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W tym roku Gmina Pawłowice przy-
gotowała 575 miejsc w przedszkolach 
publicznych. To tyle samo ile w roku po-
przednim. Z pewnością ta liczba okaże się 
jednak niewystarczająca i zwłaszcza młod-
sze dzieci będą musiały poczekać, aby móc 
wspólnie z rówieśnikami zaśpiewać  znaną 
piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”.

W pierwszej kolejności przyjmowane są 
dzieci, których rodzice spełniają określone 
kryteria. Miejsce w przedszkolu znajdą  
z pewnością dzieci samotnych rodziców 
oraz tych, wobec których orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności bądź całkowitą niezdol-
ność do pracy. Kłopotów ze znalezieniem 
miejsca nie będą też miały dzieci z rodzin 
zastępczych.

W tym roku po raz pierwszy w procesie 
rekrutacji zostanie również uwzględnione 
to, czy dziecko ma niepełnosprawne ro-
dzeństwo. 

Trwa rekrutacja do przedszkoli
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W urzędzie pojawiły się panie, które kierują kołami gospodyń 
wiejskich, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, ale także prze-
wodniczące rad sołeckich i gminne radne. Z okazji Dnia Kobiet, wójt 
złożył paniom życzenia i wręczył prezenty. Panie otrzymały kwiaty 
i filiżankę z pamiątkowym nadrukiem. 

Podczas spotkania, przy kawie i ciastkach, rozmawiano o dzia-
łalności kobiet, o ich zamierzeniach i potrzebach. Niektóre spośród 
przybyłych pań działają społecznie ponad 40 lat. Mają olbrzymie 
doświadczenie i chętnie pomogą młodszym koleżankom. Kobiety  
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w naszej gminie mają ogromny potencjał, a liczba organizacji kobiecych 
stale rośnie. Od kilku tygodni w Warszowicach działa Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Warszowic, a do utworzenia organizacji dla kobiet 
przygotowują się mieszkanki Pawłowic Osiedla. 

Podczas spotkania ofertę sportowo - kulturalną skierowaną do ko-
biet przedstawili Bożena Wróbel – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
oraz Przemysław Poloczek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Pawłowicach.

Sabina Bartecka
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Bogusława Pietrek zastąpiła Da-
nutę Lenik, która zrezygnowała  
z mandatu pod koniec ubiegłego roku. 
Nowa radna ma 50 lat, jest zamężna, 
ma dwóch dorosłych synów. Od 1981 
roku pracuje w KWK „Pniówek”. 
Od kilkunastu lat aktywnie działa  
w Radzie Osiedlowej Samorządu 
Mieszkańców.

Bogusława Pietrek dostała się do 
samorządu gminnego w wyniku 
wyborów uzupełniających, prze-
prowadzonych 26 lutego. Zgodnie  
z obowiązującym prawem, ślubo-
wanie nowy radny składa na naj-
bliższym posiedzeniu Rady Gminy. 
Zaprzysiężenie radnej  miało swój 
zwyczajowy przebieg. Najpierw 
zastępca przewodniczącej Gminnej 
Komisji Wyborczej Adam Sojka wrę-
czył zaświadczenie nowo wybranej 
radnej. Następnie Bogusława Pietrek, 
zajmując miejsce wśród radych, zło-
żyła uroczyste ślubowanie.

Kolejnym wyjątkowym punktem 
lutowej sesji było wręczenie stypen-
diów najlepszym sportowcom gminy 
Pawłowice. Kto otrzymał wsparcie 
finansowe z Urzędu Gminy i w ja-
kiej wysokości piszemy na str. 7. Po 
tym miłym akcencie rozpoczęły się 
obrady. Rada Gminy głosowała m.in.  
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w sprawie przejęcia zadań należących 
do zakresu powiatu pszczyńskiego. 
Chodzi o opracowanie koncepcji bu-
dowy ścieżek rowerowych przy ul. 
Kraszewskiego i Korczaka w Golaso-
wicach oraz przy ul. Golasowickiej  
i Powstańców w Pielgrzymowicach. 
Z uwagi na ważność planowanych 
inwestycji, Gmina zamierza sfinanso-
wać koncepcje, mimo że drogi należą 
do Powiatu Pszczyńskiego. Szcze-
gółowe zasady współpracy określą 
porozumienia zawarte pomiędzy jed-
nostkami samorządu terytorialnego.

Każdego roku, w marcu radni 
uchwalają nowe stawki za wodę  
i ścieki. Obowiązująca w naszej gmi-
nie taryfa jest jedną z najniższych 
w regionie i najniższą w powiecie 
pszczyńskim.  Podobnie będzie w tym 
roku, mimo że czeka nas niewielka 
podwyżka. Więcej o nowych taryfach 
w tekście obok.

Aż trzy uchwały przegłosowane 
przez radnych dotyczyły oświaty. 
Podjęto uchwały w sprawie do-
kształcania i doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, zatrudnionych  
w szkołach znajdujących się na tere-
nie gminy Pawłowice oraz przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami i klu-
bami dziecięcymi na terenie gminy. 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku 
o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 nakłada na wójta obowiązek 
sprawowania nadzoru nad żłobkiem, 
klubem dziecięcym w zakresie wa-
runków i jakości świadczonej opieki. 
Nadzór winien być sprawowany 
na podstawie planu nadzoru przy-
jętego przez radę gminy w drodze 
uchwały. Projekt uchwały został 
poddany konsultacjom społecznym. 
W dalszej części omawianej sesji radni 
głosowali nad uchyleniem uchwały 
dotyczącej zespołów szkół. Rok temu 
Rada Gminy podjęła uchwałę inten-
cyjną w sprawie zamiaru powołania 
od 1 września 2012 roku zespo-
łów łączących szkoły podstawowe  
z gimnazjami. Planowano utwo-
rzyć Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół  
nr 2 w Pawłowicach oraz Zespół 
Szkół w Pielgrzymowicach. Zamiar 
połączenia szkół nie uzyskał jednak 
pozytywnej opinii Śląskiego Kura-
tora Oświaty. Od podjęcia uchwały 
intencyjnej w tej sprawie, w między-
czasie zmieniła się polityka państwa. 
Obecnie nie dopuszcza się łączenia 
szkół podstawowych z gimnazjami. 
Negatywnie zostały także zaopinio-
wane podobne uchwały z kilkunastu 
gmin w województwie śląskim. bs

Rejon, przez który przebiega dro-
ga, coraz częściej wybierany jest na 
miejsce osiedlania się, i w związku 
z tym został wyposażony w sieć 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 
Dopełnieniem zagospodarowania tego 
terenu będzie wybudowanie nowej 
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drogi. Zakres prac obejmuje położenie 
asfaltu, wykonanie wjazdów do po-
sesji oraz wybudowanie odwodnienia 
w celu właściwego odprowadzania 
wody z jezdni. Prace mają potrwać 
do czerwca. 

Sabina Bartecka

Uchwałę w sprawie taryf za 
doprowadzanie wody do mieszkań 
oraz odprowadzanie ścieków do 
sieci zarządzanej przez Gminny 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
radni podjęli podczas lutowej sesji 
Rady Gminy. Nowa taryfa za wodę 
wynosi 4,15 zł brutto za metr sześc. 
(wzrost o 40 groszy) i będzie obo-
wiązywać do 31 marca 2013 roku. 
Dotyczy ona zarówno gospodarstw 
domowych, obiektów użyteczności 
publicznej jak i podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą. – 
Podwyżka jest spowodowana wzrostem 
ceny zakupu wody od GPW Katowice 
o 26 groszy oraz inflacją – wyjaśnia 
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Tomasz Herok, dyrektor GZWiK. - 
Poprzednia cena 3,75 zł/m sześc. obo-
wiązywała od października 2009 roku.

Taryfa za ścieki wzrośnie o 14 
groszy i wyniesie 4,43 zł brutto.  
W przypadku zakładów znajdują-
cych się w Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej taryfa jest inna 
i zostanie podwyższona z 5,92 zł na 
6,13 zł brutto. 

Opłata abonamentowa zosta-
ła podzielona na dziewięć grup  
w zależności od zapotrzebowania, 
i dla 90 proc. odbiorców wzrośnie 
o 1,48 zł.

Pełny cennik znajduje się na stro-
nie www.gzwik.pawlowice.pl. bs

Tyle zapłacimy za wodę i ścieki

Woda 

2012   4,15 zł/metr sześc. brutto
2011   3,75 zł/metr sześc. brutto

Ścieki

2012   4,43 zł/metr sześc. brutto
2011   4,29 zł/metr sześc. brutto

W związku z wprowadzeniem tzw. 
e-myta, czyli elektronicznego systemu 
poboru opłat od samochodów cięża-
rowych na drogach ekspresowych, 
wielu kierowców ciężarówek chcąc 
zaoszczędzić, wybiera drogi, za które 
nie trzeba płacić. W opinii wielu osób 
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w stosunku do zatrzymanych do kon-
troli pojazdów.  Wynik porównywalny 
jest do innych dróg. Występują zarówno 
naruszenia przepisów ruchu drogowe-
go, ustaw o transporcie drogowym, jak  
i o drogach publicznych. 

Do tej pory analiza dotycząca 
wzmożonego ruchu na starej drodze 
katowickiej nie została przeprowa-
dzona. Problem był natomiast przed-
miotem dyskusji przedstawicieli za-
rządców dróg wojewódzkich i powia-
towych, policji i inspekcji transportu 
drogowego. Samorządowcy naszego 
regionu domagają się wprowadzenia 
zakazu ruchu dla samochodów cięża-
rowych. Ewentualne wprowadzenie 
zakazu należy jednak do kompetencji 
marszałka. Droga wojewódzka 938 
jest drogą publiczną ogólnodostępną 
i wprowadzenie ograniczeń dla ruchu 
pojazdów ciężarowych nie będzie 
łatwe. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że podjęcia działań, które sprawią, że 
TIR-y zaczną korzystać z płatnych  
i lepiej przystosowanych do tego dróg, 
jest obecnie bardzo ważne. 

Droga jest w fatalnym stanie, 
szczególnie na początkowym odcin-

ku przy dwupasmówce. Jak udało 
nam się dowiedzieć, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach ma już 
gotową dokumentację projektową 
przebudowania najbardziej zniszczo-
nego odcinka tej drogi, tj. od stawów 
do wlotu na dwupasmówkę wraz 
z remontem dwóch zatok autobu-
sowych. Żeby prace mogły jednak 
ruszyć, inwestycja musi zostać wpi-
sana do planu rzeczowo- finansowego 
inwestycji na drogach wojewódzkich 
oraz zostać zatwierdzona przez zarząd 
województwa.  „W związku z remon-
tem DK 81 w Wiślicy obecnie nie jest 
możliwa przebudowa układu drogowego 
DW 938, ponieważ istnieje ryzyko całko-
witej dezorganizacji ruchu” - informuje 
Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Prace w Pawłowicach będą mogły  
ruszyć dopiero po zakończeniu in-
westycji na dwupasmówce. Roboty 
w Wiślicy mają potrwać do jesieni. 
Wszystko więc wskazuje na to, że 
drogowców zobaczymy w Pawłowi-
cach dopiero pod koniec tego lub na 
początku przyszłego roku. 

Sabina Bartecka

mieszkających przy drodze Cieszyn-
-Pawłowice, ruch w tym miejscu 
znacznie się nasilił, a droga jest do-
słownie rozjeżdżana przez TIR-y. 
Powstałą sytuacją zaniepokojeni są sa-
morządowcy naszego regionu, którzy 
wspólnie z posłami interweniowali 

o rozwiązanie problemu u ministra 
transportu. – Ministerstwo zwróciło 
się do nas o podjecie działań kontrolnych  
w zakresie przewozu drogowego na wska-
zanym odcinku drogi – przyznaje Bogu-
sław Piotrowski, Śląski Wojewódzki  
Inspektor Transportu Drogowego. 
– Takie kontrole zostały wzmożone po 
wprowadzeniu e-myta, ale mogłoby być 
ich jeszcze więcej, gdyby zostało wyzna-
czone bezpieczne miejsce do ich przepro-
wadzania. Najlepsza byłaby zatoczka, 
do której mogłyby zjechać kontrolowane 
pojazdy, i w której moglibyśmy ustawić 
wagę do sprawdzenia ich tonażu. W obec-
nej sytuacji musimy kierować samochody 
do punktu kontrolnego znajdującego się 
w Cieszynie – Boguszowicach.    

