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Rondo zastąpi jedno  
z mniej bezpiecznych 
skrzyżowań w Pawłowicach

Za prąd zapłacimy 
więcej

Dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego

Nowe huśtawki

Na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Kruczej ma 
powstać rondo. Trwają prace projektowe.

Ponad 868 tys. więcej 
zapłaci gmina za energię  
w 2019 roku, i to mimo gru-
powemu zakupowi energii, 
który w ostatnich latach po-
zwalał wygenerować znaczne 
oszczędności.    

Gmina pozyskała 228 tys. zł na modernizację  
ul. Granica. Warunkiem otrzymania dotacji był remont drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych.

Dokonano ostatnich zakupów w ramach funduszu 
sołeckiego zaplanowanego na 2018 rok. 

6 grudnia w Urzędzie Gminy w Pawłowicach odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg oraz biura projektowe-
go w sprawie przebudowy ulicy Wodzisławskiej na kolejnym odcinku. 
Inwestycja ma obejmować remont nawierzchni ulicy Wodzisławskiej 
od ul. Górniczej aż do obwodnicy wraz z przebudową skrzyżowania  
z ulicą Kruczą.

Kierowcy narzekają na ograniczoną widoczność, szczególnie przy 
wyjeździe z ulicy Kruczej. Z uwagi na postępujące szkody górnicze sygnali-
zacja świetlna nie sprawdzi się w tym miejscu, gdyż wymagałaby ciągłych 
prac naprawczych. Dlatego wspólnie ustalono, iż w tym miejscu lepszym 
rozwiązaniem będzie budowa ronda.  

W ramach prac ulica Wodzisławska zostanie przebudowana, a jej ni-
weleta wyrównana. Oznacza to, że w niektórych miejscach droga zostanie 
podniesiona, a w innych obniżona (np. w rejonie ul. Słowików).                    

Prace projektowe powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku. Ze 
względu na szkody górnicze koszty dokumentacji, jak i robót budowlanych 
sfinansowane będą przez kopalnię, zaś nadzór nad pracami prowadzić bę-
dzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, który jest właścicielem drogi.  bs

Już po raz piąty gmina Pawłowice przystąpiła do zbiorowego 
zakupu energii elektrycznej, w tym po raz czwarty z gminami po-
wiatu pszczyńskiego. Do przetargu poza Pawłowicami przystąpił 
Powiat Pszczyński oraz gminy: Pszczyna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, 
Miedźna. 

Dzięki grupowym zakupom w latach 2017-2018 gmina Pawłowice 
zaoszczędziła 500 tys. zł, uzyskując cenę 203,20 zł netto za MWh.

Na podobne oszczędności liczono podczas kolejnego przetargu. 
Jednak oferty, które wpłynęły, okazały się znacznie wyższe niż te, które 
wynegocjowano w poprzednim okresie. Postanowiono więc jeszcze 
raz ogłosić przetarg i skrócić czas obowiązywania umowy z dwóch 
lat do roku, co miało zachęcić firmy do obniżenia kosztów. 

26 listopada otwarto oferty złożone w drugim przetargu. Niestety, 
wszystkie były dużo wyższe niż zakładano. W 2019 roku gmina będzie 
musiała płacić aż 358 zł netto za MWH (do tej pory było to 203,20 zł). 
Jest to podwyżka o 76 proc. ! Wzrost cen dystrybutorzy tłumaczą sy-
tuacją na giełdach energii oraz czynnikami zewnętrznymi związanymi  
z europejską polityką klimatyczną (chodzi tu o ceny praw do emisji CO2).

Gmina Pawłowice zamówiła na 2019 rok ponad 4560 MWh. Jest 
to energia, która stanowi zapotrzebowanie urzędu gminy i gminnych 
jednostek pomocniczych, szkół, oraz ośrodków kultury i sportu. bs

Ulica Granica spełnia ten warunek, gdyż prowadzi do pól na gra-
nicy sołectw Pawłowice i Warszowice. Prace polegały na położeniu 
dwóch warstw asfaltu na nowej podbudowie z kruszywa. Wykonano  
pobocza oraz zjazdy do gruntów rolnych. Długość przebudowanego 
odcinka ma 915 metrów.  Wykonawcą zadania była firma Kamrat ze 
Studzionki. bs

Centrum Przyjazne Rodzinie w Warszowicach na początku grudnia 
wzbogaciło się o piaskownicę, podwójną huśtawkę i 3 ławki. Prace 
będą kontynuowane w 2019 roku, kiedy to przy drewnianej altanie 
pojawią się kolejne urządzenia (2 bujaki dla najmłodszych) oraz 
zostanie wybudowany chodnik.  

Doposażono także plac zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego 
w Osiedlu Pawłowice. Niewykorzystane środki z funduszu sołeckiego 
przeznaczono na zakup dwóch kolejnych urządzeń dla najmłodszych.

Urządzenia do zabawy pojawiły się również przy inhalatorium. Dla 
dzieci przygotowano piaskownicę, huśtawkę i karuzelę. 

Kolejne inwestycje będą realizowane już w ramach funduszu 
sołeckiego na 2019 rok. bs      
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Radni dyskutowali z mieszkańcami 
o terenach produkcyjnych w Pawłowicach

Polna wyremontowana 
na całej długości

W miniony wtorek, 11 grudnia, w urzędzie gminy obradowały połączone komisje Rady Gminy Pawłowice. 

Zakończyły się prace na ul. Polnej na odcinku od  
ul. Poligonowej do ul. Pukowca.

Jeden z punktów spotkania dotyczył 
terenów produkcyjnych w Pawłowicach 
przy zbiegu ul. Nowej i ul. Mickiewicza oraz 
związanych z nim zapisów w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 
Od momentu uchwalenia planu (wrzesień 
2018 r.) temat ewentualnego zagospoda-
rowania terenów produkcyjnych budzi 
wśród mieszkańców kontrowersje i strach 
przed powstaniem w tym miejscu spalarni 
lub składowiska odpadów. Informacje  
o spalarni kilkakrotnie były dementowane, 
ale ciągle pojawiają się wątpliwości, co 
do zapisów w planie zagospodarowania. 
Podczas komisji, na której obecni byli nie 
tylko radni i pracownicy urzędu, ale przede 
wszystkim zaniepokojeni mieszkańcy 
Pawłowic, szczegółowo analizowano dokumenty urbanistyczne. Radni 
doszli do wniosku, że w świetle aktualnie obowiązującego planu żadna 
firma na terenie strefy produkcyjnej nie może zlokalizować ani spalarni, 
ani składowiska odpadów.

Obrady komisji wspólnej (wszyscy radni) były również okazją do 
ustosunkowania się do wniosku, jaki wpłynął pod koniec października 
do wójta i rady gminy z podpisami ponad 600. mieszkańców Pawłowic, 
a dotyczył zmian treści uchwały XL/396/2018 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
strefy produkcyjnej. Większość strefy produkcyjnej włączona jest do 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która również oczekuje 
od gminy jednoznacznego stanowiska, czy może ten teren oferować 
inwestorom.
Na wniosek Wójta, radni oraz przedstawiciele miesz-

kańców wypracowali następujące stanowisko:
- Rada Gminy Pawłowice przystąpi do opracowania nowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu przez gminę 
prawa do usytuowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Na 400 metrach położono nową nawierzchnię asfaltową, po 
której można swobodnie poruszać się samochodami, jednak obecne 
warunki pogodowe uniemożliwiają wykonanie drobnych prac wykoń-
czeniowych i oznakowania poziomego. Prace te zostaną zrealizowane 
po nowym roku. Przypomnijmy, że pięć lat temu gmina wykonała 
remont odcinka od ul. Zjednoczenia do ul. Pukowca, a fragment od 
ul. Kruczej do ul. Poligonowej, w ramach naprawy szkód górniczych, 
w bieżącym roku wyremontowała kopalnia.

