzień zostaną podpisane z nimi umowy. bs       
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Konwent Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Pawłowicach 

Wójtowie i burmistrzowie z województwa śląskiego spotkali się 18 października w pawłowickim Centrum Kultury. 

Konwenty Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbywają się 
cyklicznie. Są na nich dyskutowane tematy istotne dla samorządów. 
W miniony piątek, 18 października, na zaproszenie wójta Francisz-
ka Dziendziela, konwent odbył się w Pawłowicach i zgromadził  
w Centrum Kultury kilkudziesięciu przedstawicieli gmin i powiatów 
z województwa śląskiego. Powitał ich wójt Franciszek Dziendziel, 
który przedstawił krótko charakterystykę naszej miejscowości oraz 
zaprosił na film promujący gminę Pawłowice.

Spotkanie prowadził Ireneusz Czech – koordynator konwentu 
i wójt gminy Kochanowice, który powiedział: - Przez ostatnie lata 
dużym zastrzykiem finansowym, który umożliwił gminom realizo-
wanie wielu inwestycji, były środki unijne. Obecnie kończy się jeden 
okres programowania i rozpoczynają się prace nad kolejnym. Dzisiaj 
szczególnie potrzebna jest nam wiedza na temat aktualnego stanu 
przygotowań nowego unijnego budżetu.

Powiat pszczyński reprezentowała Barbara Bandoła - Starosta 
Powiatu Pszczyńskiego. Gościem specjalnym była Elżbieta Bień-
kowska - Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. 
Jednym z głównych tematów konwentu był nowy budżet UE  
i uwarunkowania jego tworzenia, a także konsekwencje wynikające 
z opóźnienia prac nad nową perspektywą finansową.

Jak informowała Elżbieta Bieńkowska: - Prace nad projektem 
budżetu zakończyły się w Komisji Europejskiej, teraz trwają rozmowy w 
Radzie UE i Parlamencie Europejskim. Z pewnością budżet ten będzie 
uszczuplony ze względu na zbliżający się Brexit. Z punktu widzenia 
samorządów lokalnych kluczowe jest rozstrzygnięcie tego, czy gminy 
będą w stanie sięgać po środki w ramach nowej perspektywy, zakła-
dając, że dofinansowanie może być niższe niż w tej perspektywie.

W swoim wystąpieniu Europejska Komisarz ds. Rynku We-
wnętrznego i Usług odniosła się do sytuacji górnictwa na Śląsku 
w kontekście wyzwań, które dostrzega Unia Europejska: - W Unii 
Europejskiej w tej dziedzinie wyraźnie wskazuje się cele, które muszą 
osiągnąć wszystkie kraje, a związane z redukcją dwutlenku węgla czy 
wprowadzeniem nowego podatku węglowego. Nie możemy się też 
łudzić, że UE zgodzi się na długofalowe i istotne dofinansowywanie 
tak zwanych czystych technologii węglowych – wyjaśniła Elżbieta 
Bieńkowska. – Era węgla w Polsce i Europie się kończy. Powinniśmy 
wyznaczyć sobie cel ostateczny zakończenia eksploatacji węgla i do 

niego dążyć. W przeciwnym wypadku zostaniemy skansenem Europy 
i przyjdzie nam za to dużo zapłacić. Świat się zmienia i musimy się  
w tym owym świecie znaleźć.  

Komisarz zwróciła uwagę na fakt, że Unia Europejska odchodzi 
od paliw kopalnych i będzie podążała w kierunku tzw. „zielonych” 
technologii i „zielonych” inwestycji. Podkreśliła, że jednym z wa-
runków otrzymania unijnych pieniędzy będzie teraz ekologiczność 
proponowanych rozwiązań.  

Przewodniczący Związku, Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika 
mówił o zmianach zachodzących wśród mieszkańców w zakresie 
ochrony środowiska: - Coraz większa grupa mieszkańców zgłasza 
potrzebę wdrażania działań, które realnie poprawiają jakość powie-
trza i wiążą się z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Oczywiście 
mówimy w tym zakresie o procesie zmian, który będzie trwał latami 
– powiedział.

Druga część Konwentu rozpoczęła się od omówienia realizacji 
zadań inwestycyjnych o charakterze użyteczności publicznej, 
które są dofinansowywane z Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zagadnienia 
te przedstawiła Dorota Wójtowicz, Dyrektor Wydziału Rozwoju  
i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wiele uwagi poświęcono zmianom w ustawie o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach, które weszły w życie na początku 
września. O zmianach tych w kontekście obowiązków samorządów 
lokalnych w swojej prelekcji mówił Janusz Mazgaj, przedstawiciel 
Wydziału Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości  
w Ministerstwie Środowiska, który stwierdził: - Gminy wzięły na siebie 
ciężar bardzo skomplikowanego zadania, jakim jest odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych. Generalnie należy docenić trud 
samorządów lokalnych w tym obszarze – powiedział.

Krzysztof Nowak – Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił problemy praw-
ne związane z wdrożeniem nowych przepisów, zaś Magdalena 
Sobczak – Przewodnicząca Regionalnej Sieci Konsultacyjnej  
ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP 
zwróciła uwagę na nowe obowiązki, jakie znowelizowana ustawa 
nakłada na samorządy.

 Sabina Bartecka

Samorządowcy  
o górnictwie 

17 października w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyło 
się V posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych 
w Polsce (SGGP).

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce skupia 27 górniczych 
gmin członkowskich z województw: śląskiego, małopolskiego, lu-
belskiego oraz dolnośląskiego. Gminy górnicze to gminy, na których 
obszarze prowadzona jest bądź była prowadzona działalność górni-
cza lub geologiczna, czy też w których występują negatywne skutki 
(społeczne, finansowe) takiej działalności.

Do Stowarzyszenia, poza gminą Pawłowice, należą także sąsiednie 
miejscowości, m.in. Suszec, Żory, Jastrzębie –Zdrój. Funkcję przewod-
niczącej zarządu pełni Anna Hetman - Prezydent miasta Jastrzębia-
-Zdroju, a jej zastępcy - wójt Pawłowic Franciszek Dziendziel, który 
oficjalnie powitał przybyłych gości.  

Tematem przewodnim spotkania była rozmowa z przedstawi-

cielem Kancelarii Lexus w sprawie możliwości wystąpienia do sądu 
z pozwem o odszkodowanie z tytułu szkód, jakie poniosły gminy 
górnicze w związku z koniecznością zwrotu podatku pobranego od 
budowli podziemnych.

Podczas spotkania rozstrzygnięto również konkurs na stanowisko 
Dyrektora Biura SGGP. Wybrano Adriannę Kordiak - Worynę.
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Budżet gminy na 
2020 rok

Nie chcieli dyskutować o planie

Trwają prace nad budżetem gminy Pawłowice na 
następny rok. Dokument ten stanowiący roczny plan 
dochodów i wydatków, ma fundamentalne znaczenie dla 
funkcjonowania gminy, gdyż stanowi podstawę do prowa-
dzenia przez nią gospodarki finansowej.

W środę, 23 października, w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części terenu strefy produkcyjnej w Pawłowicach. 

Przepisy określające zasady tworzenia i uchwalania budżetu regulu-
ją ustawy: „O samorządzie gminnym” i „O finansach publicznych”. Ranga 
tych aktów prawnych najlepiej świadczy o wadze tego dokumentu.

- Tworzenie budżetu gminy to zawsze niezwykle trudne zadanie.  
Z jednej strony mamy oczekiwania społeczne, obowiązkowe zadania gmi-
ny, plany inwestycyjne, a z drugiej ograniczoność dostępnych środków. 
Budżet gminy to nie studnia bez dna! – mówi wójt gminy Franciszek 
Dziendziel. - Tworzenie optymalnego w danych warunkach budżetu 
gminy, to prawdziwa sztuka kompromisu, czyli szukania złotego środka 

Przypomnijmy, że 
opracowanie tego pla-
nu było konsekwencją 
wniosku sołtysa Pawło-
wic Grzegorza Cyrulika 
z podpisami ponad 600. 
mieszkańców, który 
wpłynął do urzędu pod 
koniec października 
2018 roku. Dotyczył on 
wprowadzenia zmian  

w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego we wrześniu 
2018 r. obejmującego cały teren strefy produkcyjnej w Pawłowicach. 