Kontrole przeprowadzane są przy 
użyciu wideorejestratora, pojazdów 
oznakowanych oraz w sezonie letnim 
przy użyciu motocykli.-  Pojazdy  
z drogi 938 zostają także kierowane na 
wagę znajdującą się na przejściu granicz-
nym Cieszyn – Boguszowice – tłumaczy 
Łukasz Balcar z Wojewódzkiego In-
spektoratu Transportu Drogowego 
w Katowicach. - Liczba stwierdzonych 
naruszeń wynosi około 10 procent  
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Pierwszeństwo przyjęcia będą 
mieli również rodzice pracujący lub 
uczący się, którzy samotnie wycho-
wują dzieci.     

Dodaje, że problemy ze znalezie-
niem miejsc dla 3- i 4- latków mogą 
pojawić się w niektórych sołectwach. 
Gmina będzie jednak czynić starania, 
aby zapewnić miejsce jak najwięk-
szej licznie maluszków. Dzieci  
z roczników 2006 – 2009 są w przej-

ściowym wyżu, który sprawił, że 
jest przedszkolaków nieco więcej niż  
w poprzednich latach.

Rodzice, których pociechy nie 
zostaną przyjęte do przedszkoli 
publicznych, mogą zapisać je do 
przedszkola prywatnego „Iskier-
ka” lub punktu przedszkolne-
go „Jaś i Małgosia”. Obie pla-
cówki działają w Pawłowicach  
i również prowadzą nabór do 

1) w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci 
podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkol-
nego,

2) w dalszej kolejności według kryteriów:
a) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
b) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny 

lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całko-
witą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji,

c) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
d) dzieci obojga rodziców pracujących,
e) dzieci, które mają rodzeństwo z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności,
f) dzieci wychowywane przez samotnego, pracującego lub 

uczącego się rodzica, 
g) dzieci, których rodzice zadeklarowali większą liczę godzin 

płatnych pobytu dziecka w przedszkolu,
h)  dzieci uczęszczające do danego przedszkola w roku poprzed-

nim.
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola 

może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
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Rekrutacja dzieci do przedszkoli to 
trudny orzech do zgryzienia dla więk-
szości samorządów w Polsce. Proble-
mem jest brak miejsc wobec coraz 
większej liczby chętnych. W sytuacji, 
kiedy większość rodziców pracuje,  
a babcie nie siedzą już w domach, ale 
realizują się zawodowo, rodzice stają 
przed dylematem: zatrudnić nianię 
lub posłać dziecko do przedszkola. Ta 
druga opcja jest korzystniejsza finan-
sowo, więc wybiera ją zdecydowana 
większość.

Mieszkańcy Jarząbkowic od daw-
na zapisywali swoje pociechy do Bą-
kowa. – Tak jest już od kilkudziesięciu 
lat. Do Bąkowa mamy zdecydowanie 
bliżej niż do Golasowic czy Pielgrzy-
mowic – wyjaśnia sołtys Kazimierz 
Kiełkowski.       

Jednak przedszkole w Bąkowie 
nie jest dużą placówką. Do tej pory 
znajdowały się tam dwa oddziały. 
W ubiegłym roku przychylono się 
do prośby rodziców i otwarto trzeci 
oddział dla najmłodszych dzieci. – 
Obecnie w naszym przedszkolu mamy 
64 dzieci, w tym 9 z Jarząbkowic – 
mówi Urszula Gabryś, wicedyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bąkowie. – Z roku na rok obser-
wujemy coraz większe zainteresowanie 
rodziców posłaniem swojego dziecka 
do przedszkola i spodziewamy się, że  
w tym roku będziemy mieli równie dużo 
zgłoszeń jak w roku ubiegłym. Tylko  
w pierwszych godzinach trwania rekru-
tacji wydaliśmy 24 karty zgłoszenia, 
w tym dla trójki dzieci z Jarząbkowic.

W poprzednim roku zgłoszono 64 
dzieci. Wszystkie zostały przyjęte, 
chociaż istniały spore obawy, że za-
braknie miejsca dla dzieci z Jarząbko-
wic.  – Na temat rekrutacji rozmawia-
łem już  z panią burmistrz i otrzymałem 
zapewnienie, że dzieci z Jarząbkowic 
będą przyjmowane  do Bąkowa. Rodzice 
nie muszą się obawiać, że dla ich dzieci 
zabraknie miejsca – mówi wójt Damian 
Galusek. – Chcemy wspomóc placówkę 
na przykład poprzez udzielenie dotacji do 
każdego dziecka z terenu naszej gminy. 
Rozważamy także pomysł otwarcia pla-
cówki niepublicznej w Jarząbkowicach. 
Są osoby chętne do prowadzenia takiej 
działalności, trzeba jednak znaleźć dla 
nich odpowiedni lokal. 

Sabina Bartecka           

Wszystkie żłobki niepubliczne, 
które powstaną w gminie Pawłowice, 
mogą otrzymać 450 zł dofinansowa-
nia na jedno dziecko miesięcznie, a 
kluby dziecięce - 160 zł. Taką uchwałę 
przyjęli radni, 28 lutego. - W ten spo-
sób chcemy zachęcić różne podmioty do 
zakładania takiej formy opieki nad ma-
łym dzieckiem - mówi przewodniczący 
Rady Gminy Franciszek Dziendziel. 

Możliwość dofinansowania miejsc 
dla dzieci w niepublicznych żłobkach 
w formie dotacji celowej pojawiła się 
po uchwaleniu przez Sejm tak zwanej 
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ustawy żłobkowej. Dotacja ta udzie-
lana jest jako wsparcie finansowe dla 
przebywających dzieci w już funkcjo-
nującym żłobku. 

To nie jedyne korzyści. Dzięki 
zmianie przepisów założenie żłobka 
stało się znacznie łatwiejsze. Ponieważ 
placówka nie ma już statusu zakładu 
opieki zdrowotnej, wystarczy, że 
osoba, która chce prowadzić żłobek, 
wpisze go do gminnego rejestru. 
Będzie podlegać nadzorowi gminy, 
czy gwarantuje właściwą opiekę  
i bezpieczne warunki przebywania 

umieszczonych tam dzieci.     
Zdaniem wójta Damiana Galuska 

wprowadzenie dopłat jest korzystne 
zarówno dla gminy, jak i rodziców: 
– W ten sposób pomagamy osobom, które 
zamierzają otworzyć niepubliczny żłobek 
czy klub dziecięcy oraz rodzicom małych 
dzieci, które z powodu obowiązków 
zawodowych nie mają z kim zostawić 
swoich pociech.  

Żłobek będzie musiał zapewnić 
opiekę dziecku przynajmniej przez  
8 godzin dziennie, a punkt przez mi-
nimum 4 godziny. bs  

W  porządku narad znalazło się 
ponad dwadzieścia punktów doty-
czących funkcjonowania placówek 
oświatowych w gminie Pawłowi-
ce. Omówiono m.in. planowane  
w kwietniu konkursy na dyrektorów 
szkół w związku z upływem ich 
kadencji, przedstawiono programy 
i projekty dedykowane szkołom 
w roku 2012 oraz podsumowano 
korzystanie przez młodzież szkolną 
z basenu i lodowiska.

Dłuższą uwagę poświęcono wy-
korzystaniu miasteczka ruchu dro-
gowego znajdującego się na paw-
łowickim osiedlu. Miasteczko wraz 
z siłownią na świeżym powietrzu  
i placem zabaw stanowi znakomite 
miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe 
dla mieszkańców osiedla. Żeby jednak 
jeszcze lepiej wykorzystać to miejsce,  
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w miasteczku mają być przeprowa-
dzane zajęcia lekcyjne z wychowania 
komunikacyjnego dla uczniów pod-
stawówek i gimnazjów. W ich trakcie 
uczniowie poznają nie tylko zasady 
właściwego i bezpiecznego porusza-
nia się po drogach, ale też sprawdzą 
swoje umiejętności  praktyczne, a na 
koniec przystąpią do egzaminu na 
kartę rowerową lub motorowerową. 

W dalszej części spotkania omó-
wiono również sprawy organizacyjne 
dotyczące wymian młodzieży oraz 
planowanej współpracy z zagranicą. 
Spore doświadczenia w tym zakresie 
mają Zespół Szkól Ogólnokształcą-
cych w Pawłowicach oraz Szkoła 
Podstawowa w Pielgrzymowicach, 
a do nawiązania kontaktów zagra-
nicznych przymieszają się już kolejne 
placówki. bs

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

www.pp1.pawlowice.pl.  
2. Publiczne Przedszkole 

w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach, 
tel. 32 47 21 842, ul.  LWP 3, 

www.ppmo.pawlowice.pl.
3. Publiczne Przedszkole w Golasowicach 

(Zespół Szkolno-Przedszkolny), 
tel. 32 47 23 201, ul. Korczaka 1, 

www.zspgolasowice.superszkolna.pl.
4. Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach 

(Zespół Szkolno-Przedszkolny), 
tel. 32 47 23 715, ul. Szkolna 7, 

www.zspkrzyzowice.republika.pl.
5. Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach, 

tel. 32 47 23 141, ul. K.Miarki 8, 
www.ppp.pawlowice.pl.

6. Publiczne Przedszkole w Warszowicach, 
tel. 32 47 23 525, ul. Pszczyńska 74, 

www.ppw.pawlowice.pl.
7. Punkt Przedszkolny „Jaś i Małgosia”

Pawłowice, ul. Zjednoczenia 52, 
tel. 665 551 763

8. Niepubliczne Przedszkole „Iskierka”
Pawłowice, ul. Pukowca 4, tel. 692 202 221, 

www.npiskierka.pl.

&�������������"����"����$������
���	�������$	���������������������������'�
������������'�������������

4����������������"�����$��������������������������
����������������������;��
	�������<��������'������-
��������������"�������������������$����
�����:�

Jestem sobie 
przedszkolaczek…  
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nowych grup. Opłaty w tych 
placówkach są zbliżone do tych  
w przedszkolach piblicznych.

Rekrutacja prowadzona przez 
dyrektorów przedszkoli potrwa 
do 13 kwietnia. Zgłoszenia dziecka 
dokonują  rodzice lub prawni opie-
kunowie wypełniając kartę zgło-
szenia dziecka. Można ją otrzymać  
w przedszkolu oraz pobrać w wersji 
elektronicznej ze stron poszczegól-
nych placówek (adresy w tabelce).  

Informacje o wynikach rekrutacji 
będą dostępne 23 kwietnia.

Sabina Bartecka

cd. ze strony 1
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1)Umowa – Podatek od czynności cywilno prawnych
W pierwszej kolejności należy spisać umowę spółki cywilnej. Fakt ten 
trzeba w ciągu 14 dni zgłosić do Urzędu Skarbowego w celu zapłaty 
podatku od czynności cywilnoprawnych. Konieczne jest także złożenie 
deklaracji PCC-3.

2)Urząd Gminy - CEIDG dla każdego ze wspólników
Następnym krokiem jest założenie przez każdego ze wspólników działal-
ności gospodarczej. Obecnie aby zarejestrować firmę, należy udać się do 
Urzędu Gminy i złożyć tam formularz CEIDG-1. Po złożeniu tego druku 
przedsiębiorcy muszą osobiście wybrać się jeszcze do GUS oraz US. 

3)GUS – REGON spółki
Po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności kolejnym miejscem, które 
trzeba odwiedzić jest Główny Urząd Statystyczny. Spółka cywilna jest 
podmiotem gospodarki krajowej, stąd niezbędne jest otrzymanie przez 
nią numeru Regon. 