Komunalnych PSZOK przy Gminnym Zespole Komunalnym. Na razie 
nie wiadomo, czy właściciel gruntu zgodzi się na lokalizację wskazaną 
przez gminę, dlatego zapisy dotyczące PSZOK odnoszą się w aktualnym 
planie zagospodarowania przestrzennego do całego terenu zlokalizo-
wanego pomiędzy obwodnicą i planowaną drogą serwisową wewnątrz 
strefy o powierzchni 15 hektarów - symbol „8 P-U”.

- Rada Gminy Pawłowice przystąpi do opracowania nowego planu 
dla części terenu produkcyjnego oznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowanie przestrzennego symbolem „8 P-U”. Zmiany mają 
polegać na wprowadzeniu podobnych zapisów, jakie obowiązują na 
terenie oznaczonym symbolem „7 P-U” (pomiędzy ul. Nową a planowa-
ną drogą serwisową) wykluczających na tym terenie budowę Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK. Radni i obecni 
na spotkaniu mieszkańcy byli przekonani, że jedynie wprowadzenie 
takiej zmiany w planie utwierdzi wszystkich w przekonaniu, że spalarni 
ani składowiska odpadów w specjalnej strefie ekonomicznej nie będzie.

– Radni podjęli decyzję, aby poinformować Katowicką Strefę 
Ekonomiczną, że przeznaczenie terenu oznaczonego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego symbolami „5 P-U” oraz  
„7 P-U” (pomiędzy ul. Nową i planowaną drogą serwisową) nie budzi 
wątpliwości, a jego zagospodarowanie pozostaje w gestii inwesto-
rów. Natomiast w sprawie terenu o symbolu „8 P-U”, planowanie 
jest opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z procedurą, jak zawsze przy opracowaniu 
tego typu dokumentów, nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu będzie przeprowadzona dyskusja publiczna. Treść odpowie-
dzi, jaka ma zostać przekazana KSSE została przyjęta przez radnych  
14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym na stan 15 obecnych 
(wszyscy radni gminy Pawłowice) i aprobacie obecnych na debacie 
mieszkańców Pawłowic. bec

Urząd Gminy w święta
24 grudnia Urząd Gminy będzie czynny 

od 7.30 do 12.30. W Sylwestra urząd pracuje 
normalnie, od 7.30 do 15.30.

Sesja budżetowa
We wtorek, 18 grudnia, o godz. 15.00 odbędzie się 
sesja Rady Gminy. Podczas sesji będzie uchwalany  

m.in. budżet na 2019 rok.    
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Józef Pukowiec we wspomnieniach siostrzeńca   
27 listopada grupa harcerzy Pawłowickiego Szczepu ZHP 14. Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej i zarazem 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach Osiedlu, wzięła udział w niezwykłym spotkaniu z Jerzym Frelichem  
– synem najstarszej siostry Józefa Pukowca, patrona szkoły.

Niezwykła wystawa 
przy urzędzie

Diament dla spółdzielni

Przy Urzędzie Gminy można oglądać wystawę plene-
rową archiwalnych zdjęć mieszkańców powiatu pszczyń-
skiego. Na wystawie prezentowanych jest osiemnaście 
fotografii, w tym dwie udostępnione przez mieszkańców 
gminy Pawłowice.

Zdjęcia wykonane blisko 100 lat temu przypominają mieszkań-
com historię ich małej ojczyzny. Wystawa została przygotowana  
w ramach projektu „URODZINY NIEPODLEGŁEJ NA ZIEMI PSZCZYŃ-
SKIEJ”, którego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Fotograficzne im. 
Mieczysława Wielomskiego „Przeciw Nicości” z Goczałkowic – Zdroju, 
we współpracy z Powiatem Pszczyńskim oraz poszczególnymi jego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pawłowice otrzymała Diament 
Polskiej Jakości w Zarządzaniu 
Nieruchomościami. Indywidu-
alną nagrodę otrzymała rów-
nież prezes spółdzielni Anna 
Dąbrowska. Nagrody przyzna-
wane są przez Ogólnopolską 
Federację Przedsiębiorców  
i Pracodawców podmiotom  
i osobom, które są wizytów-
ką polskiej przedsiębiorczości  
i nadają ton polskiej gospodarce.

Uroczystość odbyła się 23 listopada w Warszawie. Słowa uznania  
i gratulacje laureatom przekazał m.in. Janusz Piechociński – Prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. bs

Józef Pukowiec skończył 
Seminarium Nauczycielskie  
w Pszczynie, był bardzo zdolny, 
pięknie grał na skrzypcach  
i śpiewał. Po wybuchu II wojny 
światowej został komendan-
tem Chorągwi Śląskiej w Kato-
wicach. Pozostawał w łączności 
z Rybnikiem, gdzie zawiązała 
się z jego pomocą Polska Or-
ganizacja Powstańcza, złożona 
głównie z dawnych harcerzy 
i uczniów gimnazjum. Mimo 
ścisłej tajemnicy, władze hitlerowskie wpadły na trop organizacji. 
Józef Pukowiec już w grudniu 1940 roku dostał się do niewoli. Został 
zamknięty w osobnej celi, gdzie był dręczony w różny sposób, bity 
podczas śledztwa i głodzony. Więziony był m.in. w Katowicach, Ber-
linie, Gliwicach i Oświęcimiu. Nie załamał się jednak duchowo i nie 
zdradził nikogo.

Jerzy Frelich, podczas spotkania z pawłowickimi harcerzami, po-
kazał  uczniom niedawno odnaleziony dokument, który jego wujek, 
Józef Pukowiec, napisał w obozie koncentracyjnym. W tłumaczeniu 
z języka niemieckiego brzmi on tak: „Przesyłam Wam serdeczne po-
zdrowienia. Piszcie do mnie tylko dwa listy do 15 wyrazów na jednej 
stronie na adres: ur. 14.09.1904 r. piętro 3. prycza III  nr obozowy 
7461 Auschwitz Górny Śląsk. Wszystkich pozdrawiam. Jestem zdrowy  
i czuję się dobrze. Były to moje pierwsze święta od mojego urodzenia. 
Nie róbcie sobie żadnych trosk o mnie. Uczę się tutaj bardzo dużo. 
Robota staje się dla mnie koniecznością. Środków żywnościowych, 
nie przysyłajcie.”

O jego odwadze i przywią-
zaniu do tradycji świadczy to, 
że w bloku nr 14 w Oświęcimiu 
urządził współwięźniom wie-
czór wigilijny ze śpiewaniem 
kolęd i pieśni harcerskich. Jego 
zachowanie było wyrazem po-
stawy wyniesionej z rodzinnego 
domu i wyznawanych zasad, 
którym był wierny do samego 
końca. Jego egzekucja odbyła 
się w katowickim więzieniu przy 
ulicy Mikołowskiej.

Oto list, pisany w przeddzień egzekucji: 
„Moi Najdrożsi! List Wasz otrzymałem wczoraj. Serdecznie Wam 

wszystkim za życzenia dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich po raz 
ostatni, życząc Wam wszystkiego dobrego. Schodzę pogodzony z Bo-
giem, spokojny, bez wyrzutów sumienia, bez wyrządzenia komukolwiek 
krzywdy, z myślą o Was kochani. Jeśli Was któregokolwiek uraziłem 
przepraszam i myślę, że mnie także wszystko wybaczycie. Testamentu 
pisał nie będę, bo wszystko co posiadałem to gorące uczucia miłości do 
Was. … Zostańcie nieugięci, niezłomni tym silnym ciosem do ponownego 
połączenia się. Prochy moje sprowadźcie i pochowajcie…, jako pomnik 
wystarczy korona cierniowa.”

Uczestnicy spotkania z ogromnym skupieniem i uwagą wysłuchali 
opowiadania o rodzinie Józefa Pukowca, o niezwykłych cechach cha-
rakteru patrona swoje szkoły i jego patriotycznej postawie.   

Postawa patrona szkoły - Józefa Pukowca budzi wielki szacunek, 
a słowa jego motta: „Harcerz liczy radość życia ilością pokonanych 
przeszkód” mogą stać się dewizą każdego ucznia szkoły.

gminami.   
Wystawa znajduje się przy bocznym wejściu do Urzędu Gminy. 

