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W wyznaczonym czasie zarejestrowano pięć komitetów wyborczych, jeden z nich nie zgłosił jednak swojego kandydata. O miejsce
w Radzie Gminy ubiegają się: Izabela Jagiełko, Helena Matera, Bogusława Pietrek i Krzysztof Woryna.
Kto wygra? Dowiemy się już 26 lutego. Nowego radnego wybio-
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rą mieszkańcy okręgu wyborczego nr 2, obejmującego teren osiedla
oraz Pniówka. Lokale wyborcze znajdują się w Osiedlowym Domu
Kultury, Szkole Podstawowej nr 2 na osiedlu oraz w Domu Ludowym
w Pniówku. Głosować będzie można od godz. 8.00 do 22.00.
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Własny dom to marzenie wielu
rodzin. Na podstawie ubiegłorocznych pozwoleń w naszej gminie
powstanie 55 domów jednorodzinnych. Dokładnie tyle samo ile
w roku 2010. Dodajmy, że chętnych
na budowę domów jednorodzinnych
było jednak mniej niż np. w 2009 r.,
kiedy wydano 62 pozwolenia i czy
rekordowym pod tym względem
roku 2007 (76 pozwoleń). Powodem
są trudności, jakie napotykają młodzi
ludzie w znalezieniu korzystnego
kredytu hipotetycznego. Frank
szwajcarski, a w tej walucie z reguły
zawierane są umowy kredytowe,
jest drogi, a jego kurs w ostatnich
miesiącach waha się między 3,4
– 3,7 zł. Osoby planujące budowę
domu na razie nie mogą liczyć
na poprawę sytuacji i ułatwienia
w zaciąganiu kredytów. Od nowego
roku Komisja Nadzoru Finansowego
zaostrzyła bowiem kryteria przyznawania kredytów hipotecznych
przez banki. W związku z tym coraz
trudniej jest o pożyczkę na dom czy
mieszkanie, a liczba dobrych ofert

skurczyła się w porównaniu z grudniem 2011 roku.
W najbliższym czasie w naszej
gminie najwięcej domów powstanie
w Pielgrzymowicach (14), Warszowicach i Pawłowicach (po 12). To nic
nowego, bo te sołectwa popularne
były również w poprzednich latach.
Zaskakujące są natomiast dane
dotyczące wydanych zezwoleń na
użytkowanie. I chociaż budujemy
tyle samo, to nie spieszymy się
z zakończeniem inwestycji i zgłoszeniem budynku do użytkowania.
W ubiegłym roku do użytkowania
zgłoszono 30 budynków mieszkalnych, to mniej niż w 2010 roku (45
domów), oraz w 2008 roku (67),
który był pod tym względem wyjątkowy.
Zakończona budowa domu nie
oznacza bowiem, że możemy od
razu przeprowadzić się do budynku
i w nim zamieszkać. Musimy dopełnić ostatnich formalności polegających na uzyskaniu pozwolenia
na użytkowanie, jeżeli taki wymóg
stawia przed nami decyzja o po-
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zwoleniu na budowę. Właściciele
nowo wybudowanych budynków
wcale się jednak z tym nie spieszą
i formalnie nie zgłaszają zakończenia budowy. Dzięki temu unikają
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Wniosek do
30 października
Mieszkańcy naszej gminy mogą
uzyskać 50 proc. dotacji do układów
solarnych, jednak kwota ta nie może
być większa niż 5 tys. zł. Odpo-

2 Racje Gminne

wiednie wnioski można składać od
1 stycznia do 30 października danego
roku kalendarzowego, koniecznie
przed rozpoczęciem inwestycji. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.pawlowice.pl (zakładka
URZĄD GMINY – Wirtualne Biuro).
Tutaj znajduje się również opis całej
procedury otrzymywania dotacji
i regulamin. Aby otrzymać gminną
dotację, główne źródło ciepła stanowić
musi kocioł gazowy, kocioł węglowy
z podajnikiem lub inny zgodny z regulaminem. Jeżeli takiego nie mamy,
możemy za jednym razem wnioskować o dopłatę do wymiany kotła oraz
do zakupu układu solarnego. Jest
jednak jeden podstawowy warunek:
nie korzystaliśmy wcześniej z dotacji
na wymianę kotła i nasz dom został
oddany do użytkowania nie później
niż w 2004 roku.
Koszt zakupu i montażu solarów
dla typowego budynku w naszej gminie wynosi około 13 tys. zł. Z Urzędu
Gminy możemy pozyskać 5 tys. zł,
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W ostatnich miesiącach zapanowała wręcz moda na układy
solarne, które montowane są przez
coraz większą liczbę osób dbających
o środowisko, jak również chcących
zaoszczędzić trochę pieniędzy na
zużyciu ciepłej wody. – W ubiegłym
roku udzieliliśmy dotacji do 48 układów
solarnych – mówi Wojciech Bazgier,
zastępca kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy
w Pawłowicach. – Zainteresowanie
mieszkańców było jednak tak duże, że
została wyczerpana pula przeznaczona
na dopłaty. Musieliśmy zwiększyć ilość
środków przeznaczoną na dotacje oraz
postanowiliśmy kontynuować na równie wysokim poziomie dofinansowanie
w roku obecnym.
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możemy też starać się o kredyt z banku współpracującego z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
zamieniany na dotację w wysokości
45 proc. na projekt, zakup i montaż
instalacji solarnej. Przy tych dwóch
dopłatach, z własnej kieszeni musimy wyłożyć jedynie 30 proc. To jest
około 3 - 4 tys. zł. Taka inwestycja
zwróci się już po kilku latach, dlatego
chętnych przybywa. – Coraz więcej
mieszkańców pyta o dofinansowanie,
coraz więcej firm oferuje też swoją pomoc
w pozyskaniu kredytu oraz montażu
urządzenia. Od stycznia zgłoszono już
24 wnioski o dofinansowanie – mówi
pracownik Urzędu Gminy.

Chodzą po domach
i namawiają
Firmy, które chcą sprzedawać instalacje solarne, organizują spotkania
z udziałem zainteresowanych osób,
a ich pracownicy namawiają do montażu układów solarnych, odwiedzając
mieszkańców również w ich domach.
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płacenia podatku od nieruchomości.
Urząd Gminy, który się o tym dowie,
może przeprowadzić oględziny takiej
nieruchomości. Jeśli stwierdzi zasiedlenie – nałoży podatek. Przystępując

do użytkowania bez zawiadomienia
właściwego organu musimy liczyć
się z karą, którą liczy się w dziesiątkach tysięcy złotych (w zależności
od kategorii i rozmiaru obiektu). bs

Mieszkańcy zachęceni możliwością
pozyskania dofinansowania, niejednokrotnie podpisują umowy zbyt
pochopnie, nie sprawdzając nawet,
czy dostaną dopłatę z Urzędu Gminy. Tymczasem takie nierozważne
zachowanie może nas kosztować
sporo pieniędzy i jeszcze więcej nerwów. - Zgłaszały się już do nas osoby,
które chciały zrezygnować z umowy, bo
okazało się, że nie dostaną kredytu, czy
też nie mają szans na dotację z Urzędu.
Zerwanie umowy nie jest jednak proste,
a czasami wręcz jest niemożliwe – przestrzega Wojciech Bazgier. – Dlatego
apelujemy do mieszkańców o rozwagę
i bardzo dokładne zastanowienie się zanim podpiszemy jakikolwiek dokument.
Urzędnik radzi również, aby przeanalizować oferty kilku firm. Różnice
między nimi dochodzą nawet do
2 tysięcy złotych za ten sam towar.
– Zgłosili się do mnie pracownicy jednej
z takich firm, byłem zainteresowany
montażem solarów, ale najpierw sam
postanowiłem sprawdzić ofertę konkurencji. Okazało się, że różnice w cenie

są bardzo duże – mówi Mirosław
Kucz z Pawłowic. – Udało mi się
znaleźć ofertę tańszą o 2 tys. złotych
za ten sam zbiornik i taką samą liczbę
rur. Co ciekawe, firma, która się do mnie
zgłosiła, też była skłonna obniżyć proponowaną pierwotnie cenę. Nie ma się
więc co spieszyć.
Pan Mirosław ma już gotową całą
instalację, czeka tylko na podłączenie. – Do tej pory ciepła woda w sezonie
letnim kosztowała mnie 350 zł za
2 miesiące. Według obliczeń teraz powinien płacić ok. 70 zł. Jeżeli tak będzie,
instalacja zwróci się do 2 lat. Zimą też
kolektory pozwolą zmniejszyć rachunek,
bo pozwalają zwiększyć temperaturę
wody o kilkanaście stopni, co już daje
spore oszczędności.
Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości lub chcemy uzyskać dodatkowe
informacje na temat dopłat, zadzwońmy do Urzędu Gminy. Pomoże nam
Sabina Kordiak, pracownica Referatu
Infrastruktury Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, tel. 32/ 44
94 808. bs

J

= A$  

AE

Gmina ogłosiła przetarg na opracowanie projektów przebudowy dwóch
dróg na osiedlu przy ul. Polnej 17 i ul. Polnej 20. Drogi zostaną wykonane z
kostki brukowej. W ramach inwestycji zostanie uregulowane odwodnienie
i zwiększy się liczba miejsc parkingowych.
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Być moze jeszcze w tym roku powstanie parking przy szkole w Warszowicach. Gmina przystępuje do prac projektowych. Miejsca postoju samochodów zostaną wykonane od strony boiska asfaltowego, wzdłuż szkolnego
ogrodzenia. Powstanie około 40 miejsc. Rodzice dzieci uczęszczających do
szkoły już od dawna zwracali uwagę, że nie mają gdzie postawić auta. Do tej
pory bowiem musieli zatrzymywać się na szkolnym boisku lub drodze. bs

'>'F=+H3/

V;?'=/'/;XQ/;

