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Twórcze kobiety Pawłowic

Krowie trojaczki 
w Krzyżowicach

Tak świętują 
panie!

W Golasowicach na imprezie zorganizowanej 
z okazji Dnia Kobiet bawiono się znakomicie. W ramach spotkań organizowanych przez GOK panie nauczyły się układać kwiaty.

Marek Plinta i jego trzy cielaczki.
W szkole jest fajnie - przekonują Daniel Arent i Wojtek Borgiel,

 pierwszaki z Krzyżowic.

Czytaj na stronie 7
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Początkowo mieszkańcy osiedla rozglą-
dali się zdezorientowani. Widzieli, że coś się 
dzieje, ale nie za bardzo wiedzieli, co takiego. 
– Jeżdżą tam i z powrotem. Mają jakieś kamery. 
Co robią, nie mam pojęcia – mówił nam miesz-
kaniec ul. Górniczej.

To właśnie przy blokach nr 12 oraz nr  
14-16 przy ul. Górniczej przeprowadzana 
jest naprawa wyznaczonego odcinka ka-
nalizacji deszczowej. – Cała sieć kanalizacji 
deszczowej jest w bardzo złym stanie. Rury pod 
wpływem szkód górniczych uległy licznym de-
formacjom. Widać na nich nieszczelności i pęk-
nięcia, a nawet wrastające korzenie roślin. Te 
uszkodzenia mimo że znajdują się stosunkowo 
głęboko pod ziemią, bo ok. 2,5 – 4 metry, powo-
dują, że zapada się kostka chodnika i powstają 
wyrwy w drogach – tłumaczy Krystyna Batko 
z Urzędu Gminy.

Bez kopania i utrudniania życia
Na osiedlu obyło się bez zrywania nawierzchni ulic oraz kopania 

kilkumetrowych dziur w ziemi. W wytyczonych pomiędzy blokami 
uliczkach pojawiły się specjalistyczne wozy wyposażone w roboty 
kanałowe z kamerami sprawdzającymi stan rur.

Znajdujący się na osiedlu 7-kilometrowy 
odcinek kanalizacji deszczowej trzeba na-
prawić w całości. Gminie udało się pozyskać 
dofinansowanie z KWK "Pniówek" do remon-
tu pierwszego odcinka. Kopalnia przekazała  
1 mln 200 tys. zł.

Pierwszy etap prac – jest ich w sumie 
sześć – zakończy się w maju. Gmina Pawło-
wice, po przeprowadzeniu analizy technicz-
nej uwarunkowań robót, zdecydowała się na 
bezwykopową metodę renowacji kanalizacji. 
Jak się później okazało - był to dobry po-
mysł! 

Remont przeprowadza specjalistyczna fir-
ma z Poznania przy użyciu nowoczesnych 
technologii, które w ogóle nie wymagają 
rozkopywania ulic i chodników. Na czym 
polega taka metoda? Wnętrza podziemnych 
kanałów są wykładane specjalnymi ręka-

wami z włókien szklanych, nasączonymi 
żywicą poliestrową, utwardzaną na miejscu 
budowy. Utwardzona wykładzina pełni rolę 
zastępczego przewodu, pokrywa pęknięcia  
i uszczelnia kanał. Objęty renowacją odcinek 
kanału musi być jednak uprzednio dokładnie 
oczyszczony. Za pomocą kamer TV prze-
prowadza się szczegółową kontrolę kanału, 
pozwalającą na dokonanie oceny jego stanu 
technicznego.

Dzięki tej nowatorskiej metodzie gminie 
udało się tym samym uniknąć sparaliżo-
wania życia mieszkańców. Nie narażono 
także na niebezpieczeństwo pieszych. Reno-
wacja rur metodą bezwykopową to również 
oszczędność czasu. 

Sabina Bartecka

W skrócie
Klimatyzatory 

w domu kultury
Cztery sufitowe klimatyzatory zo-

staną zamontowane w sali Osiedlowego 
Domu Kultury w Pawłowicach. Przetarg 
na wykonanie klimatyzacji wygrała fir-
ma z Krakowa. Chłodniej w sali zrobi się 
już na początku kwietnia. Wtedy bowiem 
mija termin realizacji inwestycji.

Dokumentacja zamku 
Dziesięć ofert wpłynęło na konkurs 

ogłoszony przez Urząd Gminy w Paw-
łowicach w sprawie odtworzenia doku-
mentacji zamku Reitzensteinów. Naj-
tańsza opiewała na 23 tysiące złote,  
a najdroższa na ponad 60 tys. zł. Wybra-
no pracownię Mado-1 z Rybnika, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę ceno-
wą. Przed nią trudne zadanie, bo trzeba 
przejrzeć wszystkie archiwa państwowe  
(w Pszczynie i Katowicach) oraz prywat-
ne rodziny Reitzensteinów, jeżeli istnie-
ją w ogóle jakieś dokumenty dotyczące 
zamku, który znajdował się w Pawło-
wicach aż do II wojny światowej. Efek-
tem mają być rzuty, układ budynku, 
rozmieszczenie pomieszczeń, wszystko 
co przybliży wygląd dawnej posiadło-
ści właścicieli dóbr pawłowickich. Firma  
z Rybnika ma na to czas do 30 września. 
Wtedy poznamy efekty poszukiwań. 
Utrwalenie obiektu, który zachował się 
jedynie na fotografiach i we wspomnie-
niach mieszkańców, ma duże znaczenie 
dla poznania historii naszej gminy. Na 
podstawie zebranych materiałów można 
będzie odtworzyć wygląd jednego z naj-
piękniejszych budynków naszej gminy, 
stworzyć jego makietę, którą będzie moż-
na wystawić w urzędzie czy parku. bs

Przetarg na przebudowanie ulic Kra-
szewskiego i Korczaka w Golasowicach 
oraz Powstańców i Sikorskiego w Piel-
grzymowicach wygrało konsorcjum firm  
z Ćwiklic i Golasowic. Zakres  robót obej-
muje naprawę nawierzchni jezdni na dłu-
gości 5 kilometrów oraz przełożenie istnie-
jących chodników.

O naprawę dróg gmina zabiegała od 
dawna. W końcu udało się pozyskać do-
finansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja 

Wiosna na drogach
W połowie marca rozpocznie się remont głównych dróg w Golaso-

wicach i Pielgrzymowicach. Prace prowadzone będą od skrzyżowa-
nia z DW 938 aż do ul. Groblowej w Pielgrzymowicach (z pominię-
ciem ul. Golasowickiej).

ma kosztować w sumie 4,4 mln zł, z czego 
połowa zostanie zwrócona z budżetu pań-
stwa. Udział Gminy Pawłowice to 1,5 mln 
zł dofinansowania do remontu prowadzo-
nego przez powiat. 

Wspominane wyżej cztery drogi od cza-
su ich wybudowania do dziś nie przeszły 
jeszcze żadnego poważnego remontu. Do 
tej pory były jedynie doraźnie łatane, co 
znacznie odbiło się na ich stanie. Inwestycja 
ma być realizowana do końca września. 

Sabina Bartecka

Są odcinki kanalizacji deszczowej o średnicy 1,2 m, do których może wejść dorosły człowiek. 
Większość rur jednak ma dużą mniejszą średnicę (nawet 15 cm) i sprawdzenie ich stanu wymaga 

użycia specjalistycznej kamery.
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Rozpoczęły się spotkania i dni otwarte 
w przedszkolach i szkołach. Wszystko, by 
zachęcić jak największą liczbę rodziców do 
wysłania 6-latków od września do pierw-
szej klasy. Z analizy demograficznej jaką 
przeprowadziła dyrektorka Gminnego Ze-
społu Oświaty w Pawłowicach  wynika, że 
we wrześniu tego roku w szkole będzie 185 
dzieci 7-letnich. Za to w przedszkolach aż 
198 sześciolatków i 202 pięciolatków. Jeśli 
dzieci 6-letnie nie trafią do pierwszych klas 
a zostaną w przedszkolu, to rok później bę-
dziemy mieli  400 pierwszoklasistów. A to 
dlatego, że we wrześniu 2012 roku 6-lat-
ki zgodnie z ustawą obowiązkowo trafią 
nie do przedszkola, ale właśnie do szkoły.  
W pierwszych klasach zrobi się wtedy tłocz-
no. A tego dyrekcje szkół wolałyby uniknąć.  
Będzie to oznaczać konieczność otwarcia 
dodatkowych oddziałów, a nawet wprowa-
dzenie zmianowości, bo w szkołach brakuje 
pomieszczeń. – Jeżeli żaden z rodziców nie 
zdecyduje się na wcześniejsze posłanie dziecka 
do szkoły, za rok w pierwszych klasach będę 
miała 139 dzieci. Trzeba będzie otworzyć aż 
pięć oddziałów i to liczących po prawie 30 
dzieci – wyjaśnia Zofia Musiał, dyrektorka 
SP-2 w Pawłowicach. – Dlatego zorganizo-
waliśmy w naszej szkole lekcję pokazową, aby 
rodzice przekonali się, że mamy odpowiednie 
warunki, aby przyjąć młodsze dzieci, a poziom 

