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Szlaban na rynku

Park rozkopany

Odbiory trwają

Podczas sesji ustalono taryfy za 
wodę i ścieki, które będą obowiązywać 
od kwietnia 2015 r. do marca 2016 
r. Opłata abonamentowa  dla ponad 
90 proc. odbiorców nie ulega zmianie  
i będzie wynosić 8,48 zł brutto. Woda 
dla gospodarstw domowych pozosta-
nie na niezmienionym poziomie 4,48 
zł brutto. Opłata za odbiór ścieków  
w grupie K1 (gospodarstwa indywi-
dualne) wzrośnie o 5 groszy z 4,43 
zł na 4,48 zł brutto za 1 m sześc.. 
Poprzednia cena obowiązywała od 
01.04.2012 r. W grupie K2 (odbiorcy 
przemysłowi) opłata wzrośnie z 7,02 
zł na 8,10 zł brutto. Nowe taryfy w 
tabelce.

W kolejnej uchwale ustalono cen-
nik stawek usług świadczonych przez 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanali-
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Sesja Rady Gminy – 24 lutego
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zacji. Zakład postanowił bowiem roz-
szerzyć katalog usług świadczonych 
na rzecz mieszkańców. Klient będzie 
miał teraz możliwość uzyskania 
kompleksowej obsługi, począwszy 
od wydania warunków włączenia do 
wykonania przyłączy oraz przepro-
wadzenia odbiorów. Wprowadzono 
również nowe usługi, takie jak: za-
mknięcie przyłącza na zasuwie na 
okres zimowy oraz przywrócenie 
zasilania. Możemy również zamówić 
pogotowie wodociągowe do napełnie-
nia basenu ogrodowego. Będzie nas 
to kosztować 65 zł za godzinę plus 
zużyta woda. Inne stawki z cennika: 
demontaż wodomierza 100 zł, wyko-
nanie przyłącza wodociągowego i ka-
nalizacyjnego przez brygadę GZWiK 
- 500 zł. Pełny cennik znajdziemy na 

stronie internetowej zakładu.
Dotacje na drogi

W związku z rozstrzygnięciem 
przez Powiatowy Zarząd Dróg  
w Pszczynie przetargu na przebudowę 
ul. Zawadzkiego w Golasowicach oraz 
remont ul. Kasztanowej i Wiejskiej  
w Jarząbkowicach, uległo zmniej-
szeniu dofinansowanie udzielone 
przez gminę z 1 mln zł do 650 tys. 
zł. Pozostałe środki (350 tys. zł) gmi-
na zamierza przekazać Powiatowi 
Pszczyńskiemu na budowę chodnika 
przy ul. Zebrzydowickiej w Piel-
grzymowicach. Będzie to trzeci etap 
inwestycji, realizowany na docinku 
od ul. Jasnej do ul. Zielonej. Kolejne 
środki (25 tys. zł) przekazano na let-
nie utrzymanie dróg, a dokładniej na 
koszenie poboczy dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie naszej gmi-
ny.  Takie dotacje były przekazywane 
również w poprzednich latach.  

Będziemy głosować 
w Centrum Kultury

W związku z oddaniem do użytku 
budynku Centrum Kultury w Pawło-
wicach, do nowego obiektu przenie-
sione zostały siedziby obwodowych 
komisji wyborczych  nr 1, nr 2  i nr 
3 w Pawłowicach. Komisje nr 1 i nr 
2 znajdowały się w budynku urzędu 
gminy, a komisja nr 3 w budynku 
OSP.

Sabina Bartecka

Ulica Partyzantów to wąska i kręta droga położona na 
granicy Krzyżowic i Boryni. Gminy Pawłowice i Jastrzębie 
– Zdrój porozumiały się ze sobą, aby wspólnymi siłami 
przystąpić do naprawy. Zamierzają pozyskać dofinanso-
wanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Środki pozwolą wyremontować 3 - kilometrowy 
odcinek oraz przebudować sieć telefoniczną. W ramach 
prac planowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz 
utwardzenie pobocza z kostki betonowej w miejscach, gdzie 
znajduje się najwięcej domostw. Jeżeli samorządom uda się 
pozyskać dofinansowanie, to remont wykonany zostanie 
w przyszłym roku. bs

Partyzantów do remontu
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W rozmowach uczestniczyli 
przedstawiciele Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, Powiatowego Zarządu 
Dróg, dwóch firm realizujących inwe-
stycję (M-Silnice A.S. z Husowy koło 
Pardubic w Republice Czeskiej, IMB 
Podbeskidzie Sp. z o. o. w Skoczo-
wie) oraz Urzędu Gminy Pawłowice. 
Przybyli również mieszkańcy ulic: 
Wspólnej, Rolników i Dąbrowskiej.

Rozmowy dotyczyły planowa-
nego przebiegu robót i związanych  
z inwestycją utrudnień w ruchu. 
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Zamknięcie ul. Zjednoczenia w rejo-
nie wiaduktu kolejowego nastąpi już  
w maju. Droga będzie nieprzejezd-
na, zarówno dla samochodów, jak 
i pieszych. Jest to warunkiem ko-
niecznym wykonania skrzyniowych 
konstrukcji żelbetowych nowego, 
poszerzonego wiaduktu kolejowe-
go. Objazd dla samochodów został 
wyznaczony drogą krajową, nato-
miast dla pieszych będą kursowały 
busy Gminnej Komunikacji Lokalnej.  
Z powodu zamknięcia tego odcinka 

drogi spodziewać się można sporych 
utrudnień w ruchu, ale inwestycja 
jest niezwykle skomplikowana z po-
wodu przebudowy wielu elementów 
infrastruktury technicznej i innej 
możliwości nie ma.       

W praktyce dla kierowców ozna-
cza to ciągłe zmiany. Czyli objazd 
nie będzie wyznaczony jeden sta-
ły, tylko zmieniać się będzie wraz  
z postępem prac. I tak też będzie na 
każdym etapie budowy obwodni-
cy Pawłowic. W połowie czerwca 
mają rozpocząć się prace związa-
ne z przebudową skrzyżowania  
ul. Zjednoczenia z DW 938. W miej-
scu tym powstanie rondo. Mieszkań-
cy ul. Stawowej mają mieć zapewnio-
ny dojazd do swych posesji. 

Jeszcze w tym roku planowany 
jest remont dalszego odcinka drogi 
DW 938, biegnącego po grobli między 
stawami. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w najbliższym czasie ogłosi przetarg 
na roboty wykonawcze. Gminie 
udało się uzyskać zapewnienie, że  
w czasie robót samochody ciężarowe 
nie będą jeździć drogami gminnymi, 
jak to miało miejsce podczas wcze-
śniejszego remontu, kiedy to tiry do-
słownie rozjeżdżały nasze drogi. Aby 

tiry nie próbowały skrócić sobie trasy, 
postawione zostaną bramownice. 

Budowa obwodnicy trwa od stycz-
nia. Na razie jednak nie jest ona uciąż-
liwa dla mieszkańców. Roboty ruszą 
pełna parą wiosną. Jak wiadomo 
warunki atmosferyczne przy takich 
inwestycjach są jednym z najważ-
niejszych czynników, który decyduje 
o tempie przebiegu prac. Obecnie 
wykonywane są ściany oporowe w 
rejonie łącznicy dla samochodów, 

które pojadą z Katowic do Jastrzę-
bia. Mur będzie utrzymywał korpus 
dwupasmówki.   

W następnych miesiącach miesz-
kańcy będą musieli uzbroić się w cier-
pliwość. Czekają ich objazdy i duże 
utrudnienia w ruchu. Jest jednak na 
co czekać, bo przypominamy, że bu-
dowa obwodnicy Pawłowic, jest jedną 
z kluczowych inwestycji od wielu lat.

Sabina Bartecka
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Grupa K1 4,15 4,48 

Grupa K2 7,50 8,10
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Taryfa za  ścieki od 1.04.2015 do 31.03.2016
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Pod koniec stycznia Rada Miasta 
Jastrzębie – Zdrój podjęła uchwałę 
o wystąpieniu z Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego. Ja-
strzębie jest udziałowcem strategicz-
nym Związku, bo posiada 53 proc. 
udziałów. Gmina Pawłowice należy 
do Związku od 1992 roku i ma  
w nim 6,86 proc. udziałów. MZK 
obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin. 
Są to: Żory, Suszec, Czerwionka – 
Leszczyny, Marklowice, Mszana, 
Pszów, Radlin, Rydułtowy, Pawło-
wice i Jastrzębie – Zdrój – miasto 
przestanie być członkiem MZK od  
1 stycznia przyszłego roku. 

Czy to koniec MZK?    
19 lutego, z inicjatywy wójta 

Franciszka Dziendziela, pawłowicki 
urząd gminy odwiedzili włodarze 
miast i gmin, które są członkami 
MZK. W spotkaniu wzięli udział: 
Piotr Galus – zastępca wójta gminy 
Marklowice, Marek Hawel – zastępca 
burmistrza Pszowa, Wiesław Jani-
szewski – burmistrz miasta Czer-
wionka-Leszczyny, Barbara Magiera 
– burmistrz Radlina, Kornelia Newy 
– burmistrz Rydułtów, Marian Paw-

Co dalej z autobusami MZK?

las – wójt gminy Suszec, Waldemar 
Socha – prezydent Żor i Mirosław 
Szymanek – wójt gminy Mszana. 

Włodarze gmin zastanawiali się, 
jak zapobiec ewentualnym trud-
nościom, które mogą pojawić się 
w świadczeniu usług transportu 
zbiorowego po odejściu Jastrzębia. 
Uważają, że konieczny jest projekt 
głębokiej restrukturyzacji PKM, któ-
rego właścicielem jest MZK. Firmie 
PKM, która od 40 lat obsługuje ko-
munikację autobusową w Jastrzębiu 
i regionie rybnickim, grozi upadłość 
po tym, jak przegrała ona przetarg na 
dalszą obsługę linii autobusowych. 
Przez najbliższe dziesięć lat, od 1 maja 
tego roku, pasażerów ma wozić war-
szawski Warbus.

