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Aktualności

Pawłówka otoczona wałami
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie mieszkańców ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach z przedstawicielami KWK „Pniówek”. Omówiono
sprawę regulacji Pawłówki i inwestycji, które będą realizowane, aby
nie dochodziło w tym rejonie do powodzi.

Pawłówki ma nastąpić jesienią tego roku. Do
połowy marca zostanie wymieniona pompa znajdująca się w przepompowni na urządzenie o większej wydajności. Ma być ono
zasilane z dwóch źródeł, aby nie dochodziło
w tym rejonie do kolejnych powodzi.
Mieszkańcy mieli dużo pytań. Dotyczyły
one przewidywanego w tym rejonie osia-

zdj. bs

Mieszkańcy ulicy Wyzwolenia najbardziej odczuli skutki powodzi, do jakiej doszło
w maju i czerwcu 2010 roku. Ich posesje
znalazły się pod wodą, konieczna była ewakuacja zwierząt i ludzi.
Dlatego wójt gminy Damian Galusek
postanowił na wniosek mieszkańców zorganizować spotkanie z przedstawicielami
KWK „Pniówek”. – Wiele mówiło się o tym, że
wzdłuż cieku będą wykonywane wały. Mieszkańcy chcieli znać konkrety: jak będą wysokie,
kiedy rozpoczną się prace, dzięki spotkaniu mogli u źródeł poznać odpowiedzi na nurtujące ich
sprawy – wyjaśnia sołtys Tadeusz Bańczyk.
Plany kopalni przedstawił jej dyrektor
Jerzy Borecki. Jak mówił, obecnie opracowywany jest projekt przebudowy cieku
w kierunku zapewnienia jego grawitacyjnego spływu. Prace będą polegały na pogłębieniu koryta rzeki oraz wybudowaniu wałów,
których maksymalna wysokość ma wynieść
2,5 metra. Inwestycja będzie realizowana
etapami. Pierwsze prace mają rozpocząć się
w czerwcu lub lipcu 2011 roku, a zakończenie robót i zapewnienie naturalnego spływu

Na zdjęciu od lewej: wójt Damian Galusek, dyrektor KWK "Pniówek" Jerzy Borecki,
inż. Andrzej Knapczyk, pracownik Urzędu Gminy Wojciech Bazgier
oraz mieszkańcy Szymon Szczepański i Grzegorz Burek.

Nowa siedziba GZWiK
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach doczekał się siedziby z prawdziwego zdarzenia.
Dotychczas pracownicy GZWiK korzystali z pomieszczeń magazynowo-biurowych Gminnego Zespołu Komunalnego
przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach. Było
bardzo ciasno nie tylko dla klientów zakładu, ale także dla zatrudnionych w nim osób.
Od 1 stycznia 2011 roku w związku
z przejęciem przez GZWiK obsługi oczyszczalni biologicznej i mechanicznej będzie
on użytkował wyremontowany budynek
administracyjno-techniczny w Krzyżowicach przy ul. Zwycięstwa 2c. Tam będzie
znajdować się główna siedziba pawłowic-

dania terenu (wyjaśniono, że do 2020 roku
wyniesie ono ok. 2,5 metra) oraz wykupów
terenów pod wały. Wnieśli też dużo uwag,
szczególnie do trwającego od jesieni remontu
ul. Wyzwolenia.
Kolejne spotkanie z mieszkańcami ma
odbyć się wiosną. Natomiast w kolejnym
wydaniu gazety ukaże się specjalny dodatek
dotyczący szkód górniczych oraz wypłaty
odszkodowań. Już teraz druki wniosków
o odszkodowania można otrzymać w Urzędzie Gminy oraz pobrać w wersji elektronicznej na stronie www.pawlowice.pl w zakładce informator. bs

kich wodociągów. W nowym budynku
pracować będą pracownicy administracyjno-techniczni zajmujący się obsługą
oczyszczalni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Jednocześnie informujemy, że nadal będzie prowadzona obsługa klientów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Urzędzie Gminy w Pawłowicach. Zmianie ulegną natomiast numery telefonów.
Nowe numery to: 32/ 7241 292, 32/ 7241
272, 601 439 119, faks 32/ 7254 704.
Sabina Bartecka

Wybory sołtysów
i rad sołeckich
W styczniu 2011 roku kończy
się kadencja sołtysów i rad sołeckich w Pawłowicach, Pniówku,
Pielgrzymowicach,
Warszowicach i Jarząbkowicach.
Sezon wyborczy w pełni. Po „egzaminie”
na radnych nadszedł czas na sołtysów.
We wtorek 4 stycznia swojego sołtysa
wybiorą mieszkańcy Pawłowic. Początek zebrania o godz. 16.30. 5 stycznia głosować
będą mieszkańcy Pniówka (godz. 16.00),
10 stycznia o godz. 16.30 zebranie wyborcze
odbędzie się w Pielgrzymowicach.
W Warszowicach mieszkańcy wybiorą
swoich przedstawicieli 17 stycznia o godz.
18.00, a w Jarząbkowicach 26 stycznia
o godz. 16.00. W lutym planowane są zebrania w Golasowicach i Krzyżowicach. Podczas
zebrań zostaną przedstawione sprawozdania
spółek wodnych.

Zbiórka leków
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Od stycznia 2011 r. we wszystkich aptekach znajdujących się na
terenie naszej gminy można zostawić przeterminowane lekarstwa.
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Na stare i niepotrzebne medykamenty zostały wyznaczone specjalne pojemniki.

O tym się mówi

Jakie inwestycje czekają nas w tym roku?
Podczas sesji 28 grudnia radni ustalili plan dochodów i wydatków
budżetu gminy. O inwestycjach na 2011 rok rozmawiamy z wójtem
gminy Damianem Galuskiem.
- Jakie są prognozy na ten rok?
- Uważam, że bardzo dobre – budżet będzie
podobny do obowiązującego w roku 2010. W budżecie otwarcia, który przedstawiłem radnym,
aż 7 mln 300 tys. zł planujemy przeznaczyć na
drogi, 6 mln 100 tys. zł na inwestycje kubaturowe, a 4 mln zł na dokończenie prac związanych
z budową sieci kanalizacyjnej.
- Rok 2010 minął pod znakiem inwestycji, które pozwoliły znaleźć się gminie Pawłowice w czołówce ogólnopolskiego rankingu Samorządów Zrównoważonego Rozwoju. Jakich inwestycji możemy się spodziewać
w tym roku?
- Jedną z ważniejszych inwestycji będzie
rozbudowa Urzędu Gminy. W ankietach badających zadowolenie klientów Urzędu Gminy, za
największy mankament wskazywano rozproszenie urzędu na kilka budynków. Mieszkańcy
chcą, aby poszczególne wydziały, w tym także
sala ślubów znajdowały się w jednym miejscu.
Ponadto zgłosili, że chętnie uczestniczyliby w sesjach Rady Gminy, ale znajdująca się w urzędzie
sala jest zbyt mała, aby pomieścić wszystkich
gości. Rozbudowa urzędu rozwiąże wszystkie te
problemy. W tym roku przewidujemy również
modernizację Domu Ludowego w Pniówku. Chcemy dobudować do istniejącej części dodatkowy
segment z przeznaczeniem na biuro sołtysa, salę
prób dla chóru i miejsce spotkań dla wszelkich
organizacji i stowarzyszeń. Problemem pawłowickiej „jedynki” jest brak pomieszczenia na
imprezy szkolne i uroczyste akademie. Inwestycję rozbudowy szkoły zaplanowaliśmy na lata
2011-2012.
- Mieszkańców interesują drogi. Które
w tym roku będą remontowane?
- Już od dawna stawiamy na jakość dróg
i staramy się remontować te, które są w złym
stanie. Pieniądze na przeprowadzenie inwesty-