Sześciolatki do szkoły. Za rok może być tłoczno
Nie ma co czekać, jesteśmy przygotowani na przyjęcie sześcio-

latków. Kiedy w 2012 roku do pierwszej klasy pójdą dwa roczni-
ki w szkołach będzie tłoczno – mówi Barbara Szulińska, dyrektorka 
Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach. 

nauczania jest dostosowany do maluszków. 
Jeżeli rodzice zareagują na te apele po-

zytywnie i zgłosi się większa grupa rodzi-
ców, w tej szkole dla 6-latków może  zostać 
otwarta nawet oddzielna klasa.

Rodzice muszą zdecydować
Poważna sytuacja jest w Krzyżowicach. 

Od września do I klasy pójdzie zaledwie 
ośmioro 7-latków. Klasa będzie więc bardzo 
mała. Za to w przyszłym roku szkolnym, 
kiedy 6-latki pójdą do szkoły razem z 7-lat-
kami, będą się musiały uczyć w 30-osobo-
wej klasie. - Na pewno lepiej byłoby, gdyby 
chociaż część dzieci poszłaby do szkoły już 
w tym roku szkolnym. Nie są dobre ani zbyt 
małe, ani zbyt liczne klasy – tłumaczy dyrek-
tor Andrzej Zonenberg.         

Jak dodaje Barbara Szulińska: - Rodzice 
muszą być świadomi tego, że w tym roku mają 
wybór. Mogą wysłać swoje dzieci już teraz do 
klas pierwszych, albo czekać jeszcze rok. Róż-
nica jest taka, że wysyłając dzieci teraz za-
gwarantują im większy komfort nauki w mniej 
licznych klasach – podkreśla, zaznaczając 
przy tym, że podjęta decyzja odbijać się bę-
dzie na całym okresie nauki w szkole pod-
stawowej, a także w gimnazjum, liceum 
czy nawet w czasie studiów.

Szkoły są przygotowane
Pawłowickie szkoły są przygotowa-

ne na przyjęcie 6-latków. Są miejsca do 

Rok szkolny 2011/2012 będzie ostatnim, w którym decyzja należy do rodziców. Od następnego do 
szkół pójdą obowiązkowo wszystkie 6-letnie dzieci. Na zdjęciu starszaki z Krzyżowic.

zdj. archiwum

Poznaj opinie innych
Przemysław Poloczek, p.o. dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Paw-
łowicach: - To, że powinienem rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej już w wieku  
6 lat, zasugerowała moim rodzicom na-
uczycielka przedszkola. Dziś z perspekty-
wy wielu lat uważam, że była to dobra 
decyzja, a wcześniejsze pójście do szkoły 
nie wpłynęło negatywnie na moje wyniki  
w nauce. Ukończyłem z wyróżnieniem Li-
ceum Ekonomiczne w Jastrzębiu-Zdroju, 
a później z oceną bardzo dobrą Akademię 
Ekonomiczną w Katowicach.

Redaktor Sabina Bartecka: - Moja 
córka Milenka w ubiegłym roku poszła do  
I klasy. Miała wtedy 6 lat. W jej klasie 
dzieci sześcioletnich jest sześcioro. Jestem 
zadowolona z tej decyzji, bo córka świetnie 
sobie radzi. Nie ma problemów z przyswa-
janiem wiedzy i uwielbia chodzić do szkoły. 
Zapisuje się na wszystkie możliwe dodatko-
we zajęcia i kółka. Ma mnóstwo koleżanek  
i kolegów. Mogę potwierdzić, że program 
nauczania jest dostosowany do umiejęt-
ności dzieci i ich wieku. Pierwszaki nie są 
przeciążane zbędnymi informacjami, a na-
uka odbywa się w formie zabawy. Klasa 
jest ładna i kolorowa. Na środku jest dy-
wan, a dzieci mają dużo miejsca na malo-
wanie, rysowanie i zabawę. Córka uwielbia 
szkołę, i chętnie się uczy.

Zofia Musiał, dyrektorka Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach:  
- W pierwszej klasie mam dwie 6-latki. 
Muszę przyznać, że świetnie sobie radzą  
i szybko zaaklimatyzowały się w szkole. 
Nie odstają wiedzą i umiejętnościami od 
swoich starszych kolegów. Nie mam z nimi 
żadnych problemów. Zgodnie z nową pod-
stawą programową, obecnie realizowany 
program przypomina ten z zerówki. Zo-
stał tylko lekko rozszerzony. Na nowy rok 
szkolny do I klasy zapisało się już czworo 
sześciolatków. Na pewno będzie jednak ich 
więcej, bo wielu rodziców zadeklarowało 
chęć wcześniejszego posłania dziecka do 
szkoły.

Komentarz
Rok szkolny 2012/2013 będzie wyjątkowo trudny dla polskiego systemu oświaty. 

Pierwszaków będzie dwukrotnie więcej. Samorząd jakoś sobie poradzi z sytuacją, uru-
chamiając dodatkowe oddziały. Ale dzieciom to przeciążenie będzie towarzyszyło przez 
wiele lat. I gdy pójdą do gimnazjum, i gdy do szkoły ponadgimnazjalnej. Nawet, gdy 
będą szły na studia i zaczną szukać pierwszej pracy. Warto im tego stresu zaoszczędzić.

zabawy sfinansowane z rządowego pro-
gramu „Radosna szkoła”. Są też świetlice,  
w których dzieci mają zapewnioną opiekę 
po zakończeniu lekcji. W szkołach funk-
cjonujących jako zespoły szkolno- przed-
szkolne przejście z przedszkola do szkoły 
jest bardzo płynnne, bo dziecko zna już 
budynek i środowisko. W pozostałych pla-
cówkach dyrektorzy dołożą wszelkich sta-
rań, aby zapewnić młodszym dzieciom od-
powiednie warunki do nauki, aby czuły się 
one bezpiecznie.  bs
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Od połowy stycznia trwały w naszej gmi-
nie zebrania rad sołeckich. W Pawłowicach, 
Warszowicach, Pniówku, Jarząbkowicach  
i Pielgrzymowicach zebrania miały charakter 
wyborczy. W ich trakcie mieszkańcy wybie-
rali sołtysów oraz pozostałych członków rad 
sołeckich. W Golasowicach i w Krzyżowicach 
kadencje sołtysów jeszcze się nie zakończyły 
i wybory odbędą się w kolejnych latach.

Zebranie, które 9 lutego odbyło się w Gola-
sowicach, zostało zdominowane przez spra-
wy drogowe. Prace remontowe są potrzebne 
szczególnie na ul. Konopnickiej, Dąbrowskiej 
i Makuszyńskiego. Pierwsza z tych dróg zo-
stała zniszczona w czasie budowy kanaliza-
cji, natomiast ul. Makuszyńskiego jest drogą 
gruntową i w czasie opadów deszczu trudno 
po niej poruszać się autem. Na przebudowę 
ul. Dąbrowskiej oraz Makuszyńskiego są już 

Już po zebraniach
Cykl zebrań sprawozdawczych rad sołeckich zakończyły w tym 

roku Golasowice i Krzyżowice.
gotowe projekty, dlaczego mieszkańcy liczą 
na szybką realizację. Kolejny wniosek doty-
czył zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego, gdyż ten obecnie obowiązujący 
został uchwalony w 2005 roku oraz no-
wych punktów świetlnych przy ul. Konop-
nickiej i Długiej. 