Można ją będzie oglądać do pierwszych dni stycznia. Natomiast od 
14 grudnia w Galerii Drugie Piętro w Centrum Kultury w Pawłowicach 
udostępniona będzie druga część wystawy złożona z kilkudziesięciu 
zdjęć.

Projekt dofinansowany ze środków z Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa" współ-

finansowanego z budżetu Powiatu Pszczyńskiego.
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Barbórka 
z odznaczeniami 

4 grudnia, w Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” 
odbyła się Centralna Akademia Barbórkowa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Wśród gości był m.in. wicewojewoda śląski 
Robert Magdziarz.

Zgodnie z tradycją, barbórkowe uroczystości rozpoczęły się zło-
żeniem kwiatów pod pomnikiem św. Barbary. Następnie uczestnicy 
obchodów prowadzeni przez orkiestrę górniczą przeszli do kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiedlu Pawłowice. Barwny 
pochód maszerujący przez osiedle witały przedszkolaki.

Punktualnie w południe w hali zbornej odbyła się uroczysta 
akademia z udziałem zaproszonych gości:  parlamentarzystów, du-
chownych, przedstawicieli organizacji związkowych, samorządowców  
i odznaczonych górników. 

Tegoroczna Barbórka jest szczególna. – Świętujemy 100-lecie Odzy-
skania Niepodległości i 25-lecie powstania Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Cieszymy się, że Barbórka została wpisana na Krajową Listę Niematerial-
nego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – powiedział Józef Jaszczyk, 
dyrektor kopalni „Pniówek”, witając przybyłych gości.

Życzenia w imieniu samorządowców złożył górnikom wójt gminy 
Pawłowice Franciszek Dziendziel. – Kopalnia pełni ważną rolę w życiu 
społecznym gminy, jest miejscem pracy i źródłem utrzymania wielu miesz-
kańców - mówił. - Dzięki objęciu patronatem przez Jastrzębską Spółkę 
Węglową klas Technikum Górniczego i Elektrycznego ZSO w Pawłowicach, 
wielu absolwentów znalazło zatrudnienie właśnie w kopalni.

Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
przedstawił sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej i złożył górnikom 
życzenia z okazji górniczego święta. - Wasze poświęcenie i trud zasługują 
na uznanie i najwyższy szacunek. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, 
ale przede wszystkim bezpiecznej pracy. 

Kilka słów do górników skierował również Premier RP Mateusz 
Morawiecki. List odczytał Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski. 
Wyrazy uznania dla trudu pracy górniczej, życzenia pomyślności oraz 
spokojnej i bezpiecznej pracy złożył ksiądz prałat Bernard Czernecki. 
- Jesteście nie tylko w mojej pamięci, jesteście w moim sercu i w moich 
modlitwach – mówił duchowny. 

Na zakończenie oficjalnej części tegorocznej Akademii Barbórko-
wej odbyło się wręczenie honorowych szpad górniczych, odznaczeń 
i wyróżnień. Po raz pierwszy w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
w sposób szczególny uhonorowano osoby zasłużone dla Spółki. 
Wyróżniono osiemnaście osób, wśród nich księdza prałata Bernarda 
Czerneckiego oraz Józefa Jaszczyka i Stanisława Tobiczyka, obecnego  
i byłego dyrektora kopalni „Pniówek”. Akademię uświetnił występ 
dzieci z Przedszkola w  Modrzewiowym Ogrodzie. bs

Betlejemskie Światło Pokoju
Wspólnota Instruktorska Pawłowickiego 

Szczepu Harcerskiego CTW 

zaprasza mieszkańców na uroczystą galę przekazania 

Betlejemskiego Światła Pokoju.

Uroczystość odbędzie się 19 grudnia o godz. 18.00 w sali 

widowiskowej Centrum Kultury w Pawłowicach.   
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Najpierw test, 
a później eksperymenty

Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka

7 grudnia w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach po 
raz dziewiąty odbył się Dzień Naukowy Liceum pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy Pawłowice. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golasowicach przy-
łączył się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka, organizowanego przez UNICEF. 

Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono gimnazjalistów oraz 
uczniów ósmych klas podstawówek naszego regionu. Przygotowano 
dla nich konkurs interdyscyplinarny z nauk przyrodniczych. Uczestni-
cy w parach rozwiązywali zestawy zadań z biologii, fizyki, chemii oraz 
geografii. Młodzi naukowcy z Pawłowic, Pielgrzymowic, Żor i Suszca 
zdobywali punkty, które decydowały o wyniku konkursu. Czekając 
na rozstrzygnięcie młodzież mogła uczestniczyć w eksperymentach 
odbywających się w nowoczesnej pracowni biologicznej, oddanej 
do użytku zaledwie kilka tygodni temu. Tam nauczycielka biologii 
Joanna Antecka przygotowała lekcję poświęconą wykrywaniu en-
zymu katalazy w komórkach wątroby. 

Celem imprezy - oprócz kształcenia w innej formie niż lekcje  

20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego 
dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji  
o prawach dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kiero-
wana jest na dzieci i ich prawa.

W tym dniu dzieci założyły ubrania w kolorze niebieskim, który jest 
kolorem przewodnim UNICEFU. Przedszkolaki na zajęciach  stworzyły 
papierowy łańcuch pomysłów - zasad, które mają służyć wszystkim 
dzieciom, aby czuły się bezpiecznie i dobrze. Pierwszaki przystroiły 
swoją salę na niebiesko, a czwartoklasiści opracowali kodeks praw 
dzieci, które według nich powinny być przestrzegane na całym 
świecie. Dziewczynki z klas VII i VIII stworzyły Drzewo Praw Dzieci.

To był radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem: dzieci mają 
swoje prawa, które powinny być przestrzegane!

– była także integracja młodzieży  
z różnych szkół, a także uczenie pierw-
szej pomocy – uczniowie klasy me-
dycznej przygotowali prezentacje do-
tyczące udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. Klasa o profilu medycznym 
funkcjonuje w pawłowickim zespole 
szkół dopiero od września, ale jej 
uczniowie już dysponują sporą wiedzą 
na temat pierwszej pomocy. – Przez  
3 lata nauki nasi uczniowie poznają róż-
ne zawody medyczne, dzięki temu będą 
mogli wybrać dalszy kierunek kształcenia 
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami  

i predyspozycjami – mówi Grzegorz Pisarek, opiekun klasy. 
W klasie kształci się 12 osób, a większość z nich już wie, co będzie 

robić w przyszłości. – Chciałabym zostać lekarzem – mówi Sandra 
Zięba z Warszowic. – Szkoła bardzo mi się podoba, dużo się uczymy  
i często wyjeżdżamy do różnych placówek medycznych. W listopadzie 
zwiedziliśmy bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w grudniu 
byliśmy w Centrum Symulacji Medycznej w Dąbrowie Górniczej.

Inna uczennica, Julia Tlołka z Pawłowic, marzy o położnictwie.  
– Kocham dzieci. Lubię się nimi zajmować. Chciałabym pracować jako 
położna i już zdania nie zmienię – dodaje stanowczo. - Nasza szkoła 
pozwala mi nie tylko poznać teorię, ale i praktykę. Lekcje są ciekawe  
i bardzo różnorodne. 

W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich uczestników 
chwila - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród przez wójta 
gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela i dyrektora szkoły Andrzeja 
Wowrę. I miejsce zajęła Nadia Kloczkowska i Wiktoria Macura z SP 
nr 1 w Pawłowicach. II miejsce przyznano Karolinie Radziszewskiej  
i Wiktorowi Gawełczykowi (SP nr 17 w Żorach), III miejsce zajęli Natalia 
Urban i Mateusz Gabryel (SP nr 2 w Pawłowicach). bs
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Licealista z Pawłowic zbudował innowacyjny 
pojazd do prewencyjnej analizy stanu gleby

Pojazd, który jeździ po polu i analizuje stan gleby. Wymyślił go 17-latek z Pawłowic. Jego wynalazkiem oczarowany jest cały świat.