W momencie uchwalenia planu nie była jeszcze znana dokładna 
lokalizacja nowego PSZOK-u, który gmina zamierza wybudować dla 
mieszkańców, dlatego plan dopuszczał utworzenie Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów (PSZOK) na terenie ok. 15 hektarów. Miesz-
kańcy obawiali się jednak, że taki zapis umożliwi budowę na piętnastu 
hektarach spalarni śmieci lub składowiska odpadów, choć w planie nie 
było o nich mowy. Aby uspokoić mieszkańców, w lutym 2019 radni 
podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia  nowego planu dla 
tej właśnie piętnastohektarowej części terenu produkcyjnego.  Miej-
sce na PSZOK miało być w nim wyznaczone bardziej precyzyjnie.  Tak 
też się stało. W projekcie planu, który jest wyłożony do publicznego 
wglądu i nad którym 23 października odbyła się dyskusja publiczna, 
wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem podpisanym przez miesz-
kańców. Teren, na którym dopuszczalne jest utworzenie PSZOK został 
zawężony do  ok. 12 arów, a na pozostałym obszarze wprowadzono 
zakaz lokalizacji obiektów związanych ze składowaniem, sortowaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów. Dodatkowo zakazano również na tym 
terenie lokalizować instalacje do uboju zwierząt. 

Na spotkaniu pojawiła się grupa osób, która nie była zaintere-
sowana projektem planu i rozmową z urbanistami. Nie pozwalała 
prowadzić spotkania i domagała się odpowiedzi na pytanie, czy wójt  
posiada dom poza gminą oraz czy zamierza się wyprowadzić z gminy 
i czy członkowie jego rodziny są zatrudnieni w Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Aby zapobiec fałszywym domniemaniom infor-
mujemy, że wójt nie posiada domu poza gminą i nie zamierza się z niej 
wyprowadzić.  Również członkowie jego rodziny nie są zatrudnieni 

między tym, co by się chciało, a tym, co jest możliwe. Czasami trzeba 
zadecydować o przesunięciu niektórych zadań na kolejne lata. 

Do 15 października poszczególne rady sołeckie naszej gminy, 
referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne składały swoje zapotrze-
bowania do budżetu na 2020 rok. Przy konstruowaniu budżetu brano 
również pod uwagę wnioski mieszkańców złożone podczas zebrań 
wiejskich. 15 października wpłynęły do urzędu gminy założenia Mini-
stra Finansów do budżetu państwa na 2020 rok, a więc m.in. wysokość 
subwencji ogólnej, w tym oświatowej oraz proponowana wysokość 
podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. - Planując wydatki 
chcemy wypełnić wszystkie zadania gminy i jednocześnie utrzymać jej 
dotychczasowe tempo rozwoju – podkreśla wójt gminy. - Opierając się 
na doświadczeniu z lat ubiegłych, jestem przekonany, że w trakcie roku 
pojawi się w nim jeszcze sporo dodatkowych zadań, które będą  realizo-
wane w miarę zdobywanych kolejnych środków.

Do 15 listopada projekt zostanie przesłany radzie gminy i do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. Nad uchwałą 
budżetową radni pochylą się 17 grudnia. Wtedy też poznamy dokład-
nie wszystkie planowane dochody i wydatki.   
    Sabina Bartecka   

w KSSE. Jest wiele możliwości, z których mogą skorzystać miesz-
kańcy, jeżeli chcą zadań pytanie wójtowi: e-mail, zebranie wiejskie, 
osobiste spotkanie w urzędzie w każdy wtorek, moduł „Pytanie do 
wójta” umieszczony na stronie internetowej gminy. Stan majątkowy 
wójta jest jawny i zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
w postaci corocznego oświadczenia majątkowego. Każdy może się 
z nim zapoznać. Dziwi więc fakt, że mieszkańcy na zadawanie pytań 
wybrali spotkanie z urbanistami, a nie poszli bezpośrednio do wójta. 
Po około dziesięciu minutach grupa opuściła urząd, nie wnosząc 
żadnych merytorycznych uwag do planu i spotkanie z urbanistami 
było kontynuowane. W dyskusji publicznej udział wzięły dwie osoby, 
z czego tylko sołtys Pawłowic został na spotkaniu do końca i miał do 
urbanistów pytania dotyczące projektu.  Bec. 

Tworzenie planu rozpoczyna uchwała rady gminy o przystą-
pieniu do opracowania planu, następnie wyłania się wykonawcę 
i wójt zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu 
mieszkańców, wszystkie osoby zainteresowane oraz szereg 
instytucji i organów, np. wojewodę, straż pożarną, wojsko, 
policję. Wyznacza również termin, w jakim należy składać 
wnioski do planu. Opracowany przez urbanistę projekt planu 
jest opiniowany i uzgadniany z wieloma instytucjami. Jeżeli 
jest taka konieczność, poprawki zostają naniesione na projekt 
planu i zostaje on wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie 
wyłożenia musi odbyć się dyskusja publiczna nad założeniami 
przyjętymi w projekcie planu. Ma ona formę spotkania, podczas 
którego urbaniści przedstawiają projekt i opowiadają, co zostało 
zrobione, natomiast zebrani zadają pytania i dyskutują nad 
zaproponowanymi rozwiązaniami. Z dyskusji sporządzany jest 
protokół podany do publicznej wiadomości. Termin dyskusji jest 
ustalany w ten sposób, żeby jej uczestnicy mieli jeszcze czas na 
złożenie swoich uwag do projektu planu. Dopiero po upływie 
terminu składania uwag, który jest dłuższy niż termin wyłożenia 
planu, wszystkie uwagi trafiają do wójta. Zdarza się, że istotne 
uwagi wymagają ponownego uzgodnienia i ponownego wy-
łożenia poprawionego projektu. Projekt planu ostatecznie jest 
dyskutowany na komisjach rady gminy i uchwalany podczas 
sesji. Zaczyna obowiązywać po publikacji w dzienniku urzę-
dowym województwa.       
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3 mln zł 
na komunikację

Gmina coraz więcej płaci za komunikację autobusową 
realizowaną na jej terenie. W przyszłym roku czeka nas 
kolejna podwyżka.

Znamy już wyniku przetargu na świadczenie usług w ramach komu-
nikacji lokalnej na terenie naszej gminy od 2020 roku. W przetargu wzięła 
udział tylko jedna firma, a proponowane stawki są wyższe o ponad 40 proc.  
od obecnych. Za tzw. wozokilometr gmina będzie po podwyżce płacić  
3,48 zł netto, do tej pory było to 2,45 zł. Nowe stawki będą obowiązywać 
przez 3 lata, począwszy od 1 lutego 2020 roku. 

W nowym roku wzrosną również stawki MZK (pisaliśmy o tym w po-
przednim wydaniu gazety). W przypadku MZK jest to podwyżka z 4,95 zł do  
5,88 zł za wozokilometr. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na komunika-
cję gminno-powiatową, na która gmina będzie musiała również zaplanować 
znacznie więcej pieniędzy.  W przyszłorocznym budżecie ponad 3 mln zł 
stanowić więc będą wydatki na komunikację, w tym 1 mln 685 tys. zł na 
komunikację gminną oraz 1 mln 133 tys. zł na autobusy MZK. W stosunku 
do roku 2019 oznacza to wzrost wydatków na komunikację o ok. 1 mln zł.

O podatkach i zmianach w budżecie
22 października, w sali sesyjnej zgromadziło się 14 radnych. Obradom przewodniczył Andrzej Szaweł – przewod-

niczący rady, który powitał Grzegorza Gażę, posła elekta, dziękującego za głosy z gminy Pawłowice otrzymane podczas 
minionych wyborów parlamentarnych. Sprawozdanie międzysesyjne z pracy urzędu i gminnych jednostek przedstawił 
wójt Franciszek Dziendziel i zastępca Joanna Śmieja.