4)Urząd skarbowy - NIP spółki
Dodatkowo do Urzędu Skarbowego właściwym ze względu na siedzibę 
spółki trzeba w jej imieniu złożyć druk NIP-2 oraz NIP-D (zawierający 
informację o wszystkich wspólnikach). W wyniku tego zgłoszenia spółka 
otrzyma swój NIP. 

5)Urząd skarbowy – wybór sposobu opodatkowania wspólników
Ponieważ każdy ze wspólników rozlicza swój dochód oddzielnie w urzędzie 
skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, to właśnie 
w nim powinien on dokonać zgłoszenia formy opodatkowania podatkiem 
dochodowym oraz trybu jego rozliczania. 

6)Urząd skarbowy – rejestracja VAT
Dodatkowo jeżeli wspólnicy zdecydują, że chcą być vatowcami, to muszą 
również w jej imieniu złożyć  VAT-R, gdyż spółka stanie się płatnikiem 
podatku VAT. 

7)ZUS
W ZUS wspólnicy spółki cywilnej zgłaszają się do ubezpieczenia społecz-
nego oraz zdrowotnego. Jeżeli spółka cywilna będzie zatrudniać pracow-
ników również musi być zgłoszona jako płatnik składek. 
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Spółka cywilna jest najpopularniejszą formą współpracy kilku 
przedsiębiorców. Jej założenie nie wymaga zbyt wielu formalno-

ści, gdyż spółka cywilna nie jest oddzielnym podmiotem prawa – jest 
jedynie umową łączącą wspólników. Oznacza to, że nie posiada odrębnej 
podmiotowości prawnej. Spółka jako taka nie podlega bezpośredniemu 
zgłoszeniu do żadnego z państwowych rejestrów. Jednakże wspólnicy 
muszą prowadzić jednoosobowe działalności gospodarcze, gdyż umowę 
spółki cywilnej zawiera się między firmami.

W Polsce powstaje co roku ponad 5 tys. spółek cywilnych. Najwięk-
szym powodzeniem taka forma działalności cieszy się w województwach 
mazowieckim oraz śląskim. Obecnie w Polsce istnieje około 270 tys. spółek 
cywilnych. Najwięcej funkcjonuje ich w sektorze handlu, w tym napraw 
pojazdów samochodowych, w budownictwie, transporcie, finansach  
i ubezpieczeniach.

Zakładanie spółki „krok po kroku”

Spółka cywilna jest podstawową formą prowadzenia działalności go-
spodarczej wspólnie z innymi osobami. Muszą to być przynajmniej dwa 
podmioty prawa cywilnego. Oznacza to, że działalność taką może prowadzić 
dwóch przedsiębiorców, dwie osoby fizyczne, a także osoba fizyczna wraz 
z przedsiębiorcą. Zakładając spółkę cywilną wspólnicy wnoszą do niej tzw. 
wkłady. Mogą to być środki pieniężne, aporty – wkłady rzeczowe, albo praca 
na rzecz spółki. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki 
solidarnie z innymi wspólnikami majątkiem osobistym do wysokości długu. 
Oznacza to w praktyce, że jeżeli nasz wspólnik narobi długów i wyjedzie 
za granicę, to spłacenie zobowiązania spocznie na naszych barkach. Z tego 
punktu widzenia spółka cywilna nie jest zbyt korzystna. Jest jednak wiele 
zalet takiej formy działalności. Jedną z najistotniejszych jest to, że można 
łączyć kapitał. Jeżeli jedna osoba ma zgromadzone na przykład 20 tys. zł,  
a do rozpoczęcia wymarzonej działalności, potrzebuje dwa razy tyle, zasadne 
wydaje się poszukanie wspólnika. Warunkiem powodzenia jest w takich 
przypadkach wzajemne zaufanie partnerów. Zaletą spółek jest także wza-
jemne wspieranie się wspólników – fakt, że jeden na drugiego może liczyć 
i jeden drugiego może zastąpić, kiedy zachodzi taka potrzeba. Wspólnicy 
często uzupełniają się, przykładowo jeden ma wiedzę i doświadczenie, drugi 
nowatorskie pomysły i świeże spojrzenie. Razem będzie im raźniej i łatwiej 
prowadzić wspólny biznes.         

Bogdan Wołczyk, zastępca kierownika Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach 

Odwiedziłam dwie firmy: jedną 
prowadzoną przez kobiety, drugą 
przez mężczyzn. Obie wbrew obie-
gowym opiniom i cytowanemu 
przysłowiu świetnie sobie radzą.  
W czym tkwi ich sukces?   

Mobilne księgowe
Założyły interes, w dobie kryzysu, 

w dodatku z przyjaciółką. Trafiły  
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w niszę i dobrze na tym wyszły. Oto 
mieszkanki Pawłowic, które dowio-
dły, że warto ryzykować.

„Koniec z uciążliwymi dojazdami 
do Biura Rachunkowego. Od teraz 
biuro będzie przyjeżdżać do Ciebie. 
Nie marnuj więcej swojego cennego 
czasu. Gwarantujemy Ci całkowite 
bezpieczeństwo i bierzemy na siebie 
pełną odpowiedzialność finansową za 

prowadzone przez nas rozliczenia” – 
reklamują się na stronie internetowej. 
Rok temu Iwona Grudzka i Patrycja 
Słowińska wpadły na odważny po-
mysł. – Znamy się na księgowości, ale 
wiemy, że ludzie prowadzący własną 
działalność, mają mało czasu i dojeż-
dżanie do biura rachunkowego jest dla 
nich dodatkowym obciążeniem – tłuma-
czą. – Postanowiłyśmy przedsiębiorcom 
wyjść naprzeciw i ułatwić im prowadze-
nie księgowości.      

Siedziba firmy znajduje się na paw-
łowickim rynku, a swoim zasięgiem 
obejmuje Pawłowice, Żory oraz Ja-
strzębie. Biuro Rachunkowe „Effekt” 
prowadzi usługi księgowe, kadrowe 
i płacowe dla małych i średnich firm. 

- Klientom rozpoczynającym działal-
ność gospodarczą zapewniamy bezpłatną 
pomoc w zakresie rejestracji podmiotu. 
Jako biuro mobilne dojeżdżamy po odbiór 
dokumentów, reprezentujemy naszych 
klientów przed organami kontroli - tłu-
maczą. - Wiem, że aby coś osiągnąć, 
trzeba wiele dać z siebie. Liczy się przede 
wszystkim pomysł i odwaga. Wiadomo, 
że początki są trudne. Trzeba jednak 
wierzyć w siebie.

Jeden interes 
i czterech szefów

Kiedy w firmie „Agro-Rem”  
w Golasowicach zapytałam o szefa, 
zapanowała konsternacja. – Nas jest 
czterech – usłyszałam. – Jak to czterech? 
– niedowierzałam. – A ten główny, to 
który? Z kim mogę porozmawiać o firmie 
– pytałam dalej.

Przeważnie spółki zakładają dwie 
osoby. Czasami zdarzają się trzy, ale 
cztery to już rzadkość. -  Ludzie się 
dziwią, kiedy przybijam pieczątkę a na 
niej figurują cztery nazwiska. To wy tak 
razem i nie kłócicie się pytają przeważnie 
– śmieje się Henryk Stuchlik. – Znamy 
się jak to się mówi, 
jak łyse konie. Razem 
pracujemy od 30 lat.  

On w tym zespo-
le jest najstarszy. 
Mieszka w Jarząb-
kowicach. Z tego 
sołectwa pochodzi 
również Albert Ba-
cza. Pozostali dwaj 
wspólnicy: Marian 
Bazgier i Stanisław 
Stania są z Pielgrzy-
mowic. Znają się od 
dziecka. Chodzili do 
jednej klasy. Wszy-
scy w tym samym 
czasie zaczęli pracę 
w RSP Golasowice. 

– Latem pracowaliśmy w polu, zimą 
naprawialiśmy maszyny – opowiadają. 
–  A ponieważ mieliśmy smykałkę do 
motoryzacji i lubiliśmy grzebać w silni-
kach, postanowiliśmy nasze umiejętności 
wykorzystać, zakładając własny biznes.

Dziewięć lat temu założyli firmę 
„Agro-Rem” w byłych warsztatach 
RSP przy ul. Korczaka w Golasowi-
cach. Postanowili robić to, na czym 
znają się najlepiej – naprawiać ma-
szyny rolnicze i ciągniki. – Na brak 
pracy nie możemy narzekać. To jedyny 
tak duży zakład w okolicy. Przepro-
wadzamy m.in. kapitalne remonty 
silników, skrzyni biegów, od niedawna 
również zajmujemy się serwisem ogumie-

nia – mówią. – Jesteśmy konkurencyjni  
w stosunku do dużych zakładów.

W tym zgranym zespole każdy ma 
jakąś rolę. Henryk i Albert to specjali-
ści od ogumienia i naprawy maszyn 
średniej wielkości, Stanisław – lubi 
„grzebać” w większych  pojazdach – 
ciągniki i kombajny nie mają przed 
nim tajemnic, a pasją Mariana jest 
elektryka – rozruszniki, alternatory 
i prądnice to jego chleb powszedni. 
Interes kwitnie, bo nie rywalizują ze 
sobą, ale wzajemnie się uzupełniają. 
Działają od 9 lat. Jeżeli do tej pory 
się udawało, to będzie tak nadal, bo 
wiedzą, że mogą na siebie liczyć. 

Sabina Bartecka
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Powstała klasa integracyjna
W Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach od 1 marca działa klasa 

integracyjna. Uczęszcza do niej troje dzieci z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym.

Zadaniem oddziałów integracyjnych jest umożliwienie dzieciom niepeł-
nosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności - na miarę ich możliwości –  
w środowisku rówieśniczym. Dzieci z rozmaitymi zaburzeniami uczą się 
w jednej klasie razem z dziećmi zdrowymi. Czym klasy integracyjne różnią 
się od tradycyjnych? - Przede wszystkim jest w nich, oprócz podstawowego wy-
chowawcy, nauczyciel wspomagający. Opiekuje się bezpośrednio niepełnospraw-
nymi uczniami, pomaga w prowadzeniu lekcji – mówi dyrektor Zofia Musiał. 
Podkreśla, że zyskują nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale także pozostali 
uczniowie. - Dzieci uczą się wrażliwości, tolerancji i odpowiedzialności za drugą 
osobę. Niepełnosprawni uczniowie zostali bardzo życzliwie przyjęci w klasie. 

Do klasy integracyjnej chodzą zarówno dzieci zdrowe jak i niepełno-
sprawne. Aby powstała taka klasa, musi zgłosić się od 3 do 5 dzieci nie-
pełnosprawnych i ok. 15 dzieci pełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne 
kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia  
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dzieci pełnosprawne dobierane są 
do zespołu na podstawie deklaracji lub zgody prawnych opiekunów dziecka.

Warszowice

Podczas mszy św. w 10. roczni-
cę śmierci księdza prałata Romana 
Kempnego arcybiskup senior Damian 
Zimoń, metropolita katowicki abp 
Wiktor Skworc, a także wielu księży 
i wiernych uczciło pamięć tego wy-
bitnego kapłana i laureata medalu 
„Za zasługi dla Gminy Pawłowice”. 
Rzadko się zdarza, aby w nabożeń-
stwie uczestniczył obecny i były 
metropolita katowicki.

Wspominając ks. Romana Kemp-
nego abp Skworc mówił: - Swój czas 
na ziemi, swoje życie, pojmował jako dar 
do wykorzystania dla Kościoła. Dlatego 
też nigdy nie miał go dla siebie: rzadkie 
odwiedziny w rodzinnym domu; brak 
czasu na urlop czy leczenie i pytanie – 
rzucone jakby niechcąco – „A co to jest 
wolny dzień?!”. 

Odszedł do Boga, pracując przy 
komputerze. - To była jego „współ-
czesna ambona”, przez którą umiejętnie  
i chętnie przemawiał drukowanym sło-
wem – zaznaczył arcybiskup, dodając, 
że miejscem głoszenia Ewangelii oraz 
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mówienia o Kościele stanowiły rów-
nież  dla niego radio i telewizja. 