cji przeznaczamy z własnego budżetu, sporo
środków udaje nam się również pozyskać z UE
oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych tzw. „schetynówek”. Wspomagamy
także finansowo powiat pszczyński, bo zależy nam, aby wszystkie drogi znajdujące się
w naszej gminie, niezależnie od tego, kto nimi
zarządza, były w dobrym stanie i bezpieczne dla
użytkowników. W 2011 roku będą remontowane
m.in. ulice: Kraszewskiego i Korczaka w Golasowicach, Kwiatowa w Jarząbkowicach, Wierzbowa (wraz z parkingiem), Powstańców Śląskich
i Sikorskiego w Pielgrzymowicach, ul. Słowików w Pniówku, ul. Łąkowa w Warszowicach
i ul. Wąska w Pawłowicach Osiedlu. Chcemy
także przebudować chodnik znajdujący się przy
ul. Zjednoczenia, bo jest już w bardzo złym stanie oraz wspólnie z KWK „Pniówek” wybudować
kładkę nad Pszczynką w Krzyżowicach.
- Już od dawna mówi się o modernizacji
budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach. Kiedy możemy spodziewać się robót?
- Inwestycja na pewno ruszy w tym roku.
Chcemy, aby na parterze nadal prowadzony był
ośrodek zdrowia, a na piętrze znajdowało się
centrum współpracy europejskiej.
- Gmina otrzymała w 2010 roku środki
z zewnątrz na inwestycje dla dzieci i młodzieży.
- Udało nam się pozyskać z Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Pszczyńskiej prawie 462 tys. zł
na budowę placu zabaw i siłownię na osiedlu.
Chcemy inwestować w młodzież, dlatego planujemy wymienić murawę ze sztucznej trawy na
boisku przy SP-2 w Pawłowicach, a także, jeżeli pozostaną środki, wykonać taką murawę na
małym boisku szkolnym w Pielgrzymowicach.
- Na boisko z prawdziwego zdarzenia
bardzo liczą uczniowie Szkoły Podstawowej

Pawłowiccy radni uchwalili
budżet na 2011 rok
Dyskusja o budżecie i wieloletniej prognozie finansowej gminy na
lata 2011-2014 zdominowała sesję 28 grudnia. Radni spotkali się
po raz ostatni w 2010 roku.
Uchwalony budżet został ułożony pod
znakiem inwestycji. Nakłady będą duże, bo
na poziomie 30 proc., co oznacza, że pójdzie
na nie blisko co trzecia złotówka. Wstępnie
wydatki Pawłowic oszacowano na prawie 65
mln zł, a dochody na ponad 62 mln zł.
- Nadchodzące 4 lata, tak jak i poprzednie
lata będą czasem dużej aktywności inwestycyjnej
naszej gminy - mówi wójt Damian Galusek.
Sytuacja finansowa gminy jest stabilna.
Planowane dochody Pawłowic w 2011 r.

mają wzrosnąć w stosunku do 2010 roku aż
o 20 proc., czyli 10 mln zł. Rekordowe będą
również wydatki, jeszcze nigdy gmina nie
planowała bowiem wydać ponad 60 mln zł.
Szczegółowe źródła dochodów oraz planowane wydatki przedstawia dołączona do gazety
wkładka. Budżet gminy na 2011 rok w wersji papierowej znajduje się w Urzędzie Gminy,
a w wersji elektronicznej na stronie www.
pawlowice.pl. Warto zająć się jego analizą.
Sabina Bartecka

w Warszowicach.
- Rzeczywiście brak trawiastego boiska jest
dużym mankamentem, któremu zamierzamy
zaradzić. Prowadzimy rozmowy z PKP w sprawie pozyskania terenu pomiędzy szkołą a stacją kolejową. Plan jest taki, aby w 2011 roku
wykonać projekt budowy boiska, a jak uda się
załatwić wszystkie formalności z PKP, to również wykonać prace. Chcemy również skorzystać
z programu rządowego i wybudować bezpieczne
place zabaw przy wszystkich szkołach. Zaplanowaliśmy na te inwestycje 400 tys. zł. Kolejnym naszym pomysłem jest wybudowanie sieci
ścieżek rowerowych dla dzieci szkolnych, aby
mogły one bezpiecznie dojechać do szkoły i powrócić do swych domów. Chcielibyśmy jeszcze
w tym roku wykonać pierwsze prace.
- Pewną nowinką w budżecie jest pojawienie się tematu zamku.
- Jak wyglądał pałac, który znajdował się
w Pawłowicach aż do końca II wojny światowej,
można dziś zobaczyć jedynie na pocztówkach
i starych obrazach. Do tej pory rekonstrukcja
zamku wydawała się czymś zupełnie nierealnym.
Niedawno okazało się jednak, że możliwe jest
odtworzenie dokumentacji zamku i tym samym
zobaczenie, jak naprawdę wyglądała posiadłość
ostatnich właścicieli dóbr w Pawłowicach. Bardzo jesteśmy wszyscy tych dokumentów ciekawi.
- Tuż przed świętami młodzież Gimnazjum
nr 2 w Pawłowicach wybrała Pana na swojego Honorowego Profesora. Co to dla Pana
znaczy?
- To dla mnie przede wszystkim duży zaszczyt, ale też powód do dumy. Znalezienie się
w gronie profesorów, osób znanych szerokiemu
gronu, jest wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem,
aby nie zawieść zaufania młodych osób i być dla
nich autorytetem.
Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnej
realizacji wszystkich zamierzeń. bs

Wójt złożył
śłubowanie

14 grudnia na stanowisko
wójta zaprzysiężony został wójt
Damian Galusek.
„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Wypowiadając tę formułę na II uroczystej
Sesji Rady Gminy, wójt gminy złożył ślubowanie w obecności radnych, urzędników,
przedstawicieli jednostek podległych wójtowi, zaproszonych gości i został zaprzysiężony na urząd wójta na lata 2010-2014. Warto
dodać, iż jest to V kadencja Damiana Galuska
na stanowisku wójta gminy Pawłowice.
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„Żabi Kraj” zaczyna działać!
Na łamach „Racji Gminnych” pisaliśmy już o sukcesie Lokalnej Grupy Rybackiej "Żabi Kraj", której
udało się pozyskać ponad 40 milionów złotych do wykorzystania do 2013 roku. Do grupy należy osiem
gmin, w tym gmina Pawłowice.
17 listopada w Sali Błękitnej Gmachu
Sejmu Śląskiego w Katowicach prezes stowarzyszenia Stanisław Gabzdyl oraz wiceprezes Krzysztof Szymura podpisali umowę,
dzięki której „Żabi Kraj” może rozpocząć realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich (LSROR). Jest to o tyle ważne, że
poprzez strategię stowarzyszenie będzie
ogłaszać konkursy i inicjować działania na

realizację projektów mających na celu m.in.
rozwój rybactwa, podnoszenie jakości produktów, wzrost zatrudnienia oraz ochronę
środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszarów rybackich, czyli będzie mogło rozpocząć wykorzystanie pozyskanych środków
finansowych.
Lokalna Grupa Rybacka posiada już stałe biuro, które mieści się w Skoczowie przy

Najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne!
„Agroturystyka Penkala” z Pielgrzymowic drugim gospodarstwem
agroturystycznym w województwie.
Pielgrzymowickie gospodarstwo zdobyło
drugie miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim. Konkurs organizowali Śląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
W konkursie oceniano między innymi: urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa, estetykę otoczenia, bezpieczeństwo i komfort
wypoczynku, jakość świadczonych usług,
promocję gospodarstwa, regionu, walorów

przyrodniczych i kulturowych, konkurencyjność ceny oraz aktywność w promowaniu własnego gospodarstwa.
„Agroturystyka
Penkala”
powstała
w 1995 roku. To firma rodzinna państwa
Penkalów, którzy oprócz agroturystyki zajmują się jeszcze 20- hektarowym gospodarstwem rolnym oraz zakładem wędliniarskim
„Mirmax”.
Mieszkańców, którzy chcieliby się więcej
dowiedzieć o gospodarstwie, zapraszamy na
stronę internetową www.mirmax.prv.pl.
Sabina Bartecka

ul. Mickiewicza 9, na II piętrze. Biuro czynne
jest od godziny 7.30 do 15.30, tel. 33/ 48749-55, e-mail: biuro@zabikraj.pl.
Kiedy będą dostępne środki i jak mieszkańcy gminy Pawłowice będą mogli je pozyskać, będziemy informować na bieżąco. Wiadomości dotyczące stowarzyszenia
można też śledzić na stronie internetowej
www.zabikraj.pl.

Sport w skrócie
Halowy Puchar Polski
Zapraszamy na rundę eliminacyjną Halowego Pucharu Polski z udziałem drużyn z Gliwic, Tychów, Dąbrowy Górniczej i gospodarza – GKS Futsal Pawłowice. Rozgrywki odbędą się
9 stycznia o godz. 15.00 w hali GOS
Pawłowice. Wstęp wolny!
Zapisy do ligi futsalu
GKS Futsal Pawłowice prowadzi
zapisy do Pawłowickiej Ligi Futsalu.
O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są do 10 stycznia
pod nr tel. 609 198 330, e-mail piotrekde@op.pl.

Telefon do redakcji

Na blaszaki trzeba mieć pozwolenie

Mieszkaniec Jarząbkowic zadzwonił do naszej redakcji z zapytaniem, czy na budowę blaszanego garażu musi mieć pozwolenie.
Słyszał, że tak, bo inaczej zapłaci karę pieniężną.
Jak poinformowano nas w Urzędzie
Gminy, budowa każdego garażu wymaga pozwolenia na budowę. Nie ma tutaj
znaczenia czy to jest garaż blaszany czy
murowany czy wykonany w innej technologii oraz czy jest związany z gruntem
czy też nie. Tak mówi aktualne Prawo budowlane.
Wydawanie pozwoleń należy do kompetencji Starosty Pszczyńskiego. Sprawami z tego zakresu zajmuje się Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. Chopina
4, tel. 32/ 44 90 191.
Wybudowanie garażu bez wymaganego pozwolenia traktowane jest jako samowola budowlana, czyli przestępstwo.
Istnieje sytuacja, w której samowola może
być zalegalizowana, ale tylko pod warunkiem, że jest zgodna z miejscowym pla-
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nem zagospodarowania przestrzennego,
jak również z przepisami obowiązującego
prawa. Opłata legalizacyjna za postawienie garażu bez wymaganego pozwolenia
wynosi 25 tys. zł. Oprócz tego musi być
wykonana dokumentacja techniczna wraz
z uzgodnieniami (której koszt również ponosi inwestor).
W przypadku niezgodności z planem
zagospodarowania przestrzennego, jak
również wybudowania garażu niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
wyda nakaz rozbiórki. Dokładne informacje
można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego znajdującym się przy ul. Chopina 4 w Pszczynie,
tel. 32/ 449 01 91.
Wiaty i altanki trzeba zgłosić
Inaczej ma się z obiektami, których bu-

dowa nie wymaga pozwolenia na budowę, ale które trzeba zgłosić w Starostwie
Pszczyńskim. Zgłoszeniu między innymi
podlega budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan oraz przydomowych oranżerii (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do
25 m kw, przy czym łączna liczba tych
obiektów nie może przekraczać dwóch na
każde 500 m kw. powierzchni działki.
Wybudowanie bez wymaganego zgłoszenia wymienionych budynków gospodarczych również traktowane jest jako samowola budowlana. Opłata legalizacyjna
dla tego rodzaju budynku wynosi 5.000
zł.
Jak już będziemy mieć pozwolenie
i wybudujemy garaż czy budynek gospodarczy, pamiętajmy, żeby zapłacić podatek. Opodatkowaniu podlegają bowiem
budynki, które są trwale związane z gruntem bez względu na sposób ich użytkowania. bs

Perły Ziemi
Pszczyńskiej

Aktualności

Sylwetki siedmiorga mieszkańców naszej gminy
znalazły się w publikacji wydanej przez Lokalną
Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Nie wszyscy spędzili święta w gronie najbliższej
rodziny. Osoby, które w Boże Narodzenie czułyby
się samotne, a miały potrzebę spotkać się z innymi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach zaprosił na spotkanie wigilijne.
21 grudnia w Sali Klubu Pracownika przy KWK „Pniówek” przy
świątecznym stole zasiadło prawie 30 osób. Wszyscy podkreślali, że
dla nich ta wigilia ma szczególne znaczenie. – 14 lat temu zmarł mój
mąż. Nie mieliśmy dzieci. Święta spędzę z córką mojej siostry – opowiada
80 - letnia mieszkanka Pielgrzymowic. – Lubię tutaj przychodzić. Spotykam się z koleżanką, jest miła atmosfera i pyszne jedzenie.
Życzenia dla wszystkich uczestników wilijnego spotkania złożyli
zastępca wójta Marian Bęben oraz wikariusz parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Pawłowicach Marcin Wójcik.
Spotkanie umiliły uczestnikom kolędy i  wiesze wykonane przez
Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jastrzębia – Zdroju. – Cieszymy
się, że chociaż w ten sposób możemy dać trochę radości osobom starszym,
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – mówiła Krystyna Lisowska, dyrygentka chóru.
Seniorzy z Jastrzębia wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój. Podczas łamania się opłatkiem, poprzedzonego wspólną modlitwą nie obyło się bez łez wzruszenia. Na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne: barszczyk czerwony z krokietem, kapusta
z grzybami, karp, ciasta oraz pierogi.
Ludzie samotni mogli liczyć nie tylko na posiłek bardziej uroczysty
niż zwykle, ale też na paczki świąteczne. Artykuły spożywcze, które
się w nich znalazły, pozwoliły im na lepsze przygotowanie świąt. bs