Zebranie w Krzyżowicach zostało zorga-
nizowane 23 lutego. Uczestniczyło w nim 
58 osób. Na początku ożywioną dyskusję 
wywołała proponowana zmiana nazw ulic. 
Mieszkańcy byli jej przeciwni ze względu na 
koszt, który musieliby ponieść w związku  
z wymianą dokumentów. Jednak kiedy usły-
szeli, że dowody osobiste będą wymieniane 
za darmo, a gmina będzie czyniła starania  
w powiecie, żeby dowody rejestracyjne  
i prawa jazdy równiez wymieniane były bez 
opłat, zmienili zdanie. Sporo pytań doty-

czyło negatywnych skutków prowadzonej 
eksploatacji górniczej. Rejon Krzyżowic na-
rażony jest w szczególnym stopniu na szko-
dy górnicze i mieszkańcy oczekują działań, 
które pozwolą im normalnie żyć. Szczególny 
ich niepokój wzbudziło planowane podwyż-
szenie obwałowania Pszczynki. Wały, które 
są już bardzo wysokie, kolejny raz będą pod-
noszone. KWK „Pniówek” planuje w okresie 
wiosennym przeprowadzić renaturyzację 
Pszczynki, a więc doprowadzić koryto rze-
ki do stanu pierwotnego. W trakcie zabie-
gów renaturyzacyjnych koryto zostanie wy-
równane, oczyszczone i wzmocnione tłucz-
niem. Natomiast wały zostaną uszczelnione, 
poszerzone i podniesione. Zabudowane zo-
staną nowe kolektory i pompy na przepom-
powniach, wszystkie pompownie zostaną 
zmodernizowane. Kopalnia zakupiła również 
agregat o dużej mocy na wypadek, gdyby  
w naszej gminie znowu doszło do powodzi. 
   Wnioski mieszkańców zgłoszone podczas 
zebrania dotyczyły wykonania mijanek na 
ul. Partyzantów, przeprowadzenia remontu 
ul. Szkolnej i Śląskiej oraz naprawy chodnika 
przy ul. Zwycięstwa i Ligonia. bs     

Od 2002 roku Ministerstwo Edukacji 
Narodowej dopuszcza możliwość łączenia 
szkół, a ewentualną decyzję zostawia sa-
morządom.  

Połączenie szkoły podstawowej i gim-
nazjum w jeden zespół szkół, to przede 
wszystkim usprawnienie administracyj-
ne i organizacyjne. Zgodnie z hasłem, 
duży może więcej, utworzenie zespołu z 
dużym budżetem i zarządzanego przez 
jedną osobę wzmocni prestiż szkoły.  
Utworzenie zespołu to również szansa 
na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, 
przede wszystkim  przy ustalaniu doraź-
nych zastępstw nauczycielskich. Dyrek-
tor szkoły kierując większym oddziałem 
ludzi będzie miał szersze pole manewru 

Lepiej razem czy osobno?
Gmina przymierza się do utworzenia nowych zespo-

łów szkół, które powstaną z połączenia gimnazjów z podsta-
wówkami tam, gdzie szkoły funkcjonują w jednym budyn-
ku. Celem łączenia ma być lepsze funkcjonowania placówek.  
Zmiana ma dotyczyć szkół podstawowych i gimnazjów w Pawłowi-
cach i Pielgrzymowicach.

do kierowania nauczycieli odpowiednich 
przedmiotów na zastępstwo pod nieobec-
ność właściwego pedagoga, lepiej będzie też 
można wykorzystać potencjał kadry peda-
gogicznej.

Łatwiejsze będzie również zarządzanie 
finansami, szczególnie jeżeli chodzi o opła-
ty za usługi dostarczane dla całego obiek-
tu, np. opłata za energię, abonament RTV, 
internet. Po utworzeniu zespołu szkół bę-
dzie można również prowadzić tylko jedną 
stronę internetową, organizować imprezy 
i uroczystości dla wszystkich uczniów, 
wreszcie - lepiej wykorzystywać sam 
obiekt, który posłuży całej szkolnej spo-
łeczności.  

Sabina Bartecka 

- W Żorach funkcjonują trzy zespoły 
szkół. Ten, którym kieruję, powstał 6 lat temu 
– opowiada Ewa Bień, dyrektorka Zespołu 
Szkół Nr 5 przy ul. Wodzisławskiej.– Po-
czątkowo zmianom sprzeciwiali się prawie 
wszyscy, począwszy od sprzątaczek, poprzez 
sekretarki, a skończywszy na doświadczo-
nych nauczycielach. Dziś, kiedy zespół funk-
cjonuje 6 rok, trudno znaleźć osobę, która by-
łaby z tego połączenia niezadowolona. Przede 
wszystkim nie było żadnych zwolnień, nikt 
nie stracił pracy. Były za to pozytywy. Teraz 
dysponujemy dużo większym budżetem. Wię-
cej środków możemy przeznaczać na remon-
ty. Łatwiejsze stało się kierowanie placówką. 
Skończyły się narzekania i niedomówienia, 
kto ma kosić trawę na boisku, kto posprząta 
salę po ćwiczeniach, kto zapłacić za wywóz 
śmieci? Bardzo ważną sprawą są zastępstwa, 
na które mogę kierować nauczycieli ze szkoły 
podstawowej lub gimnazjum – mam większy 
wachlarz możliwości. Zadowoleni z utworze-
nia zespołu są także rodzice, bo łatwiej im or-
ganizować uroczystości szkolne. bs 

Jak jest u innych?

W Urzędzie Gminy Pawłowice można po-
brać formularze rocznych zeznań podatko-
wych PIT. Druki dostępne są w punkcie obsługi 
klienta. Został również uruchomiony punkt 
obsługiwany przez pracowników Urzędu Skar-
bowego w Pszczynie, w którym można złożyć 
wypełnione dokumenty. 

Punkt będzie czynny: 16 marca, 30 mar-
ca, 13 kwietnia oraz 27 kwietnia w godzinach 
7.30-14.30.

Formularze PIT

zd
j. 
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Dla najlepszych sportowców
Mistrzowie curlingu, ju-jitsu, najlepsi szachiści i pływacy odebrali 

stypendia sportowe fundowane przez gminę Pawłowice. 
22 lutego w Urzędzie Gminy Pawłowice 

zastępca wójta Marek Lucjan wręczył lau-
reatom Programu Stypendialnego „Spor-

Dla Marka Plinty z Krzyżowic to był 
szczęśliwy dzień. - Domyślałem się, że Malina, 
którą 2 lata temu kupiliśmy od dobrych znajo-
mych, może urodzić bliźniaki. Była bardzo gru-
ba. Ale trzech cielaków, to się nie spodziewałem 
– wyznaje z uśmiechem. Poród zaczął się w 
środę, 16 lutego o godz. 15.30. W asyście po-
mocników ojca i szwagra pan Marek odebrał 
trzy dorodne cielaczki. Wszystkie płci żeń-
skiej. – Kiedy urodziły się dwa cielątka, byliśmy 
pewni, że to już koniec. Nie dawało nam jednak 
spokoju to, że Malina zamiast odpoczywać, da-
lej była niespokojna. Coś się szykowało i wkrótce 
okazało się, że do sióstr pchała się najmłodsza  
z cielątek – opowiada hodowca. 

U bydła mlecznego z reguły występuje 
ciąża pojedyncza. A to dlatego, że cała ener-
gia krowy skierowana jest na produkcję 
mleka. Cielęta bliźniaki rodzą się niezwykle 
rzadko, a trojaczki jednej płci są ewenemen-
tem, do którego dochodzi raz na 100 tysięcy 
porodów.  

Krzyżowickie cielątka są śliczne i zdrowe. 
Czarno-białe, jak matka, należąca do rasy 
mlecznej holsztyno-fryzyjskiej. Ojciec jest 
nieznany, bo do zapłodnienia doszło z pro-
bówki. – Cieliczki są bardzo żywe i cały czas 
głodne – dodaje żona gospodarza. – Karmimy 
je sztuczną mieszanką trzy razy dziennie. Na 
pierwsze karmienie budzą nas już o 5 rano. Wy-
pijają za każdym razem po 3 litry mleka. 

Pojawiły się już pierwsze oferty kupna 
wyjątkowych krów. Dwie mają trafić do za-
przyjaźnionych gospodarzy, trzecia czeka na 
nabywcę.

Narodziny krowich trojaczków to bar-
dzo rzadkie wydarzenie. Henryk Plinta, oj-

Krowie trojaczki w Krzyżowicach
Były pięcioraczki, a teraz mamy trojaczki. Pisaliśmy już o szczę-

śliwym porodzie kozy Emki z Jarząbkowic, a teraz trójką cielątek 
cieszy się krowa Malina w Krzyżowicach. Darzy się w gminie Paw-
łowice, oj darzy!

ciec pana Marka mówi, że w czasie swojej 
kilkudziesięcioletniej pracy na roli jeszcze się 
z czymś takim nie spotkał. – U nas we wsi 

to pierwszy taki przypadek – przyznaje. – Inni 
gospodarze też nie słyszeli, aby krowa miała aż 
trzy cielątka w czasie jednego porodu. 