Abp Wiktor Skworc podkreślił, że 
życie ks. prałata Romana cechowa-
ła ewangeliczna postawa dawania  
i miłości. - Czynił ze swojej posługi jeden 
akt miłości Boga i Kościoła. A była to 
ostatecznie droga świadomego umierania 
poprzez pracę, eksploatowanie swoich 

W oczekiwaniu na bociany
Kalendarzowa (astronomiczna) wiosna rozpocznie się już za kilka dni, 

dokładnie 21 marca. Właśnie tego dnia dzień i noc są równej długości.  
O tej porze roku przyroda budzi się z zimowego snu. Zielenią się trawniki, 
kiełkują kwiaty i pąki na gałęziach drzew, jest coraz cieplej. Przylatują też 
bociany. – Z reguły są u nas pod koniec marca lub zaraz na początku kwiet-
nia – mówi Celina Kojzar z ul. Łąkowej w Warszowicach. Przy ich domu 
bociany mają swoje gniazdo od wielu lat. – Odkąd je obserwuję, a jest to już 
20 lat, najwcześniej przyleciały do nas 28 marca. Nie mogę się już doczekać, 
kiedy przylecą i usłyszę ich „kle, kle”. 

Pielgrzymowice
Zebranie sprawozdawcze sołectwa 

Pielgrzymowice odbyło się 29 lutego. 
Uczestniczyły w nim 84 osoby. Sołtys 
Iwona Baron przedstawiła sprawoz-
danie z działalności Rady Sołeckiej  
w minionym roku i omówiła zrealizo-
wane w tym czasie na terenie sołectwa 
inwestycje. Były to zadania dotyczące 
remontu ul. Powstańców, Sikorskiego 
oraz części ul. Golasowickiej wraz  
z przebudowaniem chodnika. Ze środ-
ków Urzędu Gminy wybudowano ul. 
Wierzbową, przebudowano odcinek 
ul. Groblowej i wykonano projekt 
oświetlenia ul. Borowej. Jedną z waż-
niejszych inwestycji było zakończenie 
prac związanych z regulacją Pielgrzy-
mówki. – Osoby mieszkające w bliskim 
sąsiedztwie potoku wreszcie mogą spać 
spokojnie, powódź już im nie zagraża. 
Swoją wdzięczność wyrazili w czasie 
zebrania, dziękując za przeprowadzone 
prace – mówi pani sołtys.  

2011 rok był bardzo ważny dla 
strażaków. Jednostka otrzymała 
bowiem nowe auto ratowniczo-
-gaśnicze. A co czeka mieszkańców  
w tym roku? Już ruszyła przebudowa 
ul. Krzyżowej wraz z budową parkin-
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gu przy nowym cmentarzu. Będzie 
budowana kanalizacja, remontu do-
czekają się ul. Cieszyńska oraz część 
ul. Modrzewiowej. Przy szkole ma 
powstać plac zabaw w ramach rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”. 
W budżecie gminy są zarezerwowane 
środki na wymianę nawierzchni na 
boisku piłkarskim i dostosowanie 
obiektu do wymagań gry w klasie 
„A”. Urząd planuje również opraco-
wać projekt budowy oświetlenia przy 
ul. Golasowickiej oraz wymienić okna 
w budynku tzw. koczarni.  

Zebranie wiejskie to także okazja 
do poruszenia ważnych dla sołectwa 
problemów. Wnioski mieszkańców 
dotyczyły wybudowania chodników 
przy ul. Zebrzydowickiej, Golasowic-
kiej oraz Karola Miarki i Powstańców 
Śl. (w stronę boiska i szkoły podsta-
wowej), wykonania zatoczki auto-
busowej naprzeciwko Domu Pomocy 
Społecznej, oświetlenia ul. Jastrzęb-
skiej i Brzezińskiej, przeprowadzenia 
remontów następujących dróg: Stro-
mej, Jasnej, części Ruptawskiej oraz 
bocznego odcinka ul. Powstańców. 

Pniówek
Dzień później zebranie wiejskie 

zostało zorganizowane w Pniów-
ku. Przybyło na nie około 30 osób. 
Zebranie prowadził sołtys Zdzisław 
Goik, który przedstawił obszerne 
sprawozdanie z działalności w mi-
nionym roku. Omówił lokalne wy-
darzenia ubiegłego roku oraz inwe-
stycje zrealizowane z budżetu gminy. 
Największym zadaniem 2011 r. była 
rozbudowa Domu Ludowego, który  
w ostatnim czasie znacznie powięk-
szył swoją przestrzeń. W dobudo-
wanym segmencie powstała sala na 
spotkania Koła Gospodyń Wiejskich 
i próby zespołu „Retro”, jest też po-
większone biuro sołtysa. Z inwestycji 
drogowych wymieniono budowę 
odcinka chodnika przy ul. Świerczew-
skiego w rejonie torów kolejowych, 
remont ul. Słowików, budowę sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Pszczyńskiej, Świerczewskiego i Orlej 
(była to inwestycja Miasta Jastrzębie 
–Zdrój). Na wniosek mieszkańców na 
ul. Dąbkowej zamontowano 3 progi 
zwalniające. 

Z pomysłów Rady Sołeckiej na 
kolejne lata warto wymienić: utwo-
rzenie terenów inwestycyjnych na 
terenie sołectwa, stworzenie central-
nego miejsca wsi, zagospodarowanie 
zwałowiska na cele sportowe  i rekre-
acyjne. – Chcielibyśmy, aby przy Domu 
Ludowym powstał plac zabaw oraz 
zadaszone miejsce na letnie spotkania 
mieszkańców - mówił sołtys.

W 2012 roku w sołectwie zostaną 
przeprowadzone następujące inwe-
stycje: opracowanie projektu budowy 
oświetlenia przy ul. Orlej, budowa 
ronda na skrzyżowaniu ulic Orlej  
i Kruczej oraz opracowanie projektu 
budowy ciągu pieszo – rowerowego 
od ul. Polnej do Słowików. Podczas 
zebrania mieszkańcy zgłaszali wnioski 
i uwagi. Dotyczyły one głównie szkód 
górniczych. bs

- Każdego dnia parkuje tutaj kilka, 
może kilkanaście aut – tłumaczy Hali-
na Pawełek, pielęgniarka. – Samochody 
tarasują wyjazd z parkingu i ograni-
czają widoczność. W zeszłym tygodniu 
z tego powodu niewiele brakowało, 
aby zderzył się samochód ciężarowy  
z osobówką. 

Za budynkiem ośrodka zdrowia 
znajduje się parking. Z reguły miej-
sca jest dosyć, ale bywają sytuacje, 
że pacjenci nie mają gdzie postawić 
auta. Wtedy zatrzymują się na wy-
jeździe z parkingu lub przy drodze, 
na wydzielonej części przy wejściu 
do ośrodka. – Jeden drugiego blokuje, 
ludzie się denerwują, bo nie mogą wyje-
chać. Najgorsze jest jednak to, że nie ma 
gdzie stanąć karetka, którą wzywamy 
po pacjenta – tłumaczy pielęgniar-
ka. – To miejsce wyznaczone również 
dla samochodu z laboratorium, który 
przyjeżdża po próbki.

Ludzie tak się jednak przyzwycza-
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ili do zatrzymywania przed ośrod-
kiem, że stają tam również wtedy, 
kiedy parking z tyłu jest pusty. Tak 
jest wygodniej, i wejście mają pod 
nosem. Tymczasem pacjenci mogą 
zatrzymywać się również na dru-
gim parkingu, pod apteką. – To tylko 
kilkanaście metrów dalej – tłumaczy 
pielęgniarka. – A już bezpieczniej.

Problem znany jest również pani 
sołtys Bogumile Tekli. – Miejsce jest 
bardzo niebezpieczne, bo nie dość, że 
znajduje się na łuku drogi, to jeszcze na 
wzniesieniu, więc kierowcy samochodów 
wyjeżdżających z ośrodka mogą nie za-
uważyć tych jadących z dołu.  

W związku z zaistniałą sytu-
acją, Urząd Gminy zleci ustawienie 
odpowiednich znaków oraz nama-
lowanie przed wejściem do ośrodka 
koperty z wyznaczonym miejscem 
do parkowania dla karetki i obsługi 
przychodni. 

Sabina Bartecka
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Ks. Roman Kempny urodził się 31 grudnia 1954 
r. Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchow-
ne w Krakowie. Święceń kapłańskich udzielił mu 
3 kwietnia 1980 r. w katedrze Chrystusa Króla  
w Katowicach biskup Herbert Bednorz.

W 1994 r. mianowany został sekretarzem ar-
cybiskupa katowickiego i ceremoniarzem kościoła 
metropolitalnego. Od roku 1996 był redaktorem 
„Gościa Niedzielnego”. W archidiecezji pełnił wiele 
funkcji: był przewodniczącym Archidiecezjalnej 
Komisji Liturgicznej, asystentem kościelnym pro-

gramów radiowo-telewizyjnych, asystentem Akcji Katolickiej, duszpaste-
rzem dziennikarzy, cenzorem książek, członkiem Rady Kapłańskiej. Był też 
rzecznikiem prasowym arcybiskupa katowickiego i Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach, a także wykładowcą w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym w Katowicach.

sił – mówił, zwracając się następnie 
do bliskich i przyjaciół zmarłego 
kapłana: - Niech nadzieja, której nam 
tak bardzo wszystkim potrzeba weźmie 
górę nad smutkiem i tęsknotą za bliskim 
człowiekiem, dobrym kapłanem i przy-
jacielem. Niech ona też będzie źródłem 
naszej gorliwej pracy dla Boga, Kościoła 
i człowieka. bs

zd
j. 

bs
zdj. bs
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W Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach 
już po raz szósty obchodzono Dzień 
Patrona. Ksiądz Tomasz Wuwer był 
wikarym w miejscowym kościele i ka-
techetą. Pracował tu tylko rok. Zmarł 
bardzo młodo. Ale pozostawił po sobie 
dobrą pamięć i wdzięczność wycho-
wanków. – Pragniemy, aby dzisiejsze 
spotkanie stało się dla was poetycką 
lekcją życia – mówili prowadzący uro-
czystość do zgromadzonych w hali 
sportowej uczniów. – Jesteście młodymi 
ludźmi i zapewne zastanawiacie się, jak 
żyć, aby wasze życie było piękne, godne 
i szczęśliwe? Pięknym wzorem do naśla-
dowania jest postawa naszego patrona.

W trakcie uroczystości podsu-
mowano dwa konkursy związane  
z patronem szkoły. Pierwszy dotyczył 
wiedzy na temat życia i działalności 
księdza Tomasza, natomiast drugi 
związany był z jego hobby - foto-
grafią. Dyrektor gimnazjum, pani 
Irena Grabowska, wręczała nagrody 
laureatom konkursów. Nagrody 
otrzymali: Dawid Janulek, Paweł 
Gajda, Sylwia Janulek i Bartłomiej 
Nogły („Nasz Patron”) oraz Klaudia 
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Polok, Klaudia Wojtaczka i Anna 
Białoń („Okiem Młodego Fotografa”).   
Co roku, w trakcie obchodów Dnia 
Patrona, przyznawany jest przez 
społeczność gimnazjum tytuł „Przy-
jaciela Szkoły”. W tym roku zostali 
nimi przyjaciele ks. Tomasza z czasów 
seminarium: ks. Jerzy Szymik, ks. 
Tomasz Jaklewicz oraz ks. Wiesław 
Hudek. – Dziękujemy za wspieranie 
słowem i modlitwą naszego gimnazjum 
– mówiła dyrektor Irena Grabow-
ska. – Mało jest szkół w Polsce, które 
mogą stale na nowo poznawać swojego 
patrona, dzięki relacjom i obecności  jego 
bliskich, utwierdzając się w przekonaniu 
o słuszności dokonanego wyboru.  

Całość akademii uświetnili swoimi 
występami szkolny chór pod kierow-
nictwem Zofii Gaży oraz gimnazjal-
ny band w składzie: Karol Lucjan, 
Piotr Wantuła, Dominik Doleżyk, 
Michał Pietrzak i Marlena Plinta.  
W uroczystości brała udział rodzina 
Ks. Tomasza Wuwera, jego przyjacie-
le, przedstawiciele władz gminy oraz 
nauczyciele i uczniowie gimnazjum.