zdj. bs

27 grudnia w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach odbyła się promocja książki pt. "Perły Ziemi Pszczyńskiej". Publikacja ukazuje sylwetki 50 osób, mieszkańców powiatu pszczyńskiego, o nietypowych
zainteresowaniach i ciekawych pasjach – perły tej ziemi. Są wśród
nich także mieszkańcy naszej gminy: Agnieszka Bieryt, Marcin Ficek
z Pawłowic, Marek Król z Pielgrzymowic, Tadeusz Gach z Pawłowic, Damian Herman z Warszowic, Janina Lazar z Pielgrzymowic,
Martyna Karolak z Golasowic. Autorką książki jest Beata Cyganek
z Urzędu Gminy w Pawłowicach. Zdjęcia wykonała Marcelina Wróbel. Publikację można otrzymać bezpłatnie w biurze stowarzyszenia
znajdującym się przy ul. 3 Maja 11 w Pszczynie. bs
Agnieszka Bieryt
To właśnie z Brookim pani Agnieszka stawiała
siedem lat temu pierwsze kroki w canicrossie. Potężny malamut przypominający małego niedźwiedzia
w rzeczywistości jest niezwykle łagodną psiną. Uwielbia biegać, dlatego świetnie nadaje się na treningi.
Marcin Ficek
W 1993 roku, kiedy stał się właścicielem gruntu,
razem z nim w jego ręce trafiły cztery piękne dęby,
których historia liczy sobie po kilkaset lat. Wszystkie
są pomnikami przyrody. Wiek najstarszego szacuje się
na około 400 lat, ale pan Marcin twierdzi, że drzewo
jest dużo starsze.
Marek Król
Przewaga suma polega na tym, że poza kręgosłupem, praktycznie nie ma ości, łatwo z niego zrobić
filety, no i mięso jest smaczne, podobne do węgorza.
Szczególnym popytem cieszy się sum wędzony. W Skoczowie na rybnym jarmarku w ciągu dwóch dni poszło
osiemset sztuk.
Tadeusz Gach
Renowacja samochodów to jego pasja. Aktualnie pracuje nad autem z 1908 roku. To najstarszy model w jego karierze. I chociaż praca bywa
długa i uciążliwa, liczy się wyzwanie i satysfakcja, że to właśnie on tchnął w auto nowe życie.
Damian Herman
Największym marzeniem pana Damiana jest pojechać kiedyś z córkami na olimpiadę jako trener, bo
curling to również gra rodzinna. Na razie córeczki są
jeszcze małe, ale kto wie, co będzie za kilka lat? Tym
bardziej, że Mistrza Polski mają pod własnym dachem.
Janina Lazar
Na wiosnę na trawnikach sieje bibułkowe stokrotki. Najpierw naszykuje sobie kawałek trawnikowej
darni, a potem robi kwiatki – malusieńkie, z białymi
płateczkami i żółciutkim środeczkiem. Wbite w zielony trawnik, wyglądają jak żywe.
Martyna Karolak
Jeszcze kilka lat temu codzienne, czterdziestopięciominutowe spacery z psem rano i wieczorem, wydawałyby jej się ograniczeniem własnej wolności. Dziś wstaje
o wpół do szóstej rano, żeby Luka skoro świt mogła pobiegać po polach i łąkach. Bo posiadanie psa to nie ograniczenie, ale odpowiedzialność.

W święta nikt nie
powinien być sam

Wikariusz Marcin Wójcik połamał się opłatkiem z uczestnikami spotkania.

Energetyczny Mikołaj
i przedszkolaki
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” z okazji zbliżających się świąt postanowiła podzielić się pozytywną
energią z sześcioma przedszkolami gminy Pawłowice
i zainicjowała akcję mikołajowo – świąteczną.
Sama akcja składała się z dwóch etapów. Pierwszy trwający od
21-27 listopada polegał na osobistym przekazaniu, do przedszkoli
objętych akcją strojów św. Mikołaja z listem zapraszającym do wzięcia udziału w drugim etapie. Drugi etap trwający od 7-13 grudnia to
wspólne ubieranie choinek bożonarodzeniowych. W tym celu każde
z przedszkoli otrzymało od Spółki cukierki na choinkę, w zamian za
co przedszkolaki przekazały własnoręcznie wykonane ozdoby, którymi udekorowano świąteczne drzewko w siedzibie w Jastrzębiu.
Firma kieruje swoje podziękowania do tych, którzy zaangażowali
się w akcję i ofiarowali swoje talenty i umiejętności.
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Święta, Święta

Jest taki dzień, jest taka wigilia…

zdj. bs

Świąteczny nastrój zawitał 21 grudnia do Gimnazjum nr 2
w Pawłowicach. Od kilku lat tuż przed świętami uczniowie gimnazjum wspólnie z pedagogami przygotowują spotkanie wigilijne,
podczas którego osobom znanym z telewizji i gazet nadawany jest
tytuł Profesora Honorowego.

dążenia do celu, są potrzebne, abyśmy wiedzieli
na jakim etapie jesteśmy w naszym podążaniu
za harmonią i spokojem wewnętrznym.
Po tych ważnych słowach artysta postanowił przemówić do młodzieży muzyką. Kilkuminutowy koncert w wykonaniu pianisty
oczarował gimnazjalistów, którzy słuchali
poszczególnych utworów w ciszy i skupieniu, na koniec nagradzając muzyka gromkimi brawami oraz prosząc o bisy.
W tym wyjątkowym dniu w pawłowickim gimnazjum panował niezwykły świąteczny nastrój. – To moja pierwsza wigilia
w tej szkole: jestem zaskoczona uroczystym charakterem tego spotkania. Nie spodziewałam się,
że będzie tak fajnie – powiedziała nam Żaneta
Szatkowska z Golasowic, uczennica I klasy.
Całości dopełnił program artystyczny
przygotowany przez uczniów szkoły, po
którym wszyscy łamali się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia.
Sabina Bartecka

z nowym profesorem.

Choinka, która daje nadzieję…

zdj. archiwum ZSP w Krzyżowicach

Dzieci z Krzyżowic zawiozły do hospicjum żywą choinkę udekorowaną wykonanymi przez siebie ozdobami.
Przedszkolnego w Krzyżowicach
odwiedzają
podopiecznych Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach.
W tym roku nie mogło być inaczej i już od
listopada przygotowywano się do tego ważnego dnia, aby wszystko
było dopięte na ostatni
guzik. Pierwszym krokiem było wybranie
programu artystycznego. Profesjonalnie zajęła
się tym Łucja Krentosz,
Dla pacjentów hospicjum zaśpiewała "Morcinkowo Czelodka".
kierująca szkolnym zeKażdego roku w okresie Świąt Bożego
społem „Morcinkowo Czelodka”, która
Narodzenia, uczniowie Zespołu Szkolno –
organizowała próby, układała repertuar
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i dopilnowała całości od strony artystycznej. Zaplanowano również wykonanie
drobnych upominków dla wszystkich pensjonariuszy. To należało do Izabeli Jagiełko,
która jako nauczyciel techniki nadzorowała wykonanie pięknych papierowych stajenek metodą origami. Dzieci zawiozły do
hospicjum żywą choinkę. Uczniowie klasy
IV wykonali piękne papierowe bombki
oraz łańcuchy, którymi w czasie odwiedzin w hospicjum przystroili znajdująca się
tam choinkę.
Spotkanie miało wyjątkowy charakter, na co składały się wykonane przez
uczniów pastorałki i kolędy, których delikatne dźwięki wypełniły wszystkie zakamarki budynku, a także przygotowane
upominki, które będą przypominały o radosnych, świątecznych odwiedzinach.
Sabina Bartecka