Piotr Lazarek jest uczniem II klasy Liceum Ogólnokształcą-
cego Filomata w Gliwicach. Od ponad 5 lat pasjonuje się fizyką, 
informatyką oraz elektroniką. Jako dziecko nie marzył jednak  
o tym, aby być naukowcem, a koszykarzem. Trenował koszykówkę 
pod okiem Zbigniewa Duszy i wszystko wskazywało na to, że  
w przyszłości zostanie sportowcem. Stało się jednak inaczej, bo 
zainteresował się informatyką. Nauczyciel informatyki, Norbert 
Mosioł, szybko odkrył, że chłopak ma do tego smykałkę i zaczął 
Piotrka wysyłać na konkursy. Po pewnym czasie Piotrek zafascy-
nował się fizyką, elektroniką oraz szeroko pojętą techniką. Jego 
marzeniem było stworzenie czegoś, co może pomóc ludziom, 
wesprzeć ich w działaniach.  
O tym, że skonstruuje maszy-
nę do badania gleby zdecydo-
wał jednak przypadek. Ponad 
rok temu na lekcji chemii  
w swojej szkole usłyszał hi-
storię o polu uprawnym, na 
którym odnotowano ogromne 
straty w plonach. Po pewnym 
czasie okazało się, że w roz-
tworze glebowym był obecny 
glin, który w wysokim stężeniu 
jest szkodliwy dla większości 
roślin uprawnych. – Gdyby ten 
rolnik znał skład gleby wcze-
śniej, być może uratowałby 
swoje uprawy – mówi Piotrek. 
– Wtedy zacząłem się zastana-
wiać czy istnieje automatyczny 
sposób na prewencyjne wykry-
wanie tego typu problemów? Ku 
mojemu zaskoczeniu okazało 
się, że na całym rynku rolniczym 
taka technologia nie istnieje.

Piotrek postanowił za-
projektować pojazd, który 
sam będzie badał glebę, i na 
bieżąco informował o wyni-
kach. W realizację pomysłu 
tak się wkręcił, że z garażu,  
w którym konstruował pojazd, 
wychodził praktycznie tylko na 
posiłki i sen. Od rana do nocy budował pojazd, który jak się oka-
zało później, zachwycił nie tylko jury konkursu, przypatrujące się 
poczynaniom młodych naukowców podczas konkursu w Gdyni, 
lecz również publiczność internetową.

Pojazd, który Piotrek zgłosił do konkursu, ma dość długą nazwę: 
„Prototyp automatycznego pojazdu do prewencyjnej analizy stanu 
gleby na polach uprawnych”. Za nią kryje się jednak innowacyjny 
„doktor pierwszego kontaktu dla gleby”. Pojazd jest w pełni zauto-
matyzowany. Umożliwia w szybki i tani sposób kontrolną analizę 
stanu gleby. Wykorzystuje czujnik wilgotności (co umożliwia 
stworzenie mapy nawodnienia pola uprawnego) oraz elektrody 
jonoselektywne użyte do analizy stężenia jonów w roztworze 
glebowym. Magnetometr oraz system GPS sprawiają, że pojazd 
jest w pełni autonomiczny, co oznacza, że sam jeździ po polu  
i dokonuje pomiarów. - Stworzyłem również intuicyjną aplikację na 
urządzenia mobilne, która umożliwi dowolnemu użytkownikowi wy-

branie optymalnej trasy pojazdu w kilka minut przy użyciu zaledwie 
3 przycisków - wyjaśnia.

Czas przeprowadzenia analizy jednej próbki gleby w jego po-
jeździe szacowany jest na około trzy minuty. Natomiast czekanie 
na wyniki ze stacji chemiczno-rolniczych trwa około 2 miesięcy. 
Prototyp podczas badań wykorzystuje ponad 25 komponentów, 
w skład których wchodzi aż 8 czujników. Pojazd, aby zbadać stan 
gleby na całym polu uprawnym, musi się przemieszczać pomię-
dzy ściśle określonymi punktami pomiarowymi. Za ten element 
działania prototypu odpowiedzialna jest platforma mobilna.  
- Z uwagi na warunki panujące na polach uprawnych postanowiłem 

przebudować quad elektryczny 
i dostosować go do własnych 
potrzeb – dodaje konstruktor, 
który nie tylko wymyślił cały 
pojazd, ale także sam wykonał 
wszystkie jego elementy.

Pojazd wzbudził ogrom-
ne zainteresowanie pod-
czas Konkursu Naukowego  
E(x)plory organizowanego 
przez Fundację Zaawansowa-
nych Technologii. To prestiżo-
wy konkurs, na który zjeżdżają 
się reprezentanci rożnych 
dziedzin nauki i biznesu.  
W tym roku do konkursu 
zgłoszono 160 projektów,  
z których 30 znalazło się  
w finale. Piotrek zdobył I miejsce 
oraz tytuł „Innowatora Jutra”.  
W nagrodę otrzymał stypen-
dium o wartości 10 tys. zł 
na rozwój projektu. Został 
również zaproszony do udzia-
łu w konferencji „Poland 2.0 
Summit” w Imperial College  
w Londynie. Nowatorski po-
jazd zachwycił przedstawiciela 
Ambasadora Izraela w Polsce, 
który postanowił wyróżnić 
pawłowiczanina Nagrodą Spe-
cjalną, czyli tygodniowym 

pobytem w Instytucie Nauki Weizmanna w Izraelu. Ze swoim 
pojazdem Piotrek pojedzie również do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie będzie reprezentował Polskę w najbardziej prestiżowym na 
świecie konkursie na projekty badawcze INTEL „ISEF”.

- Jestem oszołomiony tym, co się teraz dzieje wokół mojej osoby 
– przyznaje konstruktor. – Otrzymuję mnóstwo propozycji i ofert, 
ale dla mnie najważniejsze jest to, aby dobrze zaplanować swoją 
przyszłość i dalsze kształcenie. Podczas tych wyjazdów spotkałem 
mnóstwo zdolnych ludzi, bardzo inspirujących, tworzących niesa-
mowite projekty. Wiem, że przede mną jeszcze daleka droga, mam  
w głowie mnóstwo pomysłów. W trakcie tworzenia prototypu wymy-
śliłem sporo innych rzeczy, chciałbym zacząć je realizować.

Gratulujemy Piotrkowi sukcesu i czekamy aż skonstruowany 
przez niego pojazd pojawi się na polach uprawnych rolników na 
całym świecie.

 Sabina Bartecka      

fot. Dominika Rutkowska, Vidoq - Dom Produkcyjny z Dziełem Kreacji.

fot. Piotr Lazarek
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Tysiąc osób pomogło przygotować Szlachetną Paczkę

Iluminacje zdobią ulice

W tym roku szlachetna Paczka dotarła do 21 rodzin z terenu naszej gminy. W pomoc potrzebującym zaangażowało 
się ponad tysiąc osób.

Już od kilku dni na ulicach naszej gminy świecą świą-
teczne iluminacje. To znak zbliżających się świąt. 

Nad przeprowadzeniem akcji czuwało kilkunastu wolontariuszy na czele  
z koordynatorkami w naszym rejonie: Beatą Hawełką i Oliwią Płaczek. Przy-
gotowania do finału akcji, który odbył się 8-9 grudnia, trwały kilka miesięcy. 
Najpierw trzeba było wytypować rodziny, tutaj ważną rolę odegrał Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który ma dużą wiedzę na temat tego, kto powinien 
otrzymać pomoc, a następnie zdecydować, czy włączyć zgłoszone rodziny 
do akcji i spisać ich potrzeby.

- Rodziny bardzo krępują się prosić o konkretną pomoc, ale bardzo jej 
potrzebują - mówią wolontariusze. I podkreślają, że do pomocy wytypo-
wane zostały rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowanej  
z powodów losowych: wypadku, choroby czy utraty pracy.

