
w numerze

NR 
6

(488)

15 - 31.3.2015 r.
ISSN 1640-8071

Cena:���������
(w tym 8% Vat)

www.paw lo wi ce.pl
www.gok paw lo wi ce.hg.pl

GOLASOWICE   

JARZĄBKOWICE   

KRZYŻOWICE   

PAWŁOWICE   

PIELGRZYMOWICE   

PNIÓWEK   

WARSZOWICE

DWUTYGODNIK GMINY 
�	
��
��

9str.

3str. 

Wybrano bank do 
emisji obligacji

6-7

�
�

�
	

�
��

�
�

�
�

�

�������	�
��
�������
��������

�������
���
��
�����
�������������

strona 9

strona 6

strona 12

zdj. bs

zdj. bs

str.

3str.

���������������
�����!�

"�#$��&'�#$��
!�*+#,#$���!�'!#/$

	��;!,$�#�<��$=�#>�#'�/�$?�
���#$����@#=$��#�A+#,;���!�'!#/$�

����������������������������������������� 
�!�"��������������������#
�#��"�
�������������$�#�������������
����������������������� �������
��������
%��&���#�
���������������������"��������$���������	#������������������������
�'��!�����(���#)

Kozie czworaczki 
B�'=�#�;��#>�
!�E������'!#/�/FH

*����� ��������#� �� ���
���
�� ��������)��
+�,���$���
����������������������
�������-

��������	�
������������	������	����	�������



Racje Gminne2

	&��	J��L�

zdj. archiw
um

zd
j. 

ar
ch

iw
um

zd
j. 

bs
zdj. bs

18 lutego, władze Strumienia  
i Pawłowic spotkały się, aby porozu-
mieć się w tej sprawie. W  spotkaniu 
w Urzędzie Gminy w Pawłowicach 
uczestniczyli wójt Franciszek Dzien-
dziel, zastępca burmistrza Strumienia 
Włodzimierz Cybulski, inspektor Re-
feratu Inwestycji i Remontów Urzędu 
Miejskiego w Strumieniu Beata Ulicka 
oraz dyrektor Gminnego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach 
Tomasz Herok. 

Jak wyjaśnili przedstawiciele Stru-
mienia, pomysł zrodził się z rachunku 
ekonomicznego. Podłączenie Bąkowa  
i Pruchnej do sieci kanalizacji sanitarnej 
wymaga gruntownej przebudowy 
oczyszczali ścieków znajdującej się 
na terenie Strumienia oraz dużych 
kosztów inwestycyjnych związanych 
z budową sieci. Łatwiej i taniej ścieki 
z Bąkowa i Pruchnej przetłoczyć za 
pomocą przepompowni w Jarząbko-
wicach do gminy Pawłowice i oczyścić 
je w Krzyżowicach. Chociaż brzmi to 
niezwykle skomplikowanie, w prak-
tyce takie nie jest. Wymaga jednak 
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nakładów finansowych i porozumienia 
obydwu gmin. – Będziemy musieli prze-
prowadzić modernizację przepompowni 
i niewielką rozbudowę oczyszczalni, 
jednak nasze koszty nie będą tak duże, 
jak spodziewane  korzyści – przyznaje 
Tomasz Herok.

Gmina Strumień w najbliższym 
czasie będzie projektować sieć kana-
lizacji sanitarnej i urządzenia kanali-
zacyjne dla Bąkowa i Pruchnej. Sama 
inwestycja ma być realizowana od 
2016 roku. Nowa sieć po wybudo-
waniu może zostać przekazana do 
eksploatacji GZWiK.

Jakie korzyści z tego faktu mogą 
mieć mieszkańcy naszej gminy? Pod-
łączenie nowych użytkowników spoza 
terenu gminy (jest to ok. 664 budyn-
ków, 2 tys. mieszkańców) to przede 
wszystkim spory zastrzyk gotówki 
dla GZWiK z tyłu opłat pobieranych za 
odprowadzenie ścieków. – Co miesiąc do 
naszej oczyszczalni trafiałoby dodatkowo 
ok. 6 tys. metrów sześc. ścieków, a czym 
więcej ścieków oczyścimy, tym większy 
mamy przychód – mówi Tomasz Herok. 

– Pozyskanie nowych klientów pozwoli 
nam utrzymać niskie ceny wody i ścieków 
dla osób z gminy Pawłowice.

Mieszkańcy nie powinni się również 
obawiać, że przyłączanie sąsiednich 
miejscowości do sieci kanalizacyjnej  
zakłóci prace związane z podłączeniem 
do kanalizacji sanitarnej kolejnych te-
renów w gminie Pawłowice. 95 proc. 
mieszkańców gminy już korzysta 
z kanalizacji. W najbliższym czasie 
do sieci będą przyłączone kolejne do-
mostwa w Krzyżowicach, Pielgrzy-
mowicach, Warszowicach i Pniówku. 
– Poza siecią pozostanie około 150 – 200 
domostw, które w dalszym ciągu będą 
korzystać ze zbiorników bezodpływowych 
lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Koszty rozbudowy sieci dla tych posesji są 
nieuzasadnione ekonomicznie - dodaje.

W przyszłości możliwe jest również 
podłączanie do oczyszczalni w Krzy-
żowicach części Zbytkowa. Trwają 
również rozmowy z miastem Pszczyna 
w sprawie podłączenia na podobnych 
zasadach Studzionki. 

Sabina Bartecka

Plany dotyczące uzyskania 
oszczędności finansowych podczas 
sesji Rady Gminy przedstawił wójt 
Franciszek Dziendziel. W budżecie 
może pozostać więcej pieniędzy dzięki 
właściwemu gospodarowaniu ener-
gią elektryczną i cieplną. Podstawą 
oszczędności ma być grupowy zakup 
energii oraz stosowanie, w przypad-
ku oświetlenia ulicznego, energoosz-
czędnych opraw typu LED i z redukcją 
mocy, a także ewentualne czasowe 
wyłączanie niektórych lamp.

Największy zastrzyk gotówki 
jest związany z grupowym prze-
targiem dotyczącym zakupu energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
ulicznego i wybranych obiektów bę-
dących własnością gminy. Przetarg 
został rozstrzygnięty we wrześniu 
2014 roku i będzie obowiązywał 
od początku 2015 do końca 2016 
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roku. Gmina na mocy ustawy pra-
wo energetyczne, doprowadziła do 
obniżenia i ujednolicenia stawek oraz 
uproszczenia zasad rozliczenia zu-
życia energii elektrycznej i uzyskała 
stałą cenę 236,20 zł za MW energii 
dla wszystkich grup taryfowych,  
z uwzględnieniem dodatkowych 
opłat. – Mamy cenę tańszą o ok. 1/3 
w stosunku do aktualnej ceny Tauronu 
– mówi Krystyna Batko z Urzędu 
Gminy. - Szacunkowe oszczędności za 
energię elektryczną tylko za 2015 rok 
wyniosą w naszej gminie ok. 500 tys. zł. 

Na tym jednak nie poprzestano. 
Postanowiono poszukać oszczędności 
również w oświetleniu ulicznym.  
W ramach nowych inwestycji, mon-
towane są oprawy ledowe, zużywa-
jące mniej energii. Takie są już przy 
ul. Zjednoczenia, na rynku oraz  
w centrum przesiadkowym, a  wkrót-
ce zostaną zamontowane w parku 
przy willi Reitzensteinów w Pawło-
wicach. W sołectwach zabudowano 
również 26 opraw z redukcją mocy. 
Planuje się wyłączać co drugą lampę 
przy wytyczonych drogach, ustalo-
nych z sołtysami, oraz wyregulować 
zegary sterujące oświetleniem. 

W Urzędzie Gminy przeliczane 
jest również zużycie energii cieplnej 
w gminnych jednostkach (głównie 
w szkołach i przedszkolach). – Tam, 
gdzie jest to możliwe, po przeliczeniu 
rzeczywistego zużycia mocy cieplnej  
i zapotrzebowania, w przypadku nad-
miaru, będziemy ograniczać moc za-
mówionej energii. Z wyliczeń wynika, 
że będą i tutaj oszczędności – dodaje 
Krystyna Batko. bs

Na ulice wyjechały zamiatarki. Do 
prac przystąpiły brygady Gminnego 
Zespołu Komunalnego oraz firmy 
świadczące usługi w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg. Efekty ich 
pracy zaczynają być widoczne. Przed 
świętami wszystkie drogi będą już po-
sprzątane. Natomiast tam, gdzie trwają 
inwestycje drogowe (ul. Zjednoczenia  
w Pawłowicach i ul. Orla w Pniówku), 
wykonawca zobowiązał się na bieżąco 
oczyszczać jezdnię z błota i zabrudzeń.     

Kiedy brygady oczyszczą ulice  
i chodniki, będą porządkować rowy 
przydrożne. Sporo pracy mają rów-
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nież „Wypasione ogrody”. Firma zo-
stała wybrana do utrzymania zieleni  
w centrum Pawłowic i w rejonie Domu 
Kultury w Pawłowicach Osiedlu. 
Pracownicy przycięli już żywopłot  
w parku ks. prof. Stanisława Pisarka, 
uporządkowali zieleńce, wkrótce uzu-
pełnią rośliny.  