zdj. bs

związane jest z ustalonym ceremoniałem.
Wyróżnione
osoby
wkładają togę i biret,
a następnie ślubują
godnie reprezentować
szkołę, stanowić wzór
do naśladowania dla
dzieci i młodzieży. Na
koniec przemawiają do
uczniów.
- Nie bójcie się realizować swoich marzeń
– apelował wójt po
złożeniu ślubowania.
Tytuł Honorowego Profesora Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach otrzymali – Tylko praca wykonywójt Damian Galusek i pianista Grzegorz Niemczuk.
wana z przyjemnością
daje szczęście. Jestem świadomy, że nie
Nazwiska wyróżnionych osób do końca
każdy jest w tak komfortowej sytuacji,
trzymane są w tajemnicy. O tym, kto zostaale należy do niej dążyć, nawet jeżeli
nie Honorowym Profesorem uczniowie dooznacza to zmianę pracy. Jestem tego
wiadują się dopiero w momencie rozpoczęcia
żywym przykładem. Obserwowanie
szkolnej wigilii. Tytuł ten jest przyznawany
tego, jak zmieniają się Pawłowice oraz
osobom jako wyróżnienie. To dowód uznaświadomość, że jako wójt gminy mam
nia za dotychczasowe osiągnięcia i postawę
na te zmiany wpływ, jest dla mnie źróżyciową. W tym roku do grona profesordłem satysfakcji i wielkiej radości.
skiego pawłowickiego gimnazjum dołączyli
O szczęściu mówił również drugi
Damian Galusek – wójt gminy Pawłowice
z profesorów Grzegorz Niemczuk.
oraz Grzegorz Niemczuk – zwycięzca Ogól– Najważniejsze jest to, aby budzić się
nopolskiego Konkursu Pianistycznego im.
rano z radością, z myślą, że będzie się
Fryderyka Chopina w 2010 roku w Warszarobiło coś, co da poczucie szczęścia. Nie
wie.
Młodzież skorzystała z okazji aby połamać się opłatkiem
należy bać się porażek, bo one są częścią
Nadanie tytułu Honorowego Profesora

Z życia gminy
Rozpoczynamy nowy cykl w gazecie. Przedstawimy wszystkie kluby sportowe działające w naszej gminie.
Zaczynamy od najmłodszego, ale już odnoszącego sukcesy UKS Wojan Pawłowice.

Waleczni jak Wojan
39 młodych koszykarzy, 4 aktywistów, trener „bratnia dusza”
i gen zwycięzców – prezentujemy nowy klub sportowy z naszej gminy – Uczniowski Klub Sportowy Wojan Pawłowice.
Najpierw były stroje
Chłopcy rozpoczęli treningi od szkolnego koła sportowego (tzw. popularny „SKS”)
a 18 listopada powstał Uczniowski Klub
Sportowy (skład zarządu: Karina Markiewicz, Jarosław Kozłowski, Adrian Carbogno, Bartosz Zalewski i Zbigniew Dusza
– trener). To właśnie trener zaproponował
nazwę „Wojan” – Idealnie pasuje ona do walecznych chłopców, którzy niczym historyczny
książę Wojan, założyciel Pawłowic, są bardzo
zmotywowani i żądni sukcesów – mówi prezes
Markiewicz. - Zawiązaliśmy klub dla chłopców
w wieku 9-13 lat, by nie czuli się poszkodowani,
ponieważ większą uwagę poświęcało się zawsze
starszym zawodnikom – dodaje. Zaczęło się
od zakupu strojów dla koszykarzy. Od tego
momentu chłopcy poczuli się wyróżnieni
i bardziej zaangażowali się w grę – to stało się
impulsem do założenia klubu.
Trudne początki
i pierwsze sukcesy
Założyciele UKS Wojan od początku organizowali dzieciom jak najwięcej spotkań
z innymi klubami. Nawiązano współpracę
z koszykarzami z Żor, Cieszyna, Rybnika,
Strzelec Opolskich, Karwiny i Ostrawy. Pro-

fesjonalne treningi (po 4-5 godzin w tygodniu) przyniosły pierwsze sukcesy – I miejsce w Świątecznym Turnieju Mikołajkowym
w Strzelcach Opolskich (5 grudnia) oraz
spektakularne zwycięstwa z bardzo dobrze
szkolonymi technicznie klubami czeskimi
(57:28 i 67:24). Pawłowiccy trzecio- i czwartoklasiści pokonali wyższych piątoklasistów.
„Młode Wojany”
Tak określa ich „matka klubowa” - Karina
Markiewicz. Mogą do niej przyjść z każdym
problemem. Treningi i wparcie psychiczne
uczyniło z „Wojanów” skonsolidowany zespół, który wspiera się nie tylko na boisku.
- Trzeba ich nie tylko wytrenować, ale wychować. Początkowo nie było tej solidarności, ale
teraz widzimy, że bardzo się zżyli – podkreśla
prezes. Wśród chłopców widać ogromny
potencjał. Zadatki na przyszłych profesjonalnych graczy wykazują w szczególności:
Alex Carbogno-Barnabe – „magik, który tańczy z piłką”, bracia Kajetan i Igor Kozłowscy,
Dorian Szukalski, Gabriel Rosołowski, Dawid
Zalewski (ps. „Krewetka” – najniższy, lecz
sprytny), Krystian Markiewicz, Daniel Gryman, Mateusz Cyganiewicz, Piotr Palczewski, Piotr Lazarek, Bartosz Sokołowski, Prze-

mysław Wadas, Patryk Bednarek, Mikołaj
Szombara, Nikodem Bąk oraz Bartek Chodukiewicz z Bielska-Białej. Bartek jest uczniem
dopiero II klasy szkoły podstawowej, a już
ma 1,62 m wzrostu! Dobre warunki odziedziczył zapewne po rodzicach – również
koszykarzach. Klub zasilił także jeden chłopiec z Jastrzębia-Zdroju, pozostali mieszkają
w Pawłowicach.
Co dalej?
- Mamy mnóstwo planów – z podekscytowaniem opowiada prezes Markiewicz – Zamierzamy organizować dzieciom mecze z innymi
klubami co najmniej raz w tygodniu. Chcemy założyć też sekcję dziewczynek. W połowie 2011 r.
wyjedziemy na spotkanie z Marcinem Gortatem
– koszykarzem NBA. Planujemy huczne obchody
rocznicy powstania UKS w listopadzie 2011 r.,
chcemy wynająć salę specjalnie dla „Wojanów”,
a w przyszłości zabiegać o utworzenie sportowej
klasy lub szkoły – trzeba myśleć o wyszkolonych
maluchach, które skończą 13 lat.
- Prowadzimy stały nabór – dodaje sekretarz UKS Wojan Bartosz Zalewski – Zapraszamy do klubu wszystkich chętnych. Przedstawiciele zarządu UKS zgodnie twierdzą,
że przez sport można wychować młodzież
zdyscyplinowaną i zmotywowaną, a zacząć najlepiej jak najwcześniej. - By dzieci nie
siedziały przed komputerem, nie krzywiły się,
nie tyły – akcentuje prezes – Potrzebne nam
wsparcie finansowe oraz ludzie, którzy chcą
zrobić coś dobrego dla maluchów. Zachęcam do
zakładania klubów sportowych, nie tylko koszykarskich. Promowanie aktywności fizycznej jest
naszym celem i liczę, że na dobrych chęciach się
nie skończy. JP

zdj. archiwum UKS Wojan

Zatrudnię
lakiernika
samochodowego
Mali koszykarze w trakcie rozgrywek w Ostrawie.

tel. 504 269 645

Możesz zamówić książkę przez Internet
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach chce iść z duchem
czasu, a ponieważ czasy mamy takie, że wszystko można zamówić
przez internet, to biblioteka postanowiła stworzyć katalog elektroniczny, dzięki któremu można zamówić książki siedząc przed
komputerem w swoim domu.
- Już od jakiegoś czasu mamy swoją stronę
internetową www.bibliotekapawlowice.pl, którą cały czas aktualizujemy i unowocześniamy,
dostosowując do potrzeb naszych czytelników
– mówi Halina Mańka, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pawłowicach. – Nowością wprowadzoną w grudniu jest katalog
elektroniczny.

