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Trwa cykl tegorocznych  
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14 lutego w Studzionce odbyło się zebranie wiejskie. W jego trakcie 
mieszkańcy sołectwa podjęli uchwałę o przyłączeniu Studzionki do 
gminy Pawłowice. Na 94 obecnych na zebraniu, 93 osoby głosowały 
„za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

- O takim wyniku głosowania zdecydowała przede wszystkim odle-
głość, kontakty międzyludzkie oraz względy religijne. Do Pawłowic mamy  
4 kilometry, do Pszczyny aż 15. Do urzędu możemy dojechać nawet rowe-
rem – wyjaśnia sołtys Studzionki, Jan Brzozowski. – Nasi mieszkańcy  
w większości korzystają z pawłowickich ośrodków zdrowia, nasza młodzież 
wybiera pawłowickie liceum i technikum, a nasza parafia rzymskokatolicka 
należy do dekanatu pawłowickiego.      

Nie bez znaczenia są względy społeczne i kontakty między miesz-
kańcami sołectw. Z racji odległości, są one bliskie, a mieszkańcy Stu-
dzionki chętnie korzystają z oferty kulturalnej i imprez odbywających 
się w naszej gminie. – Przyjeżdżamy na Dni Pawłowic, bierzemy udział  
w dożynkach, festynach i niedzielnych koncertach w parku – przyznaje 
sołtys. – Nasi mieszkańcy znajdują tutaj zatrudnienie, a często również 
swoją drugą połówkę i towarzysza na resztę życia. 

Pomysł przyłączenia Studzionki do Pawłowic nie jest nowy. Takie 
sygnały pojawiały się już wcześniej, ale jeszcze nigdy mieszkańcy nie 
byli tak stanowczy i nie podjęli w tej sprawie uchwały. - Jest to już ko-
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W niedzielę, 26 lutego odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Pawłowice. O miejsce w Radzie ubiegali się: Izabela Jagiełko, 
Helena Matera, Bogusława Pietrek i Krzysztof Woryna. Największą 
liczbę głosów (47,34 proc.) zdobyła Bogusława Pietrek.

Nowa radna została wybrana przez mieszkańców okręgu wy-
borczego nr 2, obejmującego teren osiedla oraz Pniówka. Do urn 
poszło 377 osób na 4387 uprawnionych do głosowania. Frekwencja 
wyniosła 8,59 proc. Dużym poparciem cieszyła się również Helena 
Matera z Pniówka. Głosowało na nią prawie 29 proc. wyborców. 
Pozostali kandydaci otrzymali 16,76 proc. (Izabela Jagiełko) oraz 
6,91 proc. (Krzysztof Woryna). 

Nowa radna złoży ślubowanie na najbliższej sesji w dniu 28 
lutego. bs 
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Na wszystkie inwestycje plano-
wane w tym roku Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej planuje przeznaczyć 
ok. 1 mln 400 tys. zł. Na co pójdzie 
tak duża kwota? – Pewne prace już 
rozpoczęliśmy, inne ruszą wiosną – 
usłyszałam w spółdzielni.

Na ukończeniu jest malowanie 
klatek schodowych na Górniczej  
2 i Krętej 1, a w planach jest odświe-
żenie elewacji klatek przy Polnej 17, 
18, 25, 26, 27 i 28 oraz zamonto-
wanie nowych okien. Wymienio-
ne zostaną również główne drzwi  
w 44 klatkach wraz z zabudowaniem 
cyfrowych domofonów. Przy Polnej 
19, Górniczej 1 i 2 oraz Krętej 1 pla-
nowana jest wymiana zabezpieczeń  
 tablicach elektrycznych znajdujących 
się na klatkach. Spółdzielnia zamierza 
również wyremontować instala-
cje odgromowe przy Polnej 22, 29  
i Górniczej 14. 

Kolejne bloki znajdujące się na 
osiedlu zyskają nową elewację.  
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W tym roku prace zostaną przepro-
wadzone przy ul. Krętej 1 i Górniczej 
4. W planach jest również przepro-
wadzenie naprawy murków balkono-
wych przy Polnej 24. Po zakończeniu 
tych prac do pomalowania pozostaną 
już tylko 4 z 33 budynków znajdują-
cych się na osiedlu.

Do tego dodajmy dopłatę Spół-
dzielni do wymiany okien i grzej-
ników w mieszkaniach, montaż 
kratek na poddaszu, a także remont 
pokrycia dachu (Polna 22, 29 i Gór-
nicza 14), wymianę instalacji wodnej  
i wodomierzy z nakładkami do od-
czytu radiowego przy ul. Polnej 19.  
W tym roku zostaną zakończone 
prace związane z zamontowaniem 
nowych wodomierzy z nakładkami 
na pozostałych 14 budynkach na 
kwotę ponad 33 tys. złotych. 

Wyremontowane zostaną chodni-
ki przy Polnej 27 oraz Górniczej 12, 
14 i 15. Bardzo oczekiwaną inwesty-
cją będzie projekt budowy drogi oraz 

miejsc postojowych przy Górniczej 
1. – Miejsc postojowych jest mało, aut 
przybywa, i mieszkańcy tego bloku od 
dawna mają problemy z zaparkowaniem 
swoich pojazdów. Zatrzymują je na dro-
dze, trawie, gdzie tylko można – mówi 
Szczepan Martynowski, przewodni-
czący Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

Problem zostanie rozwiązany  
w najbliższym czasie. Na nowy 
parking zostanie przeznaczony teren 
znajdujący się za blokiem. Obecnie 
są tam ogródki działkowe, ale miesz-
kańcy są gotowi z nich zrezygnować, 
byle tylko mieli gdzie postawić auto. 
Myśli się również o tym, aby dojazd 
do nowego parkingu połączyć z ul. 
Szkolną i wykonać w tym rejonie 
kolejny parking. Przybyłoby w ten 
sposób około 90 miejsc postojowych 
(za blokiem) i 50 (przy ul. Szkolnej). 
Rozpoczęcie inwestycji planowane jest 
jeszcze w tym roku. 

Sabina Bartecka
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W Pawłowicach trwa darmowa 
zbiórka tego, co zostanie po spaleniu 
w piecu. Jak podliczyli urzędnicy zor-
ganizowanie takiej akcji jest tańsze niż 
sprzątanie popiołu po zimie z lasów  
i poboczy. Nie mówiąc już o wzglę-
dach ekologicznych. 

Na popiół przeznaczono 14 kon-
tenerów w wyznaczonych punktach 
w każdym sołectwie gminy. Wojciech 
Bazgier z Referatu Infrastruktury 
Komunalnej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice 
przekonuje, że to dobry sposób na to, 
aby popiół nie lądował w lasach, nie 
zatykał rowów melioracyjnych, nie 
zanieczyszczał gruntów i nie służył 
do posypywania dróg w okresie zimy. 
–  Dlatego dziwię się, że nie wszyscy  
z tej możliwości korzystają. Są miejsca, 
m.in. przy DW 938, za Domem Pomocy 
Społecznej w Pielgrzymowicach oraz 
przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, 

gdzie notorycznie wysypywany jest po-
piół - mówi Wojciech Bazgier. 

Od stycznia, kiedy ruszyła akcja, 
zebrano już 170 m sześc. popiołu. 
W niektórych miejscach kontenery 
trzeba opróżniać co kilka dni. Ak-
cja cieszy się dużym powodzeniem  
w Pawłowicach, w Golasowicach oraz 
w Warszowicach. – Niepokoi nas jed-
nak fakt, że w kontenerach lądują rów-
nież śmieci – dodaje. – Przypominam, że 
do pojemników można wrzucać jedynie 
popiół. Jeżeli mieszkańcy będą traktować 
kontenery jako sposób na pozycie się 
odpadów, to akcja zostanie przerwana.

Na zbiórkę popiołu Urząd Gminy 
przeznaczył 65 tys. zł. Akcja potrwa 
do połowy kwietnia. Wiosną ruszy 
kolejna akcja – zbiórka odpadów 
zielonych. Wszystko po to, aby zli-
kwidować dzikie wysypiska, a nasza 
gmina była czysta.

Sabina Bartecka 

Statystyczny pawłowiczanin 
jeszcze w 2000 roku zużywał około 
100 litrów wody na dobę. W ubie-
głym roku ta wartość spadła do oko-
ło 84 litrów. Zdaniem inżynierów  
z Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji przyczyny są dwie. Na 
rynku pojawił się „wodooszczędny” 
nowoczesny sprzęt - pralki, zmy-
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warki, nawet armatura łazienkowa. 
I po drugie, mieszkańcy starają się 
oszczędzać. Do podlewania rabat 
używają deszczówki, a w przydo-
mowych basenach stosują specjalne 
filtry, dzięki którym zmieniają 
wodę tylko kilka razy w sezonie. 
To wszystko ma odzwierciedlenie  
w prezentowanych danych. Nato-

miast nieco wyższą sprzedaż wody 
należy tłumaczyć rozwojowym 
charakterem gminy, coraz większą 
liczbą zakładów, a także wzrostem 
ogólnej liczby mieszkańców.  

Rozbudowa infrastruktury i po-
wszechność usług wodociągowych 
jest ważnym wyznacznikiem roz-
woju społeczno - ekonomicznego 
kraju oraz standardu życia ludności. 
Powszechność usług wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, odsetek 
ludności korzystającej z kanalizacji 
stanowi swego rodzaju wyznacznik 
postępu cywilizacyjnego. Dlatego 
gmina każdego roku ponosi duże 
nakłady na rozwój w tym zakresie. 
W ubiegłym roku wybudowano 15 
km sieci wodociągowej, prawie 5 
km przyłączy. Do wodociągu pod-
łączono 247 posesji (dane zawierają 
przyłącza i sieci przejęte z JZWiK  
z sołectwa Pniówek). Łącznie w na-
szej gminie jest ponad 170 km sieci 
oraz 58 km przyłączy i prawie 3 tys. 
przyłączy do budynków.

Wskaźniki dotyczące skanalizo-
wania gminy są wręcz wzorowe  
i stawiają nasz samorząd wyso-
ko w rankingu ogólnopolskim.  

W roku 2011 wybudowano pra-
wie16 kilometrów sieci oraz 1,9 km 
przyłączy. Do kanalizacji podłączo-
no 140 posesji. Sieć kanalizacyjna 
w naszej gminie we wszystkich 
sołectwach liczy już 189 kilometrów 
długości oraz 44 km przyłączy. 
Liczba przyłączy do budynków 
wynosi obecnie 2810. Oznacza to, 
że 92 proc. mieszkańców gminy 
Pawłowice korzysta z kanalizacji. 
Do realizacji na ten rok pozostał już 
tylko etap V budowy sieci w Piel-
grzymowicach. W kolejnych latach 
budowa będzie kontynuowana, ale 
będą to już jedynie krótkie odcinki do 

nowo powstałych domów.    
Analizując dane dotyczące ście-

ków, zwracać może uwaga różnica 
między ilością ścieków oczyszczo-
nych (961.193 m sześc.), a ilością 
ścieków odprowadzonych od od-
biorców gminnych i przemysłowych 
(954.352 m sześc.). Jest ona zwią-
zana z przedostawaniem się wód 
gruntowych i opadowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Natomiast 
straty wody mieszczą się w granicy 
dopuszczalnej i wynikają z awarii 
na starych skorodowanych sieciach, 
które na bieżąco są wymieniane.

Sabina Bartecka
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Nie powstaną zespoły szkół

Podczas najbliższej sesji, 28 lutego, Rada Gminy Pawłowice będzie gło-
sować nad uchyleniem uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu 
Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół w Pielgrzymowicach. 
Uchwały intencyjne w sprawie zamiaru powołania od 1 września 2012 
roku zespołów łączących szkoły podstawowe z gimnazjami, zostały 
podjęte przez radnych 29 marca 2011 roku. Pomysł połączenia szkół nie 
uzyskał jednak pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty. bs 
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lejne podejście do przyłączenia Studzionki 
do Pawłowic. Moim jednak zdaniem 
najistotniejsza w tej sprawie jest jednak 
decyzja mieszkańców. To oni wypowie-
dzą się na temat swojej przyszłości, czy 
chcą mieszkać w gminie Pawłowice, czy 
też w Pszczynie. I ich decyzja powinna 
zostać uszanowana - mówi sołtys 
Brzozowski.

