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Ponad 6 mln 
złotych chce w tym 
roku przeznaczyć 

gmina na 
inwestycje 

kubaturowe, czyli 
remonty i budowy 
nowych obiektów
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Warszowice mają 
nowego sołtysa!

Pojadą na obóz za 
pieniądze z Unii

Zajęcia origami w bibliotece  
w Golasowicach. Ferie, ferie... i po feriach

Zimowisko na pawłowickim osiedlu było super! Taneczne ferie w Krzyżowicach.

Spotkanie z czarodziejką 
w bibliotece w Pawłowicach.

Licealiści w czasie ubiegłorocznego obozu w Wierchomli.
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Nowoczesny szaro-zielony biurowiec powstał  
w Krzyżowicach. To nowa siedziba pawłowickich Wodociągów.

KRZYŻOWICE

Aktualności

Racje Gmin ne 2

Inwestycje obejmowały drogi: boczną 
ul. Słowackiego w Golasowicach, ul. Kasz-
tanową w Jarząbkowicach, ul. Szkolną w 
Krzyżowicach, ul. 22 Lipca i boczny odcinek  
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach. Najwięk-
szymi inwestycjami 2010 roku były napra-
wy ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach 
oraz ul. Pszczyńskiej w Warszowicach.  
W ubiegłym roku udało się również wyko-
nać parking na 21 miejsc przy ul. Pukow-
ca w Pawłowicach Osiedlu oraz rozpocząć 
budowę chodnika przy DW 938 w Jarząb-
kowicach. Inwestycja będzie kontynuowa-
na w tym roku. Na 2 lata zaplanowano 

Inwestycje drogowe w 2010 i 2011 roku
Pięć kilometrów dróg wyremontowano w ubiegłym roku w naszej 

gminie. Na inwestycje drogowe wydano aż 7,3 mln zł.

także przebudowę drogi bocznej ul. Ma-
rii Konopnickiej w Golasowicach. W 2010 
roku została opracowana niezbędna doku-
mentacja, uzyskano pozwolenie na budowę 
i wybrano wykonawcę. W tym roku, jak 
tylko pozwoli na to pogoda, ruszą prace. 
Podobnie będzie w przypadku innych in-
westycji zaplanowanych w zeszłorocznym 
budżecie, ale niezrealizowanych z powodu 
złych warunków atmosferycznych. Prace 
zostaną wznowione m.in. w Krzyżowicach, 
gdzie przy Domu Ludowym budowany jest 
parking.

8 mln na drogi
Równie dużo na 

drogach będzie się 
działo w tym roku. 
Do budżetu wpi-
sano ponad 20 in-
westycji za łączną 
kwotę 8 mln zł. 

W Golasowi-
cach zaplanowano 
remont ul. Kra-
szewskiego i Kor-
czaka. Inwestycja 
będzie realizowa-
na wspólnie z po-
wiatem pszczyń-
skim, w ramach 

środków z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych tzw. schetynó-
wek. Z tego programu wspólnymi siłami 
gminy i powiatu mają zostać przebudo-
wane również ulice Powstańców oraz Si-
korskiego w Pielgrzymowicach. Ponadto 
gmina zarezerwowała środki finansowane 
na kontynuowanie przebudowy chodni-
ka przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach. 
W tym wypadku gmina oczekuje wkładu 
własnego powiatu i podpisania stosow-
nej umowy o współpracy samorządowej. 
    W tym roku nowy asfalt zostanie po-
łożony na ul. Kwiatowej w Jarząbkowi-
cach, na kolejnym odcinku ul. Szkolnej  
w Krzyżowicach, a także na ul. Wierzbowej,  
ul. Groblowej (I etap) w Pielgrzymowicach 
oraz Słowików w Pniówku. Na osiedlu  
w Pawłowicach gmina chce wyremontować 
ul. Wąską oraz drogi boczne ul. Polnej (wraz 
z parkingiem i oświetleniem) i ul. Górniczej 
(Górnicza 2). Natomiast w Warszowicach 
zaplanowany jest remont ul. Łąkowej. Gmi-
na zamierza także opracować dla tego so-
łectwa projekt budowy parkingu przy ko-
ściele. Powodzenie inwestycji zależeć będzie 
jednak od tego, czy gmina pozyska od para-
fii potrzebne grunty. Do projektu budżetu 
na 2011 rok wpisano także opracowanie 
projektu budowy sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych na ul. Świerczewskie-
go w rejonie skrzyżowania z ul. Górniczą  
w Pawłowicach. bs

Nowy 2011 rok okazał się przełomowy 
dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji. 3 stycznia otwarto nową siedzibę 
zakładu. – Do tej pory korzystaliśmy z po-
mieszczeń magazynowo-biurowych Gminnego 
Zespołu Komunalnego przy ul. Mickiewicza w 
Pawłowicach – mówi dyrektor GZWiK To-
masz Herok. - Jednak w związku z przejęciem 
obsługi oczyszczalni biologicznej i mechanicznej 
w Krzyżowicach, postanowiliśmy rozbudować 
znajdujący się przy ul. Zywcięstwa 2c budynek 
administracyjno-techniczny.

Zobacz nową siedzibę GZWiK

Dzięki inwestycji niepozorny budynek 
służący pracownikom zajmującym się ob-
sługą oczyszczalni przeobraził się w okazały 
biurowiec. Na parterze swoje pomieszczenia 
mają pracownicy obsługi oczyszczalni ście-
ków oraz pogotowia wodociągowego. Jest 
też laboratorium, które zajmuje się badania-
mi wody oraz ścieków. 

Tuż przy wejściu znajduje się Punkt Ob-
sługi Klienta. Mieszkańcy uzyskają tam po-
trzebne informacje, a w razie potrzeby zo-
staną również skierowani do odpowiedniego 

biura. 
Pierwsze piętro budynku zajmują biura  

pracowników. Jest też salka konferencyjna 
oraz kasa. Teraz mieszkańcy nie będą mu-
sieli już jeździć do banku, aby dokonać nie-
zbędnych opłat. Zrobią je na miejscu.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym 
ciągu będzie prowadzona obsługa klientów 
GZWiK w Urzędzie Gminy w Pawłowicach. 

Sabina Bartecka

Nowe numery telefonów do 
GZWiK: 32/ 72 41 292, 32/ 72 41 272, 
601 439 119, faks 32/ 72 54 704.
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Prace przy budowie ulicy Pszczyńskiej w Warszowicach.
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O tym się mówi
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Podczas pierwszych trzech zebrań liderzy 
lokalnych społeczności zostali wybrani na 
kolejną czteroletnią kadencję. Wszyscy uzy-
skali prawie stuprocentową liczbę głosów. 
To dowód ogromnego zaufania wyborców 
i docenienia ich wysiłku oraz ciężkiej pracy. 
Gratulujemy zaufania i przypominamy, że 
sołtysi są wybierani w wyborach bezpo-
średnich, w tajnym głosowaniu. Zebrania 
w Pawłowicach i Pniówku prowadził prze-
wodniczący Franciszek Dziendziel, nato-
miast zebranie w Pielgrzymowicach radny 
Bolesław Oracz. 

Pawłowice
Cykl zebrań sprawozdawczo-wybor-

czych otworzyły Pawłowice. W zebraniu, 
które odbyło się 4 stycznia, uczestniczyło 
86 osób. Prawie wszyscy, bo 83 osoby glo-
sowały na obecnego sołtysa Tadeusza Bań-
czyka. – Dziękuje za wszystkie głosy – mówił 
sołtys po ogłoszeniu wyników. – Cieszę się, 
że mogę pracować w środowisku, w którym pa-
nuje zrozumienie, a ludzie są życzliwi i otwarci.

Członkami rady sołeckiej zostali wy-
brani: Marian Dyrda, Joachim Konieczny, 
Tadeusz Lebioda, Janusz Nowak, Tadeusz 
Sereta, Edward Folek oraz Teresa Stachur-
ska. Do komisji rewizyjnej zostali powołani: 
Henryk Klepek, Alfred Kołodziej i Benedykt 
Czajkowski.