To nic innego jak umieszczony w internecie wykaz książek znajdujących się w bibliotece. Każdy, kto poda bibliotekarzowi
wybrane przez siebie hasło, będzie mógł zalogować się na stronie biblioteki i korzystać
z dostępnych funkcji katalogu. Może sprawdzić stan swojego konta w bibliotece, liczbę
wypożyczonych woluminów, a także to

czy któryś z nich nie jest za długo przetrzymywany w domu. Przeglądając katalog
można również zamówić wybraną przez
siebie książkę.
Elektroniczny system ułatwia wypożyczanie, ale także pomaga przy ściąganiu należności książkowych. – Program biblioteczny
posiada funkcję automatycznego wyodrębniania
zaległości i naliczania kary za zbyt długie przetrzymywanie woluminów – wyjaśnia dyrektorka. Lepiej więc nie zwlekać, i oddać wypożyczone książki.
Sabina Bartecka
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Podatki na 2011 rok

Uchwała Nr XXXVIII/406/2010
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. Nr 96, poz. 620 wraz z późniejszymi zmianami/ po pozytywnej opinii Komisji
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1.
Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawłowice
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,66 zł,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni użytkowej - 19,90 zł,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,82 zł,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł.,
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,30 zł,
6) od budowli - 2% ich wartości,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem
związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,78 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,25 zł z wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków pod symbolem "dr" - 0,05 zł,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni
§ 2.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości poza zwolnieniami ustawowymi grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
- zajęte przez gminne jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- zajęte przez samorządowe instytucje kultury i wykorzystywane do
prowadzenia własnej działalności kulturalnej
- zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem ich części
przeznaczonych na działalność gospodarczą
- zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem ich części przeznaczonych na
działalność gospodarczą
- zajęte na cmentarze
- zajęte na działalność charytatywną
- stanowiące własność mienia komunalnego nie oddane w posiadanie zależne
- rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, urządzenia kanalizacji deszczowej - stanowiące mienie komunalne.
§ 3.
W/w podatek od osób fizycznych pobierają powołani inkasenci lub
jego pobór odbywa się przez bezpośrednią wpłatę na konto Urzędu Gminy
Pawłowice.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
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§ 5.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej "Racje Gminne".
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXVI/305/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia
27 października 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
mgr Franciszek Dziendziel

Uchwała Nr XXXVIII/407/2010
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 wraz
z późniejszymi zmianami/ i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr
95, poz. 613 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr
8 poz. 60 wraz z późniejszymi zmianami/ po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki
i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1.
Określa się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży:
a) w sołectwie Golasowice, Pielgrzymowice, Krzyżowice, Pawłowice
i Warszowice w obrębie 20 m od kościołów oraz na placu usytuowanym pomiędzy budynkami Osiedlowego Domu Kultury i domu socjalnego przy ulicy Polnej - 20,00 zł,
b) w pozostałych miejscach na terenie gminy w wysokości 50,00 zł.
§ 2.
Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie sprzedaży na Rynku w
Pawłowicach w czasie organizowanych przez Gminę Pawłowice jarmarków.
§ 3.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4.
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 5.
Poboru opłaty dokonują inkasenci określeni w odrębnej uchwale Rady
Gminy.
§ 6.
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Pawłowice.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 8.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej "Racje Gminne".
§ 9.
Traci moc Uchwała Nr XVIII/219/2008 z dnia 28 października 2008
roku w sprawie opłaty targowej.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
mgr Franciszek Dziendziel

Kultura i sport

Najlepsi pływacy w Pawłowicach
25 klubów, 358 zawodników i 1225 startów indywidualnych
– te liczby ilustrują przebieg pierwszej ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej imprezy pływackiej w Pawłowicach, bo na zawodach
pojawił się klub ze Słowacji.

zdj. JP

nizację mitingu, który stał na najwyższym
poziomie. Nad sprawiedliwym współzawodnictwem czuwało 15 sędziów z Polskiego
Związku Pływackiego z sędzią głównym
Aleksandrem Bieleckim. Każdy zawodnik
wyczytywany był z imienia i nazwiska
przez konferansjera Marka Biernata z podaniem toru, z którego startuje i nazwą reprezentowanego klubu. Dzieci miały zapewniony posiłek i miejsce odpoczynku w postaci
rozłożonych materaców i krzesełek w GOS.
Poza dotacjami z Urzędu Gminy udało się
uzyskać pieniądze od wielu sponsorów, którzy oprócz udzielenia wsparcia finansowego, przeznaczyli na rzecz konkursu wiele
nagród – pośród uczestników rozlosowano
m.in. konsolę PSP, aparat fotograficzny, telefon komórkowy i śpiwór. Każdy zawodnik
otrzymał dyplom i upominek, a najlepsi także medale i puchary. - Najważniejsze jest to,
że tak wiele osób korzysta z basenu, że
dzieci chcą pływać. To mało widowiskowy sport, ponadto trzeba swoje wypływać, żeby coś osiągnąć – mówi prezes UKS Aquatica Grzegorz Szylder.
– W tym roku chcieliśmy spróbować
czegoś innego, żeby przyciągnąć więcej
ludzi do Pawłowic – dodaje – Mam nadzieję, że będziemy organizować kolejne
edycje mitingu.
Imprezę, która trwała od rana
udało się zamknąć zgodnie z pla-

Tego nie można przegapić!
Koncert noworoczny
6 stycznia, godz. 18.00,
Kościół Podwyższenia Krzyża Św.
w Pawłowicach Osiedlu
Święto Trzech Króli będzie okazją do
wspólnego kolędowania. W koncercie
pt. "Kolędujmy Małemu" wystąpią zespoły
"Talizman", "Margo", chór Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Publicznego nr 2.
Zapraszamy mieszkańców do wysłuchania
koncertu i wspólnego śpiewania.
Kabaret Pod Wyrwigroszem
8 stycznia, godz. 18.00,
sala widowiskowa GOK Pawłowice
Zapraszamy na występ kabaretu "Pod
Wyrwigroszem". Bilety w cenie 40 zł do nabycia w biurze GOK.
Koncert w Pniówku
9 stycznia, godz. 17.00,
Dom Ludowy Pniówek
Koło Gospodyń Wiejskich i zespół Retro
z Pniówka zapraszają na koncert noworocz-

ny w Domu Ludowym w Pniówku. W programie występy zespołów młodzieżowych
i koncert pieśni lirycznych.
Przegląd jasełek
12 stycznia , godz. 9.00,
sala widowiskowa GOK Pawłowice
Już po raz dwunasty odbędzie się Gminny Przegląd Jasełkowo–Szopkowy, podczas którego zaprezentują się przedszkolaki,
uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów
gminy Pawłowice.
Teatrzyk dla dzieci
21 stycznia, godz. 16.00,
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
Zapraszamy na przedstawienie dla dzieci
pt. "Lis Przechera" w wykonaniu teatru PTAK
z Bielska- Białej.
Grupa MoCarta
9 lutego, godz. 18.00, GOK Pawłowice
Wszystkich miłośników humoru i muzyki zapraszamy na występ Grupy MoCarta.
Bilety w cenie 45 zł do nabycia w biurze GOK.