11 marca planowane jest kolejne 
spotkanie samorządowców. Wte-
dy też zapadną ostateczne decyzje 
dotyczące ewentualnego wystąpie-
nia z MZK czy też innego sposobu 
organizacji transportu zbiorowego. 
Do końca czerwca każda gmina 
będąca udziałowcem MZK może 
podjąć uchwałę o wystąpieniu z jego 
struktur ze skutkiem od 1 stycznia 

2016 roku.
Bez względu na ostateczny sposób 

rozstrzygnięcia tych problemów, 
gmina Pawłowice jest przygotowa-
na na utrzymanie ciągłości usług 
komunikacyjnych dla pasażerów 
zarówno na terenie gminy, jak i poza 
jej granicami.  

Ile dopłacamy do MZK?
Do MZK gmina Pawłowice do-

płaciła w ubiegłym roku 722 tys. 
zł. Stawka za tzw. wozokilometr 
realizowany na terenie naszej gminy 
wynosiła 4,40 zł. Autobusy MZK 
przejechały w ciągu roku 164 tys. 
kilometrów. Dla porównania auto-
busy Gminnej Komunikacji Lokalnej 
wykonały 400 tys. kilometrów 
przy dopłacie do wozokilometra na 
poziomie 2,60 zł. Ogółem gmina 
przekazała na transport zbiorowy  
z własnego budżetu prawie 1,6 mln 
zł. Jednak przez ostatnie 10 lat nakła-
dy na komunikację uległy znacznemu 
zwiększeniu. Dopłata do wozokilo-
metra wzrosła przez te 10 lat prawie 
trzykrotnie! 

Sabina Bartecka

Samochody marki Dacia Dokker są 
fabrycznie nowe i umożliwią podró-
żowanie pięciu lub siedmiu osobom. 
Obsługą taksówek zajmuje się Sebastian 
Kempny, mieszkaniec Pawłowic, który 
odpowiada również za komunikację 
lokalną w gminie Pawłowice. – W tak-
sówkach będzie można korzystać z inter-
netu, a taryfy zostały tak skalkulowane, 
aby były konkurencyjne w stosunku do cen 
innych przewoźników – mówi.

Za kilometr jazdy zapłacimy 2,7 zł. 
Będą obowiązywać zniżki dla stałych 
klientów. Za przejazd będzie mogli za-
płacić gotówką lub kartą płatniczą. Stałe 
ceny będą obowiązywać na trasach do 

Taksówki  
"���"�,"�&�&;�

Strony doszły do kompromisu  
w większości kwestii m.in. w spra-
wie czternastej pensji, która ma być  
w połowie stała, a w połowie 
uzależniona od sytuacji finanso-

Żor, Jastrzębia czy Pszczyny. 
Auta są przystosowane do przewozu 

dzieci. W bagażniku zmieści się wózek, 
a dla dzieci są specjalne siedziska, dzięki 
którym będą podróżować bezpiecznie.   

Miejsca postoju taksówek znajdują 
się w centrum przesiadkowym, przy 
kopalni oraz w rejonie lodowiska. 

Taksówkę możemy zamówić 
dzwoniąc pod numer: 533 420 
420 lub 32/ 4 420 420. Cennik  
i dodatkowe informacje znajdziemy 
na stronie internetowej www.taxi-
karolinka.pl. bs     

Jest porozumienie. 
Górnicy wrócili do pracy 
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wa pięciodniowy tydzień pracy.  
Następnym ważnym elementem 
porozumienia, jest deklaracja stro-
ny związkowej odrobienia strat 
związanych z ograniczeniem wy-
dobycia podczas akcji strajkowej. 
Przypomnijmy, że strajk w kopal-
niach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
trwał od 28 stycznia. Rozpoczął się 
po ogłoszeniu przez zarząd planu 
oszczędnościowego. W czasie pro-
testu w spółce wstrzymane było 
wydobycie węgla.  Według zarządu, 
każdy dzień protestu kosztował 
spółkę 27 mln zł strat w przycho-
dach. Ponieważ protest trwał 17 
dni, spółka straciła około 459 mln 
złotych.

Prezes JSW Jarosław Zagórowski, 
którego odejścia domagali się górni-
cy, sam złożył rezygnację. Została 
ona przyjęta na posiedzeniu rady 
nadzorczej we wtorek, 17 lutego. 
Decyzją rady nadzorczej pełniącym 
obowiązki prezesa JSW jest dotych-
czasowy zastępca prezesa zarządu 
ds. technicznych Jerzy Borecki. To 
postać znana w naszej gminie. Je-
rzy Borecki w latach 2010 – 2013 
pełnił obowiązki dyrektora KWK 
„Pniówek”. Jednocześnie ogłoszono 
konkurs na nowego prezesa Spółki.   

Sabina Bartecka

wej firmy. Z kolei czternastka za 
ubiegły rok ma zostać wypłaco-
na w dwóch ratach. Rozszerzo-
no też tydzień pracy kopalni do  
6 dni, ale każdy z górników zacho-
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1 marca wprowadzony zostanie tzw. e-bilet. Pasażerowie komunikacji 
organizowanej przez MZK w Jastrzębiu będą mogli do końca czerwca 2015 
roku używać również dotychczasowych biletów papierowych. - Po upły-
wie tego terminu tradycyjne bilety stracą swoją ważność - wyjaśnia Benedykt 
Lanuszny, dyrektor biura MZK.

Karta może być spersonalizowana i służyć do zapisu e-biletów okre-
sowych, jednak będzie istniała możliwość wykorzystania jej także jako 
elektronicznej portmonetki. Wydawana będzie na podstawie prawidłowo 
wypełnionego wniosku. Będzie można ją nabyć i ładować w Biurze Obsłu-
gi Klienta, Punktach Doładowań Biletów (20 punktów rozmieszczonych 
na całym obszarze działania MZK), serwisie internetowym SDK oraz  
w Kioskach Doładowań (15 kasowników doładowujących umieszczonych  
w urzędach miasta/gminy). Z przejazdów zakodowanych na karcie imiennej 
będzie mógł skorzystać wyłącznie właściciel e-karty.

Z kolei drugi rodzaj karty - elektroniczna portmonetka będzie służyła 
do biletów jednorazowych. Będzie ona bez zdjęcia i danych personalnych. 
Będzie ją można nabyć w ponad 100 punktach sprzedaży na terenie działania 
MZK (m.in. w kioskach), ale również w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie 
MZK, Punktach Doładowań Biletów, serwisie internetowym (w przypadku 
spersonalizowanej portmonetki - posiadając konto na ww. serwisie) oraz 
w terminalach doładowujących. - Za pomocą portmonetki będziemy mogli 
zapłacić za przejazd kilku osób jednocześnie, za przewóz zwierząt, bagażu itp. 
– dodaje dyrektor.

Na razie nie jest znane dokładne rozmieszczenie punktów sprzedaży 
e-biletów czy punktów doładowań. Wiadomo, że w naszej gminie będą 
takie dwa, w tym jeden na poczcie w Pawłowicach  

MZK uruchomił specjalną stronę internetową o e-bilecie. Znajdują się 
tam wszystkie ważne informacje dotyczące tego czym jest e-karta, jak ją 
nabyć, doładować i co zrobić w przypadku utraty. Ponadto możemy zapo-
znać się z aktualnym cennikiem, regulaminami oraz dostępnymi prezenta-
cjami całego systemu. Na zmiany w komunikacji miejskiej, czyli montaż 
monitoringu w autobusach i wprowadzenie e-biletu oraz elektronicznych 
tablic na przystankach, władze MZK pozyskały 14,7 mln złotych dotacji 
z Unii Europejskiej.

Sabina Bartecka

E-bilety 
i inne nowości
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Średni wynik uzyskany przez szó-
stoklasistów gminy Pawłowice pod-
czas ubiegłorocznego ogólnopolskiego 
sprawdzianu to 28 punktów na 40 
możliwych - wynika z informacji opu-
blikowanych przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. Tak wysoki wynik 
klasyfikuje nasze szkoły znacznie po-
wyżej średniej województwa śląskiego 
i jest najwyższy pośród wszystkich 
gmin powiatu pszczyńskiego.

Sprawdzian, zwany kompeten-
cyjnym, ma kontrolować nie tylko 
wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. 
Ma ocenić, w jakim stopniu opano-

Sprawdzian szóstoklasisty
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wał on czytanie, pisanie, logiczne 
rozumowanie, korzystanie z infor-
macji i wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce (w tym liczenie).Najlepiej 
sprawdzian w naszej gminie napisali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Pawłowicach (30,57 pkt. i 29,50 
pkt. – uczniowie mający trudności  
w nauce) oraz Szkoły Podstawowej  
w Pielgrzymowicach (29,28 pkt.). 
Wyniki uzyskane w 2014 roku są 
prawie we wszystkich szkołach dużo 
wyższe niż rok wcześniej. 

W 2014 roku uczniowie po raz 
ostatni pisali sprawdzian według for-
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Konkurs odbył się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Pawłowicach pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Pawłowice.

Uczniowie musieli rozwiązać test 
leksykalno - gramatyczny i wykazać 
się wiedzą z zakresu kultury, geo-
grafii, historii, polityki, sportu, filmu  
i muzyki krajów niemieckojęzycz-
nych. Najwięcej punktów zdobył 
Przemysław Wadas i to on został 
zwycięzcą konkursu. - Naukę języka 
niemieckiego rozpocząłem w klasie piątej 
szkoły podstawowej. W gimnazjum re-
alizuję indywidualny program nauczania 
języka niemieckiego i uczęszczam na 
dodatkowe zajęcia – przyznaje gim-
nazjalista.

Uczniowie pod opieką Mireli Po-
lnik, nauczycielki języka niemiec-
kiego, przygotowują się do różnych 

konkursów niemieckojęzycznych. 
W bieżącym roku szkolnym Patryk 
Kubieniec, Przemek Wadas i Mateusz 
Wiatrok zdobyli wyróżnienie w Ogól-
nopolskim Konkursie Przedmiotowym 
z Języka Niemieckiego „Pingwin 
2014”. W ubiegłym roku szkolnym 
Przemek Wadas i Natalia Humska 
uzyskali tytuły laureatów w Ogólno-
polskim Konkursie Przedmiotowym  
z Języka Niemieckiego „Panda 2014”, 
a Patryk Kubieniec zdobył wyróżnienie 
w tym konkursie.