Jeżeli pogoda dopisze, zmiany będą 
postępować w szybkim tempie. Rów-
nież mieszkańcy naszej gminy przystą-
pili do porządkowania po zimie swoich 
przydomowych posesji. Wszystko to 
potwierdza, że wiosna zbliża się wiel-
kimi krokami. bs

Wykonawcą robót jest konsorcjum 
firm: Drogród z Ćwiklic oraz Bud-
-Rol z Golasowic. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie ponad 3 mln 
złotych. Zadanie uzyskało dofinanso-
wanie z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych w wysokości 
1,5 mln złotych. Wkład finansowy 
gminy Pawłowice to 650 tys. złotych, 
natomiast Powiatu Pszczyńskiego 893 
tys. złotych. 

16 marca o godz. 16.00 w budyn-
ku OSP w Golasowicach odbędzie się 
spotkanie mieszkańców w sprawie 
organizacji ruchu i przewidywanych 
utrudnień w związku z planowaną in-
westycją. W pierwszej kolejności budo-
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wana będzie kanalizacja deszczowa na 
ul. Zawadzkiego. Zakres robót na tym 
etapie nie wymaga zamykania drogi. 
Ruch będzie się odbywał wahadłowo. 
W kwietniu robotnicy chcą przystą-
pić do prac na ulicach Kasztanowej  
i Wiejskiej w Jarząbkowicach. Położo-
na zostanie tam nakładka asfaltowa. 
Prace nie powinny jednak być zbyt 
uciążliwe.

Gorzej będzie w Golasowicach, 
gdzie zakres prac jest większy i obej-
muje kompleksową przebudowę ulicy 
Zawadzkiego wraz z budową chod-
ników, kanalizacji deszczowej oraz 
utwardzeniem pobocza.  Konieczne 
będzie wyłączenie drogi z ruchu. Na 

czas przebudowy będzie obowiązywał 
objazd. 

Całość robót zakończy się jesienią 
tego roku. bs
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Z ostatniej chwili

11 marca wójtowie i burmistrzowie 
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O drogach gospodarczych, 
budowie obwodnicy i przewiązkach 

Będą decyzje w sprawie MZK

Umowa podpisana

Urząd Gminy ogłosił przetarg na 
wybór instytucji finansowej, która 
wyemituje obligacje komunalne, aby 
pokryć deficyt budżetowy w 2015 
roku. W przetargu swoje oferty 
złożyły cztery instytucje: Dom Ma-
klerski Banku BPS, ING Bank Śląski, 
Getin Noble Bank SA oraz DNB Bank 
Polska SA. Oferty były sprawdzane  
i szczegółowo analizowane. Oferen-
tów zaproszono do negocjacji, aby 
uzyskać jak najkorzystniejsze wa-
runki do współpracy. Przedstawione 
propozycje różniły się wysokością 
prowizji (od 10 do 90 tys. zł), ale 
też odsetkami w wysokości od 0,5 
do nawet 1,41 pkt. procentowego. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawił 
ING Bank Śląski. W wyniku negocjacji 
udało się dodatkowo obniżyć tzw. 
marżę procentową stosowaną przy 
emisji poszczególnych obligacji od 
0,01 % - 0,04 % w stosunku do pier-
wotnej propozycji. 11 marca przed-
stawiciele banku z Katowic podpisali 
umowę na wyemitowanie obligacji. 

W 15 seriach
Obligacje będą emitowane w 15 

seriach.  W sumie ma ich być 30 tys., 
każda o wartości tysiąca złotych. 

Wybrano bank 
do emisji obligacji

Ich łączna wartość wyniesie więc 30 
mln zł, co pozwoli na uregulowanie 
zobowiązań w 2015 roku. Obligacje 
będą stopniowo wykupowane przez 
gminę, począwszy od 2018 roku. 
Wykup zakończy się w 2025 roku. 
– W umowie zastrzegliśmy sobie, że nie 
musimy emitować wszystkich obligacji. 
Ich ilość będziemy regulować w zależno-
ści od realizacji bieżących dochodów oraz 
wydatków budżetu gminy. Nie będziemy 
ponosić związanych z tym konsekwencji 
finansowych – mówi Agnieszka Kemp-
ny, skarbnik gminy Pawłowice.  

Obligacje nie będą  
sprzedawane

Co to są obligacje komunalne? 
Obligacje komunalne emitowane są 
przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w formie papierów warto-
ściowych, stanowiących zobowią-
zanie emitenta do zapłaty należności 
głównej oraz należności dodatkowych 
(oprocentowania). – To nie jest doku-
ment. Mieszkańcy czy firmy nie mają 
możliwości wykupu naszych obligacji 
– podkreśla skarbnik dodając, że już 
pojawiły się zgłoszenia osób chętnych 
do nabycia obligacji. – Jest to forma 
kredytu, ale na znacznie korzystniej-

szych warunkach.   
Na taki sposób finansowania in-

westycji decyduje się coraz więcej sa-
morządów. Pozyskane w ten sposób 
środki mogą zostać wykorzystane 
jako wkład w inwestycję czy spłatę 
zaległych zobowiązań. Zdaniem 
ekspertów, obligacje komunalne są 
uważane za najlepszą formę zwrot-
nego pozyskiwania środków przez 
jednostki samorządu terytorialnego.

8,4 mln zł do zapłaty
Zobowiązanie gminy wobec Ja-

strzębskiej Spółki Węglowej wyli-
czono na 42,6 mln zł. Już w grudniu 
gmina spłaciła 4,2 mln zł. W styczniu 
spłacono 8 mln zł, zaciągając kredyt 
krótkoterminowy. Było to konieczne, 
aby uniknąć naliczania dalszych odse-
tek. Te pieniądze gotówką przekazano 
Spółce. Kolejnych rozliczeń dokonano 
decyzjami podatkowymi w sprawie 
urządzeń podziemnych znajdujących 
się w wyrobiskach górniczych w la-
tach 2011 – 2014 oraz na podstawie 
opłaty eksploatacyjnej, należnej gmi-
nie za wydobytą kopalinę ze złoża. 
Kiedy wszystko podliczono, okazało 
się, że do zwrotu pozostało jeszcze 
8,4 mln zł. W maju gmina będzie 
musiała jednak oddać wspomniany 
kredyt krótkoterminowy i nie może 
już liczyć na opłatę eksploatacyjną, 
która w pierwszym półroczu 2015 
roku miała wpłynąć do budżetu  
w wysokości 1,7 mln zł. Emisja 
obligacji pozwoli na spłatę wszyst-
kich zobowiązań, ale również na 
realizowanie kolejnych inwestycji. 
W planach są m.in. modernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawło-
wicach,  rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Pielgrzymowicach 
oraz opracowanie dokumentacji prze-
budowy Przedszkola w Modrzewio-
wym Ogrodzie. Prace mają polegać 
na zagospodarowaniu pomieszczeń 
piwnicznych na salę zabaw oraz 
przebudowie dachu.

Sabina Bartecka

Wójt wraz z radcą prawnym 
przedstawili uczestnikom spotkania 
projekt wniosku do prokuratury 
o zaskarżenie niezgodnej z prawem 
decyzji Skarbu Państwa. Chodzi o 
utracone podatki od instalacji w wy-
robiskach górniczych za lata 2003-
2005. Postępowania sądowe trwały 
tak długo, że sprawa w stosunku 
do gminy się przedawniła. Dlatego 
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gmina chce złożyć pozew przeciw-
ko Skarbowi Państwa za utracone 
dochody. W przypadku gmin górni-
czych są to wielomilionowe kwoty. 

Wszyscy uczestnicy spotkania 
wyrazili chęć włączenia się w tę inicja-
tywę. We właściwych gminom pro-
kuraturach złożą opracowany przez 
Gminę Pawłowice wzór wniosku.

Sabina Bartecka

Zakład poszerzył zakres świad-
czonych usług m.in. o budowę przy-
łącza wody i kanalizacji. Klient ma 
możliwość uzyskania kompleksowej 
obsługi w tym zakresie, począwszy 
od wydania przez GZWiK warunków 
podłączenia do sieci, poprzez zapro-
jektowanie i wykonawstwo oraz do-
konanie odbiorów technicznych. Nie 
trzeba już szukać firm zewnętrznych 
świadczących usługi w tym zakresie. 
Uruchomienie usługi budowlanej 
przez GZWiK dodatkowo stworzy 
możliwość prowadzenia pełnego nad-
zoru nad wykonywanymi pracami.

Do cennika zakładu wprowadzono 
również takie usługi jak: zamknięcie 
przyłącza na zasuwie na okres zi-
mowy oraz przywrócenie zasilania 

�'!$�B��BA#�
w GZWiK

na zasuwie. Potrzeba wprowadzenia 
tego typu usług podyktowana była 
szerokim zainteresowaniem wła-
ścicieli nieruchomości, na których 
rozpoczęta była budowa budynku 
mieszkalnego oraz istniało ryzyko 
uszkodzenia wodomierza ze względu 
na ujemne temperatury.

