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Medal Wojana 
dla piekarni z Golasowic


�����	��������������������	���������	��������������	�������-
��������������������	���!�����"�	����#������������"��$%
"��	���&'�����(�	%����%��������)������(�������(��������(�

��

�*��������(��#�"�����)�����������("��	�#���	�������	"��	����������+�
�����,�!!��*.�!!�������"��������%����������	�.!!���	���*."��	��������

���������	
�
���
���������
����������
���������������������������
���� 	���
!�����!
"�
#
$�%&��'��
���$#�(�
!��!#
����"�
#
$�
�
	
�������%&�(��)���!
��'��
���$#�*���	$���#�+����*��$������,���!�$#
��-#�
��#�
	����.����/����(��)���!
��0	
�$���
���#�/�����

(�#
�����!#�!��*�"���)��*�����$��,��/��#�1����!��/�2



Racje Gminne2

	*"&	@$�>�

zdj. archiw
um

Gminy Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji podsumował dane dotyczące 
gospodarki wodno – ściekowej w gminie 
Pawłowice. 

Woda jest dobrem, z którego korzy-
stamy codziennie w różnych celach. 
Potrzebujemy wody do picia, prania, 
kąpieli, sprzątania domu, podlewania 
ogródka, mycia samochodu. Ogromne 
ilości wody są zużywane przez przemysł 
i rolnictwo. 

W 2014 roku GZWiK sprzedał prawie 
880 m sześc. wody. To o niecałe 3 tys. 
m sześc. mniej niż rok wcześniej, mimo 
że dobowe zużycie wody przez miesz-
kańca wzrosło o litr. – Taki wynik stał się 
możliwy dzięki mniejszym stratom wody 
na sieciach – wyjaśnia Tomasz Herok, 
dyrektor GZWiK.

Straty są niże o 1 proc. i wynoszą 
obecnie 10,85 proc. – Cały czas pracujemy 
nad tym, aby straty osiągnęły jak najniższy 
poziom – zapewnia. – Od kilku lat mamy 
pogotowie wodociągowe czynne 24 godziny 
na dobę. W naszym pogotowiu zatrudniamy 
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5 pracowników, którzy pełnią dyżury rów-
nież w nocy. To sprawia, że w razie awarii 
możemy interweniować niemal natychmiast.

Na niepotrzebne marnowanie wody 
nie pozwalają również nowoczesne 
wodomierze o dużej czułości – są one 
sukcesywnie montowane w całej gminie, 
a efekt podjętych działań jest widoczny. 
Straty będą jeszcze niższe, bo Zakład 
zakupił specjalne urządzenie do wykry-
wania nieszczelności na wodociągach. 
To korelator Enigma, który reaguje na 
szumy powstające w ziemi. Pozwoli on 
dokładnie zlokalizować miejsce wycieku. 
W ubiegłym tygodniu urządzenie trafiło 
do GZWiK. 

W 2014 roku usunięto 126 awarii 
na wodociągach i przyłączach oraz 69 
awarii na kanalizacji sanitarnej. – Liczba 
awarii rośnie, bo my je sami znajdujemy. 
Nie czekamy aż powstanie zalewisko – tłu-
maczy dyrektor.

Lepszemu gospodarowaniu wodą 
sprzyjają także inwestycje. Te poczynio-
ne w 2014 roku dotyczyły rozbudowy 

Poniżej dane statystyczne dotyczące gospodarki 
wodno – ściekowej w 2014 roku.

2013 r. 2014 r.
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Zakręcanie wody: 
Nie zmywaj naczyń ani nie myj zębów pod 

bieżącą wodą. W ten sposób za każdym razem 
zaoszczędzisz co najmniej 10 litrów wody. 

Prysznic nie dla każdego
Do wanny lejemy średnio 120 litrów wody (jeśli 

napełnimy wannę przeciętnej wielkości do połowy),  
a podczas prysznica zużywamy jej ok. 50 litrów w cią-
gu 5 minut. Jeżeli jednak będziemy korzystać z prysz-

nica dłużej, to zużyjemy tyle samo wody, co podczas kąpieli w wannie.  
Pralka i zmywarka

To nasi wielcy sprzymierzeńcy w oszczędzaniu 
wody. Jednak trzeba z tych urządzeń właściwie 
korzystać. Nie włączaj ich więc, gdy nie są pełne. 
Pralka podczas jednego prania może zużywać 
nawet kilkadziesiąt litrów wody.  Lepiej włączyć 

pralkę, gdy jest pełna niż dwa razy do połowy zapełnioną. Lepiej też 
zrezygnować z prania wstępnego i dodatkowego płukania.

Szczelne krany
Zakładając, że kran cieknie z prędkością 1 kropli 

na sekundę, to po miesiącu zmarnuje się w ten 
sposób ponad 500 litrów wody, czyli dwie wanny. 
A ile to będzie w skali roku? 

Rozsądne rozmrażanie
Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania mro-

żonek. Odmrażaj jedzenie przez noc w lodówce.
Gotowanie pod przykryciem

Podczas gotowania warto używać garnków  
z przykrywką, wyparowuje wtedy o wiele mniej 
wody.

<������/�B�?,��E����;��FHsieci w rejonie ul. Pszczyńskiej i Osińskiej w War-
szowicach. Wymieniono również krótkie odcinki 
wodociągów oraz uszkodzone hydranty na osiedlu 
w Pawłowicach.

W 2015 roku czekają GZWiK spore zmiany 
w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Od  
1 grudnia zakład jest głównym dostawcą wody do 
KWK „Pniówek”. Dostarcza do kopalni aż 50 tys. m 
sześć. wody miesięcznie. To więcej niż do wszyst-
kich sołectw naszej gminy. Umowa z Jastrzębską 
Spółką Węglową została podpisana na 10 miesięcy. 
W tym roku zostanie ogłoszone nowe postępowanie 
przetargowe. 

Jeszcze przed jesienią gotowy będzie projekt 
nowej stacji uzdatniania wody, która zaopatrywać 
będzie sołectwa północne naszej gminy. Nowa stacja 
znajdzie się w rejonie skrzyżowania ul. Kolejowej  
i Gajowej w Warszowicach. Będzie to obiekt znacz-
nie większy niż ten w Golasowicach. Jego wydaj-
ność szacowana jest na 180 m sześc. na godzinę, 
podczas gdy obiekt istniejący w Golasowicach może 
dostarczać 35 m sześc. wody w ciągu godziny.

Sabina Bartecka
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Z ostatniej chwili
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Czas na odbiory Franciszek Dziendziel na czele MZK

Nowe finansowanie 

Co z drogami gospodarczymi?

Nowy parking na osiedlu

Niemalże każdego dnia wspo-
mniane przedmioty zamiast trafiać 
do pojemników czy worków lądują 
w naszych toaletach, czy studniach 
kanalizacyjnych. Śmieci są prawdzi-
wą zmorą pracowników pogotowia 
kanalizacyjnego. 

Działania te są niezgodne z pra-
wem. O zakazie wrzucania do urzą-
dzeń kanalizacyjnych przedmiotów, 
które mogą powodować zmniejsze-
nie przepustowości, a w szczegól-
ności żwiru, piasku, popiołu, szkła, 
wytłoczyn, tekstyliów, włókien(…), 
jest mowa w Rozdziale 1 Art. 9 ust.  
2 „Ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i Zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków”. Za złamanie przepi-
sów grożą dotkliwe sankcje nawet do 
10 tys. zł. Działania takie powodują 
znaczne utrudnienia w prawidło-
wym odbiorze ścieków z naszych 

Kanalizacja to 
,���J?���,��!

domów, mieszkań i zakładów.
Wyrzucając do odpływów nie-

dozwolone przedmioty i naciskając 
przycisk spłuczki, z pewnością nie 
myślimy o konsekwencjach, które 
możemy spowodować. Niedrożne 
przewody niosą ze sobą groźbę za-
lania naszych piwnic czy ogrodów 
ściekami, a z tym związane są nie-
małe koszty napraw uszkodzonych 
pomp. W efekcie końcowym zapłaci-
my wszyscy, bo konieczne stanie się 
podwyższenie cen za odbiór ścieków. 

Korzystajmy więc rozsądnie  
z kanalizacji, bez której ciężko jest 
wyobrazić sobie dzisiaj wygodne 
funkcjonowanie gospodarstwa do-
mowego, by nie powodować szko-
dy dla siebie, eksploatatorów, czy 
innych użytkowników i móc nadal 
płacić najmniej w regionie za odbiór 
ścieków.
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Powstanie „zawodówka”
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24 stycznia, pracodawcy z tere-
nu gminy Pawłowice uczestniczyli  
w niecodziennym balu. Spotkanie 
środowiska ludzi biznesu już od 
ośmiu lat jest w naszej gminie oka-
zją, aby uhonorować tych, którzy 
promują przedsiębiorczość i biorą 
aktywny udział w życiu gospodar-
czym gminy.  

Uroczystość po raz pierwszy 
odbyła się w restauracji „Smak Re-
gionu”. Przybyłych gości powitał 
wójt Franciszek Dziendziel. - Potencjał 
gospodarczy gminy Pawłowice tworzy 
ponad 1350 firm i przedsiębiorstw 
– mówił w swoim wystąpieniu.  
- W gminie szczególnie dobrze rozwija 
się mała i średnia przedsiębiorczość,  
a funkcjonowanie wielu firm czy warsz-
tatów rzemieślniczych jest wynikiem 
wieloletnich, rodzinnych tradycji. 
Przedsiębiorczość jest dla nas ważna, 
nowe możliwości do rozwoju przedsię-
biorczości pojawią się wraz z zakończe-
niem budowy obwodnicy.  

Od ośmiu lat Wójt Gminy Paw-
łowice organizuje konkurs „Firma 
z tradycjami”. Mogą w nim star-
tować firmy o charakterze produk-
cyjnym, usługowym i handlowym 
działające na terenie gminy od co naj-

Medal Wojana dla piekarni 
z Golasowic

mniej 20 lat. W tym roku laureatem 
konkursu „Firma z Tradycjami” zo-
stał Eugeniusz Kowalski z Golasowic. 

Po raz pierwszy podczas balu wy-
różniono też przedsiębiorstwa, które 
w związku z rozwojem swojej dzia-
łalności zbudowały nowe siedziby, 
przyczyniając się do zmian w prze-
strzeni i do budowania wizerunku 
gminy jako miejsca dynamicznego 
rozwoju gospodarczego. Pamiątkowe 
dyplomy otrzymali: Jarosław Domin 
- prezes zarządu firmy JAS- FBG 
Spółka Akcyjna za budowę siedziby 
w Warszowicach, Bożena i Mirosław 
Klimoszowie - właściciele firmy KLI-
MOSZ Sp. z o.o w Pawłowicach oraz 
Zbigniew Goraus - właściciel firmy 
Ar-Met. ZPHU. Kowalstwo. Goraus.