Sołeckie zebrania wyborcze są też okazją 
do spotkania z wójtem i przedyskutowania 
problemów oraz bolączek poszczególnych 
sołectw. Wśród wniosków wysuwanych 
pod adresem władz wyższych szczebli domi-
nowały wspólne dla wielu wsi oczekiwania 
na poprawę stanu poszczególnych odcin-
ków dróg lokalnych, budowę chodników, 
lepsze oświetlenie miejscowości, poprawie-
nie bezpieczeństwa na drogach. 

W Pawłowicach zwrócono się o remont 
ul. Grzybowej, a także o budowę chodnika 
przy ul. Świerczewskiego (po stronie nume-
rów nieparzystych). – Jest taki ruch, że chcąc 
koło „Biedronki” przejść z dzieckiem na dru-
gą stroną ulicy, trzeba stać co najmniej 5-10 
minut – zauważył mieszkaniec. – Chodnik  
z pewnością rozwiązałby problem.

Z kolei mieszkaniec ul. Leśnej zwrócił się 
o oświetlenie drogi oraz drogę gospodarczą 
do pól przy DK 81, aby umożliwić rolnikom 
dojazd kombajnem lub ciągnikiem.

Pniówek
Zebranie w Pniówku (5 stycznia) było 

jednym z najkrótszych do tej pory. Trwało 

Trwają zebrania wiejskie. 
Wybieramy nowych sołtysów

W tym roku kończy się kadencja większości sołtysów i rad sołeckich 
w gminie Pawłowice. Jesteśmy na półmetku zebrań wyborczych. Swo-
ich przedstawicieli wybrali już mieszkańcy Pawłowic, Pniówka i Piel-
grzymowic. Wszystkie zebrania cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
uczestniczyło w nich prawie dwa razy więcej osób niż rok wcześniej.

niecałe dwie godziny. W wyborach przed-
stawicieli do rady sołeckiej uczestniczyło 49 
osób, z czego 47 głosowało na Zdzisława 
Goika, sołtysa Pniówka już od ośmiu lat. – 
Dziękuję za zaufanie – mówił. – Problemów w 
naszym sołectwie jest sporo, i mam nadzieję, że 
część uda nam się rozwiązać.  

Wybory zostały przeprowadzone bar-
dzo sprawnie, a Pniówek wyróżnił się także 
zaangażowaniem społecznym. Wiele osób 
wyraziło chęć działania w radzie sołeckiej, 
dlatego nie było problemów z wyborem od-
powiednich osób. Kandydatów było nawet 
więcej niż miejsc. Najwięcej głosów otrzy-
mali: Helena Matera, Bernard Wowra, Hen-
ryk Foltyn, Marek Hanslik, Czesław Lebio-
da, Tadeusz Tomkiewicz i Damian Glanc. Do 
komisji rewizyjnej zostali wybrani: Edward 
Smyła, Grażyna Kozieł oraz Janusz Kościel-
ny.

 W wolnych głosach pytano wójta  
o odszkodowania za plony, remont ul. Orlej  
w kierunku Krzyżowic oraz niszczenie dróg 
gminnych przez samochody ciężarowe. Je-
den z mieszkańców zaproponował, aby linia 
autobusowa 303 została wydłużona z Żor 
do Pniówka lub nawet do liceum w Pawło-
wicach. Umożliwiłoby to dojazd młodzieży 
do szkół. Inny zasugerował, aby w czasie 
ferii zimowych zorganizować w Domu Lu-
dowym zajęcia dla dzieci i młodzieży. – Nie 
każdy rodzic może zawozić dzieci do Pawłowic, 
a tutaj byłyby one na miejscu i miałyby co robić 
na czas zimowej przerwy od zajęć szkolnych – 
argumentował.

Pielgrzymowice
Cztery lata temu mieszkańcy zmienili 

sołtysa. Teraz potwierdzili swój wybór, bo 
Iwona Baron została po raz drugi sołtysem. 
Otrzymała 117 głosów od 122 obecnych 
mieszkańców. – Nie spodziewałam się tylu 
głosów – mówiła pani sołtys w czasie zebra-
nia. – Obiecuję, że będę otwar-
ta na wasze uwagi i sugestie, 
a wszystkie zgłoszone sprawy 
będę przekazywać wójtowi i 
radnym.

W czteroletniej pracy pani 
sołtys pomoże rada sołecka, 
do której wybrano: Miro-
sława Orszulika, Bronisła-
wa Kiełkowskiego, Mariana 
Kiełkowskiego, Maksymilia-
na Penkalę, Małgorzatę Kieł-
kowską, Marka Kiełkowskie-

go i Jerzego Lebiodę. Skład komisji rewizyj-
nej zasilili: Stanisław Paraluk, Karol Cieśla  
i Henryk Opacki. 

Zapytania mieszkańców dotyczyły re-
montu ul. Borowej oraz budowy oświetle-
nia przy ulicy Jastrzębskiej i chodnika przy  
ul. Zebrzydowickiej. – Są na tych drogach od-
cinki bardzo niebezpieczne: nieoświetlone, wą-
skie i pełne zakrętów. W takiej sytuacji nie trze-
ba wiele, aby doszło do wypadku i nieszczęścia 
– argumentował mieszkaniec. Zapropono-
wano również postawienie tablicy ogłoszeń 
przy ul. Podlesie oraz zabudowanie pro-
gów zwalniających na ul. Ruptawskiej. Na 
wszystkie zgłoszone pytania wójt udzielił 
odpowiedzi. Wnioski mieszkańców trafią na 
spotkania rady sołeckiej, która przeanalizuje 
je pod kątem ważności i kolejności realizacji. 
O tym, które zostaną wykonane i kiedy się 
to stanie, zdecyduje Rada Gminy.

Przed nami jeszcze jedno zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze: 26 stycznia o godz. 
16.00 w Jarząbkowicach. W Golasowicach 
i Krzyżowicach wybory odbyły się w po-
przednich latach. Dlatego w tym roku pla-
nowane są tylko zebrania sprawozdawcze 
rady sołeckiej. Odbędą się one 9 lutego (Go-
lasowice) i 12 lutego (Krzyżowice). bs
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 Z ostatniej chwili 

Mieszkańcy Pielgrzymowic poparli kandydaturę Iwony Baron.

Nowy sołtys Warszowic
Warszowice mają nowego sołtysa. 

Podczas zebrania, które odbyło się 13 
stycznia, Franciszek Gruszka – sołtys od 
stycznia 1999 roku – nie wyraził zgody 
na dalsze kandydowanie.

Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury 
na jego następcę. O funkcję sołtysa ubie-
gali się: Andrzej Szaweł i Anna Pławecka. 
W głosowaniu wzięło udział 113 osób. 
Oddano 111 ważnych głosów. Najwięcej 
osób poparło Andrzeja Szawła, na którego 
swój głos oddało 65 osób. 

Nowy sołtys ma 55 lat. Jest żonaty, 
ma troje dzieci. Pracuje w KWK „Krupiń-
ski”, gdzie jest głównym inżynierem BHP 
i pełnomocnikiem dyrektora ds. zintegro-
wanego systemu zarządzania.

Więcej informacji o zebraniu w War-
szowicach i nowym sołtysie w kolejnym 
wydaniu gazety. bs
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K o n k u r s , 
którego orga-
nizatorem była 
KRUS, odbył 
się w Powiato-

wym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki  

Zna się na rolnictwie jak mało kto!
Tomasz Gałuszka, młody mieszkaniec Pawło-

wic zdobył pierwsze miejsce w I Wojewódzkim 
Finale Konkursu dla Młodzieży „Bezpieczna Pra-
ca w Rolnictwie”. 

W zeszłym roku wydano 55 pozwoleń na 
budowę nowych budynków mieszkalnych, 
15 na budynki usługowe,12 na budynki go-
spodarcze oraz garaże. To nieco mniej niż  
w zeszłym roku, kiedy to wydano 62 pozwo-
lenia na budowę budynków mieszkalnych, 
ale i tak bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, 
że z powodu kryzysu gospodarczego otrzy-
manie kredytu na budowę nowego domu nie 
jest już tak łatwe. 