Dla pięcioletniej Maliny to już trzeci po-
ród. Podczas pierwszego urodził się jeden 
cielaczek, w następnym roku były już dwa,  
a w kolejnym trzy. Co będzie dalej?  bs

Narodziny krowich trojaczków to ewenement. Tym większa radość
dla hodowcy, którego los obdarzy takim przychówkiem.

Urząd Gminy Pawłowice informuje, że  
w dniach od 21 do 25 marca zostanie wy-
łożony do publicznego wglądu spis człon-
ków izby rolniczej uprawnionych do udziału  
w głosowaniu w wyborach do rad powiato-
wych izby rolniczej. Będzie on udostępnio-
ny w Referacie Infrastruktury Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy przy ul. Zjednoczenia 65 (budynek C). 
   Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej 

Wybory do izby rolniczej
Izby Rolniczej na  terenie naszej gminy zo-
staną przeprowadzone 3 kwietnia w lokalu 
wyborczym w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67  
w godzinach 8.00 do 18.00. Szczegółowe in-
formacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby 
Rolniczej można uzyskać na stronie interne-
towej www.sir-katowice.pl oraz w biurach 
izby pod numerami telefonów: 32 258-04-
45 (Katowice), 33 814-91-79 (Bielsko-Biała). 

towiec” dyplomy, natomiast pieniądze (po 
300 lub 380 zł miesięcznie) młodzi sportow-
cy będą dostawać w comiesięcznych ratach 

przez okres dziesięciu miesięcy. 
W gronie stypendystów znalazło się dzie-

sięć osób. Są to: Szymon Domin (IV miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów w ju-jit-
su), Sebastian Machoczek (III miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorów w ju-jitsu), 
Dawid Głowala (III miejsca w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w ju-jitsu), Dawid Janulek 
(V miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski, II Liga Juniorów w szachach), Paweł 
Pustelnik (II miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów i Seniorów Ne Waza ju-jitsu), 
Marcelina Gruca (V miejsce stylem motylko-
wym na dystansie 100 m w  Mistrzostwach 
Polski Dzieci 12-letnich), Patryk Gronow-
ski, Seweryn Klimza, Jacek Rokita, Andrzej 
Hanusek (wszyscy zdobyli drużynowo V 
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w curlingu). Gratulujemy! bszd

j. 
bs
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Z życia gminy

8 marca liderki organizacji społecznych 
działających na terenie gminy Pawłowice 
przyjęły zaproszenie wójta Damiana Galu-
ska i jego zastępcy Marka Lucjana na spo-
tkanie w Urzędzie Gminy. Przy wspólnym 
stole zasiadły panie, które na co dzień kieru-
ją kołami gospodyń wiejskich, radami sołec-
kimi, stowarzyszeniami, klubami sporto-
wymi, a także gminne radne. 

Podczas rozmowy przy kawie i ciastku 
panie dzieliły się swoimi osiągnięciami i ra-
dością z udanych przedsięwzięć. Małgorzata 
Kiełkowska – przewodnicząca Stowarzysze-
nia Kulturalno - Społecznego Karola Miarki 
z Pielgrzymowic podkreślała, że w każdej 
miejscowości jest przestrzeń na nowe or-
ganizacje i inicjatywy. Jako przykład po-

Na kawie u wójta
Jesteście wyjątkowe. Dzięki waszej pomysłowości, otwartości na 

potrzeby mieszkańców i zaradności organizowane są przeróżne im-
prezy, festyny i koncerty. Zakładacie zespoły śpiewacze, zaprasza-
cie mieszkańców na kursy tańca, aerobik. Dzięki wam w sołectwach 
cały czas coś się dzieje – mówił wójt podczas spotkania zorganizo-
wanego z okazji Dnia Kobiet.

dała własne stowarzyszenie, które mimo 
sprawnie funkcjonujących innych organi-
zacji w sołectwie (strażacy, koło gospodyń 
wiejskich, emeryci) znalazło dla siebie miej-
sce i ciągle się rozwija. – Kiedy zakładaliśmy 
nasze stowarzyszenie, nie przypuszczaliśmy, że 
uda nam się nawiązać kontakty zagraniczne, 
otrzymać dofinansowanie unijne i zrealizować 
tak wiele ciekawych projektów - mówiła. 

Panie mają wiele sukcesów na swoim 
koncie, ale w swojej działalności muszą też 
borykać się z przeróżnymi problemami.  
– Brakuje nam sali na próby zespołu. Nie mamy 
się gdzie spotykać – mówiła Janina Barchań-
ska, założycielka zespołu „Niezapominajki” 
z Pielgrzymowic. – W naszej organizacji mało 
jest młodych i aktywnych kobiet – zauważyła 

Krystyna Koniarz, szefowa KGW w Paw-
łowicach. – Te panie, które działały 30 lat 
temu, już się zestarzały, a młodsze się do na-
szej organizacji nie garną. Musimy konkurować  
z telewizją. Panie zamiast przyjść na spotkanie 
wolą usiąść wygodnie w fotelu i obejrzeć ulu-
biony serial.

Jednak to właśnie pawłowicka organi-
zacja jest jedną z najprężniejszych w całej 
gminie. Należy do niej ponad 170 kobiet,  
a większość z nich uczestniczy w organizo-
wanych przez koło spotkaniach i wyjazdach. 
   Spotkanie miało miłą atmosferę i szcze-
gólny przyjazny klimat. Panie zostały ob-
darowane kwiatami i parasolami z pamiąt-
kowym nadrukiem. Obejrzały też film, 
w którym bardziej i mniej znani mieszkań-
cy gminy odpowiadali na pytania dotyczące 
kobiet. Na zakończenie liderki zapropono-
wały, aby takie spotkania odbywały się czę-
ściej, bo panie chcą się lepiej poznać i nawią-
zać współpracę. Więcej wspólnie spędzone-
go czasu z pewnością zaowocuje wymianą 
doświadczeń i nowymi pomysłami. 

Sabina Bartecka

Stoją od lewej: wójt Damian Galusek, Karina Markiewicz - KS "Wojan" Pawłowice, Danuta Friske - ROSM Pawłowice, Anna Gawełczyk - KS "Pawłowice",
Bogusława Pietrek - ROSM Pawłowice, Beata Wala- Stowarzyszenie "Aktywne kobiety na rzecz rozwoju wsi" z Krzyżowic, Barbara Serówka - radna 

z Pielgrzymowic, Jadwiga Kiełkowska - KGW Jarząbkowice, Regina Budzińska - KGW Pniówek, Krystyna Koniarz - KGW Pawłowice, 
Małgorzata Urbanek - Koło Emerytów i Rencistów Golasowice, Janina Barchańska - KGW Pielgrzymowice, Małgorzata Kiełkowska - Stowarzyszenie 

Kulturalno-Społeczne Karola Miarki z Pielgrzymowic, Małgorzta Fusik - KGW Golasowice, Iwona Baron - sołtys Pielgrzymowic, 
Bogumiła Tekla - sołtys Golasowic, Genowefa Klimosz - radna z Jarząbkowic, Marek Lucjan - zastępca wójta.

W marcu tematyka kobieca nabiera 
szczególnego znaczenia. Rozmyślamy o ko-
bietach, przypisujemy im różne role: żony, 
matki-Polki, kobiety pracującej. Do tych 
określeń możemy dodać jeszcze jedno: ko-
bieta twórcza. 

- Zorganizowaliśmy cykliczne spotkania, bo 
chcieliśmy, aby panie mogły spędzić miło czas 
we własnym gronie. Mamy nadzieję, że dzię-
ki naszym spotkaniom panie rozwinęły swoje 
zdolności twórcze – wyjaśnia Grażyna Ar-
czewska, kierowniczka Osiedlowego Domu 
Kultury.

Twórcze kobiety Pawłowic
Kobiety są twórcze, utalentowane, aktywne, ambitne, ciekawe 

świata i ludzi. Właśnie takie panie uczestniczyły w cyklu spotkań 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury.   