Dotacje, nowe inwestycje
Radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2023 

Gminy Pawłowice w celu zaktualizowania danych w zakresie przed-
sięwzięć wieloletnich. Zwiększono o 49,5 tys. zł nakłady finansowe 
na program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród 
mieszkańców gminy, w związku z otrzymaniem dofinansowania 
Fundacji JSW. Limit wydatków na realizację programu w roku 2019 
wynosi 21,5 tys. zł, a w roku 2020 – 28 tys. zł. Wyższe o 2,4 mln zł będą 
również nakłady finansowe na przebudowę oczyszczalni sanitarnej 
mechaniczno - biologicznej Pniówek-Krzyżowice. Inwestycja będzie 
realizowana w latach 2020 – 2021. O 2,7 mln zł zwiększono kwotę na 
budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem 
kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszo-
wice, która będzie wykonywana w ciągu dwóch najbliższych lat za 
kwotę ok. 6 mln zł. Nowa sieć powstanie przy ul. Borowej, Gruntowej 
i Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach. Do budżetu wprowadzono nowe 
zadanie inwestycyjne, jakim będzie budowa drogi gospodarczej przy 
DK-81pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez 
dwupasmówkę. Prace związane z opracowaniem projektu zaplano-
wano na 2019-2020 rok.

Rada Gminy wprowadziła zmiany do budżetu gminy w związku  
z otrzymanymi darowiznami z Fundacji JSW w łącznej wysokości  
85,5 tys. zł. Pieniądze zostały przyznane na program profilaktyczny 
badania na boreliozę (21,5 tys. zł), obchody Święta Niepodległości 
(7 tys. zł), rozbudowę placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice  
(49 tys. zł) oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej (8 tys. zł). Zwięk-
szyła się też część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin m.in w związku 
z otrzymaniem prawie 530 tys. zł na dofinansowanie kosztów podwyżki 
dla nauczycieli w okresie od września do grudnia 2019 r. Na podwyżki 
do końca 2019 r. potrzebnych jest jednak aż 2,2 mln zł. W najbliższym 
czasie gmina będzie musiała zmierzyć się również z tym problemem.

Kwota 30 tys. zł zostanie w formie dotacji przeznaczona na zakup 
defibrylatora dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Nowe podatki
W przyszłym roku  wzrosną stawki podatku od środków trans-

portowych obowiązujących na terenie gminy Pawłowice. Stawki nie 
były podnoszone od 2016 roku.  Uchwała ze stawkami podatków od 
środków transportowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicz-
nej w zakładce PRAWO – UCHWAŁY RADY GMINY. Radni, po dyskusji  

nad stawkami podatku dla przedsiębiorców i podatkami od gruntów 
sklasyfikowanych jako drogi, nie przegłosowali  uchwały o nowych 
stawkach podatku od nieruchomości. Przewodniczący rady Andrzej 
Szaweł zadeklarował, że uchwała ponownie będzie dyskutowana na 
komisjach rady gminy.

Wzrosną opłaty na cmentarzu
Stawki za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach zostały 

ustalone w 2012 r. i od tego czasu nie były zmieniane. Wzrosły jednak 
koszty mediów, odbioru śmieci, poniesione również zostały nakłady 
na budowę oświetlenia, remont alejek czy zakup programu do obsługi 
cmentarza. Dlatego zdecydowano o podwyżce i dostosowaniu stawek 
do obowiązujących w gminach sąsiednich. Za zezwolenie na grób 
pojedynczy na 20 lat zapłacimy 440 zł, a na grób podwójny – 660 zł.

Wybory ławników
Podczas sesji od-

był się również wybór 
ławników do sądów 
w Jastrzębiu-Zdroju  
i Gliwicach na kaden-
cję 2020-2023. Radni 
wybierali ławników  
w głosowaniu tajnym, 
po czym w drodze 
uchwały zatwierdzili 
swój wybór. Ławnika-
mi w sądzie rejono-

wym w Jastrzębiu-Zdroju zostali: Urszula Bogusława Batycka, Sylwia 
Janecka, Krzysztof Mleczek, Iwona Barbara Zielińska oraz, do orzekania 
w sprawach prawa pracy – Waldemar Słaboń. Ławniczką w Sądzie 
Okręgowym w Gliwicach będzie Grażyna Maria Podchorodecka.    

Gimnazja oficjalnie zakończyły działalność
W dalszej części obrad radni stwierdzili zakończenie działalności 

gimnazjów w związku w prowadzoną reformą edukacji oraz stwier-
dzili związane z tym zmiany, czyli przekształcenie dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach 
ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach w czteroletnie liceum, a czte-
roletniego technikum w szkołę pięcioletnią. Zmiany miały charakter 
jedynie proceduralny.  

 Sabina Bartecka
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NASZE SPRAWY

Jak rozpoznać 
i leczyć boreliozę

O przenoszonej przez kleszcze boreliozie, badaniach 
finansowanych z budżetu gminy i leczeniu choroby mówi 
lek. med. Tatiana Korzun z NZOZ Artimed w Golasowicach.

- Jakie są objawy boreliozy?
- U ok. 30 proc. pacjentów występuje rumień. Jeśli wiemy, że ukłuł 

nas kleszcz i po jakimś czasie - od kilku dni do paru miesięcy - pojawi się 
regularny, na ogół płaski i nieswędzący rumień, który ma co najmniej 
cztery centymetry średnicy, to należy rozpocząć leczenie antybiotykiem. 
Dla ponad 95 proc. pacjentów po zakończeniu leczenia borelioza jest 
już przeszłością.

- Jakie badania trzeba wykonać, aby rozpo-
znać boreliozę?

- Standardy mówią o badaniu dwuetapowym. Pierwszym jest test 
przesiewowy ELISA, tani i łatwo dostępny, który się robi w dwóch klasach 
IgG lub IgM. Te właśnie badania finansowane są z budżetu gminy. Żeby 
skorzystać z badań, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego w którejś  
z przychodni w naszej gminie. To lekarz na podstawie wywiadu stwierdzi, 
czy konieczne są badania. Osoba, która została ugryziona przez klesz-
cza, ale nie zaobserwowała żadnych niepokojących objawów i czuje się 
dobrze, nie musi wykonywać badań.

- Co powinno być sygnałem, że powinniśmy 
się jednak przebadać pod kątem boreliozy?

- Innymi symptomami poza rumieniem jest stan podgorączkowy, któ-
ry pojawia się bez przyczyny, gdyż pacjent nie jest przeziębiony, zapalenia 
stawów np. barku, kolana, które pojawiły się po miesiącu czy dwóch od 
ugryzienia, a także utrzymujące się bóle głowy. Nasz niepokój powinny 
zwrócić również zmiany skórne, wysypki alergiczne, wybroczyny, których 
pacjent wcześniej nie miał, a także ogólne osłabienie.     

- Jak przebiega borelioza?
- Najpierw mamy zakażenie. W pierwszej fazie po kilku tygodniach 

pojawia się rumień wędrujący na skórze w miejscu ukłucia przez klesz-
cza. Tam krętki się mnożą i jeśli nie zostaną zabite w kolejnym etapie, 
następuje ich rozsiew. Wtedy może dojść do zajęcia stawów, pewnych 
miejsc w układzie nerwowym i sercu. W przypadku neuroboreliozy często 
przebiega ona pod postacią porażenia nerwu twarzowego. Uważa się, że 
u dzieci nawet 70 proc. porażeń tego nerwu jest spowodowanych przez 
neuroboreliozę, u dorosłych jest to mniej więcej co trzeci przypadek.
Mogą być też przypadki tzw. zespołów korzeniowych przypominających  
w obrazie klinicznym rwę kulszową czy zapalenie korzonków, a będących 
tak naprawdę boreliozą. Z kolei w kardioboreliozie występują zaburzenia 
rytmu serca. Jest to jednak na szczęście bardzo rzadka postać tego za-
każenia. Najczęściej pacjenci skarżą się na wędrujące bóle stawów. Nie 

zawsze jest to borelioza, bardzo często po prostu zmiany przeciążeniowe, 
zwyrodnieniowe i choroby reumatyczne.

