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TEMAT NUMERU
Drużyna
KS Warszowice
stanęła na
najwyższym
podium Mistrzostw
Polski Juniorów
Młodszych
w curlingu.

Przyszli mistrzowie
Formuły 1

Na podium zawodów narciarskich stanęli: (od lewej) Piotr Lazarek, Jan Zając,
Konrad Pawliczek i Błażej Pawliczek.

Gigant po lodzie!
zdj. bs

Czytaj na stronie 7

Czytaj na stronie 9

Złoto dla
strażaka
zdj. archiwum

Lutowa sesja, nowe sprawy
Czytaj na stronie 3

Józef Piechaczek został wyróżniony
najwyższym strażackim odznaczeniem
Złotym Znakiem Związku

Wójt Damian Galusek oraz przewodniczący Rady Gminy Franciszek Dziendziel dziękują
sołtysowi Warszowic Franciszkowi Gruszce za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa.
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Czytaj na stronie 5

Aktualności

Trwa regulacja Pielgrzymówki
PIELGRZYMOWICE

Płynący przez Pielgrzymowice ciek jest regulowany, a jego brzegi są umacniane betonowymi płytami melioracyjnymi oraz specjalnymi koszami kamienno-siatkowymi.
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w ramach drugiego etapu inwestycji
i powoli zbliżają
się do końca. Wykonano już 2/3
inwestycji, a termin jej zakończenia
wyznaczono na koniec czerwca 2011
roku. Przez 8 lat
prowadzonego zadania udało się już
wyregulować dwukilometrowy odcinek Pielgrzymówki
modernizacyjnym, polegającym na pogłębianiu
koryta, umacnianiu i profilowaniu brzegów – tłumaczy Wojciech Bazgier
z Referatu Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dzięki tym zabiegom dno Pielgrzymówki zostało poszerzone
o około 0,5 metra.
Trwające
obecnie
prace wykonywane są
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Wylewająca Pielgrzymówka to największe zmartwienie osób mieszkających
w Pielgrzymowicach. Od 1997 roku już kilka razy na posesje znajdujące się przy rzeczce dostawała się woda. Dlatego mieszkańcy
czekali na działania, które pozwolą im normalnie funkcjonować, bez ciągłego strachu
przed padającym intensywnie deszczem.
Nadzieję na poprawienie sytuacji widzą
w inwestycji prowadzonej na wniosek Urzędu Gminy Pawłowice przez Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. - Od 2003 roku koryto Pielgrzymówki na
terenie naszej gminy jest poddawane pracom

od granicy z Zebrzydowicami do ul. Jasnej
w Pielgrzymowicach. Obecnie prace prowadzone są w okolicy mostu znajdującego się
na ul. Karola Miarki, który w ramach porozumienia ze Śląskim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych gmina wyremontowała już w latach poprzednich. W zamian
Zarząd Melioracji wybudował kładkę dla pieszych oraz most na ul. Słonecznej.
Obecnie prowadzone jest faszynowanie,
czyli umacnianie skarpy poprzez wbijanie
drewnianych pali i układanie warstwy powiązanych ze sobą cienkich gałęzi. Skarpy są
wykładane płytami ażurowymi typu ciężkiego oraz zabezpieczane przed obsuwaniem
specjalnymi koszami wypełnionymi kamieniami. Wiosną natomiast rozpoczną się prace porządkowe oraz wysiew trawy. bs

Więcej wypadków, więcej kolizji
Policjanci podsumowali stan bezpieczeństwa na pawłowickich drogach w 2010 roku. Wzrosła liczba wypadków i kolizji.
Najwięcej zdarzeń drogowych wydarzyło się przy najbardziej ruchliwych ulicach:
DK-81, DW 933 i DW 938. Do zdarzeń
z udziałem pieszych dochodziło najczęściej na
ul. Polnej w Pawłowicach oraz na ul. Kruczej
w Pniówku.
Główne przyczyny zdarzeń drogowych
to nadmierna prędkość, niedostosowanie
prędkości do warunków drogowych oraz
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu lub
przejścia innym użytkownikom ruchu drogowego.
Najwięcej wypadków w środy
W gminie Pawłowice doszło w ubiegłym
roku do 32 wypadków, w tym do czterech
śmiertelnych: trzy miały miejsce na DK 81,
a jeden na ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach. Zginęło 5 osób, a 40 zostało rannych.
W 2009 roku miało miejsce 30 wypadków,
w których zginęło również 5 osób, a 33 odniosły rany. Na drogach powiatu pszczyńskiego śmierć poniosło w ubiegłym roku
dwanaście osób. Jak wyliczyli policjanci,
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najczęściej do tragedii dochodziło
w środy. Na ogólną liczbę
1063 kolizji, aż 189 miało miejsce właśnie w środę, a 176 w piątek. Najwięcej wypadków policja
notowała w czasie popołudniowego szczytu pomiędzy godz. 12.00 a 15.00.
Gdzie najwięcej kierowców
na „podwójnym gazie”?
Najwięcej pijanych kierowców zatrzymano na ulicach: Zjednoczenia, Świerczewskiego, DK -81 w Pawłowicach, Pszczyńskiej
w Warszowicach, Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach i Korczaka w Golasowicach. Tam
też odnotowano najwięcej zdarzeń drogowych z udziałem kierowców, którzy prowadzili swoje auta po spożyciu alkoholu.
Nie jest źle
Dane statystyczne wskazują, że stan
bezpieczeństwa dla powiatu pszczyńskiego
polepszył się. W 2010 roku na terenie powiatu pszczyńskiego doszło do 1063 kolizji

(o 77 więcej niż rok wcześniej) oraz 184 wypadków (spadek o 33). W powiecie mniej
było zabitych. W 2009 roku śmierć
poniosło 20 osób, podczas
gdy w roku ubiegłym
12. To znacznie mniej, ale
i tak o dwanaście osób
za dużo. Dlatego zdejmijmy
nogę z gazu i nie prowadźmy samochodu po wypiciu alkoholu. bs

O tym się mówi

Od salonu BMW do zagrody żubrów

Kiedy praca jest pasją, marzenia stają się rzeczywistością. To według Jana Piotrowskiego z Warszowic przepis na sukces.