Uczniowie mają możliwość spraw-
dzenia, doskonalenia i zastosowania  
w praktyce swoich umiejętności ję-
zykowych, ponieważ od dwóch lat 
w PG2 są organizowane wycieczki do 
krajów niemieckojęzycznych. Gim-
nazjaliści zwiedzili Berlin i Wiedeń,  
a w czerwcu pojadą do Drezna i Lipska.
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muły obowiązującej od 2002 roku. Od 
tego roku obowiązują nowe zasady 
sprawdzianu. Będzie się on składał  
z dwóch części. Pierwsza z nich spraw-
dzać będzie wiadomości i umiejętności 
z języka polskiego i z matematyki,  
w tym wykorzystywanie wiadomości 
i umiejętności z tych przedmiotów  
w kontekście historycznym lub przy-
rodniczym. Drugą częścią egzaminu 
będzie test ze znajomości języka ob-
cego. Wyniki sprawdzianu w nowej 
formule wyrażane będą w procentach. 
Do sprawdzianu uczniowie przystąpią 
1 kwietnia. bs

Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec nauki w szkołach Gminy Pawłowice w 2014 roku

Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec nauki w szkołach w 2014 roku
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Ponad 160 gości balu, wystrzało-
we kreacje, dobra muzyka i dosko-
nała zabawa - tak w skrócie można 
opisać bal „na 100 dni przed maturą” 
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uczniów ZSO w Pawłowicach.
Nie zabrakło podziękowań dla 

wychowawców klas oraz rodziców, 
bez których zabawa by się nie udała. 

Z drugiej strony dyrekcja szkoły  
i przedstawiciele rady rodziców ży-
czyli uczniom powodzenia na matu-
rze. Zgodnie z tradycją bal otworzył 

polonez. Uczniowie przygotowali się 
do tego szczególnego tańca wyjątko-
wo dobrze. Nikt się nie pomylił, choć 
choreografia nie należała do prostych.  
Studniówkowy wieczór niewątpliwie 
miał swój klimat. Zanim młodzież 
na dobre oddała się zabawie - nie za-
brakło części artystycznej, w której 
uczniowie przedstawili scenki zwią-
zane z życiem szkoły. Nawiązali w 
nich do sytuacji zapamiętanych z lat 
nauki. - To był niezapomniany wieczór, 
inny niż wszystkie. Nasza studniówka 
miała niepowtarzalny klimat – przy-

znaje Sabina Losa z Wisły Małej. 
- Zabawa była wyjątkowo uda-

na. Najbardziej wytrwali opuścili 
salę o 5.30 – mówi Dawid Czembor  
z Mnicha, który wspólnie z Domini-
ką Kozak, prowadził część oficjalną 
studniówki. 

Piątkowy wieczór był jednym  
z ostatnich ważnych dni, w którym 
społeczność ZSO w Pawłowicach spo-
tkała się w takim gronie. Następnym 
razem w komplecie uczniowie stawią 
się już na maturze. 

Sabina Bartecka



Racje Gminne 5

	A��	B��E�

zdj. bs
zdj. bs

zdj. bs

zdj. bs

	��!"������#���$&!�
na zebraniach wiejskich

6@��$�	������	����/����������������/������������	"��/��	(����)�����	����)�
���	(����
���
'��	�
�	(��	"��
�����"�����������������)���,���������)������������	"��/��	(����)���	����/���
"����"����������
���9&������!��"�	���)����&�	���)����
�	�����
��!��

������#��%��!�	���	(�
���	(
������4	"��
�	����	���	�(	���
�(�������������$������	�����"��!��	�����%��!��	����$���%�
�����������
#%��������	��	���	�������#�	��!��	��
����������
	(��9�	����/����#����������	����
�	�����
��$��������	"��
���)�!����	����"���!��	(���%������
	�������	����/�&��!������

 Krzyżowice – 23 lutego

Zebranie zostało zdominowane przez sprawy dotyczące szkód górni-
czych i planowanej dalszej eksploatacji węgla pod Krzyżowicami. Sołtys 
Beata Wala zaprosiła na spotkanie przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej oraz kopalń Pniówek i Borynia. Przybyły cztery osoby, które 
dość szczegółowo omówiły plany kopalń dotyczące wydobycia węgla 
w Krzyżowicach. Z przekazanych informacji wynika, że do 2016 roku 
wydobycie prowadzone będzie na 2 ścianach, a możliwe osiadanie terenu 
ma wynieść maksymalnie 2,3 m. Projektowane są dwa kolejne pokłady 
węgla do wydobycia w kolejnych latach, ale nie są jeszcze prowadzone 
żadne prace przygotowawcze i wiele wskazuje na to, że jeden z tych pokła-
dów nie będzie w ogóle brany pod uwagę z uwagi na trudności związane  
z ewentualnym wydobyciem złoża. Główna niecka osiadań przewidywa-
na jest 200 metrów na północ od szkoły. Są to tereny upraw rolniczych. 
Szkody mogą pojawić się na ul. Śląskiej (na odcinku do pierwszych za-
budowań mieszkalnych). Poinformowano, że kopalnia „Pniówek” przy-
gotowuje się do dużej inwestycji, jaką będzie podniesienie i uszczelnienie 
wałów na Pszczynce. Do połowy roku powinien zostać przygotowany 
projekt prac budowlanych i kopalnia będzie mogła wystąpić o pozwolenie 
na budowę. Prace w pierwszym etapie rozpoczną się od zabezpieczenia 
nośności gruntów, na których posadowiony jest wał. Kolejnym krokiem 
będzie przebudowanie skrzyżowania ul. Zwycięstwa i Ligonia. W związku  
z tym przygotowywane są pozwolenia na rozbiórkę 4 budynków, w tym 
tzw. „Bajki”. Od strony kopalni Borynia szkody będą mniejsze a osiadanie 
terenu przewidywane jest na poziomie do 10 cm. Szerzej o planach wydo-
bywczych kopalni napiszemy w kolejnym wydaniu gazety. W artykule 
zostanie umieszczona również mapka pokazująca prowadzone wydobycie 
i miejsca szkód. 

W czasie zebrania mieszkańcy zwrócili się do radnych gminnych i po-
wiatowych, aby w sprawach dotyczących kopalni mieli na uwadze przede 
wszystkim dobro mieszkańców i ochronę ich interesów. Kolejne wnioski 
dotyczyły budowy chodnika przy ul. Ligonia – inwestycję uznano za prio-
rytetową. Postulowano także o ograniczenie ruchu samochodów ciężaro-
wych na ulicy Zwycięstwa oraz o dokładne przedstawienie mieszkańcom 
projektu przebudowy ulicy Partyzantów. Planowane jest w tej sprawie 
spotkanie w Domu Ludowym. Mieszkańcy zwrócili się również o zamon-
towanie słupów odblaskowych przy ul. Śląskiej, aby ułatwić poruszanie 
się samochodem w godzinach wieczornych i nocnych.    

Wszystkie wnioski mieszkańców zgłaszane podczas zebrań zostały 
spisane i będą przekazane do urzędu w celu ich przeanalizowania i moż-
liwości realizacji. 

Sabina Bartecka

Pawłowice – 16 lutego

Zebranie, które odbyło się w auli „Przylądek talentów”, zdo-
minowane zostało przez sprawy dotyczące budowy obwodnicy. 
Mieszkańcy nie zgadzają się na planowane zmiany w organizacji 
ruchu – przede wszystkim na brak możliwości jazdy na wprost 
od Pszczyny do Pawłowic na skrzyżowaniu ulicy Pszczyńskiej  
z dwupasmówką. Proponowano wprowadzić ograniczenia tylko dla 
samochodów ciężarowych, natomiast ruch osobówek pozostawić bez 
zmian, aby mieszkańcy mogli dojechać do centrum bez konieczności 
wjeżdżania na obwodnicę. – Teraz do centrum mamy 2 km, a gdybyśmy 
chcieli jechać obwodnicą droga wydłuży nam się do ponad 5 km – zauwa-
żyła mieszkanka Kolonii Studzieńskiej. – Z drogi korzystają nie tylko 
kierowcy, ale również piesi. Co z nimi?

Obawy mają również rolnicy. W rejonie ulicy Pszczyńskiej 
znajdują się grunty rolne o sporej powierzchni. Mieszkańcy muszą 
dojeżdżać do pól ciągnikami, kombajnami i maszynami rolniczymi. 
Jak jednak wrócą po zakończeniu pracy do swojego gospodarstwa, 
skoro przejazd na wprost nie będzie możliwy? 

Nastroje uspokoiły się dopiero, kiedy wójt zapewnił o podejmo-
wanych działaniach mających na celu utrzymanie przejazdu dla 
samochodów do 3,5 tony oraz planowanych remontach dróg go-
spodarczych w rejonie skrzyżowania, które umożliwią mieszkańcom 
dojazd do centrum Pawłowic.

Kolejne poruszone sprawy dotyczyły przepełnionego parkingu 
przy Urzędzie Gminy i kłopotów z zaparkowaniem samochodu.  
Mieszkańcy po raz kolejny sprzeciwili się planowanej likwidacji 
przewiązek na drodze krajowej DK 81, które mają duże znaczenie dla 
rolników uprawiających pola po obu stronach drogi. Kolejna zgło-
szona sprawa dotyczyła kolejek do okulisty w przychodni zdrowia 
w Pniówku.  – Żeby dostać się do lekarza, trzeba ustawić się do kolejki 
już o 5.00 rano, a i tak nie mamy pewności, że zostaniemy przyjęci. Wy-
starczyłoby jednak wprowadzić zapisy na określony termin i wyznaczoną 
godzinę, aby rozwiązać problem – mówiła oburzona mieszkanka.