Sabina Bartecka

- Brali w nich udział uczniowie klas 
drugich i trzecich. Projekty były staran-
nie wykonane, wśród nich znalazły się 
domki wykonane z elementów z zapałek, 
pojemników na jajka oraz z klocków 
lego - mówi dyrektor Bożena Herman.

Pierwsze miejsce zdobyła praca  
Szymona Lipusa z klasy drugiej 
prezentująca mały, skromny domek, 
ale z niemalże perfekcyjnymi opisami  
w języku angielskim. Drugie miejsce 
zajął Dominik Schmidt, który wyko-
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nał olbrzymią rezydencję z pięknym 
balkonem oraz przestrzennymi po-
kojami, oczywiście z opisami angiel-
skimi. Karolina Nowak uplasowała  
się na miejscu trzecim, tutaj cieka-
wostka – w jej łazience znajdowała 
się syrenka korzystająca z porannej 
toalety.

Z kolei w konkursie „ My beau-
tiful city, town, village”, w którym 
projekty wykonywali piątoklasiści, 
pierwsze miejsce zajęła wspólna praca 

Niny Mytnik i Eweliny Masłowskiej. 
W perfekcyjnie wykonanym angiel-
skim miasteczku nie zabrakło szkoły 
z dziećmi, sklepów oraz szpitala  
z lądowiskiem dla helikopterów!

Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Walter, a trzecie praca zbiorowa uczen-
nic Wiktorii Bolek, Dominiki Sklanny 
oraz Karoliny Marzec. Prace zostały 
wykonane różnymi technikami –  
w niektórych wykorzystano drewno 
lub gotowe elementy z tekturki.

Możesz pojechać do Francji

Zapraszamy młodzież, która ukończyła 18 lat  
i działa aktywnie na terenie naszej gminy, do 
udziału w olimpiadzie miast partnerskich we 
Francji. 

Olimpiada odbędzie się 21-23 czerwca w miej-
scowości Libercourt, niedaleko naszego miasta 
partnerskiego –  Verquin.  Urząd Gminy pokry-
wa koszty wyjazdu oraz wyżywienia. Szcze-
gółowych informacji udziela Referat Promocji i 
Integracji Europejskiej (tel. 32 210 11 21, e-mail: 
w.strzadala@pawlowice.pl).

Konkurs adresowano do gimna-
zjalistów powiatu pszczyńskiego. 
W pierwszym etapie językowych 
potyczek uczestniczyło 26 uczniów 
z ośmiu szkół naszego rejonu. - Aby 
zakwalifikować się do następnego-fi-
nałowego etapu, należało rozwiązać 
test leksykalno-gramatyczny, opra-
cowany przez organizatorkę konkursu, 
Katarzynę Winkler. Ten etap pokonało 
11 osób. W drugim etapie finaliści 
prezentowali temat konkursowy w for-
mie multimedialnej -wyjaśnia Jacek 
Kowol,dyrektor ZSO Pawłowice.  
I miejsce zdobyła Paulina Herman  
z Gimnazjum nr 3 w Pielgrzy-
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mowicach, II miejsce przyznano 
Marcie Moll z Gimnazjum w Rado-
stowicach, a III - Karolinie Knapik, 
również z Pielgrzymowic. 

- Do konkursu przygotowywałam 
się przez trzy miesiące. Na opracowa-
nie materiału wykorzystałam okres 
przerwy świątecznej. Przychodziłam 
wtedy do szkoły na dodatkowe zaję-
cia – opowiada zwyciężczyni.- Było 
warto, bo w nagrodę otrzymałam aż 
dwa bony o łącznej wartości 800 zł do 
szkoły językowej i salonu empik.

Komisję konkursową zachwyciła 
przygotowana przez nią prezenta-
cja. – Od 2 lat tańczę hip-hop, inte-

resuję się fotografią i malowaniem. To 
wszystko zawarłam w swojej pracy - 
mówi uczennica, którą do konkursu 
przygotowała germanistka Marta 
Florkiewicz-Borkowska.

- Nasi uczniowie świetnie radzą so-
bie z multimediami. Na lekcjach często 
przygotowują prezentacje, korzystają 
z nowych technologii. To w dużej 
mierze zasługa naszych nauczycieli, 
którzy nieustannie w tym zakresie się 
kształcą – mówi Piotr Wieszołek, 
dyrektor Gimnazjum w Pielgrzy-
mowicach.   

Nagrodami w konkursie oprócz 
bonów były książki i słowniki. bs   

Czy dopisałeś się już do listy 
odbiorców newslettera GOK Pawłowice?

Jeśli nie, zachęcamy do dołączenia do 
odbiorców elektronicznego biuletynu o ak-
tualnych wydarzeniach i imprezach organi-
zowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach!

Przekonaj się jakie to proste i wygodne. 
Wpisz się do newslettera GOK Pawłowice,  
a najważniejsze informacje, zapowiedzi spo-
tkań, koncertów, warsztatów otrzymasz 
mailem. Ponadto wśród użytkowników 

newslettera co jakiś czas losowane będą wejściówki na imprezy organi-
zowane przez GOK. Aby dołączyć do odbiorców newslettera, wystarczy 
wpisać swój adres e-mail na stronie www.gokpawlowice.hg w sekcji 
„Newsletter”. bs
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Młodzi mieszkańcy naszej gminy, 
osiągający bardzo dobre wyniki spor-
towe, odebrali 28 lutego stypendia, 
ufundowane przez Gminę Pawłowice. 
Uroczystość miała wyjątkową opra-
wę, bo po raz pierwszy odbyła się  
w czasie sesji Rady Gminy w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.  
 – Program stypendialny dla sportowców 
przede wszystkim ma być sposobem na 
wsparcie dla ich działań i poczynań – 

�������������
�����������	��	��	�

C�4����������	���,�������"�����������������$��������������������'�������������
�������������
��$������������������������������,�����$�3�"���������&"���*�$����

mówi przewodniczący Rady Gminy 
Franciszek Dziendziel. – Stypendia są 
przyznawane od 2008 roku dla wszyst-
kich sportowców szczególnie uzdolnio-
nych, którzy osiągają wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym 
najwyższego szczebla. 

Kryterium wyboru odpowiedniego 
stypendysty zależy od tego, jak wyso-
ko zakwalifikował się, jakie miał osią-
gnięcia w dyscyplinie, którą uprawia.

Stypendium wypłacane w kwocie 
od 300 do 380 zł przez okres dziesięciu 
miesięcy, odebrało siedmiu młodych 
sportowców. Znaleźli się wśród nich 
adepci takich dyscyplin, jak curling 
oraz sztuki walki. Przyznano również 
jedną nagrodę sportową w wysoko-
ści 2,6 tys. zł. Otrzymała ją Alicja 
Ulatowska, zawodniczka Uczniow-
skiego Klubu Pływackiego „UNIA”. 
Jej najważniejszym osiągnięciem jest 

Pawłowickie jarmarki połączone 
ze sprzedażą tradycyjnych przed-
świątecznych smakołyków i ręcznie 
wykonanych ozdób, stały się już 
tradycją. Kolejny świąteczny kiermasz 
już niebawem. Są nowe pomysły  
i niespodzianki.

Jarmark Wielkanocny rozpocznie 
się w tym roku nieco wcześniej, bo 
już w niedzielę 25 marca. W tym 
dniu na świątecznych stoiskach bę-
dzie można kupić kartki świąteczne 
oraz palmy wielkanocne i rękodzieło. 
Na uroczyste otwarcie jarmarku 
zapraszamy mieszkańców w kolejną 
niedzielę. Sprzedaż świątecznych bab, 
mazurków, pisanek i wielkanocnych 
ozdób potrwa od 1 do 5 kwietnia. Na 
kolorowych stoiskach regionalnych 
znajdą Państwo oryginalne pisanki, 
ozdoby świąteczne, a także przysmaki 
na świąteczny stół. Zapraszamy też 
na degustację wielkanocnych potraw 
regionalnych, m.in. pysznego żurku 
i wielkanocnej baby. Warto tutaj 
przyjść, pokosztować tych wszyst-
kich pyszności i zrobić zakupy. 
Osoby, które zakupią towary za co 
najmniej 20 złotych, wezmą udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród. 
Będą to upominki przekazane przez 
wystawców. Ponadto uczestnicy 
jarmarku swoje zakupy (o wartości 
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Wielkanocny
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co najmniej 50 zł) będą mogli spako-
wać do specjalnej torby z logo gminy 
Pawłowice i okazjonalnym napisem.

Inauguracja jarmarku odbędzie się 
w niedzielę, 1 kwietnia. O godz. 15.00 
rozpocznie się koncert świąteczny, 
na którym wystąpią mażoretki, ze-
spól Margo z Pawłowic oraz grupa 
musicalowa „eM”. Dzieci zachęcamy 
do wzięcia udziału w warsztatach 
plastycznych. Pod okiem instruk-
torek Gminnego Ośrodka Kultury 
będą mogły wykonać wielkanocne 
ozdoby. Udział w warsztatach jest 
bezpłatny, a każdy uczestnik zajęć 
otrzyma jakiś upominek. Warsztaty 
odbędą się również w poniedziałek 
(godz. 10.00 -11.00), we wtorek oraz  
w środę (13.00 - 14.00). Po raz 
pierwszy podczas kiermaszu zosta-
ną wręczone również nagrody dla 

o s ó b biorących udział  
w kon- kursie organizo-
wanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury na najładniejsze jajko wielka-
nocne. Ta część odbędzie się w niedzielę  
o godz. 16.00. 

Tegoroczny jarmark będzie kolo-
rowy, wiosenny i wyjątkowy. Będzie 
miał też swoją maskotkę: wielkanoc-
nego zajączka z koszyczkiem pełnym 
łakoci. W tym roku jarmark został 
podzielony tematycznie. Poniedziałek 
upłynie pod znakiem Gminnej Biblio-
teki Publicznej. Wspólne czytanie ba-
jek, konkursy oraz kiermasz książek 
to tylko część atrakcji. W poniedziałek 
i wtorek wystąpią również maluchy 
z Przedszkola w Modrzewiowym 
Ogrodzie, a w czwartek, na zakończe-
nie jarmarku odbędzie się losowanie 
nagród. bs

Wszystkich wystawców, rękodzielników i handlowców zapraszamy do 
zgłoszenia swojego udziału. Wynajęcie miejsca na okres trwania jarmarku 
jest bezpłatne. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w Referacie In-
frastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Pawłowice znajdującym się przy ul. Mickiewicza 28 (budynek GZK) lub 
pobrać ze strony www.pawlowice.pl. Informacji w sprawie jarmarku udzie-
lają kierownik referatu Krystyna Batko, tel. 32 44 94 803 oraz pracownik 
referatu Dorota Wiench, tel. 32 44 94 808. Ilość miejsc jest ograniczona. 
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zdobycie II miejsca w Zimowych 
Mistrzostwach Polski w Pływaniu 
Juniorów w marcu ubiegłego roku  
w Ciechanowie.  – Sukcesy córki poparte 
są ciężką pracą – przyznaje ojciec pły-
waczki. – Alicja trenuje każdego dnia 
po kilka godzin. Dziennie przepływa od 
10 do 15 kilometrów. To duży wysiłek, 
ale kocha ten sport, a pływanie jest jej 
pasją. Zresztą zawsze była typem spor-
towca. Świetnie biegała, grała w piłkę,  

i gdyby nie wybrała pływania, na pewno 
zaistniałaby w innej dyscyplinie sportu.      

Stypendia fundowane przez gminę 
są wsparciem dla dobrze rokujących 
zawodników, chociażby na zakup 
sprzętu, czy pokrycie innych kosz-
tów, które są związane z uprawia-
nymi dyscyplinami. – Trenuję od 6 lat,  
a dzisiejsze stypendium jest moim dru-
gim – przyznaje Jacek Rokita z War-
szowic. - Stypendium chcę przeznaczyć 
na zakup odpowiedniego sprzętu oraz 
pokrycie kosztów dojazdów na lodowiska 
do Gliwic lub Katowic.