Przedszkole w Pielgrzymowicach.
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budową poszczególnych placówek oświatowych – szkoły w Warszowicach, dwóch
szkół w Pawłowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących na pawłowickim osiedlu, czy
też w ubiegłym roku remontowała budynek
przedszkola w Pielgrzymowicach, który wyznaczył nowe standardy w budowaniu placówek oświatowych.
Firma Jana Piotrowskiego wykonała również remont i rozbudowę ośrodka zdrowia
w Krzyżowicach powiększonego o obiekt
przeznaczony na potrzeby hospicjum, a także wyremontowała budynek OSP w Pawłowicach. Firma może się pochwalić również
ważnymi przedsięwzięciami zrealizowanymi
poza granicami gminy. Oprócz salonu BMW
w Katowicach, jest to Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie, będąca oryginalną atrakcją
turystyczną nie tylko w powiecie, ale w całym
kraju. W 2009 roku Zagroda Żubrów zwyciężyła w konkursie na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną w Województwie Śląskim. War-
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Właściciel firmy budowlanej, realizującej dziś znaczną ilość inwestycji na terenie
gminy Pawłowice, marzył o budowaniu domów już jako młody chłopak. Jednak, kiedy
w 1958 roku pomagał rodzicom budować
dom przy ul. Kościelnej z pewnością nie
przypuszczał, że za kilkanaście lat sam założy firmę i będzie zatrudniał 35 pracowników.
Jemu spodobała się praca na budowie, a najbardziej to, że dzięki wspólnemu wysiłkowi
można tworzyć wspaniałe budowle. Postanowił w tym kierunku się kształcić. Wybrał
więc odpowiednią szkołę, najpierw Szkołę
Rzemiosł Budowlanych w Tychach, później
Technikum Budowlane w Bytomiu i wreszcie Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział
Budownictwa i Architektury. Po studiach
pracował w różnych miejscach m.in. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Miejskiego w Żorach aż dojrzała w nim myśl
o założeniu własnej działalności. Stało się to
15 września 1975 roku. – Początkowo zatrud-

Te obiekty wybudowała
firma z Warszowic

Pokazowa Zagroda Żubrów
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.
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Szkoła Podstawowa w Warszowicach.

Właściciel firmy Jan Piotrowski wraz z pracownikami: (od lewej) Piotr Szwarc,
Paulina Dziendziel i Ewa Piotrowska.

Szkoła Podstawowa nr 1
i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach.
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szowicka firma ma na swoim koncie również
wiele inwestycji w Jastrzębiu, gdzie uważana jest za specjalistkę od remontów bloków.
Mało kto wie, ale firma wykonuje również
w całej Polsce maszty i wieże telefonii komórkowej. Wykonała już kilka wież i kilkadziesiąt masztów m.in. w Częstochowie, Krakowie, Warszawie i Opolu. Buduje też budynki
mieszkalne w zabudowie szeregowej. Aktualnie realizuje taką inwestycję w Bielsku-Białej.
Żeby firma mogła się dalej rozwijać, potrzebny jest następca. Pan Piotrowski ma
dwóch synów. Andrzej zajmuje się prefabrykacją pustaków i postanowił włączyć się
w działalność ojca, natomiast Mirek, który
mocno rozwija transport oraz handel kruszywami i opałami, stawia na swój biznes.
Dodatkowe siły z pewnością się przydadzą,
bo pan Jan myśli już o kolejnych przetargach
m.in. Domu Ludowym w Pniówku. bs
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niałem od 5 do 10 pracowników. Nasza firma
wykonywała prace zlecone przez mieszkańców
m.in. w kościele w Warszowicach zrobiliśmy
posadzki i poprawiliśmy tynki – opowiada Jan
Piotrowski. – Rozwój naszego zakładu nastąpił
w 1995 roku, kiedy to zlecono nam budowę salonu samochodowego i serwisu renomowanej marki
BMW w Katowicach.
Nowoczesny budynek z ciemnymi szybami przykuwał wzrok mieszkańców, a także
zainteresował inwestorów tym, kto jest jego
wykonawcą. Po tej pierwszej tak dużej inwestycji warszowicka firma miała już referencje
i mogła startować w przetargach. Robiła to
skutecznie, bo większość (3/5) udawało jej
się wygrać. Firma Jana Piotrowskiego była
głównym wykonawcą wielu robót budowlanych realizowanych na terenie naszej gminy,
które stały się wyróżnikiem naszej miejscowości. To ona zajęła się modernizacją i roz-

Ośrodek Zdrowia i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Krzyżowicach.
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Z gminnego ratusza

Lutowa sesja, nowe sprawy

To był pracowity dzień dla radnych. We wtorek, 15 lutego odbyła
się sesja Rady Gminy. W jej porządku znalazła się rekordowa liczba
ponad 20 uchwał. Poniżej te najważniejsze.
Zanim jednak radni przystąpili do podejmowania uchwał, najpierw wójt gminy
Damian Galusek oraz przewodniczący Rady
Gminy Franciszek Dziendziel podziękowali
Franciszkowi Gruszce, sołtysowi Warszowic
w latach 1999 – 2011 za długoletnią pracę na
rzecz sołectwa. Słowa podziękowania skierowano również do Mariana Bębna, który
przez minione 12 lat pełnił obowiązki zastępcy wójta.
Będą analizować
Radni wyrzucili z porządku obrad punkt
dotyczący połączenia szkół podstawowych
z gimnazjalnymi w gminie Pawłowice. Przed
podjęciem decyzji radni chcą jeszcze raz przaanalizować projekt uchwały i zapoznać się
z argumentami "za" i "przeciw".
Taryfy za wodę i ścieki
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wystąpił do wójta gminy z wnioskiem
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie wody i ścieków na terenie gminy
Pawłowice. Mieszkańcy mogą być spokoj-

ni, nie będzie podwyżek. Zarówno za wodę,
jak i ścieki zapłacą tyle samo, co w roku
ubiegłym. Zmieniają się jedynie stawki za
ścieki odprowadzane na teren oczyszczalni
w Żorach (dotyczy to firm znajdujących się
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej), gdzie taryfy zostały podniesione z 5,48
zł na 5,92 zł brutto.
Powołano inkasentów
Ustalono inkasentów, którzy będą dokonywać poboru podatku rolnego, leśnego, od
nieruchomości od mieszkańców poszczególnych sołectw. Podobnie jak w poprzednich
latach będą to sołtysi. Jedynie na osiedlu jest
wyznaczona inna osoba - Danuta Kowalska.
Zadaniem inkasentów jest również pobieranie
opłaty od posiadania psów oraz przyjmowanie opłaty targowej.
Plan przestrzenny
dla centrum Pawłowic
Uchwalono plan przestrzenny dla części
Pawłowic obejmujący obszar o powierzchni
ponad 171 ha. Uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia projektu zmiany planu podjęto w listopadzie 2008 roku. Od tego czasu

trwały prace nad planem. Plan przestrzenny
jest dokumentem strategicznym dla rozwoju sołectwa, bo jego celem jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów pod kątem
dalszego rozwoju usług i sfery mieszkaniowej. Do przygotowanego projektu zgłoszono dziewiętnaście uwag, z czego dziewięć
zostało odrzuconych przez projektanta oraz
radnych. Uchwała wchodzi w życie po 30
dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Porozumienia to dobra sprawa
Gmina od kilku lat współpracuje z powiatem pszczyńskim w zakresie inwestycji
drogowych. Tylko bowiem pod takim warunkiem możliwe są remonty dróg i budowy chodników na drogach powiatowych
znajdujących się w naszej gminie. Środki
powiatu są daleko niewystarczające, i gdyby
nie dopłaty gminy, wiele inwestycji nie zostałoby nawet rozpoczętych. W 2011 roku
wspólnymi środkami gminy i powiatu będzie
realizowana przebudowa chodnika oraz budowa trasy rowerowej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, a gmina przejmie letnie
utrzymanie dróg (koszenie poboczy). Gmina
zamierza również przeznaczyć 100 tys. zł na
pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na opracowanie projektu remontu trzech
dróg: ul. Boryńskiej w Warszowicach, ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach. bs

