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Od 1 kwietnia do 
30 czerwca 2011r. 

na terenie 
całego kraju 

przeprowadzony 
zostanie spis 
powszechny 

ludności i mieszkań 

Jak przedszkolaki z Golasowic 
witały wiosnę, czytaj na stronie 7

Czytaj na stronie 8
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Gotowanie 
i majsterkowanie

 w gimnazjum

Precz zimo zła. 
Witamy cię, wiosenko…

Orfeusz i Eurydyka

Czytaj na stronie 6
Kamil Żukowski i Karolina Koterba jako Orfeusz i Eurydyka. Gimnazjalistki z Pawłowic uczą się gotować na zajęciach technicznych.
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- W ramach sprzątania pozimowego wy-
czyścimy z piasku i innych zanieczyszczeń 
wszystkie drogi, chodniki i kładki - mówi 
Krystyna Batko z Urzędu Gminy. - Poza 
jezdniami i chodnikami wyczyszczone zosta-
ną także pasy zieleni, skwery oraz park. Na 
razie na tych powierzchniach dokonywane są 
wstępne prace porządkowe, czyli grabienie liści 
i sprzątanie śmieci.

Wiosenne prace porządkowe
Zima, zima i po zimie, a dziur na drogach jest mniej

Trwa sprzątanie ulic po zimie.  Do czyszczenia wykorzystywane 
są zamiatarki uliczne oraz specjalistyczny sprzęt. W pracach po-
rządkowych biorą udział również mieszkańcy wykonujący na tere-
nie naszej gminy prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne. 

Jak zima, to i dziury w jezdni. Te oczy-
wiście są, ale jest ich mniej niż w poprzed-
nich latach. Część była usuwana na bieżąco 
w trakcie zimy, gdyż stanowiły zagroże-
nie dla kierowców.  - Wiosną ruszamy do 
łatania na większą skalę. Będą to tak zwane 
duże łaty, czyli wycinamy nawierzchnię wo-
kół dziury, a w jej miejsce kładziemy zupełnie 
nową - informuje Krystyna Batko.

Żeby roboty szły sprawniej, w tym roku 
po raz pierwszy teren gminy podzielono na 
3 zadania: Osiedle, Krzyżowice - Warszo-
wice – Pniówek oraz południowe sołectwa. 
Tak samo postąpiono w przypadku letnie-
go utrzymania dróg w zakresie koszenia 
poboczy, zamiatania dróg i czyszczenia 
wpustów ulicznych. W tym wypadku 
wyodrębniono cztery obszary. Na każdym 
wykonawca będzie działał kompleksowo, 
odpowiadając  za wygląd przydzielonego 
mu terenu. 

Sabina Bartecka

Rusza remont bocznego odcinka 
ul. Konopnickiej w Golasowicach. 

Nowa podbudowa kamienna, nowy asfalt 
i nowe wjazdy do posesji – tak w telegraficz-
nym skrócie będzie przebiegać inwestycja re-
alizowana przez gminę Pawłowice.

Przetarg na remont drogi wygrała firma 
Rol-Bud z Kobielic. Zakończenie inwestycji 
planowane jest w maju. bs  

Remont drogi 
w Golasowicach

 Stanie się tak dzięki współpracy Urzę-
du Gminy oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pawłowice”. Obydwie jednostki postano-
wiły bowiem zagospodarować teren przy 
ul. Górniczej 2. Ponieważ obszar znajdu-
jący się bezpośrednio przy bloku jest wła-
snością Spółdzielni, to ona w  poprzednich 
latach wykonała parking dla samochodów 
oraz chodnik przy klatkach. Z kolei sama 
droga, jak i parking znajdujący się po dru-
giej stronie jezdni należą do gminy, któ-
ra odpowiada za ich stan techniczny. Na 
początku kwietnia firma wybrana przez 
Urząd Gminy - Kamrat ze Studzionki - ma 
za zadanie wykonać parking oraz przepro-

Więcej miejsc parkingowych!
Boczny odcinek ul. Górniczej w Pawłowicach Osiedlu już za kilka 

miesięcy zmieni się nie do poznania. 

24 marca, podczas spotkania z mieszkań-
cami urzędnicy poinformowali o zakresie 
robót oraz utrudnieniach związanych z re-

Na granicy dwóch gmin
Nawierzchnia ulicy Łąkowej w Warszowicach mocno ucierpiała na 

skutek prac związanych z kanalizacją sanitarną. Nadszedł czas na ro-
boty naprawcze.  

alizacją inwestycji.  
Do przebudowania jest ul. Łąkowa na ca-

łej długości od dwupasmówki aż do miasta 
Żory. Końcowy odcinek remontowanej dro-
gi znajduje się już na terenie miasta, które 
przekazało na realizację inwestycji 225 tys. 
zł. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 
2 mln zł.   

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
zadania z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Pawłowicki wniosek 
został oceniony bardzo dobrze, ale ze wzglę-
du na pierwszeństwo gmin powodziowych, 
został umieszczony na liście rezerwowej.  
Figuruje w niej jednak na samym początku, 
więc jest duża szansa na dofinansowanie.     

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej oraz zjazdów do po-
sesji z kostki betonowej. Inwestycja zostanie 
zakończona w połowie sierpnia. bs 

wadzić remont jezdni. Prace prowadzone 
będą do maja. bs

Rozpoczynamy radiowy cykl 
spotkań z gminą Pawłowice. 

Już 7 kwietnia na antenie Radia Kato-
wice o godzinie 18.45 nasi mieszkańcy 
będą mogli wysłuchać dziesięciominu-
towego magazynu poruszającego naj-
ważniejsze sprawy dotyczące gminy i jej 
mieszkańców. Audycje nadawane będą 
w cyklu miesięcznym, w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca pomiędzy godziną 
18.45 a 19.00. Audycje  będzie można 
również odsłuchać w późniejszym termi-
nie ze strony internetowej www.pawlo-
wice.pl. 

Radiowa 
gmina
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Zanim jednak radni przystąpili do obrad, 
najpierw wójt Damian Galusek, jego zastępca 
Marek Lucjan i przewodniczący Rady Gminy 
Franciszek Dziendziel podziękowali Józefowi 
Wantule za wieloletnią pracę na rzecz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Golasowicach. Józef 
Wantuła przez 15 lat był prezesem tej waż-
nej społecznie organizacji i w dużym stopniu 
przyczynił się do jej rozwoju oraz osiągnięć 
w zawodach sportowo - pożarniczych. Syl-
wetkę tego zasłużonego strażaka przedsta-
wimy w następnym wydaniu gazety.
Chodniki dla pieszych i rowerzystów   

Gmina chce zapewnić mieszkańcom na-
szej gminy bezpieczne poruszanie się rowe-
rem po ruchliwych drogach wojewódzkich 
ul. Świerczewskiego i Pszczyńskiej w Paw-
łowicach. Przy drogach tych mają powstać 
szerokie chodniki ze specjalnym pasem prze-
znaczonym dla rowerzystów. Ponieważ  
w budżecie województwa śląskiego na te 
inwestycje nie ma środków, gmina posta-
nowiła zrealizować je we własnym zakresie  
i z własnego budżetu.

Podobnie stało się z ul. Rolniczą w Jarząb-
kowicach, za której stan techniczny odpo-
wiada powiat pszczyński. Gmina, mimo że 
jest to droga powiatowa, postanowiła z wła-
snych środków wykonać projekt jej przebu-

Radni o drogach i szkołach
29 marca odbyła się piąta w tej kadencji sesja Rady Gminy. Pod-

czas obrad, które prowadził przewodniczący Franciszek Dziendziel, 
radni postanowili wybudować w Pawłowicach chodniki dla pieszych 
i rowerzystów oraz podjęli uchwałę intencyjną w sprawie powoła-
nia trzech zespołów szkół.

dowy. Decyzja słuszna, bo droga jest w tra-
gicznym stanie.  

Trzy zespoły szkół
Ośmioma głosami „za”, pięcioma prze-

ciwko i przy dwóch wstrzymujących się od 
głosu podjęto uchwały intencyjne o zamiarze 
utworzenia od roku szkolnego 2012/2013 
Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2  
w Pawłowicach, powstałych z połącze-
nia szkół podstawowych z gimnazjalnymi. 
Gmina zamierza połączyć również szkołę 
podstawową i gimnazjum w Pielgrzymowi-
cach w Zespół Szkół nr 3. Ten wniosek po-
parło dziewięciu radnych. Warto podkreślić, 
że podjęcie uchwał nie jest równoznaczne  
z połączeniem. Wszystkie trzy uchwały mia-
ły charakter intencyjny, ale były potrzebne, 
żeby wójt mógł zwrócić się do Kuratorium 
Oświaty oraz Rad Pedagogicznych łączonych 
placówek o wyrażenie opinii na temat powo-
łania zespołów. Celem połączenia placówek 
ma być usprawnienie administracyjne i or-
ganizacyjne funkcjonowania szkół znajdu-
jącyh się w jednym budynku. Utworzenie 
zespołu z dużym budżetem i zarządzane-
go przez jedną osobę ma wzmocnić prestiż 
szkoły i pozwolić na lepsze zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, przede wszystkim przy usta-
laniu doraźnych zastępstw nauczycielskich.