Szymon Domin, który zdobył dru-
gie miejsce w XX Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Ju Jitsu, chwali pomysł 
przyznawania stypendiów. – Takie 
nagrody bardzo mobilizują i zachęcają 
do jeszcze cięższej pracy. 

Warunkiem uzyskania stypen-
dium są wyniki sportowe osiągane 
przez zawodnika m.in. zajęcie co 
najmniej 3 miejsca w mistrzostwach 
Polski lub 5 miejsca w innych między-
narodowych zawodach sportowych.

Sabina Bartecka

UKS Budo: 
 Paweł Pustelnik, 
Szymon Domin, 
Dawid Głowala.

KS Warszowice – curling: 
Patryk Gronowski, 
Andrzej Hanusek, 
Jacek Rokita, 
Seweryn Klimza

Nagroda sportowa: 
Alicja Ulatowska.  

Stypendystami sportowymi 
2011 roku zostali:
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Mieszkaniec pawłowickiego osie-
dla z paralotniarstwem zetknął się 
już 12 lat temu. – Zawsze marzyłem o 
lataniu i już jako kilkulatek uwielbiałem 
patrzeć w niebo – opowiada. – Zaczy-
nałem od składania modeli samolotów 
i szybowców, a później zakochałem się 
w lataniu. Wybrałem paralotnię, bo jest 
najbardziej dostępna i można ją trzy-
mać w domu. Z szybowcem już by się to 
nie udało – śmieje się pawłowiczanin. 

Pierwszą paralotnię wspólnie  
z ojcem kupili przez internet. Uczyli 

się sami. Rozwinęli umiejętności  
w gliwickim aeroklubie, gdzie zdali 
również egzamin i uzyskali licencję 
na latanie.         

Największym wrogiem paralotniar-
stwa jest niestety pogoda. - Przeszkadza 
na pewno mocny wiatr i deszcz. Wtedy 
nie można latać – opowiada. – Dla 
początkujących najlepsze na przygodę 
z paralotnią są poranek i popołudnie. 
Powietrze jest wtedy łagodne i spokojne. 

Lot trwa od kilku minut do kilku 
godzin. Żeby wznieść się w po-

W judo nie ma ograniczeń siło-
wych – mogą go uprawiać zarówno 
osoby silne, jak i słabe. Skuteczność 
judo polega na wykorzystaniu siły 
przeciwnika przeciw jemu same-
mu. Zasada minimum siły przy 
maksimum efektywności pozwala 
słabszej osobie pokonać dużo silniej-
szego przeciwnika.

Czy warto trenować judo? - Oczy-
wiście. Judo to nie tylko wzmocnienie 
ciała i poprawa kondycji fizycznej, ale 
również kształtowanie psychiki – za-
pewnia trenerka Beata Sypniewska.  
- Judo uczy wytrwałości w dążeniu do 
celu. Pokonując zmęczenie, walcząc ze 
sobą, uczymy się, jak przezwyciężać 
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słabości w życiu codziennym. 
Chętnych do uprawiania judo  

w naszej gminie nie brakuje. Do UKS 
Judo Pawłowice należy około 30 za-
wodników. Dzieci i młodzież trenują 
w dwóch grupach. Najmłodsza za-
wodniczka ma 4 lata. - To moja córka, 
ale na tym etapie treningi mają formę 
zabawy i mogą w nich uczestniczyć 
już kilkuletnie dzieci. Ważne, aby mali 
judocy słuchali trenera i stosowali się do 
jego poleceń - uważa trenerka.     

Jak dodaje judo to głównie walka  
z partnerem na macie. Chodzi o to, by 
przeciwnika jak najszybciej ,,sprowa-
dzić do parteru” i zastosować odpo-
wiednią technikę. Można je podzielić 

na 2 grupy – rzuty oraz chwyty – 
trzymania, dźwignie i duszenia.

Zawodnicy pawłowickiego klubu 
uzyskiwali już najlepsze rezultaty 
nie tylko na arenie wojewódzkiej, 
ale również na poziomie rywalizacji 
ogólnopolskiej. Największe osiągnię-
cia do tej pory miał Andrzej Rawiak, 
trzykrotny Mistrz Polski. Sportowcy 
biorą udział w kilkunastu turniejach 
w roku. Ostatnie zawody odbyły 
się  25 - 26 lutego. W Grand Prix 
Mysłowic, które rozgrywane było 
na 6 matach z udziałem kilkuset za-
wodników z całej Polski i Czech, wy-
walczyli dwa złote medale. Nasz klub 
reprezentowały: Natalia Karwacka, 
Julia Loska, Julia Smogorzewska oraz 
Nastazja Zajączkowska. W tak trud-
nym i dobrze obsadzonym turnieju 

nasze zawodniczki osiągnęły duże 
sukcesy. Złoto w swoich kategoriach 
zdobyły Natalia Karwacka i Nastazja 
Zajączkowska, srebro wywalczyła 
Julia Loska, a tuż za podium stanęła 
Julia Smogorzewska.   

Następnego dnia reprezentacja 
ULKS Judo Pawłowice w składzie: 
Wiktoria Bandura, Nastazja Zającz-
kowska oraz Maksymilian Bandura 
wzięła udział w Turnieju Dzieci, 
Młodzików i Juniorów Młodszych 
organizowanym przez klub z So-
snowca. Ten turniej dla pawłowickich 
judoków okazał się być złoty. Cała 
trójka zdobyła złote medale w swoich 
kategoriach.

Naszym młodym reprezentantom 
życzymy kolejnych sukcesów na ma-
cie oraz wytrwałości w treningach. bs 

Przyjdź na trening
Treningi UKS Judo Pawłowice odbywają się w dwóch 

grupach: dla grupy starszej w poniedziałki (16.30 – 18.00), 
we wtorki i czwartki (17.00 – 18.30), a dla grupy młodszej 
we wtorki i czwartki od 16.00 do 17.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Pawłowicach na małej sali.

wietrze, paralotniarze wchodzą na 
szczyty górskie i stamtąd oddają 
się przyjemności latania. – W swoim 
pokoju mam osiem paralotni, w tym 
dwie do ćwiczeń – opowiada. – Kiedy 
wybieram się na lot, jedną zabieram do 
plecaka i idę na pociąg. Najczęściej wy-
bieram Beskid Śląsko-Morawski i Jawo-
rowy Szczyt jako punkt kulminacyjny. 
Panują tam najbardziej sprzyjające 
warunki dla paralotniarzy.  

Jakie to uczucie, unosić się nad 
ziemią?  - Trudno opisać je słowami. 

Po prostu nieziemskie, wspaniałe  i uza-
leżniające zarazem – przyznaje paw-
łowiczanin. – Chce się jeszcze i jeszcze.

Młody pawłowiczanin wciąż my-
śli o lataniu. Do każdego lotu musi się 
wcześniej przygotować, sprawdzić 
sprzęt, prognozę pogody, a gdy już 
wzniesie się w powietrze, podziwia 
widoki. Pod nim rozciągają się mia-
sta, pola, łąki, a w górach patrzy na 
przepiękne grzbiety, zimą przykryte 
śniegiem, a latem wypełnione zielenią 
drzew. bs
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Liga tenisa stołowego
17-18 marca, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

TKKF ,,Rozwój” Pawłowice zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy Pawłowice na 
ligę tenisa stołowego amatorów, która odbędzie się 17-18 marca o godz. 9.00 w ZSO Pawło-
wice. Opata wpisowa za turniej wynosi: dorośli 5 zł, dzieci 2 zł. Informacji o turnieju udziela 

Andrzej Zeman, tel. 605-830-874. 

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

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

Gminna Liga Skata Sportowego
23 marca, godz. 16.00, Dom Strażaka Warszowice

Ruszyły rozgrywki skata. Wszystkich pasjonatów tej śląskiej gry zapraszamy na turniej, który odbędzie 
się 23 marca o godz.16.00 w Domu Strażaka w Warszowicach. Turniej rozegrany zostanie w ramach 
Gminnej Ligi Skata Sportowego. Informacji udziela Marek Kiełkowski, tel. 505 115 123.

Szachowe Grand Prix Pawłowic
24 marca, godz. 9.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

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

TWÓJ
PRZEWODNIK
PO KULTURZEMARZEC
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W  K r z y ż o w i c a c h  p a n i e  ć w i c z ą  a e r o -
b i k .  Za j ę c i a  pod  ok i em in s t ruk to ra  odbywa-
ją się na szkolnej sali gimnastycznej w każdy wtorek  
i piątek od godz. 18.50 do 20.10. Naj-
bliższe ćwiczenia odbędą się 16, 20, 23, 
27, 30 marca. Koszt uczestnictwa wy-
nosi tylko 2 zł. Organizatorem aerobiku 
jest Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety  
z Krzyżowic”, w ramach dotacji z Urzędu 
Gminy Pawłowice.    

Przyjdź na Dni Otwarte
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K6%�+��������

Kończysz gimnazjum i zastanawiasz się, jaką 
szkolę wybrać? Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Pawłowicach zaprasza młodzież 
na Dni Otwarte, które odbędą się 20 i 21 marca w 
godz. 8.00 -14.00. Przyjdź, a zobaczysz jak wyglą-
dają poszczególne pracownie, poznasz nauczycieli i 
osiągnięcia uczniów. Dodatkowo 21 marca będzie 
możliwość indywidualnego zwiedzania szkoły do 
godz. 17.00. Szczegóły rekrutacji na  www.zso.
pawlowice.edu.pl.

Drużyna jest zmobilizowana  
i gotowa walczyć o najwyższe cele. 
– Rudna wiosenna z reguły jest trud-
niejsza, bo drużyny szukają punktów. 
Te, które stoją niżej w tabeli, będą robić 
wszystko, aby uchronić się przed spad-
kiem, natomiast te notowane wyżej 
będą chciały wywalczyć awans. Gra  
z pewnością będzie zacięta – przyznaje 
trener Mirosław Szwarga.   

Do tego starcia Pniówek wydaje 
się być przygotowany. Nastąpi-
ły zmiany w składzie drużyny.  
Z Pniówka odeszło 3 zawodników: 
Dawid Łyżwa trafił do czwarto-
ligowego klubu pod Warszawą, 
Michał Czyż do Kuźni Ustroń, a Bar-
tosz Wojtków został zawodnikiem 
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pierwszoligowej Polonii Bytom.  
W rundzie jesiennej obecnego sezonu 
III ligi strzelił on dla Pniówka aż 7 
bramek. To olbrzymi sukces tego 
zawodnika i dowód na to, że warto 
się starać, bo można się wybić nawet 
z małej miejscowości.  

W szeregach Pniówka pojawiło 
się kilku nowych zawodników. 
Pierwszym nabytkiem Pniówka zo-
stał były zawodnik Polonii Łaziska 
Górne – 20-letni Mateusz Majsner. 
Występuje on na pozycji napast-
nika. Życzymy mu powodzenia  
w naszym klubie i jak najwięcej bra-
mek w sezonie dla naszej drużyny. 
Po kontuzji do Pniówka powrócił 
Marcin Mazurek. Wyjaśnia się 

jeszcze sprawa pozyskania Damia-
na Sieniawskiego, wychowanka 
MOSM–u Tychy, mającego za sobą 
grę m.in. w GKS–ie Tychy oraz Po-
goni Szczecin.

Pniówek Pawłowice w tym se-
zonie postawił na młodych zawod-
ników, głównie młodzieżowców. 
– Są ambitni i gotowi walczyć nawet  
o awans. Wiedzą, że mają szansę i chcą 
ją wykorzystać, stąd ta determinacja  
i wola walki – przyznaje prezes klu-
bu Janusz Sojka. – A jak będzie na 
boisku. Zobaczymy.