Narodowy
Konsultacje społeczne
Spis
Powszechny
1 marca w całej Polsce pojawią się rachmistrzowie, którzy
przeprowadzą obchód przedspisowy. Poprzedzi on właściwe
procedury Narodowego Spisu
Powszechnego 2011.
Przedspis to weryfikacja wszystkich punktów adresowych, które funkcjonują w aktualnej bazie danych. Na tym etapie zadaniem
rachmistrzów będzie sprawdzenie obiektów
objętych spisem - usunięcie nieistniejących
oraz naniesienie nowo powstałych miejsc
adresowych. Warto podkreślić, że wszystkie
przedspisowe czynności rachmistrzów będą
odbywały się przed domami i mieszkaniami
osób objętych spisem - w tej części badanie
nie wymaga składania wizyt w domach, a jedynie zewnętrznej weryfikacji adresów.
Każdy rachmistrz spisowy podczas wykonywania swoich czynności będzie posługiwać się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem. W razie jakichkolwiek
wątpliwości, proszę kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym, które znajduje się
w Urzędzie Gminy w Pawłowicach, tel. 32/
47 56 349.
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Urząd Gminy Pawłowice zaprasza na
konsultacje społeczne, które odbędą się
w dniach:
- 16 marca (środa) 2011 r. o godzinie
14.00 w Domu Kultury w Pawłowicach –
Osiedlu (konsultacje dla młodzieży)
- 21 marca (poniedziałek) 2011 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice,
sala nr 13 (konsultacje dla przedsiębiorców,
członków stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy).
Przedmiotem spotkań będzie podsumowanie konsultacji przeprowadzonych
w 2010 r., wspólne opracowanie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pawłowice
oraz przedstawienie możliwości pozyskania
zewnętrznych środków finansowych na ini-

cjatywy lokalne, zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych w 2010 roku.
Spotkania odbędą się w formie warsztatów. Uczestnikom zapewniamy materiały
szkoleniowe oraz lunch.
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia poprzedzającego konsultacje, telefonicznie nr tel.
32/ 4756345 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: g.tekla@pawlowice.
pl
Konsultacje społeczne są realizowane w ramach projektu
pod nazwą „Projekt na miarę potrzeb – Urząd Gminy Pawłowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet V Dobre
rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej.

Mieszkańcy ocenią Urząd Gminy
W marcu w Urzędzie Gminy Pawłowice po raz drugi zostanie przeprowadzona ankieta badająca poziom satysfakcji mieszkańców z jakości obsługi.
Będzie to ten sam formularz, który był
wypełniany we wrześniu ubiegłego roku.
Podobnie jak poprzednio ankietę będą mogły
wypełnić osoby odwiedzające urząd osobiście, bądź korzystające z internetu, za pośrednictwem stron www.pawlowice.pl oraz
www.efs.pawlowice.pl.
Zachęcamy wszystkich do wyrażania

swoich spostrzeżeń i opinii co do jakości
świadczonych usług. Ankiety będzie można
wypełniać przez cały miesiąc.

Przeprowadzenie ankiety jest kolejnym etapem realizowanego w urzędzie projektu pn. "Projekt na miarę potrzeb – Urząd
Gminy Pawłowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Z życia gminy

Strażacy do wyborów
Zbliżają sie już do końca wybory do zarządów ochotniczych straży pożarnych. Do 20 marca strażacy z sześciu jednostek OSP funkcjonujących w gminie Pawłowice wybiorą nowych prezesów, sekretarzy, skarbników czy kronikarzy.
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nych i wielu druhów odmawiało. Kiedy już
właściwie przepytano wszystkich obecnych
na zebraniu, udało się przeprowadzić wybory i wybrać skład zarządu. Należy do niego siedmiu strażaków. Na prezesa wybrano
Leszka Siedleckiego-Potockiego. To nowa
osoba w golasowickiej straży. Należy do OSP
dopiero od roku. – Dopiero od 2 lat mieszkam
w Golasowicach – mówi nowy prezes. – Wcześniej jednak przez długie lata działałem w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Żorach. Pracowałem tam jako technik ds.
techniki pożarniczej.
Funkcję naczelnika objął Tomasz Lazar,
a jego zastępcy Józef Grzywa. Skarbnikiem
został Tomasz Karzełek, sekretarzem Marcin Słowik. Pozostali członkowie zarządu
to: Ewa Stencel, Andrzej Chmiel. Do komisji
rewizyjnej wybrano Henryka Wacławika,
Krzysztofa Doleżyka i Jana Pękala.
Bardzo często zebrania połączone są z
poczęstunkiem oraz zabawą taneczną, na
którą zapraszani są także małżonkowie dru-

Strażackie wybory to czas na medal i odznaczenia. W Golasowicach odznaki za wysługę lat
otrzymali druhowie (od lewej) Zygmunt Podruczny, Józef Wantuła, Ginter Brudny, Bronisław Chmiel
oraz niewidoczni na zdjęciu: Frydolin Świeży, Józef Grzywa i Ewa Stencel.

Złoto dla strażaka
Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymowicach, druh
Józef Piechaczek został wyróżniony najwyższym strażackim odznaczeniem Złotym Znakiem Związku.
Uroczystość wręczenia odznaczenia
odbyła się 6 lutego, w czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OSP
w Pielgrzymowicach. Złoty Znak Związku
OSP RP jest najwyższym odznaczenie OSP
i nadawane jest tylko nielicznym, zasłużonym osobom za długoletnią działalność dla
OSP lub w związku OSP RP.
Józef Piechaczek został strażakiem
w 1967 roku. Od samego początku pełnił

funkcję sekretarza zarządu tej ważnej społecznie organizacji. To naprawdę rzadkość,
aby jedna osoba sprawowała swoją funkcję nieprzerwanie przez 45 lat. Jemu się to
udało. Jak tego dokonał? Zawsze bardzo
angażował się w to, co robił. Obojętnie czy
to był turniej wiedzy pożarniczej, czy budowa remizo-świetlicy. - Sumienny, dokładny
i pracowity – tak opisują go koledzy strażacy.
Jest skarbnicą wiedzy na temat Ochotniczej

zdj. bs

Od lutego trwają zebrania ochotniczych
straży pożarnych. Strażacy zakładają mundury i idą głosować, bo zebrania mają charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wybory
w OSP odbywają się co 5 lat. Podczas zebrań,
które odbywają się w remizach, stare zarządy podsumowują minioną kadencję oraz
wybierają nowych członków ochotniczych
straży pożarnych i skład komisji rewizyjnych. Będą one kierować działaniami stowarzyszenia i dbać o pełną realizację planów
przez kolejne pięć lat.
Strażacki maraton zbliża się już do finiszu. Za nami wybory w Jarząbkowicach,
Pawłowicach, Pielgrzymowicach i Golasowicach. W tym ostatnim sołectwie doszło do
największych zmian. Wieloletni prezes OSP
Józef Wantuła postanowił nie kandydować
i dać szansę młodszym. – Kiedyś to musiało nastąpić – tłumaczył podczas zebrania.
– Z zamiarem rezygnowania nosiłem się już podczas ostatnich wyborów.
Do pracy w straży nie było jednak chęt-