 \ 
Z]^Z"

zdj. bs

+; "<1  !    (      ;1   !  
 !    0:1   ! " 
    2::<

  # 
 
 
: "!  !   %     !   
      "      !  
Uczestniczą w nich mieszkańcy
poszczególnych sołectw na czele
z sołtysami i radami sołeckimi oraz
władze gminy.
W spotkaniu, które odbyło się
w Golasowicach, wziął udział wójt
Damian Galusek, radni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy. Sołtys Bogu-

miła Tekla przedstawiła sprawozdanie
z działalności w 2011 roku oraz plan
pracy na obecny rok. Zapoznano
również mieszkańców z realizacją
budżetu gminy w tym roku, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
planowanych w Golasowicach.
W kolejnym punkcie zebrania

znalazł się wybór członków zarządu
i komisji rewizyjnej Spółki Wodnej.
Do zarządu weszli: Andrzej Duda,
Bronisław Chmiel i Sebastian Bazgier,
w skład komisji rewizyjnej zostali
wybrani: Małgorzata Fusik, Roman
Bazgier i Jolanta Brudny.
Sabina Bartecka
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że się podjąłem tego zadania i przyjąłem funkcję sołtysa. Już wtedy byłem
w komitecie telefonizacji, gazyfikacji,
i jako nauczyciel działałem w spółdzielni uczniowskiej.
Jak się zdobywa zaufanie mieszkańców?
Przede wszystkim trzeba być przyjaznym ludziom. Starać się im pomóc.
Nie bagatelizować zgłoszonych spraw,
ale próbować je wyjaśnić, chociażby to

miało trwać bardzo długo. Sołtys musi
być twardy i skuteczny. Musi starać się
żyć ze wszystkimi w zgodzie. W pełnieniu tej funkcji przydaje się również
łatwość nawiązywania kontaktów
oraz umiejętność współpracy z różnymi
ludźmi. Dobrze też jak sołtys wykazuje się inicjatywą, jak umie pobudzić
mieszkańców do wspólnego działania.
Muszę przyznać, że przez te 20 lat nie
miałem problemów, by zachęcić ich do

zdj. bs

Zostałem sołtysem…
W ubiegłym roku sołtysem zostałem
wybrany na szóstą kadencję. Zaczynałem 3 stycznia 1992 roku. Tak
naprawdę to nie wiem, jak to się stało,
że zostałem sołtysem. Pewnie ludzie mi
zaufali. Prowadziłem zebranie sołeckie,
na którym miano wybrać nowego sołtysa. Żona mnie nawet przestrzegała
„W nic się nie angażuj!”, ale ludzie
mnie zgłosili. No i tak mnie namawiali,

   !" # $  %&' #( ) !" *  +  #$ " 
+" ! %(( ) , -"# "   . ".#( %    
  / 0   1 ($ (2

Kwalifikacja nie jest równoznaczna z poborem. Wszyscy stawiający
się przed komisją zostaną automatycznie przeniesieni do rezerwy,
natomiast osoby zainteresowane
służbą w armii będą mogły uzyskać
potrzebne wskazówki.
W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni
w 1993 r. oraz w latach 1988–92,
którzy nie mają jeszcze określonej
kategorii zdolności do służby wojskowej.
Obowiązek stawienia się przed
komisją dotyczy też kobiet urodzonych w latach 1988-93, które
kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych. Do
kwalifikacji powinni zgłosić się także
ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili

się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby.
Każda osoba, która ma obowiązek
zgłosić się przed komisją, otrzyma
imienne wezwanie z informacją
o terminie i miejscu, w którym powinna się stawić oraz dokumentach,
które powinna ze sobą zabrać.
Za niestawienie się do kwalifikacji
grozi kara grzywny lub ograniczenia
wolności. Osoby, które w przeszłości
uchylały się od służby zasadniczej,
nie zostały objęte abolicją.
Kwalifikacja dla mieszkańców
gminy Pawłowice odbędzie się 1-6
marca w godz. 10.00 do 16.00 w
Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie internetowej www.powiat.
pszczyna.pl.

pracy na rzecz wsi. Zawsze mogłem
liczyć na odzew i duże wsparcie. Dużą
pomocą służyli mi członkowie Rady
Sołeckiej, którzy byli moimi łącznikami z mieszkańcami i poszczególnymi
organizacjami działąjącymi w naszym sołectwie. Dobrze układała mi
się również wspólpraca ze szkołami,
Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
„Racjami Gminnymi”.
Sołtys pracuje non stop
Sołtys zajmuje się nie tylko organizacją spotkań, zebrań i dożynek.
W naszym sołectwie trzy razy organizowaliśmy dożynki gminne w 1993,
w 1998 i w 2005 roku. Ludzie zwracają się do niego z różnymi problemami:
a to lampy nie świecą, a to wody nie
ma, trzeba pogodzić zwaśnionych sąsiadów, przyciąć drzewa... Starałem
się interweniować w każdej sprawie,
bo sołtysem trzeba być z powołania,
a nie ze względu na stanowisko. Inaczej
nie uda się.
Jestem dumny z mojego sołectwa, bo…
Z każdym rokiem pięknieje. Gospodarstwa są zadbane, drogi wyremontowane. Przez ostatnie lata dużo się
w Pawłowicach zmieniło. Powstał
basen, hala sportowa, rondo, został
zagospodarowany park, teraz buduje
się aulę nad szkołą, remontowany jest
Urząd Gminy i ośrodek zdrowia.
Co bym zrobił bez żony…
Nie wiem, czy byłbym tak długo
sołtysem, gdyby nie wsparcie mojej
żony. Zawsze mogłem na niej polegać.
Pomagała mi kasować podatki, a jak
trzeba było, to ruszała ze mną w teren.
Do dziś notuje w zeszycie jaka jest pogoda i ile spadło śniegu. Zapisała już
kilka brulionów. Te dane są potrzebne
do akcji „Zima”, którą sołtysi koordy-

nują na swoim terenie.
Najbardziej cieszy mnie…
Chyba to, że gdziekolwiek pójdę,
widzę efekty swojej pracy. Tu droga zrobiona, tu lampa postawiona.
W kościele po wielu latach starań udało
się wstawić piękne witraże. Zawsze
byłem na każdym odbiorze inwestycji
i drogowcy wiedzieli, że wytknę im
każdą fuszerkę. Idąc na spotkanie do
Urzędu, zawsze starałem się być przygotowany. Za swoją nadgorliwość raz
nawet zatrzymała mnie policja. Było to
podczas kontroli oświetlenia ulicznego.
Z oczywistych powodów odbywało się
to późno wieczorem. Razem z pracownikiem Urzędu zatrzymywaliśmy się
pod każdą lampą, a nasze jeżdżenie
wydawało się mieszkańcom chyba
podejrzane, bo zaalarmowali policję.
„A to sołtys tak jeździ” – uspokoili
się funkcjonariusze, widząc mnie
w samochodzie.
Zostało mi biurko
Formalnie sołtysem przestałem być
1 lutego. Do przekazania mojemu następcy mam biurko, które otrzymałem
jeszcze na początku swojego „sołtysowania”, krzesło, kalkulator i dwie
pieczątki.
Teraz będę…
Na pewno będę miał więcej czasu
dla wnuków. Myślę, że nie będzie mi
się nudzić. Mam sporo pracy w ogródku – moja pasją są tulipany. Lubię też
obserwować ptaki. Na drzewach koło
domu zawiesiłem kilkanaście budek
lęgowych. Codziennie wysypuję ziarno
wróblom, sikorkom i innym ptakom.
Mieszkańcy wiedzą też, że jestem
zapalonym grzybiarzem. Będę zatem
chodził na grzyby.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Sabina Bartecka

Racje Gminne
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Cech Rzemiosł Różnych jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem
przygotowania zawodowego w rzemiośle. Prowadzi doradztwo
oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze
szkoleniem zarówno dla szkolących pracodawców, jak i młodych
pracowników. Cechy zrzeszają się w izbach rzemieślniczych.
Obecnie w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonuje
479 cechów.
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To, co jest zrobione ręką człowieka, jest dziełem rzemieślników.
Samochody, domy, telefony, ubrania, meble, te wszystkie udogod-

nienia zawdzięczamy właśnie im.
Są mechanikami, elektrykami,
hydraulikami, budowniczymi, malarzami, szewcami, zegarmistrzami
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rzekać, najważniejsze, że klienci w ogóle
są. Przyjeżdżają głównie z Pawłowic,
Żor i Jastrzębia.
Oprócz diagnostyki i mechaniki
samochodowej warsztat prowadzi
również sprzedaż części. – Najwięcej
sprzedaje się opon, rur wydechowych,
klocków samochodowych i w ostatnim
czasie, z powodu mrozu, akumulatorów
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Zdecydowałeś się otworzyć własną firmę?
Jesteś już przekonany, że własna firma to szansa na
niezależność oraz zwiększenie miesięcznych dochodów. Liczysz się
z ryzykiem, bo nigdy nie ma pewności, że twój pomysł wypali.
Zgłoś się do Urzędu Gminy. Aby założyć firmę, należy wypełnić
formularz CEIDG-1. Możesz go również wypełnić poprzez Internet,
wchodząc na stronę www.prod.ceidg.gov.pl. Jest to jednocześnie
wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie identyfikacyjne do
Urzędu Skarbowego (wskazanie NIP i wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS.
Wniosek ten jest wolny od opłat.
Wniosek do CEIDG powinien być opatrzony podpisem:
- może być to podpis elektroniczny,
- można także podpisać wniosek własnoręcznie i osobiście złożyć
go w urzędzie gminy,
- jest także możliwość podpisania ręcznie i wysłania listem poleconym, ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Wszystkie niezbędne formularze potrzebne do zgłoszenia firmy
można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 65 - pok. 4a, a także można je pobrać z strony internetowej
www.pawlowice.pl, klikając na logo SEKAP.
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lasowicach przy
ulicy Słowackiego
budynek, w którym znajdowała
się zlewnia mleka
spółdzielni mleczarskiej. Po jego
adaptacji i wyposażeniu mógł rozpocząć produkcję.
Dziś jest to 1,5 tys.
bochenków chleba oraz ok. 2 tys.
bułek. – Stosujemy
3   4(  "  2
tradycyjne metody.
W jego rodzinie nie było piekarzy.
Chleb pieczemy na zakwasie, który
Byli za to rzeźnicy. On w tym zawosami robimy, bułki – metodą bezpodzie się nie widział, dlatego wyuczył
średnią, czyli zagniatamy ciasto i posię za piekarza i otworzył swoją piezostawiamy je do wyrośnięcia – mówi
karnię. – Akurat do wynajęcia był piewłaściciel.
karnia w Bziu. Pożyczyłem pieniądze od
Jego doba zaczyna się już przed
rodziny i postanowiłem założyć własną
czwartą. Wtedy zaczyna rozwozić
działalność – opowiada Eugeniusz
chleb. Do objechania ma kilkadziesiąt
Kowalski z Golasowic. – Szło nieźle,
punktów w gminie Pawłowice i najwięc trzy lata później otworzyłem
bliższej okolicy. Mimo że piekarnia
piekarnię w Pielgrzymowicach. Dziś
zatrudnia 15 osób, nie ogranicza
prowadzi ją mój młodszy brat.
się tylko do nadzoru. – Kiedyś wyProdukcja rosła, klientów przyliczyłem, że pracuję około 100 godzin
bywało, więc pan Eugeniusz musiał
tygodniowo. Śmieję się, że mam trzy
pomyśleć o rozbudowaniu piekaretaty: piekarza, kierowcy i księgowego,
ni. W 2000 roku zakupił w Goale inaczej się nie da. Gdybym chciał być