Kolejną nową pozycją w cenniku 
GZWiK jest napełnienie basenów 
ogrodowych przez pracowników 
pogotowia wodociągowego. Usługa 
ta wykonywana będzie odpłatnie 
na pisemny wniosek właściciela 
basenu, natomiast opłata za usługę 
obejmować będzie roboczogodzinę 
pracownika oraz koszt pobranej 
wody. Oczywiście dalej będzie istniała 
możliwość odliczenia od kanalizacji 

ilości wody zużytej do napełnienia 
basenu z wewnętrznej instalacji wo-
dociągowej. Rozliczenie, jak co roku 
nastąpi po weryfikacji złożonego  
w tej sprawie wniosku. Nowa pozycja 
w cenniku dedykowana będzie głów-
nie dla osób posiadających baseny 
kąpielowe bez możliwości napełnie-
nia ich z przyłączy domowych (np. 
baseny na ogródkach działkowych).

Kolejną nową usługą jest opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych 
znajdujących się na terenie gminy 
Pawłowice. Dotychczas usługę taką 
mieszkańcy naszej gminy zmusze-
ni byli zamawiać w zewnętrznych 
przedsiębiorstwach wodno – kanali-
zacyjnych, co rodziło pewne proble-
my i niedogodności. Nowościami są 
również usługi przeniesienia (prze-
budowy) zestawu wodomierzowego 
oraz likwidacja przyłącza wodocią-
gowego bądź kanalizacji sanitarnej.

Cennik usług został przyjęty 
uchwałą Rady Gminy Pawłowice. 
Wszystkie ceny usług świadczonych 
przez zakład zostały zaktualizowane 
o średnią roboczogodzinę pracy oraz 
koszty związane z zakupem mate-
riałów. Nie były one zmieniane od 
2008 roku.

Zachęcamy do zapoznania się  
z nowym cennikiem GZWiK. Można 
go znaleźć na stronie internetowej 
zakładu. 

Sabina Bartecka
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Po raz czwarty, w przedszkolu w 
Golasowicach plastikowe zabawki 
„wyjechały na wycieczkę”. Obcho-
dzony w placówce „Dzień bez za-
bawki” okazał się niezwykle twór-
czy. Przedszkolaki z nożyczkami 
w ręce, zaopatrzone w klej, papier  
i kredki same wykonywały za-
bawki z kartonu, rolek po papierze 
toaletowym, wstążek i tasiemek. 
Powstały: domki, maczugi, trak-
tory, zamki, lalki, kwiaty, ludziki, 

Przedszkolaki bez zabawek 
���=�#$Z��!Q�/�$�

ciężarówki i wróżki. - Ten dzień 
był dniem kreatywnej twórczości 
dziecka. Sprawił im wiele radości  
i zadowolenia – przyznaje Teresa 
Pietkun, nauczycielka w przed-
szkolu. - Wszystkie dzieła naszych 
artystów można podziwiać w „Kąciku 
dla rodziców”.  

A co o „Dniu bez zabawki” myślą 
najbardziej zainteresowani? - Było 
fajnie. Razem z Hanią Okularczyk 
i Anią Klimosz zrobiłyśmy wspólny 

domek dla ptaszków i chomiczka – 
mówi Karolina Kufieta. – Z dwóch 
rolek papieru i pudełka po butach 
zrobiłem auto dla Pomponika. To taki 
ludek, który nie ma rąk ani nóg – do-
daje Tymoteusz Szczepek.         

Całą akcję podsumowała Hania 
Okularczyk, która  uważa, że: 
„Dzień bez zabawki jest ciekawy, bo 
każdy może zrobić taką zabawkę, 
jaką najbardziej chciałby się bawić”. 

Sabina Bartecka

W bieżącym roku szkolnym aż 
czterech uczniów zostało finalistami 
i ubiegać się będzie o tytuł laureata. 
Trzech drugoklasistów i jeden trzecio-
klasista przeszło etap szkolny i rejono-
wy, co pozwoliło im zakwalifikować 
się do nielicznej grupy w wojewódz-
twie. Są to: Patryk Kubieniec z języka 
polskiego, Witold Klepek z matematy-
ki, Przemysław Wadas z historii oraz 
Krzysztof Bednorz z geografii.
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Chłopcy przygotowywali się do 
konkursów pod okiem nauczycieli: 
Joanny Czajkowskiej-Wadas, Iwony 
Spandel-Barańskiej, Sylwii Dąbrow-
skiej i Danuty Lenik.

Wyróżnieni uczniowie są wszech-
stronnie utalentowani, zdobywają 
laury także w innych konkursach 
przedmiotowych. Mogą korzystać  
z indywidualnego toku nauki z wy-
branych przedmiotów.

Już po raz drugi szóstoklasiści wal-
czyli  „nożem i widelcem” o tytuł Mi-
strza Kuchni. Pomysł zorganizowania 
konkursu pojawił się podczas zajęć 
z techniki, na których to uczniowie 
poznają zasady zdrowego żywienia 
i uczą się przygotowania prostych 
potraw. Ci, którzy wykazali się naj-
większymi umiejętnościami, zostali 
zakwalifikowani do rozgrywek szkol-
nych. Autorkami najsmaczniejszych 
potraw okazały się same dziewczęta: 
Oliwia Cepiel, Kamila Czyż, Patrycja 
Herman, Sylwia Musioł i Rozalia 
Woźny. To właśnie one wzięły udział 
w wielkim finale, nad którym patro-
nat objęła pawłowicka restauracja 
„Smak Regionu”. Nie mogło więc za-
braknąć jej przedstawicieli w składzie 
jury. Funkcje jurorów pełnili: szef 
kuchni Bartłomiej Paszek, pracownica 
restauracji Alina Parot, intendentka 
szkolnej stołówki Teresa Goszyc  
i pedagog szkolny Anna Boruta. 

Na konkurs młode kucharki mu-

Mistrzynie z Pielgrzymowic

siały przygotować krótką prezentację 
dotyczącą swoich zainteresowań, 
umiejętności, sukcesów. Zadaniem 
domowym było również przygoto-
wanie z pomocą rodzica popisowej 
potrawy. Na tym rola opiekunów 
się nie kończyła, bo mamy uczen-
nic zasiadły na widowni, i nie tylko 
dopingowały swoim pociechom, ale 
również pomagały im w smażeniu 
jajecznicy. 

W czasie kon-
kursu szóstokla-
sistki musiały 
przygotować sa-
łatkę owocową 
lub warzywną, 
ubić pianę z bia-
łek, ale też pa-
nierować kotleta 
oraz usmażyć 
jajecznicę z uży-
ciem różnych do-
datków. Ocenie 
podlegało rów-

Dużym sukcesem dla uczniów SP 
nr 2 w Pawłowicach zakończył się XI 
wojewódzki konkurs o tytuł „Mistrza 
Klawiatury 2015”, który 20 lutego 
odbył się w Tychach. 

Drużyna w składzie: Katarzyna 
Olszewska i Aleksy Morawski nie 

Mistrzowie 
klawiatury 

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła 
zbiórka, potem była rozgrzewka  
i turniej koszykówki. A dalej: piłka 
nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, 
siatkówka … i inne, według pomy-
słowości i sił uczestników aż do rana. 
Opiekunami tego ciekawego spotka-
nia byli: Mariusz Kucharz, Witold 
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Pisarek i Andrzej Pilis.
Uczestnicy ustalili obowiązujący 

wszystkich regulamin. Przygotowa-
li miejsca do odpoczynku i zadbali  
o posiłek. Całemu biwakowi przewo-
dził nastrój fair play, nie było fauli ani 
nieuczciwej gry. Gratulujemy zacięcia 
sportowego, determinacji i sił. bs 
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miała sobie równych wśród 32 zespo-
łów z całego województwa! Dodat-
kowo w klasyfikacji indywidualnej 
Aleksy Morawski zdobył I miejsce 
i tytuł „Mistrza Klawiatury 2015”. 
Uczniów do konkursu przygotowy-
wał Norbert Mosioł. bs
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nież danie przygotowane w domu. 
Tytuł Mistrza Kuchni 2015 otrzy-

mała Patrycja Herman. Na podium 
znalazły się również: Kamila Czyż  (II 
miejsce) i Oliwia Cepiel (III miejsce). 
Nagrody wręczał właściciel pawłowic-
kiej restauracji Tadeusz Kudła, który 
był zachwycony umiejętnościami ku-
linarnymi dziewcząt oraz atmosferą 
turnieju. bs
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Projekt realizowany jest w szkołach 
podstawowych i gimnazjach naszej gmi-
ny. Uczniowie klas IV – VI uczestniczą  
w dodatkowych zajęciach z języka 
angielskiego, matematyki i przyrody. 
Lekcje prowadzone są zarówno dla 
dzieci uzdolnionych, które chcą po-
szerzyć swoją wiedzę, jak również dla 
tych, którzy tej wiedzy mają za mało  
i potrzebują dodatkowych zajęć. Gimna-
zjaliści uczestniczą w lekcjach z języka 
angielskiego, matematyki, fizyki, bio-
logii, chemii oraz z geografii. Grupy są 
małe, bo liczą od 4 do 7 osób. Dodatkowo 
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Gośćmi spotkania, które odbyło 
się 2 marca, byli: Bogusława Pisa-
rek – Kryska (NZOZ „REMEDIUM” 
Pawłowice Osiedle), Robert Jarosz 

���'��;��+#�
o zdrowiu 

(ARTIMED Golasowice) i Jerzy Pa-
wełczyk (NZOZ „Zdrowie” Pniówek, 
Pawłowice, Krzyżowice). Jako pierw-
szy głos zabrał Jerzy Pawełczyk. 