- Czy boreliozę można wyleczyć?
- Borelioza jest chorobą wieloukładową, która zajmuje skórę, układ 

nerwowy, stawy i mięsień sercowy, ale nie oznacza to, że wszyscy pa-
cjenci, którzy zgłaszają objawy związane z tymi narządami cierpią na 
boreliozę. Boreliozę potrafimy skutecznie leczyć, ale jeśli już doszło do 
uszkodzenia jakiś narządów, to niestety nie da ich się ”zregenerować” 
za pomocą antybiotyku. Warto jednak wiedzieć, że przy właściwym 
rozpoznaniu i leczeniu w stosunkowo krótkim możemy zlikwidować 
krętki. Leczenie zazwyczaj trwa dwa do czterech tygodni.

 Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała Sabina Bartecka

Najczęstsze objawy boreliozy:
Skóra

Najbardziej znanym objawem boreliozy jest rumień wę-
drujący. Pojawia się on w miejscu wkłucia kleszcza zwykle po  
1-3 tygodniach, ale czasem nawet po trzech miesiącach. Typowy 
rumień ma początkowo formę plamy i szybko się powiększa, 
wykazując przy tym przejaśnienie w środku. Niekiedy rumień jest 
nietypowy – bez centralnego przejaśnienia lub o nieregularnym 
kształcie. Jeżeli ma tendencję do powiększania się, należy go 
traktować jako rumień wędrujący. 

Stawy 
Borelioza stawowa objawia się pod postacią charakterystycz-

nego zapalenia stawów. Staw jest wtedy silnie opuchnięty, za-
czerwieniony, bolesny. Zazwyczaj jest to jeden z dużych stawów 
i zapalenie jest niesymetryczne, czyli np. boli po lewej stronie,  
a po prawej nie. Unikalną cechą boreliozowego zapalenia sta-
wów jest to, że może zmieniać miejsce. Np. zaczyna się w barku 
i przechodzi na łokieć. Z łokcia obrzęk przechodzi na kolano itd.

Układ nerwowy 
Neuroborelioza najczęściej objawia się porażeniem nerwu 

twarzowego, czyli połowicznym paraliżem twarzy.

Borelioza. 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.

Placówki zdrowia kwalifikujące do badania:
(w godzinach pracy placówki) 

• 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:
(w godzinach pracy punktu pobrań) 

• 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:  do wyczerpania środków finanso-
wych – jednak nie dłużej niż do 30.11.2019 r.
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Dzięki takim 
inicjatywom pamięć 
o Karolu Miarce trwa

Co roku w auli Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowi-
cach spotykają się mieszkańcy, aby pielęgnować pamięć 
o Karolu Miarce, wybitnym działaczu społecznym pocho-
dzącym z tej miejscowości. Organizatorem i inicjatorem 
„Wieczornicy” jest Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 
Karola Miarki.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w niedzielę, 20 października. 
W gościnnych murach szkoły zebrali się członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia oraz wszyscy ci, którym bliska jest historia. Spotkanie 
rozpoczęło się wykładem Agnieszki Kieloch pt. „Miarkowie w Piel-
grzymowicach - nieznane fakty". Pani Agnieszka jest autorką wielu 
publikacji dotyczących dziejów Pielgrzymowic i gminy Pawłowice. 
Jej artykuły publikowane są rówznież cyklicznie na łamach „Racji 
Gminnych”. Tym razem opowiedziała ona o mniej znanych faktach  
z historii rodziny Miarków, dotyczących nie tyle samej postaci Karola, 

ale jego rodziców i rodzeństwa. Nieznane dotąd informacje odnale-
zione zostały m.in. w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach oraz 
w Archiwum Państwowym w Pszczynie. 

W programie artystycznym wystąpił zespół Pielgrzymowianie, 
który przygotował na „Wieczornicę” prawdziwą niespodziankę. Zespół 
wykonał nieznaną do tej pory pieśń, napisaną właśnie przez Karola 
Miarkę. Na pielgrzymoiwckiej scenie zaprezentował się również zespół 
,,proWOKALni" z Piekar Śląskich. Grupę tworzą młodzi ludzie zafascy-
nowani muzyką rozrywkową, a ich występ był popisem młodzieńczej 
energii i radości płynącej ze śpiewu. Publiczność  zareagowała entu-
zjastycznie, konieczne były bisy. bs

Nagrody „Karol” w 194. rocznicę 
urodzin Karola Miarki

- Prawie 20 szkół w Polsce nosi imię Karola Miarki. Czego takiego dokonał ten człowiek, że pamięć o nim jest tak żywa – 
pytał Andrzej Pilis, dyrektor SP Pielgrzymowice podczas uroczystej akademii zorganizowanej z okazji 194. urodzin Karola 
Miarki, patrona szkoły. - Karol Miarka stworzył drugie największe wydawnictwo w Polsce. Był niezwykle wszechstronny, ale 
też pracowity.    

W uroczystości, która odbyła się  
22 października w auli szkoły, wzięli 
nauczyciele i uczniowie szkoły oraz za-
proszeni goście: wójt gminy Franciszek 
Dziendziel, dyrektorka Publicznego 
Przedszkola w Pielgrzymowicach Mag-
dalena Stuchlik, przedstawicielki Sto-
warzyszenia Kulturalno - Społecznego 
Zyta Kapel i Agnieszka Kieloch, sołtyska 
Pielgrzymowic Iwona Baron, radny gminy 
Henryk Opacki oraz przedstawiciele szkół 
Karola Miarki w Mikołowie i Rydułtowach. 
Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Roty. Chór szkolny wykonał 
wiązankę pieśni patriotycznych, a uczniowie klasy VI b przedstawili 
sylwetkę Karola Miarki. Zrobili to trochę w nietypowy sposób, bo  
w formie programu telewizyjnego „Trudne sprawy”. 

Ważnym punktem obchodów rocznicy urodzin Karola Miarki 
jest przyznanie nagrody ,,Karol". Statuetka co roku trafia do rąk 

ucznia wyróżniającego się działania-
mi pozalekcyjnymi oraz wzorowym 
wypełnianiem obowiązków szkolnych. 
W tym roku do nagrody nominowani 
byli następujący uczniowie: Marta Ho-
lewik, Joanna Paraluk, Miłosz Puzoń, 
Maria Skorupka. 

Nagrodę „Karol” z rąk Wójta Gminy 
Pawłowice Franciszka Dziendziela 
oraz przewodniczącej Rady Rodziców 
Jolanty Przewoźnik odebrała Marta 
Holewik, uczennica klasy VII a. Jej pasją 

jest sport i muzyka. Marta maluje obrazy, gra na pianinie i chętnie 
uczestniczy w działaniach charytatywnych. Dochód ze sprzedaży 
namalowanych przez nią obrazów trafił na konto fundacji, pod którą 
opieką jest jedna z uczennic szkoły.    

Uroczystość zakończyła się występem uczennic LO im. Karola 
Miarki w Mikołowie. Szkoły współpracują ze sobą od kilkunastu lat. bs
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Kapusta ozdobą 
kwietników 

    Kapusta może pokolorować jesień. W momencie gdy więk-
szość najpopularniejszych roślin ozdobnych kończy kwitnienie, to 
właśnie kapusta ozdobna rozpoczyna swój wielki występ. Stanowi 
świetną podstawę do jesiennego ukwiecania klombów i kwietników.  
W centrum Pawłowic kapusta posłużyła jako ozdoba kwietnika przy 
Urzędzie Gminy oraz skweru przy bibliotece. 

W całej gminie trwają jesienne porządki, przygotowujące tereny 
zielone do zimy. Kwietniki zostały oczyszczone, a przekwitłe kwiaty 
usunięte po sezonie letnim. Posadzono już tulipany, które na wiosnę 
będą ozdobą gminnych skwerów, radując nasze oczy kolorami żółtym, 
czerwonym, fioletowym i różowym.  W sumie posadzono aż 7 tys. 
cebulek tych wiosennych kwiatów. bs   

Świerki i lipy 
zostaną posadzone 
przy drogach

Zielone za zielone

155 drzew zostanie posadzonych w całej gminie  
w ramach tzw. nasadzeń zastępczych. 149 drzew znajdzie 
się przy ul. Nowej w Pawłowicach.   

Właściciele najpiękniejszych ogródków znajdujących 
się przy blokach odebrali nagrody. Uroczysta gala odbyła się 
23 października o godz. 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury.