4 Racje Gminne

oraz filtrów paliwa - wylicza. – Filtry
powinny być zmieniane każdego roku,
ale wielu kierowców o tym zapomina.
Jeżeli do filtra dostanie się choć odrobina
wody, to przy minusowych temperaturach jest już po nim.
Pan Marian chce prowadzić
warsztat aż do emerytury, a później przekaże go następcy, synowi
Damianowi. 16-latek ma bowiem
smykałkę do motoryzacji i już uczy
się zawodu.
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Marian Święcicki z Pawłowic prowadzi warsztat samochodowy przy
ul. Świerczewskiego w Pawłowicach.
Zaczynał jednak nie jako mechanik,
ale elektryk. Miał warsztat w Żorach.
Najpierw zmienił jego lokalizację,
a później branżę. Dziś zatrudnia dwie
osoby. – Zajmujemy się diagnostyką samochodową – wyjaśnia. – Wymieniamy
olej, zmieniamy opony, sprawdzamy
zbieżność kół, jak trzeba to wymieniamy
również klocki samochodowe, rozrządy,
sprzęgła i chłodnice. Kokosów nie ma, ale
na życie można zarobić.
Jak przyznaje, praca rzemieślnika
to praca przede wszystkim z ludźmi, a ci bywają różni. – Niektórzy
są bardzo mili, pogadają i podziękują
za dobrze wykonaną robotę, inni lubią
narzekać i nic im się nie podoba. Kiedyś
młody chłopak przez 4 godziny targował się o 20 złotych, mimo że cena była
z góry ustalona. Nie ma jednak co na-

czy też stolarzami. Trudno byłoby
bez nich żyć, choć współczesne
prawa rynku nie obeszły się z nimi
łagodnie.
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tylko szefem, to nie wiem, czy piekarnia
dalej by funkcjonowała. Chcąc prowadzić biznes, trzeba dać z siebie nieco
więcej – przyznaje. – To dlatego, że
obecne czasy nie sprzyjają rzemieślnikom. Stawiamy dziś na masowość produkcji, a nie na oryginalność i jakość.
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Może nieco rzadziej, ale wciąż
korzystamy z usług krawców,
szewców czy zegarmistrzów.
Moim zdaniem zawody te mają
szansę utrzymać się na współczesnym rynku, a rzemieślnicy są
w dalszym ciągu bardzo potrzebni. Chociaż większość stawia
teraz na masowość produkcji
i stare, zniszczone buty wyrzuca
do śmieci, zamiast zanieść je do
naprawy, to jest grupa osób, która
ceni jakość i woli mieć kilka, ale
porządnych par butów niż kilkanaście gorszej jakości. Inną sprawą jest przywiązanie do miejsca
i ludzi. Bo kto nas lepiej uczesze
niż pani Basia, bo nikt nie zna
tak dobrze naszego auta jak pan
Zbyszek. Małe warsztaty i zakłady
to miejsca spotkań, czasami kilku
pokoleń mieszkańców. bs

Coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się szkoły zawodowe prowadzone przez izby rzemieślnicze. W ciągu ostatnich
trzech lat powstało aż 45 takich szkół. Naukę w nich pobierają nie
tylko uczniowie, lecz także osoby dorosłe, w tym takie, które mają
wyższe wykształcenie. Jednocześnie coraz mniej jest publicznych
szkół zawodowych. W 2008 r. było ich 1506, a w 2010 r. już
tylko 937 szkół na całą Polskę.
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Na rynku pracy już zaczyna brakować fachowców, a będzie
ich coraz mniej, bo młodzi ludzie nie chcą się uczyć zawodu.
Uczniów zaczyna już szukać większość rzemieślników. Może
jedynie fryzjerów, murarzy, malarzy i instalatorów mamy
wystarczająco dużo. Na te zawody panuje teraz moda. We
fryzjerstwie nie potrzeba ogromnych pieniędzy na start,
a w branży budowlanej dużo łatwiej teraz o pracę. Pewnie
tym kierują się młodzi ludzie wybierając swój zawód. Brakuje
natomiast tapicerów, szklarzy, stolarzy, coraz mniej jest lakierników i blacharzy. Moim zdaniem brak chętnych do nauki
zawodu to wina systemu kształcenia. Młodzi ludzie nie chcą iść
do zawodówki, wybierają licea. Później na naukę zawodu jest
już za późno, bo uczniem u rzemieślnika może być tylko osoba
niepełnoletnia. Mistrzowie dostają wtedy zwrot składki ZUS
i wypłaty dla uczniów. Praktyka w zakładzie mistrzowskim
trwa trzy lata. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje uprawnienia czeladnicze. W tym czasie uczeń ma prawo do pewnego
minimalnego wynagrodzenia. Większość osób po ukończeniu
nauki znajduje zatrudnienie w zakładach, w których odbywały
praktyki zawodowe.
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mineralne – mówi Janusz Mołdrzyk,
myśliwy i strażnik łowiecki Koła „Las
Jastrzębie - Zdrój”. Koło gospodaruje
na obszarze 3,5 ha, obejmującym 5
gmin: Pawłowice, Jastrzębie – Zdrój,
Żory, Świerklany i Mszana. W naszej gminie są to cztery sołectwa:
Krzyżowice, Warszowice, Pawłowice
i Pniówek.

Menu ukryte pod śniegiem
Utrzymująca się przez dłuższy
czas niska temperatura i duże opady
śniegu to szczególne zagrożenie dla
niektórych zwierząt . W mrozy zwierzęta potrzebują więcej pożywienia
i czasem trudno je znaleźć. Tradycyjne menu zakopane jest bowiem pod
śniegiem – są to pędy roślin, kasztany,
żołędzie i pędraki. – Tegoroczna zima, mimo że
w ostatnich dniach bardzo mroźna, jest jednak
nadzwyczaj łaskawa
dla zwierząt żyjących
w lasach – uważa leśniczy. – Niska temperatura nie jest bowiem
tak niebezpieczna, jak
gruba warstwa śniegu,
jeszcze gorzej, jeżeli jest
ona zmrożona.

Kiedy dokarmianie szkodzi
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Dokarmianie nie zawsze ma sens, i jeżeli nie
robi się tego umiejętnie,
może nawet poważnie
szkodzić zwierzętom.
- Dokarmianie powinno być przeprowadzane
w przemyślany sposób
– tłumaczy leśniczy. –
Przede wszystkim ma to
być dokarmianie, a nie
żywienie, bo zwierzęta,

przyzwyczajone do dostawania pożywienia w jednym miejscu, przestają go
szukać gdzie indziej, rozleniwiają się
i uzależniają od człowieka. Należy pamiętać, że pożywienie jakie dostają od
nas zwierzęta, powinno jedynie uzupełniać ich codzienną dietę, a nie stanowić
jej podstawę.

Mniej szkód w uprawach
W dokarmianiu saren, jeleni, dzików i innych zwierząt leśnych jest
ukryty jeszcze jeden cel. W ten sposób odciągamy je od upraw polnych
i leśnych oraz powstrzymujemy od
obgryzania kory z drzew. – W tym
roku zwierzęta nie mają problemu ze
znalezieniem w lesie pokarmu, więc
tylko sporadycznie szukają pożywienia
na polach uprawnych i w sadach. Do
tej pory zgłoszeń o powstałych szkodach
było tylko kilka – wyjaśnia Janusz
Mołdrzyk. – W naszym obwodzie nie
ma grubej zwierzyny: dzików i jeleni,
mamy głównie sarny i bażanty. Tych
pierwszych jest od 80 do 100 sztuk.
Prawie w ogóle nie ma zajęcy. Ciężko odbudować stan tego zwierzęcia, a jednym
z powodów jest duża ilość lisów.
Zakradający się do kurników rudzielec to dziś powszechny widok.
– Najgorzej jest pod koniec maja, kiedy
stare liszki uczą małe polować. Wtedy
kurniki są przez nie opanowane – mówi
leśniczy. Jedynym wyjściem są polowania na szkodników. Sam w tym
sezonie upolował już 12 lisów, jego
syn Dawid – 16, zaś całe Koło ma
przydział na odstrzelenie 60 lisów.
Sabina Bartecka
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bieżąco odwiedzają osoby i rodziny,
które mogą potrzebować pomocy.
W pierwszych dniach lutego złożyli
wizyty 23 takim osobom. - Jesteśmy
w stałym kontakcie z mieszkańcami,
sołtysami i policją. Będziemy reagować,
gdy zauważymy coś niepokojącego –
zapewnia Grażyna Kaczmarczyk.
Apelujemy do mieszkańców, aby
nie byli obojętni wobec tych, którzy
zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszego wsparcia. W sytuacji
zagrożenia zdrowia, nie wahajmy
się zadzwonić do Ośrodka Pomocy
Społecznej (tel. 32 4721741), Komisariatu Policji w Pawłowicach (tel.
32/ 44945510) czy też na numer
112 lub 997. Pamiętajmy, że prosty
gest może uratować czyjeś życie.
Sabina Bartecka