Podjęta uchwała została złożona 
przez sołtysa Studzionki w Urzędzie 
Miasta w Pszczynie i jego władze 
zdecydują o następnych krokach 
w tej sprawie.  Na temat zmiany 
granic wypowiedzą się radni Pszczy-
ny oraz Pawłowic. Jeśli Rada opowie 
się za przyłączeniem, rozpocznie się 
procedura zmiany granic. Wójt, po 
upoważnieniu Rady Gminy, będzie 
musiał wystąpić o zmianę granic. To 
samo musi zrobić burmistrz Pszczy-
ny. Wniosek trafi do wojewody,  
a następnie zajmie się nim minister 
spraw wewnętrznych i cały rząd. 
Konieczne jest m.in. uzyskanie opinii 
mieszkańców Studzionki, jak i gminy 
Pawłowice na ten temat. 

Pomysł budzi wiele emocji. Za-
pytana przez mnie przypadkowa 
mieszkanka Studzionki przyznała, że 

- Żeby zgodnie z przepisami dojechać 
od strony Jastrzębia do ul. Zgodnej,  
Dąbkowej i Pszczyńskiej w Pniówku, 
trzeba byłoby zawrócić aż na rondzie  
w Pawłowicach – mówi Zdzisław 
Goik, sołtys Pniówka. – Kiedy świateł 
nie było, można było zawracać zgodnie 
z przepisami. Teraz istniejące oznako-
wanie tego zabrania. 

Mieszkańcy Pniówka, jadący od 
strony Jastrzębia, mają problem 
z dojechaniem do swych domów. 
Kiedy kilka miesięcy temu Miasto 
Jastrzębie zabudowało tam dwie 
sygnalizacje świetlne, zmieniła się 
organizacja ruchu i oznakowanie. 
Zlikwidowane zostało oznakowa-
nie dla zawracających przy stacji 
paliw. Znaki wskazują tylko dwa 
możliwe kierunki jazdy na wprost 
lub w prawo. Co więc mają zrobić 
mieszkańcy, których posesje są po 
drugiej stronie? – Przygotowaliśmy 
petycję w tej sprawie do Urzędu Miasta 
w Jastrzębiu. Podpisało się pod nią 
kilkudziesięciu mieszkańców. W odpo-
wiedzi, jaką otrzymaliśmy, radzi się 
nam, aby zawracać na stacji paliw i od 
strony Bzia skręcać w lewo lub zawracać 
na ul. Świerczewskiego. Nie wiem, czy 
jest to bezpieczne i zgodne z prawem – 
pyta sołtys.

Jak więc mieszkańcy mają doje-

Problem ze 
�����F;�������������/

���	�����	�����������������%	�����������=>�?&&�������!����
����	!�����������������	���<�����!�����	����������������<�
����	���
��������

chać do swych domów? – Jeżdżę przez 
stację. Wątpię, żeby ktoś nawracał na 
rondzie. To jest jednak kilka kilometrów 
dalej – mówi Andrzej Barciok z ul. 
Zgodnej. – Podobny problem mamy 
z dojechaniem do Pawłowic. Musimy 

M o ż n a  c z y  n i e  m o ż n a ?  Z a w r a c a -
nie na skrzyżowaniach nawet doświadczo-
nym kierowcom sprawia wiele kłopotu, dla-
tego przypominamy podstawowe zasady.  

Zawracać nie można na skrzyżowaniach, na których 
znajdują się sygnalizatory kierunkowe S-3 (ze strzałką). Natomiast 

jeśli ruch na skrzyżowaniach jest kierowany przez sygnalizatory S-1 czy 
S-2, czyli wyświetlone jest zielone światło bez strzałki, to na takim skrzyżo-
waniu wolno zawracać. Chyba, że przed skrzyżowaniem znajduje się znak 
,,zakaz zawracania’’. Ale od tych reguł są wyjątki. Jeśli na skrzyżowaniu 
jest wyłączona sygnalizacja świetlna, a pulsują jedynie światła żółte, to 
wtedy można zawracać. O ile, oczywiście, przed skrzyżowaniem nie ma 
wspomnianych znaków zakazujących.
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Studzionka – sołectwo Gminy Pszczyna. Ma powierzchnię 23 km kw., 

liczy ok. 2300 mieszkańców. Należy do największych i najstarszych 
wiosek ziemi pszczyńskiej. Studzionka powstała w końcu XIII wieku 
jako miejscowość parafialna w czasie kolonizacyjnej akcji prowadzonej 
przez książąt raciborskich. We wsi znajdują się dwa kościoły: katolic-
ki i ewangelicki. W budynku szkolnym mieści się podstawówka oraz 
gimnazjum. Studzionka znana jest z dużych gospodarstw rolnych. Jej 
mieszkańcy wyróżniają się aktywnością społeczną (działa tutaj koło 
Związku Górnośląskiego, OSP, koło Związku Emerytów i Rencistów, 
KGW). Z racji powierzchni, wieś przedzielona jest też największą ilością 
dróg – jest ich ponad 30 kilometrów.

gdzieś zawrócić, i też nie mamy takiej 
możliwości. 

Dlatego po wybudowaniu wia-
duktu, Rada Sołecka będzie wnio-
skować o umożliwienie przejazdu na 
wysokości ul. Dąbkowej. bs

nie była na zebraniu, ale pomysł przy-
łączenia do Pawłowic, jej się podoba. 
– Moja córka pracuje w Pawłowicach  
i słyszałam, że wasza gmina ma bardzo 
dobrego gospodarza – mówiła. – Może 
po przyłączeniu byłoby nam lepiej, na-
sze sołectwo byłoby bardziej zadbane. 
Dlaczego nie.

Pomysł zmiany granic zaskoczył 
władze Pawłowic. – To dla nas miła 
niespodzianka i dowód, że nasze dzia-
łania są pozytywnie postrzegane przez 
mieszkańców sąsiednich miejscowości 
– mówi zastępca wójta Marek Lu-
cjan. – Jeżeli mieszkańcy opowiedzą się 
za przyłączeniem i nie będzie ku temu 
żadnych przeszkód prawnych, to z pew-
nością nikt nie będzie przeciwstawiał się 
zmianie granic.

Jak podkreśla Marek Lucjan, zmia-
na ta nie ma charakteru ekonomicz-
nego, bo ewentualne przychody ze 
Studzionki prawdopodobnie musia-
łyby być z nawiązką zainwestowane  
w infrastrukturę tego sołectwa. Jed-
nak decyzja mieszkańców już spowo-
dowała, że nasza gmina zyskała na 
prestiżu. – Temat musi jednak podjąć 
Miasto Pszczyna. Po jego stronie jest 
decyzja, my jesteśmy gotowi na współ-
pracę – zapewnia.

Sabina Bartecka
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W 2011 roku, na terenie gminy 
Pawłowice, doszło do 293 prze-
stępstw, o 18 więcej niż w 2010 roku. 
Niestety spadła ich wykrywalność 
- z 60 do 56,7 procent. – Decydująca 
okazała się pierwsza połowa roku,  
w której odnotowaliśmy najwięcej 
zdarzeń. Druga połowa roku była już 
spokojniejsza – mówi komendant 
Komisariatu Policji w Pawłowicach 
Piotr Sołtysik.

Wzrost przestępczości obserwo-
wany jest w całym garnizonie. Więcej 

Miniony rok 
w statystykach 
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policji
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pracy mundurowi mieli również  
w Żorach, Mikołowie, Pszczynie, 
Wodzisławiu i Bielsku-Białej. Jednak 
w tych miastach wzrost dynamiki 
zdarzeń kryminalnych dochodził 
nawet do stu kilkunastu procent.

Kradzieże 
– chleb powszedni

Jaki charakter miały przestęp-
stwa, które trafiały do policyjnych 
raportów? Kradzieże, kradzieże  
i kradzieże.  Znikały portfele, biżute-
ria, alkohol, papierosy, samochody  

i oczywiście gotówka. Złodzieje wła-
mywali się do domów, napadali na 
sklepy, kradli paliwo na stacji paliw, 
zabierali torebki. – Gdybym miał jed-
nym zdaniem podsumować przyczyny 
kradzieży, powiedziałbym: „Okazja 
czyni złodzieja”.  Beztroska ludzi nie ma 
granic – mówi komendant. – Zosta-
wiają otwarte samochody, a w nich na 
widocznym miejscu telefony, saszetki, 
bo idą na chwilę do sklepu. 

Mogę te słowa potwierdzić, bo 
sama byłam świadkiem takiej sytu-

acji przy ul. Polnej na osiedlu.  Był 
mroźny dzień i mieszkaniec, nie chcąc 
wyłączać auta, zostawił je „na cho-
dzie”, a sam poszedł zrobić zakupy. 
Kluczyki były w stacyjce, a w aucie 
nikogo. Fiat seicento aż się prosił, 
żeby się nim przejechać. Nikt się nie 
skusił, ale kradzieże samochodów 
zdarzają się w naszej gminie kilka 
razy w roku. W 2011 skradziono  
4 auta, rok wcześniej – trzy.  

Jak się przed nimi ustrzec? Ko-
mendant radzi, aby zamontować 
blokadę mechaniczną skrzyni bie-
gów. – Dzisiaj złodziej wchodzi do 
auta z komputerem, który pozwoli mu 
stosunkowo szybko uruchomić silnik, 
i nie ma czasu na pokonywanie do-
datkowych zabezpieczeń – wyjaśnia. 
– Sprawdzają się też nietypowe  dobrze 
ukryte zabezpieczenia. 

Wykrywalność tej kategorii jest 
niższa niż innych. Trudno jest zna-
leźć złodzieja, który włamał się do 
auta czy domu. Złodzieje nauczyli 
się kamuflować swoje działania, nie 
zostawiają śladów. Niezwykle przy-
datna w takich sytuacjach okazuje 
się czujność sąsiadów. – Oni znają 
zwyczaje domowników, wiedzą jakie 
mają auta, więc mogą odpowiednio 
wcześniej zareagować na kręcące się 
koło domu podejrzane osoby – mówi. – 

Wystarczy w takiej sytuacji zadzwonić 
na policję. My na pewno zareagujemy,  
a telefon może być anonimowy. Do więk-
szości włamań dochodzi nie w nocy, ale  
w południe. Złodzieje nie chcą ryzyko-
wać. Obserwują mieszkańców, i czekają 
aż wyjadą oni z domu. 

Cieszy jednak fakt, że zmalała 
ilość bójek i rozbojów. W minionym 
roku było ich 10. - Wykrywalność  
w tej kategorii wynosi 100 procent! 
Każdy, kto podniesie rękę na drugą 
osobę, nie uniknie odpowiedzialności – 
przestrzega komendant. 

Spadła również liczba nietrzeź-
wych kierowców. W 2011 roku za-
trzymano 43 osoby na „podwójnym 
gazie”, podczas gdy rok wcześniej – 
68. Gdyby nie zdecydowane działanie 
funkcjonariuszy, pijanych kierow-
ców jeżdżących po naszych drogach, 
byłoby jeszcze więcej, a zagrożenie 
byłoby zdecydowanie większe. 

Pawłowicki Komisariat od 2 lat 
pracuje w pełnym składzie. Zatrud-
nionych jest 27 funkcjonariuszy, 
którzy patrolują miejsca najbardziej 
zagrożone przestępczością. Prawie  
3 tys. godzin przepracowali w ubie-
głym roku mundurowi w terenie, 
pełniąc dodatkową służbę, za którą 
płacił Urząd Gminy.

Sabina Bartecka
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Koncesje
Ustawa prawo działalności gospodarczej nakłada obowiązek uzyska-

nia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie m.in. 
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze 
złóż, ochrony osób i mienia, wytwarzania, magazynowania, dystrybucji 
i obrotu paliwami i energią.