Najwięcej uwag dotyczyło właśnie 
zakładów, którymi kieruje. Poin-
formował on sołtysów, że pacjenci 
z Krzyżowic i Pawłowic, którzy 

skarżą się, że nie mogą skorzystać 
z porad lekarskich w godzinach 
popołudniowych, mogą udać się do 
ośrodka zdrowia w Pniówku, gdzie 
otrzymają pomoc do godziny 18.00. 
Wyznaczono jeden dzień, w którym 
ośrodek przy ul. Zjednoczenia jest 
czynny nie do 15.00, ale do 16.30. 
Jest to środa. Nie uważa on również, 
aby budynek przy ul. Kruczej był 
niedostępny dla osób niepełnospraw-
nych. Winda i specjalne podjazdy 
umożliwiają dojazd chorych na re-
habilitację. Podkreślił, że tylko raz 
doszło do sytuacji, kiedy pacjentkę 
poruszającą się na wózku trzeba było 
wnieść na piętro. 

Problem braku windy dotyczy 
jednak ośrodka w Golasowicach. 
Jest tego świadomy dyrektor Robert 
Jarosz. - Przychodnia nie ma podjazdu, 
ani windy. To nasza bolączka – mówił. 
- Do 2017 roku, zgodnie z przepisami, 
będziemy musieli przystosować ośrodek 
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wszyscy gimnazjaliści biorący udział 
w projekcie mają zajęcia z doradztwa 
zawodowego. 

Na realizację projektu Gminnemu 
Zespołowi Oświaty udało się pozyskać 
prawie 339 tys. zł, w tym 199 tys. zł 
przewidziano na wynagrodzenie, a 87 
tys. zł na zakup pomocy dydaktycz-
nych. Pozostałe środki to wkład własny 
przeznaczony na wynagrodzenie per-

sonelu zarządzającego i wynajem sal. 
Dzięki projektowi szkoły wzbogaciły 

się o ciekawe i rozwijające pomoce dy-
daktyczne. Są to: geoplany, konstruktor 
brył, gry logiczne, bryły transparentne, 
domino do obliczania kątów, walizka 
ekobadacza, szkło laboratoryjne, trening 
budowania zdań itp. Gimnazja otrzyma-
ły również zestawy komputerowe oraz 
mikroskopy biologiczne.

do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach.

Działalność przychodni, co po-
twierdziła sołtys Golasowic, ocenia-
na jest przez mieszkańców bardzo 
pozytywnie. Mogą oni korzystać  
z pomocy lekarskiej już od 7.00 aż do 
18.00. W ośrodku pracuje 2 interni-
stów i 2 pediatrów. Świadczona jest 
również opieka pielęgniarska wobec 
obłożnie chorych.

Na zakończenie dyrektorzy za-
kładów stwierdzili, że mieszkańcy 
gminy Pawłowice mają zapewnioną 
opiekę zdrowotną na wysokim pozio-
mie, mogą korzystać z wielu badań 
oraz z usług specjalistów. 

Druga część spotkania przebiegała 
według comiesięcznego scenariusza. 
Sołtysi mogli zapoznać się z prze-
biegiem prac w poszczególnych so-
łectwach, a następnie zgłaszali swoje 
wnioski i uwagi. 

Sabina Bartecka

Wybory 
Prezydenta RP
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Spisy wyborców 
będą sporządzone 

do 19 kwietnia
Wyborca, który przed dniem 

pierwszego głosowania, złoży wnio-
sek o dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania na obszarze gminy, 
będzie ujęty w tym spisie również  
w przypadku głosowania ponow-
nego. Nie ma możliwości kolejnego 
wyboru obwodu głosowania.

Wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców w dowolnym obwodzie 
należy złożyć do Urzędu Gminy do 
5 maja. 

• Wyborca przebywający czasowo 
na terenie gminy w okresie obej-
mującym dzień wyborów - jest 
dopisywany do spisu wyborców 
w obwodzie właściwym do przeby-
wania, na własny pisemny wnio-
sek wniesiony do Urzędu Gminy 
najpóźniej do 5 maja.

• Wyborca zmieniający miejsce poby-
tu w dniu wyborów, na pisemny 
wniosek, złożony do właściwego 
Urzędu Gminy do 8 maja otrzyma 
zaświadczenie o prawie do głoso-
wania w miejscu pobytu w dniu 
wyborów. 

• Wyborca otrzyma 2 zaświadcze-
nia – na pierwsze głosowanie i na 
głosowanie ponowne.

• W przypadku utraty zaświadczenia 
nie ma możliwości wydania kolej-
nego zaświadczenia, ani wzięcia 
udziału w głosowaniu. 

Głosowanie 
korespondencyjne

Zamiar głosowania koresponden-
cyjnego należy zgłaszać do Urzędu 
Gminy do 27 kwietnia 2015 r.  

Głosowanie 
przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika 
może wyborca niepełnosprawny 
o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w ro-
zumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  ( Dz.U. z 2011 r. 
nr 127, poz. 721), a także wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 75 lat. W przypadku gło-
sowania ponownego akt pełnomoc-
nictwa uprawnia pełnomocnika do 
oddania głosu również w ponownym 
głosowaniu. 

Wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania należy 
złożyć do Urzędu Gminy do 4 maja 
2015 r. 

Szczegółowe informacje na 
temat wyborów można znaleźć 
w Kodeksie wyborczym, na stro-
nie internetowej www.pkw.gov.
pl, www.pawlowice.pl ( BIP) lub 
uzyskać telefoniczne w Urzędzie 
Gminy Pawłowice: 32/ 4756-300.
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Dzień Kobiet był pretekstem do 
spotkania przy wspólnym stole 
i rozmowach o pracy społecznej oraz 
aktywności kobiet. W opinii wójta, 
kobiety coraz bardziej spełniają się 
przez aktywność społeczną w róż-
nych organizacjach. Ich działalność 
jest widoczna w każdym sołectwie. 
Panie organizują liczne biesiady, 
spotkania, koncerty i wycieczki dla 
mieszkańców, mają ogromny  wpływ 
na życie kulturalno – społeczne swo-
ich sołectw i pielęgnowanie tradycji.

Dla przykładu kilka danych. Urząd 
Gminy Pawłowice jest mocno sfe-
minizowany. Pracują tutaj 44 panie 
na 60 osób zatrudnionych w ogóle. 
Sytuacja odwraca się w Radzie Gmi-
ny, gdzie są 4 kobiety, natomiast 
mężczyzn jest prawie trzykrotnie 

	��;!,$�#�<��$=�#>�#'�/�$?�
���#$����@#=$��#�A+#,;���!�'!#/$�

więcej. Widać wyraźnie, że kobiety 
nie garną się do polityki, na miejsce 
swojej realizacji wybierają raczej or-
ganizacje społeczne. W naszej gminie 
działają 42 organizacje pozarządo-
we. Kobiety stoją na czele trzynastu  
z nich. Są szefowymi dwóch klubów 
sportowych, pięciu stowarzyszeń, 
pięciu kół gospodyń wiejskich oraz 
jednego koła emerytów. Mamy też  
w naszej gminie trzy sołtyski.

Mimo iż udział kobiet w życiu 
publicznym rośnie, to bariery, które 
napotykają kobiety nie zmieniły się 
od kilkudziesięciu lat. Są to m.in. 
bariery obyczajowe czy systemowe. 
- Kobietom często trudno jest pogodzić 
obowiązki rodzinne z aktywnym życiem 
publicznym, szczególnie jeżeli mają 
małe dzieci – przyznaje Małgorzata 

Fusik, przewodnicząca KGW w Go-
lasowicach. 

Wszystkie panie dziękowały wój-
towi za zorganizowanie spotkania 
oraz możliwość wspólnego święto-
wania. – Dziękujemy, że nasza dzia-
łalność jest zauważana i doceniana. 
Cieszymy się, że wśród nas jest coraz 
więcej aktywnych i pełnych energii kobiet 
– mówiła radna Bogusława Pietrek. 
– Obiecujemy, że dalej będziemy ciężko 
pracować. Mamy dużo zapału, optymi-
zmu i jesteśmy przekonane, że wspólnie 
możemy wiele zmienić.   

Na koniec było jeszcze  tradycyjne 
100 lat i okolicznościowy tort. – Wójt 
powinien stawić na kobiety – podkreśliła 
Genowefa Klimosz, wieloletnia radna 
gminy Pawłowice.