W ramach spotkań panie mogły potań-
czyć przy muzyce, wykonały niepowtarzal-
ną biżuterię i nauczyły się układać kwiaty. 
Sztukę pięknego pisania poznały na warsz-
tatach kaligrafii. Prowadziła je Ewa Landow-
ska - artystka z Krakowa, która od wielu lat 
propaguje tę zanikającą sztukę. Panie uczyły 
się posługiwać stalówką, by litery nabrały 
odpowiedniego kształtu. Pisanie pięknych, 
kształtnych liter było żmudne, ale efekt koń-
cowy był zachwycający. 

Cykl zakończył się 12 marca imprezą z 
okazji Dnia Kobiet. Wspólne świętowanie wy-

pełnione było humorem, muzyką i licznymi 
konkursami, które prowadził zespół „Nasi” 
oraz Anna Strączek - Ślązaczka Roku. bs 

zdj. bs
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8 marca, Dzień Kobiet. To ustanowione 
w 1910 roku święto cieszy się w naszym 
kraju, także w gminie Pawłowice wielką 
popularnością. Śmiem dodać, że nawet co-
raz większą po okresie przełomu, kiedy to 
po upadku komunizmu nie za bardzo wie-
dziano, co z tym dniem zrobić. Panowie niby 
chcieli wręczać kwiaty, zgodnie z dawnym 
zwyczajem, ale często dodawali, jakby się 
broniąc „z okazji komunistycznego Dnia Ko-
biet”. Inni postanowili ten dzień zignorować, 
a jeszcze inni kupowali kwiaty dla żony, 
córek, mamy, teściowej i jeszcze kilku ko-
leżanek. Wydaje się jednak, że Dzień Kobiet 
ma się coraz lepiej i panie zaczynają się coraz 
huczniej bawić. Świadczy o tym frekwencja 
na wszystkich spotkaniach. Imprezy przy 
muzyce organizowały wszystkie kobiece or-
ganizacje w naszej gminie. W Krzyżowicach 
w sali Domu Ludowego bawiło się 150 ko-
biet. Przygotowano dla nich występy dzieci 
szkolnych, zaśpiewała Harmonia, a Andrzej 
Kiełkowski przygrywał na organach. Panie 
śpiewały, a nawet tańczyły.   

W Jarząbkowicach, zgodnie ze zwycza-
jem, świętowanie miało praktyczny cha-
rakter, bo było połączone z zebraniem spra-
wozdawczym Koła Gospodyń Wiejskich.  
W Pielgrzymowicach Dzień Kobiet obcho-
dzony jest każdego roku, i za każdym razem 
jest coraz więcej chętnych osób. W tym roku 
bawiło się aż 120 pań. Impreza się udała,  
a to w dużej mierze dlatego, że postawio-
no na dobry humor i  rodzime gwiazdy – 
mieszkanki sołectwa, które nie boją się pu-
blicznych występów i potrafią opowiadać 
kawały. Wystąpiły Gabriela Paraluk, a tak-
że w duecie "szkubaczki" Jadwiga Zatłoka  
i Zofia Penkala, które przy skubaniu pierza 
przedstawiły skecz napisany przez Janinę 

Dzień Kobiet – tak świętują panie
Obchodzony od ponad stu lat Dzień Kobiet już nie kojarzy się  

z wręczanym w czasach PRL-u goździkiem i upominkiem w zakła-
dzie pracy. Teraz panie wolą świętować w zupełnie inny sposób. 

Lazar. Był to strzał w dziesiątkę, a ich wy-
stęp bardzo się wszystkim podobał. 

Dzień Kobiet obchodzono także w Pawło-
wicach. Na spotkanie, które połączono z ze-
braniem sprawozdawczym KGW, przyszło 
aż 110 osób. Wystąpiła grupa musicalowa  
z GOK, a panie przy kawie i ciastku opo-
wiadały o dzieciach i wnukach. W Pniów-
ku panie śpiewały i tańczyły, bo zaprosi-
ły wirtuoza akordeonu Franciszka Prusa.  
W spotkaniu, które odbyło się 3 marca, 
wzięło udział 65 kobiet. 

W Warszowicach odbyły się aż dwie 
imprezy. 5 marca panie bawiły się na bab-
skim combrze. Imprezę zorganizowali ro-
dzice uczniów klasy trzeciej, a uzyskany 
dochód przeznaczono na dofinansowanie 
do zielonej szkoły. Kilka dni później 60 osób 
uczestniczyło w biesiadzie, przygotowanej 
przez KGW. Było smaczne jedzenie, wspólne 
śpiewanie piosenek i tańce przy zespole mu-
zycznym. Była to pierwsza impreza przygo-
towana z okazji Dnia Kobiet. W poprzednich 

latach imprezy trzeba było odwoływać ze 
względu na małą liczbę chętnych. 

Podczas spotkania w Golasowicach pa-
nie zaśmiewały się do łez. Bawił je kawała-
mi Krzysztof Zaremba, Ślązak Roku 1998. 
Kilka piosenek zaśpiewała również Monika 
Stuchlik, młoda wokalistka z Golasowic. – 
Jest super. Znakomity pomysł na Dzień Kobiet 
– mówiła pani Danuta z Golasowic. – Dobrze, 
że takie imprezy są organizowane. To ważne, 
żeby wyjść, spotkać się z ludźmi – opowiada 
jej koleżanka Elżbieta. – Można pogadać, zo-
baczyć dawno niewidziane znajome. Tutaj są 
panie z różnych sołectw.

W sali OSP w Golasowicach swoje świę-
to obchodziło 120 kobiet. – Przygotowałyśmy 
80 biletów, ale zostały sprzedane w ciągu kilku 
dni. Dodrukowaliśmy kolejne, które też szybko 
poszły – opowiada Małgorzata Fusik, szefo-
wa KGW w Golasowicach. – Nie spodziewa-
łyśmy się takiej frekwencji, bo to pierwsza im-
preza zorganizowana przez nasze koło z okazji 
Dnia Kobiet. 

Jak widać panie chcą się bawić, i potrafią 
to robić, trzeba tylko dać im ku temu spo-
sobność. bs

W Golasowicach swoje święto obchodziło 120 kobiet.

Mieszkasz na Osiedlu? 
Zapłać za wieczyste użytkowanie gruntu

Zgodnie z literą prawa, pełna własność 
mieszkania, to także własność gruntu, na 
którym budynek jest usytuowany. Tak 
więc każdy mieszkaniec osiedla, który 
wykupił swoje mieszkanie od Spółdzielni 
Mieszkaniowej, posiada udziały w grun-
cie, dlatego też musi płacić za wieczyste 
użytkowanie gruntu oraz uiszczać nali-
czoną kwotę podatku od nieruchomości. 

Jakie są to kwoty? W Referacie Gospodar-
ki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Urzędu 
Gminy w Pawłowicach każdy użytkownik 
wieczysty może dowiedzieć się, ile wy-
nosi opłata roczna z tego tytułu. Można 
też taką informację uzyskać telefonicz-
nie pod numerem 32 /4756314. Nie są to 
duże kwoty – rzędu kilkudziesięciu zło-
tych w zależności od wielkości mieszkania. 

    Opłata z tytułu użytkowania wieczyste-
go jest opłatą, którą uiszcza się raz do roku 
– zawsze do 31 marca – bez pisemnego we-
zwania - na nr konta w Banku Spółdziel-
czym w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 
0013 2000 0001- z adnotacją, że dotyczy 
wieczystego użytkowania.

Opłaty tej nie należy mylić z podatkiem 
od nieruchomości, o którego wysokości po-
datnik informowany jest pisemną decyzją. 
Podatek naliczany jest co roku, a płatność 
jest rozłożona na 4 raty.

Właściciele mieszkań muszą płacić gminie za użytkowanie ziemi, na 
której zbudowano bloki, kamienice czy garaże, 1 proc. ich wartości 
rocznie. Nie są to duże kwoty, ale trzeba je uiścić do końca marca.

zdj. bs
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Ciekawostki

Rolnicy, którzy nie mogą sobie poradzić  
z wypełnieniem wniosku o płatności do grun-
tów rolnych, mogą uzyskać pomoc pracowni-
ków Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  
w Pszczynie. W Urzędzie Gminy w każdą środę 
oraz piątek, od 1 kwietnia do 13 maja, w godzi-
nach 9.00 do 11.00, pracownik Powiatowego 
Doradztwa Rolniczego będzie pomagał w wy-
pełnianiu wniosków. Pomoc jest płatna. 