Zezwolenia
Następnym ograniczeniem swobody podejmowania działalności gospo-

darczej są zezwolenia. Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy, między 
innymi, następujących rodzajów działalności:

- wyrób, rozlew wódek oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych,
- hurtowy obrót napojami alkoholowymi, sprzedaż napojów alkoho-

lowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży, wyrób i rozlew wyrobów winiarskich,

- prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
- obrót środkami ochrony roślin,
- hurtowy obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycz-

nymi, wytwarzanie tych środków i materiałów oraz prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej,

- wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego,
- zarobkowy przewóz osób taksówką,
- świadczenie usług detektywistycznych.
Wydawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w dro-

dze decyzji administracyjnej. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

���

��Z�Q*�>�*�$��[��*E"X+�\]��*�E�A��

�'&>#��XE"&��

��*#���"XE�"^

L�>#_�@��E]_

Od 26 stycznia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie 
działa Centrum Aktywizacji Zawodowej. Jego zadaniem jest pomoc 
wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy w powrocie na rynek 
pracy poprzez prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodo-
wego, i organizację szkoleń. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, 
tel. 32 210 47 20, 210 46 32, pup@pup-pszczyna.pl.

Statystycznie najwięcej kobiet pracuje w administracji, handlu, usłu-
gach, edukacji i ochronie zdrowia. Ilość kobiet w biznesie sukcesywnie się 
zwiększa. Według badań, 35,4 proc. działalności gospodarczych w Polsce 
prowadzą kobiety. W gminie Pawłowice do kobiet należą 253 firmy. To 
prawie 30 proc. wszystkich firm znajdujących się na terenie naszej gminy.
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Kobieta zakładając własną firmę 
musi być przygotowana, że napo-
tka na swojej drodze różne bariery. 
Przede wszystkim będą to stereotypy, 
według których powołaniem kobiety 
jest mąż, dzieci, dom. Zresztą kobiety 
w biznesie nie mają łatwo, bo muszą 
łączyć pracę zawodową z życiem 
osobistym. Na pierwszym miejscu 
stawiają dom, dzieci, a dopiero później 
realizację własnych planów i ambicji. 
Kobieta musi poczekać, aż przyjdzie 

jej czas. Sama miałam 12 lat przerwy w zatrudnieniu. Zakład krawiecki 
w Jastrzębiu, w którym pracowałam, został zlikwidowany. Urodziła się 
córka, ktoś musiał się nią zająć. Później przyszedł na świat syn. Kiedy 
dzieci podrosły zaczęłam szukać pracy, ale nie było łatwo ją znaleźć. 
Zawsze marzyłam o własnym zakładzie, dlatego zachęcona przez brata, 
postanowiłam rozpocząć pracę na własny rachunek. Pracuję głównie  
z kobietami i jestem bardzo szczęśliwa. Prowadzenie własnego zakładu 
sprawi mi dużo radości. W zakładzie szyjemy wszystko, także suknie 
ślubne, wieczorowe, a moje suknie do flamenco pojechały nawet do 
Hiszpanii. Pracy jest dużo, bo panie stale chcą coś naprawić, poszerzyć, 
zwęzić, przerobić. Mogę powiedzieć, że jestem spełniona.            

Kobiety w Polsce lubią pracować  
i są niezwykle przedsiębiorcze. Obec-
nie należy do nich ponad 37 proc. 
małych przedsiębiorstw. To jeden  
z najlepszych wyników spośród kra-
jów Unii Europejskiej. W niektórych 
dziedzinach panie zupełnie zdomino-
wały rynek. Kobiety prowadzą salo-
ny fryzjerskie, znajdują zatrudnienie 
w ochronie zdrowia, hotelarstwie, 
gastronomii i edukacji. Fachowcy 
podkreślają, że kobiety lepiej radzą 
sobie na rynku pracy. Są odporniejsze 
na stres, mniej konfliktowe, bardziej 
elastyczne i nastawione na współpra-
cę w grupie. 

 Sama wśród mężczyzn
  - Nasza spółdzielnia jest w rękach 

kobiet – mówi Wiesława Kłosek, 
prezes zarządu Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Przyjaźń” w Golaso-
wicach. – Ja jestem prezesem, Urszula 
Linde jest kierownikiem produkcji, dwie 
panie są zatrudnione w administracji  
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i księgowości. Cztery kobiety, które 
zarządzają spółdzielnią. Domeną 
mężczyzn (pracuje ich czternastu) jest 
praca w polu, przygotowanie pasz  
i prowadzenie handlu.

Jak przyznaje, ta sytuacja nie jest 
nadzwyczajna, bo w spółdzielniach 
produkcyjnych z reguły rządzą ko-
biety. – Może dlatego, że kobietom ła-
twiej odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywi-
stości, także w branży typowo rolniczej  
– zastanawia się. – Niektórzy jednak 
się dziwią, że prezesem jest kobieta  
i w rozmowie telefonicznej wciąż zwra-
cają się do mnie „Proszę pana”. Przepra-
szają później i tłumaczą się, że przywykli 
rozmawiać z mężczyznami. Inni próbują 
mnie złapać na niewiedzy, szczególnie  
w dziedzinie, w której, przyznaję  nie je-
stem zbyt biegła, a dotyczącej mechani-
zacji. Do każdej takiej rozmowy staram 
się jednak wcześniej przygotować, podać 
dokładną nazwę zamawianej części do 
ciągnika czy kombajnu, odpowiedni nu-

mer katalogowy. Niektórzy jednak drążą 
temat, starając sprawdzić moją wiedzę 
i pytają na przykład: to łańcuch ma 
być, czy keta – śmieje się. – Dotyczy to 
głównie młodych osób, bo starsi z reguły 
są bardzo pomocni i patrzą na kobietę  
łaskawszym wzrokiem. 

Jak mówi, kobiet w biznesie jest 
coraz więcej, i świetnie sobie radzą. 
Są kompetentne, mają dużą wiedzę, 
którą starają się uzupełniać na bieżą-
co. Dobrze się z nimi współpracuje, 
bo łagodzą napięcia i są mniej wybu-
chowe w porównaniu do mężczyzn. 

Sama zaczynała od podstaw. Go-
lasowicka spółdzielnia jest jej pierw-
szym i jedynym miejscem zatrudnie-
nia. Przeszła przez wszystkie szcze-
ble kariery, ma olbrzymią wiedzę  
i cieszy się szacunkiem pracowników. 
Zaczynała w produkcji jako pomoc 
zootechnika, później pracowała jako 
zootechnik, kierownik produkcji, aż 
w końcu została prezesem zarządu. 
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Od sprzedawczyni 
do szefowej 

- 22 lata temu, kiedy zakładałam 
swoją firmę byłam jedną z nielicz-
nych kobiet, która postanowiła prowa-
dzić własną działalność gospodarczą 
- wspomina pani Maria Buchta  
z Pielgrzymowic. - Wtedy nie było 
takiej pomocy, jak fundusze pożyczko-
we, czy dotacje unijne. Swoją pierwszą 
pracę podjęłam w wieku 17 lat – na 
dziale mięsnym w sklepie GS. Najpierw 
pracowałam w sklepie w Jastrzębiu, 
później w Pielgrzymowicach, a następnie 
w Golasowicach. Do pracy dojeżdżałam 
na motorowerze.

Na prowadzenie własnej działal-
ności zdecydowała się na początku 
lat 90. – Namówił mnie kierownik 
sklepu. Mówił: Ty już wszystko umiesz, 
to sobie poradzisz. Wtedy był boom na 
prywatyzację i postanowiłam spróbo-
wać – mówi. – Obawy miałam spore, 
łatwo też nie było. Inaczej jest pracować 
na własny rachunek, a inaczej na pań-
stwowej posadzie. Wynajęłam dawny 
sklep GS w Pielgrzymowicach. Sklepik 
był mały, bo miał zaledwie 16 m kw.,  
a ludzie kupując wędliny, chcieli również 
zaopatrzyć się w podstawowe produkty 
spożywcze. Zaryzykowałam i kupiłam 
działkę przy ul. Golasowickiej. Powstał 

Pawilon „Pod Dębem”. Najpierw był 
to tylko sklep spożywczy, a później 
poszerzyła asortyment o artykuły 
chemiczne, obuwie, odzież i sprzęt 
AGD. Powstała kwiaciarnia i kawiar-
nia. Wkrótce i ten pawilon zrobił się 
za ciasny. Pani Maria kupiła kolejną 
działkę i w ciągu dwóch lat powstał 
obecny sklep samoobsługowy, pierw-
szy taki w Pielgrzymowicach. – Gdy-
by ktoś mi kiedyś powiedział, że będę 
właścicielką takiego pawilonu, nigdy 
bym w to nie uwierzyła. Zaczynałam 
bardzo skromnie. Na początku byłam 
w swojej firmie szefową, sprzątaczką 
i księgową. Dziś zatrudniam 20 osób. 
Moje pracownice są bardzo ambitne,  
w ogóle teraz kobietom zależy na pra-
cy. Na biurku cały czas mam podania  
o przyjęcie do pracy. Przez ostatnie lata 
czasy bardzo się zmieniły. Kiedy 30 
lat temu moja córka przystępowała do  
I Komunii Świętej, pracowałam zawodo-
wo tylko ja i jeszcze jedna pani,.Teraz, 
kiedy do Komunii idzie mój wnuk, tylko 
dwie mamy nie mają pracy.

Jako szefowa stara się być wyro-
zumiała, a swoje pracownice trak-
tuje jak swoje dzieci. – Doradzam im, 
pomagam. To młode dziewczyny, które 
na głowie mają dom i dzieci. Potrze-
bują wsparcia. Nigdy nie krzyczę, bo 
atmosfera w pracy jest bardzo ważna 
– przyznaje. bs
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Krzyżowice
Zebranie sprawozdawcze sołec-

twa Krzyżowice odbyło się 15 lutego  
w Domu Ludowym. Mimo intensyw-
nych opadów śniegu, którym towa-
rzyszyły zawieje i zamiecie śnieżne, 
w zebraniu uczestniczyła spora liczba 
mieszkańców. Sołtys Stefan Wróż 
omówił działania realizowane przez 
Urząd Gminy w minionym roku. 
Dotyczyły one m.in. budowy placu 
zabaw przy szkole, zabudowania pro-
gów zwalniających na ul. Kościuszki, 
wybudowania kładki nad Pszczyn-
ką oraz chodnika przy ul. Śląskiej.  
W 2011 roku udało się również za-
kończyć budowę parkingu dla samo-
chodów przy Domu Ludowym, a koło 
kościoła założyć „Pole Nadziei”, które 
ma symbolizować jedność z ludźmi 
nieuleczalnie chorymi. Równie dużo 
robót planowanych jest w tym roku. 
Zostanie wyremontowana ul. Szkol-
na – będzie to ostatni odcinek tej drogi 
aż do ul. Stawowej w Warszowicach. 
Planowane jest opracowanie projektu 
remontu ul. Partyzantów, realizacja 
ma nastąpić w kolejnych latach.  
W 2012 roku przebudowana zostanie 
ul. Ligonia, sala Domu Ludowego 
zostanie wyposażona w klimatyzację.  
Z kolei budynek gminny znajdujący 
się przy szkole czeka termomoder-
nizacja. To będzie dobry rok dla 
strażaków, którzy otrzymają nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy.

Wśród zgłoszonych potrzeb sołtys 
wymienił utwardzenie wcinki ul. Ślą-
skiej, wykonanie remontu ul. Party-
zantów oraz wybudowanie chodnika 
przy ul. Orlej, od skrzyżowania do 
boiska. Pojawił się również pomysł 
wybudowania drogi dojazdowej do 
Domu Ludowego od strony „Bajki”. 
– Właściwie to byłoby odtworzenie drogi, 
bo kiedyś ona już tam była, ale została 

Zebrania 
�������,�/

9�	���!��������������������	�
�����������������	�����������������
����������	���������
��	����������������������������������	��������
�!��������
�������

W spotkaniu, które odbyło się 15 
lutego, wzięli udział wójt Damian 
Galusek, jego zastępca Marek Lucjan 
oraz pracownicy urzędu mający do 
czynienia w swojej pracy ze szkoda-
mi górniczymi. Jastrzębską Spółkę 
Węglową reprezentował dyrektor 
KWK Pniówek Jerzy Borecki, kie-

#�!������������	���$
����	�	���������������������������#$!�	�������������������
	�$!��������	���������������������	����������!�
��������	$������
��	������#!��!��
�����	�������!���������������������������
��!�����	�C��$�����)�������	��	���

rownik Działu Usuwania Szkód 
Górniczych Bogumiła i dyrektor 
zespołu mierniczo-geologicznego 
i szkód górniczych JSW Ambroży 
Juraszczyk. Takie spotkania odby-
wają się w naszej gminie cyklicznie  
i służą omówieniu wykonanych ro-
bót i planowanych inwestycji.  