Szlachetna Paczka została zorganizowana w naszej gminie po raz czwar-
ty. Akcja z roku na rok przyciąga coraz więcej ludzi dobrej woli, gotowych 
na niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Podczas tegorocznej akcji 
wytypowano 21 rodzin, a darczyńcami byli nie tylko mieszkańcy naszej 
gminy, ale całego Śląska, m.in. Mikołowa, Tychów, Bytomia, Czechowic-
-Dziedzic, a nawet Niemiec . Wszyscy, 8-9 grudnia, kiedy odbył się Weekend 
Cudów, czyli wielki Finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki, przywozili paczki 
do magazynu, który w tym roku pełniła sala bankietowa Centrum Kultury 
w Pawłowicach. W następnych dniach wolontariusze dostarczali paczki do 
wybranych rodzin. Do każdej rodziny trafiło co najmniej kilkanaście paczek 
wypełnionych żywnością, środkami chemicznymi i odzieżą. Były także pre-
zenty m.in.: telefon, kuchenka, suszarka, tapczan, tapeta, poduszki i kołdry. 
Wiele firm z naszego regionu (m.in. Salon Meblowy PIK z Pawłowic oraz 

Od pierwszych dni grudnia w centralnych miejscach sołectw 
pojawiły się świąteczne lampki i ozdoby. 6 grudnia dzieci wraz ze 
świętym Mikołajem zapaliły światełka na choince rosnącej przy Urzę-

Media Markt z Żor), słysząc o zbiórce darów, udzielało bardzo korzystnych 
rabatów, w ten sposób włączając się do udziału w akcji.

Szlachetne Paczki przygotowali również samorządowcy. W zamian wo-
lontariuszki, wspierane przez uczennice ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie, 
przygotowały własnoręcznie drobne upominki dla darczyńców. Wydarzenie 
zostało objęte Honorowym Patronatem Wójta Gminy Pawłowice.

W tym roku pomoc dotarła do 16 703 potrzebujących rodzin w całej 
Polsce! Do ich domów w sobotę i niedzielę zapukało prawie 13 tys. wo-
lontariuszy, którzy przekazali pomoc przygotowaną przez prawie 562 
tys. darczyńców. Szlachetna Paczka istnieje od 2001 roku i jest jedynym 
na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę 
działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu 
człowiekowi.

Wciąż możesz się zaangażować
Szlachetna Paczka działa przez cały rok, a na stronie internetowej akcji 

cały czas można wybrać najbardziej odpowiadający nam sposób pomaga-
nia. Można wesprzeć Paczkę finansowo lub ufundować Indeks Sukcesów 
dla wybranego dziecka z bazy podopiecznych Akademii Przyszłości, 
siostrzanego projektu Paczki, który pomaga uczniom borykającym się  
z problemami w szkole.

Ponadto wolontariusze, którzy w finałowy weekend dostarczyli paczki 
rodzinom, będą je odwiedzać również w kolejnych tygodniach – już po fina-
le – wspierając je w tym, by pomoc materialna, którą otrzymały, faktycznie 
przełożyła się na trwałą zmianę na lepsze w ich życiu. bs

dzie Gminy oraz na dwóch choinkach 
ozdobionych kolorowymi bombka-
mi przy Centrum Kultury. Choinki 
przy ośrodku kultury mają ciekawą  
i praktyczną formę nakładki na do-
nicę. Wiosną, po zdjęciu nakładki, jej 
podstawy będą służyły jako kwietniki 
na wieżę kwiatową. 

Poza tymi dwoma choinkami 
w tym roku urząd nie dokupywał 
żadnych iluminacji świątecznych. Do 
zdobienia ulic i skwerów wykorzy-
stano światełka zgromadzone przez 
ostatnie lata. Dokonano jedynie ich 

konserwacji i naprawy. 
Ozdoby, które pojawiły się na terenie Osiedla Pawłowice, został 

zakupione w ramach funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku ozdoby 
wypożyczono, a teraz stanowią już własność osiedla. 11 iluminacji 
znajdujących się przy deptaku kosztowało 13 tys. zł. 

Kolorowe światełka budują atmosferę świąt i sprawiają, że nasze 
sołectwa nabierają wieczorem wyjątkowego blasku. bs    
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Zadanie publiczne jest dofinansowane  
z budżetu Gminy Pawłowice

WYDARZENIA

Impreza mikołajkowa z prezentami

Mikołaj zapalił lampki na choinkach w centrum Pawłowic

6 grudnia plac przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Osiedlu Pawłowice wypełniły tłumy dzieciaków i towarzyszących 
im rodziców. Okazją było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który do Pawłowic podjechał specjalnym, udekorowanym 
powozem, który ciągnęły kucyki.

Pojawienie się oczekiwanego gościa wywołało okrzyki zachwytu. 
Zwłaszcza, że Mikołaj przywiózł ze sobą mnóstwo prezentów dla 
wszystkich. Każde dziecko otrzymało kalendarz adwentowy, mogło 
uczestniczyć w zabawach z Żywą Choinką i Mikołajem oraz wziąć udział  
w konkursie na „Bombkę Marzeń” i wygrać atrakcyjne nagrody. Aby wygrać 
m.in. tablet wystarczyło przygotować bombkę lub ozdobę świąteczną.     

6 grudnia zaświeciły lampki na choince przy Urzędzie Gminy. Zapali 
je osobiście Święty Mikołaj, a pomógł mu wójt gminy Franciszek Dzien-
dziel oraz liczne grono dzieci, które przybyły, aby uczestniczyć w tym 
wydarzeniu przybliżającym nas do świąt.  

Grupa wokalna „Fantazja” przygotowała dla niego piosenkę, a następ-

nie razem z Mikołajem i wójtem gminy zapaliła światełka na choince. Wójt 
przygotował dla wszystkich słodkości, a następnie wszyscy zebrani udali 
się do Centrum Kultury. Tam również włączono lampki na dwóch choin-
kach, które stoją przed budynkiem, a później w sali widowiskowej obej-
rzano spektakl teatralny.  Po nim Święty Mikołaj rozdawał prezenty. bs

Organizatorami imprezy byli Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzy-
szenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice „RAZEM”. Wydarzenie odbyło 
się w ramach inicjatywy lokalnej przy dofinansowaniu z budżetu gminy 
w wysokości 2 tys. zł. bs
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PRZEWODNIK PO KULTURZE
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23 grudnia Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na seanse filmowe 
dla dzieci i dorosłych. Warto przed świętami znaleźć czas na dobre 
kino i odprężyć się od zgiełku i natłoku świątecznych obowiązków.

O godz. 17.00 w Centrum 
Kultury wyświetlona zostanie ko-
media familijna „Luis i Obcy”. To 
historia 12-letniego chłopca, któ-
ry zaprzyjaźnia się z kosmitami  
i postanawia wyruszyć w podróż  
w niezbadane rejony kosmosu.

Bilety w cenie 10 zł (ulgowy)  
i 14 zł (normalny) do nabycia onli-

ne i w kasie GOK.

Natomiast o godz. 19.00 zoba-
czymy zachwycający film „Wszystko, 
co mogę”, który zabierze nas m.in.  
w majestatyczne szczyty pustyni Maro-
ka, lodowate fiordy Grenlandii, kratery 
wulkanów Chile, spine walls Alaski. 
Zdjęcia do filmu były realizowane na  
6 kontynentach, w przeciągu 2 lat. Naj-
lepsi na świecie narciarze dostarczają 
inspirujących spektakli, podczas gdy 
wyjątkowa strona wizualna rozwija 
wizję świata przyrody.  

       

Emilka wygrywa w Wiśle, 
Piotrek w Żorach

Emilia Serafinowicz z grupy musicalowej „eM” zajęła 
pierwsze miejsce podczas VIII Festiwalu Piosenki Europejskiej 
w Wiśle! Jej kolega z grupy, Piotr Wdowczyk, kilka dni później 
zdobył III miejsce podczas prestiżowego festiwalu w Żorach.