Prezesem OSP Golasowice
został Leszek Siedlecki-Potocki

hów. Wybory są bowiem okazją do wspólnego spotkania się, co w dzisiejszym coraz
bardziej zabieganym świecie, jest bardzo
ważne. bs
Nowe zarządy OSP
Pawłowice:
Joachim Muras (prezes), Jarosław Grzegorczyk (naczelnik), Jarosław Krośnik (zastępca prezesa), Grzegorz Pisarek (zastępca
naczelnika), Henryk Chmiel (skarbnik).
Komisja rewizyjna: Grzegorz Witosza,
Stefan Goszyc i Grzegorz Cyrulik.
Jarząbkowice:
Jan Krosny (prezes), Adam Stuchlik
(naczelnik), Józef Stuchlik (zastępca naczelnika), Edward Cieśla (skarbnik),
Andrzej Trzaskalik (gospodarz), Genowefa Klimosz (sekretarz i kronikarz), Marek
Trzaskalik (członek). Komisja rewizyjna: Andrzej Janos, Czesław Brachaczek
i Bogusław Hawełka.
Pielgrzymowice:
Mirosław Orszulik (prezes), Ireneusz
Baron (naczelnik), Adam Stuchlik (zastępca
naczelnika), Józef Piechaczek (sekretarz),
Mariusz Baron (skarbnik), Marek Kiełkowski, Łukasz Marcol, Mirosław Michalik,
Krzysztof Węglorz (członkowie).
Straży Pożarnej w Pielgrzymowicach. Nie
ma osoby, która wiedziałaby o tej jednostce więcej i miałaby tyle materiałów źródłowych. Nic więc dziwnego, że to jemu
w 2007 roku powierzono napisanie broszury przedstawiającej 100-letnią działalność
straży. Jego też zadaniem od wielu lat jest
dbałość o kronikę.
- Jestem zaskoczony i wzruszony tym wyróżnieniem – mówił, odbierając nagrodę.
– W straży zostawiłem kawałek mojego serca
społecznika. Dziękuję za docenienie mojego wysiłku i wieloletniej pracy. Swoim doświadczeniem mam nadzieję dzielić się jeszcze z kolegami strażakami przez następne lata. bs
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Aktualności

Uczniowie i nauczyciele pojadą do Portugalii

zdj. archiwum szkoły

Szkoła z Pielgrzymowic przyłączyła się do międzynarodowego
programu, dzięki któremu młodzi mieszkańcy naszej gminy będą
mogli poznać Europę. W programie pod nazwą Creativ Brains biorą
udział szkoły z Włoch, Portugalii, Litwy, Węgier, Turcji i Polski.

Delegacje szkół biorących udział w projekcie podczas spotkania w Turcji.

wyjaśnia Andrzej Pilis, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach.
Pierwsze spotkanie uczestników programu z udziałem delegacji poszczególnych
placówek szkolnych odbyło się na początku października 2010 r. w Polatli w Turcji.
Szkołę z Pielgrzymowic reprezentował dyrektor Andrzej Pilis oraz nauczycielka muzyki i języka angielskiego Izabela Pilis.
- Celem spotkania było przede
wszystkim wzajemne poznanie
się, przedstawienie poszczególnych krajów biorących udział
w projekcie, a także koordynacja prac prowadzonych wśród
uczniów i środowisk szkolnych
– opowiada dyrektor.
Pomiędzy spotkaniami roboczymi odbywały się wycieczki. Zwiedzono mauzoleum Ataturka w Ankarze
Uczniowie z tureckiej szkoły w Polatli.
oraz szkołę w Polatli. De-

Uczyć z historii

zdj. bs

- To było wstrząsające – przyznała Adrianna Herman, gimnazjalistka z Pielgrzymowic, po obejrzeniu filmu o obozie koncentracyjnym Auschwitz - Birkenau.

Jerzy Klistała w czasie wykładu.

Racje Gminne 6

Film opowiadający o najdłuższym apelu
karnym w obozie, podczas którego wielu
więźniów zmarło z głodu i wycieńczenia,
oraz o sonderkommando, czyli specjalnych
oddziałach obsługujących krematoria przywiózł Jerzy Klistała. Ten historyk-amator
od wielu lat zajmuje się dokumentowaniem historii ofiar hitlerowskich represji na
Śląsku i w regionie podbeskidzkim, a także
dziejów tamtejszego ruchu oporu. Opublikował już kilka słowników, w których

zamieścił kilka tysięcy biogramów mieszkańców Śląska – byłych więźniów obozów
koncentracyjnych, polenlagrów i obozów
jenieckich. - Chcę przywracać i zachowywać
pamięć, o tych, którzy w obozach stawali się
numerami – deklaruje Klistała.
Do gimnazjów w Pielgrzymowicach
i Pawłowicach został zaproszony przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach. bs

zdj. archiwum szkoły

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach od wielu już
lat czynnie uczestniczą w poznawaniu europejskich kultur i swoich rówieśników. Nawiązali współpracę ze Słowakami, Czechami,
Niemcami. Trwa bardzo dobra współpraca
ze szkołami węgierskimi. To właśnie w ramach zeszłorocznego spotkania w Balatonfenyves nad Balatonem powstawały pomysły
wzięcia udziału w europejskim programie
Comenius. Wynikiem tych pomysłów było
przyłączenie się do już napisanego programu, którego koordynatorem jest Turcja.
Poza turecką szkołą w Polatli (miejscowość
w centralnym regionie Turcji) w programie
pod nazwą Creativ Brains biorą też udział
szkoły z: Pescary - Włochy, Matosinhos –
Portugalia, Taurogi – Litwa, Szendro – Węgry oraz szkoła z Pielgrzymowic.
- Program pozwala nawiązać nowe kontakty, poznać inne państwa Europy, ale też rozwija
kreatywność w myśleniu i działaniu uczniów –