W naszej gminie najwięcej buduje się  
w Pielgrzymowicach i Pawłowicach. W ze-
szłym roku w pierwszym z tych sołectw 
zakończono budowy aż 19 domów, a w 
Pawłowicach 9. Na trzecim miejscu plasu-

Budownictwo się rozwija
Gmina Pawłowice w dalszym ciągu jest atrakcyjnym miejscem do 

zamieszkania. Ludzie chcą się tutaj osiedlać i zakładać działalność 
gospodarczą. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba budynków znajdu-
jących się naszej gminie wzrosła o około 10 proc.

ją się Golasowice, gdzie oddano do użytku  
7 budynków. W tym roku może się to zmie-
nić, bo po raz pierwszy od wielu lat wyda-
no mniej pozwoleń na inwe-
stycje w Pielgrzymowicach. 
Prawdopodobnie z powodu 
planowanej eksploatacji wę-
gla i możliwych szkód gór-
niczych mieszkańcy posta-
nowili wybudować się gdzie 
indziej. Najczęściej wybierali 
Pawłowice (19 pozwoleń) 
oraz Golasowice (11). W Piel-
grzymowicach ma powstać 
tylko 10 obiektów.  bs
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w Pszczynie. Startowało w nim 22 uczniów 
z 11 szkół województwa śląskiego. Tema-
tyka konkursu obejmowała zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem pracy w go-
spodarstwach rolniczych i ogrodniczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem korzy-

stania z  urządzeń i maszyn stosowanych  
w rolnictwie. 

Tomasz Gałuszka jest uczniem IV kla-
sy Technikum Rolniczego w Pszczynie.  
W 2009 roku zajął I miejsce w finale etapu 
wojewódzkiego Olimpiady Młodych Pro-
ducentów Rolnych. Za swoje osiągnięcia 
w nauce i konkursach został w 2010 roku 
laureatem gminy Pawłowice w programie 
stypendialnym „MOTYWACJA”. bs

Sołectwa Budynki 
mieszkalne

Budynki 
usługowe

Budynki 
gospodarcze Garaże

Golasowice 7 - - -
Jarząbkowice 1 - 1 1
Krzyżowice - - - -
Pawłowice 9 3 1 1
Pielgrzymowice 19 - 1 -
Pniówek 2 1 - -
Warszowice 5 1 - -
Razem 45 5 3 2

budynki
mieszkalne

inne 
budynki

Rok 2005 42 17
Rok 2006 25 11
Rok 2007 49 10
Rok 2008 67 4
Rok 2009 43 28

Budynki zgłoszone w PINB Pszczyna 
do użytkowania na terenie Gminy 
Pawłowice w latach poprzednich:

Budynki i obiekty budowlane zgłoszone 
do użytkowania w 2010r.   

Tragicznie rozpoczął się ten rok. W nocy 
z piątku na sobotę (7/8 stycznia) 45-letni 
górnik został zasypany podczas prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem stropu. Górnik 
pracował w czteroosobowej brygadzie, któ-
ra miała za zadanie zabezpieczyć strop przy 
ścianie wydobywczej. Do wypadku doszło 
po godzinie 2.30 na poziomie 830 metrów, 
kiedy górnicy kończyli już związane z tym 
prace. Mimo trwającej trzy godziny akcji 
ratunkowej, górnika nie udało się uratować. 
O godz. 5.27 lekarz stwierdził jego zgon. 
Mieszkaniec Drogomyśla miał żonę i córkę. 

Zginęło dwóch górników
W sobotę, 8 stycznia w Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" zgi-

nęło dwóch górników.

Był to pierwszy śmiertelny wypadek  
w tym roku w górnictwie i pierwszy  
w KWK „Pniówek. Niestety kilkanaście go-
dzin później okazało się, że nie ostatni tej 
tragicznej soboty. Kolejny wypadek w KWK 
„Pniówek” miał miejsce ok. godz. 19.30 
podczas prac związanych z demontażem 
szyn, służących do podwieszania zestawu 
aparatury elektrycznej w ścianie wydobyw-
czej. 38-letni mieszkaniec Chybia poślizgnął 
się, uderzając głową o przęsło przenośnika 
ścianowego. Doznał obrażeń głowy. Nie 
udało się go uratować pomimo trwającej 45 

minut reanimacji. Zmarły górnik miał żonę, 
osierocił dwoje dzieci. 

Obydwaj górnicy byli zatrudnieni  
w KWK „Pniówek” od wielu lat. - To byli 
doświadczeni górnicy, pracujący na bardzo 
niebezpiecznych oddziałach wydobywczych. 
Prawdziwi fachowcy – mówi Aleksander Szy-
mura, dyrektor ds. Pracy KWK „Pniówek”. 

W ciągu 37 lat istnienia KWK „Pniówe-
k”zginęło 37 górników. Do tej pory najtra-
giczniejszy dla tego zakładu wydobywczego 
był 2 stycznia 1987 roku, kiedy to w ciągu 
kilku godzin życie straciło dwóch górni-
ków. O godz. 15.00  zginął elektryk pracu-
jący pod ziemią, a o godz. 18.00 ślusarz.    

Rodzinom górników składamy wyrazy 
współczucia. bs

Bożenie Wróbel 
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Matki 

składają w imieniu Rady Gminy
oraz pracowników Urzędu Gminy

Wójt Gminy
Damian Galusek

Przewodniczący Rady Gminy 
Franciszek Dziendziel

Odeszli
śp. Edward Orszulik z Pawłowic, lat 60
śp. Józef Gaj z Pawłowic, lat 53
śp. Anna Balas z Golasowic, lat 81
śp. Iwona Kiełkowska z Pielgrzymowic, lat 57
śp. Józef Szelong z Pawłowic, lat 74
śp. Helena Ziebura z Krzyżowic, lat 67
śp. Tadeusz Grądzki z Pawłowic, lat 52
śp. Bogusław Łopatka z Pawłowic, lat 47
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Więcej mieszkańców, dużo urodzeń – taki 
był 2010 rok w statystykach Urzędu Gminy 
w Pawłowicach.

Jak wynika z przygotowanych podli-
czeń, gmina Pawłowice na koniec ubiegłego 
roku liczyła 18 tys. 55 mieszkańców. To  
o 56 osób więcej niż w końcówce roku 2009. 
Przybyło mieszkańców Golasowic, Pielgrzy-
mowic i Warszowic. Na pierwsze miejsce 
powróciły Pielgrzymowice (które w zeszłym 
roku zajmowały trzecią pozycję). Licz-
ba mieszkańców tego sołectwa wzrosła aż  
o 76 osób. Przybyło również mieszkańców 
Golasowic (47 osób więcej) oraz Warszowic  
(23 osoby). Największy spadek liczby miesz-
kańców zanotowały Pawłowice (mniej o 121 
ludzi). W pozostałych sołectwach różnice 
były niewielkie.

Jest nas coraz więcej!
Liczba mieszkańców gminy przekroczyła 18 tysięcy. Jeszcze nigdy 

gmina nie była tak liczna!

Inne dane mówią o tym, że zawarto  145 
związków małżeńskich, podczas gdy rok 
wcześniej na taki krok zdecydowało się 166 
par. W 2010 roku zmarło 131 osób, tyle 
samo, co w roku poprzednim. Urodziło się 
230 dzieci, o 8 mniej niż w roku 2009.

2006 2007 2008 2009 2010

Jarząbkowice 616 627 633 635 634

Golasowice 1214 1213 1235 1282 1329

Pielgrzymowice 2395 2433 2488 2525 2601

Krzyżowice 1037 1041 1034 1035 1036

Warszowice 1795 1815 1843 1884 1907

Pniówek 539 532 539 536 530

Pawłowice 9945 9890 9847 9762 9641

Razem 
mieszkańcy

17896 17914 17973 17999 18055

Urodzenia Śluby Zgony

2006 202 147 128

2007 214 154 127

2008 231 162 110

2009 238 166 131

2010 230 145 131

Jak zmieniała się liczba mieszkańców  
w poszczególnych sołectwach na przestrzeni 
ostatnich lat oraz liczbę małżeństw, urodzeń 
i zgonów, przedstawiają tabelki.    