W trakcie dwugodzinnego zebra-
nia poruszono szereg spraw, a jedną 
z nich był postęp prac na potoku 
Pawłówka. Władze kopalni poinfor-
mowały, że został złożony wnio-
sek o pozwolenie wodno-prawne  
i o pozwolenie na budowę. Przed-
miotem projektu jest odcinek o dłu-

gości 900 metrów, podzielony na 
2 etapy. Pierwszy ma zabezpieczyć 
potok przed wylewaniem do 2015 r.,  
a drugi do 2020 r., tj. do końca kon-
cesji udzielonej na eksploatację węgla.

W maju KWK „Pniówek” planuje 
przystąpić do naprawy drogi i li-
kwidacji zalewiska tworzącego się 
na  ul. Szybowej w Warszowicach. 
Jest już gotowy projekt naprawy 
drogi i zostało złożone zgłoszenie  
o rozpoczęciu robót.

Kopalnia zamierza sfinansować 
remonty dróg, które uległy znisz-
czeniu na skutek prowadzonego 
wydobycia węgla. W tym roku zo-
stanie przebudowany kilometrowy 
odcinek ul. Ligonia w Krzyżowicach. 
Na realizację czeka również projekt 
naprawy ul. Orlej w Pniówku - na 
odcinku od ul. Kruczej do ul. Zwy-
cięstwa (bez wiaduktu kolejowego 
nad ul. Orlą). 

Władze kopalni zgodziły się par-

tycypować w kosztach odwodnienia 
i zabezpieczenia nawierzchni ron-
da, które planuje się wybudować  
w Pniówku na skrzyżowaniu ulic 
Orlej i Kruczej. Konieczne jest rów-
nież przygotowanie harmonogramu 
prac z uwzględnieniem naprawy ul. 
Orlej.

Latem KWK „Pniówek” wspólnie 
z Urzędem Gminy będzie prowadziła 
prace na boisku Gminnego Ośrodka 
Sportu w Pawłowicach. Zostaną 
usunięte szkody powstałe na płycie 
boiska wraz z remontem odwod-
nienia. 

W trakcie spotkania zwrócono 
również uwagę na konieczność 
przebudowania sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Wyzwole-
nia i Pszczyńskiej w Pawłowicach  
w związku z istniejącymi i planowa-
nymi szkodami górniczymi na tym 
obszarze. KWK „Pniówek” zadekla-
rowała chęć omówienia tematu. bs
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Już wkrótce Jarmark Wielkanocny 
Pawłowickie jarmarki połączone ze sprzedażą tradycyjnych przedświą-

tecznych smakołyków i ręcznie wykonanych ozdób, stały się już tradycją. 
Kolejny świąteczny kiermasz odbędzie się na początku kwietnia.

Już teraz zachęcamy wystawców, rękodzielników, handlowców do 
zgłoszenia swojego udziału. Formularz można otrzymać w Referacie Infra-
struktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy 
Pawłowice przy ul. Mickiewicza 28 (budynek Gminnego Zespołu Komunal-
nego). Wynajęcie miejsca na czas jarmarku jest nieodpłatne.

Więcej informacji udziela: Referat Infrastruktury Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, kierownik: Krystyna Batko 32/ 44 94 803, pra-
cownik: Dorota Wiench 32/ 44 94 808.   

Zebrania wiejskie
Kończą się już coroczne zebrania władz gminy z mieszkańcami poszczegól-

nych sołectw. Do tej pory zebrania odbyły się w Pawłowicach, Golasowicach, 
Krzyżowicach i Jarząbkowicach. W ciągu najbliższych dni o sprawach swojej 
wsi dyskutować będą mieszkańcy Pielgrzymowic, Pniówka i Warszowic.  

Harmonogram zebrań:
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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Warszowice

zlikwidowana w czasie remontu mostu 
– wyjaśniał sołtys. 

W Krzyżowicach przydałoby 
się również więcej chodników.  
W ramach oczekiwanych zadań wy-
mieniono budowę chodnika przy ul. 
Śląskiej oraz przedłużenie chodnika 
przy ul. Ligonia. W sumie było to 13 
potrzeb, które sołtys złożył na ręce 
zastępcy wójta Marka Lucjana.    

Spotkanie z mieszkańcami jest 
także okazją do przedstawienia waż-
nych dla sołectwa spraw. Wnioski 
dotyczyły budowy ulic, w tym Party-
zantów. Poruszono również sprawę 
opłat, jakie mieszkańcy ponoszą za 
przyłączenie się do kanalizacji oraz 
podatku od wyrobisk górniczych. 
Po 5 latach przerwy w działalności, 
została powołana Spółka Wodna. 
Do zarządu wybrano: Rafała Zmeł-
tego, Jerzego Milewskiego i Józefa 
Żylewskiego, do komisji rewizyjnej: 
Eugeniusza Worynę, Stanisława Fizię 
i Alfreda Hejnoła. 

Jarząbkowice
23 lutego w Domu Ludowym 

spotkali się mieszkańcy Jarząbkowic. 
Ponad 70 osób głosowało za udziele-
niem absolutorium Radzie Sołeckiej  
i Spółce Wodnej.

Sołtys Kazimierz Kiełkowski przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
Rady Sołeckiej w 2011 roku. W so-
łectwie zrealizowano m.in. budowę 
chodnika przy DW 938. – Chodnik jest 
oddzielony pasem zieleni i barierkami od 
jezdni. Z inwestycji cieszą się zwłaszcza 
mieszkańcy ul. Kwiatowej i Owocowej 
– podkreślił  w swoim wystąpieniu.

W ubiegłym roku przebudowano 
również odcinek ul. Kwiatowej od uli-
cy Zawadzkiego, a także wykonano 
nowe oświetlenie przy ul. Żytniej. 
– Wymieniono wszystkie słupy, lampy 
oraz zamontowano izolowane przewody. 

Wieś została podzielona na trzy obwody 
elektryczne dla dobrego i bezpiecznego 
zasilania poszczególnych domów – wy-
jaśniał sołtys.  

Mieszkańcy nie mieli żadnych 
uwag do przedstawionych spra-
wozdań i zarówno Radzie Sołeckiej, 
jak i komisji rewizyjnej, udzielili 
absolutorium. Następnie przedsta-
wiono plan  zadań zgłoszonych do 
budżetu przez Radę Sołecką na 2012 
rok oraz zadania, które Rada Gminy 
przyjęła do realizacji. W tym roku 
oprócz bieżącej działalności, przewi-
duje się budowę kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Kwiatowej, remont części 
ul. Rolniczej, opracowanie projek-
tu przebudowy bocznego odcinka 
ul. Rolniczej, wymianę części wiat 
przystankowych oraz opracowanie 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego sołectwa. 
Na ten ostatni punkt, sołtys zwrócił 
szczególną uwagę. Wnioski do planu 
należy bowiem składać do 15 marca 
2012 roku.

W trakcie zebrania odbyły się 
wybory zarządu i komisji rewizyj-
nej Spółki Wodnej. Skład pozostał 
w większości taki sam. W zarządzie 
Spółki znaleźli się: Andrzej Janos, 
Kazimierz Kiełkowski, Czesław Bra-
chaczek, Stanisław Czylok, Emil 
Gibiec, Frydolin Świeży i Jadwiga 
Kiełkowska. Komisję rewizyjną na 
kolejne 5 lat utworzyły panie: Kry-
styna Brachaczek, Genowefa Klimosz 
i Bronisława Pawełek. 

Pod koniec zebrania mieszkańcy 
zgłosili swoje potrzeby dotyczące 
sołectwa. Wnioski dotyczyły posta-
wienia bramek na boisku strażackim, 
wybudowania placu zabaw dla dzieci, 
remontu ul. Łąkowej oraz zamonto-
wania lamp na ul. Suchej. 

Sabina Bartecka
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Powstało nowe stowarzyszenie
Mieszkańcy Warszowic założyli stowarzyszenie. Organizacja skupia 

już ponad 40 osób. 
31 stycznia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach zostało zarejestrowane 

„Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic”. W zebraniu założyciel-
skim wzięło udział 36 osób. Prezesem została Anna Pławecka, jej zastępcą 
Czesław Lasek, a skarbnikiem Katarzyna Gizler. Komisję rewizyjną tworzą: 
Agnieszka Dziendziel i Leokadia Pietrzak. 

- O stworzeniu organizacji działającej na rzecz naszego sołectwa pomyśleliśmy 
w październiku po biesiadzie „Pomagamy innym” – mówi Anna Pławecka. – 
Wtedy postanowiliśmy, że nie będzie to jednorazowa pomoc, a nasze działania 
będą miały charakter bardziej formalny.    

Oprócz biesiady charytatywnej, stowarzyszenie może pochwalić się 
organizacją spotkania ze św. Mikołajem oraz kuligu pod szczytem Baraniej 
Góry. 3 marca ta nowa organizacja zaprasza panie na „Babski wieczór”.  
W planach są jeszcze kursy decoupage’u, wyjazd do teatru muzycznego 
oraz zajęcia aerobiku dla początkujących i zaawansowanych.

Warszowice
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W kolejnych wydaniach gazety 
opowiadają o swoich marzeniach, 
pokazują jak nie zrezygnować z siebie, 
skąd czerpać  inspiracje i pomysły na 
swoją działalność. Są wyjątkowe…, 
bo konsekwentnie podążają do celu, 
integrując wieś i środowisko.

Kolejnymi naszymi rozmówczy-
niami są mieszkanki Warszowic: 
Jolanta i Gabriela Hanusek. – Zbieżność 
nazwisk nie jest przypadkowa. Jesteśmy 
szwagierkami – śmieją się panie.    

 „One są jak dwie połówki poma-
rańczy” – tak określają je osoby, któ-
rym przyszło z nimi współpracować. 
Jola i Gabrysia - kobiety, które rzeczy 
niemożliwe rozwiązują od ręki, zaś 
cuda... z kilkugodzinnym opóźnie-
niem. Od kilku lat pracują ręka w rękę. 
– Połówki pomarańczy? Nie raczej, noc  
i dzień, i temu podobne. Uzupełnia-
my się przez różnice, nie podobień-
stwa – przyznają. Łączy je wspólna 
pasja, marzenia, zaangażowanie  
i zdolność do ogromnej pracy i wielu 
poświęceń...

Jola jest impulsywna, żywioło-
wa, nie lubi ślęczeć zbyt długo nad 
jedną rzeczą. Lubi od razu widzieć 
efekt. To ona w tym duecie jest tą od 
„mediów”. Gabrysia ma głowę pełną 
pomysłów. Wyciszona i spokojna (do 
czsu), rzuca tylko hasło – zazwyczaj 
świetne, które później wspólnie udaje 
im się zrealizować. – Dobrze nam się ze 
sobą współpracuje, chociaż często mamy 
odmienne zdanie. Spieramy się później - 
chociaż nie, to nie jest trafne określenie 
-  raczej prowadzimy twórcze dyskusje, 
bo zawsze jednak dochodzimy do poro-
zumienia – śmieją się sympatyczne 
mieszkanki Warszowic.  

Jak sprawnie działa ten duet, 
mieszkańcy przekonali się 4 lata 
temu. Wtedy paniom powierzono 
wykonanie stajenki do kościoła.  – To 
był przypadek. Kiedyś robiłam stroje 
do przedszkola, i ktoś mnie zapamiętał 
– mówi Jola. – O pomoc poprosiłam 
Gabrysię. Pierwszą stajenkę zrobiłyśmy 
z wykonanych przez poprzedniczkę deko-
racji. Kolejne stroiłyśmy już po swojemu. 
Franciszek Rawski wykonał nam drew-
niane domki do warszowickiego Betlejem, 
m.in. replikę starego kościoła.  Za każdym 
razem staramy się wykonać stajenkę  
w innej formie, coś zmienić - opowiada.