legacje spotkały się także z gubernatorem
prowincji, merem Polatli oraz miejscowym
kuratorem oświaty. Codziennie w lokalnych
gazetach i telewizji pojawiały się artykuły
i programy informacyjne na temat wizyty.
- Turcja bardzo nas zaskoczyła. Spodziewaliśmy się orientu, a zastaliśmy kraj nam podobny - bo i uczniowie w szkole w mundurkach
i ludzie na ulicach w podobnych ubraniach,
i ceny w sklepach zbliżone do naszych, a ludzie
jak u nas gościnni, serdeczni i otwarci – przyznaje dyrektor. - Oczywiście mentalnie i kulturowo jesteśmy od siebie dalecy, jednakże poziom
rozwoju cywilizacyjnego Turcji właściwie nie
odbiega od naszego.
Kolejne spotkanie uczestników projektu odbędzie się w Matosinhos w Portugalii.
Pielgrzymowicką podstawówkę będą reprezentować trzy nauczycielki: Celina Piwko,
Barbara Bazgier-Woźny i Anna Borta, a także uczennice klasy VI: Klaudia Czyż, Lucyna
Dyrna i Patrycja Puzoń. Warunkami wzięcia
udziału w spotkaniu były umiejętność komunikacji w języku angielskim na poziomie podstawowym oraz czynny i aktywny
udział w realizacji programu. Natomiast już
od 2 maja szkoła w Pielgrzymowicach będzie
gościć wszystkich uczestników programu
„Creative Brains”. Prace nad przygotowaniem spotkania już trwają. bs

Wydarzenia

Przyszli mistrzowie Formuły 1
Mają żyłkę kierowcy wyścigowego i wykręcają znakomite czasy. Mimo młodego wieku, znają radość wygranej, gorycz porażki, i nie można odmówić im talentu. Mistrzowie kartingu przyjechali do Pawłowic, aby
rozpropagować swoją dyscyplinę sportu.

zdj. bs

gokarta – opowiadał Marcin
Kapkowski.
Aktualny mistrz Polski
Artur Janosz z Pszczyny
zaczynał w wieku 15 lat,
a już po 3 latach dorobił
się tytułu mistrzowskiego
i reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych
we Włoszech.
Marek Giel wsiadł do gokarta i od razu
pojechał tak dobrze, że zadziwił swojego

Zawodnicy chętnie opowiadali o swojej pasji.
Każdy też mógł obejrzeć z bliska profesjonalnego gokarta.

zdj. bs

Kamil Kafel, Marcin Kapkowski, Marcin
Łaski, Artur Janosz oraz z Pawłowic Lukas
Korbela i Marek Giel – to zawodnicy odnoszący sukcesy w wyścigach odbywających
się na torach polskich i zagranicznych.
W Pawłowicach na spotkaniu zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury opowiedzieli o pasji, jaką jest dla nich karting.
- Pierwszy raz jechałem gokartem w wieku
8 lat. Spodobało mi się i zacząłem startować
w zawodach. Na 15 urodziny ojciec sprawił mi
najpiękniejszy prezent, kupując profesjonalnego

ojca. Lukas Korbela już wygrywa prestiżowe
wyścigi na torach w Niemczech. Kamil Kafel
jako czterolatek tak dobrze jeździł motorem
na akumulator, że ojciec postanowił go zabrać na profesjonalny tor. – Najpierw siedział
na moich kolanach, ale szybko okazało się, że
świetnie jeździ sam – opowiada ojciec.
Wszystkich łączy jedno – pasja ścigania
się i marzenie o zostaniu mistrzem Formuły
1. – Karting jest fascynującym sportem. Najpiękniejsze w kartingu jest to, że w odróżnieniu
od wielu innych sportów motorowych, swoich sił
za kierownicą tego pojazdu może spróbować każdy chętny i to niezależnie od wieku – opowiada
Wiesław Sanecznik, główny przedstawiciel
kartingu w Automobilklubie Śląskim. – Już
czterolatek może brać udział w treningach kartingowych, a 8-latek zdobyć licencję zawodnika.
Jak zapowiadają organizatorzy, spotkania
z kartingiem będą w naszej gminie organizowane systematycznie, a kolejne ma już się
odbyć w formie treningu na torze. bs

Nasi wygrali ogólnopolskie zawody w curlingu!

zdj. Janusz Pluta

Drużyna KS Warszowice stanęła na najwyższym podium Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w curlingu.
Drużyna KS Warszowice wystąpiła
w składzie: Patryk
Gronowski (kapitan), Adam Pauszek, Rafał Krystkiewicz, Radosław
Pisarek, Krzysztof
Świątek.
Młodzi
zawodnicy, uczący się w Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach, okazali
się
największą
„Złota drużyna" curlingu: (od lewej) Rafał Krystkiewicz, Adam Pauszek, Ra- niespodzianką midek Pisarek, Damian Herman (trener), Patryk Gronowski, Krzysztof Świątek.
strzostw.
Zajęli
pierwsze miejsce w turnieju. Zespół pod
Zawody odbyły się 7-10 lutego w Kry"wodzą" trenera Damiana Hermana poczynicy-Zdrój w ramach Ogólnopolskiej Olimnił w przeciągu roku ogromne postępy i
piady Młodzieży w sportach zimowych.

po ubiegłorocznym 6. miejscu w Świdnicy, w tym roku już zwyciężył z dużo bardziej doświadczonymi zespołami z Sopotu,
Warszawy i Gliwic. - Zawodnicy wyciągnęli wnioski z wcześniejszego turnieju Olympic
Hopes, gdzie po dwóch wspaniałych meczach,
chłopcy osiedli na laurach – przyznaje trener
Damian Herman.
W turnieju w Krynicy też mieli swój kryzys - po 3 wygranych meczach przegrali
z pierwszą drużyną Gliwic 9-1. Potrafili
jednak zapomnieć o wpadce. W finale grając
jeszcze raz z tą samą drużyną kontrolowali
spotkanie, ostatecznie wygrywając 5-2.
Dodatkowo najlepszym zawodnikiem
zawodów został wybrany Adam Pauszek,
a Damian Herman odebrał puchar dla Śląska za pierwsze miejsce w punktacji międzywojewódzkiej. Gratulujemy!
Sabina Bartecka
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Ciekawostki

Dzieci wypożyczały „Krecika”,
a młodzież sięgała po książki Ewy Nowak
Aż 56% Polaków nie przeczytało w zeszłym roku żadnej książki.
Za to w Pawłowicach liczba czytelników wzrosła.