Nabór wniosków o przyznanie płatności do 
gruntów rolnych na rok 2011 prowadzony 
będzie do 16 maja. Wypełnione wnioski wraz  
z załącznikami graficznymi można wysłać 
pocztą, poprzez internet (nowość!) lub składać 
bezpośrednio w Biurach Powiatowych właści-
wych ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę rolnika.

Pomagają 
pisać wnioskiZgodnie z nowymi przepisami, osoba wyko-

nująca zabiegi ochrony roślin oraz użytkownik 
gruntów powinien ukończyć kurs w zakresie 
stosowania tych środków, co musi potwier-
dzić zaświadczeniem. Jednocześnie sprzęt do 
wykonywania zabiegów ochrony roślin musi 
być sprawny technicznie, opryskiwacze muszą 
być badane minimum co 3 lata, rolnik powi-
nien mieć aktualne zaświadczenie o wykonaniu 
atestacji. Osoby zainteresowane ukończeniem 

Obowiązkowe badania opryskiwaczy
kursu w zakresie stosowanie środków ochrony 
roślin oraz atestacją opryskiwaczy proszone są 
o kontakt z Referatem Infrastruktury Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzę-
du Gminy, tel. 32 47 56 322, 32 47 56 338 lub 
z biurem PZDR w Pszczynie przy ul. Koperni-
ka 14, tel. 32 2103328. Aby kurs lub atestacja 
mogły się odbyć, konieczna jest określona liczba 
uczestników, dlatego terminy kursów zostaną 
podane w późniejszym terminie. 

Bogusław Wacławik
Pielgrzymowice, ul. Sosnowa 2
tel. 32/ 47 29 413, 504 689 995

KARP – KROCZEK
Sprzedam

Gospodarstwo Rybne

Wszystkich rolników zapraszamy na bez-
płatne szkolenie pt. „Produkcja mięsa wysokiej 
jakości szansą opłacalności produkcji zwierzęcej  
w województwie śląskim”. Szkolenie przezna-
czone jest dla rolników - producentów trzody 
chlewnej. Szkolenie odbędzie się w Osiedlowym 
Domu Kultury w Pawłowicach, ul. Ludowego 
Wojska Polskiego 11, 22 marca o godz. 10.00. Jest 
bezpłatne, uczestnicy otrzymają materiały szko-
leniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szko-
lenia, poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu.  
   Organizatorem szkolenia jest Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powia-
towy Zespół w Pszczynie. Ze względów orga-
nizacyjnych, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa 
do PZDR w Pszczynie pod nr telefonu: 32 210 
33 28, 515 275 909.

Szkolenie 
dla rolników

Pokonali 178 zespołów z całego Śląska
Mamy się czym szczycić! Szóstoklasiści Alex Carbogno-Barnabe i 

Radosław Krupa okazali się najlepsi na Śląsku w konkursie infor-
matycznym.  

 Zdolni informatycy są uczniami Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach.  
W połowie lutego zwyciężyli w Finale III 
Mistrzostw Śląska Młodzieży Szkolnej w 
Informatyce. W zawodach zorganizowa-
nych przez Śląski Zarząd Wojewódzki LOK 
w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Ka-

towicach i Zespół Szkół 
Technicznych i Ogól-
nokształcących Nr 
2 w Katowicach pod 
patronatem Marszałka 
Województwa Śląskie-
go i Śląskiego Kuratora 
Oświaty wzięło udział 
pięć najlepszych ze-
społów wyłonionych  
w drodze eliminacji 
spośród 179 zespołów 
z całego województwa.

W finale konkur-
su, który uroczyście 

otworzył Marszałek Województwa Śląskie-
go Adam Matusiewicz, chłopcy wykazali się 
znakomitą wiedzą teoretyczną i co najważ-
niejsze potrafili ją zastosować w praktyce. 
W konkursie sprawdzano znajomość pakie-
tu biurowego MS Office, programu graficz-
nego, ale również budowy komputera czy 

korzystania z sieci internetowej. – Chłopcy 
poradzili sobie znakomicie. Ich wiedza znacznie 
wykraczała poziom szkoły podstawowej, śmia-
ło mogliby konkurować z gimnazjalistami – 
opowiada nauczyciel Norbert Mosioł, który 
przygotowywał ich do konkursu.

Pawłowiczanie świetnie wypadli również 
indywidualnie. Alex zdobył drugie miejsce  
i w nagrodę otrzymał urządzenie wielo-
funkcyjne do drukowania i skanowania,  
a natomiast jego kolega za trzecie miejsce 
odebrał bardzo dobrej jakości słuchawki.  

Młodzi pawłowiczanie to prawdziwi pa-
sjonaci informatyki. – Cały czas coś w kompu-
terze instalujemy i zmieniamy – opowiadają. 
   Chłopcy są wszechstronni i nie ograni-
czają się jedynie do komputera. Alex, który 
jest świetnym koszykarzem, otrzymał pro-
pozycję gry w drużynie z Rybnika i wybie-
ra się na testy do kadry Śląska. Radosław 
również gra w koszykówkę i chciałby się 
tej dyscyplinie sportowej jeszcze bardziej  
poświęcić. 

Sabina Bartecka

Od lewej stoją: Radosław Krupa, nauczyciel Norbert Mosioł 
i Alex Carbogno-Barnabe. 

Rolnicy, którzy zakupili olej napędowy do 
produkcji rolniczej w okresie od 1 września 2010 
r. do 28 lutego 2011 r., mogą ubiegać się o zwrot 
części akcyzy zakupionego paliwa poprzez zło-
żenie odpowiednich wniosków do wójta wraz 
z dołączonymi fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego. Przypomina-
my rolnikom, że wnioski można składać  tyl-
ko do 31 marca 2011 roku. Każdy rolnik może 
ubiegać o zwrot maksymalnie do 86 litrów  
w przeliczaniu na każdy jeden hektar posiada-

Zwrot akcyzy za paliwo
nych użytków rolnych w okresie jednego roku.  
W 2011 roku zwracana akcyza będzie wynosić 
85 groszy w przeliczeniu na jeden litr zakupio-
nego oleju napędowego. Wypłata kwoty zwro-
tu akcyzy nastąpi w okresie od 1 maja 2011 
r. do 31 maja 2011 r. Formularze wniosków 
dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy oraz na stronie internetowej http://
www.pawlowice.pl/biuro/karty_fn/fn16.php. 
                     Referat Infrastruktury Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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Z życia gminy

Tego nie można przegapić!
Recital fortepianowy 
17 marca, godz. 18.30, 
sala widowiskowa GOK

Wszystkich sympatyków dobrej muzy-
ki zapraszamy na niepowtarzalny recital 
fortepianowy w wykonaniu Marty Arasz-
czuk. W programie znane i lubiane melo-
die takich kompozytorów, jak: Schubert,  
Chopin czy Szymanowski. Recital popro-
wadzi instruktorka GOK Monika Janecka-
-Wardak.

Bajka dla dzieci 
18 marca, godz. 16.00, 
Osiedlowy Dom Kultury  

Gdy ponury, rozkapryszony królewicz 
zasiadł na tronie - pierwszym swoim edyk-
tem odebrał poddanym uśmiechy. Króle-
stwo przemianował na Smutanię i kazał 
jej pilnować trzem Strażnikom Smutku. 
Zapytacie zapewne: Jak taka historia może 
być wesoła? Ano za sprawą pana Aleksan-
dra Wesołowskiego,  wezwanego przez 
zrozpaczonych mieszkańców Smutanii. 
Ten właśnie energiczny wesołek doprowa-
dza do... Ale o tym cicho sza! Przyjdźcie i 
zobaczcie! Przedstawienie „Bajka ze śmie-
chem” adresowane jest do dzieci młod-
szych.

Wiosenne spotkanie emerytów  
19 marca, godz. 14.00, 
sala widowiskowa GOK 

Polski Związek Emerytów i Rencistów 

Koło nr 5 Pawłowice zaprasza wszystkich 
członków na wiosenne spotkanie do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.

Turnieje dla szachistów 
26 marca, godz. 9.00, 

Osiedlowy Dom Kultury 
Miłośników szachów zapraszamy na 

cykl 6 turniejów odbywających się w ra-
mach Grand Prix Pawłowic. Uczestnicy 
(bez ograniczeń wiekowych) będą rywa-
lizować od marca do listopada. Pierwszy 
turniej odbędzie się 26 marca o godz. 9.00. 
Zgłoszenia przyjmowane są przed roz-
grywkami. Informacji udziela Marek Ko-
biela, tel. 787 152 536.      