Zmieniły się obwody szkół
Radni zmienili granice obwodów wszyst-

kich szkół znajdujących się na terenie gminy. 
Obwody szkół określają zasięg terytorial-
ny placówek szkolnych poprzez wskazanie 
konretnych ulic oraz wskazują pierwszeń-
stwo przyjęcia do danej placówki. Dziecko  
z obwodu musi być przyjęte do danej szkoły, 
a spoza obwodu – już niekoniecznie i rodzic 
nie może domagać się, aby gmina zapewniła 
takiemu uczniowi dojazd.

Obwody, które istniały do tej pory, zosta-
ły ustalone kilkanaście lat temu - w momen-
cie reformy oświaty w 1999 roku. Od tego 
czasu na terenie gminy powstało jednak sze-
reg nowych ulic i konieczne stało się dopisa-
nie ich do obwodów. Przy ustalaniu nowych 
granic Rada Gminy starała się urealnić to, 
co funkcjnowało już przez lata. Przykłado-
wo dzieci mieszkające przy ul. Skowronków 
(należącej do obwodu SP nr 1) częściej wybie-
rały SP-2, dlatego ulica ta została dopisana 
do obwodu szkoły na osiedlu. Podobnie jest  
z ul. M. Dąbrowskiej,  stroną południową  
ul. Rolników i Wspólnej w Golasowicach, 
które znalazły się w obwodzie SP-1 w Paw-
łowicach. Dokładne granice obwodów do-
stępne sa na stronie www.pawlowice.pl  
w Biuletynie Informacji Publicznej.     

Dotacje do azbestu
Radni podjęli również uchwałę o udzie-

laniu dotacji do demontażu, transportu  
i utylizacji materiałów zawierających azbest.  
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie   
5 tys. zł. Szerzej o warunkach przyznawania 
dotacji napiszemy w kolejnym wydaniu „Ra-
cji Gminnych”. bs

Osoby przekazujące dane w ramach spisu 
muszą udzielać ścisłych i zgodnych z praw-
dą odpowiedzi. Wszystkie zbierane i groma-
dzone informacje będą poufne. Podlegać będą 
szczególnej ochronie.

Do 30 czerwca zapukają do nas ankiete-
rzy, którym trzeba będzie odpowiedzieć na 
pytania, m.in. o źródło utrzymania, wy-
posażenie mieszkania czy czas dojazdu do 
pracy. Nie wszyscy będą pytani o to samo. 
Niektóre z formularzy mają po 100 pytań, 
inne - 70, a są i takie, że zaledwie 20. Liczba 
będzie zależała od wieku, płci, pracy, zmia-
ny miejsca zamieszkania obywatela. Ile cza-
su zajmie nam taka ankieta? Maksymalnie  
pół godziny.

Można spisać się samemu 
Ostatni taki spis odbył się w 2002 roku. 

Tym razem wizyty rachmistrza w domu 
można uniknąć, wypełniając odpowiednie 
formularze w internecie. Można to zrobić od 
1 kwietnia na stronie www.spis.gov.pl. Jeśli 

Narodowy Spis Powszechny
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie całego kraju prze-

prowadzony zostanie spis powszechny ludności i mieszkań (NSP 2011). 

zalogujemy się tam przed 8 kwietnia, może-
my być pewni, że ankieter w ogóle do nas nie 
zapuka. Elektroniczny system ma działać do 
16 czerwca. Formularz w komputerze może-
my wypełniać etapami, ale tak, by nie prze-
kroczyć dwóch tygodni. Osoby, które nie 
mają komputera w domu, mogą skorzystać 
ze sprzętu dostępnego w  budynku „C” Urzę-
du Gminy przy ul. Zjednoczenia 65. Zostanie 
dla nich przygotowane osobne stanowisko.  
Spis obowiązkowy dla wszystkich 

Na pytania zadane przez rachmistrza 
będą musieli odpowiedzieć wszyscy. Ci, któ-
rzy są na stałe lub czasowo zameldowani  
w danym miejscu, ale także i ci przebywają-
cy pod danym adresem, mimo że w dowo-
dzie mają zupełnie inne dane. 

Ankieterzy pracę w terenie rozpoczną  
8 kwietnia. W całej gminie Pawłowice jest ich 
siedmiu: Marcelina Bronny, Anna Majerek, 
Justyna Łukasiewicz, Roksana Szatkowska, 
Monika Szulik, Katarzyna Ściskoł oraz Ewe-

lina Zieleźnik.
Każdy rachmistrz spisowy posiadać bę-

dzie w widocznym miejscu identyfikator 
zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko 
oraz pieczęć Urzędu Statystycznego, także 
pieczątkę imienną i podpis dyrektora Urzędu 
Statystycznego, który wydał identyfikator. 
Tożsamość rachmistrza i jego uprawnie-
nia można potwierdzić w Gminnym Biurze 
Spisowym oraz w Wojewódzkim Biurze  
Spisowym. 

Gdzie szukać informacji?
Do dyspozycji respondentów została uru-

chomiona specjalna infolinia: 800 800 800 
(numer bezpłatny dla połączeń z telefonów 
stacjonarnych) oraz 22 44 44 777 (przezna-
czony dla połączeń przychodzących z telefo-
nów komórkowych, płatny zgodnie z cenni-
kiem operatora). 

Gminne Biuro Spisowe mieści się 
w Urzędzie Gminy w Pawłowicach 
przy ul. Zjednoczenia 60. Kierowni-
kiem biura jest Małgorzata Sklanny,  
tel. 32 47 56 349. Nad pracą rachmi-
strzów czuwa lider gminny Marcin Mu-
siał, tel.32 47 56 337. 
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Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowi-
cach informuje pary małżeńskie,  które 
w roku 2011 obchodzą jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, są na stałe zamel-
dowane na terenie Gminy Pawłowice i nie 
dokonały jeszcze zgłoszenia jubileuszu, aby  
zrobiły to niezwłocznie  w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego przy ul. Zjednoczenia 60  
w Pawłowicach. Do zgłoszenia jubileuszu 
należy ze sobą zabrać dowody osobiste 
obydwu małżonków oraz odpis skrócony 
aktu małżeństwa. 

Informacje w tej sprawie można uzyskać 
pod numerem telefonu (32) 47-56-349.

Poszukiwani 
jubilaci

W poniedziałek, 21 marca Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pawłowicach zorganizowali 
spotkanie z Markiem Szołtyskiem, autorem 
wielu książek o Śląsku. Pisarz przedstawił 
zaproszonym sołtysom i gimnazjalistom 
okoliczności, które doprowadziły do zry-
wów powstańczych oraz omówił przebieg 
powstań.     

- Dla mnie największą zagadką jest to, że 
na Śląsku, mimo że przez 600 lat nie był on  
w państwie polskim, zachowała się śląska 
mowa, ubiór i kuchnia. To fenomen, którego 
do końca nie rozumiem  – mówił publicy-
sta. - Ślązacy zawsze walczyli o swoje. Kiedy 
w  1919 roku aresztowano przywódców Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, niezadowoleniem 
ludności polskiej z terroru i represji niemieckich 
sięgnęło zenitu. Wybuchło Pierwsze, a następ-
nie Drugie Powstanie Śląskie. 

O przyszłości Górnego Śląska miał 
rozstrzygnąć plebiscyt, który odbył się  
20 marca 1921 roku. - Do głosowania do-

III Powstanie Śląskie – minęło 90 lat
W roku 2011 obchodzona jest 90. rocznica wybuchu Trzeciego Po-

wstania Śląskiego, które przywróciło część Górnego Śląska Polsce. 
Dla uczczenia tego wydarzenia, pamiętając również o rocznicach 
Pierwszego i Drugiego Powstania, Sejmik Województwa Śląskiego 
ogłosił rok 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich.

puszczono nie tylko aktualnych mieszkańców 
Górnego Śląska, ale wszystkie osoby urodzone 
na tym obszarze – mówił historyk. - Umoż-
liwiło to stronie niemieckiej przywożeniu na 
Śląsk osób mieszkających we wszystkich czę-
ściach Rzeszy, po to tylko, by mogły oddać głos 
"za Niemcami". 