zdj. bs

W ubiegłym roku przeczytanie jednej lub
większej liczby książek zadeklarowało zaledwie 44 proc. Polaków. Takie dane znajdują się w raporcie opublikowanym 16 lutego 2011 roku przez Bibliotekę Narodową.
Książek nie czytają przede wszystkim osoby

ka Publiczna w Pawłowicach, wbrew ogólnopolskim tendencjom, odnotowała wzrost
ilości zarejestrowanych czytelników. W stosunku do roku 2009 przybyło aż 61 pasjonatów czytania.
Najwięcej czytelników ma GBP w Pawłowicach – są
tam
zarejestrowane 1382
osoby. Drugą
co do wielkości
biblioteką
jest
placówka
na
osiedlu (816),
a trzecią biblioteka w Pielgrzymowicach
(689). Ta ostatnia jest dość
Biblioteka w Pielgrzymowicach nie może narzekać na brak czytelników.
specyficzna,
bo w jednym pomieszczeniu znajdującym
z wykształceniem podstawowym i zawodosię w szkole funkcjonują od stycznia 2010
wym, mieszkańcy wsi, osoby starsze, rolniroku dwie biblioteki: szkolna i publiczna.
cy, emeryci i renciści oraz ubodzy. Jednak
Najpierw od godz. 8.00 do 10.30 czynna
w zeszłym roku ani jednej książki nie przejest biblioteka szkolna. Po tej godzinie w tym
czytało także aż 25 proc. osób z wykształcesamym pomieszczeniu otwierana jest biblioniem wyższym, 33 proc. uczniów i studenteka publiczna. Z bibliotecznych zbiorów
tów, 36 proc. kierowników i specjalistów,
może skorzystać każdy mieszkaniec, także
50 proc. pracowników administracji i usług.
uczeń szkoły. – Ta sytuacja nie rodzi probleJak radzą sobie
mów, wręcz jest bardzo korzystna, bo dzięki
biblioteki pawłowickie
współdziałaniu bibliotek mieszkańcy mają doOgólnopolskie dane nie napawają optymistęp do bogatszego księgozbioru – wyjaśnia
zmem. Nie wszędzie jednak jest aż tak źle,
Anna Krypczyk, pracownik biblioteki pujak obrazują to statystyki. Gminna Bibliote-

Podpatrzone

blicznej. – Nasi czytelnicy zyskali też komfort.
Wcześniej biblioteka szkolna znajdowała się
w malutkim pomieszczeniu nad salą gimnastyczną. Było tam nie tylko niewygodnie, ale i głośno.
Teraz biblioteki mają dla swoich czytelników duże pomieszczenie, bogaty księgozbiór
oraz nowości czytelnicze i konkursy.
Czytają dzieci i mlodzież
– Wśród czytelników największą grupę stanowią dzieci oraz młodzież ucząca się (uczniowie i studenci) – wyjaśnia Halina Mańka,
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawłowicach. - Nasi czytelnicy wypożyczyli
w ubiegłym roku 124 tys. 211 książek. Jest to
o 200 więcej w porównaniu do roku poprzedniego.
Biblioteka idzie z duchem czasu. Ma swoją
stronę internetową, na której można sprawdzić dostępność woluminów, zaopatruje się
także w audiobooki, czyli książki mówione. Kusi również dodatkowymi usługami.
W niemal wszystkich filiach można skorzystać z bezpłatnego internetu, przeprowadza
się wiele konkursów dla dzieci i młodzieży,
organizuje się lekcje biblioteczne i pasowanie na czytelników. To wszystko sprawia,
że wbrew ogólnopolskim tendencjom liczba
czytelników sukcesywnie rośnie. bs

Czytelnicze hity!
Najpoczytniejsze książki ubiegłego
roku w bibliotekach publicznych gminy
Pawłowice:
– polska literatura kobieca (autorki:
M. Kordel, B. Rybałtowska, M. Nurowska, M. Szwaja),
– najczęściej sięgano po sagę B. Rybałtowskiej „Bez pożegnania”, „Koło graniaste”, „Kuszenie losu”, „Mea culpa”,
– hitem wśród powieści sensacyjnych
i thrillerów była trylogia „Millenium”
S. Larssona,
– młodzież
najchętniej
wypożyczała
książki Ewy Nowak oraz oparte na faktach z serii „Nasza Biblioteka”, „Nasze
ważne sprawy”,
– dzieci wypożyczały „Krecika”, „Strażaka Sama”, „Bolka i Lolka”, „Reksia”
oraz „Smerfy”.

zdj. bs

Gminna Liga
Tenisa Stołowego
Przedszkolaki z Golasowic spotkaliśmy na spacerku. Dzieciaki wykorzystały ładną pogodę na zwiedzanie okolicy. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie pomalowane buźki dzieciaczków. Kolorowe wzory na twarzach dzieci namalowali instruktorzy
"Zoolandii" z Wodzisławia Śląskiego, którzy promując swój plac zabaw, odwiedzili przedszkole. bs

Racje Gminne 8

TKKF „Rozwój” Pawłowice zaprasza
wszystkich chętnych (dzieci, młodzież, dorosłych) do udziału w rozgrywkach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów. Mecze odbędą się 12-13 marca o godz. 10.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Pawłowicach. Telefon kontaktowy: 605830-874.Czekają atrakcyjne nagrody!

Z życia gminy

Gigant po lodzie!

Poniżej lista najlepszych:

Prawdziwym narciarzom żadne warunki pogodowe nie są straszne. Mgła, lód, i co z tego! Liczy się jazda, prędkość i szusy na śniegu.
zjazdu, a o ostatecznym wyniku decydował
lepszy z uzyskanych czasów. Po doskonałym
przejeździe w swoich kategoriach najszybsi
byli: Julia Paszyna, Jan Zając, Olimpia Demetraki-Paleolog, Patryk Zając, Agata Stanieczko, Łukasz Stanieczko, Adam Brandys,
Marzena Krej, Jacek Zając i Marian Stanieczko. Pozostali pojechali równie dobrze, a wielu
było blisko podium.
Najlepsi narciarze otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów.
Dla wszystkich przygotowano też ciepły
posiłek, który pomógł nabrać sił po wyczerpującej jeździe. Zawody dostarczyły jak zwykle dużo emocji i radości. Pokonani narciarze
już zapowiadają rewanż w przyszłym roku.
Sabina Bartecka

fot. archiwum

fot. archiwum

W sobotę, 19 lutego, po raz czwarty w historii gminy amatorzy narciarstwa walczyli
w o mistrzowskie tytuły w konkurencji slalom gigant. Blisko sześćdziesiąt osób, od lat
kilku do kilkudziesięciu, stanęło na starcie
trasy slalomu w stacji narciarskiej Stożek
w Wiśle. Amatorów białego szaleństwa nie
odstraszyła ani mgła, ani lód na trasie. - Narciarze i narciarki naszej gminy rywalizowali
w sześciu kategoriach wiekowych. Twarda i zlodowaciała trasa giganta okazała się jednak bardzo wymagająca i kilka osób nie ukończyło swoich przejazdów – opowiada Jan Krosny z Klubu Sportowego Alpino, który zorganizował
zawody w ramach dotacji z Urzędu Gminy.
Podzieleni na kategorie wiekowe zawodnicy z wielką ambicją ścigali się na trasie slalomu. Każdy dwukrotnie pokonywał trasę