Harmonogram zebrań:
Krzyżowice - 15 lutego o godz. 16.00 w Domu Ludowym
Jarząbkowice – 23 lutego o godz. 17.00 w Domu Ludowym
Pielgrzymowice – 29 lutego o godz. 16.30 w OSP
Pniówek – 1 marca o godz. 16.00 w Domu Ludowym
Warszowice – 30 marca o godz. 18.00 w OSP
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Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów
Na prośbę mieszkańców Golasowic i Pielgrzymowic zostaną zmienione
rozkłady jazdy linii 128 i 122. Zmiany w kursach umożliwią mieszkańcom
dojazd na niedzielną mszę. – Mieszkańcy nie mogli zdążyć na nabożeństwo
w kościele ewangelickim, które rozpoczynało się o godz. 9.30. Przyjeżdżali na
ostatnią chwilę albo spóźniali się do kościoła – tłumaczy pracownik Urzędu
Gminy. – Wystarczą jednak drobne zmiany w rozkładzie, a problem zostanie
rozwiązany.
W tym celu zostanie wydłużony kurs linii 122. Autobus, który wyjeżdża z Jastrzębia o godz. 8.25, jadąc przez Bzie zabierze pasażerów na pętli
w Zebrzydowicach, a następnie będzie się kierował do pętli w Golasowicach,
aby ludzie mogli uczestniczyć w nabożeństwie w kościele ewangelickim.
W tym samym czasie autobus linii 128, jadący z Jastrzębia przez Pawłowice,
nie będzie już dojeżdżał do Zebrzydowic, ale zatrzyma się w Golasowicach.
Dzięki tym zmianom, umożliwi się mieszkańcom dojazd do kościoła zarówno od strony Zebrzydowic, jak i Pawłowic. Autobus linii 122 będzie
na pętli w Golasowicach o godz. 9.15, natomiast linii 128 o godz. 9.10.
Zmiany dotyczą jednak tylko niedzieli. Nowy rozkład jazdy ma zacząć
obowiązywać od początku marca.
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Angielski za darmo
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach bierze udział w projekcie
„FunEnglish w bibliotece”, dzięki któremu dzieci w wieku 6 do 12 lat mogą
bezpłatnie uczyć się języka angielskiego. „FunEnglish w bibliotece” to kurs
komputerowy, łącząc naukę języka obcego z zabawą. Fotolekcje, gry edukacyjne, filmiki i piosenki opracowane przez ekspertów to sprawdzony sposób
na to, aby dziecko bez stresu i skutecznie uczyło się języka angielskiego.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 32/ 47-22-198.

Zapraszamy wolontariuszy
25 stycznia odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane dla wolontariuszy działających przy Gminnym Ośrodku Kultury, w tym dla działającej
grupy młodych aktywnych „SPINACZE”. Szkolenie przeprowadziła Wioleta
Strządała - podinspektor Referatu Promocji i Integracji Urzędu Gminy.
Wzięło w nim udział 16 osób. Tematem spotkania było zapoznanie wolontariuszy z działalnością GOK i zasadami wolontariatu. W lutym odbędzie się
kolejne szkolenie, na które zapraszamy osoby zainteresowane wolontariatem
w obszarze kultury. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 210 11 21.
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że z nią porozmawiamy, zapytamy,
czy ma gdzie nocować. Możemy też
spróbować nakłonić ją do udania
się do najbliższej placówki, która
przyjmuje osoby bezdomne.
Przy temperaturach poniżej minus 10 stopni pamiętajmy, aby
odpowiednio się ubrać, i zadbać
o ciepły i pożywny posiłek. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych
i dzieci. - Przestrzegamy przed piciem
alkoholu, który jak wynika z policyjnych statystyk, jest jedną z częstszych
przyczyn zamarznięć. Spożywany
alkohol daje złudne uczucie ciepła,
w efekcie jednak organizm wychładza
się znacznie szybciej – mówi Grażyna
Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pawłowicach.
Pracownicy socjalni Ośrodka na
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Rozpoczęły się coroczne zebrania władz gminy z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Do tej pory zebrania odbyły się w Pawłowicach
i Golasowicach. W ciągu najbliższych kilku tygodni o sprawach swojej wsi
dyskutować będą mieszkańcy Krzyżowic, Jarząbkowic, Pielgrzymowic,
Pniówka i Warszowic.
Podczas zebrań sołtysi przedstawią sprawozdanie z działalności za ubiegły
rok, mieszkańcy będą głosować za jego przyjęciem oraz planem działania
na najbliższy rok. Będzie też czas na dyskusję i pytania do sołtysa oraz
włodarzy gminy. Spotkanie w tak licznym gronie będzie również okazją
do przeprowadzenia wyborów zarządu Gminnej Spółki Wodnej.
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W takie mrozy, jakie panują
ostatnio, ważne jest aby pomagać
innym. Gdy my siedzimy w ciepłym
domu, przykryci kocykiem i z herbatą w ręce, ktoś obok może cierpieć.
Być może w sąsiedztwie mieszkają
osoby samotne, szczególnie starsze, nie mające nikogo, kto mógłby
o nie zadbać. Właśnie zima to dobry
pretekst, by im pomóc - napalić
w piecu, sprawdzić czy czegoś im
nie brakuje.
Zwróćmy uwagę na osoby, które przebywają w nieogrzewanych
pomieszczeniach: m.in. pustostanach, piwnicach, czy ogródkach
działkowych. Największą pomocą
dla nich jest przede wszystkim nasza
życzliwość i opiekuńczość. Gdy widzimy osobę bezdomną, wystarczy,

   

Zebrania wiejskie
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Im bardziej sroga zima, tym trudniej przetrwać zwierzętom. Naszej
pomocy potrzebują zwierzęta dzikie,
np. sarny, dziki, jak i ptaki. Dokarmianie zwierząt zimą jest bardzo
ważne, a nawet niezbędne, ale musi
być przeprowadzone z głową.
Za dokarmianie dzikich zwierząt
odpowiadają koła łowieckie pod nadzorem nadleśnictwa. W paśnikach
jesienią i zimą wykładane są siano
i zboża. – Każdego roku, w zależności
od tego, jaka jest zima, wykładamy w
lasach od 8 do 10 ton pszenicy i kukurydzy oraz 500 kilogramów siana. Dla
zwierząt przygotowujemy również tzw.
lizawki, czyli słupki z kostkami soli
kamiennej, z której czerpią składniki
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Powstało Gminne Koło PTTK w Pawłowicach
Na zebranie założycielskie Koła PTTK w Pawłowicach przybyło 17 osób,
które z zapałem chcą uprawiać i propagować turystykę i rekreację w naszej
gminie.
Prezesem koła został Mirosław Kordiak, mieszkaniec Pniówka, przewodnik beskidzki i działacz oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju.
Na spotkaniu nie zabrakło ciekawych, świeżych pomysłów na zaangażowanie mieszkańców w przedsięwzięcia turystyczne, dlatego można
spodziewać się wielu interesujących wyjazdów w celu zdobywania górskich
szczytów. Więcej o działalności koła w kolejnych numerach gazety.

Racje Gminne
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Babskie pożegnanie karnawału
i przywitanie postu po śląsku.
Babski Comber to impreza, na
której gośćmi są wyłącznie kobiety. W Warszowicach odbyła się
po raz drugi. Organizacją zajęli
się rodzice uczniów klasy trzeciej
szkoły podstawowej. – Panie tak
świetnie bawiły się w ubiegłym roku,
że nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy
imprezę zorganizować. Zrobiliśmy to
zresztą z ogromną ochotą, bo uważamy, że pomysł był rewelacyjny,
i należy go kontynuować. 270 biletów, które przygotowaliśmy na
comber, poszło w ciągu dwóch dni
– opowiada Katarzyna Gizler
z Warszowic.
Hulanki, swawole, humor,
przebieranki i doskonałe jedzenie
to urok babskiego combra, który
4 lutego odbył się w sali OSP
w Warszowicach. Karnawałowe
kobiece zabawy, w czasie których panie mogą porozmawiać
o wszystkim, i wcale głównym tematem nie są mężczyźni, cieszą się
tutaj ogromnym powodzeniem.
– Jest super. Kobietom też się coś od
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– Za miesiąc też przyjdę, tym razem
na „Babski Wieczór”.
- Bilety tak szybko zostały wykupione, że wiele pań nie zdążyło z ich
zakupem. Bardzo prosiły o kolejny
babski comber – tłumaczy radny
Czesław Lasek. – Postanowiliśmy
spełnić ich prośbę. Powtórka babskiego
combra już 3 marca z tym samym
kabaretem.
O dobry humor bawiących się
pań zadbał kabaret „Wesoła Czelodka” z Osin. Genialna grupa, skłonna
do żartów i z ogromnym dystansem do siebie. Olbrzymie brawa za
odwagę i szalone pomysły. Panie
z Osin nawet nie muszą się odzywać. Ludzie płaczą ze śmiechu
jak tylko się pokażą. – Panie były
świetne, a te stroje – rewelacja. Oby
więcej takich występów – chwaliły
uczestniczki babskiego combra.
Wspólne imprezowanie zakończyło się grubo po północy obietnicą spotkania już za rok! Bo babski
comber czyli spotkanie kobiet , bez
żadnych mężczyzn ... to wyjątkowa gratka dla wszystkich pań. Bez
dwóch zdań. bs

Już po pierwszych minutach na
scenie kabareciarze zyskali sympatię
mieszkańców naszej gminy i okolic.
Przedstawili żarty znane z telewizji,
przygotowali też kilka niespodzianek. – Uśmiałam się do łez – mówiła
mieszkanka Pawłowic. – Zabawa
była przednia. Bawili się widzowie, ale
i sami występujący. Widać, że scena jest
ich żywiołem.
Członkowie Kabaretu Skeczów
Męczących cechują się żywiołowością i radością tworzenia. Na scenie
spontaniczni, szybko zjednują sobie
publiczność, często sięgając po improwizację i nie stroniąc od zabawy
z widzem. Dzięki temu liczna publiczność zgromadzona w sali GOK
spędziła niezapomniane chwile,
śmiejąc się z absurdów naszej codzienności.
Najnowszy program Kabaretu
Skeczów Męczących zatytułowany
„Śmiechosteron 2” to stare hity,
jak „Piosenka Trenera” – o korupcji
w polskiej piłce, czy utwór„Nasza Klasa”. Były też inne dobrze
znane skecze o Jacku Krzynówku
i mało rozgarniętym ochroniarzu
„Śrubie”. Nie mogło zabraknąć
hymnu na Euro 2012 oraz skeczu