Plebiscyt w Pawłowicach
W rezultacie, za połączeniem z Polską 

oddano 479 tys. głosów (40,2%), zaś za 
pozostaniem w granicach Niemiec 707 tys. 
(59,4%), z czego w przybliżeniu 180 tys. 
należało do "emigrantów". W Pawłowi-
cach głosowało 2 tys. osób, z czego 1717 
„za Polską”. Wieś i dwór stanowiły osobne 
okręgi wyborcze. We dworze na 140 osób 
za przyłączeniem Śląska do Polski opowie-
działo się 90 osób.  Po plebiscycie sprzyjają-
ce Niemcom rządy Wielkiej Brytanii i Włoch 
zaproponowały niekorzystny dla naszego 
kraju podział Śląska. Niemcy miały otrzy-
mać cały Górnośląski Okręg Przemysłowy, 
zaś Polska jedynie powiaty: pszczyński, 

rybnicki i część katowickiego.
Takiego podziału ludność Śląska nie mo-

gła zaakceptować. Reakcją na niekorzystną 
dla Polski interpretację wyników plebiscy-
tu było Trzecie Powstanie Śląskie.  Trwało 
dwa miesiące i uznawane jest za zwycię-
skie. Do Polski przyłączono pięć powiatów, 
z katowickim włącznie. Była to najbardziej 
uprzemysłowiona część Śląska, na której 
znajdowało się aż 80 proc. kopalń węgla. bs

Przyszła już wiosna, na dworze zrobiło 
się cieplej, a mieszkańcy ochoczo wzięli się 
za sprzątanie. Przejeżdżając przez sołectwa 
nietrudno zauważyć mieszkańców, porząd-
kujących po zimie obejścia swoich domów. 
W ruch poszły grabki, łopaty i nożyce.  
Mamy nadzieję, że przy tych wiosennych 
porządkach w ogrodzie  nie pojawi się u nie-
których pokusa, aby wypalić trawy, które 
zostały na łąkach z poprzedniego roku. 

Dla przyrody wypalanie traw stanowi 
katastrofę ekologiczną. W pożarach giną 
chronione i cenne gatunki roślin, owady,  

Wypalanie traw będzie karane
Wypalanie traw jest szkodliwe i niebezpieczne: niszczy rośliny 

i owady, zagraża domom i ludziom. Zdarzało się, że osoby, które 
podpalały trawy, ginęły w ogniu.

a także małe gryzonie oraz ptaki. Zagrożo-
ne mogą być również budynki i sam pod-
palający trawę, bo gdy nastąpi gwałtowna 
zmiana kierunku wiatru, może dojść do 
uduszenia się dymem.

Wypalanie traw jest wykroczeniem ka-
ranym aresztem lub grzywną do 5 tys. 
złotych. W wypadku rolników przewi-
dziane są również konsekwencje finansowe 
ze strony Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, czyli zmniejszenie płatno-
ści obszarowych lub nawet zaniechanie ich 
wypłacania. 

Urząd Gminy już po raz trzeci organizu-
je przedświąteczny jarmark. Wydarzenia te 
z roku na rok cieszą się coraz większym 
powodzeniem, zarówno wśród kupują-
cych, jak i sprzedawców regularnie rezer-
wujących na pawłowickim rynku miejsce 
dla swojego stoiska. Na rynku pojawiają 

Jarmark pachnący wiosną
Tuż przed świętami pawłowicki rynek stanie się miejscem, gdzie 

będzie można kupić wielkanocne specjały kulinarne, palmy, ozdob-
ne pisanki i wiele innych produktów nieodzownie kojarzących się 
ze świętami Wielkiej Nocy i wiosną.  

się osoby  poszukujący czegoś specjalne-
go na świąteczny stół, co trudno znaleźć  
w popularnych sieciach sklepowych. 
W urzędzie gminy trwają właśnie zapi-
sy wszystkich chętnych do wystawienia 
swoich produktów na sprzedaż. Handlow-
cy będą mogli skorzystać z pięciu drew-

nianych domków albo otwartych stoisk. 
Zapisy przyjmowane są do 12 kwietnia 
w Referacie Infrastruktury Komunalnej, 
Ekologii i Ochrony Środowiska, pod nr  
tel. 32/47 56 334 lub 47 56 335. 

Kramy z produktami spożywczymi, 
tradycyjnymi wyrobami rzemieślniczymi 
i rękodziełem staną na rynku w sobotę,  
16 kwietnia. Jarmark zakończy się 21 
kwietnia, w Wielki Czwartek. Dla wszyst-
kich odwiedzających w tych dniach paw-
łowicki rynek organizatorzy przewidują 
również dodatkowe atrakcje. Zapraszamy!

zdj. bs

Marek Szołtysek w czasie prelekcji.
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Naszą rozmówczynią jest Beata Wala  
z Krzyżowic, założycielka pierwszego sto-
warzyszenia kobiet w gminie Pawłowice. 
Organizacji, na której wzorują się dziś inne 
grupy działające w powiecie.   

Zaczęło się od jasełek…
Krzyżowickie „Stowarzyszenie aktyw-

ne kobiety na rzecz rozwoju wsi” rozpo-
częło swoją działalność w maju 2009 roku. 
Wszystko zaczęło się, jak to często bywa, 
od przypadku.  – Pojechałam razem z innymi 
mamami na przegląd jasełek do Pawłowic. Tam 
przygotowując dzieci do występu, zaczęłyśmy 
mówić o tym, że w naszej wsi nic się nie dzie-
je – opowiada Beata Wala. – Nie chciałyśmy 
czekać, aż ktoś coś zorganizuje. Postanowiłyśmy 
wziąć sprawy w swoje ręce i działać.

Najpierw był aerobik
Inicjatywa spodobała się mieszkańcom. 

Panie mogły liczyć na wsparcie i pomoc. Dy-
rektor szkoły udostępnił im pomieszczenie. 
– Nasze początki były skromne, ale miałyśmy 
chęci i zapał. Puszczałyśmy płytę z ćwiczeniami, 
rozwieszałyśmy na ścianie ekran i ćwiczyłyśmy. 
Było nas  piętnaście. Nie miałyśmy instruktora, 
ale byłyśmy bardzo zdeterminowane, a to wy-
starczyło na początek – mówi dalej.

Potrzeba działania i aktywności wkrótce 
nabrała bardziej sformalizowany charakter. 
W maju 2009 roku odbyło się zebranie za-
łożycielskie stowarzyszenia. – Kiedyś działało  
w naszej wsi Koło Gospodyń Wiejskich. Zawiesi-
ło ono swoją działalność, bo starszych pań uby-
wało, a młodsze jakoś się nie garnęły do takiej 
organizacji – opowiada. – My postanowiłyśmy 

spróbować czegoś innego, stworzyć stowarzysze-
nie dla młodych, aktywnych kobiet, które będzie 
otwarte na potrzeby pań w różnym wieku.

Pierwszy sukces
Wielka determinacja mieszkanek Krzy-

żowic bardzo szybko została nagrodzona. 
Po pierwsze dlatego, że liczba członkiń sto-
warzyszenia rosła z każdym tygodniem,  
a po drugie dlatego, że już we wrześniu 
2009 roku, jeszcze przed zarejestrowaniem 
stowarzyszenia w sądzie, panie wygra-
ły Powiatowy Konkurs Kulinarny „Nasze 
kulinarne dziedzictwo”. Po tym konkursie  
o krzyżowickich kobietach usłyszał cały po-
wiat. Panie zyskały rozgłos, a wszyscy za-
stanawiali się, czym różni się ich stowarzy-
szenie od Koła Gospodyń Wiejskich. - My nie 
działamy przy kółku rolniczym i możemy starać 
się o dotacje z zewnątrz – wyjaśnia szefowa  
stowarzyszenia.

Do tej pory stowarzyszenie zorganizo-
wało kilkanaście przeróżnych warsztatów. 
Panie wykonywały stroiki świąteczne, brały 
udział w warsztatach decoupage, dowiedzia-
ły się jak stosować zioła w kuchni, nauczyły 
się dekorować stoły, robić bukiety z liści oraz 
kwiatki z bibuły. Największym jednak zain-
teresowaniem cieszy się aerobik. Na zajęcia, 
które odbywają się z instruktorem, przycho-
dzi około 30 pań z całej gminy, jest nawet 
mieszkanka Rybnika. – Na naszej sali robi się 
coraz ciaśniej, za niedługo trzeba będzie stwo-
rzyć dwie grupy – śmieje się pani Beata.

Stowarzyszenie organizuje festyny, Dzień 
Kobiet i nie boi się sięgać po dotacje z Urzędu 

Gminy. Dzięki temu już drugi rok organizo-
wane są zajęcia taneczne dla dzieci i młodzie-
ży, a w czerwcu odbędzie się festyn rodzinny 
z konkursem plastycznym dla dzieci, dmu-
chanymi zjeżdżalniami i ogniskiem.