- do 10 lat: dziewczęta 1) Julia Paszyna,
chłopcy 1) Jan Zając, 2) Piotr Lazarek,
3) Konrad Pawliczek
- 11-13 lat: dziewczęta 1) Olimpia Demetraki-Paleolog, 2) Alicja Gruca, 3) Kamilla Nowak, chłopcy 1) Patryk Zając,
Piotr Stanieczko, Krzysztof Bednarz
- 14-18 lat: dziewczęta 1) Agata Stanieczko, 2) Karolina Paszyna, 3) Martyna
Ryś, chłopcy 1) Łukasz Stanieczko,
Mateusz Stanieczko, 3) Szymon Domin
- 19-35 lat: mężczyźni 1) Adam Brandys, 2) Grzegorz Stanieczko, 3) Wojciech Teszner
- 36-50 lat: kobiety 1) Marzena Krej,
2) Marzena Stanieczko, 3) Sylwia Gruca, mężczyźni 1) Jacek Zając, 2) Marcin
Stanieczko, 3) Zbigniew Laskowski
- powyżej 50 lat: 1) Marian Stanieczko,
2) Ireneusz Domin, 3) Stanisław Pisarek.

Julia Paszyna nie miała konkurentek w kategorii do 10 lat.

Senior zawodów - Stanisław Pisarek z dumą prezentuje zdobytą statuetkę.

Tego nie można przegapić!
Warsztaty kaligrafii
5 marca, godz. 14.00,
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach kaligrafii prowadzonych przez Ewę Landowską
- artystkę z Krakowa, która od wielu lat
propaguje tę zanikającą sztukę. Uczestnicy
warsztatów poza niezbędnymi ćwiczeniami
poznają także dwa kroje pisma i przygotują
życzenia świąteczne. Koszt udziału w warsztatach to 15 zł. Zgłoszenia przyjmowane są
pod nr tel. 32 4721036 od poniedziałku do
piątku w godz 15.00 – 19.00 lub osobiście
w Domu Kultury.
Szach-mat
12 marca i 24 marca,
sala widowiskowa GOK
Szachowi mistrzowie będą mogli się wykazać. 12 marca odbędzie się XVII Gminny
Indywidualny Turniej Szachowy Dzieci,
a 24 marca XVII Turniej Mistrzów Szachowych Szkół Podstawowych Gminy Pawło-

wice 2011. Uczestników zgłaszają szkoły
i przedszkola.
Dzień Kobiet
12 marca, godz. 17.00, Dom Kultury
w Pawłowicach Osiedlu
Wszystkie panie zapraszamy na wspólne świętowanie Dnia Kobiet. Humor, muzyka i liczne konkursy z pewnością wprawią uczestników w dobry nastrój. Imprezę poprowadzi zespół "Nasi" z Kłokocina
ze Ślązaczką Roku Anną Strączek. Bilety
w cenie 25 zł od osoby do nabycia w świetlicy DKO w godz. 15.00 – 19.00. Informacje pod nr tel. 32 4721036
Recital fortepianowy
17 marca, godz. 18.30,
sala widowiskowa GOK
Sympatyków dobrej muzyki zapraszamy na niepowtarzalny recital fortepianowy w wykonaniu Marty Araszczuk.
W programie znane i lubiane melodie takich kompozytorów jak Schubert, Chopin
czy Szymanowski. Bilety do nabycia

w biurze GOK.
Bajka dla dzieci
18 marca, godz. 16.00,
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
Zapraszamy na przedstawienie dla dzieci "Bajka ze śmiechem". Gdy ponury, rozkapryszony królewicz zasiadł na tronie
- pierwszym swoim edyktem odebrał poddanym uśmiechy. Królestwo przemianował na Smutanię i kazał jej pilnować trzem
Strażnikom Smutku. Co było dalej? Zapraszamy na przedstawienie. Wstęp wolny.
Konkurs wiedzy
o gminie Pawłowice
30 marca, godz. 9.00,
sala widowiskowa GOK
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Pawłowice oraz reprezentantów gimnazjów i szkół podstawowych do
udziału w XIII Konkursie Wiedzy o Gminie
Pawłowice. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają się do konkursu sami
– w terminie do 23 marca. Pozostałych
uczestników typują szkoły.
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Informacje i ogłoszenia
Telefon komisariatu w Paw³owicach 47-21-997 czynny ca³¹ dobê
Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

KRONIKA POLICYJNA

Zniszczył „pidło”
11 lutego mieszkaniec Jarząbkowic poinformował policję, że ktoś umyślnie dokonał zniszczeń na terenie jego stawu hodowlanego. Nieznany sprawca rozkopał groblę
oraz uszkodził zastawkę służącą do spuszczania wody.
Zaatakował dentystkę
Zamaskowany mężczyzna wtargnął do
gabinetu dentystycznego na ul. Zjednoczenia w Pawłowicach i zaatakował dentystkę. Sprawca uderzył 42-letnią mieszkankę
Żor kluczem nastawnym w głowę. Kiedy
kobieta upadła, próbował jeszcze raz zadać
jej cios. Po nieudanej próbie sprawca oddalił

się z miejsca zdarzenia i odszedł w kierunku ul. Polnej. Kobieta po udzieleniu pomocy lekarskiej została odwieziona do domu.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Policji w Pawłowicach. Na razie nie
wiadomo, dlaczego mężczyzna zaatakował
dentystkę. Jak mówią policjanci, mężczyzna nie awanturował się, nie odgrażał się,
nie zabrał też z gabinetu pieniędzy ani komputera. Zdarzenie miało miejsce 11 lutego
około godziny 20.00. Rysopis sprawcy:
mężczyzna w wieku około 30 lat, średniej budowy ciała, wysoki (około 180-190
cm wzrostu), ubrany w kurtkę i spodnie
w ciemnym kolorze.

Gdzie szukać pomocy medycznej
po godz. 18.00 i w dni wolne od pracy?

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.
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.

Zapisy do przedszkoli w gminie Pawłowice
Od 1 do 30 marca prowadzone będą zapisy dzieci do sześciu
przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Pawłowice.
Zgłoszenia mogą dokonać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając
odpowiedni wniosek. Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest również u dyrektora danego
przedszkola.
Dodatkowe informacje można uzyskać
osobiście lub telefonicznie w placówce:
1) Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach, ul. Szkolna 1, tel. 32 47 22 419,
2) Publiczne Przedszkole w Modrzewio-

wym Ogrodzie w Pawłowicach, ul. LWP 3,
tel. 32 47 21 842,
3) Publiczne Przedszkole w Golasowicach,
ul. Korczaka 1, tel. 32 47 23 201,
4) Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach,
ul. Szkolna 7, tel. 32 47 23 715,
5) Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach, ul. K. Miarki 8, tel. 32 47 23 141,
6) Publiczne Przedszkole w Warszowicach, ul. Pszczyńska 74, tel. 32 47 23 525.