Wycinka drzew jest zawsze roz-
wiązaniem ostatecznym. Zazwyczaj 
usuwane są obumierające rośliny 
oraz rosnące w miejscach, w których 
ich być nie powinno (zbyt blisko 
drogi, pod liniami energetyczny-
mi itp.). Nasadzenia zastępcze to 
kompensata za usunięte drzewa  
w trakcie realizowanych inwestycji.

W zamian za przeprowadzoną 
wycinkę drzew, starosta pszczyń-

ski nakazał dokonać 155 nasadzeń zastępczych w naszej gminie. 
Zdecydowano, że będą to sadzonki świerku i lipy, a więc drzewa 
miododajne, które przywabią pszczoły. Te pożyteczne stworzenia 
niestety masowo wymierają, można im pomóc, m.in. sadząc rośliny 
dostarczające pszczołom surowca niezbędnego do produkcji miodu.   

Nowe drzewa znajdą się głównie przy ul. Nowej, gdzie powstanie 
aleja lipowo-świerkowa, oraz na niektórych terenach rekreacyjnych  
w gminie. Drzewa liściaste będą miały co najmniej 2 metry wysokości, 
a iglaki będą o pół metra niższe. bs

Konkurs „Zielone za zielone” został zor-
ganizowany po raz drugi  i zastąpił mający 
wieloletnią tradycję konkurs „Zielonym do 
góry”. Jego celem jest nagrodzenie osób, 
które wkładają wiele wysiłku w to, aby 
najbliższe otoczenie bloków było ładne, 
estetyczne i pełne zieleni.

– Dzięki naszym mieszkańcom, ich sta-
raniom i zaangażowaniu, osiedle pięknieje – 
mówi Anna Dąbrowska, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pawłowice”, która wspólnie 
z wójtem gminy Franciszkiem Dziendzie-

lem wręczała nagrody mieszkańcom wyróżnionym w konkursie.
Wśród nich była Zofia Stopka, mieszkanka ul. Polnej 17. W jej 

ogródku jest bardzo kolorowo, głównie dzięki kwiatom: różom  
i hortensjom. - W konkursie startuję od samego początku, czyli ponad 
20 lat – mówi. - Praca w ogródku daje mi wiele satysfakcji i radości,  
a uznanie sąsiadów mobilizuje do jeszcze większych starań.

Łącznie w tym roku nagrodzono 147 osób, a każda z nich otrzy-
mała bawełnianą torbę, termos i nagrodę finansową w wysokości 
od 30 do 150 zł.    

Ponadto dla wszystkich mieszkańców oraz zaproszonych gości 
przygotowano występ artystyczny oraz poczęstunek. W tym roku  
o dobrą zabawę zadbał Krzysztof Respondek z Kabaretu „Rak”. 

Organizatorami konkursu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gmina 
Pawłowice oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice 
"RAZEM". W tym roku konkurs odbył się przy wsparciu finansowym 
Fundacji JSW. bs
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Z ŻYCIA GMINY

FIRMA Z TRADYCJAMI 2019

MIR MAX
Zakład 

Mięsno-Wędliniarski 
„MIR-MAX” PENKALA

Auto na błysk
Mieszkanka Golasowic jest jedną z nielicznych kobiet 

w Polsce, które prowadzą spa dla samochodów. Skąd pomysł 
na założenie studia zajmującego się pielęgnacją samocho-
dów, rozmawiamy z Moniką Toczek, właścicielką firmy.

– Prowadzi Pani Studio Pielęgnacji Samochodów ,,Monia". Jak 
doszło do założenia firmy?

– Jak to zwykle bywa przez przypadek. Pięć lat temu postanowiłam 
sprzedać mój ukochany samochód marki VW Lupo. Niezwykłą frajdę 
sprawiło mi czyszczenie auta i przygotowywanie go do sprzedaży. Sa-
mochody wcześniej nie były moją największą pasją, ale lubię porządek 
i mam zamiłowanie plastyczne. Przygotowując moje lupo pomyślałam, 
że mogłabym się tym zajmować zawodowo.

– Mijały jednak lata i dopiero w tym roku udało się Pani zre-
alizować swoje cele?

– Przez 6 lat mieszkaliśmy z mężem w Niemczech. Tam pracowaliśmy, 
tam też przyszły na świat nasze dzieci. Mamy trójkę pociech: najstarszy 
Krzyś ma 5 lat, Zosia skończyła 3 lata, a najmłodszy Marek ma roczek. 
Właśnie ze względu na dzieci postanowiliśmy wrócić do Polski. Wtedy 

też powróciła myśl o założeniu własnej firmy i zajmowaniem się samo-
chodami w sposób profesjonalny.

– Otrzymała Pani dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej.

– Tak udało mi się pozyskać dotację. Starałam się o nią dwa razy. Był 
to oczekiwany zastrzyk gotówki, bo sprzęt jest drogi, więc każda zło-
tówka ma znaczenie. Sporo pieniędzy poszło na wyposażenie warsztatu  
i remont garażu, aby przystosować go do nowej funkcji. Cały czas też się 
szkolę i zdobywam kolejne umiejętności. Ukończyłam sześć specjalistycz-
nych kursów, zakończonych otrzymaniem stosowanych certyfikatów. 
Były to m.in. kursy oklejania foliami, pielęgnacji wnętrza, czyszczenia 
skóry, aplikacji powłok ochronnych kwarcowych i ceramicznych.             

– Pani firma dba o to, by auto błyszczało zarówno w środku, 
jak i na zewnątrz. Proszę wyjaśnić samo pojęcie car detailingu.

– To przede wszystkim świadomość, jak dbać o samochód. Jest to wie-
loetapowy, żmudny proces czyszczenia i renowacji samochodu, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz, a wszystko po to, by jego wygląd był pełen 
blasku. Jeżeli mam zadbać o środek auta, to potrzebuję minimum kilku 
godzin, by go odkurzyć, wyczyścić plastiki, odpowiednio je zabezpieczyć. 
Zabezpieczam też tapicerkę. A do mycia używam specjalnych rękawic  
i tkanin, aby chronić lakier przed zarysowaniami.

– A powłoki ceramiczne? Po co one?
– Powłoka ceramiczna świetnie podbija wygląd lakieru. Po nałożeniu 

powłoki auto wygląda jeszcze lepiej niż w salonie, powłoka daje świetny efekt 
wizualny, ale też zabezpiecza lakier.  Auto lepiej się myje i pielęgnuje. Cera-
mika chroni również przed utlenianiem lakieru i zapewnia efekt na kilka lat.

– Pierwsze wrażenia właściciela po skorzystaniu z usług.
– Z reguły efekt WOW. Ludzie, którzy nosili się na przykład z zamiarem 

sprzedaży samochodu, decydując się na przygotowanie z moją firmą 
auta, często widząc swój samochód, mówią, że rezygnują z jego sprze-
daży, bo tak dobrze wygląda, że mogą nim jeszcze pojeździć.

– Ale to ciężka praca fizyczna? Czy wszystko wykonuje Pani 
sama?

– Od A do Z wszystko robię sama. Śmieję się, że na fitness i siłownię 
już nie muszę chodzić, bo mięśnie mam wyrzeźbione. Bardzo podoba 
mi się jednak moja praca i doceniam elastyczność godzin, dzięki czemu 
mam czas dla męża i dzieci.    

 Rozmawiała Sabina Bartecka
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Pawłowice do 
udziału w XVIII Gminnym Dyktandzie im. Heleny Brzozowskiej 
o tytuł Mistrza Ortografii. Zapisy do 6 listopada telefonicznie 
pod numerem 32 47 21 036 lub osobiście w Domu Kultury 
Osiedle. Dyktando odbędzie się 9 listopada o godz 15.00  
w Domu Kultury Osiedle.

Wiedźmin. 
Turbolechita

23 listopada, godz. 19.00, sala widowiskowa GOK
Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie GOK

Ziemowit Szczerek – laureat Paszportu Polityki, finalista Na-
grody Literackiej Nike oraz Nagrody Literackiej Europy Środkowej 
„Angelus”, autor głośnej „Siódemki” i „Rzeczpospolitej Zwycię-
skiej”, tym razem rozprawia się z polskością i całym zestawem cech 
jej towarzyszącym w tekście dramatycznym i to nie byle jakim.