Coś się już dzieje
- Można już powiedzieć, że coś się już w na-

szej wsi dzieje – śmieje się pani Beata. – Są za-
jęcia, spotkania, warsztaty. Teraz marzy mi się 
jeszcze, żeby zadbać o moją dzielnicę. Mieszkam 
przy ul. Partyzantów. To rejon oddalony nieco 
od szkoły i kościoła, kiedyś nazywany Kolonią 
Krzyżowicką. Ludzie żyją tutaj głównie z pracy 
na roli, kobiety nie pracują. Zajmują się wycho-
wywaniem dzieci. Nie jeździ tutaj autobus, więc 
to na kobietach spoczywa obowiązek zawożenia 
dzieci do szkoły, wożenia je na różne zajęcia  
i odbierania ze szkoły i przedszkola. W zeszłym 
roku dostaliśmy z gminy huśtawki i udało nam 
się stworzyć plac zabaw, dzięki któremu dzieci 
nie muszą się już bawić na jezdni.

Pani Beata bardzo się z tego powodu cie-
szy, bo sama ma czworo dzieci i wie, jak 
bardzo im brakowało miejsca do wspólnej 
zabawy. Najstarszy syn państwa Walów, 
16-letni Mateusz kształci się w zawodzie ko-
wala. W żorskiej szkole Mateusz jest pierw-
szym kowalem od 13 lat. Jego młodsi Bra-
cia 13-letni Irek i 11-letni Bartek chodzą do 
szkoły podstawowej. Najmłodsza jest Mag-
da, wesoła 4-latka. – Lubię mieć wszystko za-
planowane. Przy czwórce dzieci nie zawsze jest 
to możliwe, ale staram się tak dzielić obowiązki, 
aby mieć czas dla dzieci, męża i siebie. Działal-
ność w stowarzyszeniu, choć jest absorbująca, 
sprawia mi dużą przyjemność, bo lubię przeby-
wać z ludźmi i stale być w ruchu. Jak trzeba coś 
załatwić, to robię to od razu. Nie lubię niczego 
zostawiać na późnej.

Energiczna, radosna i pełna pomysłów. 
Mieszkanka Krzyżowic jest znakomitym 
przykładem na to, jak aktywność jednej oso-
by wpływa na rozwój wsi. bs

Beata Wala razem z czwórką swoich dzieci.

Potrafiły zawalczyć o swoje marzenia, odnalazły spełnienie i radość życia. Bohaterkami nowego cyklu  
w naszej gazecie będą wyjątkowe kobiety, mieszkanki gminy Pawłowice, kobiety pełne pasji, optymizmu  

i odwagi, która pozwala im wychodzić przed szereg i aktywnie działać na rzecz swojej miejscowości.  

Zaczęło się od aerobiku...
W kolejnych wydaniach gazety opowiedzą o swoich marzeniach, 

pokażą jak nie zrezygnować z siebie, skąd czerpać  inspiracje i po-
mysły na swoją działalność. Są wyjątkowe… , bo konsekwentnie po-
dążają do celu, integrując sołectwo.

W związku z kończącą się kadencją  
dyrektora Szkoły Podstawowej w Warszo-
wicach, Wójt Gminy Pawłowice ogłasza 
konkurs na kandydata na stanowisko dy-
rektora.  

Do konkursu może przystąpić nauczy-
ciel, jak również osoba, która nie jest na-
uczycielem. 

Oferty należy składać do 18 kwietnia do 
godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60.

Informacje o warunkach konkursu do-
stępne są na stronie www.pawlowice.pl 
(BIP Urzędu Gminy) oraz tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy i GZO. Więcej informacji 
pod numerem tel. 32/ 47 22 757.

Konkurs na stanowisko 
dyrektora szkoły

zd
j. 
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Wydarzenia

Spektakl jest interpretacją znanego mitu 
o Orfeuszu, który udaje się na wyprawę do 
Hadesu, by odzyskać ukochaną Eurydykę. 
Starożytny mit o Orfeuszu i Eurydyce jest 
jedną z najpiękniejszych opowieści o miłości 
oraz sile oddziaływania muzyki. W mitologii 
wyprawa Orfeusza do Hadesu skończyła się 
dramatycznie. W reżyserii Ewy Sikory, in-
struktorki Gminnego Ośrodka Kultury, opo-
wieść ma inne zakończenie; tragiczny finał 
został zamieniony na szczęśliwy, choć nie-
jednoznacznie przedstawiony koniec. 

Ewę Sikorę, instruktorkę Gminnego 
Ośrodka Kultury, należy podziwiać za ta-
lent przygotowywania młodzieży do przed-
stawień trudnych i wymagających. Każdy 
spektakl w wykonaniu młodzieży z grupy 
„Teatralny Bzik” był piękny, ale na swój 
sposób inny. Każdy był zaskakujący w swo-
jej formie i interpretacji. Tym bardziej cenić 
należy reżyserkę, która nie boi się wyzwań  
i potrafi zarażać swoim umiłowaniem teatru 
dzieci i młodzież gminy Pawłowice.

- Pomysł przeniesienia na scenę historii opar-
tej na mitologii zrodził się już dawno. Z tych 
poszukiwań powstał najpierw poprzedni spek-
takl pt. „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? 
Dokąd idziemy?” – wyjaśnia Ewa Sikora. - Po 
zakończeniu jego realizacji, wiedzieliśmy już, 
że tematem następnego przedstawienia będzie 
miłość. Wybraliśmy jeden z najpiękniejszych 
mitów. Przygotowania do realizacji „Orfeusza 
i Eurydyki” rozpoczęliśmy latem ubiegłego roku.

Najtrudniejsze na początku okazało się 
zebranie potrzebnych rekwizytów i elemen-
tów do animacji. Inspiracją do opracowa-
nia strony plastycznej przedstawienia było 
greckie malarstwo wazowe. Na jego podsta-
wie powstały piękne antyczne tuniki, które 
uszyła aktorom Bożena Brzana z Krzyżowic.

W listopadzie zaczęły się próby z akto-

Orfeusz i Eurydyka na scenie w Pawłowicach!
Jeden z najsłynniejszych mitów opowiadających o sile miłości, która musi zmierzyć się z odejściem uko-

chanej osoby, został zaprezentowany na scenie Gminnego Ośrodka Kultury. Najnowsze przedstawienie Ewy 
Sikory urzekło widzów. Na premierze było prawie 200 widzów. 

rami. W spektaklu gra 15 osób, jest to cała 
grupa. – Cały czas występujemy w maskach  
i perukach. Ostatnie próby musieliśmy poświę-
cić na przyzwyczajenie się do grania w takim 
rynsztunku – śmieje się Karolina Koterba, któ-
ra zagrała Eurydykę. 

Wszystkie maski zostały indywidualnie 
dopasowane i wykonane ze specjalnego two-
rzywa na podstawie odlewów gipsowych 
twarzy. Pomalowała je reżyserka, która 
wspólnie z aktorami wykonała większość 
rekwizytów, pojawiających się w przedsta-
wieniu.   

Dbałość o detale, nastrojowa muzyka  
i świetna gra aktorska sprawiły, że histo-
ria kochanków opowiedziana w konwencji 
teatru ruchu z elementami czarnego teatru  
i z wykorzystaniem ultrafioletowego światła 
okazała się zaskakująco prawdziwa. Orfeusz 
i Eurydyka w tej inscenizacji pozwalają od-
kryć, że dobrze znane wątki mitu są nadal 
żywe i poruszające.

Dużym atutem spektaklu jest strona 

muzyczna opracowana przez Monikę War-
das–Janecką. Utwory współczesnych kom-
pozytorów przygotowane na harfę  stały się 
ścieżką dźwiękową do obrazów wymyślo-
nych przez reżyserkę. Niektóre są napraw-
dę wyjątkowe: pierwsze spotkanie Orfeusza 
i Eurydyki czy podróż Orfeusza do Hadesu.

Zachwycający spektakl. Chyba najlepszy, 
jaki widziałam w Pawłowicach. Ewa Sikora 
udowodniła, że na małej scenie można robić 
wielkie przedstawienia, których nie powsty-
dziłyby się żaden profesjonalny teatr. bs

Dni otwarte liceum
Piosenką, muzyką i tańcem powitali uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Pawłowicach gimnazjalistów, którzy pod-
czas dni otwartych odwiedzili ich szkołę.

Takiego oblężenia 
pawłowicka szkoła 
dawno nie przeżyła. 
Ponad 600 gimnazja-
listów z Żor, Jastrzę-
bia, Strumienia, Chy-
bia i Pruchnej przy-
jechało do Pawłowic, 
aby obejrzeć szkołę. 
Przygotowano dla 
nich występ grupy 

teatralnej, anglista Andrzej Wowra zapro-
sił Anglika, a nauczycielka chemii Joan-
na Gryboś przeprowadziła eksperymenty  
w pracowni chemicznej.  