Pierwszy mecz Pniówek rozegra 
24 marca w Piotrówce, natomiast 
31 marca podejmie u siebie Skrę  
z Częstochowy. bs 

Aerobik w Krzyżowicach
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Zapraszamy dzieci i ich rodziców na spektakl te-
atralny pt. „Niezwykłe przygody małpki Fiki-Miki  
i Murzynka Goga-Goga”. Bilety w cenie 7 zł dla doro-

słych, dzieci wstęp wolny.
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Najnowsza produkcja grupy musicalowej „eM” 
działającej w GOK pod kierunkiem Ewy Sikory i Moniki 

Janeckiej - Wardak. Perypetie zbuntowanych nastolatków, miłosne 
rozterki i zawirowania, rock’n’rollowa muzyka, piosenki z musicalu 
„Grease”. 

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

– wstęp wolny.
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Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w XIV edycji Konkursu 
Wiedzy o Gminie Pawłowice. Udział w konkursie jest bezpłatny. Szcze-
góły na stronie internetowej www.gokpawlowice.hg.pl.
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- 27 marca - w ramach obchodów Dnia Teatru, grupa 
Mała Fanaberia działająca przy GOK, wystawi dla przed-

szkolaków z gminy Pawłowice spektakl pt. „Elfy z ogrodu marzeń” .
- 30 marca GOK organizuje „Dzień Teatru” dla młodzieży ze 

szkół specjalnych oraz wychowanków domów pomocy społecznej”.  
W programie występ grupy musicalowej „eM” z najnowszym przed-
stawieniem „Green Light”  oraz warsztaty artystyczne. 

Wielkanocne Jajo
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Zapraszamy dzieci i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym 
na najładniejsze wielkanocne jajo. W konkursie biorą wyłącznie jaja 
naturalnej wielkości. Prace konkursowe będą oceniane według wieku 
uczestników, można je składać do 28 marca w świetlicy Osiedlowego 
Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 19.00. 
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GOK organizuje wyjazd do Teatru Rozrywki w Cho-
rzowie na kultowy musical „Jesus Christ Superstar”. Bilety w cenie 
35 zł do nabycia w biurze GOK. Wyjazd z parkingu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury o godz. 17.00. GOK zapewnia transport. 
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Zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów podsta-
wówek z gminy Pawłowice do wzięcia udziału w 15 
edycji Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Przegląd 

odbędzie się w dniach 12 kwietnia (przedszkola) i 13 kwietnia (szkoły).
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KGW Pielgrzymowice oraz GOK Pawłowice zapraszają 
na uroczyste obchody 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich  
w Pielgrzymowicach. W programie występy „Niezapominajek”, 
Zespołu Instrumentalnego z Pielgrzymowic oraz zespołu wokalnego 
„Pellegrini” działającego przy Stowarzyszeniu Karola Miarki, ponadto 
biesiada taneczna z towarzyszeniem Bogusława Musiolika i zespołu 
EDEN. Zapisy przyjmuje Janina Barchańska, tel. 324723138.
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GOK organizuje wyjazd do Filharmonii Śląskiej  
w Katowicach na koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej, któ-
rego tematem będą Wielkie Przeboje Muzyki Filmowej. Bilety w cenie 
21 zł do nabycia w biurze GOK (transport po stronie GOK). Wyjazd  
z parkingu przy GOK o godz. 17.00. 

zd
j. 

bs



Racje Gminne10
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Właściciele firm, chcący rozwi-
nąć swoją działalność, jak również 
osoby dopiero planujące założenie 
własnego biznesu mogą skorzystać 
z pomocy doradców w Punkcie 
Konsultacyjnym Krajowego Syste-
mu Usług. To nowa usługa Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z konsultacji można skorzystać 
w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. 
Zjednoczenia 65, tel. 32 475 63 
02 oraz 32 435 06 06, w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca od godz. 
13.00 do 17.00.

Punkt Konsultacyjny KSU 

Agencja Rozwoju 
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Można tam pobrać druki wraz z załącznikami, uzyskać informacje dotyczące 
ich wypełnienia oraz złożyć zeznanie podatkowe.

Punkt informacyjny czynny jest w co drugą środę. Odbędą się jeszcze trzy 
dyżury: 28 marca, 11 kwietnia i 25 kwietnia w godzinach 7.30-14.30.

Informację telefoniczną na temat rozliczeń można uzyskać:
- w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie, 

tel. 32 449 22 14, 32 449 22 10,
- w Krajowej Informacji Podatkowej (www.kip.gov.pl), 

tel. 801 055 055, 22 330 0330.
Zeznania roczne za 2011 r. (termin składania zeznań mija 30.04.2012 r.) 

można składać na wiele sposobów:
1) osobiście w godzinach pracy Urzędu Skarbowego:

- poniedziałek, godz. 7.00 – 18.00
- wtorek – piątek, godz. 7.00 – 15.00
- w okresie od 23 do 27 kwietnia w godzinach 7.00 – 18.00
- 30 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 7.00 – 18.00

2) listem poleconym za opłatą pocztową na adres:
Urząd Skarbowy w Pszczynie, ul. 3. Maja 4, 43-200 Pszczyna

3) elektronicznie 
• Należy wejść na portal www.e-deklaracje.gov.pl.
• Wybrać i wypełnić odpowiedni formularz.
• Przygotować dane takie jak: NIP/PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia.
• Podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010 rok.

Wpłat dokonać można:
- na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Pszczynie na konto:

NBP O/O Katowice Nr 20101012123060302223000000
- w kasie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Skarbowego w Pszczynie 

czynnej: poniedziałek, godz. 7.30 – 16.30, 
wtorek – piątek, godz. 7.30 – 13.30.

Akcja PIT

świadczy:
- usługę informacyjną, dzięki któ-

rej klienci mogą dowiedzieć się 
wszystkiego na temat działalno-
ści gospodarczej, tj.:
• jak, krok po kroku, założyć 

własną firmę; 
• co zrobić, aby firma prężnie się 

rozwijała; 
• skąd i w jaki sposób pozyskać 

środki finansowe na założenie 
lub rozwój przedsiębiorstwa; 

• jak pokonywać problemy po-
jawiające się w bieżącej dzia-
łalności. 

- usługę doradczą, dedykowaną po-
szczególnym grupom klientów:

1) Asysty w rozpoczynaniu dzia-
łalności gospodarczej  - pomoc 
dla początkujących przedsię-
biorców we wszystkich aspek-
tach zakładania działalności 
gospodarczej. 

2) Asysty w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej - usługa 
skierowana do już działających 
przedsiębiorców. 

Usługa informacyjna jest bezpłat-
na. Usługi doradcze są dofinan-
sowane w 90 proc.
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Tereny pod dzierżawę
Wójt Gminy Pawłowice in-

formuje, że w dniu 08.03.2012r. 
podany został do publicznej wia-
domości, poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Pawłowice (budynek GOK, ul. Zjed-
noczenia 67) wykaz nieruchomości 
gruntowych stanowiących wła-
sność Gminy Pawłowice oraz będą-
cych w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Pawłowice przeznaczonych 
do wydzierżawienia na działalność 
rolniczą.

Niniejszy wykaz podlega wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń na okres 
21 dni. Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki  
i Robert Stępień w godz. 7.30  15.30, 
tel. (32) 47-56-314.

Na dom dziennego pobytu osób starszych
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 08.03.2012r. podany został 

do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Pawłowice (budynek GOK, ul. Zjednoczenia 67) wykaz lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Pawłowice przeznaczonych do wynajęcia. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy lokalu położonego na piętrze budynku w Pawło-
wicach przy ul. Zjednoczenia 12. Lokal przeznaczony jest do świadczenia usług dla 
osób starszych i niepełnosprawnych np. dom dziennego pobytu, zajęcia uspraw-
niające ruchowo, zajęcia edukacyjno - kulturalno - oświatowe.  

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Do-
datkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz 
Zawadzki i Robert Stępień w godz. 7.30  15.30, tel. (32) 47-56-315.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

Termin składania wniosków: od 
09.03.2012r. do 13.04.2012r.

Miejsce składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy 
składać na odpowiednich formu-
larzach osobiście w Biurze Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
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„Żabi Kraj”, 43-430 Skoczów przy 
ul. Mickiewicza 9, II piętro, pokój nr 
5, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursów można uzyskać w biu-
rze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Żabi Kraj”, tel. (33) 48 74 
955, 797 410 134, e-mail: projekty@
zabikraj.pl oraz w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego 
Wydział Terenów Wiejskich, Kato-
wice, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 544, 
tel. (32) 77 40 544.

Dofinansowane zostaną działa-
nia w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej, 
kształtowania nawyków zdrowe-
go trybu życia wśród dzieci i mło-
dzieży, promowania aktywnego 
spędzania czasu wolnego osób 
dorosłych. Pieniądze z budżetu 
gminy będzie można również 
pozyskać na rozwijanie  zdolności 
sportowych mieszkańców gminy 
oraz szkolenie dzieci i młodzieży  
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w różnych dyscyplinach sportu.
Do złożenia ofert w konkursie 

uprawnione są organizacje pozarzą-
dowe oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego,  
a więc stowarzyszenia, kluby  
sportowe inne organizacje spo-
łeczne.

Oferty należy składać do 26 
marca do godz. 12.00 w siedzi-
bie Urzędu Gminy Pawłowice w 
Punkcie Obsługi Klienta ( budynek 

GOK) lub przesłać pocztą na adres: 
Urząd Gminy 43-250 Pawłowice, 
ul. Zjednoczenia 67. O terminie 
złożenia oferty decyduje data 
wpływu do Urzędu.

Dodatkowych informacji na 
temat warunków i możliwości 
uzyskania dotacji udzielają:

Joanna Śmieja, tel. 32 475 63 08, 
Danuta Orlik, tel. 32 475 63 29, 
w godz. 8.00 – 15.00.

Praca w GZK
Dyrektor Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach ogłasza nabór na sta-

nowisko urzędnicze referent w Dziale Remontowo – Budowlanym i Mieszkaniowym.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Gminnego 

Zespołu Komunalnego w Pawłowicach, ul. A. Mickiewicza 28A, do 23 marca do go-
dziny 15.00. Oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Gminnym Zespole Komunalnym  
w Pawłowicach oraz na stronie internetowej www.pawlowice.pl. Osobą upoważnioną 
do kontaktów z kandydatami jest dyrektor GZK Wojciech Wiatrok, tel. (32) 449 34 34.

Rolnicy, którzy wnioski o wspar-
cie złożą w wyznaczonym terminie 
mogą liczyć na otrzymanie należ-
nych dopłat w pełnej wysokości, 
natomiast ci, którzy dostarczą swoje 
wnioski po 15 maja, ale nie później 
niż do 11 czerwca br., otrzymają  
takie płatności pomniejszone o 1 
proc. za każdy roboczy dzień opóź-
nienia.

Informujemy, że rolnicy, którzy 
nie potrafią wypełnić wniosku, 
mogą uzyskać pomoc pracowników 

�	�����
���	U�������
Y��
������	�/���

%��5#�"������5#�"������$��'�+��������'�
U,������ 0����$��$������� �� .����������� 0��������
"����	����������������������������������"����
���"�'�������	�����������'�

Rejonowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Pszczynie. Porady 
będą udzielane za opłatą w Urzędzie 
Gminy przy ul. Zjednoczenia 67 
(budynek GOK) w każdą środę, a od 
4 kwietnia do 11 maja także w pią-
tek w godzinach od 9.00 do 11.00. 

Wypełnione wnioski  wraz  
z załącznikami graficznymi można 
wysłać pocztą, poprzez internet lub 
składać bezpośrednio w Biurach Po-
wiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Robocza sobota
Dla wszystkich osób, które nie mają możliwości złożenia zeznania  

w wyznaczonych terminach, Urząd Skarbowy otworzy swoje biura rów-
nież w sobotę. Roboczą sobotą będzie 28 kwietnia, urząd będzie czynny 
w tym dniu w godzinach 7.00-15.00.

DAM PRACĘ

Projekt skierowany jest do miesz-
kańców Gminy Pawłowice, kobiet 
i mężczyzn w wieku aktywności 
zawodowej (od 15 do 64 lat) bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo 
lub zatrudnionych, korzystających 
z pomocy społecznej, znajdujących się 
w trudnej sytuacji bytowej.