Przed Państwem na scenie pojawia się Wiedźmin, ale nie 
zwykły wojownik z długimi włosami biegle władający mieczem. 
Nie. Wreszcie zjawi się ON – wyczekiwany od pokoleń mesjasz, 
zbawiciel, superbohater, w którego żyłach płynie prawdziwa 
polska krew. Janusz. Słowianin. Dzidowład. Turbolechita. To w nim 
są pokładane wszystkie nadzieje, on jako jedyny wędrując przez 
krainy istniejące i nieistniejące, spotykający na swojej drodze 
prawdziwe monstra, osobliwe figury, wynaturzone postaci zrobi 
porządek i wprowadzi zmianę, dobrą zmianę.

„Wiedźmin. Turbolechita” to satyra na istniejącą i nieistniejącą 
rzeczywistość, teatralne zmierzenie się z tożsamością Polaków, 
skonfrontowanie ze stereotypami, schematami i kompleksami. 
Ten spektakl to brutalna walka z potworami – tymi, które fak-
tycznie są, które być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma. 
To rzecz o nas.

Obsada:
Juliusz Chrząstowski, Krystian Durman/Konrad Stein, Aleksan-

der Fiałek/Paweł Harańczyk, Piotr Sieklucki, Karol Miękina, Łukasz 
Błażejewski, Maciej Ferlak, Grzegorz Witek, Grzegorz Janeczek.

„Historia szczurów spod 
pagórka: 30 synów, przyszły 

zięć i wyjątkowa córka"
Kiedy rodzice 30 synów doczekają się upragnionej córki, będą 
chcieli za wszelką cenę znaleźć jej wyjątkowego, jak ona sama, 
męża. W tych poszukiwaniach gotowi są obejść cały świat. Czy 
rzeczywiście szczęścia trzeba szukać tak daleko? A może, po 
prostu, trzeba się dobrze rozejrzeć, bo szczęście potrafi czekać 
tuż obok nas? Opowieść inspirowana baśnią japońską.

15 listopada, godz. 17.00, sala widowiskowa GOK
Bilety po 10 i 14 zł.

Teatrzyk dla dzieci

Dopołudniowe spotkania

Wyniki II konkursu fotograficznego 
dla dzieci i młodzieży  

„Jesień w obiektywie”

Kategoria dzieci 7 – 12 lat
I miejsce: Antonina Skrobol
II miejsce: Jan Walczak
III miejsce: Kacper Kotas
Wyróżnienie: Matylda Czeczótka

Kategoria młodzież 13-18 lat
I miejsce: Michał Pawlas
II miejsce: Aleksandra Ziebura
III miejsce: Igor Mrowiec

Antonina Skrobol Michał Pawlas
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KULTURA

Takiej bajki jeszcze nie widzieliście!
   „Bajka na niepogodę" to spektakl dla dzieci przygotowany  

z inicjatywy i z udziałem samorządowców związanych z powiatem 
pszczyńskim oraz gminą Pszczyna. Wszystko po to, by zebrać pienią-
dze na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala Powiatowego  
w Pszczynie - głowicy do ultrasonografu wykorzystywanego na 
oddziale neonatologicznym.

Spektakl to urocza w swej prostocie i obrazie historia z morałem  
o zaskakującej przyjaźni i życzliwości. To wspaniała okazja do spędze-
nia miłego popołudnia z rodziną w teatrze.

Zapraszamy 17 listopada o godz. 17.00. Bilety-cegiełki na to 
wydarzenie można kupić w cenie 10 zł w sekretariacie GOK. Całkowity 
dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu.
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MELPOMANIA XVII Pawłowickie Spotkania 
Teatralne 25-29 października 2019

Przez pięć dni przeżywaliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury prawdziwe Święto Teatru.

Odbyło się 14 spektakli, w których wystąpiło około 200 aktorów, 
a przedstawienia obejrzało prawie 1000 widzów!

Grupy teatralne goszczące w Pawłowicach wzięły także udział 
w warsztatach teatralnych, tanecznych rytmicznych i plastycznych. 
Nie zabrakło chwil na zawieranie przyjaźni, rozmowy o teatrze  
i wspólne spędzenie czasu. Po raz pierwszy w programie imprezy, 

oprócz grup dziecięcych i młodzieżowych, zaprezentowały się 
osoby dorosłe z amatorskich zespołów z Bielska Białej, Pszczyny, 
Tychów i Poręby. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i widzom za 
wykreowanie twórczej, teatralnej energii. Radość z tych spotkań 
pozostanie z nami we wspomnieniach i zdjęciach do kolejnej 
Melpomanii.
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LINK 1 ZDJ Puchar sołectw dla Golasowic
Świetna forma od pierwszego do ostatniego turnieju. Golasowice nie miały sobie równych podczas organizowanych 

po raz pierwszy w naszej gminie rozgrywek piłkarskich o „Puchar Sołectw Gminy Pawłowice”.
Impreza pełna piłkarskich emocji zakończyła się w sobotę,  

19 października, w Gminnym Ośrodku Sportu, gdzie odbył się turniej 
finałowy sołeckich zmagań. W turnieju, który trwał od kwietnia do 
października, rywalizowało osiem sołectw. Sołectwa Krzyżowice  
i Pawłowice Osiedle zakończyły zmagania jeszcze w fazie eliminacyj-
nej. Natomiast drużyny pozostałych sołectw zmierzyły się w finale. 
Mecz o piąte miejsce rozegrały między sobą sołectwa Pielgrzymowice 
i Pniówek. W efekcie wynikiem 7:0 piąte miejsce zajął Pniówek.

O tym kto stanie na najniższym stopniu podium rozstrzygnęły mię-
dzy sobą Pawłowice i Jarząbkowice. Obie drużyny walczyły z pełnym 
poświęceniem, ale tym razem lepsi okazali się pawłowiczanie, którzy 
wynikiem 4:1 zajęli trzecie miejsce w tabeli.

Najwięcej emocji przyniósł mecz o pierwsze miejsce. Na przeciw 
siebie stanęły dwie bardzo mocne i zmotywowane drużyny: War-
szowice i Golasowice. Poziom meczu był bardzo wyrównany, ale 
ostatecznie wygrało zgranie zespołu i doświadczenie. Golasowice 
wynikiem 2:1 wygrały Puchar Sołectw i mogą się szczycić mianem 
najlepszej drużyny piłkarskiej Gminy Pawłowice!

– Bardzo cieszymy się z wygranej, bo jesteśmy chyba najstarsi  
w tych rozgrywkach – mówi Gerhard Liberda. - Jako jedyni nie musie-
liśmy się też wspomagać zawodnikami z zewnątrz. Wszyscy mieszkamy  
w Golasowicach.

Sukces Golasowic nie jest przypadkowo. Panowie spotykają się 
regularnie na boisku od 23 lat! - Lata uciekają, na pewno nasza kondycja 
nie jest już taka jak 20 lat temu – przyznaje kapitan drużyny. - Doświad-
czenie i technika jednak zostają.

W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: Tomasz Głowala (bram-
karz), Witold Głowala, Marek Stencel, Piotr Orlik, Jerzy Lenkowiec oraz 
bracia Eryk i Gerhard Liberda. Od samego początku drużynie mocno 
też kibicował sołtys Krzysztof Woryna, który uczestniczył we wszystkich 
turniejach. Zmagania obserwowali również pozostali sołtysi oraz wójt 
gminy Franciszek Dziendziel, który podczas turnieju finałowego wręczył 
najlepszej drużynie okazały puchar, a zawodnikom medale.         

Na uczestników wydarzenia czekały jednak nie tylko pełne emocji i 
wrażeń mecze, ale również wspólny poczęstunek i integracja przy grillu.

Kolejne zmagania już za rok. bs
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INFORMACJE

 Kronika Policyjna
Rowerzysta potrącony na przejściu

15 października około godziny 6.30 na DK-81 doszło do 
zdarzenia z udziałem samochodu osobowego oraz rowerzy-
sty. 65-latek, kierujący jednośladem, ze złamaną nogą został 
przewieziony do szpitala.

Wstępne ustalenia mundurowych wskazują na to, że kie-
rowca samochodu marki Citroen C4 wyjeżdżał z ul. Boryńskiej 
w Warszowicach i skręcał w lewo, w kierunku Katowic. Kiedy 
znajdował się na lewym pasie dwupasmówki, zderzył się  
z rowerzystą.