Bratowe z Warszowic to także bar-
dzo aktywne członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich i założonego niedawno 
„Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 
Warszowic”. To właśnie one przed 
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W tłusty czwartek nie wypadało sobie od-
mówić słodkości. W ostatni czwartek przed 
Wielkim Postem, dozwolone jest objadanie 
się. Nikt nie myśli wtedy o kaloriach i diecie. 
Panie z Pniówka, zgodnie ze zwyczajem, spotykają 
się wtedy w Domu Ludowym na biesiadzie, oczywi-
ście z pączkiem w roli głównej, który same smażą. 
– Jest nas pięć. Działamy w dwóch grupach, z których 
każda przygotowuje pączki według innego przepisu. 
Usmażyłyśmy ich dzisiaj prawie 200 – opowiadają: 
Janina Molitor, Elżbieta Szczepankiewicz, Danuta 
Dulniok, Bernadeta Hanslik i Helena Matera.  

Gospodynie z Pniówka mają swój sprawdzony 
przepis na pyszne, domowe pączki. – Ciasto należy 
wyrabiać dobrych kilkanaście minut, dodać wiejskie 
jaja i drożdże. Ja dodaję jeszcze imbir, który nadaje 
pączkom niepowtarzalny smak i aromat – mówi 
Janina Molitor. - Gdy w pomieszczeniu jest zimno, 
dobrze jest zostawić otwarty piekarnik, a przy nim 
uformowane pączki.  

Jak mówią, do tradycyjnych pączków, przede 
wszystkim trzeba włożyć serce i mieć opracowaną 
recepturę. - Wtedy będą smakować wybornie – za-
pewniają. bs

dożynkami gminnymi w ubiegłym 
roku chodziły od domu do domu  
i wyciągały na światło dzienne perełki 
rękodzieła ludowego. Dzięki ich za-
angażowaniu można było podziwiać 
na dożynkowej wystawie szydełkowe 
aniołki, obrazy wykonane haftem 
krzyżykowym, a także wspaniałe 
ozdoby i kwiaty z papieru. Wszystko 
wykonane przez mieszkańców War-
szowic. - W naszej wsi - mówi pani 
Gabrysia- mamy wiele utalentowanych 
osób, które wykonują swoje cudeńka  
w domu, dla siebie, do szuflady. Czasami 
trzeba tylko dodać im trochę otuchy, aby 
uwierzyły, że to co robią jest unikatowe 
i niepowtarzalne. To przecież nasza 
tradycja, którą należy zachować dla 

przyszłych pokoleń.
Jola zaczęła swoją przygodę  

z rękodziełem od aniołka. – U mojego 
syna w klasie było losowanie  - kto komu 
przygotowuje prezent na gwiazdkę. Syn 
wylosował swoją nauczycielkę. Zoba-
czyłam w gazecie aniołka z masy solnej,  
i postanowiłam takiego zrobić. Poszło mi 
nieźle, i zachęcona sukcesem, postanowi-
łam tworzyć dalej – opowiada. – Poza 
masą solną jest to też glina, decoupage, 
haft krzyżykowy. Moim miejscem do 
pracy jest piwnica. Mąż się nawet śmieje, 
że zniesie tam łóżko. Lepiej pracuje mi się 
w ciszy i spokoju. Zdarza się, że idę spać 
dopiero o 4 nad ranem. 

Gabrysia od 8 lat pracuje w firmie 
florystycznej w Niemczech. Każdego 

roku na 2 miesiące znika z domu  
i wije wianki adwentowe. – Praca 
jest monotonna, bo wianki wykonuje 
się podobne i każdego dnia robię ich 
około 60, w zależności od wielkości. 
Są to wianki z naturalnych gałązek, 
głównie z jodły, na podstawie ze słomy. 
Ta umiejętność przydaje mi się jednak 
również w Pawłowicach. Robię wianki 
do kościoła, na jarmark i do domu. Mam 
wprawę – śmieje się. Olbrzymi wieniec, 
który przygotowała zaledwie w ciągu 
godziny, wygrał konkurs powiatowy 
na wieniec adwentowy w Suszcu. Jej 
pasją są rowerowe wycieczki. Ona, 
mąż, dzieci i znajomi zbierają się koło 

kościoła i wyruszają na dwóch kół-
kach, aby zwiedzać bliższą i dalszą 
okolicę. Jak mówi: Trzeba znać to, co 
jest za płotem.    

Gabrysia i Jola, wspomagając się 
wzajemnie, rozwijają działalność Koła 
Gospodyń Wiejskich, dodając kolejne 
pomysły do już istniejących. Własno-
ręcznie wykonują ozdoby świąteczne 
- szopki, palmy, pisanki. Biorą udział 

w kiermaszach świątecznych. Chętnie 
prowadzą warsztaty z rękodzieła.

Skąd taki zapał? To nie są kobiety, 
którym się nudzi… Ten czas mogły-
by z powodzeniem przeznaczyć na 
szereg innych rzeczy...,mają przecież 
rodzinę, po trójce dzieci. Wspólne 
działanie, dzianie się, tworzenie – to 
ich żywioł. – Jeżeli kobieta ma jakąś 
pasję, która ją wciąga, to chce to robić  
z kimś – mówią. One prowadzą szkole-
nia, chcą się udzielać , a jak już w coś 
się zaangażują, to całym sercem. – Na 
pół gwizdka się nie da, trzeba na cały,  
i to jeszcze z zapasem – mówią. 

Korzystając z okazji panie chcą 

podziękować za pomoc, życzliwość 
wszystkim osobom, z którymi współ-
pracowały, a w szczególności Halinie 
Golli, która towarzyszy im w wielu 
przedsięwzięciach.     

Pozostaje zatem, życzyć Gabry-
si i Joli jeszcze więcej sił, zdrowia, 
determinacji, odwagi... , aby ludzi 
pozytywnie „zakręcić” do rękodzieła.

Sabina Bartecka
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Uczestnicy kuligów, które odbyły 
się w pierwszej połowie lutego, mo-
gli poczuć się niczym bohaterowie 
jednej ze scen „Potopu” Henryka 
Sienkiewicza. Siedząc w wozach, do 
których zaprzęgnięto konie, oglądali 
zapierające dech w piersiach widoki. 

W lutym zorganizowano dwa 
kuligi. 10 lutego dopiero co powstałe 
„Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Warszowic” razem z Uczniowskim 
Klubem Sportowym Warszowice 
zaprosiło dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe z tego sołectwa na wyjazd do 
Beskidu Śląskiego. Główną atrakcją 
wyjazdu był kulig pod szczytem 
Baraniej Góry po przepięknych tere-
nach Przełęczy Kubalonka. Mróz tego 
dnia był tęgi, więc zmarznięci chętnie 
zasiedli przy palącym się w szałasie 
ognisku oraz zjedli pieczone kiełba-
ski i krupnioki. Uczestnicy wyjazdu 
przyznali, że taka rozrywka to dziś 
rzadkość.

Trzy dni wcześniej podobny 
wyjazd przygotowała Rada Sołec-

Starannie przygotowane kartki 
z wyznaniami miłości i serdusz-
kami sprawiły miłą niespodziankę 
zarówno dzieciom, jak i nauczy-
cielom. Poczta Walentynkowa 
była jedną z atrakcji Święta Za-
kochanych w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Krzyżowicach. 
Kolejną okazało się przedstawienie 
o miłosnych perypetiach zwierząt, 
przygotowane przez uczniów klas 
V i VI. Można było zobaczyć m.in. 

31 stycznia 2012 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury odbyło się 
spotkanie założycielskie Gminnego 
Koła Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno – Krajoznawczego w Pawło-
wicach. – Chcemy propagować turystykę 
i krajoznawstwo wśród mieszkańców 
naszej gminy – mówi Mirosław Kor-
diak, prezes koła. 

Mieszkaniec Pawłowic jest prze-
wodnikiem górskim, zastępcą prezesa 
koła przewodników w PTTK w Ja-
strzębiu – Zdroju, na co dzień pracuje 
jako nauczyciel fizyki i matematyki. 
Góry do jego żywioł już od wielu lat. 
– Dlaczego chodzę w góry? – zastana-
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ka Pniówka wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Na zimową 
zabawę w Brennej skusiło się ponad 
30 osób. – Wyjazd przygotowaliśmy 
dla dzieci i młodzieży z okazji ferii 
zimowych – mówi sołtys Zdzisław 
Goik. – Było bardzo zimno, ale nasza 
wycieczka udała się w stu procentach. 
Zabawa była wspaniała.  

To już trzeci wyjazd przygoto-
wany dla mieszkańców Pniówka w 
ciągu ostatnich kilku miesięcy. W 
czerwcu ubiegłego roku dzieci po-

jechały do Zatoru oglądać ruchome 
dinozaury, w październiku odbyła się 
dwudniowa wycieczka do Warsza-
wy. 25 osób zwiedziło najważniejsze 
miejsca i zabytki naszej stolicy. – Takie 
wyjazdy oprócz niesamowitych wrażeń, 
dostarczają wiele pozytywnych emocji – 
mówi sołtys. – Służą również integracji 
i lepszemu poznaniu się. Dlatego warto 
je organizować. Już myślimy o kolejnej 
wyprawie. Prawdopodobnie będą to 
Wadowice.

Sabina Bartecka
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żabę zakochaną w ogórku kiszo-
nym oraz biedronkę, której żuk 
proponował wspólną przyszłość, 
ale ona wybrała muchomora. 
Wszystkie te historie przeplata-
ne były odpowiednio dobranymi 
piosenkami o tematyce miłosnej. 
Całość sprawiła, że publiczność  
z zaciekawieniem oglądała przed-
stawienie, nawet przedszkolaki- 
najmłodsi widzowie - nie nudziły 
się ani przez chwilę.
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wia się. – Z powodu pięknych widoków  
i krajobrazów, ciszy i spokoju. W górach 
człowiek wie, że żyje. Może spokojnie 
pomyśleć i poukładać sobie wiele spraw. 
A kiedy jest już na szczycie, czuje satys-
fakcję z pokonania własnych słabości. To 
bardzo miłe uczucie.  

Jak mówi, o założeniu koła myślał 
już od kilku lat. – Namawiali mnie 
teściowie, również miłośnicy górskich 
wycieczek, którzy kiedyś należeli do 
działającego przy KWK „Pniówek”, 
jeszcze w czasach komunizmu, koła 
„Pniaki” – opowiada.  – W góry bardzo 
często chodzimy z rodziną i znajomymi. 
Zabieramy też naszą córkę 5-letnią Zosię, 

która całkiem nieźle sobie radzi.     
Członkowie koła opracowali już 

plan działania na nadchodzący sezon 
turystyczny i godziny dyżurów pod-
czas, których mieszkańcy będą mogli 
zapoznać się z funkcjonowaniem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno 
-Krajoznawczego  i uzyskać szczegó-
łowe informacje o organizowanych 
imprezach.

Pierwsza wycieczka planowana 
jest w niedzielę, 25 marca w Beskid 
Mały. W programie tego atrakcyjne-
go wyjazdu znajdzie się zwiedzanie 
elektrowni szczytowo-pompowej 
we wnętrzu góry Żar oraz piesza 

wycieczka górska: Porąbka – Żar – 
Kiczora – Tresna (będzie zapewniona 
możliwość wjazdu na szczyt kolejką 
linowo- terenową). Koszt to 43 zł,  
a w cenie są: przejazd autokarem, 
wstęp do elektrowni, opieka przewod-
nika i ubezpieczenie.

- To najdroższa wycieczka, jaką pla-
nujemy. Pozostałe będą kosztować 20-30 
zł – mówi. – Zależy nam na tym, aby 
jeździły na nasze wycieczki całe rodziny, 
dlatego koszt wyjazdu nie może być zbyt 
wysoki. Wyjazdy będą się odbywać raz 
w miesiącu, a w sezonie wakacyjnym 
co tydzień. W kwietniu 
planowana jest wyciecz-
ka piesza na Salmopol,  
w maju do Zagrody Żu-
brów w Pszczynie i Bro-
warów w Tychach. Będzie 
też Beskid Śląski, Beskid 
Żywiecki i dwa rajdy ro-
werowe do Górek Wielkich 
i do Woszczyc. – Trasy 
będą dopasowane do wieku 
i możliwości uczestników. 
Na pewno nie będą wyczer-
pujące, ale będzie można 
liczyć na sporą dawkę 
ruchu – mówi Mirosław 
Kordiak.   