o dopalaczach.
- To był świetny występ. Dzięki takim występom można poprawić sobie
humor chyba na cały tydzień – śmieje
się młody mieszkaniec Pawłowic.
Wszyscy członkowie Kabaretu Skeczów Męczących pochodzą z Kielc.
Zdobyli wiele nagród i wyróżnień,
a szerszy rozgłos przyniosło im prowadzenie autorskiego teleturnieju kabaretowego w TVP2. Bawią publiczność od 2003 roku. Mają wiernych
fanów. Po występie w GOK dołączyła
do nich spora grupa pawłowiczan. bs
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życia należy – śmiała się Jolanta Wypchoł z Żor. – Do udziału w imprezie
namówiła mnie siostra, która mieszka
w Warszowicach. W życiu tak się nie
bawiłam, jak dziś.
Panie w znakomitych humorach
i w wymyślnych nakryciach głowy
brały udział w zabawach, tańczyły,
śpiewały piosenki i żartowały. –
Przygotowałyśmy 250 różnych peruk.
Myślałyśmy, że panie nie będą chciały
ich założyć. A panie tak chciały się
bawić, że peruk zabrakło – przyznaje
Katarzyna Gizler.
Żadna z biorących udział w imprezie pań nie żałowała też, że nie ma
z nimi mężczyzn. - Kobiety też umieją
się bawić – krzyczały. – I to lepiej niż
mężczyźni – uważa Barbara Nowok
z Wisły Małej. – Zabawa była świetna,
w dodatku szlachetna, bo uzyskany dochód zostanie przeznaczony na wyjazd
na „zieloną szkołę”.
Dla wielu z pań był to już kolejny
babski comber, ale z pewnością nie
ostatni. - Jestem tu po raz drugi i nie
wyobrażam sobie, aby w takiej zabawie
nie wziąć udziału po raz kolejny – mówiła Magdalena Lazar z Warszowic.
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w wystawie pokonkursowej, spośród
nich przyznano 55 nagród. Jedną
z nich zdobyła właśnie pawłowiczanka. Wśród wyróżnionych prac
znalazły się również obrazy innych
naszych mieszkańców: 7-letniej
Aleksandry Kolanko z Pawłowic
oraz 8-letniego Michała Pawlasa
z Golasowic.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 18 lutego
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Częstochowie. bs
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Patrząc na program zimowiska
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, można było pozazdrościć dzieciom tegorocznych ferii. Za
niewielkie pieniądze miały bowiem
okazję przeżyć moc przygód w wyjątkowych miejscach. Nie powinno
więc dziwić, że listy chętnych szybko
się zapełniły. Na te dzieci, które się
na nich znalazły, czekało kino, basen
i spektakl teatralny. Dzieci piekły pizzę, szalały w figloraju i pojechały do
Górek Wielkich na prawdziwy kulig.
Przygotowano dla nich również zajęcia plastyczne, teatralne, konkurs wymyślnych fryzur i zabawy na śniegu.
– Było super, a najbardziej podobał mi się
wyjazd do kina do Rybnika i na basen
w Żorach – mówi Natalia Gwiaździńska. – Poznałam nowe koleżanki, dużo
tańczyliśmy, były też różne konkursy
i zabawy – dodaje Patrycja Masłowska.
W zimowisku uczestniczyła spora
grupa dzieciaków. Było to 30 osób
w Gminnym Ośrodku Kultury oraz
43 w Osiedlowym Domu Kultury.

Szkoły w ferie
nie były puste
Zdziwić by się mógł ktoś, kto
zajrzałby w czasie ferii do jed-

nej z pawłowickich szkół. Nawet
w czasie przerwy od zajęć szkolnych,
nie było tam pusto. We wszystkich
placówkach odbywały się zajęcia
organizowane przez Urząd Gminy.
Wzięło w nich udział łącznie aż 350
dzieci! Uczniowie grali w piłkę, brali
udział w konkursach i turniejach,
uczestniczyli w balu przebierańców,
a nawet poznawali kroki walca i innych tańców towarzyskich. – Dobrze,
że są takie zajęcia, bo w domu byłoby
nudno – przyznają Dominika Pawlas
i Aleksandra Niezgoda z Warszowic.
Na promowanie zdrowego stylu
życia postawiła szkoła w Krzyżowicach. Organizacji ferii podjęło się
Stowarzyszenie „Aktywne kobiety
z Krzyżowic”, któremu udało się
na ten cel pozyskać dofinansowanie
z Urzędu Gminy. Pod hasłem „Trzymajmy formę” odbyły się warsztaty
z gotowania. – Robiliśmy naleśniki, koktajle mleczne, sałatki owocowe, kolorowe
kanapki z warzywami i pizzę – opowiadają Dominika Hanslik i Magdalena
Kubica. – Wszystko było pyszne!
Była też dyskoteka, turniej tenisa
stołowego i piłki nożnej. Ciekawy
program sprawił, że chętnych na spę-
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sposób pomagać innym.
Większość oddających jest dobrze znana organizatorom. – Przychodzi do nas dużo żon górników, bo
ich mężowie oddają krew na kopalni,
a one też chcą pomóc. Sporo młodych
osób zostało nam po akcji przeprowadzonej w ramach pawłowickiego
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – przyznają członkowie
Komisji Społecznej ROSM, organizatorzy akcji.
- To nic nie kosztuje, a zawsze
można pomóc – wyjaśnia Dorota
Buczyńska z Wrocławia, która
przyjechała do Pawłowic w odwiedziny do rodziny. – Zobaczyłam
ogłoszenie o akcji i postanowiłam
się przyłączyć. Na studiach brałam
udział w „Wampiriadzie”.
Sabina Bartecka

dzenie ferii w szkole było mnóstwo.
W każdym tygodniu w zajęciach
uczestniczyła ponad jedna trzecia
uczniów całej szkoły.

Do biblioteki na zajęcia
Biblioteki publiczne zachęcały dzieci
do odwiedzin przygotowując ciekawe
warsztaty i zajęcia twórcze. – Robiliśmy maski z gliny na wzór własnej
twarzy. Wyszły super – chwali Ania
Zoremba z Warszowic. - Uczyliśmy się
też wykonywać ozdoby z siana. Iwona
Tyrna bardzo się cieszyła, że przyszła
na zajęcia, bo zdobyła nowe umiejętności. – Dobrze, że się zgłosiłam. Teraz
będę tutaj częściej zaglądać.
W Golasowicach dużym powodzeniem cieszył się quilling. Pod tą obcą
nazwą kryje się technika układania
obrazków z rolowanych pasków
kolorowego papieru. – Trochę trzeba
się namęczyć, żeby taki obrazek powstał
i mieć dużo cierpliwości – przyznaje
Kinga Czendlik. W czasie zajęć dzieci
robiły również biżuterię z koralików
oraz księgę życzeń. – W bibliotece dużo
się dzieje, a w domu na pewno bym się
nudziła – śmieje się Edyta Konsek.
– Zresztą tutaj jest większość moich
koleżanek.
Jak widać, wystarczyło wyjść
z domu i skorzystać z którejś
z ofert, aby ferie spędzone w miejscu
zamieszkania stały się czasem niezapomnianych wrażeń, zawiązywania
nowych znajomości oraz rozwijania
twórczych zdolności.
Sabina Bartecka
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Podczas ostatniej akcji – 3
lutego - krew oddało 41 osób.
Każdy po 450 ml krwi. Jak mówią
organizatorzy, to całkiem niezły
wynik, bo nawet siarczysty mróz
nie odstraszył potencjalnych dawców krwi.
To pierwsza akcja, jaką zorganizowano w tym roku w Domu
Kultury w Pawłowicach Osiedlu
wspólnie z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Raciborzu. Kolejne odbędą się
30 marca, 1 czerwca, 27 lipca, 28
września i 30 listopada.
Akcje cieszą się dużym powodzeniem i dawcom w zasadzie nie
trzeba przypominać o terminach.
– Krew oddaję od 20 lat. Robię to
regularnie – mówi Witold Kusz. –
To dla mnie ważne, że mogę w ten
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Julia Jakubowska uwielbia malować. Od kilku miesięcy uczęszcza
na zajęcia plastyczne organizowane
w Osiedlowym Domu Kultury. To
właśnie w ich trakcie namalowała
obraz na konkurs. Rodzina bawiąca
się na śniegu wśród zasypanych
kamieniczek spodobała się komisji
XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci
„W krainie mrozu i śniegu”.
Na konkurs nadesłano 3645 prac
z 328 placówek z całej Polski. Zakwalifikowano 282 prace do udziału
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- Nasz bal ma jedną zasadę – wyjaśnia Andrzej Zonenberg, dyrektor
szkoły. - Każdy kto chce wziąć w nim
udział, musi założyć jakieś przebranie,
dotyczy to również nauczycieli.
Trudno wymienić wszystkie postaci, które przybyły na bal, ale wśród
gości można było spotkać hrabiego
Draculę, Frankensteina, Szkota, drużynę sportowców, w tym karatekę,
a także wesołą Pipi. Jak zwykle nie
zabrakło księżniczek, dam dworu
i królów, były też koty, a diabły
i anioły, tym razem nie walczyły

o ludzkie dusze, ale bawiły się razem.
Pomysłowością i odwagą zadziwili
nauczyciele. Dzieci przyglądały im się
z zaciekawieniem, próbując odgadnąć
kto kryje się za danym przebraniem.
Problem z rozpoznaniem niektórych
uczniów mieli również pedagodzy.
Stroje były tak dopracowane, że czasem trudno było odgadnąć właściciela
oryginalnego przebrania.
Zabawa była fantastyczna, wypełniona mnóstwem zagadek i konkursów. Taniec na gazecie, jedzenie
jabłka zawieszonego na sznurku oraz

nieodzowny taniec z brakującym
krzesłem – to tylko niektóre z nich.
Największe emocje towarzyszyły
zabawie z udziałem par tanecznych,
które przechodziły pod liną, z każdą
rundą opadającą coraz niżej. - Nie
można było dotknąć liny, ani puścić
dłoni partnera – wyjaśnia dyrektor.
Znakomita zabawa trwała cztery
godziny z przerwą na poczęstunek
zorganizowany przez Radę Rodziców.
Na zakończenie balu i na rozpoczynające się ferie wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek. bs
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ona już wcześniej, przed świętami
Bożego Narodzenia dla seniorów
zaproszonych przez księdza Jana
Grzegorzka, potem dla społeczności
szkolnej, a następnie na Przeglądzie
Jasełek w Suszcu, skąd przywieźli
wyróżnienie grupowe i indywidualne – dla Dzieciątka.
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W styczniu zespół świętował 8 lat
działalności, cieszył się też z trzeciej
nagrody w XVI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach,
a w lutym zaczął próby w nowej sali
w rozbudowanym Domu Ludowym.
- Sala jest duża i piękna – zachwyca
się Janina Molitor. – Teraz możemy
ćwiczyć w komfortowych warunkach.
- Przede wszystkim jest dużo miejsca.
Wcześniej próby odbywały się w małej
sali na dole. Nasz zespół jest duży, bo
liczy prawie 30 osób, i trudno było nam
się tam zmieścić – dodaje Helena Matera,
która opiekuje się salą. Zespół przygotowuje obecnie nowy program. – Myślę, że zaskoczymy publiczność – mówi
instruktorka Gabriela Gwiszcz. – Zaprezentujemy 4-głosowe utwory chóralne
i muzykę rozrywkową w opracowaniu na
3 głosy. Mieszkańcy Pniówka będą mogli
nas posłuchać podczas „Majówki”.
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26 stycznia, Szkoła Podstawowa
w Warszowicach gościła babcie oraz
dziadków. Goście, którzy pojawili
się w bardzo licznym gronie, z zachwytem obejrzeli występ zespołu
tanecznego „Bajtel” oraz wysłuchali
przygotowanych specjalnie dla