zdj. JP

Miting odbył się 11 grudnia na basenie
„Wodny Raj” w Gminnym Ośrodku Sportu i przyciągnął do Pawłowic rzesze młodych pływaków. - Musieliśmy przed czasem
zamknąć listę startową i odmówić 7 klubom
uczestnictwa, chętnych było zbyt wielu w stosunku do naszych możliwości organizacyjnych –
mówi członek zarządu UKS Aquatica Robert
Gruca, główny organizator imprezy. Zawody oprócz niego otwarli wicewójt Marian
Bęben, dyrektor GOS Bożena Wróbel oraz
prezes UKS Aquatica Grzegorz Szylder. Do
Pawłowic przyjechały głównie kluby ze Śląska, a także "Nereus Żylina" ze Słowacji. W
mitingu wzięły udział dzieci w wieku 6-13
lat, pokonując różne dystanse w wielu kategoriach. Początkowo planowano też sztafety, ale ogromna liczba uczestników uniemożliwiła przeprowadzenie tej konkurencji.
Warto podkreślić trud włożony w orga-

nem, o godz. 18.30, co przy tak dużej liczbie
pływaków można uznać za ogromny sukces. W organizację zawodów charytatywnie
zaangażowało się ok. 40 osób. Miting zorganizowany został przez UG, GOS i UKS Aquatica i zamknął kalendarz imprez pływackich
na Śląsku. Czy na stałe wpisze się w grafik
śląskich, a może nawet polskich pływaków
– czas pokaże. JP

Dekoracja dwunastolatków startujących
na dystansie 50 m stylem dowolnym.

Kluby w ferie
- GUKS GWAREK - organizuje treningi z koszykówki wraz z wyjazdami na narty od 24
do 29 stycznia, szczegóły pod numerem 50654-04-17
- UKS JEDYNKA - zajęcia z piłki ręcznej
i siatkówki (chłopcy: 17, 19, 21 stycznia,
dziewczyny: 24, 26, 28 stycznia). Więcej informacji: Adam Kopeć, tel. 608-47-05-05.
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz
Rozwoju Wsi - nauka tańca dla dzieci i młodzieży, zajęcia w poniedziałki i w czwartki
w szkole w godzinach 9.00-11.00 Więcej informacji: Beata Wala, tel. 608-246-554.

Co robić
w ferie?

W tym roku wyjątkowo szybko,
bo już 14 stycznia rozpoczynają
się ferie zimowe.
Na czas zimowego odpoczynku Gminny
Ośrodek Kultury w Pawłowicach przygotowuje dla dzieci w wieku 7-12 lat zimowisko.
Spotkania odbywać się będą od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 – 14.00. W pierwszym tygodniu ferii (17-21 stycznia) w
Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach
przy ul. Zjednoczenia 67, a w drugim (24-28
stycznia ) w Domu Kultury w Pawłowicach
Osiedlu. Zapisy przyjmowane są w biurze
GOK w godz. 8.00 – 14.00 oraz w biurze lub
świetlicy DKO w godz. 9.00 – 19.00.
Opłata za turnus wynosi 60 zł. W programie wyjazdy do Zatoru, teatru Banialuka
i zabawy na śniegu.
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Informacje i ogłoszenia
Telefon komisariatu w Paw³owicach 47-21-997 czynny ca³¹ dobê
Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

KRONIKA POLICYJNA

Ukradli grzejniki
Nieznany sprawca z niezabezpieczonego budynku mieszkalnego ukradł cztery
grzejniki żeliwne o wartości około 300 zł
na szkodę mieszkanki Mizerowa. Kradzież
miała miejsce 10 grudnia o godz. 15.20
przy ul. Szkolnej w Krzyżowicach.
Kradzież przed świętami
6 tys. zł padło łupem złodzieja tuż przed
świętami. Nieznany sprawca z pomieszczenia biurowego prywatnej firmy przy

ul. Mickiewicza w Pawłowicach dokonał
kradzieży pieniędzy, laptopa marki Dell
wartości 1800 zł oraz kompletu tablic rejestracyjnych. Kradzież miała miejsce 21
grudnia.
Włamanie na osiedlu
Nieznany sprawca włamał się do mieszkania znajdującego się w Pawłowicach
Osiedlu. Jego łupem padły pieniądze i złota
biżuteria. Straty oszacowano na 5,6 tys. zł.
Oprac. bs

Konsultacje społeczne
tatów. Organizator zapewnia materiały
szkoleniowe oraz lunch.
Urząd Gminy Pawłowice

Urząd Gminy Pawłowice zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbędą się
w środę 19 stycznia o godzinie
15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach przy ulicy
Zjednoczenia 67.
Przedmiotem spotkania będzie wspólne
opracowanie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pawłowice. Przedstawione
zostaną możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inicjatywy lokalne zgłoszone w 2010 roku przez
mieszkańców.
Spotkanie odbędzie się w formie warsz-

Konsultacje Społeczne będą realizowane w ramach projektu pod nazwą ”Projekt na miarę potrzeb – Urząd Gminy Pawłowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

GOS w ferie
W okresie ferii zimowych lodowisko
będzie czynne tak jak w weekendy już od
9.30 do 21.00. Ponadto w godzinach od
9.30 do 15.00 na łyżwach poślizgamy się
taniej (bilety w cenie 4 i 2 zł).
Promocyjne ceny biletów będą obowiązywać również na basenie. W godzinach
7.00-15.00 od poniedziałku do piątku za
bilety zapłacimy 8 i 4 zł.

Powstaje młodzieżowa
orkiestra kameralna
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat do udziału w tworzeniu młodzieżowej orkiestry kameralnej.
Projekt skierowany jest do instrumentalistów, uczniów szkół muzycznych II
stopnia, zamieszkałych na terenie gminy
Pawłowice. Spotkanie organizacyjne odbę-

dzie się w sobotę, 8 stycznia o godz. 9.00
w GOK, sala nr 5. Bliższych informacji
może udzielić koordynator projektu Marek
Lucjan, tel. 32/47 22 570.
Sponsorami nowego zespołu są Gmina
Pawłowice i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Plan dla Pawłowic i Warszowic
Został wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice w gminie Pawłowice obejmującego obszar wschodniej części gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt można
oglądać do 31 stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, pok.
nr 5, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30–14.30, we wtorki od 7.30
– 16.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się 12 stycznia 2011r. o godz. 15.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 64. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu,
może wnieść uwagi. Należy je składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2011 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/ 4756 315.
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Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 lub 112.
Policja: tel. 997 lub 32/ 449 45 10
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: tel. 32 47 11 358 lub 992
Brak prądu w budynku - Pogotowie Energetyczne
w Gliwicach, tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego (lampy nie świecą lub
za wcześnie się załączają, za późno wyłączają) firma TOM - ELEKTRO tel. 32/ 471-07-66 lub do
Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 4756-334.
Awarie sieci wodociągowych - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 44
93 432, 44 93 433 (w godz. od 7.00 do
15.00) lub tel. 512 396 250, 509 922 931
(w pozostałych godzinach).
Awarie sieci kanalizacji - firma HEKTOBLOK
w Krzyżowicach przy ul. Zwycięstwa 2a, tel. 32/
47 23 600 wew. 109, 110; 602 703 650, 608 296
492 (linie czynne 24 h).
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi numerami: 512 119 703
(Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice,
tel. 32/ 47 21 119.