Statystyki podają, że w ubiegłym roku 
w naszej gminie przyszło na świat 230 no-
worodków. Mimo że jest to nieco mniej, 
niż w 2009 roku, to i tak znacznie więcej 
niż 5 czy 6 lat wcześniej. 

Rok 2010 okazał się za to rekordowy 
pod względem liczby narodzin dziewczy-
nek. Podobnie jak w 2009 roku w naszej 
gminie urodziło się więcej noworodków 
płci żeńskiej, ale w 2010 roku ta różnica 
okazała się jeszcze większa. Dziewczynek 
było aż 126, a chłopców zaledwie 104. 

Rodzi się więcej dziewczynek!
- W Pawłowicach wciąż rodzi się dużo dzieci! - oznajmili pracow-

nicy Urzędu Gminy w Pawłowicach, analizując meldunki. 

Jest to trend odwrotny do ogólno-
polskiego, bo zgodnie ze statystykami 
GUS w Polsce od kilku lat systematycz-
nie rośnie liczba narodzin chłopców.  
Niezależnie od płci, widać wyraźnie, że 
od 2000 roku w Pawłowicach przybywa 
nowo narodzonych dzieci. – To w głównej 
mierze dlatego, że młode pokolenie mieszkań-
ców naszej gminy, które samo przyszło na 
świat w okresie wyżu demograficznego lat 
80., zaczęło zakładać rodziny – usłyszeliśmy  
w ewidencji ludności.

Już w 2006 roku liczba narodzin prze-
kroczyła 200. W 2007 roku w gminie 
przybyło 214 malutkich pawłowiczan. 
Rok później na świat przyszło 231 malu-
chów, a w 2009 padł, jak do tej pory re-
kord – 238 noworodków.  

Wzrost narodzin obserwowany jest  
w całym kraju. Na potomstwo decydują 
się bowiem nie tylko panie z wyżu demo-
graficznego z lat 80., ale również kobiety  
w wieku powyżej 35 lat. 

Najwięcej maluchów urodziło się  
w Pawłowicach (112), a najmniej w naj-
mniejszych sołectwach, czyli w Pniówku 
(9) i Jarząbkowicach (11). bs

Mimo że w Polsce wciąż najpopular-
niejszymi imionami są Anna i Krzysztof,  
w przedszkolach najczęściej słychać „Julia”  
i „Jakub”. To właśnie na te imiona rodzice 
decydują się najchętniej od kilku lat. W na-
szej gminie również. W 2010 roku w rankin-
gu popularności na pierwszym miejscu była 
Zuzanna, bo aż dziesięć dziewczynek otrzy-
mało takie imię. Drugim miejscem podzieli-
ły się Julie i Martyny (po 9). Od kilku lat 
popularne Wiktorie i Oliwie znalazły się na 
miejscu trzecim. W czołówce imion męskich 
znalazł się, i tu niespodzianka, Michał – imię 

Najpopularniejsze imiona gminy Pawłowice

Najwięcej małych Zuzi i Michałów
Rok 2010 był rokiem Zuzanny, Julii, Martyny, Oliwii, Wiktorii, 

Michała i Szymona. Kilkoro rodziców zdecydowało się jednak na 
dużą oryginalność, wybierając dla swojego dziecka imię Rissa, No-
emi czy Nataniel. 

kiedyś popularne wróciło teraz do łask. Czy 
będzie to początek nowej mody? Zobaczymy 
w kolejnych latach. W ubiegłym roku chłop-
com chętnie nadawano również imię Szy-
mon i Mateusz.       

- Ludzie jakby wracali do starych, tra-
dycyjnych imion, jakie nosili nasi dziadko-
wie i pradziadkowie - usłyszeliśmy w ewi-
dencji ludności w Pawłowicach. - Mamy 
sporo Franciszków, Adamów i Janów.  
Rzadkością były w minionym roku imiona bar-
dzo niespotykane. Z imion oryginalnych poje-
dynczo pojawiły się Rissa, Iga, Casper, Xavier, 

Noemi, Alex i Nataniel.
Kilkuletnia moda nie zmieniła jed-

nak statystyk najpopularniejszych imion  
– w dalszym ciągu w naszym kraju miesz-
ka najwięcej kobiet o imionach Anna i Maria,  
mężczyzn nazywających się Piotr i Krzysz-
tof. bs

Stowarzyszenia Aktywne Kobiety na rzecz 
Rozwoju Wsi z Krzyżowic zaprasza wszystkie 
panie pragnące poprawić swoją kondycję na za-
jęcia aerobiku. Gimnastyka odbywa się w po-
niedziałki o godz. 18.30 i w czwartki o godz. 
18.00 w szkole w Krzyżowicach. Koszt: 3 zł od 
zajęć. Więcej informacji na www.kobietyzkrzy-
zowic.republika.pl.

Aerobik 
w Krzyżowicach
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Temat z okładki

Życie w chmurach
- Początki nie były łatwe - zmiana klimatu, temperatury sięgają-

ce 50 stopni, żadnej zieleni wokoło, a także okres ramadanu - świę-
tego miesiąca muzułmanów. Już od świtu z różnych stron dobiegały 
nawoływania do modlitwy – opowiada o swoich początkach w Bom-
baju Katarzyna Brandys, młoda mieszkanka Pawłowic, która została 
stewardesą linii lotniczych Emirates.

- Kasia od dziecka lubiła podróże – opowia-
da jej tata. – Jako kilkulatka zwiedziła razem 
z nami różne zakątki Polski, była w Bułgarii 
i Czechosłowacji. Później był 
Zachód. W szkole średniej 
zaczęły się jej wyjazdy do 
Wielkiej Brytanii, gdzie 
pracowała jako au pair. 
Przez 10 miesięcy opie-
kowała się dziećmi  
i szkoliła język. 

Zagraniczne wy-
jazdy kontynuowa-
ła w czasie studiów. 
W Nysie, gdzie 
kończyła filologię 
angielską i język 
biznesu, w ramach 
projektu Erasmus 
pojechała na kilka 
miesięcy do Danii. 
Studiując tam ra-
zem z innymi obco-
krajowcami zaczęła 
myśleć o zawodzie, 
który pozwoliłby jej 
na wykorzystanie 
miłości do podróży  
i dobrej znajomości 
języka angielskiego. 
W maju 2010 na-
trafiła na informację 
o rekrutacji w War-
szawie do bombajskich li-
nii lotniczych Emirates. Posta-
nowiła spróbować. – Rekrutacja składała się  
z trzech etapów, w pierwszym uczestniczyło po-

nad 100 osób. Wybrano siedmiu kandydatów, 
którzy otrzymali bilet do Dubaju i zaproszenie 
na szkolenie odbywające się w Emirates Avia-

tion College – opowiada stewar-
desa. – Zajęcia były intensywne, 
lecz niezwykle interesujące. Obej-
mowały zarówno lekcje teore-

tyczne, jak i praktyczne na sy-
mulatorach. To była dla mnie 
nowość. Poznawaliśmy zasa-
dy pierwszej pomocy: musie-
liśmy wiedzieć jak wykonać 
masaż serca, jak należy podać 
zastrzyk przeciwalergiczny,  
a nawet jak odebrać poród. Ni-
gdy bowiem nie wiadomo, co 
stanie się na pokładzie. Szkole-
nie kończyło się egzaminem.

Ta praca uzależnia
- Praca na pokładzie uza-

leżnia, całkowicie zmienia tryb 
życia. Każdy lot to nie tylko 
nowy kierunek podróży, ale rów-
nież nowa załoga – opowia-
da 23-letnia pawłowiczanka.  

- Praca z drugiej stro-
ny pokładu jest 
zupełnie inna.  
W rzeczywistości 

jest o wiele bardziej 
odpowi edz ia lna  
i wymagająca niż 
mogłoby się wy-

dawać. Personel po-
kładowy odpowiada przede 

wszystkim za bezpieczeństwo. Dodatkowo, nie-
zbędna jest umiejętność pracy w grupie, zacho-

wania zdrowego rozsądku oraz szybkiej reakcji 
w przypadku niebezpieczeństwa. Załoga jest 
wizytówką firmy, która od kilku lat pretenduje 
do miana najlepszych linii lotniczych.