Golasowice – 19 lutego

Zebranie w Golasowicach okazało się jednym  
z najdłuższych. Emocje wzbudziła sprawa kanali-
zacji, a właściwie „smrodu”, który mieszkańcy ul. 
Korczaka i sąsiednich terenów odczuwają od kilku 
lat. Wójt gminy Franciszek Dziendziel wyjaśnił, że 
do rozwiązania problemu konieczna jest przebudowa 
urządzeń kanalizacyjnych według przygotowywa-
nego projektu. Potrzebna jest jednak do tego dobra 
wola prywatnych właścicieli działek, a nie wszyscy 
wyrazili zgodę na wejście w teren robotników. Zanim 
te sprawy nie zostaną uregulowane, GZWiK będzie 
ograniczało niedogodność za pomocą chemicznego 
neutralizatora zapachu. – Słyszymy o tym od kilku lat, 
ale te środki nie działają – stwierdził jeden z mieszkań-
ców. – Konieczne są inne natychmiastowe działania, bo 
tego „zapachu” nie da się wytrzymać. 

Kolejne sporawy dotyczyły dróg i oświetle-
nia. Mieszkańcy ul. Dąbrowskiej złożyli wniosek  
o przebudowanie drogi. Inne wnioski dotyczyły 
utwardzenia bocznego odcinka ul. Kraszewskiego, 
wybudowania punktów świetlnych na ul. Konop-
nickiej przy okazji projektowania prac remontowych 
oraz utwardzenia pobocza przy ul. Reja, aby dzieci 
mogły bezpiecznie wracać ze szkoły do domu. Pojawił 
się również temat przywrócenia przystanku przy 
ośrodku zdrowia oraz ograniczenia ruchu samocho-
dów ciężarowych na drodze w kierunku Cieszyna. 
Poza tym mieszkańcy wnioskowali o zmniejszenie 
liczby kursów komunikacji lokalnej w dni wolne 
od nauki, ponieważ zdarzają się kursy z niewielką 
ilością pasażerów. 

Wyborca, który zmieni miej-
sce pobytu przed dniem wyborów, 
może zwrócić się do urzędu gminy  
o wydanie zaświadczenia o prawie do 
glosowania. Żeby móc wziąć udział  
w wyborach, należy to zrobić do  
8 maja. 

Wyborca otrzyma dwa zaświadcze-
nia: zaświadczenie o prawie do głoso-
wania w dniu pierwszego głosowania 
oraz zaświadczenie o prawie do głoso-
wania w dniu ponownego głosowania. 

Wkrótce 
wybory 
Prezydenta RP
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Jeżeli wyborca zmieni miejsce zamiesz-
kania po pierwszej turze, czas na złoże-
nie wniosku jest dłuższy - do 22 maja. 

W przypadku utraty zaświadcze-
nia, niezależnie od przyczyny, nie 
będzie możliwe otrzymanie kolejnego 
zaświadczenia, ani wzięcie udziału  
w głosowaniu w obwodzie właściwym 
dla miejsca stałego zamieszkania.

Dodatkowych informacji udziela 
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 32/ 
4756 344.

Podczas spotkania omawiano spra-
wy związane z funkcjonowaniem 
oświaty. Wójt Gminy Franciszek Dzien-
dziel poinformował zebranych o pla-
nach gminy dotyczących utworzenia 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Od 
września uczniowie mogliby uczyć 
się w klasach sportowych piłki noż-
nej, a być może od kolejnego roku 
również w klasach pływackich. Żeby 
klasy mogły powstać, musi zgłosić się 

Narada z dyrektorami

odpowiednia liczba uczniów. Gmina 
przymierza się również do zagospoda-
rowania poddasza w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr  
1 w Pawłowicach z przeznaczeniem 
na sale lekcyjne czy bazę noclegową 
dla dzieci przyjeżdżających do Pawło-
wic na obozy lub zawody sportowe.  
W planach jest także rozbudowa szko-
ły w Pielgrzymowicach o 2 lub 4 sale 
lekcyjne. Pojawił się również  pomysł 

przeniesienia biblioteki publicznej do 
budynku szkoły. Na potrzeby biblioteki 
można byłoby zaadaptować niewyko-
rzystywany garaż.

Spotkanie zakończyło się inaczej iż 
zwykle…, bo dyrektorzy zanim wrócili 
do szkół udali się do Centrum Kultury. 
Po nowym obiekcie oprowadził ich 
Przemysław Poloczek – dyrektor GOK 
Pawłowice, który zachęcał do współpra-
cy i korzystania z bogatej oferty zajęć. bs  
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Chęć kształcenia praktycznego wyrazili również właściciele poniższych zakładów
(prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny):

Do tej pory z sukcesami prowa-
dzimy kształcenie w Liceum Ogólno-
kształcącym (100 proc. naszych ab-
solwentów zdało egzamin maturalny  
w 2014 roku) oraz w technikum w za-
wodzie technik górnictwa podziemne-
go (w 2014 roku pawłowickie techni-
kum znalazło się wśród 20 najlepszych 
techników w województwie śląskim 
w rankingu Kuratorium Oświaty w 
Katowicach). Wykorzystując doświad-
czenie i wiedzę planujemy rozwijać  
w naszej szkole szkolnictwo zawodowe 
na poziomie technikum oraz zasadni-
czej szkoły zawodowej, jednocześnie 
dbając o wysoki poziom kształcenia  
w liceum ogólnokształcącym.

Jaką szkołę wybrać 
po gimnazjum?

Nie ma gotowej recepty na to, kto 
powinien kształcić się w liceum ogól-
nokształcącym, a kto w technikum 
bądź w zasadniczej szkole zawodowej. 
Jeżeli uczeń gimnazjum ma aspiracje, 
możliwości i motywację do długoletniej 
nauki, dobrze jeśli zdecyduje się na 
naukę w liceum ogólnokształcącym, 
a następnie podejmie studia. Jeżeli jed-
nak nie chce się długo uczyć, albo nie 
pozwala mu na to sytuacja osobista, 
powinien wybrać kształcenie zawodo-
we – w zależności od umiejętności – na 
poziomie technikum lub zasadniczej 
szkoły zawodowej. Ukończenie tych 
dwóch typów szkół nie zamyka drogi 
na studia, a jednocześnie daje możli-
wość zdobycia umiejętności i kwali-
fikacji zawodowych już na poziomie 
szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie 
bardzo cenieni i poszukiwani na rynku 
pracy są wykwalifikowani pracow-
nicy, którym niejednokrotnie dużo 
łatwiej zdobyć pracę niż absolwentom 
szkół wyższych. Nie każdy uczeń ma 
predyspozycje do kształcenia ogólnego. 
Może mieć za to uzdolnienia manualne, 
techniczne i praktyczne, które prede-
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stynują go do wykonywania zawodu.
Niestety w wyniku reformy edu-

kacji w końcu lat dziewięćdziesiątych 
szkolnictwo zawodowe w Polsce, 
zarówno na poziomie technikum, 
jak i zasadniczej szkoły zawodowej, 
utraciło na znaczeniu, prestiżu i trosce 
państwa. Powstało bardzo wiele szkół 
ogólnokształcących i uczelni wyższych 
oferujących kierunki humanistyczne. 
W wyniku tego w ostatnich latach na 
polskim rynku pracy zaczęło brakować 
wykwalifikowanych pracowników. 
Wiele szkół oferujących kształcenie 
zawodowe, stanowiące zaplecze rynku 
pracy, dające z jednej strony uczniom 
wysokie prawdopodobieństwo za-
trudnienia, zaś przedsiębiorstwom 
wykwalifikowanych pracowników, 
zostało w ciągu kilkunastu ostatnich 
lat zlikwidowanych. Dziś na nowo 
podejmowane są próby odtworzenia 
modelu kształcenia zawodowego, 
który kiedyś w Polsce z powodzeniem 
funkcjonował.
Dualny system kształcenia 

zawodowego w Pawłowicach
Od 1 września 2015 r. w ZSO im. 

Jana Pawła II w Pawłowicach powsta-
nie Zasadnicza Szkoła Zawodowa,  
w której uczniowie będą kształcić się 
w oddziale wielozawodowym, opar-
tym na systemie dualnym. Polega on 
na równoległym kształceniu w szkole 
zawodowej i kursach zawodowych 
(wiedza teoretyczna) oraz kształce-
niu praktycznym w zakładzie pracy 
(bezpośredni kontakt z przedsiębior-
stwem). W tym systemie kształcenie 
zawodowe jest ściśle dostosowane do 
oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz 
pozwala uczniom na płynne przejście 
od nauki w szkole do czynnego ży-
cia zawodowego. W Europie system 
dualnego kształcenia zawodowego 
realizowany w szkołach zawodowych 
i technicznych różnego szczebla – tak-

Poniżej harmonogram Dni Otwartych dla gimnazjalistów u lokalnych pracodawców

że wyższych, odgrywa znaczącą rolę  
w kilku krajach, takich jak:

• Szwajcaria – 87 % uczniów szkół 
zawodowych i technicznych 
uczestniczy w dualnym systemie 
kształcenia zawodowego,

• Niemcy – 69 % uczniów szkół 
zawodowych i technicznych uczy 
się zawodu w dualnym systemie 
kształcenia.

 Państwa, w których dominuje 
dualny system kształcenia zawodo-
wego mają dobrze przygotowanych 
do wejścia na rynek pracy młodych 
ludzi oraz gospodarkę na wysokim 
poziomie. 

Podjęliśmy współpracę z pra-
codawcami z naszej gminy
Planując rozwój kształcenia za-

wodowego w gminie Pawłowice, bie-
rzemy pod uwagę głos pracodawców 
funkcjonujących na naszym lokalnym 
rynku pracy. Bardzo ważne jest dla 
nas skorelowanie oferty edukacyjnej 
szkoły z potrzebami lokalnych przed-
siębiorców kształcących uczniów  
w wielu różnych zawodach. Wielu  
z nich zadeklarowało chęć zapewnienia 
praktycznej nauki zawodu w różnych 
specjalnościach, np. piekarz, cukiernik, 
fryzjer, stolarz, sprzedawca, mechanik, 
lakiernik, ślusarz, spawacz, kowal, 

kelner, elektryk, elektromonter, mon-
ter instalacji sanitarnych i centralnego 
ogrzewania. 

W marcu część pracodawców  
z naszej gminy zorganizuje u siebie 
„Dni Otwarte”, w czasie których 
uczniowie gimnazjów zainteresowani 
nauką zawodu, będą mogli zobaczyć 
zakład, zapoznać się z charakterystyką 
zawodu, obowiązkami, korzyścia-
mi nauki itd. Jest to bardzo ważne  
w kontekście dokonania świadomego 
wyboru swojej kariery zawodowej. 