Ważne telefony
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
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie
– (32) 210 11 33

Harmonogram
zbiórki odpadów
w 2011 roku!
Od początku 2011 roku firmy zbierające
odpady komunalne na terenie gminy Pawłowice wprowadzają nowe harmonogramy
zbiórek odpadów segregowanych.
Dokładne terminy zbiórek dostępne są na
stronie internetowej www.pawlowice.pl w
aktualnościach oraz zakładce informator ochrona środowiska - gospodarka odpadami.
Informacje o datach zbiórek otrzymają też
mieszkańcy od firm zajmujących się wywozem śmieci segregowanych.

Uwaga
podatnicy!
Organ podatkowy przypomina właścicielom gospodarstw rolnych i nieruchomości, że
o wszelkich zmianach dotyczących wielkości
powierzchni gospodarstwa, sposobu wykorzystania pomieszczeń, kupnie – sprzedaży,
darowiźnie oraz zmianie adresu zamieszkania
należy powiadomić Urząd Gminy w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmian. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze zgodnie
z przepisami ustawy karno-skarbowej.
Druk zeznania podatkowego – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach, lasach dostępny jest na
stronie internetowej www.pawlowice.pl – BIP
– podatki i opłaty – plik do pobrania.

Ogłoszenia

LECZENIE PIJAWKĄ LEKARSKĄ
Starszy dyplomowany masażysta,
pracownik oddziału rehabilitacji
– certyfikowana hirudoterapeutka
Leczenie chorób:
żylaki, zakrzepowe zapalenie żył,
choroba niedokrwienna kończyn dolnych
(miażdżyca, burger), trudno gojące się rany,
obrzęki powypadkowe, hemoroidy
niektóre choroby kobiece,
bezpłodność, impotencja, prostata,
rwa kulszowa, zapalenie korzonków,
bóle reumatyczne stawów, choroby kręgosłupa
i nerek, choroby i bóle serca, nadciśnienie,
niedociśnienie, wysoki cholesterol,
choroby płuc i oskrzeli,
wrzody żołądka i dwunastnicy,
niektóre alergie i choroby skóry, nerwica,
agresja, depresja, histeria.
Rejestracja telefoniczna: 511 11 37 73
Pawłowice, ul. Pszczyńska 8

SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI
przy ul. Polnej w Pawłowicach
poleca między innymi:
- suche karmy na wagę
(ROYAL CANIN, PURINA, Pedigree, Chappi, Kitekat
• dla psów od 4,90 zł/kg

Na życzenie Pacjentów

W STYCZNIU 2011r. powtarzamy
promocję: TARCZYCA POD KONTROLĄ
Sprawdź „ZA PÓŁ CENY” hormony tarczycy:
TSH 18 zł – 9 zł
FT4 18 zł – 9 zł

(+ pobranie)

BEZ SKIEROWANIA !!!

AKTUALNE PROMOCJE NA:
www.wroclawska20.pl

• dla kotów od 7 zł/kg
- mieszanki zbożowe dla zwierząt

LABORATORIUM

mgr Marek Tarczałowicz (punkt pobrań Diagma)

• słonecznik 3,30 zł/kg
• mieszanka gryzoń 2,80 zł/kg

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE
www.magnus-elektryka.pl

Oferujemy w niskich cenach:
- kable i przewody
- wyłączniki i gniazdka
- bezpieczniki
- lampy i żyrandole
- żarówki
- baterie
- wiele, wiele innych...
Pawłowice
ul. Zjednoczenia 18
tel. 32 441 84 57
e-mail: pawlowice@magnus-elektryka.pl

Pawłowice, ul. Świerczewskiego 17, tel. 32/ 472 27 59
Czynne: od poniedziałku do soboty
od 7.30 - 9.00

Chempest Jastrzębie-Bzie
ul. Stawowa 6,
tel. 32 470 27 28, kom. 600 279 656

UWAGA NOWOŚCI!
• EKO GROSZEK WORKOWANY
- opakowania 25 kg
- wysoka jakość!
- niska zawartość popiołu!
• OLEJ NAPĘDOWY W OPAKOWANIACH 200l i 1000l
DOWÓZ OD 1 tony GRATIS!

• środki ochrony roślin • nawozy • nasiona
• maszyny rolnicze • skup płodów rolnych
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Galeria

Nasz pawłowicki śnieżny jarmark!
Więcej sprzedających, więcej muzyki i jeszcze więcej świątecznego klimatu – taki okazał się tegoroczny trzeci bożonarodzeniowy
jarmark.
Golasowic i Pniówka kusiły świątecznymi wypiekami oraz chlebem i smalcem.
Dla odwiedzających przygotowano kilka
innych atrakcji, w tym występy pawłowickich mażoretek, zespołów Harmonia z
Krzyżowic, kwintetu wokalnego „Na obcasach” z Pawłowic oraz chóru AF Music
z Żor. Prawdziwą niespodzianką okazał
się krótki koncert pracowników Urzędu
Gminy, którzy zaskoczyli umiejętnościami wokalnymi, śpiewając kolędy. Koncert, który rozpoczął jarmark, prowadziła Otylia Trojanowska, Ślązaczka Roku
2009. Nastrojowa muzyka wlała ciepło
do naszych serc, bo ścisnął mróz i nawet
przy minus 10 stopniach, rynek wypełniły tłumy ludzi. Pawłowiczanie polubili
świąteczny jarmark, a wielu z nich nie
wyobraża już sobie świąt bez straganów
pachnących zieloną choinką i bożonarodzeniowymi piernikami. bs

Fotoreportaż Sabina Bartecka

Debiutujący dwa lata temu jarmark
spotkał się z życzliwym przyjęciem pawłowiczan i mieszkańców ościennych miejscowości. Sercem pięciodniowej imprezy
był rynek przy urzędzie, gdzie stanęło
sześć udekorowanych świątecznie drewnianych domków, które na czas trwania
kiermaszu wypełniły bożonarodzeniowe
smakołyki i ozdoby na choinkę i do domu.
Od soboty do czwartku przed świętami można było degustować barszcz
czerwony z krokietem, piernik, kołocz,
pączki i grzaniec. Wszystko za darmo, bo
urzędowi udało się pozyskać sponsorów.
Jarmark był także znakomitą okazją, by
uzupełnić wystrój swojej świątecznej choinki o niebanalne ozdoby wykonane tradycyjnymi technikami przez miejscowych
twórców ludowych oraz młodzież szkolną i zakupić drobne prezenty dla swoich
bliskich. Stoiska gospodyń z Warszowic,

Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.
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W roli aniołka zadebiutował
Dawid Domżalski.