Dla Emilki był to debiut w wojewódzkim konkursie. Emilka, która 
ma 12 lat, śpiewała w kategorii wiekowej 13-15 lat. Znakomite wyko-
nanie utworów: „Sign of the Times” oraz „Och życie, kocham cię nad 
życie” podbiło serca jury. Emilka pokonała 20 osób i zajęła I miejsce. 
To ogromny sukces uczennicy VII klasy SP-1 w Pawłowicach, która do-
piero od września uczęszcza na zajęcia grupy musicalowej. Wcześniej 
przez rok Emilka śpiewaław grupie wokalnej Fantazja.

W przypadku Piotra Wdowczyka, udział w konkursach nie jest 
czymś nowym. Chłopak ma na swoich koncie już wiele laurów  
z rozmaitych przeglądów. Po raz pierwszy jednak udało mu się zdo-
być nagrodę podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Filmowej 
i Musicalowej „FIM” w Żorach. W konkursie rywalizowało ponad  
120 osób z całej Polski. Piotrek, którego mieszkańcy znają ze spektaklu 
Green Light 2”, zajął III miejsce. Gratulujemy! bs

Operetka w Centrum Kultury
13 stycznia, w Centrum Kultury można będzie zobaczyć 

jedną z najbardziej znanych operetek pt. „Hrabina Marica”.  
Operetka „Hrabina Marica” jest drugim, obok „Księżniczki 

czardasza”, wielkim operetkowym sukcesem Emmericha 
Kálmána. „Hrabinę” przepełniają węgierskie rytmy czardasza, 
cygański temperament, wspaniałe melodie oraz szczere emocje 
głównych bohaterów. Bilet na operetkę może być wspaniałym 
pomysłem na prezent pod choinkę! Bilety kosztują 60 zł.

Doskonały
prezent

pod 
choinkę!
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W ostatni wieczór tego roku zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy oraz ich gości na plac przy Urzędzie Gminy w Pawło-
wicach. O godzinie 22.00 rozpocznie się impreza z didżejem. 
Tradycyjnie o północy życzenia mieszkańcom złoży wójt gminy 
Franciszek Dziendziel. Nowy Rok powitamy widowiskowym 
pokazem laserów, który zgodnie z trendami, aby ograniczyć 
hałas, zastąpi pokaz ogni sztucznych.

Grudniowe 
seanse filmowe
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KULTURA

Kolędowanie z kapelą góralską
Zespół Viola wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zapra-

szają na koncert kolędowy, który odbędzie się w Kościele pw. 
Narodzenia NMP w Golasowicach, w niedzielę, 30  grudnia  
o godz. 17.00. W koncercie wezmą udział Zespół Viola, dzieci 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach, Monika 
Stuchlik, a gwiazdą wieczoru będzie kapela góralska Mali-
niorze. Zapraszamy!

Koncert kolęd 
w Pielgrzymowicach

6 stycznia o godz. 15.00 w kościele pw. 
św. Katarzyny odbędzie się XV Koncert 
Kolęd, podczas którego wystąpią uczniowie 
i absolwenci szkoły, zespół „Pielgrzymo-
wianie”, zespół „2+3” oraz gościnnie chór 
Animato. 
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SPORT

Podwójny sukces 
curlerów

GOS zaprasza na na narty

Ogromny sukces klubu z Warszowic! Aż dwie drużyny 
tego sołectwa zdobyły miejsca na podium podczas najwięk-
szego w Polsce turnieju curlingowego.

Gminny Ośrodek Sportu 
zaprasza wszystkich mi-
łośników białego szaleń-
stwa na wspólny wyjazd 
do ośrodka narciarskiego 
PILSKO. Wyjazd odbędzie 
się 12 stycznia.

IX Bełchatowski Turniej Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatow-
skiego odbył się w niedzielę, 9 grudnia. W tym największym w Polsce 
turnieju startowało 36 drużyn z całej Polski, w tym również dwie z KS 
„Warszowice”.

Drużyna KS „Curlusy Baniate” w składzie: Krzysztof Nowak, Janusz 
Tomica, Paweł Klos wspomagani dodatkowo przez juniora Łukasza 
Radajewskiego w fenomenalnym stylu zdobyła złoto. Nasi zawodni-
cy, jako jedyni w bełchatowskich rozgrywkach, w czterodniowych 
rozgrywkach nie przegrali żadnego meczu, i tylko raz zakończyli 
zmagania remisem. W drodze do złota curlerzy pokonali drużyny 
Balltic Team (9:2), Rocas Rodantes z Łodzi (3:3), Ice Rockets z Gliwic 
(9:8), TriCity z Sopotu (10:2), BDD z Krakowa (9:5) oraz Monkey Man 
z Łodzi (7:6).

Przykład ze starszych kolegów wzięli juniorzy warszowickiego 
klubu. Drużyna w składzie: Damian Herman, Jacek Rokita, Krzysztof 
Świątek i Rafał Krystkiewicz wygrała z: FzZ Sopot (8:2), Mistralem  
z Krakowa (8:2), The Gentlemen z Bełchatowa (8:1), PZD z Bełchatowa 
(4:3), Stonsami z Gdańska (6:3). Odniosła tylko jedną porażkę z Monkey 
Man z Łodzi (2:7), co dało jej brązowy medal.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia podczas kolejnych 
turniejów! bs

Ośrodek narciarski Korbielów - Pilsko jest w czołówce najlepszych 
centrów narciarskich w Polsce. Na zboczach Pilska (1542m) jest wy-
tyczonych blisko 10 km tras.

Wyjazd odbędzie się w sobotę, 12 stycznia, o godz. 6:00 z parkingu 
przy kościele pw. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Koszt uczestnictwa 
wynosi: 25 zł (dorośli), 15 zł (dzieci i młodzież do 18 lat). Cena obej-
muje: przejazd, ubezpieczenie, zniżkę na karnet dzienny w wysokości  
15 proc. Zapisy przyjmowane są w kasie Gminnego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

Kolejny wyjazd odbędzie się 2 lutego do ośrodka narciarskie-
go Zwardoń SKI. ZAPRASZAMY!

Na łyżwach z Mikołajem
6 grudnia Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynkami odwiedził 

lodowisko w Pawłowicach.
Mimo że na co dzień Święty Mikołaj porusza się saniami, 

okazało się, że potrafi też świetnie jeździć na łyżwach.  Były więc 
energetyczne tańce, świąteczna muzyka oraz poczęstunek dla 
wszystkich, którzy uczestniczyli we wspólnej zabawie. bs

Obiekty GOS w święta
24, 25 XII: nieczynne
26, 29 i 30 XII: 9.00–22.00
27, 28 XII: 7.00–22.00
31.XII: 7.00–15.00
01.I: 15.00–22.00

Lodowisko w święta 
24, 25 XII: nieczynne
26–30 XII: 9.30–21.00
31.XII: 9.30–14.00
01.I: 14.00-21.00

W�ystkim Klientom, Partnerom or Sympatykom
Gminnego Ośrodka Sportu składamy ży�enia

Spokojnych i Rad�nych Świąt Bożego Narodzenia 
or Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku
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             Alarm smogowy! Co to w ogóle jest?
W okresie grzewczym, kiedy zjawisko smogu daje się nam najbardziej we znaki, na stronie internetowej pawło-

wickiego urzędu, a także w radiu czy telewizji, pojawiają się komunikaty dotyczące stanu jakości powietrza. Jednak nie 
zawsze są one dla nas zrozumiałe, często nie wiemy jak je czytać i co z nich wynika. Artykuł ten ma rozwiać wątpliwości, 
a może i uświadomić, że wprowadzane ostrzeżenia mają naprawdę duże znaczenie dla naszego zdrowia.

Poziomy informowania i alarmowania.
 Skąd się wzięły i co oznaczają?

Podstawowym dokumentem, stanowiącym akt prawa miej-
scowego, opisującym szeroko pojęty problem zanieczyszczenia 
powietrza na terenie województwa śląskiego, w tym również 
gminy Pawłowice, jest Program ochrony powietrza (POP). Jego 
głównym celem jest opracowanie działań naprawczych, których 
realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza, co  
z kolei spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanie-
czyszczeń powietrza na nasze zdrowie i życie.