Linie Emirates obsługują 100 portów na 
całym świecie. W swój pierwszy lot Kasia 
została skierowana do Indii. Do tej pory 
zwiedziła Australię, Singapur, Filipiny, 
Afrykę Południową oraz Brazylię. W ciągu 
minionych trzech miesięcy odbyła także kil-
ka europejskich lotów: do Wielkiej Brytanii, 
Włoch oraz Niemiec. W ostatnim czasie były 
jeszcze Tajlandia, Chiny, a także Nowa Ze-
landia. - W pracy stewardesy nie ma miejsca 
na rutynę, jest to życie na pełnych obrotach – 
opowiada z zachwytem. - Nagle miejsca naj-
bardziej odlegle na świecie stają się dostępne na 
wyciągniecie ręki. Stres oraz zmęczenie rekom-
pensują zapierające dech w piersiach widoki, 
które jak w zaczarowanym świecie - uzależ-
niają do tego stopnia, iż niemożliwym staje się 
normalne stąpanie po ziemi. Marzenia stają się 
jeszcze bardziej realne: pływanie z delfinami, 
popołudniowy wypad na safari albo śniadanie 
pod Wieżą Eiffla.

Kontrakt na 3 lata
Kasia podpisała kontrakt na trzy lata. 

Może go skrócić, ale dopiero po roku. O wy-
lotach informowana jest z miesięcznym wy-
przedzeniem. Zwykle lot trwa 6-8 h, zda-
rzają się także loty 24-godzinne z postojem, 
który może wykorzystać na zwiedzanie. 
Najtrudniejsze w pracy stewardesy są zmia-
ny stref czasu i klimatu. W Dubaju jest te-
raz ponad 20 stopni Celsjusza, we wrześniu 
było tam jednak ok. 50 stopni. Przy dużej 
wilgotności taka temperatura była wręcz nie 
do zniesienia. 

Kasia już przyzwyczaiła się do klimatu  
i jest zachwycona swoją pracą. Dla niej za-
wód stewardesy to bowiem połączenie pra-
cy z pasją. Pasją, jaką jest dla niej podróżo-
wanie, bo jak napisał Ryszard Kapuściński:  
"Istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą  
i jest to rodzaj choroby w gruncie nieuleczal-
nej." bs

Zadaniem uczestników było wykonanie 
postaci św. Mikołaja. Dzieci wykazały się 
dużą pomysłowością i udowodniły, że ich 
wyobraźnia nie zna granic, a najlepsze pra-
ce wykonali: Aleksandra Ziebura, Dominika 
Szewczyk, Tymoteusz Habraszka (ZSP Krzy-
żowice), Szymon Kupisz, Kacper Gierszewski 
(SP nr 2), Bartosz Wojciechowski, Łukasz 
Pietrzyk, Marcin Pietrzyk (dzieci młodsze) 
oraz Dominika Somerlik, Daniel Habrasz-

Dzieci wykazały się pomysłowością
Ponad 70 osób oraz trzy grupy przedszkolaków 

wzięły udział w konkursie świątecznym zorganizowa-
nym przez Gminną Bibliotekę Publiczną Filię „Osiedle”  
w Pawłowicach. 

ka (ZSP Krzyżowice), Marcin 
Dziendziel (SP Warszowice), 
Dominik Szmidt, Katarzyna 
Lenik, Olga Zajączkowska, 
Nastazja Zajączkowska (SP nr 
2) oraz Afrodyta  Szukalska 
(Gimnazjum nr 2). Autorzy 
wyróżnionych prac otrzymali 
nagrody rzeczowe a pozostali 
słodkie upominki. bs

zdj. archiw
um



Z życia gminy

Racje Gmin ne 7

Jazda gokartem to najlepszy sposób na 
rozpoczęcie kariery kierowcy wyścigowego. 
Karting dla Lukasa Korbeli był miłością od 
pierwszego wejrzenia, a właściwie jeżdże-
nia. Jako mały chłopiec siedzący na kolanach 
taty rozpoczął swoją przygodę z tym spor-
tem. Trenował już jako kilkulatek. Dziś jest 
zawodnikiem Karting Team Śląsk i odnosi 
sukcesy na arenie międzynarodowej. 

- W Polsce i za granicą może startować każ-
dy, kto ukończył 8 lat i posiada odpowiedni cer-
tyfikat oraz licencję – tłumaczy Witold Korbe-
la, ojciec zawodnika. – Wyścigi odbywają się 
na fabrycznie montowanych i sprzedawanych 
gokartach. W Polsce odbywają się zawody z cy-
klu Puchar Polski oraz Puchar Rotax Max.

Lukas startuje głównie w Niemczech. W 

Mistrz kierownicy
Iść w ślady Roberta Kubicy, zwyciężać w prestiżowych zawodach 

Formuły 1, być najlepszym i najszybszym – to marzenie jedenastolatka 
z Pawłowic. Ale to właśnie od marzeń zaczynali wszyscy mistrzowie.

Polsce wziął udział tylko w kilku wyści-
gach, ale i tak w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Polski zajął siódme miejsce. Był także 
czwarty w Radomiu oraz drugi na torze w 
Gostyniu. Najważniejsze dla młodego za-
wodnika są zawody odbywające się w Niem-
czech z cyklu Westdertsder ADAC Kart Cup 
(WAKC) oraz ADAC Dunlop Kart 
Youngster Cup. W 2010 roku 
pawłowiczanin sięgnął 
po wicemistrzostwo w 
klasyfikacji general-
nej zarówno WAKC, 
jak i Dunlop. To drugi 
tak szybki chłopak w 
Niemczech w tej kate-
gorii wiekowej. 

Życzymy mu powodzenia a wszystkich 
tych, którzy chcieliby dowiedzieć się cze-
goś więcej na temat kartingu, zapraszamy 
na spotkanie, które odbędzie się 6 lutego o 
godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowicach. W programie prezentacja 
gokartów, pokaz multimedialny oraz kon-
sultacje indywidualne dla zainteresowanych 
rodziców. O kartingu opowiedzą zawodnicy 
m.in. Artur Janosz – Mistrz Polski Rota Max 
Seniorów. bs

Wszystkie piękne, wyjątkowe, niepowta-
rzalne, niektóre robione samodzielnie. Do 
Urzędu Gminy dotarło ponad 100 kartek 
z kraju i z zagranicy, wysłanych przez oso-
by prywatne, instytucje oraz firmy. Cie-
szymy się, że tak wiele osób nadal wysyła 
kartki tradycyjną drogą. Przesyłanie kartek 
to piękna tradycja, podkreślająca wyjątkowy 
charakter świąt.

W imieniu radnych oraz pracowników 
Urzędu Gminy dziękujemy za pamięć, uzna-
nie i ciepłe słowa.

Wójt gminy 
Pawłowice 

Damian Galusek

Dziękuję za życzenia

- W tym roku do konkursu stanęło 10 grup - 
mówi organizatorka Ewa Sikora. – Z roku na 
rok poziom prezentacji jest coraz wyższy. Choć 
nam naprawdę nie chodzi o konkurs. Bardziej 
nam zależy, żeby dzieci miały pełną satysfakcję 
z występu, żeby wszystkie mogły się pokazać. 

Pomysł, żeby dzieci zaprezentowały swo-
ją teatralną twórczość na forum całej gmi-
ny zrodził się kilkanaście lat temu. - Jasełka 
są bowiem przygotowywane co roku prawie we 
wszystkich szkołach i kosztują mnóstwo pracy – 
wyjaśnia organizatorka przeglądu.