Na spotkaniu obecni byli prezes 
pawłowickiej delegatury Regionalnej 
Izby Gospodarczej Eugeniusz Pie-
choczek oraz Andrzej Zabiegliński – 
szef podstrefy jastrzębsko - żorskiej 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, który zachęcał miejscowych 
przedsiębiorców do inwestowania 
na nowych terenach KSSE, obejmu-
jących obszar zlokalizowany przy 
obwodnicy. – Do zagospodarowania 
jest obszar o powierzchni 36 ha – mó-
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Dotychczasowi laureaci 
nagrody:

2008
Zakład Instalacji, Pomiarów Elek-

trycznych i Teletechnicznych 
Damiana Kryski z Pawłowic.

2009 
ZISCO Zakład Instalacji 

Sanitarnych CO 
Franciszka Bandury z Pawłowic.

2010
Firma Handlowo-Usługowo-Pro-

dukcyjna TAD 
Tadeusza Pisarka z Pawłowic

2011 
Budownictwo ogólne, obsługa 

budownictwa  
Jana Piotrowskiego z Warszowic

2012 
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach

2013
Ślusarstwo - Usługi 
- Produkcja - Handel  

Czesława Lazara z Pielgrzymowic
2014 

Mechanika Pojazdowa 
Gerhard Liberda z Golasowic
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wił. – O tym, że warto inwestować na 
terenach KSSE świadczy fakt, że Pole 
Warszowice jest zajęte praktycznie  
w 100 procentach. Zadbaliśmy jednak  
o to, aby wydzielić nowe tereny i umoż-
liwić rozwój waszych przedsiębiorstw 
w centrum Pawłowic.     

Wiceprezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej Marek Myśliwiec razem 
z Eugeniuszem Piechoczkiem uhono-

rowali Złotą Odznaką Hotel i Restau-
rację „Koniczynka”, która w styczniu 
2015 roku obchodziła 20 lat swojego 
istnienia. Odznaki i dyplomy odebrała 
Irena Stompor, prowadząca działal-
ność restauracyjno-hotelową.

Dalsza część balu upłynęła już na 
zabawie, delektowaniu się wyborną 
kuchnią i kuluarowych rozmowach 
nie tylko o biznesie. bs

W czym tkwi sekret smaku pysz-
nego chleba z piekarni pana Eu-
geniusza Kowalskiego? Myślę, że  
w poszanowaniu tradycji i prostocie. 
- Stawiamy przede wszystkim na jakość. 
Kto spróbuje naszego chleba, będzie po 
niego wracał – mówi właściciel. – Od 
samego początku wyrabiamy tylko dwa 
rodzaje ciasta – na chleb i bułki. Nie 
eksperymentujemy z nowymi mąkami. 
Nie dodajemy ziaren ani przypraw.  

Jak powstaje chleb? - Mąka pszen-
na i żytnia w odpowiednich proporcjach 

Smak prawdziwego chleba
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a do tego naturalny zakwas z odrobi-
ną drożdży, sól i woda – wyjaśnia.  
– O jakości pieczywa decydują szczegóły: 
proporcje składników, odpowiednia ilość 
wody i idealna temperatura podczas 
całego procesu pieczenia chleba. 

Pracę piekarz zaczyna już w środ-
ku nocy, bo o 3.15 dzwoni budzik. 
O 3.30 zjawia się w firmie, aby 
rozwieźć pierwsze partie pieczywa 
i przygotować wypiek kolejnych.  
Przed południem piekarnia kończy 
piec bochenki na dany dzień. Każdego 

dnia w piekarni piecze się 1800 chle-
bów i 3000 bułek. Pan Eugeniusz sam 
rozwozi pieczywo do okolicznych 
sklepów. Nie znajdują się one dalej 
niż 15 kilometrów, więc każdy może 
zakupić jeszcze ciepłe pieczywo.  

Pan Eugeniusz rozpoczął dzia-
łalność piekarniczą w 1991 roku 
w wynajętej piekarni w Bziu. Po 
trzech latach właściciel postanowił 

powiększyć ją o drugą piekarnię 
w Pielgrzymowicach. Zatrudnienie 
wynosiło wtedy od 6 do 8 osób. 
W 2002 roku zakończył działalność 
w Jastrzębiu-Zdroju i otworzył pie-
karnię w Golasowicach. Dziesięć lat 
później postanowił zamknąć piekar-
nię w Pielgrzymowicach i przenieść 
działalność do wynajętej piekarni 
w Strumieniu. Aktualnie firma pro-
wadzi działalność w dwóch miejscach 
– w Golasowicach i w Strumieniu. 
Zatrudnia 20 pracowników, w tym 4 

praktykantów, a w funkcjonowanie 
firmy zaangażowana jest najbliższa 
rodzina. 

W tym roku piekarnia Eugeniu-
sza Kowalskiego została nagrodzona 
Medalem Wojana. – Bardzo cieszymy 
się z tego wyróżnienia. To miłe, gdy do-
ceniony zostanie nasz trud. Sukces jest 
efektem pracy całej załogi. Niektórzy  
z naszych pracowników są z nami 
niemal od samego początku - dodaje 
właściciel.

Sabina Bartecka
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W tej liczbie znalazło się tylko 
32 oficerów oraz 1612 podoficerów  
i 10.661 szeregowców. Z powyższej 
grupy 1226 podoficerów i 8601 szere-
gowców miało za sobą przymusową 
służbę w armii niemieckiej. Powraca-
jący żołnierze-wśród nich Alojzy- je-
chali w pełnym uzbrojeniu wioząc ze 
sobą 11.867 karabinów angielskich  
i 603.150 nabojów karabinowych.  
Po przybyciu do Polski zostali skie-
rowani do punktów etapowych  
w Koźlu, Cieszynie i Międzylesiu. 
Przygotowano również rezerwowe 
punkty w Katowicach, Chorzowie 
i Bielsku - Białej. Kierownictwo nad 
przyjęciem żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie sprawował 
gen. dyw. Wsiewołod Strażewski  
z Armii Czerwonej. Samym przyję-
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- losy Alojzego Kubicy z Warszowic
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ciem zajmowały się cztery komisje 
rejestracyjne, przybyłych do kraju  
w większości zdemobilizowano. Zor-
ganizowana akcja powrotu żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych  trwała do 
połowy 1951 r. 

Alojzy jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia 1945 r. dotarł do 
Koźla, na przybyłych czekały tłumy 
krewnych, witała ich orkiestra. Na 
dworcu kolejowym kręciło się bardzo 
wielu żołnierzy Armii Czerwonej, 
Polacy nawzajem ostrzegali się przed 
możliwymi kradzieżami z ich strony. 
W Koźlu żołnierze zostali rozbrojeni, 
co wydało im się rzeczą bardzo natu-
ralną, bo wojna się przecież skończyła. 
Witający ich przedstawiciele komuni-
stycznych władz Polski podziękowali 
za waleczność, wręczyli po 50 zł, 
zapas żywności na 2 dni i wolny bi-
let. Z Koźla Alojzy w rodzinne strony 

wracał razem z kolegą z obozowego 
namiotu, pochodzącym z Żor. Do jego 
domu przyjechali późnym wieczorem, 
żona kolegi przekazała szczęśliwą 
wiadomość o tym, że cała rodzina 
Kubiców przeżyła wojnę, a brat Fran-
ciszek powrócił z radzieckiej niewoli. 
Inne wiadomości z domu nie były 
tak optymistyczne. Gospodarstwo 
zostało obrabowane przez żołnierzy 
radzieckich, uratowano tylko dwa 
słabe konie i dwie krowy. 

Rano Alojzy udał się w dalszą 
drogę, jednak dojechał tylko do Ba-
ranowic, bo zerwany most kolejowy 
uniemożliwiał podróż do Warszowic, 
dalej musiał iść pieszo, nie był jednak 
w stanie unieść wielkich bagaży, bo 
do kraju, podobnie jak jego koledzy 
wrócił obładowany kupionymi na za-
chodzie owocami, czekoladami, papie-
rosami, konserwami, itp. Pomogli mu 
spotkani po drodze kolejarze, którzy 
podprowadzili go do warszowickiej 
poczty. Rodzinna wieś była bardzo 
zmieniona, spalony kościół katolicki, 
ewangelicki, domy w ruinie. Jak się 
później dowiedział, front w Warszo-
wicach stał sześć tygodni, a mieszkań-
cy zostali ewakuowani. W domu nikt 
na niego nie czekał, mimo że pisał listy 
i z Francji i z Włoch, rodzina żadnego 
nie otrzymała (wszystkie nadeszły 
po kilku miesiącach), sądzono więc, 
że nie żyje. Ostatnia wiadomość 
otrzymana z Wehrmachtu pocho-
dziła z listopada 1944 r. i brzmiała: 
„zaginiony”. Mama dostrzegła na 
pustej drodze wędrowca w mundu-
rze, pierwsze wrażenie- to żołnierz 

radziecki, ojciec i brat pierwsi wybiegli 
na jego spotkanie, powitaniom i łzom 
nie było końca, tylko twardy ojciec 
powstrzymał się od płaczu. Alojzego 
zaskoczyła wielka bieda w dostatnim 
kiedyś gospodarstwie. Mozolną pra-
cą i staraniem wszystkich członków 
rodziny powoli je odbudowywano. 
Pierwszym ważnym wydarzeniem 
był zakup koni, wkrótce mężczyźni 
zaczęli wozić dwa razy w tygodniu 
słomę i buraki ćwikłowe do Katowic 
dla stacjonującego tam wojskowego 
taboru koni. Towar pochodził od 
licznych mieszkańców Warszowic, 
których nie było stać na zakup siły 
pociągowej lub mieli paszę, a zwie-
rzęta stracili. Stopniowo zacierała się 
pamięć o ciężkich wojennych prze-
życiach, a nowa komunistyczna rze-
czywistość nakazywała zachowanie 
milczenia w sprawach związanych ze 
służbą w Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie. Do dziś jednak wspomina 
się w Warszowicach niezwykłe wyda-
rzenie z okresu Świąt Wielkanocnych 
w 1946 r. Wtedy to Alojzy wraz  
z innymi „Andersowcami” z Warszo-
wic (około ośmiu młodych mężczyzn) 
w pełnym umundurowaniu żołnierza 
Polskich Siłach Zbrojnych na Zacho-
dzie pełnił straż przy Bożym Grobie. 