nich piosenek. Babcie i dziadkowie
swój zachwyt wyrażali częstymi,
gromkimi brawami. Wnuczęta odwdzięczyły im się wręczając kartki
z życzeniami oraz śliczny czerwony
balonik w kształcie serca.
Sabina Bartecka

zdj. archiwum

wego koncertu w pielgrzymowickiej
światyni. Gościem specjalnym był
chór mieszany „Dźwięk” z czeskiej
Karwiny, działający pod kierunkiem
Tomasza Piwko.
Koncert w Pielgrzymowicach był
dowodem na to, że muzyka nie tylko
łagodzi obyczaje, ale również nie ma
granic…

8 Racje Gminne

Przyszli je obejrzeć zaproszeni
goście: rodzice, dziadkowie i inne
osoby. Nawet po świętach można
było przeżyć nastrój Bożego Narodzenia, a popisy małych i dużych
pociech zostały przyjęte gorącymi
oklaskami. Nie było to debiut tej
grupy, bo pierwszy występ dała

zdj. archiwum

pod jej kierunkiem działają liczne grupy i zespoły muzyczne w tym sołectwie: chór „Niezapominajki”, zespół
„Pellegrini”, chóry szkolne – szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz
zespoły instrumentalne – dziecięcy
i młodzieżowy. Wszystkie te grupy
zaprezentowały się w repertuarze bożonarodzeniowym podczas stycznio-
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- Talentami trzeba się dzielić, dając
radość innym – mówił proboszcz ks.
Henryk Krawczyk. Aby jednak tej
radości mogli zaznać słuchacze, potrzebna jest osoba, która takie talenty
odkryje i oszlifuje jak diament.
W Pielgrzymowicach taką osobą
jest Izabela Pilis – główna inicjatorka
i organizatorka wielu koncertów. To
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Każdego dnia gram na skrzypcach 5-6
godzin. To może być wyczerpujące. Lubię
jednak skrzypce. Mogę za ich pomocą
wyrazić różne uczucia: smutek lub
radość. Największą nagrodą dla mnie
są koncerty. Bardzo się cieszę jak ludzie

zdj. archiwum

- Chanelle to prawdziwe imię czy
pseudonim artystyczny?
- To prawdziwe imię, moja mama
lubi oryginale imiona, więc cała nasza
trójka ma takie. Moje starsze siostry to
Marylin i Noel. Marilyn studiuje na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Noel
poszła w kierunku gastronomicznym.
Nie grają na żadnym instrumencie. Podobnie jak moi rodzice.
- Kiedy zaczęłaś grać na skrzypcach?
- Talent odziedziczyłam po dziadku. Rodzice opowiadali mi, że potrafił
pięknie grać. Podobno kiedy grał przy
oknie, zauroczeni muzyką przechodnie
przystawali pod domem, aby posłuchać
dźwięków, jakie wydobywał ze skrzypiec.
Nie poznałam dziadka. Zmarł w wieku
30 lat. Zostały po nim jednak skrzypce.
Po obejrzeniu koncertów skrzypcowych
w telewizji zafascynował mnie ten instrument. Postanowiłam spróbować nauczyć się na nim grać. Bardzo prosiłam
rodziców aby zapisali mnie do szkoły
muzycznej. Miałam wtedy 7 lat. Od tej
chwili gram na skrzypcach już osiem lat.
- Czy gra na skrzypcach wciąż
sprawia ci tak wiele radości?
- Pewnie, że ćwiczenia są nudne.

  A  

Na swoim koncie ma wiele sukcesów i nagród. Do najważniejszych
należą: Nagroda dla największej indywidualności w VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Ph. Telemana (Poznań), I miejsce na
51. Międzynarodowym Konkursie im. J. Kociana (Usti nad Orlici 2009),
I miejsce na Międzynarodowym Konkursie im. P. Hindemitha w Berlinie.
W czerwcu 2009 r. zdała egzaminy i została przyjęta na Uniwersytet
Muzyki i Sztuki w Wiedniu do klasy prof. E. Zienkowskiego. Zagrała
koncerty z Rybnicką Filharmonią, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Zielonogórską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Śląską w Katowicach.

wzruszają się kiedy gram. Lubię występować przed publicznością i nie wyobrażam sobie, abym w dorosłym życiu robiła
coś innego. Moim marzeniem jest zostać
zawodowym muzykiem. Dawać koncerty
przed ogromną publicznością.
- Jakie utwory zagrasz podczas
koncertu w Pawłowicach?
- W programie recitalu znajdą się
m.in. utwory W. A. Mozarta - Koncert
A-dur, N. Paganiniego - Kaprys Nr 13
i Nr 18 oraz H. Wieniawskiego - Fantazja „Faust”. Na fortepianie będzie mi
towarzyszyć pani Lubow Nawrocka.
- Czy masz swoich muzycznych
idoli?
- Moim idolem, wzorem jest Itzhak
Perlman. Jest bardzo dobry technicznie, a dźwięki, które wydobywa na
instrumencie, mają niesamowity czar.
Są wręcz słodkie. Lubię także Maksyma
Wengerowa. Jego grę cechuje ogromna
wirtuozeria i ma bardzo dobry kontakt
z publicznością.
- Co jest twoja pasją oprócz muzyki?
- Interesuję się astronomią i lingwistyką. Lubię uczyć się języków obcych.
Biegle mówię po niemiecku i angielsku,
uczę się włoskiego. Moją pasją są podróże. Miejsce, które chciałabym odwiedzić,
to Australia. Oglądam w telewizji wiele
programów o podróżach i jestem bardzo
ciekawa innych kultur i zwyczajów.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Sabina Bartecka
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Ku pamięci
Wisławy Szymborskiej
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W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pawłowicach
można oglądać
wystawę tomików
wierszy Wisławy
Szymborskiej.
Ekspozycja ma na
celu przypomnieć
czytelnikom twórczość zmarłej polskiej noblistki. – Poezja Wisławy Szymborskiej
jest dosyć często wypożyczana przez czytelników,
chociaż nie należy do łatwych. Po jej wiersze
sięgają głównie licealiści do prezentacji prac
maturalnych. Twórczość poetki ma także swoich zwolenników wśród osób dorosłych – mówi
Halina Mańka, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pawłowicach.

Babski wieczór
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Z okazji
Dnia Kobiet,
Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju
Warszowic
zaprasza
wszystkie
panie na „Babski Wieczór”, który
odbędzie się 3 marca o godz. 18.00
w Sali OSP Warszowice. Wieczór
umili kabaret „Wesoła Czelodka” z Osin oraz wodzirej Michał
Kondziołka z zespołu „Kwaśnica”
z Henrykiem Sosną.
Bilety wstępu w cenie 30 zł
do nabycia do 27 lutego w sklepach: „BARBÓRKA”, „ANWO”,
zakładach fryzjerskich G. Goraus
i I. Niemczyk, Agencji „FART” oraz
w barze „HAWEL ”.

Aerobik
w Krzyżowicach
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W Krzyżowicach panie ćwiczą
aerobik. Zajęcia pod okiem instruktora odbywają się na szkolnej sali
gimnastycznej w każdy wtorek
i piątek od godz. 18.50 do 20.10.
Najbliższe ćwiczenia odbędą się
17, 21, 24, 28 lutego oraz 2, 6,
9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 marca.
Koszt uczestnictwa wynosi tylko
2 zł. Organizatorem aerobiku jest
Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety
z Krzyżowic”,
w ramach dotacji z Urzędu
Gminy Pawłowice.

LUTY

TWÓJ
PRZEWODNIK
PO KULTURZE
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Zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne
pt. „Za ósmą górą” w wykonaniu teatru „Balbina” z Sosnowca. Dzieci mają wstęp wolny, dorośli płacą bilet wstępu
w cenie 7 zł.
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Kobiece Centrum Twórczości zaprasza na V edycję cyklu
„Babskie Sprawy” pt. „Wokół Ekologii”. Tym razem na spotkaniach w kobiecym gronie poznamy nową technikę wykonywania różnych dekoracji z wiórków osikowych. Wrócimy
też do techniki decupage’u i poruszamy się przy dźwiękach
muzyki latynoskiej. Bilety w cenie 20 zł. Szczegółowe informacje pod nr
tel. 32 4721036 oraz 660829896.
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Koło Gospodyń Wiejskich Golasowice zaprasza wszystkich
mieszkańców na zabawę ostatkową z zespołem „Eden”. Zabawa odbędzie się 18 lutego w sali OSP. Zapisy i informacje:
Małgorzata Fusik, tel. 503 301 304.
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Zapraszamy na recital skrzypcowy jednej z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia Chanelle Bednarczyk.
Artystka jest laureatką wielu bardzo prestiżowych konkursów
i festiwali. W programie utwory m.in. Paganiniego, Mozarta,
Wieniawskiego i Kreislera. Bilety w cenie 15 i 10 zł (ulgowe) do nabycia
w biurze GOK.
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Dzień Kobiet mieszkanki naszej gminy uczczą biorąc
udział w licznych spotkaniach i imprezach. Prawie
każda organizacja przygotowała z tej okazji specjalny
program wypełniony piosenkami i dobrym humorem.
Babskie imprezy rozpoczynają 4 marca, Krzyżowice.
O godz. 16.00 w Domu Ludowym odbędzie się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Aktywne kobiety w Krzyżowicach”.
Bilety w cenie 20 zł można kupić u Aurelii Plinty, Teresy Wawrzyczek
oraz Bernadety Szymury.
Imprezę dla pań szykuje również Koło Gospodyń Wiejskich
w Pniówku. Spotkanie, które odbędzie się 7 marca, rozpocznie się
o godz. 16.30. Panie wysłuchają koncertu oraz spędzą mile chwile
przy kawie i ciastku.
8 marca na corocznej imprezie będą bawić się mieszkanki Golasowic. Bilety kosztują 20 zł, a w cenie jest program artystyczny
i poczęstunek. Panie bawić będzie Ryszard Piszczelok z zespołu „Kamraty”. Mieszkanki Golasowic mogą liczyć na znakomitą zabawę,
a ponieważ nic tak nie poprawia kobietom humoru jak zakupy – panie będą mogły zaopatrzyć się w haftowane serwetki oraz biżuterię
i rękodzieło. Organizatorem spotkania jest Koło Gospodyń Wiejskich.
8 marca spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbędzie się również w Pawłowicach. W Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu panie będą bawić
się wspólnie z Jackiem Pietrzakiem, uczestnikiem telewizyjnego konkursu „Mam Talent”. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w Domu Kultury.
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„Wieczór sowich piosenek” to kameralne spotkanie
dwóch niezwykłych muzyków: Grzegorza Turnaua
i Jacka Królika. Spotkanie fortepianu i gitary, które
wystarczają za całą orkiestrę. W Bilety w cenie 40 zł
(30 zł ulgowy) do nabycia w biurze GOK.