Sabina Bartecka

Przekonałam się o tym w Pniówku. W Domu 
Ludowym, dyskotekowy przebój „Jesteś szalona” 
śpiewały zarówno młodsze, jak i starsze panie. - To 
jest nasz dzień – mówi Małgorzata Malich. - Wszyscy 
potrzebujemy odpoczynku i wytchnienia od codziennych 
obowiązków.

Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z GOK Pawło-
wice zorganizowało imprezę w klimacie PRL-u. Panie 
założyły sukienki, długie spódnice i kapelusze z kwia-
tami. O ich makijaż i fryzurę zadbała Angelika Szmidt, 
właścicielka salonu „Angelina” w Pawłowicach. 

- Zawsze lubiłam Dzień Kobiet – mówi pani Miro-
sława. - To jest nasze święto. Dostajemy prezenty, jest 
wesoło, no i odbywają się takie fajne imprezy, jak ta 
dzisiejsza.

Honoru panów w czasie zabawy bronili Piotr 
Szczepankiewicz i Wincenty Matera. To oni uro-
czyście wprowadzali każdą z pań na salę, składając 
życzenia i wręczając kwiaty. - Mam duży szacunek dla 
kobiet, bo mimo licznych obowiązków udaje im się zacho-
wać optymizm i z powodzeniem godzić życie zawodowe 
z rodzinnym. Kobieta jest ostoją rodziny – powiedział 
nam pan Piotr. - Czuję się zaszczycony i wyróżniony, 
mogąc dziś przebywać wśród tak wspaniałych kobiet. bs

w Gminie P
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Na zebranie 
do restauracji
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Uroczystość została po
sprawozdawczym z roczn
mają powody do radości: ko
organizuje spotkania i wyj
przyciąga nowe członkini
powitano 25 nowych osób
należy już ponad 120 osób i
prężnie działającej organiza
szy. - Dzięki remontowi budy
będziemy mogły jeszcze lepiej 
i zamierzenia – mówiła Bry
koła. - W planach mamy cie
do Wiednia. Pojedziemy na 
do operetki, zorganizujemy te
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Jakie są Polki?
Analitycy GUS wyliczyli, że sta-

tystyczna Polka ma około 40 lat, 
średnie wykształcenie, a pracuje 
najczęściej w zawodzie o charakte-
rze usługowym, w handlu, służbie 
zdrowia lub oświacie. I często jest 
zmuszona łączyć wiele ról: dbającej 
o siebie atrakcyjnej kobiety, żony, 
matki, pracownicy. Dodajmy, że  
z reguły udaje jej się to znakomicie.
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Pawłowice

- To nasz pierwszy babski comber. 
Muszę przyznać, że było to dla nas spore 
przedsięwzięcie i wyzwanie, bo nie jest ła-
two taką imprezę zorganizować, ale zdecy-
dowanie było warto – mówi Małgorzata 
Sklanny, jedna z organizatorek. - Panie 

Babska impreza 
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Przewodnicząca koła Małgorzata 
Fusik zdradziła nam kilka szczegółów 
udanej zabawy. – To już czwarta nasza 

Ponad 100 uczestniczek spotkania powitała 
przewodnicząca Dorota Langner, która przed-
stawiła sprawozdanie z rocznej działalności. 
- Minął już rok, od kiedy zostałam przewodni-
cząca koła – mówi. - Dwa tygodnie po wyborach 
zorganizowałam pierwszą imprezę – topienie ma-
rzanny połączone z ogniskiem. Później były jeszcze 
inne. Nie było łatwo, wszystkiego się uczyłam, ale 
udało nam się zaprosić nasze członkinie na kilka 
naprawdę fajnych spotkań i wyjazdów.

Panie do dziś wspominają, jak w małej 
kuchni Osiedlowego Domu Kultury przygo-
towywały 700 porcji żurku dla uczestników 
przeglądu „Złoty Talizman”, a następnego dnia 
gotowały posiłek dla 200 uczestników biesiady 
z okazji dożynek. 

- Nasze panie są bardzo zaangażowane i mogę 
na nie liczyć w każdej sytuacji – mówi szefowa 
KGW. - Mam nadzieję, że kolejny rok naszej dzia-
łalności będzie równie udany. 

Jak zauważył dyrektor GOK Pawłowice 
Przemysław Poloczek: - KGW w Pawłowicach 
rozkwita.

Panie mają wiele pomysłów na to, aby 
uatrakcyjnić swoją działalność. Przede wszyst-
kim chcą przekształcić się w stowarzyszenie, 
aby móc pozyskiwać środki zewnętrzne. 
Zamierzają również organizować wycieczki 
rowerowe i uprawiać nordic walking. bs                          
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impreza. Na każdej mamy motyw prze-
wodni w kwestii strojów. W tym roku zde-
cydowałyśmy się ciekawe nakrycie głowy.

Panie założyły kolorowe peruki, 
fantazyjne kapelusze i bawiły się do 
północy. bs

już dopytują, czy będziemy comber orga-
nizować i deklarują chęć uczestnictwa. 

W sali OSP bawiły się wspólnie 
mieszkanki różnych sołectw. Każda 
ze 140 pań obecnych na imprezie 
otrzymała piękny kolorowy szal. 

Wśród uczestniczek rozlosowane zo-
stały również wejściówki do fryzjera  
i kosmetyczki. 

Zabawa okazała się bardzo udana  
i już wiadomo, że odbędą się kolejne jej 
edycje. bs

zdj. bs

połączona z zebraniem 
cznej działalności. Panie  
: koło mocno się rozwija, 

wyjazdy, a bogata oferta 
kinie. Podczas spotkania 
osób. Do stowarzyszenia 
ób i z pewnością skład tej 

nizacji jeszcze się powięk-
udynku po kółku rolniczym 
piej realizować swoje plany 
Brygida Baron, szefowa 

y ciekawe wycieczki, m. in. 
na pielgrzymkę do Piekar, 
y też ognisko. Wznowimy 
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działalność koła diabetyków, i jak tylko zrobi się cieplej 
znowu będziemy uprawiać nordic walking.

Nic więc dziwnego, że działalność koła została 
oceniona pozytywnie, a plan działalności został 
przyjęty jednogłośnie.  

Jak na Dzień Kobiet przystało, były też życzenia 
oraz upominki: kwiaty i słodkości. Dzięki przygo-
towaniom i staraniom Koła Gospodyń Wiejskich 
podano obiad, a na stole znalazło się wiele łakoci, 
które można było w miłej atmosferze skosztować.

Gościnnie wystąpiła grupa musicalowa „eM”. 
Piosenki w ich wykonaniu były naprawdę urocze 
i pełne magii, dzięki czemu pogoda ducha udzieliła 
się wszystkim. bs
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KULTURA

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

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

Wielkanocne jajo
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Do 25 marca przyjmowane będą prace w corocznym konkursie pla-
stycznym organizowanym przez GOK Pawłowice. Technika wykonanych 
prac jest dowolna. Prace można składać w Domu Kultury w Pawłowicach 
Osiedlu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00. Zachę-
camy do udziału. 
vx�&',�B���
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Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgim-

nazjalnych zapraszamy do udziału w XVII edycji Konkursu Wiedzy  
o Gminie Pawłowice. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. 
Tegoroczna edycja konkursu koncentrowała się będzie między innymi 
wokół tematów związanych z działaniem samorządów. Regulamin oraz 
karta zgłoszenia na stronie internetowej GOK.
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Jak co roku Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzić będziemy 
wraz z wychowankami domów pomocy społecznej, uczniami szkół 
specjalnych oraz uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej z sąsiednich 
miejscowości. Teatr Ruchu i Animacji TRiA zaprezentuje przedstawienie 
pt. „Calineczka”.

Jarmark Wielkanocny
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Tradycyjny Jarmark Wielkanocny potrwa od 28 marca do 1 kwietnia. 
W niedzielę, 29 marca zapraszamy do udziału w oficjalnym otwarciu. 
Wystąpią zespoły: Viola, Jarząbkowianki, orkiestra dęta KWK Pniówek 
oraz uczniowie Ogniska Muzycznego. Przeprowadzony zostanie konkurs 
na palmę świąteczną, odbędzie się akcja plastyczna dla najmłodszych  
i wiele innych atrakcji. Na wszystkich uczestników czeka ciepły poczę-
stunek. 
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Zapraszamy na kolejny popis uczniów Ogniska Muzycznego GOK 
Pawłowice. Tym razem swoje umiejętności zaprezentuje klasa gitary.

MARZEC
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-  Rak jelita grubego to nowotwór 
złośliwy, który najczęściej atakuje osoby 
starsze i w pierwszej fazie rozwoju nie 
daje żadnych objawów – mówił Aure-
liusz Pisarek podczas swojej prelekcji. 
– Nowotwór jelita grubego rozwija się 
bardzo powoli, co zwiększa szanse na 
jego wczesne wykrycie. Warunek - trzeba 
się regularnie badać.