W 1948 r. 28-letni Alojzy poznał 
o 10 lat młodszą dziewczynę z Wi-
sły Wielkiej. Zwrócił na nią uwagę, 
kiedy w odpustowej procesji niosła 
figurę Matki Boskiej. Rok później, 27 
czerwca 1949 r. Alojzy i Marta stanęli 
na ślubnym kobiercu. Zamieszkali  
w gospodarstwie żony w Wiśle Wiel-

kiej, wychowali czterech synów 
i córkę, doczekali się siedmiorga 
wnucząt i sześciorga prawnucząt. 
W 2014 r.  obchodzili 65. rocznicę 
ślubu. 

Alojzy jest dziś najstarszym 
mieszkańcem Wisły Wielkiej, prze-
chowuje różaniec matki, który 
uratował mu życie, dodawał sił  
i nadziei w trudnym czasie niewoli  
i walki. Do dziś pamięta słowa pieśni 
„Czerwone Maki na Monte Cassino”, 
a jeszcze bardziej modlitwę żołnie-
rza, którą zaśpiewał autorce wraz 
z żoną: 

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.
O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj,
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj!
By stał się twierdzą
Nowej siły,
Nasz dom, nasz dom.
O, usłysz, Panie, skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Odry, Wisły, Sanu, Bugu
Męczeńska do Cię woła krew! 
O, Boże, skrusz ten miecz.

W artykule wykorzystano  informacje z: 
- Witold Biegański: Polskie Siły Zbroj-

n e  na  Zachodz i e .  War szawa :  K ra -
j o w a  A g e n c j a  W y d a w n i c z a ,  1 9 9 0                                                                                                                                     
-Melchior Wańkowicz: Bitwa o Monte Cassino, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2009,

- www.2korpuspolski.pl
- www.PolskiCmentarzWojennynaMonteCassino
-Dz.U. RP. 1922 r., nr. 18, poz. 143. 

Joanna Zdziebło
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W prezentowanej propozycji stra-
tegii omówiono wybrane kwestie 
i zaproponowano pewne kierunki 
działań. Wskazano te obszary, które 
wymagają zmiany, głębszej anali-
zy, a w konsekwencji konkretnych 
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Jak przesłać swoje uwagi? Komentarze, opinie, uwagi 
można przesyłać do 10 lutego:

• drogą elektroniczną na adres a.zachraj@pawlowice.pl,
• telefonicznie pod numerem 32 4756371,
• osobiście w Referacie Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Gminy,
• pisemnie przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy
• poprzez złożenie pisma w Punkcie Obsługi Klienta.

 
Wersja elektroniczna strategii znajduje się na stronie internetowej 

www.pawlowice.pl.

zzzzzzzzzzzzzzzzdzdzdddddddddjddjjjj.jj.j.  bbbbbbbsbbs

działań. Urząd prosi mieszkańców  
o opinie, weryfikację czy strategia  
w tym kształcie może być realizo-
wana, a jeżeli nie, to gdzie i w jaki 
sposób powinny być wprowadzone 
odpowiednie zmiany.

Zebrania wiejskie
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• Pawłowice: 16 lutego o godz. 17.00 w auli Przylądek Talentów przy 
SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach

• Golasowice: 19 lutego o godz. 17.00 w budynku OSP
• Krzyżowice: 23 lutego o godz. 16.30 w Domu Ludowym

30 tys. obligacji w 15 seriach, 
gdzie cena emisyjna jednej obligacji 
wyniesie tysiąc złotych. Tak wygląda 
plan emisji obligacji komunalnych.  
W ten sposób władze gminy zamie-
rzają sfinansować zwrot nadpła-
ty podatku dotyczącego wyrobisk 
górniczych, który został naliczony 
na podstawie niejasnych przepisów  
w latach 2008 – 2011. 

Emisja obligacji na łączną kwotę 
30 mln zł zostanie dokonana jeszcze 
w tym roku, w trybie oferty nie-
publicznej i zostanie skierowana do 
inwestorów krajowych i zagranicz-
nych. Wykup obligacji rozpocznie się  
w 2018 roku, a zakończy w 2025 
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obligacje 
komunalne
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roku. Środki na wykup będą po-
chodzić z dochodów własnych bu-
dżetu gminy. Na wykup gmina 
będzie przeznaczać od 200 tys.  
zł do maksymalnie 2,5 mln zł każ-
dego roku. Takie rozłożenie płatno-
ści nie zachwieje finansami gminy  
i zapewni bieżące funkcjonowanie, 
w tym także nakłady na inwestycje  
i zrównoważony rozwój gminy. Kari-
na Staroń, kierownik Referatu Podat-
ków i Opłat Urzędu Gminy, podczas 
sesji wyjaśniła, że gmina zwróciła już 
37 proc. nadpłaty za lata 2003 - 2007, 
z tego 24 proc. przelewem na konto, 
a 13 proc. jako rozliczenie zaległych 
i bieżących zobowiązań podatnika. 

Nowi inkasenci i podzięko-
wania dla sołtysa 

W dalszej części sesji podjęto uchwa-
łę w sprawie opłaty targowej oraz 
wyznaczenia inkasentów poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego. Rada Gminy wyraziła zgodę 
na zawarcie w trybie bezprzetargo-
wym umowy dzierżawy na okres 
10 lat, nieruchomości zabudowanej 
budynkiem Centrum Kultury w Paw-
łowicach, na rzecz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pawłowicach. Uchwała jest 
konieczna, aby uregulować pod wzglę-
dem prawnym korzystanie z nierucho-
mości przez GOK. W kolejnej uchwale 
ustalono tzw. dodatkowe kryteria 
naboru do przedszkoli, gdy pozostaną 
wolne miejsca po przeprowadzeniu 
pierwszego postępowania rekrutacyj-
nego. Pierwszeństwo będą mieli rodzice 
mieszkający w gminie Pawłowice i roz-
liczający podatek dochodowy od osób 
fizycznych w urzędzie skarbowym 
w Pszczynie. Pod uwagę brana będzie 
również liczba godzin, jaką dziecko 
spędzi w przedszkolu.

Sesja Rady Gminy była również 
okazją do podziękowań dla Kazimierza 
Kiełkowskiego, który zdecydował o za-
kończeniu pracy jako sołtys w Jarząb-
kowicach. Kwiaty i upominki wręczyli 
wójt Franciszek Dziendziel, przewodni-
czący Rady Gminy Aleksander Szymu-
ra i jego zastępca – Aureliusz Pisarek, 
a w imieniu sołtysów Andrzej Szaweł, 
Iwona Baron oraz Bogumiła Tekla. 

Sabina Bartecka
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Dotychczasowy sołtys Kazimierz 
Kiełkowski zrezygnował z pełnienia 
tej funkcji po szesnastu latach dzia-
łalności społecznej. – To były piękne 
lata – mówił. – Wypełnione pracą na 
rzecz ludzi i miłymi wydarzeniami. 
Przyszedł jednak czas, aby zająć się 
gospodarstwem, no i wnukami. Mam 
ośmioro wnucząt, a teraz będę mógł 
bardziej im się poświęcić.

Informację o tym, że pan Kazi-

$�;���������
;�<�������;�/�/=

mierz nie będzie już sołtysem przy-
jęto ze smutkiem. - To była właściwa 
osoba na właściwym miejscu. Na pana 
Kazika zawsze można było liczyć, wie-
lokrotnie nam pomagał – mówił jeden 
z mieszkańców.  

Zebranie tradycyjnie odbyło się 
przy kawie i pączku. O poczęstunek 
dla mieszkańców i gości zadbało Koło 
Gospodyń Wiejskich. W zebraniu 
uczestniczyło 91 osób. Dariusz Cza-

kon, który był jedynym kandydatem 
na sołtysa, otrzymał 56 głosów na 
„tak”. – Uszanować Urząd Gminy, 
uszanować mieszkańców, a będzie pan 
żył jak pączek w maśle – radził nowe-
mu sołtysowi ustępujący.

W trakcie zebrania wybrano także 
nową radę sołecką, w skład której 
weszli: Jan Krosny, Marek Trzaska-
lik, Adam Stuchlik, Edward Cieśla, 
Genowefa Klimosz, Józef Stuchlik, 
Czesław Brachaczek. Mieszkańcom 
przedstawiono także sprawozdanie 
z działalności sołtysa i rady sołeckiej 
w 2014 roku oraz plany dla sołec-
twa na rok 2015. Przeprowadzano 
zebranie spółki wodnej.

W wolnych głosach poruszono 
temat komunikacji lokalnej i kursów 
autobusów do Jastrzębia-Zdroju. 
Jedna z mieszkanek ma olbrzymie 
problemy, aby dojechać do pracy. 
Żeby dostać się do Jastrzębia, prze-
siada się aż trzy razy. W związku  
z tym zwróciła się o przywrócenie 
bezpośrednich połączeń z tym mia-
stem. Kolejne wnioski dotyczyły 
zamontowania lustra na ul. Żyt-
niej oraz uzupełnienia tabliczek na 
drogach z ograniczeniem tonażu 
samochodów do 3,5 tony o napis 
„za wyjątkiem dojazdu do posesji”. 
Tabliczki są potrzebne, żeby rolnicy 
zgodnie z przepisami mogli dojechać 
ciągnikiem do swojego gospodar-
stwa.    

Sabina Bartecka

Nowy sołtys Jarząbkowic za kilka miesięcy 
skończy 42 lata. Jest rodowitym mieszkańcem 
tego sołectwa. Trzy lata temu wybudował  
w Jarząbkowicach dom. Mieszka w nim  
z żoną i trojką dzieci. Najstarszy Patryk ma 
18 lat i uczęszcza do szkoły gastronomicznej. 
9-letni Jakub jest uczniem szkoły podstawowej. 

Oczkiem w głowie rodzeństwa jest 6-letnia Faustynka.
Sołtys od 24 lat pracuje w KWK „Pniówek”, od 17 lat zajmuje się tam 

pomiarami mikroklimatu. Jest jednym z siedmiu pracowników Działu 
Wentylacji. – Moim zadaniem jest pobieranie prób powietrza i kierowanie ich 
do laboratorium – opowiada. 