W projekcie przewiduje się udział 
10 uczestników, z którymi zawarte 
będą kontrakty socjalne.

W ramach projektu Ośrodek Po-
mocy Społecznej oferuje m.in.:

- doradztwo (psychologiczne, za-
wodowe, indywidualne, grupowe),

- warsztaty i treningi umiejętności 
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społeczno – zawodowych,
- sfinansowanie szkoleń i kursów 

podnoszących kwalifikacje zawo-
dowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Rekrutacja trwa od 5 marca do 30 
kwietnia 2012r.

Wszystkich chętnych do udziału 
w projekcie zapraszamy do zgłoszenia 
się w OPS w Pawłowicach w godzi-
nach jego urzędowania w terminie do 
23.03.2012r.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można uzyskać w siedzibie 
Ośrodka lub pod numerem telefonu 
32/47-24-442 lub 32/47-21-74.
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Ważne telefony
Urząd Gminy w Pawłowicach 
  – 32/ 47 56 300
Starostwo Powiatowe w Pszczynie 
  – 32/ 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 
  – 32/ 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie 
  – 32/ 449 22 00
Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47
Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej 
  - 33/ 822 18 35
ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Racje Gminne 11

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

Kradzieże w sklepie
Złapano na gorącym uczynku 

złodziei, którzy próbowali ukraść  
z supermarketu w Pawłowicach arty-
kuły spożywcze, kosmetyki i wkłady 
do golarek. Kradzieże miały miejsce 24 
lutego oraz 4 marca.

Porysował karoserię
27 lutego, na ul. Górniczej w Paw-

łowicach nieznany sprawca zarysował 
i wgniótł karoserię w samochodzie 
osobowym należącym do mieszkańca 
Pawłowic. 

Czynne: 
od poniedziałku do soboty  od 7.30 - 9.00  

QE\@LE=@LB<D
mgr Marek Tarczałowicz 
(punkt pobrań Diagma)

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

WYBRANE BADANIA 
„ZA PÓŁ CENY” :

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

Helicobacter Pylori – 15,50 zł

TYLKO W NASZYM LABORATORIUM
W SOBOTY

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

www.wroclawska20.pl

Telefon 
dla ofiar i sprawców 

przemocy: 
32/ 47 21 741

wew. 139 

(czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30 – 15.30). 

Ogólnopolskie 
pogotowie dla 

ofiar przemocy w rodzinie 
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: tel. 997 lub 32/ 449 45 10
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: tel. 32 47 11 
358 lub 992
Brak prądu w budynku - Pogoto-
wie Energetyczne w Gliwicach, tel. 
991.
Awarie oświetlenia ulicznego - fir-
ma TOM - ELEKTRO tel. 32/ 471 
07 66 lub do Referatu Infrastruk-
tury Komunalnej Urzędu Gminy, 
tel. 32/ 44 94.
Awarie sieci wodociągowych - 
Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji, 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 pozo-
stałych godzinach).

Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Pawłowicach, na podstawie 

par. 37 Statutu Banku, 
zawiadamia, 

że Zebrania Grup 
Członkowskich odbędą się:

27 marca 2012 r. o godz. 15.00 w Sali OSP 
Golasowice dla członków z sołectwa 
Golasowice i Jarząbkowice,

28 marca 2012 r. o godz. 15.00 w Sali OSP 
Pielgrzymowice dla członków Ban-
ku z sołectwa Pielgrzymowice,

29 marca 2012 r. o godz. 15.00 w Sali OSP 
Warszowice, dla członków Banku z 
sołectwa Krzyżowice i Warszowice.

3 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00 w sali Domu 
Kultury w Pawłowicach dla człon-
ków Banku z sołectwa Pawłowice, 
Pniówek i pozostałych członków,

Planowany porządek obrad Zebrań:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku oraz regu-
laminu obrad,

2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza 
Zebrania,

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Banku za 2011 r. i wykonania wniosków 
z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli 
i ZGCZ,

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej,
5. Omówienie spraw będących przedmiotem 

obrad najbliższego Zebrania Przedstawi-
cieli,

6. Dyskusja i wolne wnioski,
7. Zamknięcie Zebrania.

Informujemy, że Zebranie jest zdolne do 
podejmowania uchwał bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu członków.

�������
mieszkania 

M4/M5 
w Pawłowicach, 
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Biuro Nieruchomości AS Pawłowice 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

WCZASY KRAJOWE
NAD BAŁTYKIEM Z PRZEJAZDEM 

AUTOKAREM ORAZ WYŻYWIENIEM. 

WCZASY ZAGRANICZNE: 
Hiszpania, Czarnogóra, Włochy, 

Grecja, Chorwacja 
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

Biuro Turystyczne 
„KULIG TRAVEL”

 Al. Piłsudskiego 32A 
44-335 Jastrzębie Zdrój

 Tel.: 32/471  99 00  
www.kuligtravel.pl

Włamanie w Golasowicach
23 lutego miało miejsce włamanie 

do domu mieszkalnego przy ul. Sło-
wackiego w Golasowicach. Złodziej 
wyłamał drzwi balkonowe. Jego łu-
pem padły pieniądze.
Tankują i nie płacą rachunku
20 lutego, kierowca forda galaxy 

zatankował paliwo na stacji w Paw-
łowicach i odjechał bez płacenia ra-
chunku. Straty stacji paliw wyniosły 
281 zł.     
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- Nie spodziewałyśmy się takiego odzewu. 
Telefony ciągle dzwoniły, a panie zamawiały 
bilety wręcz hurtowo – opowiada Anna Pła-
wecka, prezes stowarzyszenia.   

3 marca w sali OSP Warszowice Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Warszowic 
zorganizowało „Babski wieczór”. Gospo-
darzem wieczoru był wodzirej Michał 
Kondziołka z zespołu „Kwaśnica”, który 
bawił zgromadzone panie dowcipami, 
skeczami oraz organizował konkursy  
z nagrodami. Dobry humor był gwaran-
towany, zwłaszcza przez kabaret „Wesoła 

4 marca krzyżowickie stowarzyszenie 
„Aktywne Kobiety na rzecz rozwoju wsi” 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Pawłowicach zaprosiło mieszkanki do 
wspólnej zabawy z okazji Dnia Kobiet.  
W biesiadzie, która odbyła się w Domu Lu-
dowym, bawiło się 150 kobiet. - Cieszymy 
się z takiej frekwencji, bo świadczy ona o tym, 
że udało nam się wskrzesić w Krzyżowicach 
tradycję organizowania spotkań z okazji Dnia 
Kobiet – mówi Mariola Zonenberg, jedna  
z organizatorek uroczystości. 

Biesiada upłynęła pod znakiem wspól-
nych śpiewów, występów artystycznych 
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oraz dobrego humoru. - Myślę, że panie 
były zadowolone – dodaje pani Mariola. - 
Usłyszałyśmy wiele ciepłych słów na temat 
biesiady także od naszych zagranicznych 
gości. Panie ze Słowacji po raz pierwszy miały 
okazję uczestniczyć w takiej zabawie.

Biesiada przyniosła także wymierne 
korzyści. Przy okazji spotkania udało się 
bowiem nawiązać współpracę między pla-
cówkami szkolnymi z obydwu miejscowo-
ści. W maju dzieci z Krzyżowic odwiedzą 
Tepliczkę, a dzieci z Tepliczki przyjadą do 
nas w czerwcu na Festyn Rodzinny. 

Sabina Bartecka
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Czelodka” z Osin, który jak zwykle wy-
kazał się pomysłowością i niespotykaną 
wręcz inwencją twórczą. Wieczór minął 
na doskonałej zabawie, a świetna zabawa 
pozostawiła w pamięci uczestniczek nie-
zapomniane wrażenia. - Fajnie, że w końcu 
jest coś tylko dla nas – przyznaje Agnieszka 
Łakota z Warszowic. - Na przyjście tutaj 
mówiły mnie sąsiadki z ul. Spokojnej i cieszę 
się, że z zaproszenia skorzystałam, bo bawię się 
wspaniale. Proszę koniecznie napisać, że mam 
najfajniejszych sąsiadów pod słońcem. 

Sabina Bartecka
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Spotkanie rozpoczęto od sprawozdania  
z działalności, które przedstawiła przewod-
nicząca Krystyna Koniarz. – W ubiegłym roku 
zorganizowałyśmy uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz bawiłyśmy 
się na biesiadzie w gospodarstwie agrotury-
stycznym – wyliczała. - Zarząd spotkał się 
na 12 zebraniach, podczas których omawiano 
bieżące sprawy. 

Panie z KGW miały doskonałą okazję, aby 
pochwalić się dotychczasowymi osiągnięcia-
mi. Z pewnością było o czym mówić: liczne 
uroczystości, pomoc w organizacji wielu 
imprez czy też wyjazdy zespołu śpiewacze-
go na ważne konkursy promujące gminę 
Pawłowice to dowody naprawdę prężnej 
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działalności.
W kolejnym punkcie, na podstawie głoso-

wania jawnego, dokonano wyboru nowego 
zarządu KGW oraz komisji rewizyjnej. Na 
przewodniczącą na kolejną kadencję została 
wybrana Krystyna Koniarz, która funkcję tę 
sprawuje już 9 lat. – Sama nic bym nie zrobiła. 
Mam w zarządzie wspaniałe panie: pracowite i 
chętne do pomocy  – mówiła Krystyna Koniarz, 
przyznając, że jest rówieśniczką koła. Ma 
dokładnie tyle lat ile liczy sobie pawłowicka 
organizacja. – Jeżeli tylko siły mi na to pozwo-
lą, to będę tak samo działać, jak do tej pory. 

Zarząd pozostał w większości w nie-
zmienionym składzie. Należą do niego: 
Teresa Kwaśniak, Janina Bronny, Zofia 

Janik, Krystyna Jung, 
Regina Stanieczko, Jo-
anna Niemiec, Monika 
Pawłowska, Stefania 
Korbela, Antonina 
Dziendziel, Weronika 
Gaża. Komisję rewi-
zyjną tworzą: Urszula 
Paszedna, Urszula Soj-
ka, Irena Gaża. 

Spotkanie przebie-
gało w serdecznej at-
mosferze, a o część 
artystyczną zadbał 
zespół instrumentalny 
pod kierunkiem Izabeli 
Pilis z Pielgrzymowic. 

Sabina Bartecka     

Organizatorzy spotkania dokładają 
starań, aby ten dzień był wyjątkowy.  
W poprzednich latach panie uczyły się salsy 
pod okiem kolumbijskiego muzyka, uczest-
niczyły w metamorfozie dwóch mieszka-
nek osiedla, za to w tym roku bawiły się 
oglądając skecze w wykonaniu znanego 
parodysty. Jedna z najmilszych imprez  
w roku przyciągnęła kilkadziesiąt pań, któ-
re z zachwytem obejrzały występ Jacka Pie-
trzaka. Kabareciarz przygotowanym przez 
siebie programem wprawił publiczność  
w doskonały humor, czemu nie trudno 
się dziwić. Artysta występował bowiem  
w telewizyjnym 
programie „Mam 
Talent”. Jego pa-
rodie  m.in.: Kar-
gula i Pawlaka, 
Bohdana Smole-
nia, Maryli Rodo-
wicz, Tiny Turner, 
Elvisa Presleya, Pi-
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gwy i wielu innych artystów polskich, jak 
i zagranicznych sprawiły, że wypełniona 
po brzegi płcią piękną sala co chwilę roz-
brzmiewała salwami gromkiego śmiechu. 
Burzę oklasków zebrały scenki z politykami: 
Lechem Wałęsą, Waldemarem Pawlakiem  
i Joanna Senyszyn. Parodysta udowodnił, że  
jest właścicielem niezliczonej ilości twarzy  
i osobowości o niezwykłej skali głosu.

- Dawno się już tak świetnie nie bawiłam 
– przyznała Małgorzata Budziszewska  
z Bzia. – Cudowne spotkanie, a pan Jacek był 
po prostu rewelacyjny! 

Sabina Bartecka
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