Formularze PIT

Praca dla informatyka

W Urzędzie Gminy Pawłowice można pobrać
formularze rocznych zeznań podatkowych PIT.
Druki dostępne są w punkcie obsługi klienta.
Ponadto w marcu uruchomiony zostanie punkt
obsługiwany przez pracowników Urzędu Skarbowego w Pszczynie, w którym można będzie
złożyć dokumenty.
Punkt informacyjny będzie czynny w Urzędzie Gminy Pawłowice (na piętrze w sali obrad)
w co drugą środę w dniach: 2 marca, 16 marca,
30 marca, 13 kwietnia oraz 27 kwietnia w godzinach 7.30- 14.30.

OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze informatyka w
Referacie Organizatorskim i Informatyki Urzędu
Gminy w Pawłowicach.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, do
08.03.2011r.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest zastępca Kierownika Referatu Organizatorskiego i Informatyki Tomasz
Porwisz, tel. (32) 47 56 318; 47 56 300.

∙ OGŁOSZENIA

∙ OGŁOSZENIA

» Tereny pod dzierżawę oraz najem lokali użytkowych

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 22.02.2011r. podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul.
Zjednoczenia 60, wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pawłowice
przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Pawłowice przeznaczonych do wynajęcia. Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień w godz. 7.30 ‑ 15.30, tel. (032) 47-56-314.
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Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 lub 112.
Policja: tel. 997 lub 32/ 449 45 10
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: tel. 32 47 11 358 lub 992
Brak prądu w budynku - Pogotowie Energetyczne
w Gliwicach, tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego (lampy nie świecą lub
za wcześnie się załączają, za późno wyłączają) firma TOM - ELEKTRO tel. 32/ 471-07-66 lub do
Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 4756-334.
Awarie sieci wodociągowych - Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 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: 512 119 703
(Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice,
tel. 32/ 47 21 119.

Ważne telefony
Urząd Gminy w Pawłowicach – (32) 47 56 300
Starostwo Powiatowe w Pszczynie – (32) 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
– (32) 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie – (32) 449 22 00
Sanepid Tychy - (32) 227 52 47
Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej (33) 822 18 35
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie
– (32) 210 11 33

Odeszli

śp. Franciszek Szmuk
z Pawłowic, lat 67
śp. Anna Mika
z Krzyżowic, lat 88
śp. Halina Bohm
z Pielgrzymowic, lat 61
śp. Józef Ściskoł
z Pawłowic, lat 84
śp. Alojzy Faruga
z Pniówka, lat 67
śp. Franciszek Herok
z Pielgrzymowic, lat 54
śp. Bożena Konieczny
z Pawłowic, lat 94
śp. Bronisław Bielecki
z Jarząbkowic, lat 65
śp. Wilhelm Malina
z Pielgrzymowic, lat 78
śp. Reinhold Stanek
z Pawłowic, lat 83
śp. Ewa Kubik
z Pielgrzymowic, lat 40
śp. Helena Holeksa
z Pielgrzymowic, lat 84
śp. Anna Czakon
z Jarząbkowic, lat 94
śp. Wanda Stuchlik
z Golasowic, lat 69
śp. Maria Gajda
z Pniówka , lat 80
śp. Augustyn Paździor
z Pawłowic, lat 80
śp. Jerzy Sordyl
z Golasowic, lat 47

Ogłoszenia płatne
TYLKO U NAS W W MARCU 2011r.

WYBRANE MARKERY NOWOTWOROWE

ZA PÓŁ CENY" !!!
"
Kobiety: Ca-125 - antygen raka jajnika
18 zł (stara cena 36 zł)
Mężczyźni: PSA całkowite - antygen gruczołu krokowego
13 zł (stara cena 26 zł)
(+pobranie krwi)

Sprawdź inne promocje na: www.wroclawska20.pl

LABORATORIUM

mgr Marek Tarczałowicz (punkt pobrań Diagma)

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

Salon Fryzjerski
„STYL”
Basen GOS – I piętro

Strzyżenie dzieci
i młodzieży gimnazjalnej 5 zł
Modelowanie włosów
po basenie/saunie 12 zł
(po okazaniu biletu)

Czynne:
Poniedziałek – piątek: 10.00-21.00, sobota: 9.00 - 17.00
Tel. 662 748 113
HURT-DETAL

Galeria KOLOR
w Pawłowicach
zaprasza na zakupy

CHEMIA I ART. PRZEMYSŁOWE

CZYNNE 7 DNI W TYGODNIU

Tel: 32/ 472 27 90

CJE

MO
PRO
E
I
N
IEN
!
CODZ
BATY
I RA

6.00-23.00

MIĘSO-WĘDLINY

PIEKARNIA CIASTKARNIA
u Brzęczka

tel: 32/ 448 05 72
www.brzeczek.com.pl

CZYNNE 7 DNI W TYGODNIU

CZYNNE 7 DNI W TYGODNIU

tel: 32/ 430 49 60
www.stania.com.pl

KWIACIARNIA

MEBLE NA WYMIAR

"MAGNOLIA"

Tel: 502 339 969

Tel. 32/ 472 10 29
Tel: 692 267 703
DOWÓZ NA TELEFON!

"MAXIMUS"
RABAT 5% cały asortyment
do każdej zamówionej kuchni
wartościowy prezent
www.meble-maximus.pl

OPTYK - OKULISTA

telefon do salonu
i rejestracja do okulisty

tel: 32/ 447 80 19
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Fotoreportaż

Małe księżniczki i odważni kowboje
16 lutego w Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach pojawili się piraci, księżniczki i kowboje,
a to wszystko za sprawą Karnawałowego Balu
Przebierańców.

zdj. bs

W tym roku dzieci przeżyły podróż do krainy baśni, a towarzyszyły im w niej wyjątkowe osoby – wodzirej i góralki. Już od
wejścia do sali można było wyczuć niecodzienny nastrój. Opowiadaniom, dyskusjom i wzajemnemu podziwianiu nie było końca.
Przy dźwiękach piosenek przedszkolaki wyruszyły w zaczarowaną podróż. Maluszki złapały się za ramiona i w rządku zwiedziły przystrojoną salę. Starsze dzieci miały trudniejsze zadania, bo
musiały tańczyć trzymając jabłko pomiędzy głowami. Wszystkie
zadania przeplatane były tańcem i zabawą. bs

zdj. Zofia Tchórz

zdj. Zofia Tchórz

Jak prawdziwa królewna: Wiktoria Tokarz Pawłowic.
Mała modnisia: Majka Paszenda z Pawłowic.

W ostatnim numerze gazety zdjęcie zostało źle podpisane. Za pomyłkę przeprasza grafik.
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