Badania wykazały, że 46-letni kierowca citroena był trzeźwy 
w chwili zdarzenia. Trwają jeszcze czynności policyjne, których 
celem jest wyjaśnienie czy 65-letni rowerzysta przechodził 
po przejściu dla pieszych, czy przejeżdżał po nim na swoim 
rowerze. Mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu, dokąd 
został przewieziony ze złamaną nogą.

 Oprac. na podstawie KPP w Pszczynie 

XX Nocny Maraton Szachowy 
o Puchar Gminy Pawłowice

Wieczorem, 26 października, w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach przy kilkudziesięciu szachownicach 
zasiadło 92 zawodników i 6 zawodniczek, aby walczyć o Puchar Gminy Pawłowice.

Na 20-tych urodzinach 
maratonu nie zabrakło 
prezentu od gminy Paw-
łowice dla wszystkich 
zawodników turnieju  
– okazałego tortu w formie 
szachownicy z dwudzie-
stoma świeczkami, które 
zapalił Tomasz Porwisz, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Sportu, a  zdmuchnął wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel. 
Wójt oraz Jan Milanowski, prezes Stowarzyszenia Szachowego Gminy 
Pawłowice, które jest głównym organizatorem turnieju, byli w hali 
sportowej jedynymi osobami, które od dwudziestu lat obecne są na 
każdych zawodach. 

Pawłowicki maraton ma swoją renomę i stałych bywalców. Po raz 
trzeci startował w nim pochodzący z Indii Venkat, który od dwóch lat 
mieszka w Gliwicach. Wśród zawodników było również dwóch repre-
zentantów Czech i jeden Ukrainiec. Gminę Pawłowice reprezentowało 
siedem osób. Każdy uczestnik od 20.00 do 8.00 rano rozegrał 40 partii. 
Przy szachownicy usiedli również wójt i prezes stowarzyszenia, aby 
uczcić jubileusz partyjką z kawą i tortem.          

Maraton, drugi raz z rzędu, wygrał kandydat na mistrza międzyna-
rodowego z Nowego Sącza Jerzy Kyć zdobywając 36,5 punktu. Drugi 
był mistrz międzynarodowy Dominik Orzech ze Stowarzyszenia 
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Gminny Turniej Piłki Halowej
Klub Rekreacyjno – Spor-

towy KRS TKKF „Rozwój” Paw-
łowice zaprasza wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału  
w Gminnym Turnieju Piłki Noż-
nej Halowej, organizowanym 
z okazji Święta Niepodległości 
w dniu 10.11.2019 (niedziela). 
Turniej rozpocznie się o godz.  
9 00 w hali GOS w Pawłowicach. 
Wpisowe od drużyny wynosi 

120 zł. Maksymalna ilość zawodników w jednej drużynie wynosi 
8 osób. Termin zgłoszenia drużyn upływa 07.11.2019 r. Bliższych 
informacji udzielają Krzysztof Mleczek – tel. 605 291 549 oraz 
Tomasz Polczyk – tel. 602 436 358. Impreza jest organizowana 
przy współudziale Gminy Pawłowice.  

Szachowego Gminy Paw-
łowice, a trzecie miejsce 
zajął Bartłomiej Niedbała 
z UKS Pionier Jastrzębie. 
Najlepszą kobietą okazała 
się Zuzanna Adamczyk 
z UKS Pionier Jastrzębie, 
która w ogólnej klasyfikacji 
wywalczyła 21 miejsce. 

W śród najlepszych 
mieszkańców gminy Pawłowice znaleźli się: Karol Rawicz – I miejsce,   
Witold Klepek – II miejsce, Robert Sapeta – III miejsce. Najstarszym 
uczestnikiem maratonu był 72 letni Stanisław Miśkowiec z Jastrzę-
bia-Zdroju  a najmłodszym – 13-letni Paweł Jeziorski z LKS Tworków. 
Obaj otrzymali specjalne nagrody przygotowane przez organizatora. 
Dodatkowo nagrodzeni zostali dwaj najlepsi juniorzy do lat 14: Kamil 
Kaliszuk z Częstochowy oraz Krzysztof Oleksy z Rybnika.

Wszyscy uczestnicy XX Międzynarodowego Nocnego Maratonu 
Szachowego otrzymali nagrody, upominki oraz gadżety ufundowane 
przez Gminę Pawłowice, Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice, 
Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach oraz  firmy MOKATE, AUTO-
LAND, LAKMA,  SOTM, Biuro Rachunkowe "Rationalis" z Pawłowic oraz 
piekarnię JO-MAR z Pawłowic. 

Zadanie dotowane z budżetu gminy Pawłowice
 Bec.
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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).

Niska emisja i smog?
    Smog – to słowo znane każdemu z nas. Nie każdy jednak 

wie, że konsekwencją smogu jest nie tylko „brudna” mgła  
i osłabiona widoczność, ale przede wszystkim szkodliwy wpływ 
na środowisko i zdrowie ludzi.

Smog nieodłącznie wiąże się z niską emisją, która w głównej 
mierze odpowiada za fatalny stan powietrza w naszej gminie  
i w całym kraju.

Niska emisja to najprościej mówiąc emisja szkodliwych pyłów  
i gazów z niskich kominów (na wysokościach do 40 m nad ziemią). 
Toksyczne pyły i gazy pochodzące z niskiej emisji kumulują się  
w miejscu ich wytwarzania i wywierają bardzo szkodliwy wpływ na 
ludzkie zdrowie i środowisko.

Jej źródłami są przede wszystkim:
• indywidualne gospodarstwa domowe i rolne – ogrzewane 

przez spalanie paliw stałych (szczególnie złej jakości węgla, drewna, 
a także nielegalne palenie flotu, mułu i odpadów).

• transport – samochody i inne pojazdy spalinowe.
Największa odpowiedzialność za stan powietrza spoczywa na 

domach jednorodzinnych, które są wyposażone w przestarzałe 
technologie grzewcze, wykorzystujące paliwa o niskiej jakości. 
Emitowany z ich kominów dym zawiera niezwykle szkodliwe dla 
naszego zdrowia substancje, takie jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5, 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie (m.in. rtęć, ołów, kadm, 
chrom) oraz rakotwórczy benzo(a)piren i dioksyny. Jakość powietrza 
pogarsza spalanie odpadów. Do pieców wrzucane są meble, ubrania 
czy plastikowe opakowania i inne tworzywa sztuczne. W wyniku 
niskiej temperatury spalania tych odpadów, do powietrza uwalniane 
są bardzo toksyczne opary.

Jakie zagrożenia niesie za sobą niska emisja?
Niska emisja stanowi ogólny problem środowiskowy. Dlaczego? 

Ponieważ szkodliwe substancje pochodzące z niskiej emisji docierają 

praktycznie wszędzie: zatruwają powietrze, wody, gleby i tym samym 
wszystkie organizmy, w tym ludzi, którzy oddychają i spożywają 
skażoną wodę i żywność.

Ponadto niska emisja, jako źródło zanieczyszczeń powietrza, 
zwiększa umieralność, zachorowalność oraz pogarsza samopoczucie 
ludzi, mocno wpływając na jakość ich życia.

Przyczyny powstawania smogu
Problem niskiej emisji występuje przez cały rok. Najbardziej jednak 

uwidacznia się w okresie grzewczym (od października do marca)  
w postaci smogu.

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstają-
cym w wyniku połączenia zanieczyszczeń powietrza, pochodzących 
z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność 
powietrza i brak wiatru. Unoszący się smog sprawia, że powietrze 
staje się nieprzejrzyste, „gęste”, często o nieprzyjemnym zapachu.

O tym, jak niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia jest smog, 
świadczy katastrofa, do jakiej doszło w Londynie w połowie ubie-
głego stulecia. W ciągu zaledwie kilku tygodni zmarło na ostrą 
niewydolność oddechową 12 000 mieszkańców (z czego 4 000 osób 
w ciągu pierwszych 5 dni trwania smogu).

Niska emisja jest problemem, który dotyka nie tylko osoby bezpo-
średnio przyczyniające się jej powstawania, ale całe społeczeństwo. 
Gazowe i pyłowe zanieczyszczenia mogą  utrzymywać się w atmos-
ferze przez okres kilku lat, skażając wszystkie elementy środowiska.