Liga tenisa stołowego
18-19 lutego, 17-18 marca, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
TKKF ,,Rozwój” Pawłowice zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy Pawłowice na ligę tenisa
stołowego amatorów, która odbędzie się 18-19 lutego i 17-18 marca o godz. 9.00 w ZSO Pawłowice. Opata wpisowa za turniej wynosi: dorośli 5 zł, dzieci 2 zł. Informacji o turnieju udziela Andrzej Zeman, tel. 605-830-874.
V Mistrzostwa Gminy Pawłowice w Narciarstwie Alpejskim
25 lutego, Stacja Narciarska „Złoty Groń” – Istebna
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: zawody@alpino.pl oraz w kasach Gminnego Ośrodka Sportu
do 20 lutego 2012. Dodatkowe informacje oraz regulamin zawodów dostępny jest na www.alpino.pl/pawlowice
oraz pod nr tel. 605 429 125. Wpisowe wynosi 30 zł – dla wszystkich całodzienny karnet gratis. W zawodach
mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy gminy Pawłowice. Rezerwacja miejsc w autokarze do 20 lutego w kasie GOS.
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Racje Gminne
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Informacja o ogłoszonym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Polnej
sołectwie Pawłowice, stanowiącej własność Gminy Pawłowice,
zapisanej w księdze wieczystej
GL1J/00007543/7, oznaczonej
numerem działki 2139/49 o powierzchni 2622 m kw.
Nieruchomość położona wzdłuż
ul. Polnej w Pawłowicach, oddalona ok. 0,36 km od rynku. Nieruchomość zostanie oddana w użyt-

&

kowanie wieczyste z przeznaczeniem
na wybudowanie budynków w zabudowie mieszkaniowej szeregowej
o łącznej minimalnej powierzchni
użytkowej mieszkań 600 m kw.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
- rozpoczęcie zabudowy do dnia
31 lipca 2013r.,
- zakończenie zabudowy do dnia
31 grudnia 2015r.
Za rozpoczęcie zabudowy uważa
się wybudowanie fundamentów,
a za zakończenie zabudowy oddanie
budynków do użytkowania.
Cena wywoławcza nieruchomości
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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
O dotacje starać się mogą właściciele lub posiadacze zabytku znajdu-

jącego się na terenie województwa
i wpisanego do rejestru zabytków,
z wyłączeniem zabytków w posiadaniu jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów
publicznych.
Na konkurs Zarząd Województwa
Śląskiego przeznaczył 2 mln zł. Dota-

wynosi 365.000 zł + 23 % VAT.
Warunkiem uczestniczenia
w przetargu jest wniesienie wadium
w pieniądzu do 13 kwietnia 2012r.
na rachunek BS Pawłowice Nr
92844700050000001320000003
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 36.500 zł.
Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2012r. w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury, ul. Zjednoczenia
67, godz. 11.00. Regulamin przetargu można odebrać w Gminnym
Ośrodku Kultury, pokój nr 12.
Osoby uprawnione do udzielania informacji: Tyberiusz Zawadzki – tel. (32) 4756-319, Robert
Stępień - tel. (32) 4756-315
cja może być udzielona w wysokości
do 50 proc. nakładów koniecznych
do wykonania prac.Zgłoszenia przyjmowane będą w dwóch terminach:
I nabór – do 20 lutego 2012 r. do
godz. 15.00, II nabór – do 30 czerwca
2012 r. do godz. 15.00.
Oferty należy wysyłać na adres:
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (ul. Ligonia 7,
40-036 Katowice) lub składać w sekretariacie w godzinach 8.00-15.00.
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Z tego programu w ubiegłym

G D  B "+"- roku udało się zrealizować w naszej
 &% "=$8 gminie aż dwa projekty. Pieniądze
. 0120@5F  G /,  z Polsko – Amerykańskiej Funda-

Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe
życie młodzieży z terenów wiejskich
i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) poprzez podnoszenie ich
kompetencji i rozwój umiejętności
społecznych. W Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym o dotacje
do 40 tys. zł na projekty trwające
15 miesięcy (realizowane pomiędzy
1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013

r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie
stowarzyszeń i fundacji) z terenów
wiejskich i małych miast (do 20 tys.
mieszkańców).
Informacje o konkursie oraz
dostęp do formularza aplikacyjnego
znajdują się na stronie internetowej:
http://www.rownacszanse.pl/ . Termin składania wniosków upływa 22
lutego 2012 roku.
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Zmieniły się terminy składania oraz wzory wniosków
zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo używane
do produkcji rolniczej.
Rada Ministrów określiła nową stawkę zwrotu podatku
akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego
do produkcji rolnej. W 2012 roku będzie ona wynosić 0,95
zł od 1 litra oleju.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można będzie
składać w następujących terminach:

V


cji udało się pozyskać Gminnemu
Ośrodkowi Kultury oraz Stowarzyszeniu Kulturalno - Społecznemu im.
Karola Miarki w Pielgrzymowicach.
GOK Pawłowice otrzymał 7 tys. zł
na utworzeniu orkiestry składającej
się z młodych mieszkańców gminy.
W projekcie uczestniczyło dwanaście
osób, a efekty ich kilkumiesięcznej
pracy usłyszeliśmy podczas Dni
Pawłowic oraz jednego z niedzielnych
koncertów w parku.

- od 1 do 29 lutego 2012 r. – wnioski przyjmowane będą
wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego dokonany od 1 września 2011 r. do 31 stycznia
2012 r.
- od 1 do 31 sierpnia 2012 r. – zakup oleju napędowego
od 1 lutego do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 2-30 kwietnia, w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie,
- 1-31 października, w drugim terminie.

*"L
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego
na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
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Gminny Zespół Komunalny
w Pawłowicach przypomina
wszystkim opiekunom grobów
o konieczności dokonywania opłat
związanych ze wznowieniem na
kolejne 20 lat rezerwacji miejsca na
cmentarzu. Chodzi o groby osób
zmarłych do 1992 roku i pochowanych na cmentarzu komunalnym
w Pawłowicach przy ul. Pszczyńskiej.

10 Racje Gminne

Zgodnie z przepisami, wykupując miejsce pochówku rezerwujemy
kwaterę na 20 lat. Po upływie tego
okresu konieczne jest przedłużenie. Jeśli formalności nie zostaną
dopełnione, zarządca ma prawo
przekazać miejsce komu innemu.
Ma to ścisły związek z coraz bardziej
odczuwalnym brakiem miejsca.
Tymczasem zapomnianych przez
bliskich i nie opłaconych grobów

nie brakuje.
W tej sytuacji Gminny Zakład
Komunalny zapowiedział likwidację
grobów powstałych w latach 19781991, jeżeli opiekujący się grobami
nie dokonali wymaganej opłaty.
Bliższych informacji w tej sprawie
udziela Gminny Zespół Komunalny
w Pawłowicach, ul. A. Mickiewicza
28 A, w godzinach 7.00 do 15.00
pod nr telefonu 32/449-34-34.
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Głosowanie odbędzie się w trzech
lokalach wyborczych. Każdy mieszkaniec okręgu nr 2, w którym odbędą się wybory, może sprawdzić,
czy jego nazwisko figuruje w spisie
wyborców. Lista będzie do wglądu
w Urzędzie Gminy Pawłowice przy
ul. Zjednoczenia 65 (Referat Spraw
Obywatelskich) do 17 lutego w godz.
7.30 do 15.30. Sprawdzenie listy
odbędzie się na podstawie wniosku,
który można otrzymać w Referacie
Spraw Obywatelskich.