Ważną częścią Programu ochrony powietrza jest, tzw. Plan 
działań krótkoterminowych (PDK), w którym zostały określone 
zasady informowania mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza. 
Zgodnie z PDK gmina musi w sposób ciągły informować miesz-
kańców o jakości powietrza poprzez swoją stronę internetową. 
Informacje takie można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu 
Gminy Pawłowice w zakładce „Jakość powietrza”.

Ponadto w ramach Planu działań krótkoterminowych wpro-
wadzono trzy poziomy ostrzegania (I-żółty, II-pomarańczowy 
i III-czerwony). Rodzaje poziomów i związane z nimi działania, 
zależne są od stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, 
to znaczy im większe zanieczyszczenie powietrza, tym wyższy 
poziom ostrzegania. Warto również dodać, że I poziom (żółty) 
ma charakter wyłącznie informacyjny, natomiast dwa pozostałe  
(II i III poziom) stanowią realne zagrożenie dla zdrowia miesz-
kańców, a w trakcie ich trwania powinny być wprowadzane 
odpowiednie działania.

W przypadku wprowadzenia poziomów ostrzegania przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 
gmina ma obowiązek umieszczania ogłaszanych ostrzeżeń na 
swojej stronie internetowej. Gmina przekazuje również te infor-
macje dyrektorom szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek 
opiekuńczych, natomiast dyrektorzy w trakcie trwania poziomu 
ostrzeżenia mają obowiązek przekazywania tej informacji swoim 
podopiecznym, a także stosowania środków zapobiegających 
narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości 
powietrza (ograniczenie do minimum przebywania na zewnątrz 
budynków, zaniechanie wszelkich spacerów i innych aktyw-
ności, unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania 
ostrzeżenia).

Jak zachować się podczas III poziomu ostrzegania, 
czyli alarmu smogowego?
• ogranicz przebywanie na zewnątrz

• zakładaj maskę antysmogową
• nie wietrz mieszkania

• nie pal w kominku
• stosuj oczyszczacze powietrza

Kto jest szczególnie narażony na 
zanieczyszczenia powietrza?

• małe dzieci
• kobiety w ciąży
• osoby starsze
• osoby chore

Jak sprawdzić stan jakości powietrza?
• w internecie:

1) na stronie Urzędu Gminy Pawłowice - www.pawlowice.pl  
w zakładce Jakość powietrza

2) na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach www.powietrze.katowice.wios.gov.pl

3) na stronie Airly https://airly.eu/map/pl/
• w aplikacjach mobilnych - Airly

• w radiu i telewizji - codziennie o godz. 19.05 w Magazynie Meteo 
na antenie TVP Katowice emitowany jest komunikat ekologiczny,  
w którym podawana jest informacja o jakości powietrza w minionej 
dobie i o przewidywanej jakości na dobę kolejną, przygotowywana 
przez IMGW w ramach krótkoterminowej prognozy zanieczyszczeń.

Czy wiesz że?
Polska ma najbardziej liberalne zasady określania 

poziomów informowania społeczeństwa o zanieczysz-
czeniu powietrza spośród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, 
nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej.

Gdy w Paryżu zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym 
PM10 osiąga poziom 80 μg/m3 ogłaszany jest alarm smogowy.  
W Krakowie, w Katowicach czy w Pawłowicach taki poziom zanie-
czyszczenia nie budzi niepokoju. Nic dziwnego – obowiązujący 
obecnie w Polsce poziom alarmowy jest prawie czterokrotnie 
wyższy i wynosi 300 μg/m3.

Płacimy za to wysoką cenę. A przecież płuca mamy te same!

Poziom Jakość powietrza Kolor Rodzaj informacji Termin

I poziom umiarkowana żółty
tylko informacja – po-
wiadomienie o wystą-
pieniu przekroczenia

poziom obowiązuje do 
końca danego roku

II poziom dostateczna pomarańczowy ostrzeżenie

poziom ogłaszany na 24 
godziny lub 48 godzin,

istnieje możliwość prze-
dłużenia czasu obowią-

zywania poziomu

III poziom
zła lub

bardzo zła czerwony alarm smogowy

poziom ogłaszany na 24 
godziny lub 48 godzin,

istnieje możliwość prze-
dłużenia czasu obowią-

zywania poziomu
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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).

Plany dzielnicowych
Dzielnicowi pawłowickiego komisariatu od 1 sierpnia 

prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych pla-
nów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. 

Jest to narzędzie, które ma zwiększyć skuteczność współdziałania 
dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa  
w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych 
uzyskanych podczas spotkań, konsultacji, rozmów z mieszkańcami oraz 
z bieżącej analizy zagrożeń. 

Oto zadania jakie realizują dzielnicowi  
w poszczególnych rejonach służbowych  

na terenie gminy Pawłowice:
mł. asp. Damian Lekki, rejon I:

• kontrola ładu i porządku w rejonie dworca autobusowego przy  
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach pod kątem spożywania alkoholu, wy-
bryków chuligańskich oraz bezdomności  

asp. sztab. Rafał Zagrodnik , rejon II:
• kontrola ładu i porządku w rejonie ul. Myśliwskiej i Stawowej  

w Pawłowicach ze szczególnym naciskiem na dewastacje, zaśmiecanie 
oraz spożywanie alkoholu, reakcja na wykroczenia uciążliwe społecznie 

asp. Paweł Mucha, rejon III:
• kontrola ładu i porządku w rejonie Szkoły Podstawowej w Warszo-

wicach, zwrócenie uwagi na osoby przebywające poza godzinami pracy 
placówki w rejonie wiaty na boisku szkolnym, gdzie miały miejsce wybryki 
chuligańskie , spożywanie alkoholu oraz dewastacje 

mł.asp. Mirosław Rostalski, rejon IV:
• kontrola ładu i porządku w rejonie Szkoły Podstawowej w Pielgrzy-

mowicach, kontrola osób przebywających poza godzinami funkcjonowa-
nia placówwki w rejonie wiaty na boisku szkolnym, gdzie dochodziło do 
aktów chuligańskich, spożywania alkoholu oraz dewastacji.   

Oprac. na podstawie materiałów Komisariatu Policji w Pawłowicach    

PROJEKTY, 
NADZORY, 
KOSZTORYSY
www.budownictwo-kielkowski.pl

tel. 606 873 126

Star do sprzedania
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg 

ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu 
ciężarowego marki Star 266 (rok produkcji 1981), stanowiącego 

własność GZWiK. Przetarg odbędzie się 28 grudnia o godz. 10.00 
w siedzibie GZWiK. Cena wywoławcza 21 tys. zł.
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REKLAMY

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

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

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

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

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

• Urząd Gminy w Pawłowicach – 32/ 47 56 300
• Starostwo Powiatowe w Pszczynie – 32/ 449 23 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 32/ 210 47 20
• Urząd Skarbowy w Pszczynie – 32/ 449 22 00
• Sanepid Tychy - (32) 227 52 47
• Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej - 33/ 822 18 35
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice 
w Pawłowicach ogłasza przetarg na mieszkanie

- kat. M-4 o powierzchni użytkowej 55,26 m2 w Pawłowicach przy ul. Polnej 19 A/3, lokal 
usytuowany na I piętrze, obejmuje pomieszczenia: trzy pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój.

Cena wywoławcza wynosi 127.600,00 zł
W dniu 19.12.2018r. (środa) o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 

19, odbędzie się I przetarg ograniczony dla członków SM Pawłowice i ich dzieci.
W przypadku braku chętnych członków Spółdzielni odbędzie się II przetarg nieograniczony,  

w tym samym dniu tj. 19.12.2018. o godz. 13.00 dla wszystkich osób zainteresowanych.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 5� ceny wywoławczej  

tj. 6.380.00 zł przelewem na konto Bank Spółdzielczy Pawłowice, nr rachunku:
08 8447 0005 0003 3444 2000 0001

Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy dostarczyć do siedziby  
SM Pawłowice na dzień przed przetargiem. Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić 
najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty.