Zapisy na wycieczki 
przyjmowane są podczas 
dyżurów członków Koła 
w każdy drugi i czwarty 
wtorek miesiąca w go-
dzinach 16.00 - 17.00 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pawłowicach, 

pttk@pawlowice.pl, tel. 534 591 356. 
Podczas dyżurów można zgłaszać 
również swój akces do Koła PTTK. 
W tym celu niezbędne będą 3 zdjęcia, 
wypełnienie na miejscu deklaracji 
członkowskiej i opłacenie składki 
członkowskiej wraz z wpisowym.

Więcej informacji o Gminnym Kole 
PTTK oraz harmonogram planowa-
nych wycieczek na 2012 rok znajduje 
się na stronie www.pawlowice.pl 
w zakładce Turysta - Gminne Koło 
PTTK w Pawłowicach.

Sabina Bartecka
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Sytuacja pawłowickich bibliotek 
cały czas się poprawia. Biblioteki 
kupują więcej książek, przybywa 
czytelników. – Staramy się być na 
bieżąco i cały czas kupujemy nowości 
książkowe – tłumaczy dyrektorka 
Gminnej Biblioteki Publicznej Hali-
na Mańka. – Czasami mieszkańcy się 
dziwią, znajdując u nas książki, które 
dopiero się ukazały na rynku wydaw-
niczym. Żeby jednak biblioteki przycią-
gały mieszkańców, nie mogą zostawać 
w tyle, bo inaczej ludzie przestaną je 
odwiedzać.

Dlatego w ubiegłym roku biblio-
teka zakupiła rekordową liczbę 3,5 
tys. książek do wszystkich swych 
placówek. Najbardziej „oczytane” 

To już druga po Pielgrzymowi-
cach biblioteka szkolno-publiczna 
w naszej gminie, i z pewnością nie 
ostatnia. Gmina myśli o łączeniu 
kolejnych takich placówek w naszej 
gminie.

– Dzięki temu, że obie biblioteki są 
teraz w jednym miejscu, uczniowie 
częściej i łatwiej mogą korzystać z ich 
zasobów. Mają też większy wybór do-
stępnych woluminów i więcej nowości  – 
tłumaczy Halina Mańka, dyrektorka 
GBP. – Księgozbiór biblioteki szkolnej 
liczy 5 tys. woluminów, a publicznej 
ponad 6 tys. 

Dodaje, że filie oferują także wię-
cej zajęć dodatkowych, a także są do-
stępne dla wszystkich mieszkańców. 
– Chcemy, aby biblioteka była miejscem 
przyjaznym czytelnikom, i to w różnym 
wieku. Dlatego organizujemy spotkania 
z pisarzami, dzieci mogą tutaj rysować, 
odrabiać lekcje po szkole.

Krzyżowicka biblioteka tętni 
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sołectwa to Pawłowice, Pielgrzymo-
wice i Warszowice. Najmniej osób 
korzysta z biblioteki w Krzyżowi-
cach (182 zapisanych czytelników). 
Placówka zanotowała jednak wzrost  
wporównaniu do roku poprzednie-
go. Na terenie naszej gminy działa 
sześć bibliotek. Z ich zasobów   
w ubiegłym roku skorzystano po-
nad 31 tys. razy. Bywa jednak, że 
mieszkańców przyciąga nie książ-
ka, lecz działalność świetlicowa  
i społeczna biblioteki. W placówkach 
odbywają się bowiem rozmaite kur-
sy i warsztaty. Większość z tych po-
mysłów pochodzi od bibliotekarek. 
To one nadają charakter placówce. 
Od ich zaangażowania i inicjaty-

wy zależy potem zainteresowanie 
samą biblioteką. Widać to dobrze 
na przykładzie Golasowic, gdzie 
zanotowano znaczny wzrost liczy 
wypożyczeń, zakupów i odwiedzin.  
 - Nasi czytelnicy to wielopokoleniowe 
rodziny, większość wypożycza książki 
od lat - mówi dyrektorka GBP Paw-
łowice. 

Biblioteka w GOK Pawłowice, aby 
przyciągnąć młode osoby, udostęp-
nia za darmo Internet, ma też sporo 
audiobooków. Od  niedawna bierze 
także udział  w projekcie „Fun En-
glish w Bibliotece:”, którego celem 
jest łączenie nauki języka obcego  
z zabawą. 

Sabina Bartecka 

Publiczna i szkolna 
w jednym pomieszczeniu
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życiem przez cały dzień. Uczniowie 
najbardziej chwalą sobie przestrzeń 
i bogaty księgozbiór. – Tutaj jest 
wszystko, dużo nowości, gazety – 
przyznaje Daniel Arent. – Dzisiaj wy-
pożyczyłem sobie książkę o mumiach. – 
Mnie najbardziej interesują czasopisma 
o piłce nożnej – mówi jego rówieśnik 
Konrad Owczarek, który jest zawod-
nikiem KS Warszowice. – Przychodzę 
tutaj układać puzzle i pograć w szachy 
- dodaje Oliwia Woźnica.

Dzieci w bibliotece przeglądają 
czasopisma, odnajdują tutaj spokój 
i ciszę, i mogą przygotować się do 
lekcji. – Widać, że lubią tu przychodzić, 
a hitem ostatnich dni jest Księga Re-
kordów Guinnessa. Dzisiaj wyszukały  
w niej informacje o najmniejszej książce 
świata – mówi Mariola Zonenberg, 
która prowadzi bibliotekę szkolną. 
Nie mogły uwierzyć, że nie ma 
nawet centymetra i liczy 16 stron. 

Dzieci w bibliotece mają stoliki 

z krzesłami, przy których mogą 
usiąść i rysować, jest też kącik  
z gazetami.  W szkole nie ma świe-
tlicy. Funkcję tę pełni jadalnia oraz 
właśnie biblioteka szkolna. Dlate-
go dyrekcja szkoły obawia się, że 
przy wniesieniu kolejnych regałów  
z książkami, a zostało ich jeszcze 
trzynaście, biblioteczna przestrzeń 
zostanie znacznie ograniczona. -  Nie 
chcemy likwidować dzieciom miejsca do 
zabawy – zapewnia Halina Mańka. 
– Ustawimy tyle regałów, ile będzie to 
konieczne. Musimy przejrzeć księgozbiór 
i książki, które są rzadko wypożyczane, 
przenieść w inne miejsce.

Biblioteka szkolna jest czyn-
na w godzinach otwarcia szkoły, 
natomiast biblioteka publiczna  
w poniedziałki od 13.30 do 18.00,  
w środy od 9.30 do 14.00,  
w czwartki i piątki od 12.00 do 
17.30. 

Sabina Bartecka

Przez półtorej godziny artyści Piotr 
i Edyta Rybak śpiewali o relacjach 
małżeńskich, miłości, która ich połą-
czyła, codziennym życiu, drobnych  
i ważnych sprawach. Spektakl,  
w którym uczestniczyło dwoje ar-
tystów, składał się z autorskich pio-
senek, wykonywanych przy akom-
paniamencie gitary. „Kiedy prosisz  
o złotówkę, ja skok robię na banko-

Piosenki 
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mat. Kiedy robisz mi wymówkę, to 
ja milczę jak alkomat…” - ciekawe 
teksty piosenek przykuwały uwagę 
osób obecnych na sali. 

Mieszkańcy, którzy skorzystali  
z tej propozycji, wyszli z koncertu 
zasłuchani, zamyśleni i podbudowa-
ni, patrząc na swoją drugą połówkę  
z młodzieńczym błyskiem w oku. 

Sabina Bartecka

Decyzję o wzięciu udziału w ca-
stingu podjął błyskawicznie. –  Kiedy 
zobaczyłem w telewizji informację  
o castingu w Krakowie, nie zastanawia-
łem się długo. Postanowiłem się zgłosić, 
aby coś ze swoim śpiewaniem zrobić 
– opowiada młody mieszaniec Go-
lasowic. – Wystartowałem z numerem 
23. Do sali przesłuchań wchodziliśmy 
w piątkę. Przeszedłem tylko ja. Kiedy 
usłyszałem od pani Elżbiety Skrętkow-
skiej „Było dobrze” wiedziałem, że mam 
szansę, ale wiadomość, że się dostałem, 
wywołała prawdziwą euforię.

Teraz przed Piotrem wiele pracy. 
Już 7 marca czeka go nagranie w TVP 
2 w Warszawie. Wystąpi  w progra-
mie z piosenkami Bogusława Meca. 
– Muszę opracować siedem utworów 
tego piosenkarza - opowiada. – Na razie 
znam jeden, ale zobaczymy, wszystko 
zależy od szczęścia i tego, jaki utwór 
uda mi się wylosować. Bardzo jestem 
ciekawy tego, co w czasie nagrania powie 
mi prowadzący program Wojciech Mann.

 Piotr Karzełek śpiewa od dziecka. 
Był członkiem zespołu „Golasowia-
nie”, brał udział w Gminnym Prze-
glądzie Piosenki Dziecięcej, występo-
wał w przedstawieniu muzycznym 
„Ada to nie wypada”, obecnie śpiewa  
w grupie musicalowej „eM”, działa-
jącej w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Pawłowicach. Zagra w najnow-
szym musicalu tej grupy, którego 
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premiera odbędzie się pod koniec 
marca.  

W ubiegłym roku wygrał etap 
powiatowy 56. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego (startował 
w kategorii poezji śpiewanej) oraz 
zdobył wyróżnienie w 19. edycji Ja-
strzębskich Śpiewań. W lutym tego 
roku zakwalifikował się do drugiego 
etapu Międzynarodowego Konkursu 
Piosenki w Żorach.

Jest uczniem drugiej klasy Tech-
nikum Górniczego w Pawłowicach. 
Swoją przyszłość chciałby związać  
z muzyką lub aktorstwem. 

Trzymamy za niego kciuki  
i życzymy powodzenia. Jeśli wygra 
odcinek, zakwalifikuje się do finału 
programu i powalczy o prawo wystę-
pu podczas Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu.  Od udziału w „Szansie na 
sukces” zaczęły się kariery Justyny 
Steczkowskiej, Anny Wyszkoni, 
Dominiki Gawędy, Szymona Wydry  
i wielu innych przedstawicieli polskiej 
sceny muzycznej.  bs 
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KGW Pawłowice i GOK Pawłowice zapraszają na spotkanie  
z okazji Dnia Kobiet. W programie: sprawozdanie z działalności 

KGW za rok 2011, wybory zarządu, występ zespołu wokalno-instrumental-
nego z Pielgrzymowic oraz poczęstunek. Informacje i zapisy – kiosk Totolotka 
(ul. Zjednoczenia).
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Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Krzyżowicach, jak co roku 
organizuje spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”. Wystąpi zespół „Na 

obcasach”, a biesiadę poprowadzi Bogusław Musiolik. Informacje i zapisy: 
tel. 660634390.

Koncert Grzegorza Turnaua 
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Po pierwsze - spotkanie dwóch kolegów, z których jeden nie umie grać 
na gitarze, a drugi na fortepianie. Po drugie - wieczór składa się z piosenek 
„sowich” (co sugeruje mądrość, ale i drapieżność). Po trzecie - obaj panowie 
dwoją się (a nawet troją), by zatuszować brak innych instrumentów, i to 
przez blisko dwie godziny. Na widowni mile widziane są pary, zaś widzowie 
indywidualni mogą czuć się podwójnie zaproszeni. Bilety w cenie 40 zł (30 zł 
ulgowe) do nabycia w biurze GOK. 
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Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu zaprasza wszystkie panie 
na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zapewnia wspaniałą zabawę w towarzystwie 
parodysty Jacka Pietrzaka, uczestnika programu „Mam Talent”. Jego parodie 
znanych wokalistów zachwyciły jurorów i publiczność. W cenie biletu (15 zł) 
także poczęstunek. Informacje: tel. 324721036.
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To już II edycja cyklu spotkań dla 6-7 latków pt. „Mali Badacze”. Zapra-
szamy dzieci do udziału w zajęciach rozwijających ciekawość świata i poka-
zujących metody pracy naukowców. Cykl odbędzie się w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek. Zapisy w biurze Domu Kultury, w godz. 9.00-19.00, tel. 
32/4721036.