Andrzej Wowra
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Pawłowicach

Użytkownicy systemów iOS i An-
droid mogą już korzystać z mobilnej 
aplikacji Ekomuzeum „Żabi Kraj”. 
Umożliwia ona poznanie dziedzictwa 
przyrodniczego, kulturalnego i histo-
rycznego siedmiu gmin należących 
do „Żabiego Kraju”. Są to: Chybie, 
Dębowiec, Strumień, Skoczów, Ze-
brzydowice (powiat cieszyński), 
Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice.

Aplikacja mobilna pozwala użyt-
kownikom poznać specyfikę regionu, 
jest też bazą zawierającą mnóstwo 
informacji praktycznych. Najważniej-
sze obiekty podzielone są na kategorie 
(m.in. muzea, noclegi, kuchnia lokal-
na), znajdziemy tutaj również najcie-
kawsze trasy turystyczne (rowerowe 
oraz nordic walking), cykliczne impre-
zy, najważniejsze wydarzenia, a także 
mapy. Interesujące nas punkty może-
my sami zaznaczyć za pomocą opcji 
„Planer”. Dzięki aplikacji dowiemy 

��#���,�>9��^�
Zwiedzaj mobilnie

się, gdzie możemy skosztować regio-
nalnych smakołyków, poznamy też 
przyrodę, tradycję, sztukę i rzemiosło. 
Ponieważ program wykorzystuje 
technologię GPS, widzimy pozycję 
użytkownika i lokalizację obiektów. 
Działa on w trybie online i offline.  
„Ekomuzeum” został utworzony 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Dolina Karpia oraz Lokalną Grupą 
Rybacką „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora ry-
bołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”.

Szczegóły dotyczące Ekomuzem 
„Żabi Kraj”, a 
także samą apli-
kację można zna-
leźć na stronie: 
www.ekomu-
zeumzabikraj.pl.
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Pszczyńska drogówka podsumo-
wała 2014 rok i sytuacja nie wygląda 
dobrze. Na drogach zginęło więcej 
osób, a do tego drastycznie wzrosła 
liczba pijanych kierowców! W 2014 
roku w powiecie doszło do 134 wy-
padków, w których zginęło 12 osób. 
Policja zatrzymała 403 nietrzeźwych 
kierowców. Jedna czwarta wypad-
ków, do których doszło na terenie 
całego powiatu, miała miejsce w naszej 
gminie. Śmierć poniosły osoby w róż-
nym wieku, także młodzi mieszkańcy 
naszej gminy. W maju w Pawłowi-
cach zginął 25-letni kierowca volvo,  
w lipcu w Pielgrzymowicach 25-letni 
rowerzysta. W listopadzie na war-
szowickim odcinku dwupasmówki 
został potrącony śmiertelnie 22-latek 
z Pawłowic.

- Takich przypadków, i podobnych, 
można byłoby przytoczyć mnóstwo 
– mówi asp. Karolina Błaszczyk, 
rzecznik KPP w Pszczynie. – Powody 
są zazwyczaj takie same - brak pokory 
na drodze, nadmierna prędkość, alkohol 
i brawura.

Najbardziej niebezpiecznymi miej-
scami w naszej gminie są wyjazdy 
z osiedla na drogę do Jastrzębia oraz 
rejon skrzyżowania dwupasmówki 
z drogą w kierunku Cieszyna. Tam 
najczęściej dochodzi do wypadków  
i kolizji, i w tych miejscach powin-
niśmy zachować szczególną czuj-
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ność. - Wysłaliśmy pismo do zarządcy 
drogi wskazujące na wzrost zagrożenia  
z wnioskiem o podjęcie jak najszybszych 
działań w kierunku poprawy bezpieczeń-
stwa - dodaje. 

Plagą na naszych drogach wciąż są 
pijani kierowcy. Tu liczba 288 w 2013 
r. wzrosła do 403. - Czyli każdego dnia 

po drogach naszego powiatu poruszał się 
przynajmniej jeden kierowca „na podwój-
nym gazie” – mówi policjantka.

Policyjne statystyki dotyczą jednak 
tylko kierowców, których złapano na 
jeździe po wypiciu alkoholu. Jaki jest 
to odsetek pijanych kierowców w ogó-
le? Ilu takich osób nie udało się zatrzy-
mać funkcjonariuszom „drogówki”.

Policja prosi mieszkańców o na-
tychmiastową informację, gdy za-
uważymy, że ktoś nie panuje nad 
swoim autem i podejrzewamy, że 
może kierować nim po wypiciu alko-
holu. – W takiej sytuacji należy skon-
taktować się z oficerem dyżurnym i podać 
numery rejestracyjne pojazdu. Zazwyczaj 

takie zgłoszenia kończą się ujęciem 
sprawcy - dodaje Karolina Błaszczyk.        

Niepokojące jest także w takich 
sytuacjach zjawisko ucieczek przed 
patrolem policji i kierowanie bez 
uprawnień lub z ciążącym sądowym 
zakazem kierowania pojazdami me-
chanicznymi. Najbardziej spektaku-
larnym okazał się policyjny pościg 
ulicami osiedla w Pawłowicach, kiedy 
to 33-latek z dawką 2 promili alko-
holu w organizmie urządził sobie rajd 
pomiędzy blokami.

Na koniec podsumowania warto 
jeszcze wspomnieć o stłuczkach. 
Mundurowi do tego rodzaju zdarzeń 
wyjeżdżali aż 821 razy, co w prostym 
przeliczeniu daje jakieś 68 kolizji na 
miesiąc na terenie powiatu. W naszej 
gminie do kolizji dochodziło co drugi 
dzień. 

Sabina Bartecka
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Co nowego 
w dowodzie?

Od 1 marca dowód osobisty mo-
żemy wyrobić w wybranym, najbliż-
szym urzędzie, niezależnie od adresu 
zameldowania. Dotychczas można to 
było zrobić tylko w urzędzie właści-
wym dla naszego miejsca zameldo-
wania. Odbiór nowego dokumentu 
nastąpi w tym samym urzędzie,  
w którym został złożony wniosek. Ko-
lejnym ułatwieniem jest to, że wniosek 
można złożyć w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego. 
Natomiast osoba niepełnoletnia będzie 
mogła złożyć wniosek (samodzielnie, 
bez rodzica) już 30 dni przed datą 18. 
urodzin. Wcześniej musiała czekać do 
osiągnięcie pełnoletniości. 

W nowym dowodzie pojawi się 
szereg nowych zabezpieczeń - m.in. 
dwukrotnie powtórzone zdjęcie posia-
dacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne 
farby. Dzięki temu znacznie trudniej 
będzie go sfałszować. 

Z dowodu osobistego zniknie adres 
zameldowania co spowoduje że, przy 
zmianie meldunku nie trzeba będzie 
wymieniać dowodu. W dowodzie nie 
będzie także informacji o kolorze oczu 
i wzroście ani podpisu posiadacza. 

Fotografia, która będzie wykorzy-
stywana w dowodzie osobistym będzie 
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taka sama jak ta, która obowiązuje 
w paszportach. Zdjęcie dołączone do 
wniosku powinno być wykonane nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku.

! Ważne !
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Co jeszcze się zmieni?
Odpis aktu stanu cywilnego 
(urodzenia, śluby, zgony)

Do załatwienia wielu spraw ko-
nieczne są odpisy z aktów stanu 
cywilnego. Dotychczas odpis można 
było uzyskać tylko w tym urzędzie, 
w którym przechowywany był akt. 

Od 1 marca można udać się do 
wybranego urzędu stanu cywilnego  
i złożyć wniosek o odpis. Jeśli akt trze-
ba będzie wprowadzić do systemu, być 
może na odpis będzie trzeba poczekać 
kilka dni. 

Ślub poza urzędem 
– za 1 tys. zł

Od 1 marca przyszli małżonkowie 
będą mogli wziąć ślub poza urzędem 
stanu cywilnego. W dowolnym urzę-
dzie na terenie całego kraju para będzie 
musiała w tej sprawie złożyć wniosek 
do kierownika urzędu. Na miejsce 
ceremonii można wybrać, inne niż 
urząd miejsce, jednak trzeba wziąć pod 
uwagę, że musi być to miejsce gwa-
rantujące zachowanie powagi i donio-
słości ceremonii oraz bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników. Ostateczna 
decyzja będzie należała do kierownika 
USC. Wysokość opłaty dodatkowej 
za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński poza urzędem 
stanu cywilnego ustalona została na 
kwotę 1000 zł.

Nadawanie obcego imienia
Już wkrótce możliwe będzie rów-

nież nadawanie dzieciom imion obcego 
pochodzenia. Nadal będzie obowiązy-
wał przepis mówiący, że dziecku moż-
na nadać maksymalnie dwa imiona. 
Rodzice przy wyborze imienia będą 
musieli pamiętać, że nie może być ono 
zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmiesza-
jące. Decyzja o tym, czy zapropono-
wane przez rodziców imię spełnia wy-
magania przewidziane przez przepisy, 
należy do kierownika USC. 
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Wypadki w gminie Pawłowice

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu pszczyńskiego
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KULTURA

Maluszkowe kino po angielsku
 ��������������� �AA��.����$��$������������)����	��$

Raz w miesiącu, najmłodsze dzieci mogą spotkać się z bohaterami 
filmów wytwórni Walta Disneya. Tym razem dzieci zobaczą bajkę  
w wersji angielskojęzycznej. Będzie to „101 dalmatyńczyków”. Emisja 
poprzedzona zostanie wprowadzeniem przez anglistkę. Do „Maluszkowego 
kina” zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Będzie okazja, aby 
podszlifować język angielski.
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Koło Gospodyń Wiejskich oraz GOK Pawłowice zapraszają na uro-
czystość z okazji Dnia Kobiet. W programie występ artystyczny grupy 
musicalowej „eM”, poczęstunek i dobra zabawa.  

I���������������I�AA���-��,�������	�
Tomasz Białek - znany z m.in. z doskonałych wykonań arii operet-

kowych wystąpi podczas spotkania, które organizują KGW Golasowice  
i GOK Pawłowice. Będzie też ciepły poczęstunek i dobra zabawa.