Premiera spektaklu
27 marca, godz. 17.15, 
sala widowiskowa GOK

Międzynarodowy Dzień Teatru Gmin-
ny Ośrodek Kultury postanowił uczcić po-
przez prezentację premierowego przedsta-
wienia pt. "Orfeusz i Eurydyka". Historię 
miłości tej mitologicznej pary wyczaruje 
młodzież z grupy "Teatralny Bzik" w kon-
wencji teatru ruchu z elementami czarnego 
teatru. Zapraszamy! To koniecznie trzeba 
zobaczyć!

Konkurs wiedzy 
o gminie Pawłowice
30 marca, godz. 9.00, 

sala widowiskowa GOK
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Coraz więcej osób korzysta z groty solnej 
znajdującej się w Gminnym Ośrodku Sportu 
w Pawłowicach. Dla zmęczonych i zabiega-
nych ludzi pobyt w takiej grocie jest czasem 
na prawdziwy relaks. Seans, który trwa 45 
minut, jest bowiem czasem na wytchnienie. 
Nastrojowa muzyka, kolorowe światła i wy-
godne fotele – czego chcieć więcej? 

W grocie jak nad morzem…
Grota solna ma wiele zalet, ale tą najważniejszą jest to, że bez 

wyjeżdżania nad morze można skorzystać z leczniczego mikrokli-
matu, jaki się tam tworzy.

Już po tygodniowym regularnym uczest-
niczeniu w seansach można odczuć wyraźne 
zmiany w samopoczuciu. Bez wyjeżdżania 
daleko do ośrodków wypoczynkowych czy 
nad morze można znaleźć się we wspania-
łym miejscu o każdej porze dnia i roku, ode-
tchnąć morskim powietrzem i uodpornić 
swój organizm. – To naprawdę działa – opo-

wiada mieszkanka Pawłowic. – W zeszłym 
tygodniu źle się czułam. Miałam katar, bolały 
mnie kości, byłam osłabiona. Po seansie w grocie 
od razu lepiej się poczułam i nie zachorowałam.

Grota solna funkcjonuje w Pawłowicach 
od 8 miesięcy. Każdego dnia korzysta z niej 
około 20 osób. – Wybrałam się do groty razem 
z dwuletnim synem. Bilet miał za darmo, a w 
środku czekała na nas niespodzianka – wiaderka 
i łopatki. Kiedy ja odpoczywałam na leżaku, syn 
budował zamek i świetnie się bawił. Było bardzo 
fajnie – opowiada młoda mama z Rudziczki.

Wśród stałych klientów groty solnej jest 
grupa niepełnosprawnych dzieci wraz z opie-
kunami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Eduka-
cyjno - Wychowawczego w Żorach. – Przy-
jeżdżamy tutaj od września. Zauważyłyśmy, że 
dzięki pobytowi w grocie solnej, nasi podopieczni 
są spokojniejsi i mniej chorują – opowiada tera-
peutka Barbara Waleczek. – Zresztą oni lubią 
tutaj przyjeżdżać. To dla nich duża frajda.

Teraz z tego wyjątkowego miejsca będzie 
można korzystać wydając mniej pieniędzy. 
Od marca GOS wprowadził karnety w wy-
sokości 40, 80 i 120 zł. Kupując karnet, za 
bilet na 45-minutowy seans zapłacimy 8 zł 
(normalny) lub 4 zł (ulgowy). To złotówka 
mniej porównując normalne stawki. 

Sabina Bartecka

zamieszkałych na terenie gminy Paw-
łowice oraz reprezentanci gimnazjów  
i szkół podstawowych sprawdzą się  
w XIII Konkursie Wiedzy o Gminie Paw-
łowice. GOK zapewnia ciepły posiłek, 
wykład historyczny oraz krótką wy-
cieczkę po ciekawych zakątkach gminy.  
Udział w konkursie jest bezpłatny. Ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają 
się do konkursu sami – w terminie do 23 
marca. Pozostałych uczestników typują 
szkoły. 

Odkrywamy dziecięce gwiazdy   
11 i 12 kwietnia, godz. 9.00, 

sala widowiskowa GOK
Już po raz 14. przedszkolaki oraz 

uczniowie szkół podstawowych z te-
renu gminy Pawłowice zaprezentują 
się podczas Gminnego Przeglądu Pio-
senki Dziecięcej. Impreza ma charakter  
konkursu i daje niepowtarzalną okazję 
młodym, uzdolnionym wokalnie oso-
bom do zaprezentowania swoich talen-
tów przed szeroką publicznością. Prze-
słuchania w kategorii przedszkoli od-
będę się 11 kwietnia, a w kategoriach  
szkolnych 12 kwietnia. Dla laureatów 
przeglądu przewidziano atrakcyjne nagro-
dy. Karty zgłoszenia należy dostarczyć do 
31 marca. Do posłuchania śpiewu dzieci 
i dopingowania młodych wykonawców  
zapraszamy także ich rodziców oraz 
dziadków.  
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Telefony alarmowe
Informacje i ogłoszenia
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Paw³owicach 47-21-997 czynny ca³¹ dobê

Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 lub 112.
Policja: tel. 997 lub 32/ 449 45 10
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: tel. 32 47 11 358 lub 992
Brak prądu w budynku - Pogotowie Energetyczne 
w Gliwicach, tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego (lampy nie świecą lub 
za wcześnie się załączają, za późno wyłączają) - 
firma TOM - ELEKTRO tel. 32/ 471-07-66 lub do 
Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gmi-
ny, tel. 32/ 4756-334.

Awarie sieci wodociągowych - Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292, 
32/ 72 41 272, 601 439 119 (w godz. od 7.00 
do 15.00) lub tel. 512 396 250, 509 922 931 
(w pozostałych godzinach).

Awarie sieci kanalizacji - firma HEKTOBLOK  
w Warszowicach, ul. Cieszyńska 7, tel. 32 47 23 
869;  602 703 650 (linie czynne 24 h). 

Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, ko-
szy itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgła-
szać pod następującymi numerami: 512 119 703 
(Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, 
tel. 32/ 47 21 119.

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

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

OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA
» Praca w promocji

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór pracownika na zastępstwo w Referacie Promocji i In-
tegracji Europejskiej Urzędu Gminy w Pawłowicach. Oferty z wymaganymi dokumentami 
należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, do 
21.03.2011r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy. Do kontaktów z 
kandydatami upoważniona jest kierowniczka Referatu Promocji i Integracji Europejskiej Beata 
Cyganek, tel. (32) 47 56 356, 47 56 340.

» Tereny pod dzierżawę
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że 10.03.2011r. podany został do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednocze-
nia 60, wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pawłowice prze-
znaczonych do wydzierżawienia. Wykaz obejmuje nieruchomości objęte księgami wieczystymi 
GL1J/00000553/1, GL1J/00001000/7, które przeznaczone są na ogrody działkowe i usytu-
owanie parkingu samochodowego. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 
21 dni. Dodatkowe informacje w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 47-56-314.

Znaleziono ciało 
49-letni mieszkaniec Jastrzębia – Zdro-

ju prawdopodobnie utopił się w zbiorniku 
wodnym znajdującym się przy ul. Kruczej  
w Pniówku. Ciało mężczyzny bez widocz-
nych obrażeń zewnętrznych zostało znale-
zione pod warstwą lodu, 25 lutego o godz. 
12.00. Zarządzono sekcję zwłok. 

Ale się obłowił
Łupem złodzieja, który włamał się do 

domu jednorodzinnego przy ul. Krętej  
w Pawłowicach, padła złota i srebrna biżute-
ria o wartości 12 tys. zł.  Do kradzieży doszło 
26 lutego o godz. 16.30.    

Lanos z matizem 
24 lutego o godz. 5.30 doszło do wypadku 

na dwupasmówce w Pawłowicach. Kierująca 
samochodem osobowym marki Daewoo Ma-
tiz, 38-letnia mieszkanka Jastrzębia Zdroju 
zderzyła się z lanosem, kierowanym przez 
58-letniego mieszkańca powiatu cieszyń-
skiego. W wyniku zderzenia lanos wjechał 
do rowu. Kierowcy samochodów doznali 

ogólnych potłuczeń ciała. Do szpitala został 
przewieziony 55-letni pasażer lanosa, który 
doznał stłuczenia głowy i urazu kręgosłupa.

Oszukany na aukcji
Mieszkaniec Pawłowic zakupił na aukcji 

internetowej konto do gry za kwotę 1 tys. zł. 
Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymał za-
mówionego towaru.   