Dlatego też ograniczenie zanieczyszczeń powietrza jest bardzo 
ważnym krokiem, prowadzącym do poprawy jakości zdrowia i życia 
społeczeństwa.

Informacje dotyczące stanu jakości powietrza można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice w zakładce „Jakość 
powietrza”. W zakładce tej znajduje się również bezpośredni adres 
do mapy przedstawiającej dane z sensorów do badania jakości po-
wietrza w Gminie Pawłowice (https://airly.eu).

Opracowała: 
Sabina Kordiak – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

7 tysięcy złotych do wymiany starych pieców węglowych
Właściciele budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie naszej gminy, którzy posiadają kocioł węglowy 

nie spełniający wymogów 5 klasy wg według kryteriów PN-EN 303-5:2012 i zamierzają go wymienić w 2020 roku, mogą 
otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 7 tys. złotych.

Jak otrzymać dofinansowanie?  
Każdy właściciel, zainteresowany wymianą pieca węglowego  

w budynku mieszkalnym oddanym do użytku do 31 grudnia 2012 
roku, musi wypełnić deklarację uczestnictwa w programie, którą 
należy złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice w nieprzekraczalnym 
terminie od 4 do 30 listopada br.

Na czym polega dofinansowanie?
Dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji,  

a jej planowana wysokość wynosić będzie do 70� kosztów kwali-
fikowanych instalacji urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż  
7 tys. zł. Gmina Pawłowice planuje pozyskać na ten cel środki finan-
sowe z WFOŚiGW w Katowicach. W związku z tym konieczne jest 
sporządzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na podstawie 
złożonych deklaracji od zainteresowanych właścicieli budynków. 
Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie osobom, które złożą 
deklarację udziału w Programie.

Kiedy będzie można otrzymać  
dofinansowanie?

Po otrzymaniu przez Gminę Pawłowice środków finansowych 
z WFOŚiGW w Katowicach, co może nastąpić dopiero na początku 
drugiego półrocza 2020r., pracownicy urzędu będą kontaktować się  
z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje. Po wypełnieniu stosownych 
wniosków i ich pozytywnej weryfikacji, właściciele nieruchomości 
będą zawierać z Gminą umowę dotacji i dopiero od tego momentu 
będą mogli zakupić kotły i realizować inwestycje.

UWAGA! Do dofinansowania będą brane pod uwagę wyłącznie 
osoby, które od 4 do 30 listopada br. złożą deklaracje udziału w Pro-
gramie. Druk deklaracji dostępny jest na stronie www.pawlowice.pl 
oraz w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy  Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330.
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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 08.11) 

• 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 05.11)
• 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

MIEJSCE NA TWOJĄ 

REKLAMĘ
Informacje pod numerem

32 47 22 570
oraz na 

www.kultura.pawlowice.pl

ORZECHY WŁOSKIE I LASKOWE
ŁUSKANE I NIEŁUSKANE KUPIĘ

TEL. 608-390-951

Zmiany linii B13 MZK
Informujemy, że trzy kursy autobusowe linii B13 Międzygminnego 

Związku Komunikacyjnego Jastrzębie – Zdrój jadące przez 
Pielgrzymowice zostały wydłużone do PKP w Zebrzydowicach.

Odjazd: DWORZEC ZDRÓJ II - kierunek ZEBRZYDOWICE PKP 
– przez Pielgrzymowice: 6:55, 12:40, 13:40.
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Nowy kącik czytelniczy  
w pawłowickiej bibliotece

„Kolorowe miasteczko” to nowy kącik czytelniczy  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach, który czeka 
na najmłodszych czytelników.

Dzięki Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom sołectwa Pawło-
wice, którzy podjęli decyzję o przeznaczeniu części funduszu 
sołeckiego na zakup szafek na książki, udało się stworzyć wyjąt-
kowe miejsce dla najmłodszych.

Kącik pełen niezwykłych i magicznych książek przyciąga swą 
wielobarwnością, tworząc dla dzieci miejsce pełne twórczej 
energii.

Nowy sposób kradzieży: „na policjanta”
Złodzieje nie mają żadnych skrupułów, żeby podać się za ukochanego, prawie umierającego, wnuczka lub syna, który 

rzekomo spowodował śmiertelny wypadek i potrzebuje pieniędzy, żeby uniknąć więzienia. Coraz częściej jednak oszuści 
wcielają się w rolę fałszywego policjanta. Tu wiek ofiar nie ma już takiego znaczenia, liczą się jedynie środki finansowe 
na ich kontach i zdolność kredytowa.

Takie przypadki wyłudzenia pieniędzy tylko w ciągu jednego dnia 
pszczyńscy policjanci zarejestrowali aż siedmiokrotnie. Próbowano 
oszukać mieszkańców Pszczyny, Łąki, Mizerowa i Czarkowa. W nie-
których przypadkach sprawcy byli blisko osiągnięcia swojego celu.

Na czym zatem polega metoda oszustwa na policjanta?
W opisywanych przypadkach, pokrzywdzeni wspominają kilka 

połączeń na ich telefony stacjonarne z nieznanego lub zastrzeżonego 
numeru. Jak zaznaczali, rzekomi synowie lub córki prosili o pomoc 

finansową. Tłumaczyli, że brali udział w wypadku śmiertelnym, któ-
rym byli sprawcą. To wszystko, telefonicznie, potwierdzał również 
rzekomy funkcjonariusz.

Przy tego typu oszustwach, o czym warto wiedzieć, taki fałszywy 
policjant najczęściej przedstawia się z imienia i nazwiska oraz podaje 
numer swojej legitymacji służbowej. Bardzo stanowczo zaznacza też, 
żeby rozmówca wybrał numer 997 i potwierdził jego dane.

Niestety, w emocjach przyszłe ofiary nie rozłączają się i wybie-
rają numer alarmowy 997, w rzeczywistości tego nie czyniąc. W ten 
sposób, będąc przekonane, że połączyły się z dyżurnym jednostki, 
bo słyszą w słuchawce głos innego mężczyzny, nadal rozmawiają  
z oszustem. Nawet nie przypuszczają, że doszło jedynie do przekaza-
nia słuchawki innemu oszustowi. I tak ofiara otrzymuje przez telefon 
kolejne instrukcje od przestępców.

Dodatkowo, bardzo często fałszywy policjant, przez cały czas 
trwania połączenia zastrzega, żeby jego rozmówca nikomu nie mówił 
o tej sytuacji, nawet najbliższym, ponieważ telefony są na podsłuchu 
i to mogłoby zaszkodzić sprawie.

Pamiętajmy...
Bądźmy czujni i ostrożni, a przede wszystkim podejrzliwi w mo-

mencie, kiedy pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do wiarygodności 
przekazywanej nam informacji.

 Na podst. KPP Pszczyna

Uczniowie przeciw 
cyberprzemocy

Kolejna akcja i kolejny sukces młodzieży z Pielgrzy-
mowic. 21 października uczniowie zaprezentowali spektakl 
przeciwko stalkingowi w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 
Publiczność była zachwycona.

O tym spekta-
klu pisaliśmy już 
w poprzednim 
wydaniu gazety. 
Wraz ze Stowa-
rzyszeniem Me-
diatorów „Con-

sensus”, Fundacją NoDrama oraz ImproSilesia uczniowie, a także  
absolwenci SP im. Karola Miarki, którzy uczestniczyli w projekcie 
„Słowa krzywdzą”, zrealizowali interaktywne przedstawienie. Spektakl 
pt. „Stalking” miał formę symulacji rozprawy sądowej, którą poprowa-
dził Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie, a zarazem 
autor scenariusza.

Celem projektu było zaprezentowanie widzom w wieku od 13 do 
18 lat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wobec tematu mowy 
nienawiści, hejtu i przestępczości internetowej. Symulacja pokazuje 
również, jak treści w internecie mogą zostać zmanipulowane, jak hejt 
wpływa na ofiarę i sprawcę oraz jakie są konsekwencje wniesienia do 
sądu fałszywego oskarżenia.

Gratulujemy młodzieży świetnego spektaklu. bs
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