H���������������I�AA��.����$��$������������)����	��$
W tym roku Dom Kultury przygotował wyjątkowy Dzień Kobiet. Panie 

wezmą udział w turniejach znanych z telewizji i zdobędą niezwykłe nagro-
dy. Zaproszenia w cenie 30 zł od osoby można zakupić w Domu Kultury 
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.30. Liczba miejsc ograniczona.

�A�������������� �AA��0	���$���(��-����0	���
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Podczas uroczystości organizowanej przez KGW Pawłowice i GOK Paw-

łowice wystąpią Dziecięcy Zespół Regionalny Pawłowice oraz Mały Ślązak 
Roku - Mikołajek Dziedzic. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet połączone jest 
z zebraniem sprawozdawczym.

����������������� �AA��������-����	���������	
Zebranie sprawozdawcze połączone z obchodami Dnia Kobiet organizuje 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach. O oprawę 
artystyczną spotkania zadbają grupa musicalowa „eM” oraz zespół „2+3”.

Szachowe Grand Prix
�7��������������+�AA��.����$��$������������)����	��$

Ligę Szachową czyli Szachowe Grand Prix rozegramy już po raz jede-
nasty. W cyklu odbędzie się 6 turniejów, a pierwszy z nich odbędzie się 
14 marca. Aby wziąć udział w zawodach, należy zapisać się przed rozpo-
częciem turnieju. Terminy kolejnych spotkań: 18 kwietnia, 16 maja, 19 
września, 17 października, 14 listopada. Organizatorem, pomysłodawcą 
i głównym sędzią imprezy jest instruktor szachowy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pawłowicach Marek Kobiela. Kontakt telefoniczny: 787 152 
536, e-mail: chessmarko@interia.pl.

Klub Seniora o modzie
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Klub Seniora w marcu rozmawiać będzie o modnym sposobie życia 
oraz o tym jak zmienialiśmy się w ostatnich 40 latach. Prosimy o przy-
niesienie fotografii lub innych drobiazgów z tego okresu. Wstęp wolny! 
Zapraszamy.   

Teatrzyk o smoku
6A��������������� �AA��.����$��$������������)����	��$

Zapraszamy najmłodsze dzieci na zabawną historię opowiadającą  
o dobrodusznym smoku Kubie, od którego wszyscy domagają się, żeby 
był okrutny i zły. Pewnego dnia w kraju wybucha wojna - do granic 
państwa zbliża się okrutny wojownik Brumbrun. Co się stanie z mieszkań-
cami królestwa i ze smokiem? Dowiecie się oglądając pełną humoru bajkę  
w wykonaniu Teatru A z Gliwic. Dzieci mają wstęp wolny, rodzice płacą 10 zł.

Wielkanocne jajo
6E��������.����$��$������������)����	��$

Do 25 marca przyjmowane będą prace w corocznym konkursie pla-
stycznym organizowanym przez GOK Pawłowice. Technika wykonanych 
prac jest dowolna. Prace można składać w Domu Kultury w Pawłowicach 
Osiedlu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00. Zachęcamy 
do udziału. 
|}�A,��*9#�
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Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-

nych zapraszamy do udziału w XVII edycji Konkursu Wiedzy o Gminie 
Pawłowice. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Tegoroczna 
edycja konkursu koncentrowała się będzie między innymi wokół tematów 
związanych z działaniem samorządów. Regulamin oraz karta zgłoszenia 
na stronie internetowej GOK.

x���$�����9*
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Jak co roku Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzić będziemy wraz 
z wychowankami domów pomocy społecznej, uczniami szkół specjalnych 
oraz uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej z sąsiednich miejscowości. 
Teatr Ruchu i Animacji TRiA zaprezentuje przedstawienie pt. „Calineczka”.
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- Naszą pieszą wędrówkę rozpoczęli-
śmy w położonej na Zaolziu Bystrzycy. 
Strome podejście dało się we znaki, ale 
przepiękne widoki z rozległych polan 
na szczycie były zdecydowanie warte 
wysiłku – mówią uczestnicy.

Po odpoczynku w czeskim schro-
nisku na Filipce rozpoczęła się dalsza 
wędrówka w kierunku Wielkiego 
Stożka, gdzie podziwiano beskidzkie 
szczyty, po Babią Górę włącznie. 
Ostatni etap był przejściem w kie-
runku Wielkiego Soszowa i powrót 
ponownie na czeską stronę do miej-
scowości Nydek, gdzie na piechurów  
czekał już autokar. Wspólnie poko-
nano około 13 km! 

Zapraszamy na kolejne wyjazdy 
z PTTK, szczegóły na www.pttk.
pawlowice.pl.

13 km po górach

W programie wycieczki, która odbędzie się 7-8 
marca, zaplanowano 2,5- godzinny pobyt w Termach 
Bukowiny Tatrzańskiej, nocleg, obiadokolację, śnia-
danie oraz obiad w dniu powrotnym. Zapisy wraz 
z wpłatą 170 zł od osoby przyjmuje Alicja Wziętek. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Sołectwa Warszowic.

Wycieczka do 
Bukowiny 

���9��$#���'�
4�����(��.
�����"�	���-��������	
�	�J�	-
���&� �� 0	
����&� -��	���� '��������
����
��$(	��(�������K8��'�LM�*1*041N-
-��J2�������	����/�&�,��
��������	� Do udziału w jarmarku gmina zaprasza koła gospodyń 

wiejskich, szkoły, rękodzielników, rzemieślników, wy-
twórców produktów lokalnych i stowarzyszenia z naszego 
regionu.

Termin zgłaszania wystawców mija 20 marca. 
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży podczas jar-

marku można uzyskać w Referacie Infrastruktury Komunal-
nej pod numerem tel. 32 47 56 332. 

Wystawców 
zapraszamy 
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- Z Murmańska przez Sankt Peters-
burg, Moskwę, aż do Soczi i z powrotem 
do Polski. Chciałem zobaczyć, czy w Rosji 
wciąż podróżuje się z cebulą, bimbrem  
i słoniną – mówi Mieczysław Bieniek, 
emerytowany górnik z Katowic. Ten 
były górnik strzałowy z Katowic na 
emeryturze postanowił poznać świat. 
- W Singapurze budowałem krematoria, 
w Indonezji byłem rybakiem, w Indiach 
pomocnikiem mleczarza, a w Ekwadorze 
myśleli, że jestem księdzem – opowiada.

Z wyjazdu do Soczi nie był jednak 
zadowolony. - Dotarłem tam dwieście 
dni przed igrzyskami. Myślałem, że 
więcej tam zobaczę. W górach porządku 
pilnowało wojsko, w mieście panowały 
pośpiech i panika. Traktowali mnie jak 
szpiega. I miałem wypadek. Jechałem 
zobaczyć wioskę olimpijską. Na nowej 
drodze ze świeżym jeszcze asfaltem, 
droga się pode mną zapadła i wpadłem  
w wielką, trzymetrową dziurę. Na 
szczęście w błoto i w piach, więc się tylko 
mocno poobijałem. Zostałem jednak bez 
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wróciłem do domu w połowie września 
– śmieje się.

Chęć podróżowania i poznawania 
świata drzemie w nim od dawna.  
W pierwszą podróż na koniec świata 
wybrał się już w wieku 7 lat. Wspól-
nie z kolegą poszedł zwiedzać Francję 
– myślał, że za hałdą węgla znajdzie 
Lazurowe Wybrzeże, o którym 
opowiadał mu dziadek. - Przeszliśmy 
jedną, drugą, trzecią hałdę, ale morza nie 
było. W końcu zasnęliśmy gdzieś w krza-
kach aż znalazła nas policja – śmieje 
się. - Gdyby ktoś powiedział mi wtedy, 
że zwiedzę 4 kontynenty, odwiedzę 117 
krajów, to kazałbym mu iść do lekarza. 
Jednak jak ktoś bardzo czegoś pragnie, 
to nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. 

Pan Bieniek to łowca przygód, któ-
ry potrafi o nich barwnie opowiadać. 
Można go słuchać godzinami. Podczas 
spotkania w bibliotece dotarliśmy do 
Soczi. A gdzie tam inne państwa?

Mamy nadzieję, że hajer odwiedzi 
nas znowu i zachęcamy do przeczy-
tania jego książek. Można je znaleźć 
w bibliotekach publicznych w całej 
gminie. 

Sabina Bartecka

aparatu fotograficznego. 
Hajer podróżuje po świecie na ro-

werze. - Lubię przygody, lubię jazdę na 
rowerze i chciałem zobaczyć Soczi.  Wy-
ruszyłem z Katowic pod koniec kwietnia, 
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Drużyna wystąpiła w składzie: 
Małgorzata Pękal (skip), Ewa Nogły, 
Kornelia Masny i Paulina Frysz. Był 
to pierwszy występ naszych za-
wodniczek w finałach mistrzostw 
Polski. Rozgrywki okazały się trudne 
i wymagające. W pierwszym meczu 
reprezentantki Warszowic spotkały 
się z aktualnymi mistrzyniami Pol-
ski AZS PŚ KŚ Gliwice. Spotkanie, 
niestety, nie było udane i zakończyło 

���!��9<�]

się przegraną 1:5. Poraż-
ką zakończył się mecz  
z drużyną z Sopotu, dopiero  
z POS Łódź to nasze za-
wodniczki „nadawały” 
ton, wygrywając 8:2. 
Taki bilans sprawił, że 
dziewczęta w spotkaniu  
o brązowy medal ponow-
nie spotkały się z łodzian-
kami. I tym razem poka-
zały, że zasłużenie należy 
się im trzecie miejsce i 
brązowy medal. Mecz wy-
grały 8:2.
… i najmłodszą mi-

strzynię Polski 
Na tym nie koniec mi-

łych informacji z Krynicy. 
Na mistrzostwach niespo-
dziewanie zadebiutowała 
9-letnia Magdalena Her-

man, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Warszowicach.

Dziewczynka niemal w ostatniej 
chwili zastąpiła zawodniczkę AZS 
Gliwice, która z powodu choroby 
nie mogła wziąć udziału w mi-
strzostwach. Było to możliwe, gdyż 
Magda jest córką trenera klubu. 
Dziewięciolatka podczas swojego de-
biutu od razu stanęła na najwyższym 
podium! Ponieważ dziewczęta AZS 

Gliwice wygrały całe mistrzostwa, 
nasza młoda curlerka miała możli-
wość „posmakowania” złota, stając 
się najmłodszą mistrzynią Polski  
w historii curlingu... 