Widowiska bożonarodzeniowe, które za-
prezentowały grupy z Krzyżowic, Pawłowic, 
Pielgrzymowic, Warszowic i Golasowic były 
bardzo różnorodne. Mimo że motywem prze-
wodnim wszystkich przedstawień była wal-

Tradycyjnie i nowocześnie, czyli 
gminny przegląd jasełek

Aniołki ze skrzydłami i aureolami, trzej królowie, przemyślnie 
przebrane diabełki, wesołe Mikołaje – tak wyglądała dwunasta 
edycja Gminnego Przeglądu Jasełkowo-Szopkowego, który odbył się 
12 stycznia w GOK w Pawłowicach. 

ka dobra ze złem, to treści jasełek pozostały 
już zróżnicowane, od tradycyjnych do bardzo 
nowoczesnych. Każda z grup teatralnych hi-
storię dotyczą narodzenia Jezusa w Betlejem 
i spisku Heroda postanowiła przedstawić na 
swój sposób. – Od razu wiedzieliśmy, że nasze 
jasełka powinny nawiązywać do czasów współ-
czesnych – opowiada Joanna Hatłas-Czyżew-
ska, która wspólnie z Martą Florkiewicz-Bor-
kowską, Natalią Gaszczyk i Tomaszem Sroką 
przygotowała spektakl gimnazjalistów z Piel-
grzymowic. – Do udziału w jasełkach zgłosiło 
się 27 osób. Niektóre pomysły zrodziły się spon-
tanicznie. Wiedzieliśmy, że dwóch chłopaków 
świetnie gra na gitarach basowych, to zagrali 
w naszych jasełkach, tyle że w strojach aniołów. 
Było nietypowo i zabawnie.

Pielgrzymowickie jasełka wypełnione śpie-
wem, brzmieniem gitar i tańczącymi Miko-
łajami porwały publiczność, która gromkimi 
brawami i okrzykami zachwytu podzięko-
wała za piękny spektakl. 

Jasełka gimnazjalistów z Pielgrzymowic 
podobały się również komisji, która przyzna-
ła im I miejsce. Drugą nagrodę zdobyło Gim-
nazjum nr 2 za „Króla z pustymi rękami”.

Wśród przedszkolaków najlepsze przed-
stawienia przygotowały zespoły z Golasowic 
oraz Pielgrzymowic. Kolejne miejsce zaję-
ła Ochronka z Pawłowic. W kategorii szkół 
podstawowych podział nagród był następu-
jący: SP-2 (I miejsce), SP Pielgrzymowice oraz 
ZSP Krzyżowice (II miejsce). Wszystkim ze-
społom gratulujemy. 

Sabina Bartecka

Aniołkami wcale nie muszą być dziewczęta, udowodnili to gimnazjaliściz Pielgrzymowic.

Przewodniczący 
Rady Gminy
Franciszek Dziendziel

zd
j. 

bs
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Wydarzenia

W praktyce wygląda to tak, że dzieciaki 
przesiadują przed komputerem i telewizo-
rem, i po prostu się nudzą. Dlatego zachę-
camy, aby zajrzeć do Gminnego Ośrodka 
Kultury, do biblioteki czy do Gminnego 
Ośrodka Sportu. Każda z tych placówek 
ma w ofercie jakieś zajęcia na czas zimowe-

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 poślizga-
my się taniej (bilety w cenie 4 i 2 zł).

Promocyjne ceny biletów będą obo-
wiązywać również na basenie. W go-
dzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do 
piątku za bilety zapłacimy 8 i 4 zł.  

GOS w ferie

- UKS JEDYNKA- zajęcia z piłki ręcznej 
i siatkówki (chłopcy: 17, 19, 21 stycznia, 
dziewczyny: 24, 26, 28 stycznia od godz. 
9.00 - 11.00 w hali GOS. Więcej informacji: 
Adam Kopeć, tel. 608-47-05-05.

- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na 
Rzecz Rozwoju Wsi- zaprasza dzieci i mło-
dzież z terenu całej gminy na naukę tańca to-
warzyskiego. Zajęcia odbywają się od ponie-

Kluby zapraszają na zajęcia

Ferie nie będą nudne
Zaczęły się ferie dla dzieci i młodzieży. To czas, który uczniowie 

mają poświęcić na odpoczynek od zajęć szkolnych. 

Gminne Biblioteki Publiczne  
w Pawłowicach Osiedlu i Piel-
grzymowicach organizują zajęcia 
dla dzieci w wieku szkolnym. 

Filia Osiedle zaprasza na: gry i zabawy 
ruchowe, niespodzianki, zajęcia plastyczne, 
projekcje filmów oraz wiele innych atrakcji. 
Zajęcia odbywać się będą w pierwszym ty-
godniu ferii zimowych od 17 do 21 stycznia 
w godz. 11.00 – 12.30. 

Gry i zabawy dla dzieci ma w swojej ofer-
cie na czas zimowego wypoczynku także 
biblioteka w Pielgrzymowicach. Zajęcia od-
bywają się w każdy wtorek i piątek od godz. 
12.00 do 14.00.

go wypoczynku. Zajęcia są bezpłatne lub 
płatne w niewielkim zakresie. 

Co w bibliotece?

Podopieczni Wspólnoty Cenacolo w Bo-
rynii już po raz kolejny zaprosili miesz-
kańców na jasełka w plenerze. Bożonaro-
dzeniowe widowisko przyciągnęło tłumy.  
6, 8 i 9 stycznia po zmroku, przy świetle ognisk  
i reflektorów, kilkaset osób z zapartych 
tchem oglądało imponujący spektakl. Na 
placu pomiędzy kościołem a swoim domem 
młodzi ludzie wychodzący z uzależnienia 
od narkotyków przez ponad miesiąc ciężkiej 
pracy stworzyli miasteczko Betlejem. – Pra-
cowaliśmy bez wytchnienia. Nieraz kończyliśmy 
o 2 czy 3 w nocy – mówi Peter ze Słowacji, ko-
ordynator przedsięwzięcia. – Dziękuję miesz-
kańcom za wyrozumiałość, bo odgłosy piły roz-
brzmiewającej późno w nocy musiały być bardzo 
uciążliwe.   

Efekty wielotygodniowej pracy były im-
ponujące. Powstały drewniane domki, go-
spoda, warsztaty rzemieślnicze, a także za-
grody z żywymi zwierzętami (osiołkiem, 

Takie jasełka trzeba zobaczyć!
W ciągu 4 tygodni wytrwałej pracy w mrozie i śniegu chłopcy ze 

Wspólnoty Cenacolo zbudowali symboliczne miasteczko Betlejem. 

barankami) i piękna stajenka. Młodzi ludzie 
z różnych krajów Europy wszystko wyko-
nali sami. Dzięki ich wysiłkowi obejrzeliśmy 
piękną historię, od Zwiastowania Maryi, 
poprzez wędrówkę do Betlejem aż do naro-
dzin Jezusa. Spektakl został wzbogacony 
muzyką, tańcem, a także widowiskowym 
pokazem mężczyzn z pochodniami. Kiedy 
narodziło się Dzieciątko Jezus nad stajenką 
rozbłysły fajerwerki, a dzieci przypatrujące 
się widowisku machały rączkami, w których 
trzymały zimne ognie. Panowała ciepła i wy-
jątkowa pod każdym względem atmosfera. – 
Cudowne jasełka – mówił zachwycony młody 
mieszkaniec Żor. – Jeszcze nigdy nie widziałem 
takiego przedstawienia. Muzyka, światła, ta-
niec, wszystko było tutaj piękne. Za rok znowu 
przyjadę. Tym razem jednak wezmę znajomych. 

Koniecznie, bo takie jasełka każdy powi-
nien zobaczyć.

Sabina Bartecka

działku do piątku w godzinach 10.00-12.00 
w szkole w Krzyżowicach. Koszt uczestnic-
twa w zajęciach wynosi symboliczną złotów-
kę za jeden dzień. Będzie możliwość kontynu-
owania nauki od lutego do czerwca  za łączną 
opłatą w wysokości 40 zł. Więcej informacji 
udziela Beata Wala, tel. 608-246-554 lub 
można je znaleźć na stronie internetowej 
www.kobietyzkrzyzowic.republika.pl.