Rozwojowi raka jelita grubego 
może sprzyjać dieta uboga w błonnik 
oraz szkodliwe substancje zawarte  
w pożywieniu. Ryzyko zachorowania 
zwiększają też papierosy i alkohol. 
Radny zachęcał seniorów do regu-
larnej aktywności fizycznej. – Nawet 
półgodzinny spacer może zdziałać cuda 

Optymizm, zdrowe 
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– mówił. – Zamiast patrzeć na kolejny 
odcinek serialu lepiej wyjść na spacer. 
Osoby sprawne fizycznie rzadziej 
chorują i szybciej dochodzą do sie-
bie, gdy jednak nabawią się jakiejś 
dolegliwości. Paląc papierosy i jedząc 
przetworzoną żywność dodatkowo 
osłabiamy organizm, który nie ma sił 
na walkę z nowotworem. Podstawą 
naszego menu powinny być warzy-
wa, mięso lepiej ograniczać.  

Problemem związanym z lecze-
niem nowotworów, w tym i z rakiem 
jelita grubego jest wczesne wykrycie 
zmiany nowotworowej, dające szansę 
na wyleczenie. - Niestety, objawy kli-
niczne raka jelita grubego, zwłaszcza 

okrężnicy, są często niecharakterystyczne 
i przez to brane za objawy innych cho-
rób – przestrzegał. – Pacjenci niejed-
nokrotnie są przez dłuższy czas leczeni  
z powodu anemii i osłabienia, a powinni 
być kierowani na kolonoskopię w celu 
wykrycia nowotworu. 

Dalej mówił o nowoczesnych 
metodach leczenia oraz problemach 
związanych z wprowadzonym pa-
kietem onkologicznym. 

Spotkanie było bardzo ciekawe 
i poruszyło seniorów. Opuścili oni 
willę Reitzensteinów z przekonaniem, 
że takich wykładów powinno być 
więcej, bo wiedza może uratować 
życie. bs
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Uczestnicy konkursu (dzieci, mło-
dzież i osoby dorosłe) mają za zadanie 
wykonać tradycyjne palmy wielka-
nocne. Prace muszą być wykonane 
ręcznie z wykorzystaniem materia-
łów naturalnych typu: żarnowiec, 
bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, 
wydmuszka, bibuła czy wstążka.  
W konkursie nie będą brane pod 
uwagę gotowe palmy zakupione  

w sklepie. 
Przygotowane prace należy przy-

nieść w niedzielę, 29 marca, na jar-
mark wielkanocny odbywający się na 
rynku w Pawłowicach. Prace należy 
składać w holu urzędu gminy do 
godz. 15.00. Prace zostaną ocenione 
przez komisję, a wykonawcy najład-
niejszych palm otrzymają nagrody  
i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników 
odbędzie się w czasie trwania jarmar-
ku. Mieszkańcy będą mieli możliwość 
zakupienia palm biorących udział  
w konkursie. Odbędzie się ich licytacja 
z przeznaczeniem na cel charytatyw-
ny. Regulamin konkursu na www.
pawlowice.pl. bs

Plenerowy jarmark kolejny raz za-
chwyci swoją przedświąteczną magią. 
Plac przy Urzędzie Gminy wypełnią 
stragany przeznaczone dla lokalnych 
wystawców. Asortyment jak zawsze 
będzie bardzo bogaty. Od ozdób świą-
tecznych, po kosze wiklinowe i żywność 
wysokiej jakości oraz wyroby rękodzieła 
artystycznego.  

Podczas Jarmarku nie zabraknie 
oczywiście degustacji potraw oraz stoisk 
z wędlinami, miodami i innymi smako-
łykami. Będą swojskie ciasta, pyszne ma-
zurki i wielkanocne baby. Zapraszamy 

Jarmark Wielkanocny 
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do degustacji żurku z jajkiem i kiełbasą.   
Uroczyste otwarcie jarmarku za-

planowano na Niedzielę Palmową.  
W ten szczególny dzień swój program 
artystyczny przedstawią zespoły Vio-
la z Golasowic, Jarząbkowianki oraz 
uczestnicy Ogniska Muzycznego. Naj-
młodszych zapraszamy na warsztaty 
artystyczne, podczas których będą mogli 
poznać tajniki wykonywania ozdób 
wielkanocnych. Rozstrzygnięte zostaną 
konkursy na najładniejszą palmę oraz 
stroik wielkanocny. Część artystyczna 
potrwa od godz. 15.00 do 17.30. Na 

zakupy zapraszamy wcześniej, stoiska 
będą czynne już od godz. 10.00.

W pozostałych dniach jarmark będzie 
czynny od godz. 9.00 do 16.00. Chęć 
udziału w wielkanocnym kiermaszu 
zapowiedzieli również wystawcy ofe-
rujący swoje produkty na Eko Targu. 
Warto tam zajrzeć, aby zobaczyć, co na 
czas świąt przygotowali nasi ekologiczni 
wystawcy.      

Gorąco zachęcamy mieszkańców do 
uczestniczenia w tym radosnym i cieka-
wym wydarzeniu. 

Sabina Bartecka
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Wystawa w kawiarni
Panie uczestniczące w zajęciach plastycznych w ramach Edukacji Seniorów mają swoją pierwszą wystawę 

poza Pawłowicami. Obrazy namalowane przez utalentowane seniorki można podziwiać w kawiarni na żorskim 
rynku. Dzieła naszych pań zdobią wnętrza „Malowanej kawy”. Zapraszamy zatem na kawę. bs   
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Z soboty na niedzielę, 28 lutego – 1 
marca na 36 pływalniach całej Pol-
ski, w tym również w pawłowickim 
„Wodnym Raju”, rozegrany został II 
Ogólnopolski Nocny Maraton Pły-
wacki Otyliada 2015.

GOS Pawłowice jest jedynym 
ośrodkiem w rejonie, który po raz 
drugi włączył się w tę największą ma-
sową amatorską imprezę pływacką  
w Polsce. W tym roku na starcie 
stanęło 46 pływaków. Najdłuższy dy-
stans (800 długości basenu) przepły-
nął Maciej Skowronek. Najmłodszą 
uczestniczką maratonu była 6-letnia 
Lena Bartecka, która przepłynęła 575 
metrów, czyli pokonała 23 długości 
basenu. Wśród chłopców najmłodszy 

Otyliada, czyli nocne 
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był 8-letni Marcin Szczepański (40 
długości). Najstarszym uczestnikiem 
pływackich zmagań okazał się Wie-
sław Konieczny. 55-latek z Pawłowic 
przepłynął dokładnie 10 km i 50 
metrów. - W ubiegłym roku udało mi 
się zrobić 220 długości, w tym roku chcę 
poprawić swój rekord – zapowiadał 
jeszcze w trakcie trwania maratonu. 
Jak widać, słowa dotrzymał, i to 
z nawiązką. - Jestem tutaj z kolegą. 
Nasze dzieci należą do klubu pływac-
kiego. Kiedy trenują, my nie siedzimy na 
widowni, ale też wskakujemy do wody 
– opowiada. 

Maraton rozpoczął się o godz. 18, 
a zakończył około godz. 3.45 w nocy, 
kiedy to ostatni uczestnik tej zabawy 

opuścił basen. Był nim wspomnia-
ny Maciej Skowronek, dwukrotny 
zwycięzca pawłowickiego maratonu.  
- W ubiegłym roku przepłynąłem 15 
km, w tym roku do tego wyniku dołoży-
łem jeszcze piątkę – mówi. - Pływam 
regularnie kilka razy w tygodniu. Za 
każdym razem staram się przepłynąć 
od 3 do 5 km. Chciałem sprawdzić swoje 
możliwości w maratonie.

Łącznie wszyscy uczestnicy noc-
nego maratonu pokonali blisko 211 
kilometrów. Każdy pływał własnym 
tempem i dowolnym stylem. Prze-
widziana była również przerwa na 
odpoczynek i posiłek. - Ten maraton to 
jedyna taka okazja, żeby na pawłowic-

Liga składała się z  czterech tur-
niejów, które odbyły się 28 lutego 
oraz 1, 7 i 8 marca. Na starcie sta-
wili się wszyscy najlepsi zawodnicy 
naszej gminy, co gwarantowało 
wysoki poziom oraz dużą dawkę 


;�'�#�<'�#'+��$,#�����'�'!$A'� Poniżej klasyfikacja końcowa
• do 12 lat: I miejsce Grzegorz 

Bobola, II miejsce Mateusz 
Rutka, III miejsce Nadia Klocz-
kowska

• od 13 do 17 lat: I miejsce Jakub 
Nowak, II miejsce Konrad Skut, 
III miejsce Tomasz Nogły 

• od 18 do 36 lat: I miejsce Mar-
cin Durczok, II miejsce Dawid 
Bierski, III miejsce Justyna 
Białoń 

• powyżej 37 lat: I miejsce Zbi-
gniew Suchodolski, II miejsce 
Wiesław Bańczyk, III miejsce 
Marek Sroka

• grupa open: I miejsce Wiesław 
Bańczyk, II miejsce Zbigniew 
Suchodolski, III miejsce Marek 
Sroka, IV miejsce Robert Ma-
kles, V miejsce Andrzej Zeman

emocji. Po długich i wyrównanych 
meczach ostatecznie w kategorii 
open wygrał Wiesław Bańczyk. 
Rozgrywki odbywały się w ZSO w 
Pawłowicach i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Andrzej Zeman, 

Jako pierwszy rozegrany został 
turniej dla dzieci szkół podstawo-
wych. W klasyfikacji generalnej (na 
27 zawodników) zwyciężył Tomasz 
Posłuszny. Drugie miejsce zajął Jacek 
Łuc, a trzecie Bartosz Goszyk. Bartek 

Szachowy weekend 
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był najlepszy również wśród chłop-
ców klas I – IIII, a Tomek w kategorii 
uczniów klas IV – VI.  W klasyfikacji 
dziewczynek młodszych zwyciężyła 
Kinga Dziendziel, wśród starszych 
prym wiodła Kinga Greń. Najmłodszą 

zawodniczką okazała się Magdalena 
Borończyk. Czterolatka zdobyła dwa 
punkty, co dało jej trzecie miejsce na 
podium.