Spektakl teatralny dla dzieci 
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Zapraszamy dzieci i ich rodziców na spektakl teatralny  
pt. „Niezwykłe przygody małpki Fiki-Miki i Murzynka Goga-Go-

ga”. Małpka Fiki-Miki straciła swoją mamę. Zaopiekował się nią Murzynek 
Goga-Goga. Mali bohaterowie podróżują z Arabii do Polski, by odwiedzić 
Koziołka Matołka. Bilety w cenie 7 zł dla dorosłych, dzieci wstęp wolny.
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Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5 w Pawłowicach oraz 
GOK Pawłowice zapraszają na Wiosenne Spotkanie z okazji Dnia 

Kobiet. W programie: przedstawienie planu pracy koła na 2012 rok, występ 
zespołu Concerto Luciano oraz poczęstunek. Informacje i zapisy w siedzibie 
koła w każdy poniedziałek od 10.00 do 12.00 w GOK Pawłowice (sala nr 3).

Premiera musicalu 
„Green Light”
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Najnowsza produkcja grupy musicalowej „eM” działającej w GOK pod 
kierunkiem Ewy Sikory i Moniki Janeckiej - Wardak. Perypetie zbuntowa-
nych nastolatków, miłosne rozterki i zawirowania, rock’n’rollowa muzyka, 
piosenki z musicalu „Grease”. 

25.03 – spektakl premierowy – wejście za zaproszeniami
31.03 – spektakl otwarty – zapraszamy wszystkich mieszkańców – wstęp 

wolny.

Konkurs Wiedzy o Gminie 
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Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych do udziału w XIV edycji Konkursu Wiedzy o Gminie Pawłowice. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Szczegóły na stronie internetowej.

SPORT I KULTURA

Curlingowy maraton ruszył 12 
lutego, kiedy to w Gliwicach odbyły 
się eliminacje do Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych. Od 13 do 16 
odbyły się finały. Po nich eliminacje 
do Mistrzostw Polski Juniorów, 
by zakończyć cały maraton eli-
minacjami i półfinałami Mistrzost 
w Polski Seniorów. We wszystkich 
tych imprezach uczestniczyły dru-
żyny KS Warszowice, zrzeszające 
curlerów z całej gminy. Zaczęło się 
od porażki  w wykonaniu junio-
rów młodszych. Broniąca tytułu 
mistrza Polski drużyna w składzie: 
Adam Pauszek (skip), Patryk Gro-
nowski, Radosław Pisarek, Krzysz-
tof Świątek niestety nie zdołała 
obronić tytułu mistrzowskiego.  

KS Warszowice 
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W finale, który był właściwie po-
wtórką roku uprzedniego, tym ra-
zem lepszymi okazali się zawodnicy 
AZS PŚ Gliwice. Nie bez znaczenia 
był fakt, że w warszowickiej  ekipie 
zabrakło kontuzjowanego Rafała 
Krystkiewicza, który był zawsze 
dużą podporą drużyny. - Srebro dla 
tak młodej drużyny jest jednak dobrą 
prognozą na przyszłość – przyznaje 
Damian Herman, trener drużyny.

16 i 17 lutego rozegrano również 
eliminacje do Mistrzostw Polski Ju-
niorów z udziałem 12 drużyn.  Dla 
naszego klubu były one powtórką z 
ubiegłego roku. Do finału (pierwsza 
czwórka) weszła drużyna KS War-
szowice w składzie Jacek Rokita 
(skip), Seweryn Klimza, Andrzej 

Hanusek, Patryk Gronowski.  Piąte 
miejsce zajęła drużyna „Czajnik 
Team” w składzie Adam Pauszek 
(skip), Radosław Pisarek, Krzysztof 
Świątek, Łukasz Radajewski.

Na deser pozostały elimina-
cje i półfinały Mistrzostw Polski 
Seniorów. Tutaj honoru gmi-
ny Pawłowice broniła drużyna 
„Curlusy Baniate” w składzie: 
Damian Herman (skip), Jacek 
Rokita, Janusz Tomica, Jacek 
Goczoł i Paweł Kuśka. Zawody 
zakończyły się dużym sukcesem.  
Pośród 17 drużyn, curlusy osta-
tecznie ukończyły rywalizację na 
6 miejscu, wchodząc po kilkuletniej 
batalii do pierwszej dziesiątki zespo-
łów z całej Polski. 
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Gminna Liga Skata Sportowego
9 marca, godz. 16.00, Dom Strażaka Pielgrzymowice

Ruszyły rozgrywki skata. Wszystkich pasjonatów tej śląskiej gry zapraszamy na turniej, który 
odbędzie się 9 marca o godz.16.00 w Domu Strażaka w Pielgrzymowicach. Turniej rozegrany zo-
stanie w ramach Gminnej Ligi Skata Sportowego.

XVIII Indywidualny Turniej Szachowy Dzieci
10 marca, godz. 8.45, sala widowiskowa GOK

Zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w XVIII Indywidu-
alnym Turnieju Szachowym Dzieci. Więcej informacji  na stronie internetowej oraz u instruktora 
Marka Kobieli, tel. 787152536.

Turniej dla szachowych mistrzów
22 marca, godz. 9.00, sala widowiskowa GOK

Przedszkolaki oraz uczniowie podstawówek będą mogli wziąć udział w XVIII Turnieju MIstrzów 
Szachowych Szkół Podstawowych. Więcej informacji  na stronie internetowej oraz u instruktora 
Marka Kobieli, tel. 787152536.

Szach mat
24 marca, godz. 9.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Zapraszamy wszystkich miłośników szachów na cykl 6 turniejów pod nazwą „Szachowe Grand 
Prix - Pawłowice 2012”. Rozgrywki będą się odbywać od marca do listopada. Pierwszy turniej już 
24 marca. Uczestnicy w każdym wieku zgłaszają się w dniu rozgrywek do godz. 8.55, natomiast  
o 9.00 rozpoczyna się rywalizacja. Szczegółowych informacji udziela Marek Kobiela, tel. 787152536 
email: chessmarko@interia.pl.

TWÓJ
PRZEWODNIK
PO KULTURZEMARZEC
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Prace społecznie użyteczne roz-
poczęły się w Pawłowicach już  
w 2006 roku. Sukcesywnie liczba 
osób wykonujących te prace zwięk-
sza się, większe jest też zaintere-
sowanie mieszkańców taką formą 
zatrudnienia. – W dużej mierze dzieje 
się tak dlatego, że osoba pracująca  
w ramach prac społecznie użytecznych 
zachowuje status bezrobotnego, jest 
objęta ubezpieczeniem zdrowotnym 
oraz ubezpieczeniem wypadkowym – 
wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pawłowicach. 

Każdy z bezrobotnych pracuje 
dwie godziny dziennie bądź 10 ty-
godniowo. Za godzinę dostaje 7,3 
zł. Typowaniem osób zajmuje się 
ośrodek pomocy społecznej. Porozu-

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717z późn. 
zm.)  w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr X/117/2011 
z dnia 27.09. 2011 r., oraz art.39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice obejmującego działki przy ul. 
Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 lutego 2012r. do 26 marca 
2012r. w Urzędzie Gminy Pawłowice - budynek GOK, ul. Zjednoczenia 67, 
43-250 Pawłowice, pok. nr 12, w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, 
piątki od 8.00 do 15.00, wtorki od 8.00 do 16.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2012 r. (środa) w siedzibie 
Urzędzie Gminy Pawłowice – budynek GOK, ul. Zjednoczenia 67, 43-250 
Pawłowice, pok. nr 3, o godzinie 14.00. 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Paw-
łowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 
dnia 10 kwietnia 2012 roku.
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mienie w tej sprawie Urząd Gminy  
w Pawłowicach zawarł ze Staro-
stwem Powiatowym w Pszczynie. 
- W programie na razie uczestniczy 18 
osób długotrwale bezrobotnych, korzy-
stających z pomocy OPS. Będą wyko-
nywać prace do końca lutego - mówi 
Grażyna Kaczmarczyk. – Docelowo 
jednak planujemy w tym roku zatrudnić 
30 mieszkańców, a prace potrwają do 
połowy grudnia. 

Bezrobotni będą sprzątać ulice, 
wykonywać drobne prace remonto-
we, porządkować tereny wokół szkół. 
Prace społecznie użyteczne będą or-
ganizowane przez placówki oświa-
towe,  Gminny Zespół Komunalny 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.   
Odmowa podjęcia zaproponowanej 
przez gminę pracy oznacza utratę 

Pomoc zostanie przyznana  
w ramach działania „Różnicowa-
nie w kierunku działalności nie-
rolniczej”, Objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Dofinansowane 
zostaną projekty, które przyczynią 
się do tworzenia pozarolniczych 
źródeł dochodów w gospodarstwach,  
a także do powstania nowych miejsc 
pracy. Pomoc zostanie udzielona 
na podejmowanie lub rozwija-
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nie przez rolników lub ich mał-
żonków działalności nierolniczej 
lub związanej z rolnictwem, ale  
w zakresie produkcji lub usług.

Nabór będzie trwał od 1 do 21 
marca br. Wnioski o przyznanie po-
mocy wraz z wymaganymi załącz-
nikami znajdą Państwo w zakładce 
Konkursy/ogłoszenia o konkursach. 
Szczegóły oraz pliki do pobrania 
znajdują się na stronie internetowej 
www.lgdziemiapszczynska.pl

Wyjazd odbędzie się 17 marca 
2012 r. o godz. 5.00 rano z parkingu 
przy kościele św. Jana Chrzciciela w 
Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia. 

Zapisy przyjmowane są w Re-
feracie Infrastruktury Komunalnej, 

Najem lokalu użytkowego
Wójt Gminy Pawłowice informu-

je, że w dniu 22.02.2012r. podany 
został do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Pawłowice 
(budynek GOK, ul. Zjednoczenia 67) 
wykaz lokali użytkowych stano-
wiących własność Gminy Pawłowice 
przeznaczonych do wynajęcia. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy 
lokalu o powierzchni 484,24 m kw., 
położonego w Domu Ludowym  
w Pniówku przy ul. Kanarkowej 2. 

Niniejszy wykaz podlega wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń na okres 
21 dni. Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Urzędu Gmi-
ny Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki  
i Robert Stępień, w godz. 7.30  15.30, 
tel. (32) 47-56-315.

Zgłoszenia dokonują rodzice 
lub prawni opiekunowie wypeł-
niając kartę zgłoszenia dziecka. 
Jest ona dostępna w przedszkolach 
oraz w wersji elektronicznej.  

Wyniki rekrutacji będą znane 23 
kwietnia. Listy przyjętych dzieci 
zostaną wywieszone w poszczegól-
nych przedszkolach.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać osobiście  lub telefonicznie 
oraz na stronach internetowych 
przedszkoli.

1. Publiczne Przedszkole nr 1  
w Pawłowicach, tel. 32 47 
22 419, ul. Szkolna 1a, www.
pp1.pawlowice.pl.  

2. Publiczne Przedszkole w Mo-
drzewiowym Ogrodzie w Paw-
łowicach, tel. 32 47 21 842,  

Rekrutacja do przedszkoli 
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ul.  LWP 3, www.ppmo.paw-
lowice.pl.

3. Publiczne Przedszkole w  Golaso-
wicach (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny), tel. 32 47 23 201,  
ul. Korczaka 1, www.zspgola-
sowice.superszkolna.pl.

4. Publiczne Przedszkole w  Krzyżo-
wicach (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny), tel. 32 47 23 715,  
ul. Szkolna 7, www.zspkrzyzo-
wice.republika.pl.