To duży sukces Damiana Herma-
na, trenera KS Warszowice i koordy-
natora szkolenia młodzieży na Śląsku. 
Podczas tych zawodów mógł on nie 
tylko cieszyć się z osiągnięć dwóch 
trenowanych przez siebie drużyn, ale 
również z udanego występu swojej 
córki oraz zdobycia I miejsca w kla-
syfikacji województw. Gratulujemy  
i składamy wyrazy uznania! bs 

Stypendia w wysokości 380 zło-
tych miesięcznie zostały przyznane 
na okres dziesięciu miesięcy. Nato-
miast nagroda sportowa w wyso-
kości 2,3 tys. zł została wypłacona 
jednorazowo. - To pomoc dla naszych 
zawodników w kontynuacji sportowej 
kariery oraz nagroda za dotychczasowe 
osiągnięcia. Wszystkim sportowcom 
gorąco kibicujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów - mówi wójt Franciszek 
Dziendziel. 

Stypendia sportowe przyznawane 
są od 2008 roku. Do tej pory wrę-
czono 11 nagród oraz 84 stypendia. 
Otrzymali je zawodnicy, którzy 
zdobyli od I do V miejsca na mi-
strzostwach świata, Europy, Polski 
lub zakwalifikowali się do udziału  
w igrzyskach olimpijskich czy repre-
zentowali Polskę w turnieju finało-
wym Mistrzostw Świata lub Europy 
w zespołowych grach sportowych  

Stypendia sportowe 
dla najlepszych zawodników

w kategoriach młodzieżowych.  
W wyznaczonym terminie (do 

końca grudnia 2014 roku) złożono 6 
wniosków. Komisja Stypendialna na 
swym posiedzeniu postanowiła poło-
wę z nich rozpatrzyć pozytywie. Sty-
pendia sportowe otrzymali Wojciech 
Ulatowski oraz Jacek Rokita. Wojtek 
jest zawodnikiem Uczniowskiego 
Klubu Pływackiego Unia Oświęcim  
i zdobył II miejsca w Letnich Mistrzo-
stwach Polski Juniorów 16 lat na 
dystansie 400 m stylem zmiennym. 
Zawody odbyły się w Gorzowie Wiel-
kopolskim.  

Jacek Rokita trenuje curling  
w Klubie Sportowym Warszowice. 
W kwietniu ubiegłego roku zdobył 
brązowy medal podczas Mistrzostw 
Polski w Curlingu. – O zajęciach cur-
lingu dowiedziałem się od kolegi – mówi. 
– Kolega przestał chodzić, a ja zostałem. 
Nie na darmo mówi się, że curling to 

takie szachy na lodzie. Ta dyscyplina 
jak żadna inna wymaga maksymalnego 
skupienia i koncentracji. Trzeba mieć sta-
lowe nerwy. Ostatni zagrywający może 
przesądzić o wyniku całego spotkania.      

Nagrodę sportową otrzymał Szy-
mon Ostrowski. Zawodnik LKS 
Pszczyna zdobył IV miejsce w Halo-
wych Mistrzostwach Polski Juniorów 
w biegu na 3000 m. Zawody odbyły 
się w Spale. Szymon studiuje automa-
tykę i robotykę w Gliwicach, a wolny 
czas i weekendy poświęca na treningi. 
– Bieganie jest również moja pasją – 
opowiada mama stypendysty. – Biorę 
udział w biegach ulicznych i na któreś  
z zawodów zabrałam syna. Poradził so-
bie znakomicie. Mówiono, że ma olbrzy-
mi potencjał. Poradzono nam, aby zaczął 
trenować w klubie. Tak w 2010 roku 
trafiliśmy do Pszczyny. Cieszę się, że  
z sukcesem godzi studia z treningami. 

Sabina Bartecka

Każdego dnia basen odwiedzało 
prawie 400 osób, a łącznie przez całe 
ferie w „Wodnym Raju” pływało 5,6 
tys. osób.

Rekordy biło też lodowisko. Jeszcze 
nigdy pawłowicka ślizgawka nie była 
tak licznie odwiedzana przez miesz-
kańców. Przez całe ferie z obiektu 
skorzystało prawie 4 tys. osób, czyli 
282 osoby każdego dnia. Niedzielne 
dyskoteki i promocyjne ceny biletów 
z pewnością przyczyniły się do  więk-
szego niż zwykle zainteresowania tą 
formą zimowego wypoczynku.

��*�!������#�����
i lodowisku

Wykorzystywane były również 
pozostałe obiekty GOS. W grocie sol-
nej relaksowało się ponad 600 osób 
(45 każdego dnia), a hala sportowa 
tętniła życiem od rana do wieczora, 
głównie za sprawą miłośników piłki 
nożnej.

Wiosną piłkarze przeniosą się do 
hali pod namiotem znajdującej się na 
osiedlu w Pawłowicach. Od 2 marca 
lodowisko jest już nieczynne. Nastąpi 
okres rozmrażania i przygotowywa-
nia obiektu do sezonu wiosna – lato. 
bs
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WIOSENNA PROMOCJA 
REKLAM 
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Informacje:

32 472 25 70
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 

czynny całą dobę

W budynku Urzędu Gminy zo-
stanie uruchomiony punkt przyj-
mowania zeznań podatkowych.  
W punkcie, poza pobraniem dru-
ków zeznań podatkowych wraz 
z załącznikami i uzyskaniem po-
trzebnych informacji jak wypełniać 
zeznania, będzie można także zło-
żyć zeznanie.

Punkt Obsługi Podatnika, obsłu-

Akcja PIT
giwany przez pracowników 
urzędu skarbowego czynny 
będzie w następujących termi-
nach:

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

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

�f���F��	�
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1 proc. podatku

Możesz przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz orga-
nizacji społecznych i klubów sportowych działających w naszej 
gminie. Wykaz organizacji znajdziesz na www.pawlowice.pl.

Przypominamy, że do 31 marca, nie 
czekając na wezwanie z Urzędu Gminy, 
użytkownik wieczysty powinien uiścić 
opłatę roczną należną z tytułu użytko-
wania nieruchomości gruntowej. Po tym 
terminie będzie musiał zapłacić odsetki.

Wysokość opłaty rocznej pozostaje  
w tej samej wysokości, co rok wcześniej, 
o ile nie zostało wysłane powiadomienie  
o zmianie kwoty.

Wpłaty należy dokonać na indywidu-
alnie przyporządkowane konto w Ban-

ku Spółdzielczym w Pawłowicach 
z adnotacją: „Dotyczy wieczystego 
użytkowania”.

Niezależnie od wprowadzonych 
„indywidualnych kont bankowych”, 
wpłat można także dokonać na konto 
Urzędu Gminy Pawłowice nr 49 8447 
0005 0000 0013 2000 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach. Szcze-
gółowych informacji udziela Referat 
Księgowości i Budżetu, tel.32 475326.

Opłata za użytkowanie wieczyste 

�H>����
,���

Grasują złodzieje 

Sprzedam
ziemniaki jadalne

różowe i żółte
tel. 32 47 23 329
tel. 798 373 337

Zniszczył kamerę

Nieznany sprawca 
zniszczył zewnętrzną ka-
merę monitoringu skle-
pu przy ul. Boryńskiej  
w Warszowicach, powo-
dując straty w wys. 500 
zł. Do wandalizmu doszło 
16 lutego kilka minut po 
północy. 

Z terenu stacji paliw przy ul. Świer-
czewskiego w Pawłowicach nieznany 
sprawca skradł 4 butle z gazem o war-
tości 600 złotych. Kradzież miała miejsce  
13 lutego o godz. 20.00. 

Następnego dnia złodziej grasował  
w rejonie ul. Stawowej. Z terenu budowy 
skradziono elektronarzędzia: piłę spalino-
wą, strug elektryczny, dwie wiertarko 
– wkrętarki oraz wiertarkę udarowej  
o łącznej wartości około 7 tys. złotych.

18 lutego, kwadrans po 14.00, miało 
miejsce włamanie do mieszkania przy 

ul. Polnej. Skradziono pieniądze i złotą 
biżuterię.  

Złodziej skusił się również na tele-
fon komórkowy Samsung S3 Galaxy 
wartości 600 złotych. Telefon pozosta-
wiono w otwartym samochodzie przy  
ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach. Do kra-
dzieży doszło 20 lutego o godz. 17.00.    

Nie udała się  natomiast próba wła-
mania do wiaty garażowej przy ul. 
Wyzwolenia w nocy z 15 na 16 lutego. 
Złodzieje zostali spłoszeni przez właści-
cielkę domu.  

o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części działki nr 1625/77 
położonej w Warszowicach w gminie 
Pawłowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 
Dz. U. z 2015 poz. 199), oraz art. 39 ust. 
1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Pawłowice uchwały nr IV/25/2015 
z dnia 27 stycznia 2015 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
działki nr 1625/77 położonej w Warszo-
wicach, mapa 2 na rogu ul. Kolejowej i ul. 

OGŁOSZENIE
Gajowej w gminie Pawłowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać 
wnioski do przedmiotowego postępo-
wania do 27 marca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej do Urzędu Gmi-

ny Pawłowice, 43-250 Pawłowice,  
ul. Zjednoczenia 60,

• ustnie do protokołu w Referacie Go-
spodarki Przestrzennej Geodezji i Mie-
nia - Urzędu Gminy Pawłowice, 43-
250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60,

• za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail: gmi-
na@pawlowice.pl

Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Pawłowice.

1. Spółka Wodna w Pawłowicach

Przewodniczący Spółki Wodnej w Pawłowicach:   
Andrzej Jański

Telefon kontaktowy:  515 458 111

Składki na Spółkę Wodną wynoszą 12 zł od 
każdej posesji oraz 2 zł za każdy rozpoczęty hektar 
gruntów.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe nr 
47 8447 0005 0000 0811 2000 0001 w Banku Spół-
dzielczym w Pawłowicach lub u Przewodniczącego 
Spółki Wodnej do 15 marca br. w miejscu poboru 
I raty podatku od nieruchomości.