Licealiści pokazali też świetnie wypo-
sażone pracownie, osiągnięcia najlepszych 
uczniów oraz zaprezentowali szeroką ofer-
tę edukacyjną.

Wybór szkoły średniej to jedna z naj-
ważniejszych decyzji w życiu nastolatka. 
Licealiści z Pawłowic doskonale o tym wie-
dzą, dlatego przygotowali świetnie zorga-
nizowane dni otwarte swojej szkoły. Po ta-
kim pokazie wielu gimnazjalistów z pew-
nością wróci tutaj 1 września. 

Sabina Bartecka

W sztuce zagrali:
Eurydyka: Karolina Koterba, Orfeusz: 

Kamil Żukowski, Amor i Hermes: Piotr 
Karzełek, Aristajos i Haron: Janusz Mu-
tor, Driady: Natalia Czarnula, Aleksandra 
Bierska, Olga Kowcz, Dominika Olewni-
czak, Tanatos: Krystian Król, animacja: 
Dagmara Rajwa, Julia Wojtyczka, Alek-
sandra Janik, Damian Jelonek, Aleksan-
dra Skaźnik oraz Alicja Nogły.  

Grupa "Teatralny Bzik"  przygotowała kolejny znakomity spektakl.

zdj. bs
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Po pierwszym wiosennym spacerze, podczas którego pożegnano zimę to-
piąc Marzannę , uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej i rozpoczęły się 
występy młodych piosenkarzy. Ruszyła lista przebojów, nie zabrakło polskich 
i światowych gwiazd.

W klasach I-III królowa była tylko jedna!  Pierwsze miejsce zajęła Marlena 
Dziewirz w piosence Dody "Nie daj się". 

Występy  klas  starszych dostarczyły wiele niespodzianek. I nagroda po-
wędrowała do dwóch zespołów. Wygrała Shakira wraz z zespołem piłkarskim 
i tańczącym chórkiem (Monika Barciok, Martyna Kuś, Mateusz Tetla, Paweł 
Tetla, Tomasz Mrzyk, Marcin Dziendziel, Natalia Bryk), a także Iwan Mlodek 
w piosence "Jożin z Bażin" wykonaniu Janka Bodio, Jakuba Bodio, Szymona 
Respondka. Widownia bawiła się wyśmienicie.

A ja takie hobby mam…
Dwudziestu siedmiu wystawców i czterdzieści stoisk. To nie były 

targi, ale prezentacja hobby w wykonaniu uczniów Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego z Krzyżowic.

Wiosenny spacer i lista przebojów  
Pierwszy dzień wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej w Warszowicach powitali dość nietypowo, bo 

wcielając się w polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki pop.

- Spaliliśmy nie jedną, a pięć marzann, bo 
chcemy mieć pewność, że zima sobie pójdzie – 
mówiła Oliwia Pietraszek. 

W paleniu słomianych kukieł uczest-
niczyły przedszkolaki z obydwu grup. 
Biedronki przygotowały jedną dużą ma-
rzannę, którą przystroiły kolorową bibułą,  

Precz zimo zła. Witamy cię, wiosenko…
Tymi okrzykami przedszkolaki z Golasowic trzymając się za ręce 

i tworząc krąg wokół palącej się marzanny w pierwszy dzień wiosny 
pożegnały symbol zimy.

a dzieci z grupy Krasnali pracowały w gru-
pach. Udało się zrobić pięć kukieł. Wszyst-
kie były ze słomy, osadzone na kiju i for-
mowane ze szmat. Spaliły się w ciągu kilku 
minut.      

- I dobrze, bo chcemy żeby wreszcie się zro-
biło cieplej – wyjaśniał Przemysław Pfeifer. 

– Już nie mogę doczekać się lata. Będę wtedy 
całymi dniami pływał w basenie.  

Palenie marzanny to stary zwyczaj sło-
wiański. Marzanna była symbolem zimy, 
którą w rytualny sposób palono bądź to-
piono aby przywołać wiosnę. Zwyczaj  
ten miał zapewnić urodzaj w nadchodzą-
cym roku. 

Sabina Bartecka

Po co iść na wagary, kiedy w szkole tyle 
się dzieje. 21 marca, jak co roku, w szkole 
w Krzyżowicach  poświęcony jest na pre-
zentację hobby. Jest to wspaniała okazja dla 
uczniów, aby zaprezentować swoje zainte-
resowania. Każdy ma na sali gimnastycznej 
przeznaczone miejsce na swoją ekspozycję  
i w dowolny dla siebie sposób je zagospodaro-
wuje. Wszyscy pozostali mogą oglądać zbio-
ry, zadawać wystawcom pytania, a czasem 
nawet wypróbować eksponaty w praktyce. 
W sali gimnastycznej szkoły można było 

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

KARP – KROCZEK

podziwiać między innymi dzieła malarskie 
Michała Szymańskiego, stoisko medyczne 
Daniela Habraszki, origami wykonane przez 
Martynę Orszulik, kolekcję zabawek z Kinder 
Niespodzianek Daniela Arenta. Były też pocz-
tówki, monety, słoniki, klocki i traktory.

Po zakończeniu ekspozycji wszyscy 
uczniowie i nauczyciele tradycyjnie przeszli 
kolorowym korowodem nad rzekę Pszczyn-
kę, gdzie pożegnali symbol zimy – Marzannę, 
przygotowaną przez Samorząd Uczniowski. 

Sabina Bartecka

Sprzedam Kupię działkę 
budowlaną 

o powierzchni 
2000 - 5000 m2, 

także z zabudowaniami 
do rozbiórki

Tel. 32 726 51 41

zdj. archiw
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Ciekawostki

Dwie godziny w tygodniu gry aktor-
skiej, modelarstwa, majsterkowania, goto-
wania, szycia albo śpiewu dla każdego pol-
skiego gimnazjalisty. Zajęcia uzupełniające  
w dwóch blokach : artystycznym i prak-
tyczno-technicznym. To wszystko zapisano 
w nowej podstawie programów nauczania 
dla gimnazjów. Szkoły zaczęły ją realizować 
w 2009 roku. 

Po kilkunastu latach przerwy do szkół 
wróciły zajęcia techniczne, jakie pamiętamy 
jeszcze z czasów naszego dzieciństwa. Odby-
wają się one oddzielnie dla dziewcząt i chłop-
ców. W pracowniach zamiast ławek są stoły 
warsztatowe i aneksy kuchenne. 

- Wykonujemy proste prace manualne.  
Chłopcy uczą się obsługiwać imadło, pilnik do 
metalu. Czasami muszą coś przeciąć piłą, cza-
sami wywiercić dziurę wiertarką – opisuje zaję-
cia nauczyciel Adrian Mencner.

Warsztaty nie tylko sprawiają chłopa-
kom dużą frajdę, ale również są bardzo po-

Gotowanie i majsterkowanie w gimnazjum
Dziewczęta przygotowują sałatki, pieką ciasta i ciasteczka, a ich 

koledzy w tym samym czasie uczą się obsługiwać imadło, pilnik i wier-
tarkę. Tak wyglądają zajęcia techniczne w Publicznym Gimnazjum nr 
2 w Pawłowicach. 

żyteczne. – Najbardziej podobały mi się za-
jęcia dotyczące budowy silnika. Mam skuter, 
ale do tej pory nie miałem pojęcia, jak o niego 
zadbać, wykonać proste naprawy. Teraz stało 
się to dla mnie łatwiejsze – opowiada Kamil  
Bączkiewicz.

W sąsiedniej pracowni panuje duży ruch. 
Dziewczęta pod okiem Barbary Adamczyk 
kroją warzywa na sałatkę z tuńczykiem, 
wyrabiają ciasto na ciasteczka czekoladowe 
i zapiekają tosty z pieczarkami. Uwijają się 
szybko, bo na wszystko mają zaledwie 45 
minut. Uśmiechnięte i radosne opowiadają, 
jak lubią tutaj przychodzić i jak fajnie jest 
gotować razem. – To są nasze ulubione lekcje 
– mówi Klaudia Macharzyńska. – Jest wyjąt-
kowa atmosfera, a nasza pani jest taka fajna.  