Pan Dariusz zamierza kontynuować dobre tradycje we wsi, wsłuchu-
jąc się uważnie w potrzeby mieszkańców. – Czuję potrzebę pracy społecznej  
i realizowania się dla dobra naszej miejscowości – mówi. – Jesienią ubiegłego 
roku startowałem w wyborach do Rady Gminy. Nie zostałem wybrany, ale spo-
ro mieszkańców oddało na mnie swój głos. To pozwoliło mi uwierzyć, że mam 
poparcie we wsi i wziąć udział w wyborach na sołtysa.       

Priorytetem będzie dla niego utworzenie świetlicy środowiskowej, do 
której każdy będzie mógł przyjść, aby miło spędzić czas po szkole czy 
pracy.  – Można będzie organizować zajęcia plastyczne dla dzieci, rozłożyć 
stół do ping – ponga. Do dyspozycji mieszkańców mogą być gry planszowe, 
piłkarzyki stołowe  – mówi. - Mamy piękny Dom Ludowy. Chciałbym jeszcze 
lepiej go wykorzystać.

Nowy sołtys popiera starania swojego poprzednika o utworzenie  
w Jarząbkowicach niepublicznego przedszkola. Jako rodzic przedszkolaka 
widzi potrzebę powołania takiego miejsca. Marzy mu się również boisko 
wielofunkcyjne – takie jakie mają inne sołectwa w naszej gminie. 

Lubi piłkę nożną, dobrą muzykę i film. Chce być sołtysem uczciwym  
i rzetelnym. – Takim jestem człowiekiem i takim chcę być sołtysem – podkre-
śla. bs     

Dariusz 
Czakon

26 stycznia odbyło się spotkanie 
sołtysów z wójtem gminy Francisz-
kiem Dziendzielem, kierownikami 
urzędu, dyrektorami Gminnego 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji,  
Gminnego Zespołu Komunalnego 
oraz przedstawicielem policji. 

Sołtysi poruszyli wiele spraw 
zgłaszanych im przez członków rady 
sołeckiej czy samych mieszkańców. 
Dotyczyły one m.in. infrastruktury 
drogowej: zabezpieczenia barierkami 
odcinka ul. Groblowej w Pielgrzymo-
wicach, ze względu na niebezpieczny 
przejazd w okresie zimowym, wycię-
cia samosiejek przy ul. Pszczyńskiej  
w Warszowicach oraz usunięcia aka-
cji zasłaniającej lampy przy ul. Krętej 
na terenie osiedla. 

Inne sprawy dotyczyły przywró-
cenia tablicy ogłoszeń na skrzyżo-
waniu ul. Grunwaldzkiej i Podlesie  
w Pielgrzymowicach, nowych punk-
tów świetlnych w Golasowicach oraz 

]�������
na spotkaniu 
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usunięcia znaku ustąp pierwszeństwa 
przejazdu znajdującego się przy 
wjeździe z ul. Świerczewskiego na 
ul. Kruczą w Pniówku. W godzinach 
szczytu duże samochody ciężarowe 
blokują tam przejazd. 

Sołtys Krzyżowic zwróciła się o re-
mont zabytkowego krzyża przydroż-
nego znajdującego się przy szkole, 
poinformowała również o opóźnie-
niach występujących w wypłatach 
odszkodowań za szkody górnicze

Podczas spotkania poruszono 
temat służby zdrowia. Mówiono 
o potrzebie wybudowania drugiej 
windy w ośrodku przy ul. Kruczej w 
Pniówku oraz zapewnieniu opieki pe-
diatry w godzinach popołudniowych 
w przychodni przy ul. Zjednoczenia 
w Pawłowicach. Powrócono również 
do tematu budowy zadaszonych 
wiat i siłowni na świeżym powietrzu 
w poszczególnych sołectwach. 

Sabina Bartecka

Członkinie Koła, a jest ich obecnie 
120 cieszą się na każde wspólne spo-
tkanie, bo to „ich czas”, mogą poroz-
mawiać, odetchnąć od codziennych 
obowiązków, a przede wszystkim 
pośpiewać. Wiele lat temu założy-
ły zespół „Niezapominajki”, który 
uświetnia gminne uroczystości i zdo-
bywa laury na różnych konkursach.

Są bardzo aktywne i żadna lo-
kalna impreza nie może się bez 
nich odbyć. Wygrywają konkursy 
kulinarne. Jako pierwsze w gminie 
założyły stowarzyszenie, bo dzięki 
osobowości prawnej łatwiej mogą 
zdobywać granty na realizację swo-
ich pomysłów. 

Niegdyś Koło zajmowało się or-
ganizowaniem szkoleń z zakresu 
kroju i szycia, kursów kulinarnych.  
W ramach tzw. „czynów spo-
łecznych” wykonywało niejedno-
krotnie prace na rzecz swojej wsi 
np. przy budowie swojej siedziby.  
W budynku, które dzieliło z Kółkiem 
Rolniczym, odbywały się próby  
i spotkania. Jednak obiekt wybudo-
wy w latach 60. wymaga remontu. 

Gospodynie z Pielgrzymowic 
?�������;���,�E����������

– Przez ostanie lata budynek nie był 
ogrzewany regularnie. Nasze panie 
skarżyły się, że jest im zimno – mówi 
przewodnicząca KGW. 

W sierpniu dotychczasowy dzier-
żawca obiektu, który dbał również  
o ogrzewanie, wypowiedział umowę 
z gminą. Panie przeniosły się wtedy 
do szkoły, gdzie na czas spotkań 
i prób udostępniono im stołówkę 
szkolną. – Jesteśmy wdzięczne dyrek-
torowi za okazaną pomoc, ale niczego 
bardziej nie pragniemy jak swojego 
miejsca – mówi. – Przez te wszystkie 
lata zgromadziłyśmy sporo sprzętu 
potrzebnego do obsługi i przygotowania 
uroczystości. Mamy garnki, patelnie, 
własny piec, mikrofalówkę, zastawę na 
120 osób, a także akordeony i stroje dla 
zespołu. Nie możemy tego w nieskończo-
ność trzymać w domu. 

Panie postanowiły poprosić  
o pomoc Urząd Gminy. Pojawiły 
sie różne pomysły, od zburzenia 
budynku byłego Kółka Rolniczego  
i wybudowania w tym miejscu małej 
świetlicy aż do wygospodarowa-
nia pomieszczeń w budynku OSP. 

Ostatecznie po kilku spotkaniach  
i wizjach w terenie stwierdzono, że 
budynek Kółka zostanie wyremon-
towany. 

Parter budynku wraz z garażami 
zostanie wydzierżawiony w drodze 
konkursu prywatnemu inwestorowi 
z przeznaczeniem na działalność. 
Konkurs został właśnie ogłoszony 
przez Urząd Gminy. Piętro panie 
będą miały dalej dla siebie. Pomiesz-
czenia zostaną odmalowane przez 
brygady GZK Pawłowice. Do czerwca 
wszystko powinno już być gotowe.   

KGW z Pielgrzymowic to prężna 
organizacja. Panie cały czas mają 
nowe pomysły na wspólne spotka-
nia, wyjazdy i rozwijanie swoich pa-
sji. Jesienią zaczęły uprawiać nordic 
walking, w planach mają założenie 
koła dla diabetyków, 8 lutego wy-
bierają się do operetki, a w marcu 
organizują spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. – Pomysłów nam nie brakuje. 
Chęci też nie – podsumowuje szefo-
wa tej aktywnej pielgrzymowickiej 
organizacji.

Sabina Bartecka
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Spotkanie rozpoczęło się kolędą 
„Cicha noc” w wykonaniu uczniów 
uczęszczających do szkół muzycz-
nych. Następnie na scenie pojawił się 
dyrektor szkoły Andrzej Pilis w to-
warzystwie zastępcy przewodniczącej 
Rady Rodziców Elżbiety Płechy oraz 
prowadzącej imprezę Anny Boruty, 
aby wspólnie przywitać licznie przy-
byłych gości i zaprosić do oglądania 
występów przygotowanych przez 
uczniów.

W czasie trwającego kilkadziesiąt 
minut występu publiczność miała 

<������,�;���
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okazję zobaczyć niezmiernie zróż-
nicowany program artystyczny, 
podczas którego uczniowie śpiewali, 
tańczyli, grali na różnych instrumen-
tach muzycznych, recytowali i nie 
tylko. Hasło przewodnie tegorocznej 
Choinki brzmiało „Jak karnawał to 
karnawał”, dlatego większość wystę-
pów podejmowało tę tematykę. 

Po części artystycznej uczniowie 
mogli nadal prezentować swoje ta-
lenty, tym razem nie na scenie, lecz 
na parkiecie. Zabawa trwała do godz. 
20.00. 

Na uczestników, którzy tłumnie 
odwiedzili ZSO w Pawłowicach, 
czekał konkurs „łamańców” języko-
wych, quizy sprawdzające wiedzę  
o kulturze, ale również wykłady pro-
wadzone przez Anglika i Francuza. 

- Ten festiwal ma na celu propagowa-
nie nauki języków obcych, promowanie 
aktywności twórczej wśród młodzieży 
oraz rozwijanie umiejętności językowych 
- mówiła Anna Herman, nauczycielka 
języka angielskiego w pawłowickim 
liceum. - Chcieliśmy pokazać, jak różno-
rodna językowo i kulturalnie jest Europa.

Międzygimnazjalny Festiwal Ję-
zyków Obcych pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Pawłowi-
ce miał już trzecią odsłonę. W tym 
roku w konkursie rywalizowało 67 
gimnazjalistów. Konkursy z języka 
angielskiego, z języka niemieckiego  
i z języka francuskiego wzbudziły 
ogromne zainteresowanie wśród 

Do you speak english?

uczniów z kilkunastu szkół gim-
nazjalnych nie tylko z powiatu 
pszczyńskiego, ale również z Żor, 
Jastrzębia, Pszczyny i kilku innych 
miejscowości. Zwłaszcza, że główny-
mi nagrodami były karty prezentowe 
do salonów Empik.