Sprawca napadu
już w rękach policji

Wiemy już kto 11 lutego zaatakował 
dentystkę w gabinecie przy ul. Zjednoczenia  
w Pawłowicach. Sprawcą okazał się 24-letni 
mieszkaniec Pawłowic. Jego wizerunek został 
utrwalony na monitoringu. Mężczyznę, któ-
ry uderzył dentystkę kluczem nastawnym, 
zatrzymano aż w Jarocinie. Przedstawiono 
mu zarzuty usiłowania rozboju. Prokurator 
zastosował wobec niego środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresztowania 
na okres 3 miesięcy. Śledztwo jest w toku. 
Prawdopodobnym motywem rozboju był  
rabunek. 

z dnia 8 marca 2011r.
Starosta Pszczyński, zawiadamia o wyłoże-

niu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej projektu operatu opisowo-
-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej 
gmina Pawłowice obręby ewidencyjne: Gola-
sowice, Jarząbkowice, Krzyżowice, Pawłowice, 
Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice zawie-
rającego zmodernizowane użytki gruntowe dla 
terenów zabudowanych i zurbanizowanych 
oraz założoną ewidencję budynków i lokali.  
Wyłożenie będzie realizowane w siedzibie Sta-
rostwa Pszczyńskiego w Pszczynie przy ulicy 
3 Maja 10 pokój numer 16 (parter) i równo-
cześnie w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowi-
cach przy ulicy Zjednoczenia 60 w sali obsługi 
interesanta, w dniach od 4 kwietnia 2011r. do 
22 kwietnia 2011r. w dniach roboczych: od po-
niedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 
14.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 13.30. 

W wyznaczonym terminie każdy, czyjego 
interesu prawnego dotyczą dane ujawnione  

Zawiadomienie Starosty Pszczyńskiego
w projekcie operatu opisowo-kartograficzne-
go, ma prawo uzyskać niezbędne wyjaśnienia 
oraz zgłosić zasadne uwagi do zmodernizowa-
nych danych. Skorzystanie z tego prawa leży 
w interesie zainteresowanych. Dane ujawnione  
w operacie ewidencyjnym służą między innymi 
celom podatkowym. Zapoznanie się z danymi 
ujawnionymi w projekcie umożliwia usunięcie 
niezgodności tych danych ze stanem faktycz-
nym, bez konieczności dokumentowania zgło-
szonych uwag przez zgłaszającego. Po terminie 
wyłożenia dane wyłożone do publicznego wglą-
du stają się danymi obowiązującymi, a zgłosze-
nie uwag do danych obowiązujących jest już 
wnioskiem o ich aktualizację bieżącą i wymaga 
ze strony wnioskodawcy odpowiedniego doku-
mentowania wniosku na własny koszt. 

W terminie jednego miesiąca od daty publi-
kacji o obowiązywaniu danych, będzie jeszcze 
możliwość zgłaszania zasadnych zarzutów  
do danych ujawnionych w operacie ewidencyj-
nym. 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
zaprasza mieszkańców ulic Sikorskiego i Da-
szyńskiego w Pielgrzymowicach na zebranie or-
ganizacyjne w sprawie budowy kanalizacji sa-
nitarnej. Zebranie odbędzie się 17 marca o godz. 
16.00 w OSP w Pielgrzymowicach. Inwestycję, 
która rozpocznie się w marcu, prowadzić będzie 
firma „ROL-BUD”z Kobielic.  Szacunkowy koszt 
zadania to 2 mln 144 tys. zł. Zakres prac obej-
muje wykonanie dwóch pompowni ścieków oraz  
7 km kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawi-
tacyjnej. Skanalizowane zostaną następujące uli-
ce: Sikorskiego oraz Daszyńskiego do nr 7. Włą-
czonych do kanalizacji zostanie ok. 74 budyn-
ków mieszkalnych. Planowany termin zakoń-
czenia prac przypada na koniec sierpnia 2011r.  

Zebranie 
w Pielgrzymowicach

Urząd Gminy Pawłowice ogłasza konkurs 
ofert na realizację profilaktycznych progra-
mów zdrowotnych na wykonywanie profi-
laktycznych badań:

1) cytologicznych dla kobiet w wieku od 
18 do 24 lat i kobiet, które ukończyły 60 lat, 
zamieszkałych na terenie gminy Pawłowice

2) USG piersi i USG narządu rodnego dla 
kobiet w wieku 30 – 50 lat,

według warunków , które są dostępne   
w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednocze-
nia 60 - Punkt obsługi klienta lub na stronie 
internetowej www.pawlowice.pl.  

Oferty należy składać do 24 marca do 
godz. 11.00 w Punkcie obsługi klienta Urzędu 
Gminy.

Konkurs ofert
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Ogłoszenia płatne

LABORATORIUM
mgr Marek Tarczałowicz (punkt pobrań Diagma)

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

 od 7.30 - 9.00  

Kobiety: Ca-125 - antygen raka jajnika 
18 zł (stara cena 36 zł)

Mężczyźni: PSA całkowite - antygen gruczołu krokowego 
13 zł (stara cena 26 zł)

(+pobranie krwi)

Sprawdź inne promocje na: www.wroclawska20.pl

WYBRANE MARKERY NOWOTWOROWE

 
"
ZA PÓŁ CENY" !!!

TYLKO U NAS W W MARCU 2011r.

Na terenie sołectwa Warszowice w podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od kilkunastu lat działa firma 
nkt cables Warszowice Sp. z o.o., należąca do duńskiej grupy nkt cables. Przedmiotem jej działalności jest produkcja kabli i przewodów. 

Firma jest obecnie drugim co do wielkości producentem kabli i przewodów w Polsce, a swoje wyroby sprzedaje w kraju oraz prawie w całej 
Europie. Troska o środowisko, dbałość o wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo w pracy – to wyznaczniki działalności tego zakładu. Do-
ceniają to klienci, dzięki którym firma otrzymała nagrodę „Laur Konsumenta 2010” oraz instytucje państwowe, jak Okręgowa Inspekcja Pracy, 
która przyznała warszowickiemu zakładowi I miejsce w regionalnym konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii 
zakładów zatrudniających od 50 do 250 pracowników. Warto dodać, że startując w tym konkursie firma wyraziła zgodę na jej skontrolowanie 
pod kątem: przestrzegania przepisów prawa pracy oraz działań w zakresie ochrony pracy i zapobiegania wypadkom. 

Zakład cały czas jest unowocześniany. Do produkcji używa się tutaj najwyższej jakości materiałów, które podczas normalnej eksploatacji 
oraz właściwej utylizacji nie oddziałują w sposób szkodliwy na środowisko. Ponadto nieustannie zmniejsza się ilość odpadów w stosunku do zu-
żytych materiałów. W okresie ostatnich 12 miesięcy zmniejszony został również w istotny sposób poziom hałasu wewnątrz hali produkcyjnej. 
Udało się również zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przez zastosowanie automatycznego sterowania oświetleniem hali oraz uruchomienie 
chłodni wentylatorowej w obiegu chłodzenia maszyn ciągarniczych. 

W planach na rok 2011 jest wykorzystanie ciepła odpadowego ze sprężarek do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do celów grzew-
czych, a także zamontowanie baterii solarnych.

nkt cables Warszowice – inwestycje w ekologię
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Radośni nowożeńcy Donata Sztupecka z Warszowic 
i Paweł Zmełty z Krzyżowic.

Oskar Cyrulik z Pawłowic dopiero od kilku dni przygląda się światu.

Wielkie szczęście rodziców: Bartosz Foltyn z Pielgrzymowic.

Nasi najmłodsi
Wojciech Jażdżewski z Pawłowic, syn Marzeny i Michała, ur. 15 lutego

Mateusz Trybała z Pielgrzymowic, syn Danuty i Dariusza, ur. 9 stycznia

Oliwia Cabała z Pawłowic, córka Sylwii i Tomasza, ur. 24 stycznia

Grzegorz Fojcik z Golasowic, syn Alicji i Jacka, ur. 26 stycznia 

Bartosz Foltyn z Pielgrzymowic, syn Wiktorii i Damiana, ur. 3 lutego 

Antoni Łomozik z Pawłowic, syn Katarzyny i Tomasza, ur. 4 lutego

Justyna Jałowiczor z Jarząbkowic, córka Marioli i Aleksandra, ur. 4 lutego
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Tacy szczęśliwi razem: Roksana Węglewska z Krzyżowic 
i Sławomir Ponikiewski.