Kiedy już wszystko jest gotowe, tylko 
ciasto piecze się jeszcze w piekarniku, dziew-
częta siadają przy stole i przy herbatce de-
gustują przygotowane potrawy. Zapach 
towarzyszący gotowaniu rozchodzi się po 

całej szkole. Nic 
więc dziwnego, że 
do sali co chwila 
zaglądają chłopcy, 
patrząc co ich ko-
leżanki upichciły 
tym razem. Ich 
zainteresowanie 
zawsze nagradza-
ne jest smaczną 
przekąską, zawsze 
też chłopcy proszą 
o jeszcze. bs

- klasa sportowa: piłka koszykowa chłop-
ców, piłka siatkowa dziewcząt, pływanie – 
grupa koedukacyjna,

- klasa z rozszerzoną matematyką,
- klasa z rozszerzonym językiem angiel-

skim,
- klasy ogólne.
Zapisy od 01.04.2011 do 31.05.2011 r.
Szczegółowe informacje w sekretariacie 

szkoły: tel. (32) 4721104 oraz na stronie 
internetowej: pg2.republika.pl 

Publiczne Gimnazjum nr 2  
w Pawłowicach zaprasza uczniów

do klas pierwszych:

Są jeszcze wolne terminy na wynajem sali 
w 2011 roku w domach ludowych w Pniów-
ku oraz Jarząbkowicach. W sali mogą się od-
bywać wesela, zabawy taneczne, uroczysto-
ści okolicznościowe, zebrania oraz szkolenia.

Obydwa lokale posiadają kuchnię z zaple-
czem kuchennym i wyposażeniem gastrono-

Sala na wesele – wolne terminy!
micznym oraz są klimatyzowane.

Szczegółowych informacji udzielają: 
Pniówek: Helena Matera, tel. 32 472 19 05, 
500-317-536, Jarząbkowice: Krystyna Bra-
chaczek, tel. 32 4723-316, 785-119- 445 lub 
pracownicy Gminnego  Zespołu  Komunal-
nego w  Pawłowicach, 32/ 449-34 -34.

Od 4 do 22 kwietnia wszyscy zainte-
resowani będą mogli zapoznać się z pro-
jektem operatu opisowo-kartograficznego 
opracowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Pszczynie dla gminy Pawłowice. Projekt 
zawiera zaktualizowane dane użytków 
gruntowych dla terenów zabudowanych 
i zurbanizowanych wraz z ewidencją bu-
dynków i lokali. Będą one m.in. podstawą 
naliczenia odpowiednich stawek podatko-
wych, dlatego warto sprawdzić, czy dane 
dotyczące naszych nieruchomości są zgod-
ne z rzeczywistością. We wspomnianym 
wyżej terminie każdy mieszkaniec będzie 
mógł wnieść do projektu swoje uwagi. Na-

Sprawdź dane swojej nieruchomości
Jeżeli posiadasz nieruchomość na terenie gminy Pawłowi-

ce, sprawdź aktualność swoich danych w dokumencie opracowa-
nym przez Starostwo Powiatowe na podstawie przeprowadzonych  
w ubiegłym roku prac geodezyjnych.  

tomiast po okresie wyłożenia, czyli po 22 
kwietnia, wszystkie dane zawarte w pro-
jekcie operatu staną się obowiązujące, a ich 
ewentualnej zmiany będzie można doko-
nać wyłącznie na koszt zgłaszającego.  

Dokument zostanie wyłożony w sie-
dzibie Starostwa Pszczyńskiego w Pszczy-
nie przy ulicy 3 Maja 10 pokój numer 16 
(parter) i równocześnie w siedzibie Urzędu 
Gminy w Pawłowicach przy ulicy Zjedno-
czenia 60 w sali obsługi klienta (parter), od 
4 kwietnia do 22 kwietnia, od poniedziałku 
do czwartku od godz. 8.00 do godz. 14.00, 
w piątki od godz. 8.00 do godz. 13.30.

zdj. bs
zd

j. 
bs

Kiedy gimnazjalistki gotują, ich koledzy maj-
sterkują w pracowni obok. Wkrótce jednak za-

mienią się pracowniami.
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Rozmaitości

Tego nie można przegapić!
Zajęcia dla małych naukowców

5-26 kwietnia, godz. 16.30, 
Osiedlowy Dom Kultury

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat do 
udziału w zajęciach rozwijających cieka-
wość świata i pokazujących sposób pracy 
naukowców. Cykl odbędzie się w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek, a przeprowa-
dzą go instruktorzy z Domu Kultury i bi-
blioteki w Pawłowicach Osiedlu. Zapisy od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00  
w bibliotece, tel. 32 472 22 66. Liczba uczest-
ników ograniczona.

Odkrywamy dziecięce talenty   
11 i 12 kwietnia, godz. 9.00, GOK

Już po raz 14. przedszkolaki oraz ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu gminy 

Pawłowice zaprezentują się podczas Gmin-
nego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Impreza 
ma charakter konkursu i daje niepowtarzalną 
okazję młodym, uzdolnionym wokalnie oso-
bom do zaprezentowania swoich talentów 
przed szeroką publicznością. Przesłuchania w 
kategorii przedszkoli odbędę się 11 kwietnia, 
a w kategoriach szkolnych 12 kwietnia. Do 
posłuchania śpiewu dzieci i dopingowania 
młodych wykonawców zapraszamy także 
ich rodziców oraz dziadków.  

Bajka o Królewnie Fasolce
15 kwietnia, godz. 16.00, 
Osiedlowy Dom Kultury 

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków 
i uczniów młodszych klas na przedstawie-
nie teatralne opowiadające o wesołych elfach 

z Krainy Grządkowej. Elfy chcą udowodnić 
maluchom jak kolorowe i smaczne może być 
jedzenie warzyw. Czy Groszkowi i Karotko-
wi uda się wypełnić powierzone im zadanie? 
O tym przekonacie się oglądając bajkę. Przy 
okazji dzieci nauczą się nowych słów w języ-
ku angielskim. Bilety dla dorosłych w cenie 
5 zł, dzieci mają wstęp wolny. Zapraszamy. 

Wielkanocne jajo
Dzieci i dorosłych zapraszamy do udziału 

w konkursie na zdobione jajko świąteczne. 
Ta bardzo stara tradycja jest w Polsce ciągle 
kultywowana, a pisanki i kraszanki są sym-
bolem Wielkanocy. Prace konkursowe będą 
oceniane według wieku uczestników. Można 
je składać do 14 kwietnia w świetlicy Osiedlo-
wego Domu Kultury od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 15.00 – 19.00. Rozdanie nagród 
nastąpi 18 kwietnia o godz. 16.00.

     Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Energetyk ROW Rybnik 17 39 40-15
2.  Skałka Żabnica 17 33 26-15
3.  BKS Stal Bielsko-Biała 17 31 25-12
4.  Oderka Opole 17 30 24-13
5.  Polonia Łaziska Górne 17 28 25-21
6.  LZS Leśnica 17 28 30-23
7.  Orzeł Babienica/Psary 16 25 23-18
8.  Start Bogdanowice 17 24 26-23
9.  LZS Piotrówka 17 22 33-26
10. MKS Myszków 16 21 25-21
11. Rozwój Katowice 16 20 20-15
12. Pniówek Pawłowice Śląskie 16 18 15-20
13. Victoria Częstochowa 17 14 14-28
14. Victoria Chróścice 16 14 8-28
15. Skalnik Gracze 16 9 16-33
16. KS Krasiejów 17 4 6-45

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

Jak co roku w okresie wiosennym lekarze 
weterynarii organizują szczepienia psów przeciw 
wściekliźnie. Szczepienia są obowiązkowe i będą 
się odbywać w terminach podanych niżej. 

Harmonogram szczepień:
Pawłowice Osiedle 
Gabinet weterynaryjny, ul. Górnicza, pawilon 15
- 9 kwietnia, 10.00 – 12.00, 
- 13 kwietnia: 14.30-16.30 
– 16 kwietnia: 10.30-12.00 
Warszowice – 11 kwietnia
8.00 – 10.00 - ul. Pszczyńska
10.15– 11.30 – ul. Stawowa
12.00 – 13.00 - ul. Boryńska
Krzyżowice – 11 kwietnia
14.00 – 15.00 - strażnica OSP
Jarząbkowice – 12 kwietnia
8.30 – 9.30 - Dom Ludowy
Golasowice – 12 kwietnia
9. 45- 10.30  - ul. Zawadzkiego 
       – przy tablicy ogłoszeń
10.45 – 11.15 - ul. Kraszewskiego
11.30 – 12.15 - Szkoła Podstawowa

Szczepienia psów 12.30 – 13.15 – ul. Kochanowskiego
13.30– 14.0 - ul. Prusa
14.15 – 15.00 - Sklep Spożywczy 
        - Kolonia Golasowicka
Pielgrzymowice – 13 kwietnia
8.30 – 9.30  - parking przed kościołem
9.50 – 10.30 - Sklep spożywczy, 
        ul. Zebrzydowicka
11.00-11.30 - Podlesie obok krzyża 
12.00-12.30 - Podlesie, ul. Boczna  
13.00-13.30 - ul. Borowa
14.00-14.40 - ul. Sikorskiego 
15.00-16.00 - skrzyżowanie ul Ruptawskiej 
        z ul. Daszyńskiego
Pniówek – 14 kwietnia
10.00-10.50- skrzyżowanie ul. Kruczej z ul. Orlą
11.00-12.00 - ul. Pszczyńska
12.00-12.15 - skrzyżowanie ul. Słowików 
         z ul. Pszczyńską 
Pawłowice – 16 kwietnia
9.00-13.00 - lecznica dla zwierząt, ul. K. Miarki 3
7.30-8.15 - ul. Leśna-Dębina
8.30-9.30 - ul. Stawowa
12.00-13.30- Bar TIK-TAK, ul. Wyzwolenia
14.00-15.00 - ul. Kol. Studzieńska 

Ruszyły rozgrywki piłkarskie. W pierw-
szym meczu po zimowej przerwie Pniówek 
pokonał u siebie Polonię Łaziska Górne 3:1. 
Dwie bramki dla naszej drużyny zdobył Mar-
cin Mazurek oraz jedną Arkadiusz Przybyła. 