Uczniowie pisali najpierw test 
sprawdzający ich wiedzę z zakresu 
gramatyki, słownictwa, kultury, 
historii, geografii oraz muzyki. Jego 
wynik decydował o przejściu do 
dalszego etapu, w którym na gim-
nazjalistów czekały kolejne zadania 
językowe. Największą znajomością 
języka angielskiego wykazała się 
Marta Gawełkiewicz z Suszca. – Naukę 
angielskiego rozpoczęłam już w przed-
szkolu – mówiła. - Chodzę do klasy 
z rozszerzonym językiem angielskim  
– tygodniowo mam 6 lekcji z tego języ-
ka. Dodatkowo w domu oglądam filmy  
w wersji angielskojęzycznej. bs

Współpraca z Ośrodkiem rozpo-
częła się w zeszłym roku z inicjaty-
wy Piotra Fydrycha, rodzica jednego  
z uczniów, który jest pracownikiem 
ośrodka. Za jego namową uczniowie 
dwóch klas mogli zobaczyć w Pszczy-
nie występ jasełkowy niepełnospraw-
nych artystów. Spektakl wywarł 
ogromne wrażenie na publiczności, 
więc postanowiono w tym roku 
zaprosić zespół do Pawłowic, aby nie-
zwykłe umiejętności  podopiecznych 
ośrodka mogli podziwiać wszyscy 
uczniowie. Występ był bardzo pro-
fesjonalny: doskonała gra aktorska, 
wspaniałe dekoracje, oryginalne efek-
ty akustyczne i muzyka „na żywo” 

$���;��������/E��
tolerancji i szacunku
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zachwyciły zarówno nauczycieli, jak 
i młodą publiczność, która nagrodziła 
aktorów owacjami na stojąco. Dy-
rektor Bożena Herman, w imieniu 
wszystkich zgromadzonych wyra-
ziła podziw i uznanie dla wysokich 
umiejętności aktorskich artystów 
występujących w spektaklu, jak rów-
nież dla ogromnej pracy terapeutów 
zaangażowanym w przedsięwzięcie. 
- Niewątpliwie spotkanie przyniosło 
korzyści obu stronom – mówi Bożena 
Herman. - Niepełnosprawni artyści 
poczuli się docenieni, a dla naszych 
uczniów występ okazał się wyjątkową 
lekcją tolerancji i szacunku. Liczymy na 
dalszą współpracę. 

Opowieść „O tym jak diabli i anieli 
o uczniowskie dusze walkę rozpoczę-
li” odbiega od tradycyjnej konwencji 
przedstawień jasełkowych. Dzieje 
się bowiem współcześnie, najpierw  
w piekle, gdzie diabły knują, jak ze-
psuć święta. Później akcja przenosi się 
do nieba, gdzie o knowaniach czartów 
dowiadują się aniołowie i ruszają do 
kontrataku. Do konfrontacji sił docho-
dzi zaś na terenie szkoły. Tę zabawną, 

Diabli i anieli Grand 
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ale równocześnie pouczającą historię 
przygotowała Lidia Ponicka - Gosek. 
Niekonwencjonalny scenariusz oraz 
wyborna gra aktorska uczniów przy-
kuły uwagę jury, które uhonorowało 
Gimnazjum nr 1 Nagrodą Grand 
Prix. Dodać należy, że w zmaganiach 
konkursowych uczestniczyło siedem 
gimnazjów. Jednak w tym roku paw-
łowicka jedynka okazała się najlepsza. 
Gratulujemy sukcesu!
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Poniżej wyniki konkursu:

Język angielski
1. Marta Gawełkiewicz - Gimnazjum 

Publiczne w Suszcu
2. Piotr Kotas - Gimnazjum nr 2  

w Pszczynie
3. Paulina Sikora - Gimnazjum Po-

wstańców Śląskich w Strumieniu

Język francuski
1. Jolanta Poręba - Publiczne Gimna-

zjum nr 5 w Studzionce
2. Monika Brachaczek - Publiczne 

Gimnazjum nr 5 w Studzionce 
3. Julia Smyczek - Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Żorach

Język niemiecki
1. Przemysław Wadas - Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach
2. Jan Bodio - Publiczne Gimnazjum 

nr 1 w Żorach
3. Robert Synoczek - Publiczne Gim-

nazjum nr 2 w Pszczynie

Uroczystość rozpoczął chór szkol-
ny. Najmłodsze dzieci przygotowały 
tańce karnawałowe, a uczniowie  
z klas I - III tańce śląskie. Były także 
wiersze w wykonaniu laureatów 
szkolnego konkursu gwary śląskiej. 
Klasy starsze rozbawiły publiczność 
śląskimi wersjami znanych bajek. 
Występy zakończyła śląska „Fami-
liada” w wykonaniu szóstoklasistów. 
Uroczystość okazała się sukcesem 
także dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców, którzy zadbali o dobrze zaopa-
trzony bufet. bs
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Golasowicach
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Zima w górach 
zachwyca

Ośnieżone drzewa, lodem przy-
ozdobione gałęzie, szadź rzeźbio-
na wiatrem i wspaniała atmosfera  
w grupie liczącej aż 43 osoby z pew-
nością pozostaną na długo w pamięci.  
W takich okolicznościach zdobycie 
szczytu, jakim było Pasmo Ropicy  
w Beskidzie Śląsko – Morawskim, oka-
zało się miłą przygodą. Było wesoło, 

ale i pouczająco. Uczestnicy dowiedzie-
li się nieco o konfliktach religijnych na 
Śląsku Cieszyńskim i polskich trady-
cjach narodowych na Zaolziu. Miłym 
podsumowaniem wyjazdu była wizy-
ta w czeskim schronisku, gdzie każdy 
mógł skosztować specjałów kuchni 
naszych południowych sąsiadów. 

Zapraszamy na kolejny wyjazd 

organizowany przez PTTK. Już 22 
lutego odbędzie się wycieczka na Fi-
lipkę i Stożek. Szczegóły i zapisy pod-
czas dyżurów Gminnego Koła PTTK 
w Pawłowicach w drugą i czwartą 
środę miesiąca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pawłowicach (willa Reit-
zensteinów) w godzinach 16.00 do 
17.00, www.pttk.pawlowice.pl.

I��������	�	���"����������	�����$�"�	����	�������������	�����������-
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Wraz z nadejściem opadów znacznie pogorszyły się 
warunki na drogach. Jest ślisko, na wielu, zwłaszcza 
mniej uczęszczanych drogach, zalega błoto pośniegowe, 
które dodatkowo utrudnia jazdę. W Urzędzie Gminy 
we wtorek (27 stycznia) rozdzwoniły się telefony. 
- Jesteśmy odcięci od świata. Nie możemy wyjechać do 
pracy – mówiła oburzona mieszkanka ul. Widokowej 
w Pielgrzymowicach.

Ten dzień okazał się szczególnie trudny. Od rana pa-
dał śnieg, a sprzęt wyjechał do akcji później niż zwykle, 
kiedy opady ustały. W pierwszej kolejności odśnieżane 
były drogi powiatowe, a dopiero koło 15.00 gminne. 
Stąd tak wiele telefonów. Sama byłam świadkiem, jak 
tir utknął na ul. Korczaka w Golasowicach. Zablokował 
drogę w rejonie szkoły. Dopiero po posypaniu jezdni 
piaskiem, powoli ruszył w stronę Pielgrzymowic.             

Na walkę ze skutkami zimy przygotowano  
w naszej gminie piaskarki, pługi oraz solarki. Zgodnie 
z kryteriami, które ustalono, mieszanką piasku i soli 
posypywane są jednak tylko newralgiczne miejsca: 
zakręty, skrzyżowania i strome podjazdy. - Całe ciągi 
dróg będą posypywane tylko wtedy, gdy będzie bardzo ślisko 
– mówi Krystyna Batko z Urzędu Gminy. - Żużel będzie 

Chcecie zadać pytanie redakcji, a może podyskutować 
o przeczytanym artykule. Czekamy na Wasze listy. Pisz-
cie: racje.gminne@pawlowice.pl. Chcemy, abyście Dro-
dzy Czytelnicy razem z nami tworzyli „Racje Gminne”. 
Możecie podpowiadać nam również, o czym chcielibyście 
przeczytać, co chcielibyście zmienić w gminie Pawłowice. 

Sabina Bartecka

>,���,����?��;�+/����
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stosowany tylko na krętych drogach, szczególnie w Pielgrzymowicach, 
gdzie nie sprawdził się piasek.

Zgłoszenia o oblodzeniach czy konieczności odśnieżania ulic  
i chodników można zgłaszać telefonicznie w Referacie Infrastruk-
tury Komunalnej, tel. 32 4756 341 lub 32 4756 332.

Właściciele i zarządcy nieruchomości również mają swoje obo-
wiązki. Należy do nich sprzątanie błota, śniegu i lodu z chodników, 
odśnieżanie wjazdów do posesji (także po przejechaniu pługu) 
oraz usuwanie sopli i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie 
dla przechodniów. Za niedopełnienie obowiązków grozi mandat 
karny. bs
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Czekamy na 
Wasze listy
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Radni i sołtysi naszej gminy pełnią stałe dyżury, 
podczas których spotykają się z mieszkańcami.  Każ-
dy mieszkaniec może zgłaszać interwencje i swoje 
problemy. Harmonogram spotkań znajduje się na 
portalu gminy. Informacji o terminach należy szukać 
w BIP/Rada Gminy/Dyżury radnych oraz BIP/So-
łectwa/Dyżury sołtysów. Radni i sołtysi zapraszają.   

^�����������������,,���///==�
��������������� +++;;;;



Racje Gminne8

F����
("�����
;��!��
��������
��
�����

@��������*
��'
H�����������
BA
�)����
#��!����!������*
!��'
+A
CO
AA
QO/

KULTURA

Ferie z Domem Kultury
�&*=���	��3�+��A�+

Jak co roku w czasie wolnym od zajęć szkolnych, GOK Pawłowice zaprasza 
dzieci w wieku od 7 do 11 lat na Zimowe Warsztaty Artystyczne. Odbędą się 
one w dwóch turnusach: od 2.02 do 6.02 - w Domu Kultury w Pawłowicach 
Osiedlu oraz od 9.02 do 13.02 w Domu Kultury przy ul. Zjednoczenia 12. 
Zapisy na II turnus w biurze GOK.

Kino dla maluszków
M���	��3�����*M�!!3A��������������������(+��	���

Raz w miesiącu, w piątek, proponujemy najmłodszym dzieciom spotkanie  
z bohaterami filmów animowanych wytwórni Walta Disneya. Do „Malusz-
kowego kina” zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na klasyczną animację pt. 
„Alicja w Krainie Czarów”. To adaptacja książki Lewisa Carolla. Historia dziew-
czynki, która pobiegła za Białym Królikiem, wpadła do jego nory i znalazła się 
w świecie pełnym bajkowych stworów. Wstęp wolny! 

x������������Q/+;
0���	��3�����*E�!!3A��������������������(+��	���

Młodsze dzieci i ich rodziców zapraszamy na bal przebierańców. Będą zaba-
wy, konkursy i wspólne tańce oraz słodki poczęstunek. Bilety w cenie 5 zł (dzieci)  
i 7 zł (dorośli 7 zł) do nabycia w biurze Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu 
(tel. 32 4721036).