Następnego dnia odbyły się Otwar-
te Mistrzostwa Gminy Pawłowice  
w grze szybkiej. Prawie 40 zawodni-
ków sprawdziło się w turnieju, który 
przewidywał 9 rund po 10 minut dla 
zawodnika.

Mistrzem Gminy Pawłowice  
w grze błyskawicznej na 2015 r. 
został Kacper Bilczewski. Wicemi-
strzostwo objął Krzysztof Lach,  
a trzecie miejsce zajął Michał Jelonek. 
Wśród zawodników niezrzeszonych 
kolejne miejsca zajęli: Czesław Filip, 
Zdzisław Orłowski, Władysław Czy-
lok. Najlepsza wśród kobieta okazała 
się Dominika Gorczyca, a w grupie 
juniorów Kacper Bilczewski.   

Kolejne turnieje: 28 marca (dla 
dzieci) i 29 marca (dla dorosłych). 
Informacje na stronie chessarbitra. bs

kim basenie popływać nocą, to ciekawe 
doświadczenie – mówi Karolina Gurgul 
z Pawłowic.

- Nocne pływanie to frajda, ale też 
spore obciążenie, szczególnie jeżeli po-
konuje się tak duże odległości – mówi 
Bożena Wróbel, dyrektorka GOS Paw-
łowice. - Część uczestników naszego ma-
ratonu pływanie trenuje, część widujemy 
na naszym basenie nawet codziennie, to 
zaprawieni w bojach pływacy, chociaż 
zdarzają się też debiutanci, ciekawi 
swojej wytrzymałości.

Jednak dla wszystkich miłośników 
pływania, niezależnie od umiejętno-
ści, była to niezapomniana sobota. 

Sabina Bartecka
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Wiosna 
na boiskach

Rusza runda rewanżowa rozgry-
wek piłkarskich. Pierwszy mecz GKS 
Pniówek rozegrał na wyjeździe 14 
marca. Na własnym boisku nasi trze-
cioligowcy zagrają 28 marca, kiedy to 
podejmą Ruch Zdzieszowice. bs  
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organizator imprezy z ramienia 
KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice, 
podkreśla wysokie umiejętności za-
wodników. Uczestnicy ligi popisali 
się dobrym serwisem oraz precyzyj-
nym odbiciem piłeczki.
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AKTUALNE WYNIKI: www.futsalmmp.pl
TRANSMISJA ON-LINE: www.slaskie.tv/na-zywo  
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 

czynny całą dobę

Na podwójnym gazie

Ukradł palety

Łupem złodzieja padło 
20 europalet o warto-
ści 600 złotych. Palety 
znajdowały się na terenie 
posesji przy ul. Zjedno-
czenia w Pawłowicach. Do 
kradzieży doszło 4 marca 
o 22.00.  

27 lutego o godz. 11.10, policjanci 
zatrzymali do kontroli 53-letniego 
mężczyznę, który kierował motorowe-
rem będąc w stanie nietrzeźwości. Do 
zatrzymania doszło na ul. Boryńskiej 
w Warszowicach.  

Ponad 3 promile alkoholu miał z kolei 
36-letni motorowerzysta, który wybrał 
się na przejażdżkę drogą krajową nr 81 
w Pawłowicach. Policjanci zatrzymali 
pijanego kierowcę dzięki informacji 
uzyskanej od innego uczestnika ruchu. 
Badanie alkomatem wykazało 1,56 

mg/l, co w przeliczeniu dało przeszło 
3 promile alkoholu we krwi. Jak się 
okazało to nie było jedyne przewinie-
nie 36-latka. Mężczyzna był poszu-
kiwany na podstawie listu gończego 
wydanego przez sąd w Rybniku. O 
jego dalszym zadecyduje teraz sąd i 
prokurator. 

Nie popisała się również 32-letnia 
pawłowiczanka. 7 marca, tuż po 9.00 
rano, kierowała fordem fiestą w stanie 
nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali ją 
na ul. Zjednoczenia.

Pierwsza tegoroczna zbiórka odpa-
dów zielonych (trawy i liści) z terenu 
nieruchomości, planowana jest już  
w kwietniu, zgodnie z obowiązują-
cym harmonogramem odbioru odpa-
dów komunalnych. W innym termi-
nie odpady można oddać (bezpłatnie!) 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
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dów Komunalnych mieszczącym się 
przy Gminnym Zespole Komunal-
nym w Pawłowicach. Dozwolone jest 
również kompostowanie odpadów 
biodegradowalnych. Tworzy się  
z nich bardzo dobry nawóz, który  
z powodzeniem możemy stosować  
w naszych ogródkach.

 Za ponad 94 proc. przyczyn 
powstania pożarów odpowiedzial-
ny jest człowiek, nadal bowiem 
od pokoleń wśród wielu rolników 
panuje przekonanie, że spalenie tra-
wy spowoduje szybszy i bujniejszy 
odrost młodej trawy, a tym samym 
przyniesie korzyści ekonomiczne. 
Nic bardziej błędnego ponieważ:
1) ziemia wyjaławia się, zahamo-

wany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek ro-
ślinnych oraz asymilacja azotu 
z powietrza,

2) do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych 
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będących truciznami, zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt,

3) podczas pożaru powstaje duże 
zadymienie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia, z uwagi na 
możliwość zaczadzenia,

4) wypalanie traw powoduje po-
nadto zmniejszenie widoczności 
na drogach, co może prowa-
dzić do powstania groźnych  
w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych,

5) wysuszone trawy i krzewy palą 
się bardzo szybko, a w przy-

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, Śląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Częstochowie 
PZDR w Pszczynie oraz Urząd Gminy 
Pawłowice zapraszają rolników na 
bezpłatne szkolenie dotyczące zmian 
w dopłatach bezpośrednich do upraw 
w 2015 roku. Na szkoleniu będą po-
ruszane takie tematy jak:
• jednolita płatność obszarowa,
• płatność za zazielenienie (dywersy-

fikacja upraw, utrzymanie TUZ, 
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utrzymanie obszarów proekolo-
gicznych),

• płatność dla młodych rolników,
• płatność  dodatkowa,
• płatności związane z produkcją 

(bydła, krów, owiec, kóz, owoców 
miękkich, roślin wysokobiałko-
wych, buraków cukrowych),

• system dla małych gospodarstw.
Szkolenie odbędzie się 24 marca 

o  godz. 10.00 w Domu Kultury  
w Pawłowicach Osiedlu.
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W budynku Urzędu Gminy zo-
stał uruchomiony punkt przyj-
mowania zeznań podatkowych.  
W punkcie, poza pobraniem dru-
ków zeznań podatkowych wraz 
z załącznikami i uzyskaniem po-
trzebnych informacji, będzie można 
także złożyć zeznanie.

Punkt Obsługi Podatnika, obsłu-

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

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

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

Udzielają jej pracownicy Rejono-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Pszczynie podczas dyżurów w Urzę-
dzie Gminy Pawłowice: 
• od 15 marca do 15 kwietnia w każdą 

środę od 9.00 do 11.00,
• od 16 kwietnia do 15 maja w każdą 

środę i piątek w godzinach 9.00-
11.00.
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Za pomoc  wypełnieniu dokumentu 
należy zapłacić. Nabór wniosków o przy-
znanie płatności do gruntów rolnych na 
rok 2015 prowadzony będzie do 15 maja. 

Wypełnione wnioski można przesy-
łać pocztą, poprzez Internet lub składać 
bezpośrednio w Biurach Powiatowych 
właściwych ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę rolnika.

padku gwałtownej zmiany jego 
kierunku, pożary bardzo często 
wymykają się spod kontroli,

6) ogień z nieużytków często prze-
nosi się na obszary leśne, niszcząc 
bezpowrotnie bezcenne drzewo-
stany, które po pożarze odradzają 
się przez wiele dziesiątek lat,

7) pożary traw powodują również 
spustoszenie flory i fauny. Giną 
rośliny, bezkręgowce, owady, 
płazy, gady, dzikie ptactwo, ssaki 
leśne oraz domowe,

8) każda interwencja to poważny 
wydatek finansowy dla państwa,

9) w akcję gaszenia pożarów traw, 
łąk i nieużytków, bardzo czę-
sto zaangażowana jest duża 
ilość strażaków i sprzętu, który  
w tym czasie może być potrzeb-
ny do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu.
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Sprzedam 
działkę budowlaną

 w Pielgrzymowicach, 
pow. 850 m kw., 

cena do negocjacji,
 tel. 515 310 031, 

660 489 244

Starosta Pszczyński
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Działka nr 69/8 o powierzchni 0,1192 
ha, obręb ewidencyjny Golasowice, gmina 
Pawłowice, KW nr GL1J/00017416/1, cena 
wywoławcza 81.000,- zł brutto, wadium 
5.000,- zł.