Wystawione do przetargu mieszkanie można oglądać w dniu 18.12.2018r. (wtorek) w godzinach 
od 10.00 do 11.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

Orzechy włoskie  
łuskane i niełuskane 
oraz laskowe kupię, 

tel. 608 390 951.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
tel.32 472 23 20, www.bspawlowice.pl

Oferujemy tylko do końca lutego 2016 promocyjny
KREDYT 
ŚNIEŻYNKA

oprocentowanie

 4,50%
np: rata tylko 

218,00 zł 

przy kwocie 
kredytu 

5000,00zł

Reprezentatywny przykład dla Klienta naszego banku: kwota kredytu 5.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, oprocentowanie stałe 
w stosunku rocznym 4,5%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,77%, prowizja od przyznanego kredytu 3%, opłata przygotowawcza 
0zł, koszt zabezpieczeń 0zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 237,97zł, całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00zł, całkowity koszt 
kredytu wynosi 387,97zł, całkowita kwota do zapłaty 5.387,97zł, kredyt zostaje spłacony w równych ratach miesięcznych (annunitetowych), 
wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 218,00zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza

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

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

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

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

• Urząd Gminy w Pawłowicach – 32/ 47 56 300
• Starostwo Powiatowe w Pszczynie – 32/ 449 23 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 32/ 210 47 20
• Urząd Skarbowy w Pszczynie – 32/ 449 22 00
• Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47
• Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej - 33/ 822 18 35
• ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz zdrowia, miłości i pokoju
życzy

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP

Sekretarz Stanu w MRPiPS

Wynajmę pokój 
w mieszkaniu M4, 
ul. Górnicza 1h/5, 
tel. 534 462 033, 

cena 350 – 400 zł.

Pięknych i niezapomnianych 

Świąt Bożego Narodzenia

dużo zdrowia, uśmiechu i miłości

życzą pracownicy oraz właściciele

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00 
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

prowadzi 
bezpłatne badania

wątroba, nerki, jelita, 
poziom witamin  

i minerałów,
obecność pasożytów.

Sklep zielarsko  
– medyczny

Kontakt: 32 47 21 222

Zapraszamy 
do skorzystania 

ze specjalnej promocji 
ogłoszeń reklamowych 

w wyjątkowo atrakcyjnych 
cenach. Można zaoszczędzić 
nawet do 51 % kosztów 

reklamy.
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Z Nigerii do Pielgrzymowic

Karp od strażaków

W Pielgrzymowicach przez tydzień przebywał uczestnik szczytu klimatycznego ONZ odbywającego się w Katowicach.  

Wielu z nas nie wyobraża sobie wigilijnego stołu 
bez karpia. W czasie Bożego Narodzenia chętnie jemy go 
zapiekając w piekarniku, smażąc na patelni albo robiąc  
w galarecie. Sporo mieszkańców już ruszyło po jego zakup.

Douglas Efo-
sa Omoruy na co 
dzień mieszka  
w Lagos w Nige-
rii. W Pielgrzymo-
wicach zamiesz-
k ał  za sprawą 
Dominiki Pilis, 
która uczestniczy 
w couchsurfingu 
(pisaliśmy o tym  
kilka miesięcy temu). To serwis łączący podróżników na całym 
świecie, za pośrednictwem którego można za darmo znaleźć 
nocleg w czyimś domu. 

W czasie szczytu klimatycznego COP24 Douglas Efosa Omoruy 
pełnił funkcję obserwatora konferencji. W swoim kraju pracuje  
w organizacji pozarządowej Center For Early Green Education, dzia-
łającej na rzecz ochrony środowiska oraz podnoszenia świadomości 
ekologicznej najmłodszych mieszkańców Nigerii. Prowadzi m.in. 
wykłady w szkołach. – Dbałość o środowisko naturalne trzeba zacząć 
od siebie. Każdy z nas może poprawić ekologię, na przykład rezygnując 
z jazdy samochodem czy ograniczając spożycie mięsa. Dużo też zależy 
od naszego stylu życia, jestem zwolennikiem odpowiedzialnego kon-
sumpcjonizmu – mówił. Jako przykład podał gubernatora Kalifornii 
Arnolda Schwarzeneggera, któremu udało się zredukować emisję 
dwutlenku węgla o połowę dzięki samochodom hybrydowym. 

Po zakończeniu swojego udziału w konferencji gość odwiedził 
szkołę w Pielgrzymowicsach, gdzie chętnie pozował do zdjęć i opo-

Świeżego, żywego karpia można już od października kupić m.in. 
przy źródełku w Pawłowicach. Jest to stały punkt sprzedaży karpia  
z gospodarstwa prowadzonego przez strażaków z Pawłowic.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach jako jedyna straż w naszym 
regionie zajmuję się produkcją ryb. Stawy strażaków położone są przy 
ul. Wyzwolenia.

Od pierwszych dni grudnia w punkcie sprzedaży panuje duży 
ruch. - Niektórzy, głównie starsi kupują po 10-15 kilogramów karpia, inni 
tylko jednego – symbolicznie na stół – mówi Joachim Muras, prezes OSP 
Pawłowice, który czuwa nad sprzedażą.  

– Wolę już teraz kupić karpia i go przygotować. Wyciągnięty z zamra-
żalki smakuje mi bardziej niż ten świeży. Poza tym w ten sposób sporo 
pracy związanej z przygotowaniem ryb mam już za sobą – mówi nam 
jedna z klientek.

Strażacy z Pawłowic mają w swojej ofercie nie tylko karpie, chociaż ich 
sprzedaż jest co roku największa, ale również: amury, sumy, szczupaki, 
jesiotry, tołpygi, karasie i pstrągi.

Jak mówią hodowcy, w tym roku karpia z polskich hodowli nikomu nie 
zabraknie. - Ryb jest dużo, mimo że nie był to najlepszy rok dla hodowców, 
bo jest duży problem z pozyskaniem dobrego materiału zarybieniowego. 
Bardzo często kroczek sprowadzany jest z Czech – mówi Joachim Muras. 

wiadał o swoim 
ojczystym kraju. 
Miasto, z które-
go pochodzi , 
to była stolica 
N iger i i  i  naj -
większe miasto 
w tym kraju. Jest 
zamieszkiwane 
przez 20 mln 
ludzi. To gospo-

darcze centrum kraju. – Największym problemem, z jakim mamy do 
czynienia na co dzień, jest brak prądu – mówił podczas spotkania  
z uczniami. –  Nie mamy stałego prądu. Są dzielnice, w których prąd 
jest tylko przez 2-3 godziny dziennie. Dlatego ogromną popularnością 
cieszą się generatory prądu.

Jako ciekawostkę warto podać, że w Lagos produkuje się więcej 
filmów niż w Bollywood. Nigeryjski przemysł filmowy ma nawet 
swoją nazwę ,,Nollywood". Większość filmów powstaje w rekordo-
wym tempie (tygodniowy okres zdjęciowy to norma). Filmy cieszą 
się ogromną popularnością wśród przeciętnych mieszkańców an-
glojęzycznych obszarów Afryki, bo opowiadają afrykańskie historie. 

Gość nie krył swojego zachwytu nad szkołą. Przyznał, że mógłby 
tutaj pracować. Na koniec swojej wizyty zapewnił, że w przyszłym 
roku odwiedzi Polskę na dłużej.

Po jego wyjeździe, w domu państwa Pilisów przez kilka dni 
gościło dwóch Hindusów, również uczestników szczytu w Kato-
wicach. bs  

- W niektórych stawach karp 
rósł wolno, w innych z kolei 
za szybko. Wiele też zależy 
od natlenienia wody. Nasze 
stawy są specyficzne, bo 
znajdują się w rejonie szkód 
górniczych.

W tym roku sporo szkód 
w strażackich stawach wy-
rządziły drapieżniki: kormo-
ran i wydry.

Strażacy z Pawłowic 
prowadzą sprzedaż karpia 
już od 30 lat. - Mamy wielu 

stałych klientów, którzy zaopatrują się właśnie u nas. Sprzedaż będziemy pro-
wadzić aż do wyprzedania. Myślę, że nastąpi to około 20 grudnia – dodaje. bs

Gość z Nigerii z uczniami klasy VIII A.