Turniej dla szachistów
0�**���	��3�����*!�!!3A��������������������(+��	���
W drugim tygodniu ferii zapraszamy do Domu Kultury w Pawłowicach 

Osiedlu na turniej szachowy. Rozgrywki odbędą się w grupach wiekowych 
do 11 lat oraz od 12 do 16 lat. Zapisy uczestników 9 lutego o godz. 10.00.

x������,�;���;��;�<�������;�/�/=
*.���	��3�����*0�!!3A��G������<���)%�������(

KGW w Jarząbkowicach organizuje bal karnawałowy w Domu Ludowym. 
Bawić będzie zespół Inerside. Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę i wy-
śmienity poczęstunek. Bilety kosztują 150 zł od pary. Zapisy i informacje: 
32/ 47 23 312, 47 23 315, 507 262 768.    

Teatrzyk dla dzieci
�!���	��3�����*M�!!3A��������������������(+��	���

W ramach cyklu „Wesołe bajeczki” tym razem zobaczymy spektakl pt. 
„Księga pełna czarów”. Przedstawienie zaprezentuje Teatr Otwarty z Krakowa. 
Dzieci mają wstęp wolny, dorośli płacą 10 zł.

]�,��������������������;���
�?���	��3�����*E�!!3�����C	���	���	��$�

Gościem specjalnym spotkania Klubu Seniora będzie Aureliusz Pisarek - le-
karz i radny gminy Pawłowice. Opowie on o „Podstawowym pakiecie onkolo-
gicznym i nowościach w służbie zdrowia”. Zapraszamy seniorów, koła KGW 
oraz członków kół emerytów z gminy Pawłowice. Informacje pod numerem 
tel. 887 577 535. Wstęp wolny.

LUTY
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Miesięcznik w ciekawy 
i przystępny sposób prezen-

tuje znane szlaki rowerowe oraz 
te mniej znane, ale polecane przez 
czytelników. Redaktorzy przeko-
nują, że dla rowerzystów świat stoi 
otworem. Wystarczy wsiąść i je-
chać, a czekają na nas różne zakątki 

�%�%����	�	�����������(����#"�	�	�����	
�����"����JC��	�����K�1���	�������������-
�(#���)����"��	�����������	�����(��"����

Polski i świata. Znajdziemy 
tu też wiele wskazówek jak dbać  
o siebie i swoje dwa koła.        

Biblioteka otrzymała roczną, 
bezpłatną prenumeratę czaso-
pisma za wyróżnienie zdobyte  
w ubiegłym roku w Ogólnopolskim 
Konkursie „Gmina przyjazna rowe-

rzystom”, realizowanym w ramach 
Roku Turystyki Rowerowej w Pol-
skim Towarzystwie Turystyczno-
-Krajoznawczym. Nasza gmina 
została wyróżniona jako jedna z 20 
gmin w Polsce. 

Zachęcamy do wypożyczania!

Dla entuzjastów 
��;��+;!�

Grand Prix przeglądu nasz chór 
wyśpiewał kolędami „Ogłaszamy 
dziś nowinę” Andrzeja Nikode-
mowicza i „Pospieszcie pastuszki” 
Józefa Świdra. W festiwalu, który 
odbył się pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Żory oraz Stowarzysze-
nia Polskich Muzyków Kościelnych, 

Grand Prix 
�������,���f���
dla chóru Animato

brały udział zespoły wokalne, chóry 
i soliści w różnych kategoriach 
wiekowych. Przesłuchania trwały 
od 13 do 15 stycznia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Żorach. 

 Żorski festiwal jest dużym 
przedsięwzięciem z zakresu eduka-
cji kulturalnej. Tegoroczna edycja 

przyciągnęła ponad 50 uczestników 
z województwa śląskiego. Przy-
byli śpiewacy m.in. z  Rydułtów, 
Wodzisławia Śląskiego, Zebrzydo-
wic, Jastrzębia - Zdroju, Rybnika, 
Ochab, Suszca, Gliwic, Katowic  
i Dąbrowy Górniczej. Łącznie za-
śpiewało prawie 400 osób. Oce-
niając ich występy jury brało pod 
uwagę: intonację, dynamikę i frazo-
wanie, emisję i dykcję, rytmiczność 
oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Chór Animato wziął udział  
w tym festiwalu po raz pierwszy. 
Debiut okazał się wielkim suk-
cesem. Nasz chór zdobył Grand 
Prix przeglądu i nagrodę pieniężną  
w wysokości 1,5 tys. zł. To już trze-
ci tak zaszczytny laur w konkursie 
kolęd. W 2010 roku chór otrzymał 
nagrodę Grand Prix w Ogólnopol-
skim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie, a w roku 2014 Grand 
Prix Tyskich Wieczorów Kolędo-
wych. 

Festiwal w Żorach okazał się 
szczęśliwy również dla zespołu 
„2+3” z Pielgrzymowic. W ka-
tegorii młodzieżowych zespołów 
wokalno-instrumentalnych zdobył 
on drugie miejsce. Grupa „2+3” 
działa przy Stowarzyszeniu Kultu-
ralno - Społecznym Karola Miarki 
w Pielgrzymowicach pod dyrekcją 
Izabeli Pilis. Gratulujemy zespołom!   

Sabina Bartecka

W Singapurze budował krematoria, w Indonezji był rybakiem. W In-
diach pracował jako pomocnik mleczarza. Spotkał się z Dalajlamą, a w tym 
roku jako pierwszy Polak na rowerze wjechał do Murmańska. Historia 
niesamowitego człowieka ze Śląska. Mieczysław Bieniek odwiedzi Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach.

19 lutego o godz. 17.00 spotka się z czytelnikami w Pawłowicach. 
Opowie o swojej wyprawie w głąb Rosji. Wstęp wolny. Ilość miejsc ogra-
niczona. Prosimy o telefoniczną rezerwację pod numerem telefonu: (32) 
47-22-198.

+�%���������	��($��J;������K������������($�
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���	�$����	��N	���������	2��JI$���#�����K�

Tegoroczny przegląd miał nieco inną formę. Ze 
względu na trwającą budowę Centrum Kultury, to 
komisja konkursowa udawała się do poszczególnych 
sołectw, żeby zobaczyć przygotowane jasełka. W kon-
kursie uczestniczyły przedszkola publiczne z Golasowic, 
Warszowic i Pawłowic, a także ochronka z Pawłowic 
oraz niepubliczne przedszkole „Jaś i Małgosia”. Swój 
udział w przeglądzie zgłosiły SP Pielgrzymowice, ZSP 
Pawłowice i ZSP Golasowice. Niektóre placówki prezen-
tację jasełek łączyły z obchodami Dnia Babci i Dziadka, 
co sprawiało, że sala była wypełniona publicznością 
po brzegi. 

Występy wszystkich grup aktorskich były wyjąt-
kowe. Mali i młodzi aktorzy, we wspaniałych strojach 
prezentowali się doskonale, śpiewali kolędy, pastorałki  
i wspaniale recytowali przygotowane wierszyki i role. bs 
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Hajer opowie o Soczi

Kategoria: przedszkola
I nagroda - Niepubliczne Przedszkole 

„Jaś i Małgosia” z Pawłowic
II nagroda - Publiczne Przedszkole 

nr 1 w Pawłowicach
III nagroda - Publiczne Przedszkole w Warszowicach

III nagroda - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek 
NMP im. E. Bojanowskiego w Pawłowicach

Kategoria: szkoły podstawowe
I nagroda - Zespół Szkolno - Przedszkolny 

w Pawłowicach
II nagroda - Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach

III nagroda - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Golasowicach

Wyjazd na „Misterium męki Pańskiej”

Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne Karola Miarki w Pielgrzy-
mowicach organizuje wyjazd do Cieszyna na spektakl „Misterium 
męki Pańskiej”, który wystawiony zostanie przez Zespół Teatralny 
Parafii św. Elżbiety, 25 marca o godz. 17.00 w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie. Cena biletu: 24 zł. Zainteresowanych wy-
jazdem prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem 32/ 47 23 032, 
w terminie do 27 lutego. 
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�� 11 30 10 0 1
2. ���������
������ 11 26 8 2 1
3. 	������������������ 11 22 7 1 3
4. �����������	�
��
�� 11 22 7 1 3
5. NEXX 11 21 7 0 4
6. ������ 11 18 6 0 5
7. ����������� !�"����� 11 17 5 2 4
8. ������������
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�� 11 16 5 1 5
9. ������ 11 10 3 1 7
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 11 6 2 0 9
11. ������#�������
�� 11 6 2 0 9
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Gracze z Pawłowic odnieśli aż 10 zwycięstw, a tylko raz zeszli z boiska jako 
przegrani. Piłkarze w 11 meczach zdobyli 74 bramki! Jest to najlepszy wynik 
futsalowych zmagań odbywających się w hali sportowej w Pawłowicach. Na 
przeciwnym biegunie uplasował się AT Ruch Golasowice. Piłkarze tej drużyny 
stracili 87 bramek. 

Najwyższy wynik padł podczas meczu drużyn Normal i AT Ruch Golasowice. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 14:1 dla pierwszego zespołu. Za drużynę fair 
play uznano ratowników z KWK „Zofiówka”. Najwięcej żółtych kartek otrzymali 
piłkarze GKS Futsal Pawłowice. Jedyną czerwoną kartkę wręczono piłkarzo-

Kilkulatki pokazały, że lubią aktywnie spędzać 
czas wolny. W hali sportowej rozegrały m.in. 
turniej piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki. 
Impreza zorganizowana została w ramach akcji 
„Przedszkoliada.pl”. To ogólnopolski system roz-
rywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkol-
nym. 

W naszej gminie odbyła się jej trzecia edy-
cja. – Od października do czerwca, raz w tygodniu, 
prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci, podczas 
których poznają one popularne gry zespołowe, takie 
jak: piłka nożna, piłka ręczna czy siatkówka – mówi 
koordynatorka przedsięwzięcia. – Dostajemy sy-
gnały, że nasze zajęcia są bardzo lubiane i potrzebne.  
Wuefiści są zaskoczeni, że dzieci znają prawidłowe 
odbicia siatkarskie, wiedzą jak kozłować piłkę. Nasze 
przedszkolaki świetnie sobie później radzą na lekcjach 
wychowania fizycznego w szkołach, ale też w klubach 
sportowych.  