Inauguracja rundy jesiennej w klasie A za-
planowana jest na 2 kwietnia. Pniówek Paw-
łowice zmierzy się wtedy na wyjeździe z dru-
żyną z Bierunia Nowego. Następnego dnia 
B-klasowy Strażak Pielgrzymowice pojedzie 
do Wiślicy, aby powalczyć o zwycięstwo z 
tamtejszym LKS - em. 

10 kwietnia ruszają rozgrywki w klasie B 
grupy Tychy. O godz. 17.00 Warszowice po-
dejmą u siebie GTS II Bojszowy, a Piast Paw-
łowice drużynę z Międzyrzecza. Krzyżowice 
jadą na mecz do Czarkowa. bs 

Znakomity początek

2 kwietnia o godz. 9.00 w hali 
GOS Pawłowice rozegrany zostanie 
Puchar Pawłowickiej Ligi Futsalu.

Zwycięzca turnieju zagra o Superpu-
char z mistrzem pawłowickiej ligi oraz bę-
dzie reprezentował naszą gminę w turnieju  
o Puchar Regionów. Kibice i miłośnicy piłki 
nożnej w wydaniu parkietowym mile wi-
dzialni.

Puchar ligi

Od 1 marca każdy pacjent, który będzie 
chciał skorzystać z opieki medycznej (udziela-
nej wieczorem lub w nocy oraz w dni usta-
wowo wolne od pracy), może zgłosić się do 
dowolnie wybranego podmiotu realizującego 
świadczenia. 

Wykaz najbliższych placówek, do których 
można udać się po pomoc w godzinach noc-
nych oraz w weekendy:  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
HERMED Jastrzębie – Zdrój, ul. Krasickiego 21, 
tel. 32 32 475 99 63

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żo-
rach Sp. z o.o. Żory, ul. Dąbrowskiego 20, tel. 
32 434 12 40

Całodobową opiekę wyjazdową świadczy: 
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu - 
Zdroju, przy ul. Krasickiego 21, tel. alarmowy 
999 lub 32 47 190 60.

Opieka medyczna 
w nocy – gdzie 

szukać pomocy?

Rusza wiosenna zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych. Poniżej harmonogram:

- 11 kwietnia (poniedziałek) – rejon Piel-
grzymowic, Golasowic, Jarząbkowic,

- 12 kwietnia (wtorek) – rejon Pawłowic, 
Pawłowic Osiedla,

- 13 kwietnia (środa) –  rejon Warszowic, 
Krzyżowic, Pniówka.

Podczas zbiórki odpadów wielkogabary-
towych będą odbierane: meble, opony, okna, 
drzwi, sprzęt elektryczny i elektroniczny (za-
mrażarki, lodówki, pralki, telewizory, kom-
putery). Nie będą przyjmowane: eternit, papa, 
inne odpady niebezpieczne oraz drobne śmieci.

Odpady należy wystawiać do godz. 7.00 
przed posesjami.

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Pniówek Pawłowice w dobrym stylu rozpoczął zmagania w rundzie 
wiosennej trzeciej ligi opolsko – śląskiej.



Telefony alarmowe
Informacje i ogłoszenia
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Paw³owicach 47-21-997 czynny ca³¹ dobê

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

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

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

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

Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, ko-
szy itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgła-
szać pod następującymi numerami: 500 184 717 
(Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, 
tel. 32/ 449 34 34.

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

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

OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA
» Tereny pod dzierżawę oraz najem lokali użytkowych.

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 01.04.2011r. podany został do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pawłowice przeznaczonych do 
wydzierżawienia oraz wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pawłowice prze-
znaczonych do wynajęcia. Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu 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. (032) 47-56-314.

» Meble do licytacji
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż biu-
rek, regałów, taboretu gazowego, kuchni Wrozamet oraz wyparzacza gastronomicznego. 
Przetarg odbędzie się 12 kwietnia o godz. 9.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjedno-
czenia 60. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym 11 kwietnia po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Warunki przetargu można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawło-
wice. Dodatkowych informacji udziela Marietta Kiełkowska w godz. 7.30-15.30, tel. 32/ 47 56 323.    

Kłótnia w Krzyżowicach
W czasie awantury czterech nieznanych 

sprawców wybiło szyby oraz wgniotło drzwi 
boczne w pasacie, powodując straty w wyso-
kości 1500 zł na szkodę 23-latka z Jankowic. 
Zdarzenie miało miejsce 27 marca o godz. 
19.45 przy ul. Szkolnej w Krzyżowicach. 
 Motorowerem na podwójnym gazie

12 marca na ul. Zebrzydowickiej w Piel-
grzymowicach zatrzymano mieszkańca tego 

sołectwa, który kierował motorowerem bę-
dąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna 
miał 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Włamanie na Krętej  
Narzędzie budowlane i paliwo z pojazdu 

marki VW T4 padło łupem złodzieja, który 
21 marca włamał się do pomieszczenia znaj-
dującego się przy ul. Krętej w Pawłowicach. 
Straty poniósł mieszkaniec Wisły Małej. 

Przypominamy, że w każdy wtorek 
w Urzędzie Gminy dyżuruje pracownik dzia-
łu szkód górniczych KWK "Pniówek". W biu-
rze Przewodniczącego Rady Gminy (parter) 
od godziny 13.00 do 14.00 wszyscy zain-
teresowani mieszkańcy mogą skorzystać 
z konsultacji dotyczących szkód górniczych 
związanych z działalnością KWK "Pniówek".  

pracownika działu 
szkód górniczych

Dyżury

Począwszy od kwietnia zawsze w pierw-
szy poniedziałek miesiąca w poszczegól-
nych sołectwach będą dyżurować sołtysi 
oraz radni. Każdy mieszkaniec  będzie mógł 
przyjść na dyżur, aby zgłosić problem,  
z którym się boryka, poprosić o pomoc lub 
zaproponować rozwiązanie, które poprawi 
wygląd sołectwa i wpłynie na jakość życia 
mieszkańców. Dyżury w Warszowicach, 
Krzyżowicach, Pniówku, Pielgrzymowicach 
będą się odbywać od godz. 16.00 do 17.00  
w domach ludowych i OSP, w Pawłowicach 
w domach kultury. W Jarząbkowicach soł-
tys i radna będą dyżurować od godz. 17.00 
do 18.00, a w Golasowicach od 8.30 do 9.30 
(sołtys), od 17.30 - 18.30 (radny).

radnych i sołtysów

 Jeszcze tylko 13 i 27 kwietnia w Urzę-
dzie Gminy Pawłowice można będzie złożyć 
wypełnione formularze rocznych zeznań 
podatkowych PIT. 

Punkt obsługiwany przez pracowników 
Urzędu Skarbowego w Pszczynie, w któ-
rym można złożyć wypełnione dokumenty, 
czynny jest w godzinach 7.30- 14.30.

ostatnie „skarbówki”

- kat. M-4 o powierzchni użytkowej 55,26 m kw. w Pawłowicach przy ul. Górniczej 2 
G/10. Cena wywoławcza wynosi 90.400 zł; 

kat. M-4 o powierzchni użytkowej 55,26 m kw. w Pawłowicach przy ul. Polnej 19 B/8. 
Cena wywoławcza wynosi 88.400 zł.

7 kwietnia o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. LWP 19 odbędzie się I przetarg 
ograniczony dla członków SM Pawłowice i ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujących.

II przetarg nieograniczony, w przypadku braku chętnych członków Spółdzielni, odbę-
dzie się 8 kwietnia o godz. 11.00 dla wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 2 tys. zł przele-
wem na konto ING Bank Śląski nr rachunku 56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.

Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy dostarczyć do siedziby 
SM Pawłowice na jeden dzień przed przetargiem. Wadium na przetarg ustny nieograniczo-
ny należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód 
wpłaty.