2. Spółka Wodna w Warszowicach

Przewodniczący Spółki Wodnej w Warszowicach:   
Grzegorz Goraus

Telefon kontaktowy: 606 851 821 
lub 535 409 912

Składki na Spółkę Wodną wynoszą 12 zł od 
każdej posesji oraz 2 zł za każdy rozpoczęty hektar 
gruntów.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe 
nr 22 8447 0005 0005 7831 2000 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach lub u inkasenta, który 
zbiera składki do 15 marca br. w miejscu poboru 
I raty podatku od nieruchomości.

3. Spółka Wodna w Jarząbkowicach

Przewodniczący Spółki Wodnej w Jarząbkowicach: 
Andrzej Janos

Telefon kontaktowy:  501 372 620

Składki na Spółkę Wodną wynoszą10 zł od 
każdej posesji oraz 5 zł za każdy rozpoczęty hektar 
gruntów.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe 
nr 84 8447 0005 0004 8419 2000 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach lub u inkasenta, który 
zbiera składki do 15 marca br. w miejscu poboru 
I raty podatku od nieruchomości.

4. Spółka Wodna w Golasowicach

Przewodniczący Spółki Wodnej w Golasowicach: 
Andrzej Duda

Telefon kontaktowy:  511 650 628

Składki na Spółkę Wodną wynoszą 10 zł od każdej 
posesji oraz 5 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntów.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe 
Nr 75 8447 0005 0005 5114 2000 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach lub u inkasenta, który 
zbiera składki do 15 marca br. w miejscu poboru I raty 
podatku od nieruchomości.

5. Spółka Wodna w Pielgrzymowicach

Przewodniczący Spółki Wodnej w Pielgrzymowi-
cach: Henryk Opacki

Telefon kontaktowy:  517 773 835

Składki na Spółkę Wodną wynoszą 14 zł od każdej 
posesji oraz 2 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntów.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe 
nr 66 8447 0005 0004 7744 2000 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach lub u inkasenta, który 
zbiera składki do 15 marca br. w miejscu poboru I raty 
podatku od nieruchomości.

6. Spółka Wodna w Krzyżowicach

Przewodniczący Spółki Wodnej w Krzyżowicach: 
Rafał Zmełty

Telefon kontaktowy:  504 050 763

Składki na Spółkę Wodną wynoszą 10 zł od każdej 
posesji oraz 2 zł za każdy rozpoczęty hektar gruntów.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe 
nr 13 8447 0005 0007 6063 2000 0002 w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach.

7. Sołectwo Pniówek nie posiada Spółki   
    Wodnej

 Opracowano zgodnie z przekazanymi informa-
cjami od Przewodniczących Spółek Wodnych - stan 
na 16.02.2015 r.
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SPEŁNIJ 

MARZENIA
Z KREDYTEM

SUPER OKAZJA
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

GWARANTUJEMY
��������	
���	�
��
�	���
,P%M.#%'RS
K�+������������ ���������	��
K�+�����������&���	���	��� 
������ �
K�	������������
������ ���
K��������5������&��
K���	����������
�������	�����������(����
������3!����������

��������	
����
���������������� 

��������������������������������

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

1� ����
���������

�
�</�	���������#!�
+�
��%!=�CD!">!C

��� �2�	���
��������������
�
���
���������C
+�
��%!=�CD!>C$"

��� �2�	���
���������

�
��-����������
���]^
+�
��%!=�CD!!>D!

��� �2�	���
@��	������

B
������T����R
+�
��%!=�CC'%R#$

��� �2�	���
! �������

B
����+�T�-��S
Y����?�%
+�
��%!=�CC'%"$'

��"#�-���&��$*('�(�,/�3�%&'!$1 
����$)!$'(�%!���#6'&�8�

Poznania i Gniezna 

w dniach od 24-26.04.2015r.
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Anita
USŁUGI 

ROLNICZE

608 455 594
698 452 227

Oferujemy pełen zakres 
usług rolniczych:

-orka
-siew: zbóż, rzepaku, kukurydzy
-nawożenie RSM, wapnowanie
-ochrona i pielęgnacja upraw
-zbiór i transport płodów rolnych 
-usługi ładowarką teleskopową
-usługi wykaszarką wysięgnikową
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Program może okazać się hi-
tem stacji. „Mali Giganci” to talent 
show, którego gwiazdami będą dzieci  
w wieku od 4 do 12 lat utalentowane 
wokalnie, tanecznie, aktorsko lub 
recytatorsko. Uczestnicy podzieleni 
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zostaną na kilka drużyn, które będą 
rywalizować ze sobą. Program podbił 
już serca widzów w Hiszpanii i Ame-
ryce Łacińskiej, a teraz czas na Polskę.

Gospodarzem nowego show jest 
Filip Chajzer. W roli trenerów mło-
dych uczestników wystąpią: Olivier 
Janiak, Urszula Chincz, Czesław 

Mozil, Natalia Lesz, Aneta Todorczuk 
- Perchuć oraz Piotr Rubik.

Weronika, żeby dostać się do fi-
nału, musiała przejść dwa castingi  
w Katowicach i Warszawie. – Jesteśmy 
bardzo szczęśliwi i dumni. Weronika ma 
ogromny talent – mówi trenerka Ber-
nadeta Mikołajec z KS Active Pawło-
wice, w którym trenuje uczestniczka 
programu. 

To ona dwa lata temu wypatrzy-
ła ją podczas festynu w Pszczynie 
i zaprosiła do Pawłowic na zajęcia. 
Namówiła też zdolną tancerkę do 
udziału w castingu. Weronika ma  
9 lat i jest mieszkanką Pszczyny. Spe-
cjalizuje się w takich tańcach, jak: hip 
- hop i dancehall. – Ma to „coś”. Świet-
nie tańczy, na scenie wprost nie można 
od niej oderwać oczu. Oczywiście może 
liczyć na wsparcie klubu - odwiedzimy 
Warszawę, by kibicować i wspierać We-
rkę! - zapowiada instruktorka.

Zapraszamy czytelników do oglą-
dania zmagań małych gigantów!

Sabina Bartecka

Uroczystość, która odbyła się 19 
lutego, była wyjątkowa. Rozpoczęła 
ją uroczysta msza św. w kościele św. 
Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Na-
stępnie zaproszeni goście, uczniowie, 
nauczyciele oraz wszyscy pracownicy 
szkoły zgromadzili się w auli „Przy-
lądek Talentów”, aby wziąć udział  
w akademii z okazji Dnia Patrona.  
- Ks. Tomek był „przyjacielem wszyst-
kich”. Wszyscy go znali i cenili. Składam 
wyrazy uznania pani Róży Wuwer za 
to, że udało się jej wychować tak wspa-
niałego syna – mówił wójt Franciszek 
Dziendziel, przypominając historię 
wyboru patrona szkoły i związane 
z tym ogromne zaangażowanie 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Ks. Tomasz Wuwer był niezwykle 
charyzmatyczną osobą, otwartą na 
problemy młodych ludzi, ale też cie-
kawą świata. Jego olbrzymią pasją 
były podróże oraz fotografia. Dlatego 
szkoła od kilku lat organizuje kon-
kurs fotograficzny „Okiem młodego 
fotografa”, a jego wyniki ogłaszane 
są podczas uroczystości z okazji 
Dnia Patrona. W tym roku I miejsce 
zdobyła Aleksandry Glucklich z kl. III  
d za zdjęcie wykonane podczas waka-
cji w Ustce. Drugą nagrodę otrzymała 
Magdalena Muras za dmuchawce,  
a trzecie  ex aequo Agata Mach i Kac-
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per Pawełek. Wyróżniono: Mateusza 
Radajewskiego, Ewę Tątę oraz Wik-
torię Bandurę.

Jednak najważniejszą częścią tego 
dnia było przyznanie tytułu Przyja-
ciela Szkoły, nadawanego instytu-
cjom czy osobom, które w szczególny 
sposób wpływają na życie szkoły.   
W tym roku tym zaszczytnym ty-
tułem została uhonorowana Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Janusza Kor-
czaka w Pawłowicach. Dyplom ode-
brała dyrektor Bożena Herman, która 
wzruszona bardzo serdecznie podzię-
kowała w imieniu całej „jedynki” za 
wyróżnienie. Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłego w ubiegłym roku 
Przyjaciela Szkoły śp. Damiana Ga-
luska, wieloletniego wójta gminy 
Pawłowice.

Myślą przewodnią uroczystości 
było hasło „Anioły są wśród nas”. Na 
tej myśli oparto scenariusz  przedsta-
wienia przygotowanego przez Lidię 
Ponicką - Gosek oraz Annę Foks. 
Uczniowie w niezwykle wzruszający 
sposób opowiedzieli historię „Oskara 
i pani Róży”, czyli chorego na raka 
chłopca. Spektakl wzbogacili frag-
mentami tekstów ks. Tomasza Wu-
wera oraz „Małego Księcia”. Ważną 
w nim rolę odegrała muzyka. Usły-
szeliśmy piosenki, które swoją treścią 

podkreślały, jak ważne w naszym 
życiu są takie wartości, jak: miłość, 
przyjaźń oraz dobro. Akompania-
ment w wykonaniu uczniów (Jan 
Łomozik - wiolonczela, Magdalena 
Lucjan - instrumenty klawiszowe, 
Kacper Łomozik - gitara akustyczna 
oraz Bartłomiej Lucjan - gitara baso-
wa) był dopełnieniem spektaklu, któ-
ry zachwycił dojrzałością wykonania 
i wysokim poziomem artystycznym. 

Ks. Arkadiusz Wuwer, brat Pa-
trona, podkreślił ogromny potencjał 
szkoły- talenty fotograficzne, mu-
zyczne i aktorskie uczniów. Warto je 
pielęgnować i tworzyć z nich „markę 
szkoły”. - To już tyle lat. Każdego roku 
spotykamy się tutaj, i z wielką przyjem-
nością i dumą obserwuję jak rośniecie  
w mądrości. To dla mnie i naszej rodziny 
zaszczyt gościć w tym miejscu. 

Sabina Bartecka
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