W ramach Przedszkoliady kilkulatki rywali-
zowały ze sobą w 6 konkurencjach sportowych 
z udziałem piłki nożnej, ale także koszykowej czy 
siatkowej. Grały również w minihokeja.  Zawodni-
ków dopingowali okrzykami koledzy z przedszkola.  
- Niektóre konkurencje były trudne, ale dzieci były 
dobrze przygotowane - mówi Bożena Wróbel, dyrek-
torka Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. 
W sportowych zabawach przedszkolakom towa-
rzyszyli piłkarze Pniówka Pawłowice, kolorowi 

klauni oraz sympatyczna maskotka imprezy, któ-
rą był Kangurek. Przedszkolaki były zachwycone 
imprezą. - Najbardziej podoba mi się gra w siatkówkę 
i piłkę nożną – mówi Bartek Pleń z Przedszkola nr 
1 w Pawłowicach. – A dla mnie wszystko jest super! 
– dodaje Alicja Tąta. 

Oprócz dzieci z Przedszkola nr 1 w imprezie wzię-
ły udział maluchy z przedszkola z Warszowic, Piel-
grzymowic i Golasowic. - Dzieci świetnie się bawią. 
Nasze przedszkole promuje zdrowie, sport i gimnastykę  
– mówi Teresa Pietkun, nauczycielka z przedszkola 
w Golasowicach. 

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w Przed-
szkoliadzie otrzymały nagrody i upominki,  
a  rodzice zebrani na trybunach mieli możliwość 
wzięcia udziału w konkursach z nagrodami.  
– Wspaniała inicjatywa, dzięki której maluszki roz-
wijają się sportowo. Kiedyś byłem trenerem piłkarskim  
i wiem jak ważne jest zaszczepienie bakcyla do sportu. 
To będzie procentować przez całe życie – uważa Woj-
ciech Sodzawiczny ze Skoczowa, który na zawody 
przyjechał z synem Olivierem.        

 Na zakończenie wspólnej zabawy przyszedł 
czas na ceremonię wręczania nagród. Wszystkie 
aktywne przedszkolaki otrzymały dyplomy, 
pamiątkowe medale z logo Przedszkoliady oraz 
upominki. Przedszkolaki już czekają na kolejną, 
wspaniałą zabawę z Kangurem w przyszłym roku! 
Do zobaczenia! bs

Naszą gminę i powiat reprezen-
towały zawodniczki KS Warszowice  
w składzie: Małgorzata Pękal, Ewa 
Nogły i Kornelia Masny. Dziewczęta 
odniosły dwie porażki z POS Łódź oraz 
Sopot CC oraz dwa zwycięstwa nad 
Gdańskiem KC oraz City CC Warsza-
wa. Taki wynik pozwolił na kwalifi-
kację do finałów ogólnopolskich, które 
od 9 do12 lutego odbędą się w Krynicy. 
Życzymy powodzenia w finałach. bs

Nasze dziewczyny 
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Piłka nożna
Hala GOS Pawłowice 

 wtorek, godz. 16.00 – 18.00

Tenis stołowy 
Sala gimnastyczna ZSO Pawłowice  

wtorek i czwartek,
 godz. 18.00 – 20.00

Piłka siatkowa
Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2 

w Pawłowicach
 sobota,  godz. 18.00 – 20.00

MMiilee wwiiidzzianee są panniee. 
ZajjZ ęcięc a potrwawają ą 

do 3131 marmarca.      
Bliższych informacji udzielają: 
Krzysztof Mleczek (tel.605 291 549), 
Stanisław Stroka (tel.32 472 84 01), 
Władysław Gawlas (tel.32 472 26 48)

Zapisz 
��F�,��
��EF/��

�C/ 1��N JC���$�K �����-
���	 ��"����� ���������(
�(#����( T������	' � ����-
����(U �� ���#��� �"�����	 
��$'���(�����"�����(�"�����

������������������������
��������������!��

�* �������� (��# �"�����) � ����������( "��	�#�� �	
�������	 "��	���������� +� ����� ,�!! �� *.�!! ������
�"��������%����������	�.!!���	���*."��	��������

A��'������	���)�����������������������+�$���"��-
���	�+���"����������	'��������������������	��%�����#
*MF*,���������(������������	�JG	V	��"K���������	�

������
�����	�
���

����
�
�������

@����
 ���
 ��!
 ��
 ���������
 �
 @����-
������
 ����������
 ���&
 �!���!�
 �������

������$�
 ���
 ���!���'
 )�!����
 ������&>

��������*
 �����>
 
 ���
 �
 ���!���!����
 
�
����">
��
���������'
L���	
������
������">

�������
������
�
�"�����*
������
!��
����!

���
 ����
 �!��
 ����
 �������
 !������!��b


)��������
��U�������
�������
=�����
]�����

�!��'
Z/BQ/+QZ�
���
������$���c��!����'���'

wi KRS TKKF „Rozwój” 
Pawłowice. 

Królem strzelców 
okazał się Artur Miły. 
Zawodnik GKS Futsal 
Pawłowice aż 26 razy 
oddał celne strzały. Je-
żeli przeliczymy to na 
mecze, to okazuje się, 
że Artur w każdym spo-
tkaniu zdobywał od 2 
do 3 goli. Najładniejsze 
strzały na bramkę  od-
dali: Mateusz Szuster, 
Karol Goik i Bartłomiej 
Grabczyński. Okazja do 
rewanżu w II rundzie. 

Sabina Bartecka
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Telefon dla 
ofiar i sprawców przemocy 

w OPS Pawłowice: 
32/ 47 21 741 wew. 139

739 001 606 
(od poniedziałku do czwartku 

w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od 7.30 do 14.00).

Ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy 

w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

�\��]L�$	��$��'#	�<��

�\��]L�$	�&'L�^�
�KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu 

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

Ośmiu górników rannych w kopalni
23 stycznia miał miejsce wypadek w kopalni Pniówek w Pawłowicach. 

Rannych zostało ośmiu górników. Wykoleił się ostatni wagon podziemnej 
kolejki górniczej, którą górnicy dojeżdżają do miejsca, w którym pracują. 
Na szczęście nie doznali poważniejszych obrażeń. Górnicy z ogólnymi 
potłuczeniami ciała trafili do szpitala w Jastrzębiu - Zdroju.

Ukradł biżuterię
W Golasowicach grasował złodziej. Jego łupem padła złota biżuteria. 

Złodziej wyłamał okno tarasowe w domu przy ul. Zawadzkiego. Kradzież 
miała miejsce 16 stycznia ok. godz. godz. 17.00.

Kierował autem mimo zakazu
Policjanci zatrzymali do kontroli 21- latka z Pawłowic, który kierował 

oplem zafira pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych. Do zatrzymania doszło 14 stycznia na 
ul. Polnej w Pawłowicach.

Ciężarówka w rowie
12 stycznia, na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pawłowicach do rowu 

wpadł samochód ciężarowy. Akcja jego wyciągania trwała kilka godzin.
Do zdarzenia doszło około godziny 14.30. Na czas wyciągania samo-
chodu konieczne było wstrzymanie ruchu samochodów w tym miejscu. 
Utrudnienia trwały około trzech godzin. Objazd zorganizowano ulicą 
Kruczą w Pniówku. 

Podobnie jak w latach poprzednich,  
w budynku Urzędu Gminy Pawłowice zo-
stanie uruchomiony punkt przyjmowania 
zeznań podatkowych. W punkcie będzie 
można pobrać druki zeznań podatkowych 
wraz z załącznikami, uzyskać potrzebne in-
formacje oraz złożyć wypełnione zeznanie.

Punkt Obsługi Podatnika, obsługiwany 
przez pracowników Urzędu Skarbowego 
w Pszczynie, czynny będzie przez trzy dni:

• 11 marca (środa) 
w godz. 7.30 - 14.30,
• 8 kwietnia (środa) 
w godz. 7.30 - 14.30,
• 22 kwietnia (środa) 
w godz. 7.30 - 14.30.

Akcja PIT

Każda osoba, która ma obowiązek 
stawić się przed komisję, otrzyma 
imienne wezwanie. Powiatowa Komi-
sja Lekarska dla powiatu pszczyńskie-
go przyjmować będzie przy ul. Bo-
gedaina 24 w Pszczynie (Powiatowy 
Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki).

Kwalifikacja dotyczy osób urodzo-
nych w 1996 roku zamieszkałych 
stale lub przebywających czasowo 
ponad 3 miesiące na terenie gminy 
Pawłowice.

Osoby, które po raz pierwszy 
zostały wezwane do kwalifikacji 
wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny doku-
ment potwierdzający tożsamość 
(np. paszport),

- dokumentację medyczną (jeżeli 
taką posiadają),

- aktualną fotografię o wymiarach 3 

]��;���F���������?��EF!�
Kwalifikacja wojskowa 

dla rocznika 1996
+��E���	����.������!*?��%#���	����5�����4������
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x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające wy-

kształcenie albo zaświadczenie  
o kontynuacji nauki oraz posiada-
ne kwalifikacje zawodowe.
W przypadku braku możliwości 

stawienia się w terminie określo-
nym w wezwaniu, należy przedsta-
wić  dokument potwierdzający tego 
przyczyny. Na jego podstawie wójt 
wyznaczy inną datę. 

Niestawienie się do kwalifikacji 
wojskowej przed wójtem, przed 
właściwą komisją lekarską lub woj-
skowym komendantem uzupełnień 
w określonym terminie i miejscu 
lub odmowa poddaniu się badaniom 
lekarskim, albo nieprzedstawienie 
wymaganych dokumentów podlega 
grzywnie lub nawet karze ogranicze-
nia wolności.

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony w formie 
licytacji na dzierżawę nieruchomości 
zabudowanej (budynkiem warsztatowo 
- socjalnym, budynkiem szopo - garaży, 
wiatą stalową, magazynem), na okres 
5 lat, z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności: usługowej, handlowej, 
produkcyjnej, magazynowej.

Przetarg odbędzie się 26 lutego  
o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Paw-
łowice przy ul. Zjednoczenia 60 (sala 
nr 0.14).

Szczegółowych informacji o przed-
miocie dzierżawy i warunkach przetar-
gu udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki, Robert 
Stępień, w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 
47-56-315, 47-56-319.

Budynek Kółka Rolniczego 
do wynajęcia

Staże i prace interwencyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie od 20 stycznia przyjmuje wnioski 

o zorganizowanie: stażu, prac interwencyjnych, a także robót publicznych.
Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone tylko na aktualnych 

drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki stosow-
nych wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu 
Pracy. 