Wspólnota Cenacolo pozwoliła nam w sposób 
szczególny przeżyć bożonarodzeniowe misterium. 

zdj. bs
zdj. bszd

j. 
bs
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Kultura i sport

Tego nie można przegapić!
Teatrzyk dla dzieci 

21 stycznia, godz. 16.00, 
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu 
Zapraszamy na przedstawienie dla dzie-

ci pt. "Lis Przechera" w wykonaniu teatru 
PTAK z Bielska- Białej. Mała Hania wypasa 
swoją kaczuszkę ale zmęczona zasypia. Z jej 
nieuwagi korzysta Lis - złodziej. Co będzie 
się dalej, zobaczą dzieci, które wybiorą się na 
spektakl. Bajeczka jest adresowana do naj-
młodszych dzieci. Wstęp dla dzieci jest wol-
ny, dla dorosłych wynosi 5 zł. 

Szachy w ferie
24 i 26 stycznia, godz. 10.00, 

Osiedlowy Dom Kultury 
Podczas ferii zimowych w Domu Kultury 

w Pawłowicach rozegramy zostanie turniej 
szachowy. Impreza przeznaczona jest dla 
wszystkich młodych miłośników "królew-
skiej gry". Turniej będzie rozegrany w dwóch 
grupach wiekowych do 11 lat oraz od 12 do 
16 lat. Zapisy przed turniejem 24 stycznia  
o godz. 10.00 w sali 202. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody. 

Bal karnawałowy dla dzieci
31 stycznia, godz. 16.00, 
Osiedlowy Dom Kultury 

Dom Kultury na Osiedlu zaprasza naj-
młodsze dzieci na karnawałowy bal prze-

bierańców. Będzie muzyka, wspólne tań-
ce, zabawy i konkursy. Bilety w cenie 3 zł 
dla dzieci oraz 5 zł dla rodziców do nabycia  
w DKO w godz. 15.00 – 19.00 codziennie od 
poniedziałku do piątku w świetlicy (s. 205) 
oraz w biurze. 

Spotkanie z kartingiem
6 lutego o godz.14.00 w GOK Pawłowice

Zapraszamy na 
spotkanie z wyczy-
nowym kartingiem. 
Impreza skierowa-
na jest głównie do 
dzieci i młodzieży  

w wieku od 6 lat, której marzy się w przy-
szłości przygoda z Formułą 1 i wyścigami 
samochodowymi. Na spotkaniu zaprezen-
tują się młodzi mieszkańcy naszego regionu, 
którzy mają na swoim koncie bardzo wyso-
kie osiągnięcia w tym sporcie. 

MoCart wystąpi w Pawłowicach
9 lutego, godz. 18.00, Gminny Ośrodek 

Kultury w Pawłowicach 
Wszystkich mi-

łośników humoru  
i muzyki zaprasza-
my na występ Grupy 
MoCarta. Bilety w ce-

nie 45 zł do nabycia w biurze GOK.

Drużyna GKS Futsal Pawłowice pojechała 
do Ostródy, aby zmierzyć się z najlepszymi 
drużynami w Polsce i powalczyć o główne 
trofeum. Pierwszy mecz z Fair Play Mielec (IV 
zespół mistrzostw) nie wypadł dobrze. Kilka 
groźnych sytuacji na bramkę przeciwnika i 

Na razie dostają baty, 
ale mają serce do gry

Premierowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-16 odbyły się z 
udziałem GKS Futsal Pawłowice. Nasi piłkarze zajęli 12 miejsce.

... utrata gola, a potem pozostałych 4. - Nasz 
zespół nie czuje się jeszcze dobrze na parkiecie. 
Skład cały czas się zmienia, a nowi zawodnicy 
odbyli tylko kilka treningów – opowiada Piotr 
Drobek, opiekun sportowy GKS Futsal Paw-
łowice. W kolejnym meczu pawłowiccy fut-

salowcy spotkali się z Gwiazdą Ruda Śląska 
(wicemistrzem Polski). Mecz zakończył się 
dotkliwą porażką pawłowiczan. Później były 
jeszcze porażki z Elblągiem i Rzeszowem.  
W efekcie Futsal Pawłowice zajął 12 miejsce. 
Miejsce odległe, ale trzeba zaznaczyć, że były 
to rozgrywki ogólnopolskie. 

- Nie jest źle. Chłopcy zapalili się do pracy,  
a ciężka, systematyczna  praca na treningach 
cierpliwość oraz samodyscyplina mogą pomóc 
im w rywalizacji z zaawansowanymi szkółkami 
piłkarskimi – komentuje Piotr Drobek.

Pokazały to kolejne starty naszych fut-
salowców. 8 stycznia drużyna z Pawłowic 
wzięła udział w pierwszych Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski U-14, które odbyły się 
w Rudzie Śląskiej. Futsalowcy rywalizowa-
li w grupie m.in. z Rekordem Bielsko-Biała  
i UKS-em Sprinter Kłaj. bs

Z życia sołectw 
Pomagają psom przetrwać zimę

Produkty spożywcze oraz służące do 
pielęgnacji psów zawieźli uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Krzy-
żowicach do schroniska dla bezdom-
nych zwierząt w Szerokiej. Przez miesiąc 
trwała w szkole akcja zbierania darów 
dla psów przebywających w schronisku,  
a jej wynik jest imponujący. Dzieci wraz  
z rodzicami zawiozły do Szerokiej kil-
kanaście kilogramów makaronu, ryżu 
i kaszy, a także smycze, obroże, szelki, 
kosmetyki dla psów oraz 60 kilogramów 
suchej karmy. Dzięki pomocy Dariusza 
Borgla możliwe było również dostarczenie 
słomy, tak bardzo potrzebnej do wyście-
lenia legowiska w okresie zimy i panują-
cych na dworze minusowych temperatur. 

Nagrodą dla dzieci, za włączenie się do 
akcji pomocy zwierzętom, była wizyta  
w schronisku. Uczniowie usłyszeli hi-
storie o wszystkich psach przebywają-
cych obecnie w schronisku: porzuconych  
w lesie, niechcianych, głodzonych. Dzie-
ci przekonały się również, że nie wszy-
scy ludzie są źli, a wiele osób chce pomóc 
zwierzętom, przygarniając do swojego 
domu porzucone zwierzę. Tak zrobiło 
pewne małżeństwo, które w czasie kie-
dy dzieci oglądały schronisko, zabrało ze 
sobą do domu boksera Maksa. bs  

Sport w skrócie
Ruszają rozgrywki skata

Rozpoczynają się rozgrywki "Gmin-
nej Ligi Skata Sportowego", organizo-
wane przez LKS Strażak Pielgrzymo-
wice. Pierwszy turniej odbędzie się 28 
stycznia. Zapisy przyjmuje Marek Kieł-
kowski, tel. 505-115-123.

Bal noworoczny 
w Jarząbkowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarząbkowicach 
organizuje „Bal Noworoczny”, który odbędzie się 
29 stycznia o godz. 19.00 w Domu Ludowym. 
Do tańca będzie przygrywał zespół „Duet Dan-
ce”. Cena biletu to 120 zł od pary. Zapewniamy 
smaczne dania i dobrą zabawę. Informacje i zapi-
sy pod numerem telefonu 32/ 47 233 12. 

Dla babci i dziadka 
w Pawłowicach

KGW w Pawłowicach zapra-
sza wszystkie Babcie i Dziadków 
na spotkanie, które odbędzie się 26 
stycznia o godz. 16.00 w GOK Paw-
łowice. W programie poczęstunek  
i występ artystyczny. Zapisy: kio-
ski Totolotka, koszt 10 zł od osoby.

Będzie się działo!

Zabawa karnawałowa w Pielgrzymowicach
26 stycznia, godz. 15.00, OSP Pielgrzymowice
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział nr 10 w Pielgrzymowi-

cach zaprasza na zabawę karnawałową z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Spotkanie 
odbędzie się 26 stycznia o godz. 15.00 w OSP Pielgrzymowice. Koszt 30 zł od osoby. 
Zapisy pod numerem telefonu 32/ 47 23 041 przyjmuje Marian Kiełkowski.      
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Paw³owicach 47-21-997 czynny ca³¹ dobê

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 Gmi-
ny, tel. 32/ 4756-334.

Awarie sieci wodociągowych - Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292, 
32/ 72 41 272, 601 439 119 (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, ko-
szy itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgła-
szać 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.

Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

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

Skradziony i znaleziony
Ktoś pożyczył sobie audi A4 na sylwestra. 