Przetarg odbędzie się dnia 13.04.2015r. 
o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym 
w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10.

Bliższe informacje znajdują się w ogło-
szeniu na stronie internetowej www.
powiat.pszczyna.pl, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie,  
a także w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32 44 
92 341 lub 32 44 92 342.

zaprasza na spotkanie 
z dr Joanną Zdziebło 

„Górnośląscy Reitzensteinowie 
i ich dobra … „

25 marca, godz. 16.00, 
czytelnia GBP w Pawłowicach

Prosimy o potwierdzenie 
przybycia

Zarząd Koła Emerytów nr 5  
w Pawłowicach zaprasza miesz-
kańców Pawłowic na wycieczkę do 
Term Podhalańskich w Szaflarach. 
Wyjazd odbędzie się 15 kwietnia. 
Koszt: 50 zł (w tym transport, 
ubezpieczenie, wyżywienie).

Zap i sy  przy jmowane  są  
w każdy poniedziałek, od 10.00 
do 12.00, w Willi Reitzensteinów. 
Zapraszamy!

Szaflary  
– wody 
termalne
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MARZENIA
Z KREDYTEM

SUPER OKAZJA
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
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ul.Zjednoczenia 62b
tel. 32- 4721924
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ul.Golasowicka 4
tel. 32- 4729401
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ul.Górnicza Pawilon XV
tel. 32- 4722972
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Warszowice
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tel. 32- 4483108
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12 Racje Gminne

zdj. archiw
um

Gospodarz się śmieje i mówi, 
że to szczęśliwa koza. Wygrał ją  
w 2008 roku na dożynkach gmin-
nych w Golasowicach. Rok później 
towarzyszyła mu w korowodzie 
podczas dożynek w Jarząbkowicach. 
Po tym, jak w 2011 roku powiła 

Kozie czworaczki 
B�'=�#�;��#>�
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pięć koźlątek, Emka była opisywa-
na w Dzienniku Zachodnim, Fakcie  
i Racjach Gminnych. – Zauważyłem, 
że służy jej młody kawaler – dodaje 
właściciel. 

Emka jest szczęśliwą mamą trzech 
kózek i jednego koziołka. Młode, ty-

godniowe kózki są zdrowe i bardzo 
rozbrykane. I przez to jest z nimi dwa 
razy więcej roboty. Pan Józef trzyma 
maluchy osobno, a co 2 godziny do-
stawia je do matki, aby każda z nich 
otrzymała swoją porcję mleka. To 
zrozumiałe, bo kozia mama ma tylko 
dwa wymiona, a maluchy wciąż są 
głodne. – Byle tylko zdrowo rosły, bo 
opieka nad nimi nie sprawia mi kłopotu 
– przyznaje właściciel.

Emka jest jego ulubienicą. – To takie 
mądre zwierzę. Jest wyjątkowo bystra. 
Kiedy gdzieś wyjeżdżam patrzy na mnie 
uważnie. Muszę zatrąbić i dopiero wtedy 
wraca do skubania trawy – śmieje się 
właściciel. 

Najgorzej było, kiedy pan Jan tra-
fił na kilka tygodni do sanatorium. 
Emka nie chciała dać mleka. Żona 
pana Janka wpadła więc na pomysł, 
aby założyć ubranie męża i w ro-
boczych ciuchach męża spróbować 
wydoić kozę. - Emka odwróciła głowę  
w moją stronę, powąchała ubranie  
i mleko zaczęło lecieć – mówi żona 
właściciela.

Mleko jarząbkowickiej kozy, jak  
i cała ona, też jest wyjątkowe. Bardzo 
lubią je dzieci. Zresztą z narodzin 
czworaczków ucieszyła się cała rodzi-
na, a zwłaszcza najmłodsi jej człon-
kowie. Bliźniaki Bartosz i Rafał Le-
biodowie wprost nie mogli nacieszyć 
się kózkami. Z wizytą do dziadków 
wybierają się także Adaś i Agatka oraz 
Natalka z Martą. Dzieci bardzo chcą 
zobaczyć wesołą kozią gromadkę. bs

Właścicielka piekarni w każdy 
czwartek przyjeżdża do Pawłowic, 
aby oferować własnoręcznie wyko-
nane słodkości oraz pyszny chleb 
na zakwasie. - Jestem technologiem 
żywności i od 1987 r. prowadzę wraz  
z siostrą piekarnię odziedziczoną po 
rodzicach – mówi Danuta Janicka, 
szefowa piekarni. - Piekarstwo znam 
od kołyski: rodzice byli mistrzami 
piekarskimi i cukierniczymi, brat ojca 
był piekarzem, a jego syn mistrzem pie-
karskim. Moja siostra także nim jest,  
a pracują z nami jeszcze mój syn i szwa-
gier, którzy są czeladnikami. Dużo nas 
w rodzinie do pieczenia chleba.

Zakład stawia na jakość. Nie unika 
trudnego w obróbce surowca, jakim 
jest: mąka żytnia, gryczana czy  
z prosa. – Ukończyłam technologię żyw-
ności na uczelni w Poznaniu i jako osoba 
odpowiedzialna w firmie za technologię, 
staram się wprowadzać tylko produkty 
zdrowe – mówi. – Gdzie tylko można 
stosuję mąki razowe.

Zdrowe frykasy 
���;���
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W moich ulubionych ciasteczkach, 
które notabene zdobyły I miejsce  
w VIII edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Pieczywa w kategorii przekąski 
i wyroby ciastkarskie z udziałem 
mąki żytniej, jest właśnie mąka  
z żyta, ale też rodzynki, orkisz, mąka 
gryczana, płatki owsiane, pestki dyni, 
siemię lniane, ziarna słonecznika, 
amarantus, cynamon, imbir. Cia-
steczka są kruche i pyszne! 

- Ciągle wprowadzamy coś nowego. 
Mamy ciasto marchewkowe, buraczane 
i kajmakowe - również z mąką razową. 
Jeśli dodajemy jabłka to ze skórką, bo 
tam jest błonnik – mówi właścicielka.  

Sztandarowym produktem pie-
karni jest chleb razowy na zakwasie. 
Kwas wyprowadzany jest tradycyjną 
metodą 5-fazową. - To pracochłonna 
produkcja, ale trud jest warty wysiłku, 
bo taki chleb ma wyjątkowe walory 
smakowe – dodaje, przekonując, żeby 
w codziennej diecie nie rezygnować  
z produktów zbożowych. - Ich za-

miana na tłuszcze skutkuje miażdżycą,  
a na białko (mięso, ser) chorobami nerek – 
wyjaśnia. - Warto też naszym klientom 
uświadamiać, że szczególnie zdrowe jest 
pieczywo razowe na zakwasie, ponieważ 
jest ono lepiej trawione i wytwarza 
korzystną mikroflorę w przewodzie 
pokarmowym. 

Bezpośredni kontakt z klientem 
daje wiele możliwości „edukowa-
nia”. - Pieczywo nie tuczy (kromka 
chleba żytniego to ok. 56 kcal, czyli 
mniej niż jabłko – ok. 72 kcal) – mówi. 
- Jest spożywane od wieków i potrzebne  
w diecie, zgodnie z piramidą żywienio-
wą, zawiera błonnik, witaminy głównie 
z grupy B, żelazo, magnez itd.

Sabina Bartecka

Nowości na Eko Targu
• Na targ powróciły kozie sery.

• Można kupić ekologiczne nasio-
na i kiełki do wysiewu w domu.

• Od 11 kwietnia „Eko Targ” będzie 
czynny również w sobotę 

w godz. 8.00 – 12.00.
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Adam Kałuża ma na swoim koncie wiele gier dla dzieci, dla zaawan-
sowanych graczy oraz gier logicznych (m.in. Hooop!, Kraby, Drako, 
Qubix, Jaskinia). Zasłynął głównie dzięki grze K2. Właśnie ta gra, jako 
pierwsza polskiego autora, została nominowana w 2012 roku do pre-
stiżowej nagrody Kennerspiel des Jahres (Zaawansowanej gry roku). K2 
dotarła do ścisłego finału plebiscytu i znalazła się tuż za grą Pokolenia.

W trakcie spotkania, które odbędzie się Osiedlowym Domu Kultury, 
będzie można dowiedzieć się jak wygląda proces projektowania gier, zadać 
autorowi pytania, a także usiąść z nim przy stole i zagrać. Przewidziano 
także możliwość zakupu gier planszowych. 
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Zapraszamy w sobotę, 21 marca o godzinie 15.00, 
do sali głównej Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu.
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