Kogo spotkasz w komisji?
Poniżej składy poszczególnych
komisji wyborczych.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr
4 - siedziba w Szkole Podstawowej nr
2 w Pawłowicach: Agnieszka Jabłońska, Janusz Mizera, Ewa Rutkowska,
Radosław Zbijowski, Urszula Gorzko

(pracownik samorządowy).
Obwodowa Komisja Wyborcza nr
5 - siedziba w Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu: Marek Hanslik, Sylwia Martynowska, Monika Ogiewa,
Elżbieta Olszewska, Agnieszka Szymczak (pracownik samorządowy).
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 6 – siedziba w Domu Ludowym
w Pniówku: Zdzisław Goik, Andrzej
Królik, Anna Lubska, Dorota Zborowska, Katarzyna Trojanowska-Janik (pracownik samorządowy).
Wszelkie informacje i wyjaśnienia na temat wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice
zarządzonych na dzień 26 luty
2012r. można znaleźć na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej oraz
portalu gminy Pawłowice www.
pawlowice.pl.
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w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice w dniu 26 lutego 2012 r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190
i z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 113, nr
103, poz. 588, nr 147, poz. 881 i nr 149, poz. 889, uchwałą nr XXXII/368/2010 Rady
Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Pawłowice na
obwody głosowania, ich numery i granice ( Dz. U. Woj. Śląskiego nr 98, poz. 1585, )
uchwałą nr IX/109/2011Rady Gminy Pawłowice z dnia 06 września 2011 r. w sprawie
zmiany w stałych obwodach głosowania ( Dz. U. Woj. Śląskiego nr 242, poz. 4079)

Wójt Gminy Pawłowice podaje do wiadomości wyborców informację
o trzech obwodach głosowania obejmujących okręg wyborczy nr 2 oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których
zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowice
w dniu 26 lutego 2012 roku:
#
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Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 26 lutego 2012 r. między godziną
8.00 a 22.00, bez przerwy.
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z dnia 8 lutego 2012 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice
zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190
i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn.
zm.1) Gminna Komisja Wyborcza w Pawłowicach podaje informację o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 1 – KWW IZABELI JAGIEŁKO
1. JAGIEŁKO Izabela, lat 53, zam. Pawłowice
Lista nr 2 – KWW SAMORZĄDNI DLA GMINY PAWŁOWICE
1. PIETREK Bogusława, lat 50, zam. Pawłowice
Lista nr 3 – KWW KRZYSZTOF WORYNA
1. WORYNA Krzysztof, lat 31, zam. Pawłowice
Lista nr 4 – KWW HELENY MATERA
1. MATERA Helena, lat 44, zam. Pniówek
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Małgorzata Drozdziok
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TYLKO W NASZYM LABORATORIUM
W SOBOTY

WYBRANE BADANIA
„ZA PÓŁ CENY” :
Cholesterol – 3,00 zł
Glukoza – 3,00 zł
Helicobacter Pylori – 15,50 zł
(+ pobranie krwi) - ZAPRASZAMY
Sprawdź inne promocje na:
www.wroclawska20.pl

LABORATORIUM
mgr Marek Tarczałowicz
(punkt pobrań Diagma)

Pawłowice, ul. Świerczewskiego 17,
tel. 32/ 472 27 59, kom. 512 253 897
Czynne:
od poniedziałku do soboty od 7.30 - 9.00

Telefony alarmowe
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Podobnie jak w poprzednich latach, będzie tam można pobrać druki wraz z załącznikami, uzyskać informacje dotyczące ich wypełnienia oraz złożyć zeznanie podatkowe. Pomocą będą służyć
pracownicy Urzędu Skarbowego w Pszczynie.

Punkt informacyjny czynny będzie w co drugą środę: 29 lutego,14 i 28 marca, 11 i 25
kwietnia w godzinach 7.30-14.30.
Informację telefoniczną na temat rozliczeń można uzyskać:
• w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie, tel. 32 449 22 14, 32 449 22 10
• w Krajowej Informacji Podatkowej (www.kip.gov.pl), tel. 801 055 055, 22 330 0330.

Jak wysłać PIT przez internet?
1) Należy wejść na portal www.e-deklaracje.gov.pl.
2) Wybrać i wypełnić odpowiedni formularz.
3) Przygotować dane takie jak: NIP/PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia.
4) Podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010 rok.

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

Wykorzystał okazję
Skradziono rower, który mieszkanka
Jarząbkowic pozostawiła przed klatką schodową. Do kradzieży doszło 24 stycznia przy
ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach.

Kradzież w łaźni
3 lutego o godz. 14.00 na terenie łaźni
kopalnianej nieustalony sprawca z tzw. haka
ubraniowego skradł pieniądze w kwocie 40
zł oraz telefon komórkowy wartości 700 zł
na szkodę mieszkańca Jastrzębia -Zdroju.
Dzień wcześniej, również na terenie kopalni,
nieznany sprawca przy pomocy dopasowanego klucza włamał się do szafki ubraniowej.

Skradł portfel z dokumentami osobistymi i pieniędzmi w kwocie 100 zł oraz telefon komórkowy o wartości 850 zł.

Spuścił z baku paliwo
Dużo trudu zadał sobie złodziej, który ukradł
paliwo z samochodu ciężarowego i ciągnika
rolniczego. Sprawca zerwał zabezpieczenia zbiorników paliwa w pojazdach i dokonał kradzieży
oleju napędowego. Kradzież miała miejsce 29
stycznia przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach.

Kradną kable
31 stycznia, nieznany sprawca z napowietrznej linii telekomunikacyjnej skradł około 200 mb
kabla. Straty w toku ustalania.

Opieka medyczna
Ambulatoryjną opiekę medyczną
lekarską i pielęgniarską od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do
8.00, soboty i niedziele (całodobowo),
pozostałe dni wolne od pracy (całodobowo) zabezpiecza: NZOZ HERMED,
ul. Krasickiego 21, 44-335 Jastrzębie
Zdrój, tel. (32) 47 599 63 oraz Miejskie

    ul.
   !"!"#"
Całodobową opiekę wyjazdową na
terenie naszej gminy świadczy: Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu
- Zdroju, ul. Krasickiego 21, tel. alarmowy 999 lub (32) 47 190 60.
m

Telefon
dla ofiar i sprawców
przemocy:

32/ 47 21 139
(czynny od poniedziałku do piątku w
godz. 7.30 – 15.30).

Ogólnopolskie
pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA”

801 12 00 02

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 - firma
TOM - ELEKTRO tel. 32/ 471 07 66
lub do Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 44
94.
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 Warszowicach, ul. Cieszyńska 7, tel. 32 47 23 869; 602
703 650 (linie czynne 24 h).
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod
następującymi numerami: 500 184
717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500
184 713 (Florian Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel.
32/ 449 34 34.
W sprawie wałęsających się psów,
w dni powszednie od godz. 7.30 do
15.30 należy dzwonić do Urzędu
Gminy, tel. 32/ 44 94 808 lub 44 94
802, w pozostałych godzinach oraz
w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane są przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

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
ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33
Racje Gminne
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Na bal, który odbył się 30 stycznia, ściągnęły tłumnie dzieci wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami. Co tutaj się nie działo: fantastyczne konkursy
z nagrodami, wybory króla i królowej balu oraz szalone tańce z didżejem.
- Po raz pierwszy jesteśmy na balu przebierańców i bardzo nam się podoba – mówi
Natalia Maziarz z Krzyżowic. – Córka wybrała strój Myszki Miki. Babcia jest
krawcową, więc chętnie spełniła życzenie wnuczki i taki strój jej uszyła.
2,5-letnia Laura Zygmunt bawiła się w stroju Królowej Elfów, Bartosz Wierdak szalał na parkiecie przebrany za kierowcę rajdowego, a jego mama ubrana
za czarownicę. – Chciałam bawić się razem z dziećmi i pokazać im, że rodzice też
mają poczucie humoru i nie są tacy całkiem duzi.
Bal był wspaniały, a karnawałowa zabawa dostarczyła dzieciom, jak i ich
rodzicom niezapomnianych wrażeń i wiele radości. bs
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Po studniówce rozpoczną studniowy maraton nauki, który zakończą
egzaminem maturalnym. 27 stycznia
jednak myśleli jedynie o zabawie …
Bal rozpoczął się od poloneza.
W pierwszej parze z dyrektorem Jackiem Kowolem z gracją podążała najlepsza uczennica, Małgorzata Kałuża,
z wicedyrektorem Andrzejem Wowrą
poszczególne układy studniówkowego
tańca wykonywała Marta Bartosiewicz. Za nimi zgrabnie w takt muzyki
szli w parach uczniowie i nauczyciele.
- Przed polonezem emocje byty duże,
a kiedy wszystko się udało, odetchnęliśmy
z ulgą – przyznaje Małgosia Kałuża
z Ochab, jedna z organizatorek studniówki.

- Już cztery miesiące wcześniej zaczęliśmy treningi poloneza. Myślę, że
bardzo fajnie udało nam się go zatańczyć
- mówi Martyna Hojbach z Pielgrzymowic.
Za pomyślność na egzaminach
dojrzałości wzniesiono toast lampką
szampana. Były podziękowania dla
dyrektorów, wychowawców, nauczycieli i rodziców za wychowanie,
stworzenie warunków do nauki.
W dowód wdzięczności uczniowie
ofiarowali im kwiaty, a jedna z nauczycielek otrzymała nawet wielkiego
pluszowego misia.
Uczniowie mówią, że studniówkę zapamiętają do końca życia jako
świetną imprezę. - Mieliśmy dobry

zespół i osobę prowadzącą w postaci
didżeja, który puszczał zróżnicowaną
muzykę. Wszyscy wytańczyliśmy się tak,
że aż nogi nas potem bolały – przyznają
maturzystki.
Dobry klimat i muzyka plus dobre
jedzenie zaowocowały szaloną zabawą
do 4 rano. - Już żałujemy, że studniówka jest tylko raz. Stanowimy wyjątkowo
zgraną paczkę. Chodzimy do klasy
o profilu wojskowo-obronnym i mieliśmy
okazję dobrze się poznać w czasie licznych
obozów i wyjazdów. Nic tak nie umacnia
przyjaźni jak wspólne ćwiczenia, często
w bardzo trudnych warunkach – dodają
maturzystki. – Jak pomyślimy, że to
wszystko już za kilka miesięcy się skończy, to łza w oku aż się kręci. bs
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Michał Pawlik z Jarząbkowic,
syn Małgorzaty i Andrzeja, ur. 21 grudnia
Filip i Mikołaj Krakowscy z Pawłowic,
synowie Diany i Macieja, ur. 22 grudnia
Hanna Korus z Pawłowic,
córka Justyny i Damiana, ur. 27 grudnia
Piotr Kotorc z Pielgrzymowic,
syn Barbary i Romana, ur. 9 stycznia
Hanna Linke z Pielgrzymowic,
córka Justyny i Grzegorza, ur. 9 stycznia
Klaudia Matuszczyk z Golasowic,
córka Sylwii i Damiana, ur. 10 stycznia
Maksymilian Zmełty z Warszowic,
syn Donaty i Pawła, ur. 12 stycznia
Maja Kruk z Warszowic,
córka Anny i Rafała, ur. 12 stycznia
Amelia Złotkowska z Pielgrzymowic,
córka Sylwii i Mateusza, ur. 16 stycznia
Filip Fizia z Pielgrzymowic,
syn Magdaleny i Rafała, ur. 17 stycznia
Wiktoria Kasperydus z Golasowic,
córka Jacka i Beaty, ur. 20 stycznia
Milena Matuszczyk z Golasowic,
córka Beaty i Mateusza, ur. 21 stycznia
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