Wystawione do przetargu mieszkania można oglądać w dniu 6 kwietnia w godzinach 
10.00 – 11.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.   

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Pawłowice

ogłasza przetarg na sprzedaż następujących mieszkań:

Dyrektor SP nr 2 w Pawłowicach informu-
je, że w dniu 28.03.2011r. podany został do 
publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 oraz w siedzi-
bie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach 
przy ul. Józefa Pukowca 4, wykaz lokali użyt-
kowych stanowiących własność Gminy Paw-
łowice przeznaczonych do wynajęcia. Wykaz 

Lokale do wynajęcia z przeznaczeniem na 
prywatne przedszkole lub żłobek

obejmuje nieruchomość objętą księgą wieczystą 
GL1J/00015434/9. Lokale przeznaczone są ze 
względu na cel wynajęcia na działalność oświa-
tową tj. prowadzenie przedszkola lub żłobka. 

Wykaz podlega wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń w UG Pawłowice oraz w SP-2 na 
okres 21 dni. Dodatkowych informacji udzie-
la Dyrektor GZO Barbara Szulińska w godz.  
8.00 - 15.00, tel. 32 47 22 757.
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Ogłoszenia płatne

LABORATORIUM
mgr Marek Tarczałowicz (punkt pobrań Diagma)

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

 od 7.30 - 9.00  

TYLKO U NAS W KWIETNIU I W MAJU 2011 r.
WYKONASZ "ZA PÓŁ CENY"

JESTEŚ ŚPIĄCY? APATYCZNY?
CIĄGLE CHCE CI SIĘ PIĆ?

Galeria KOLOR
 w Pawłowicach 

zaprasza na zakupy

tel: 32/ 430 49 60
www.stania.com.pl

tel: 32/ 448 05 72
www.brzeczek.com.pl

KWIACIARNIA 

"MAGNOLIA"
Tel. 32/ 472 10 29
Tel: 692 267 703

DOWÓZ NA TELEFON!

MEBLE NA WYMIAR 

"MAXIMUS"
Tel: 502 339 969

RABAT 5% cały asortyment 

www.meble-maximus.pl

HURT-DETAL

CHEMIA I ART. PRZEMYSŁOWE 

Tel: 32/ 472 27 90

PIEKARNIA CIASTKARNIA
u Brzęczka

MIĘSO-WĘDLINY

telefon do salonu
i rejestracja do okulisty

tel: 32/ 447 80 19

OPTYK - OKULISTA

CODZIENNIE PROMOCJE

 I RABATY!
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"PAKIET CUKRZYCA"
28 zł (stara cena 56 zł)

glukoza, cholesterol całkowity, HDL direct, LDL, 
triglicerydy, HbA1c, w cenie pobranie krwi

Sprawdź inne promocje na: www.wroclawska20.pl
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Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktyw-
ności i regularnego uprawiania sportu po-
stawił sobie za cel Klub Sportowy Alpino  
z Katowic, którego sekcja od 3 lat działa na 
terenie Pawłowic. Założycielem i szefem 
pawłowickiej sekcji jest mieszkaniec naszej 
gminy, Jan Krosny. – Z klubem Alpino 
zetknąłem się w czasie studiów 
na Akademii Wy-
c h o w a n i a 
F izycznego 
w Katowicach 
– opowiada. – 
Spodobała mi się 
wielość dyscyplin 
i różnorodność za-
jęć oferowanych już 
dla kilku - i kilkuna-
stoletnich dzieci.  

W Katowicach 
zajęcia odbywa-
ją się przez sześć dni  
w tygodniu.  Działa-
ją grupy narciarskie, 
pływackie, teniso-
we, przeznaczone dla 
osób jeżdżących na 
rolkach, łyżwach, 
kitesurfingu, a także 
wspinaczkowe i gimnastyczne. W Pawło-
wicach na razie organizowane są szkolenia 
pływackie i narciarskie, ale już w maju mają 
ruszyć zajęcia dla osób, które chcą nauczyć 
się lub udoskonalić swoje umiejętności  
w grze w tenisa ziemnego i jeździe na rolkach.   
   - Stawiamy na ogólny rozwój, bo do 12. roku 
życia dziecko bardzo intensywnie rozwija się fi-
zycznie i powinno spróbować różnych dyscyplin 
sportu – mówi instruktor.     

Narciarstwo ponad wszystko
Przewodnią dyscypliną sportową  klubu 

Alpino jest narciarstwo alpejskie. - Treningi  
i zajęcia narciarskie prowadzone są od paź-
dziernika do kwietnia. Mamy kilka sekcji  
w zależności od zaawansowania, a treningi 
odbywają się na stokach w Beskidach oraz za 
granicą – opowiada Jan Krosny. - Szkolimy 
dzieci i młodzież od 4. do 20. roku życia. Or-
ganizujemy obozy letnie i zimowe we Włoszech, 
Austrii oraz Słowacji, a także wyjazdy trenin-
gowe na lodowiec. 

Dużym powodzeniem cieszą się sobotnie 

Sport od dziecka i dla każdego dziecka
W czasach internetu i gier komputerowych trudno zachęcić najmłodszych do aktywności fizycznej. 

Tymczasem uprawianie sportu wspólnie z dobrym kolegą lub koleżanką mobilizuje dzieci do ćwiczeń, 
a tym samym służy ich zdrowiu ...

wyjazdy na narty wynajętym autokarem, 
który wyjeżdżając z Katowic w drodze do 
Wisły zatrzymuje się w Pawłowicach. Młod-
sze dzieci, które dopiero zaczynają swoją 

edycji gminnych zawodów narciarskich,  
które cieszyły się ogromnym powodzeniem 
i zainteresowaniem amatorów białego sza-
leństwa. Od maja ruszają rolki i tenis ziem-
ny.  – To bardzo ważne, aby od najmłodszych 
lat przyzwyczajać dzieci do uprawiania sportu.  

Rodzice są coraz bardziej zabiegani  
i nie znajdują czasu, aby 

pojechać z dzieckiem  
w góry, wyjść na basen. 

To wszystko powoduje, 
że dzieciom brakuje ru-

chu i rywalizacji z rówie-
śnikami. Obserwujemy to 
na co dzień – przyznaje 
Jan Krosny. – Dzieci, 
które chodzą na zajęcia 
sportowe, mają lepszą 
koordynację, są bar-
dziej sprawne i mniej 
chorują. 

Warto zachę-
cać dzieci do 
sportu. Przy-
zwyczajenie do 

ruchu to najlepszy pre-
zent, jaki rodzic może  dać dziecku 

na całego jego życie. bs

przygodę z narciarstwem, jeżdżą wraz z ro-
dzicami, a starsze dzieci i młodzież trenują 
już samodzielnie pod opieką instruktorów. 
– Taki trening składa się z cyklu 10 wyjazdów. 
Dzieci robią ogromne postępy – przyznaje in-
struktor. 

Latem – rolki, tenis
- W okresie letnim polecam wszystkim rol-

ki. To idealny sport rodzinny. Nie tylko ćwiczy 
mięśnie, ale i uczy przewidywać i oceniać zagro-
żenie, podejmować szybkie decyzje – przekonuje 
Jan Krosny. - O rolkach można zacząć poważ-
nie myśleć, gdy maluch skończy cztery lata. 

Godną polecenia dyscypliną sportową 
dla dzieci jest również pływanie, gdyż ak-
tywizuje wszystkie grupy mięśni.  W sekcji 
pawłowickiej w szkoleniu pływackim bierze 
udział ponad 20 dzieci. Treningi odbywają 
się trzy razy w tygodniu na pływalni „Wod-
ny raj”. 

Pawłowicka sekcja ciągle się rozwija,  
a jej założyciel stale poszerza ofertę zajęć dla 
dzieci. Klub był organizatorem już dwóch 

Urząd Gminy zaprasza na 
Targi Pracy, które odbędą się 
19 kwietnia w Domu Kultury  
w Pawłowicach Osiedlu.

Podczas targów dostępne będą: oferty 
pracy stałej, krótkoterminowej i sezono-
wej dla absolwentów, młodzieży uczącej 
się i osób pozostających bez zatrudnienia, 
oferty pracy za granicą, oferty szkoleń  
i kursów zawodowych. Swoje oferty edu-
kacji przedstawią również szkoły police-
alne i wyższe z naszego regionu. Przed-
siębiorcy, właściciele firm oraz instytucje 
chętne do zaprezentowania się podczas 
targów, proszone są o potwierdzenie 
udziału do 12 kwietnia na znajdującym się 
na stronie internetowej www.pawlowice.
pl  formularzu zgłoszeniowym. Więcej in-
formacji można uzyskać pod nrumerem 
tel. (32) 4756 347.Zapraszamy!

Zapraszamy na 
Targi Pracy