Auto skradziono 28 grudnia na ul. Polnej  
w Pawłowicach. Porzucony samochód odna-
leziono 3 stycznia w Ornontowicach.

Włamanie do sklepu
31 grudnia miało miejsce włamanie do 

supermarketu przy LWP w Pawłowicach. 
Łupem złodzieja padł alkohol.

Kradzież podczas zabawy
Jedni dobrze się bawili, a drudzy kradli. 

Podczas zabawy sylwestrowej w mieszka-
niu bloku przy ul. Górniczej w Pawłowicach 

skradziono telefon komórkowy marki Nokia 
na szkodę mieszkańca Pawłowic.  

Złodzieje nie próżnują
9 stycznia miało miejsce włamanie do 

salonu z automatami do gier. Łupem zło-
dzieja padła gotówką na szkodę mieszkańca 
Żywca. Natomiast dwa dni później niezna-
ny sprawca, poprzez wyłamanie zamków  
w drzwiach wejściowych, dokonał włama-
nia do sklepu spożywczego przy ul. Boryń-
skiej w Warszowicach, skąd skradł karty te-
lefoniczne na szkodę mieszkanki Warszowic. 

Oprac. Sabina Bartecka

OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA
» Tereny pod dzierżawę

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 10.01.2011r. podany został do publicznej wia-
domości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. 
Zjednoczenia 60, wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pawłowice 
przeznaczonych do wydzierżawienia. 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Dodatkowych in-
formacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień 
w godz. 7.30 - 15.30, tel. (032) 47-56-314.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku 2010, obowią-
zani są do złożenia w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 31 stycznia 2011 r. pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży poszcze-
gólnych rodzajów napojów alkoholowych  
w punkcie sprzedaży za 2010 r. (dla każdej 
posiadanej placówki oddzielnie). Oświadczenie 
należy złożyć w punkcie obsługi klienta lub 
sali obsługi klienta Urzędu Gminy w Pawło-
wicach przy ul. Zjednoczenia 60.  

Przedsiębiorcy zobowiązani są również do 
dokonania opłaty za korzystanie z posiada-
nych zezwoleń, w każdym pełnym roku ka-
lendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 
równych ratach do 31 stycznia, 31 maja, 30 
września 2011 roku. Wpłaty opłaty można 
dokonać również jednorazowo za cały rok.

Przedsiębiorcy, których zezwolenie nie 
obejmuje całego 2011 roku tj. traci ważność 
w ciągu roku, dokonują opłaty w całości, pro-
porcjonalnie do ważności zezwolenia – bez 
rozkładania na raty – w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 stycznia 2011 r.

Niezłożenie oświadczenia w terminie do  
31 stycznia 2011 r. lub nieuiszczenie opłaty 
we wskazanych terminach spowoduje wyga-
śnięcie posiadanych zezwoleń.

Numer konta, na które można dokonywać 
wpłat, znajduje się na stronie www.pawlowi-
ce.pl w zakładce aktualności.

Opłaty za 
sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Pawłowice za-
prasza mieszkańców na konsul-
tacje społeczne, które odbędą się 
w środę 19 stycznia o godzinie 
15.00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Pawłowicach przy ulicy 
Zjednoczenia 67.

Przedmiotem spotkania będzie wspólne 
opracowanie zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych z mieszkań-
cami gminy Pawłowice. Przedstawione 

Konsultacje społeczne
zostaną możliwości pozyskania zewnętrz-
nych środków finansowych na inicjaty-
wy lokalne zgłoszone w 2010 roku przez 
mieszkańców. 

Spotkanie odbędzie się w formie warsz-
tatów. Organizator zapewnia materiały 
szkoleniowe oraz lunch.

Urząd Gminy Pawłowice
Konsultacje Społeczne będą realizowane w ramach projek-

tu pod nazwą ”Projekt na miarę potrzeb – Urząd Gminy Paw-
łowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 Priorytet V Do-
bre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału admini-
stracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1.Modernizacja zarzą-
dzania w administracji samorządowej
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Sport i ogłoszenia

LABORATORIUM
mgr Marek Tarczałowicz (punkt pobrań Diagma)

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

 od 7.30 - 9.00  

Na życzenie Pacjentów
W STYCZNIU 2011r. powtarzamy

promocję: TARCZYCA POD KONTROLĄ

AKTUALNE PROMOCJE NA: 
www.wroclawska20.pl

(+ pobranie)     BEZ  SKIEROWANIA !!!

Sprawdź „ZA PÓŁ CENY” hormony tarczycy: 
TSH 18 zł – 9 zł 
FT4 18 zł – 9 zł

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

Czynne:
Poniedziałek – sobota 10.00-21.00

Tel. 662 748 113

Pawłowiczanie zarazili się curlingową pasją. Ta 
pochodząca z północy dyscyplina sportu zawitała do 
nas na dobre. Przez trzy dni od 7 do 9 stycznia na 
lodowisku w Pawłowicach rywalizowali w towarzy-
skim spotkaniu zawodnicy z całej Polski. 

Curling to bardzo skomplikowana i przede wszystkim emocjonu-
jąca dziedzina sportu należąca do sportów zespołowych. Do gry uży-
wa się ciężkich granitowych kamieni, które są wypuszczane na lodzie 
w kierunku celu zwanego domem. 

W turnieju wystąpiło łącznie 6 drużyn, reprezentujących kluby 
z Łodzi, Katowic, Gliwic i Warszowic. Organizatorem rozgrywek 
był Damian Herman z Warszowic, trener curlingu w Pawłowicach. 
- Zawody stały na wysokim poziomie sportowym. Wystarczy zaznaczyć, 
że zagościły u nas drużyny, które zajęły czołowe miejsca w tegorocznych 
Mistrzostwach Polski – mówi Damian Herman. 

Najlepszym zespołem okazał się brązowy medalista Mistrzostw 
Polski Seniorów AZS Gliwice "Smok i JWK". Na drugim miejscu upla-
sował się zespół AZS Łódź "Turbokoksy" (III miejsce w Mistrzostwach 
Polski). Podium uzupełnili zawodnicy ŚKC Katowice "Lodołamacz". 
Pawłowice reprezentowali: Marcin Gawlas, Janusz Tomica, Czesław 
Ficek, Paweł Kuśka i Paweł Klos. Drużyna zajęła 6 miejsce, ale ich 
przeciwnikami była polska czołówka curlingowa. W drugiej druży-
nie AZS Łódź - z powodu choroby zawodników - gościnnie wystąpili 
m.in.: Jacek Rokita (Mistrz Polski Juniorów Młodszych z 2009 roku), 
Damian Herman (czterokrotny Mistrz Polski) czy Tomasz Zioło (ak-
tualny Mistrz Polski Seniorów oraz wcześniejszy dwukrotny Mistrz 
Polski Juniorów). Z takimi mistrzami nie jest wstyd przegrać, a ry-
walizacja jest zaszczytem. bs 

Mistrzowie curlingu 
w Pawłowicach

Drużyna AZS Gliwice (pierwsze miejsce) oraz ŚKC Katowice (trzecie miejsce) 
podczas turnieju w Pawłowicach.

Salon Fryzjerski
 „STYL”

Zaprasza na otwarcie 
na basenie – I piętro

2 lutego 2011 r.

Strzyżenie dzieci 
i młodzieży gimnazjalnej 5 zł.
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Jasełkowe 
kolędowanie

Tak wyglądała dwunasta edycja Gminnego 
Przeglądu Jasełkowo-Szopkowego, który odbył się 
12 stycznia w GOK w Pawłowicach. 

O przeglądzie pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, teraz 
pora na zdjęcia. Widowiska bożonarodzeniowe, które zaprezento-
wały grupy z Krzyżowic, Pawłowic, Pielgrzymowic, Warszowic 
i Golasowic były tak ciekawe i barwne, że postanowiliśmy zapre-

zentować je w obszernym fotoreportażu.  Każda z dziesię-
ciu grup teatralnych historię dotyczą narodzenia Jezusa 
w Betlejem i spisku Heroda przedstawiła bowiem na swój 
sposób, zasługując na uznanie i docenienie wielogodzin-
nej pracy i wysiłku wielu osób. bs
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