W „Szkole” nauczysz się roz-
wiązywać konflikty bez przemocy, 
dowiesz się jak mówić, aby dziecko 
cię słuchało i tak słuchać, by dziecko 
chciało do ciebie mówić. Jeśli nie po-
trafisz „dotrzeć” do swojego dziecka 
i szukasz pomocy w przezwyciężaniu 
rodzicielskich trudności,  jeśli chcesz 
po prostu być lepszym rodzicem, te 
zajęcia są dla ciebie.

„Szkoła dla rodziców” to cykl 10 
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spotkań dotyczących wychowywania 
dzieci. Odbywają się one w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Pawłowicach 
przy ul. Górniczej 26. 

Zapisy przyjmowane są na miejscu 
lub telefonicznie: 32/47-21-741, 739 
001 606.

Ważne!
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Tereny pod dzierżawę
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 28.01.2015 r. 

podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Paw-
łowice przeznaczonych do wydzierżawienia.

Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości położonych w:
• Jarząbkowicach przy ul. Piaskowej, powierzchnia dzierżawy 

0,9424 ha,  
• Pawłowicach przy ul. Wyzwolenia, powierzchnia dzierżawy 

0,0142 ha,
• Pniówku przy ul. Orlej, powierzchnia dzierżawy 1,5833 ha,
• Pniówku przy ul. Orlej, powierzchnia dzierżawy 0,2199 ha,
• Pielgrzymowicach przy ul. Jastrzębskiej, powierzchnia 

dzierżawy 0,0368 ha,
• Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia, powierzchnia dzierżawy 

0,5357 ha.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni. Dodatkowych 

informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Ty-
beriusz Zawadzki i Robert Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 
47-56-314.

Informacje trafią do domów
Każdy właściciel nieruchomości otrzyma 

pisemne zawiadomienie o podwyżce opłaty za 
zbiórkę odpadów. W zawiadomieniu podana zo-
stanie informacja o liczbie osób zamieszkujących 
nieruchomość, zadeklarowany sposób oddawania 
odpadów: selektywny bądź bez segregacji oraz 
wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami z terenu nieruchomości.

Dodatkowo do zawiadomienia dołączone zosta-
ną gotowe blankiety opłat z prognozą do końca 
roku 2015 roku. Zawiadomienia będą dostarczane 
przez sołtysów wraz z decyzjami podatkowymi 
lub przesłane zostaną pocztą. 

Bezpłatne porady 
prawne

W każdy czwartek,  
w Urzędzie Gminy Pawło-
wice, w godzinach14.30 
– 17.30, można skorzy-
stać z bezpłatnych porad 
prawnych. Porad udziela 
radca prawny Rafał Ko-
lano.

Zapraszamy miesz-
kańców gminy Pawło-
wice, będących w trudnej 
sytuacji życiowej, z pro-
blemem alkoholowym, 
narkomanii czy doświad-
czających przemocy.

 „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
                                           Ks. Jan Twardowski
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Rodzina

Zwrot akcyzy za olej 
napędowy

W Urzędzie Gminy Pawłowice 
od 1 do 28 lutego można składać 
wnioski o zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej. Zwrot  
przysługuje na paliwo zakupione 
w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 
31 stycznia 2015 roku, na pod-
stawie przedłożonych faktur VAT. 
Rolnik otrzyma 0,95 zł za każdy 
zakupiony litr oleju napędowego,  
a maksymalna kwota zwrotu 
podatku przysługująca na 1 ha 
użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
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SPEŁNIJ 

MARZENIA
Z KREDYTEM

SUPER OKAZJA
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
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Na swoich właścicieli czeka tam obecnie kilkadziesiąt 
zwierząt. Są wśród nich m.in. owczarek niemiecki zła-
pany 23 stycznia na terenie osiedla oraz czarne podpa-
lane „kundelki”, które wałęsały się na ul. Partyzantów  
w Krzyżowicach oraz ul. Kruczej w Pniówku. Pieski bardzo 
tęsknią za swoim domem.  

Właściciel może odebrać czworonoga bez dodatkowych 
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Od teraz właści-
ciele czworonogów 
nie będą mieli wy-
mówki, że zapo-
mnieli zabrać wor-
ka. - Każdy powinien 
sprzątać po swoim 
psie – uważa pan 
Marian, właściciel 

Aresa. - Ja sprzątam za każdym razem – dodaje. 
Nowe pojemniki mają pomóc w utrzymaniu porządku 

w centrum Pawłowic oraz zapewnić czystość na skwe-
rach i zieleńcach. Pani Krystynie ten pomysł również się 
podoba. - Szkoda tylko, że jest ich tak mało – uważa. 
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 

tel. 999 lub 112.

Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 

tel. 998 lub 112

Pogotowie gazowe: 

tel. 32 47 11 358 lub 992

Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach, 

tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład Instalacji, 
Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych Da-
miana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 999 905 
lub Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych - 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).

Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, ko-
szy itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgła-
szać pod następującymi numerami: 500 184 717 
(Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowi-
ce, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w dni 
powszednie od godz. 7.30 do 15.30 na-
leży dzwonić do Urzędu Gminy, tel. 32/ 

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

Podstawową opiekę zdrowotną na tere-
nie Gminy Pawłowice realizują niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej, które czynne 

są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 
18.00. Gdzie nasi mieszkańcy mają szukać pomocy  
w nocy lub wczesnym rankiem przed otwarciem 
przychodni? Ambulatoryjną opiekę medyczną le-
karską i pielęgniarską:
• od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 wieczo-

rem do 8.00 rano,
• soboty (całodobowo)
• niedziele (całodobowo)
• pozostałe dni wolne od pracy (całodobowo)

zabezpiecza NZOZ HERMED, ul. Krasickiego 21, 
44-335 Jastrzębie Zdrójtel. (32) 4759963

Całodobową opiekę wyjazdową świadczy Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 44-335 Jastrzębie - Zdrój, 
ul. Krasickiego 21 tel. alarmowy 999 lub (32) 47 
190 60

Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

 – 32/ 449 23 00

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 – 32/ 210 47 20

Urząd Skarbowy w Pszczynie 

 – 32/ 449 22 00

Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47

Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej 

 - 33/ 822 18 35

ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Kilka lat temu ponad 30 dozowni-
ków stanęło na osiedlu, przy najbar-
dziej popularnych trasach spacerów 
czworonogów. Zwyczaj sprzątania 
nieczystości przyjął się wśród miesz-
kańców. Wiele osób zaczęło usuwać 
nieczystości po swoich pupilach. 
Każdego roku mieszkańcy zużywają 
ok. 40 tys. torebek.

Kary za niesprzątanie po pupi-
lach mogą być różne, od pouczenia, 
poprzez mandaty od 50 do 500 
złotych. 

Sabina Bartecka

opłat. Schronisko czynne jest od po-
niedziałku do niedzieli, w godzinach 
7.00 - 14.00. Wystarczy zabrać 
ze sobą dowód osobisty oraz ksią-
żeczkę zdrowia zwierzęcia.

Kontakt do schroniska: tel . 
533 305 985 lub 533 305 967.

To jest miejsce na twoją reklamę
Cennik na stronie 

www.gokpawlowice.hg.pl.
W sprawie reklam należy kontaktować się 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury, 

tel. 32/ 4722570

zdj. bs
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Dzieciaki przygotowały dla babć i dziadków wiele niespodzianek: wiersze, 
piosenki, tańce i własnoręcznie zrobione prezenty. Czułościom i uściskom nie 
było końca. Wszak wnuki dla babć i dziadków są najważniejsze na świecie!

Uroczystość dla babć i dziadków odbyła się w Niepublicznym Żłobku 
„PEPA”. Mimo pochmurnej pogody babcie oraz dziadkowie tłumnie przy-
byli do żłobka, ponieważ jest to dzień pełen wzruszeń, radości i śmiechu.  
W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz z wychowawczyniami przygoto-
wały piękny program artystyczny. Dziadkowie i babcie czynnie brali udział 
w licznych konkursach, a mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role. 
Dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, którymi były 
przygotowane własnoręcznie laurki z życzeniami. 

Spotkanie dla babć i dziadków 
przygotował również Klub Senio-
ra. Wieczór muzyki i poezji odbył 
się w wilii Reitzensteinów. Senio-
rzy czytali wiersze Marii Konop-
nickiej, Wisławy Szymborskiej, 
księdza Jana Twardowskiego. 
Swoją własną twórczość przedsta-
wiła pawłowiczanka Beata Sikora. 
Przystrojona sala, świece na sto-
łach, nastrojowa muzyka i wy-
jątkowa poezja czyniły wieczór 
niepowtarzalnym i wprowadzały 
ciepło i magię, którą może tylko 
dać dobro i bliskość człowieka. 

„Zima we dwoje”
Mróz trzyma nas w objęciach
niesposób podejść blisko
strachem zamiera serce
życia siedlisko

krzepnie mi płyn w arteriach
zawieje są w myślach moich
kto drogę do mnie odmiecie
wśród śnieżnych niepokoi

skąd sople w twoich oczach
zimne zamknięte wnętrze
wszak mamy jedno życie
i nikt nie doda więcej

uwolnij mą nadzieję
wykrzesz iskierkę ciepła
niech rozpali w nas miłość
gorętszą od bram piekła

niech stopi twarde serca
niech pękną lody wieczne
we dwójkę piękniej będzie
milej cieplej bezpieczniej

Beata Sikora

Wieczór z poezją

LLLaaaauuurrkkkkii zzzz żżżyyycccczzeeennniiaaaammmmmiiGGwwaarrnnoo ii wwweesoołłoo 
ww WWaarrsszowwwicccaacchh
Niezwykle uroczyście świętowano Dzień Babci i Dziadka w War-

szowicach. Przedszkolaki zaprosiły swoje kochane babcie i kochanych 
dziadków na występy w Domu Strażaka. Sala w tym dniu pękała 
w szwach. Każda z grup przygotowała program artystyczny, który 
przyjmowany był z wielkim entuzjazmem. W przerwach pomiędzy 
kolejnymi występami gości bawił Bogusław Musiolik.

Wyjątkowy tydzieeń w Pawłowicach

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach 
to ważne wydarzenie, trwające aż tydzień. W tym roku uroczystości 
obchodzone były od 22 do 29 stycznia. Każdego dnia odbywały się tam 
występy poszczególnych grup. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały 
wiersze i grały na instrumentach muzycznych. Babcie i dziadkowie 
oglądali swoje wnuczki i swoich wnuczków z radością i wzruszeniem.