5. Publiczne Przedszkole w  Piel-
grzymowicach, tel. 32 47 
23 141, ul. K.Miarki 8, www.
ppp.pawlowice.pl.

6. Publiczne Przedszkole w  War-
szowicach, tel. 32 47 23 525, 
ul. Pszczyńska 74, www.ppw.
pawlowice.pl.

Plan przestrzenny
dla Warszowic
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statusu bezrobotnego. - Oczywiście 
zdarzały się takie sytuacje. Jedni rezy-
gnowali, inni przynosili zaświadczenia 
lekarskie, że nie mogą podjąć pracy. To 
pokazuje nam, że wiele osób pracuje na 
czarno - mówi Grażyna Kaczmar-
czyk. 

Wdrożenie prac społecznie uży-
tecznych stwarza szereg korzyści 
zarówno dla bezrobotnych, jak i dla 
gminy. Prace te przede wszystkim 
pomagają znaleźć zatrudnienie i po-
wrócić na rynek pracy po kilkuletniej 
przerwie, ale również przyczyniają 
się do lepszego wizerunku gminy. 
Bezrobotni, zatrudnieni w ramach 
takich prac, są pozytywnie odbierani 
przez mieszkańców, bo dzięki ich 
wysiłkowi drogi i chodniki są czyste 
i bardziej zadbane. bs

Podobnie jak w poprzednich latach, można tam pobrać druki wraz z załącz-
nikami, uzyskać informacje dotyczące ich wypełnienia oraz złożyć zeznanie 
podatkowe. Pomocą służą pracownicy Urzędu Skarbowego w Pszczynie.

Punkt informacyjny czynny będzie w co drugą środę: 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.

Akcja PIT
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Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Mic-
kiewicza 28a w Pawłowicach, tel. 
kont. 32/4494802, w godz. od 7.30 
do 15.30 do 12 marca oraz w fir-
mie przewozowej Franciszka Oszka  

z Pawłowic, ul. Pszczyńska 30, tel. 
602-477-026. 

Koszt wyjazdu wynosi 40 zł 
(kwota nie obejmuje biletu wstępu na 
targi). Lista miejsc jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Plany przestrzenne dla 
Golasowic i Jarząbkowic
15 marca mija termin zgłaszania 

wniosków do planów miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego dla 
sołectw Golasowic i Jarząbkowic. 

Wnioski należy składać na piśmie  
w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67, 
lub drogą pocztową na adres: Urząd 
Gminy Pawłowice,  43250 Pawłowice, 
ul. Zjednoczenia 60.

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy.

Właśnie do nich zwraca się dy-
rekcja szkoły, za pośrednictwem 
łamów w naszej gazecie. 
Osoby, które mają 
więcej niż 80 
lat i ukoń-
czyły szko-
łę  w Bziu, 
proszone są o 
kontakt pod nu-
merem telefonu  32 
471 43 46 lub e-mailem: zs13@
um.jastrzebie.pl. Dane są potrzebne 

do sporządzenia listy najstarszych 
absolwentów Szkoły Podstawowej nr 

15. O nawiązanie kontak-
tu proszeni są rów-

nież nauczy-
ciele, którzy  
w minionych 
latach pra-

cowali w tej 
szkole.

Obchody 100-lecia 
szkoły połączone z festynem rodzin-
nym zaplanowano na 6 czerwca.

Praca w GZWiK
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłasza nabór 

na stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Inwestycji.
Oferty  z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie 

Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach, ul. Orla 
11, do 12 marca do godziny 13.00. Oferta może być dostarczona osobiście 
lub drogą  pocztową. 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Gminnym Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach  oraz na stronie internetowej 
www.gzwik.pawlowice.pl. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów  
z kandydatami jest  zastępca dyrektora ds. technicznych Jerzy Sokołowski, 
tel. (32) 724 12 72, wew.134.
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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 - firma 
TOM - ELEKTRO tel. 32/ 471 07 66 lub 
do Referatu Infrastruktury Komunal-
nej Urzędu Gminy, tel. 32/ 44 94.
Awarie sieci wodociągowych - Gmin-
ny 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 HEKTO-

Gabinet Rehabilitacji 
�$���F/

mgr Witold Kubasiak

Pawłowice Osiedle
ul. Górnicza 14A

Ośrodek Zdrowia „REMEDIUM” I piętro
rejestracja telefoniczna 511-79-13-75

Świadczymy usługi w zakresie:
- diagnoza i leczenie bólów kręgosłupa
- usprawnianie w chorobach neurologicznych
- usprawnianie w chorobach ortopedycznych
- usprawnianie po urazach
- korekta wad postaw dzieci i młodzieży
- wspomaganie rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym

Terapia z wykorzystaniem metody McKenzie, Mulliga-
na, SET, PNF, Kinesiology Taping (plastrowanie), elektro-
terapii, ciepłolecznictwa, masażu i drenażu limfatycznego. 

Pacjenci obłożnie chorzy są objęci  dojazdem do domu.
Zapraszamy na gimnastykę ogólnousprawniającą, 

zapisy pod numerem telefonu 516-33-80-59
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Wypadek w Pielgrzymowicach
Kierujący samochodem marki Skoda 

Fabia, 22-letni mieszkaniec Jastrzębia 
Zdroju, na łuku drogi z nieustalonych 
przyczyn stracił panowanie nad pojazdem 
i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie 
zderzył się czołowo z jadącą z przeciwka 
alfą romeo. 

W wyniku zderzenia kierowca alfy, 
42-letni mieszkaniec Pielgrzymowic, 
doznał ogólnych obrażeń ciała i został 
umieszczony w szpitalu. Obydwaj kierow-
cy byli trzeźwi w chwili zdarzenia. Wypa-
dek miał miejsce 17 lutego o godz. 16.20 
na ul. Jastrzębskiej w Pielgrzymowicach.  

Po co komu znak STOP?
Głupi wybryk zdarzył się w Pawło-

wicach. Chuligan wybił szybę w budce 
osoby przeprowadzającej dzieci przez ulicę 
i zabrał dwie kamizelki odblaskowe i znak 
STOP. Wartość strat to 500 złotych. Do 

kradzieży doszło 16 lutego o godz. 16.00 przy 
ul. Świerczewskiego w Pawłowicach. 

Na szlaku kolejowym
13 lutego o godz. 20.00 na szlaku kolejo-

wym przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach 
nieznany sprawca ukradł 8 transformatorów 
EOR wartości 9600 złotych. Do kolejnej kra-
dzieży doszło dwa dni później. Tym razem 
łupem złodzieja padły dwa transformatory. 

Uwaga na kieszonkowców 
Na terenie sklepu przy ul. LWP w Paw-

łowicach nieznany sprawca dokonał przy-
właszczenia portfela wraz z zawartością, tj. 
dokumentami osobistymi oraz pieniędzmi  
w kwocie 215 złotych. Kradzież miała miejsce 
17 lutego o godz. 15.00.

Włamanie po alkohol
Alkohol różnego gatunku skradziono  

z domu jednorodzinnego przy ul. Łąkowej  
w Warszowicach. Włamanie miało miejsce  
w nocy z 11 na 12 lutego.

Czynne: 
od poniedziałku do soboty  od 7.30 - 9.00  

@�]�*�#�*�'$
mgr Marek Tarczałowicz 
(punkt pobrań Diagma)

Pawłowice, ul. Świerczewskiego 17, 
tel. 32/ 472 27 59, kom. 512 253 897

WYBRANE BADANIA 
„ZA PÓŁ CENY” :

Cholesterol – 3,00 zł 
Glukoza – 3,00 zł 

Helicobacter Pylori – 15,50 zł

TYLKO W NASZYM LABORATORIUM
W SOBOTY

(+ pobranie krwi) - ZAPRASZAMY 
Sprawdź inne promocje na: 

www.wroclawska20.pl
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Udzielam 
korepetycji
 z matematyki, 
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tel. 
692 083 020 

����J��
mieszkanie 

o pow. 
36,20 m kw. 
����;��
��
ul. Polna, 

tel. kontaktowy 

501 427 806  

BLOK w Warszowicach, ul. Cieszyń-
ska 7, tel. 32 47 23 869;  602 703 
650 (linie czynne 24 h). 
Zniszczenia mienia gminnego (przy-
stanków, koszy itp.) w dniach wol-
nych od pracy należy zgłaszać pod 
następującymi numerami: 500 184 
717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 
184 713 (Florian Brudny). W pozo-
stałym 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 przyj-
mowane są przez policję pod nume-
rem 32/ 449 45 10.
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Maja Pędrak z Golasowic, 

córka Sylwii i Adama, ur. 13 stycznia

Paweł Niezgoda z Warszowic, 

syn Barbary i Waldemara, ur. 20 stycznia

Nicola Wowra z Warszowic, 

córka Agnieszki i Michała, ur. 21 stycznia 

Lena Fraj z Pniówka, 

córka Karoliny  i Dawida, ur. 24 stycznia

Michał Grzybowski z Pawłowic, 

syn Katarzyny i Michała, ur. 29 stycznia

Zuzanna Wróbel z Pawłowic,

córka Agnieszki i Emanuela, ur. 29 stycznia

Bartosz Krawczyk z Pawłowic, 

syn Anny i Dawida, ur. 30 stycznia

Milena Janecka z Jarząbkowic, 

córka Justyny i Roberta, ur. 30 stycznia 
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 W minioną sobotę, 25 lutego 
na stoku „Złoty Groń” w Istebnej 
odbyły się V Mistrzostwa Gminy 
Pawłowice w Narciarstwie Alpej-
skim. Zawodnicy i zawodniczki 
rywalizowali w sześciu kategoriach 
wiekowych. – Każdy miał dwa 
przejazdy, a do klasyfikacji generalnej 
brano pod uwagę lepszy z osiągniętych 
czasów – wyjaśnia Jan Krosny, tre-
ner klubu Alpino.

Slalomem po mistrzostwo!
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Zawodnikom towarzyszyła 
sprzyjająca aura – było słonecznie  
i niezbyt mroźno. Narciarzom kibi-
cowały licznie zgromadzone rodziny.

Trasa giganta okazała się wyma-
gająca i nie wszyscy ukończyli swoje 
przejazdy. Tym większe gratulacje 
należą się kilkulatkom, które pokaza-
ły sportowy pazur, dzielnie omijając 
ustawione na trasie bramki. 

Najlepszymi zawodnikami mi-

strzostw okazali się Jacek Zając 
oraz Kalina Paszyna. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii odebrali 
dyplomy i puchary. Organizatora-
mi zawodów byli Klub Sportowy 
Alpino oraz Urząd Gminy Pawłowi-
ce. Klub Sportowy Alpino dziękuje 
wszystkim sponsorom za pomoc  
w organizacji zawodów.  

Sabina Bartecka
Poniżej wyniki zawodów:

Chłopcy do 10 lat:   1) Jan Zając   2) Kacper Markowicz 3) Maksymilian Bandura 
Dziewczyny 11 - 13 lat:  1) Dorota Chroń  2) Wiktoria Bandura  3) Alicja Gruca
Chłopcy 11 – 13 lat:  1) Patryk Zając  2) Piotr Stanieczko   3) Szymon Okopa
Dziewczyny 14 – 19 lat:  1) Kalina Paszyna   2) Olimpia Paleolog  3) Kamilla Nowak 
Chłopcy 14 – 19 lat:  1) Szymon Domin   2) Mateusz Stanieczko  3) Jacek Chroń
Kobiety 20 - 35 lat:  1) Bożena Kusak-Krosny 2) Mirosława Porwisz 3) Barbara Domin 
Mężczyźni 20 – 35 lat:  1) Adam Brandys   2) Jarosław Domin   3) Michał Góra 
Kobiety 36 – 50 lat:  1) Agata Tucka-Marek  2) Sylwia Gruca   3) Wioleta Stanieczko 
Mężczyźni 36 – 50 lat:  1) Jacek Zając   2) Bartłomiej Pytel   3) Zbigniew Laskowski
Kobiety 50 +:   1) Stefania Stanieczko  2) Grażyna Mołdrzyk  3) Bogumiła Domin
Mężczyźni 50 +:   1) Marian Stanieczko  2) Ireneusz Domin   3) Lesław Bubiak
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