
Rodzinne Pawłowice

Rozstrzygnięcie konkursu „Gmina Przyjazna Rodzinie 2018”  



Gmina Pawłowice = 18 tysięcy mieszkańców 

www.pawlowice.pl

tu dobrze się mieszka, pracuje, uczy i odpoczywa 



OPIEKA PRZEDSZKOLNA: 

od 2013 – darmowy pobyt dzieci w przedszkolach publicznych, 

od 2015 – utworzenie w Jarząbkowicach niepublicznego przedszkola 

na zasadach publicznego (100 % dotacji z budżetu gminy)  

- dopłaty do pobytu dzieci w 4 niepublicznych przedszkolach i żłobku (60 miejsc)

- zwiększenie oddziałów w przedszkolach publicznych z 23 w roku szkolnym 

2015/2016 do 26 w roku szkolnym 2017/2018



WSPIERANIE RODZIN W EDUKACJI: 

- stypendia naukowe i sportowe dla najzdolniejszych na wszystkich etapach 

kształcenia

- wspieranie młodzieży w zdobyciu zawodu: 

a) klasy patronackie: technik- logistyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, 

technik-elektryk, technik górnictwa podziemnego 

b) klasa mundurowa i medyczna

c) projekt „Kariera i Kompetencje” 2016-2019 realizowany pod egidą KSSE S. A.  

pozwalający uczniom klas II- IV technikum zdobyć dodatkowe kwalifikacje 

zawodowe



WSPIERANIE RODZIN W WYCHOWANIU:

- 2017 r.  „Spotkania z emocjami z elementami arteterapii” – półroczny cykl 

zajęć dla dzieci w wieku 6 i 7 lat oraz ich opiekunów prowadzony przez filię 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pielgrzymowicach (warsztaty dla rodziców, 

specjalistyczne zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, udział 

w przedstawieniach teatralnych i warsztatach plastycznych w Centrum Kultury) 

- Szkoła dla Rodziców – cykl dziesięciu bezpłatnych warsztatów dotyczących 

rozwiązywania problemów wychowawczych i podniesienia kompetencji 

rodzicielskich

- Klub MAMATO:  

manualne i terapeutyczne 

zajęcia dla rodziców z dziećmi 

w wieku do 5 lat 

w pawłowickiej bibliotece 



ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ:

- od 2012 - system zniżek dla rodzin (50% zniżki dla drugiego dziecka za udział 

w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury) 

- od 2012 - ognisko muzyczne (80 osób)

- 250 wydarzeń kulturalnych rocznie 

- warsztaty artystyczne dla dzieci 

- zespoły teatralne, taneczne, folklorystyczne 

- edukacja 45 +, spotkania dla seniorów 

- książka na telefon z dostawą do domu dla osób starszych i niepełnosprawnych  



Centrum Kultury z salą widowiskową na 250 osób, galeria, studio nagrań, 

dwa piece do ceramiki, pracownie plastyczne, teatralne, muzyczne., 



ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY SPORTOWEJ: 

- od 2012 r. - system zniżek dla rodzin: Gminny Ośrodek Sportu - bilet rodzinny 

(min. 3 osoby), zniżki dla rodzeństw do 26 lat 

- utrzymywanie obiektów sportowych:  pływalnia kryta Wodny Raj, hala sportowa, 

ścianka wspinaczkowa, zadaszone boiska wielofunkcyjne, skate -park, pumptrack

modułowy, lodowisko sezonowe z torem do curlingu

- wielofunkcyjne, ogólnodostępne boiska przy wszystkich szkołach  



Rodzinne zawody sportowe: 

Bieg Pawłowicki 

- zajęcia rekreacyjne w wodzie dla dzieci w wieku 3-6 lat i szkoła pływania 

dla niemowląt i dzieci od 3 m-cy do 6 roku życia

- bezpłatne zajęcia na basenie w ramach lekcji z wychowania fizycznego 

od pierwszej klasy szkoły podstawowej

Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim 



ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO: 

- tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku: 15 placów zabaw, 9 siłowni 

na świeżym powietrzu, 7 drewnianych altan z grillem jako miejsc integracji, 

- dwa parki, 65 km tras rowerowych z miejscami odpoczynku, inhalatorium, 

grota solna, miasteczko ruchu drogowego, trasy nordic walking



-

- „Czytanie w altanie” - biblioteka plenerowa czyli wakacyjne cotygodniowe 

spotkania w parku z animatorem 

- dotacje do organizacji półkolonii podczas ferii zimowych w Krzyżowicach 



INNE: 

KOMUNIKACJA LOKALNA GMINY PAWŁOWICE:  

– jednodniowy bilet za 1 zł i miesięczny za 15 zł

- trasy i rozkłady jazdy dostosowane 

do potrzeb dzieci dojeżdżających do szkół 

- przystanki przy szkołach

- program higieny przedszkolnej 
w placówkach oświatowych  

- poidełka w szkołach i miejscach publicznych 



Dziękujemy za uwagę  


