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Projekt przebudowy DW 933 z Wodzisławia do Pszczyny powinien
być gotowy końcem obecnego roku. W przyszłym roku ZDW planuje
wystąpić o środki na przebudowę drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Inwestycja ma duże
szanse na realizację. bs

Planowany jest
remont DW 933

Obwodnica coraz
bardziej widoczna

zdj. bs

W gminie Pawłowice droga ma zostać przebudowana na odcinku od
włączenia do obwodnicy w rejonie ul. Słowików w Pniówku do granicy
ze Studzionką. Oznacza to, że wyremontowane zostaną aż trzy ulice:
Świerczewskiego, odcinek Zjednoczenia i Pszczyńska.
11 marca, w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
dotyczące przebudowy tej drogi. Inwestor zaprosił na spotkanie przedstawicieli samorządów z Pszczyny, Suszca i Pawłowic oraz powiatu pszczyńskiego w celu omówienia potrzeb i możliwości uwzględnienia ich
w projekcie przygotowywanym przez wykonawcę - ﬁrmę Getinsa Polska.
Podczas spotkania omówiono elementy infrastruktury drogowej
na projektowanym odcinku, między innymi przebudowę skrzyżowania ul. Zjednoczenia z Pszczyńską – ma tam powstać rondo, budowę
ścieżki pieszo-rowerowej, przejść dla pieszych oraz przebudową zatok
autobusowych.

Sesja Rady Gminy – 22 marca
Pożyczka dla klubu sportowego, remont ośrodka
zdrowia w Golasowicach oraz utworzenie funduszu sołeckiego – takie tematy pojawiły się m.in. na marcowej sesji
Rady Gminy Pawłowice.
Szereg uchwał związanych było ze zmianami w budżecie gminy
w 2016 r. Radni postanowili zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 10 mln zł na budowę stacji uzdatniania
wody wraz z budową sieci wodociągowej i instalacji fotowoltaicznych. Inwestycja będzie realizowana przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Krzyżowicach. Zaciągnięcie tej pożyczki jest korzystne dla gminy z uwagi
na bardzo niskie oprocentowanie dla jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości ok. 3,5 proc. w stosunku rocznym. Pozyskane środki mogą
zostać umorzone aż do 40 proc.
W kolejnej uchwale radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy ﬁnansowej w wysokości 73,5 tys. zł Ludowemu Klubowi Sportowemu „Strażak”
z Pielgrzymowic. Klub zamierza realizować projekt ze środków unijnych
w ramach współpracy transgranicznej Polski i Czech „Integracja środowisk
wiejskich – łączy nas sport”. Klub otrzyma dotację dopiero po zrealizowaniu
projektu i rozliczeniu zadania, dlatego potrzebuje pożyczki. Wartość projek-
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przystąpił
do projektowania przebudowy DW 933 od Wodzisławia
Śląskiego do Pszczyny.

Dokładnie 2,83 km długości i 7 metrów szerokości z dwoma pasami ruchu po 3,5 m każdy: tak będzie wyglądać obwodnica Pawłowic.
Wraz z nastaniem wiosny wznowiono prace związane z budową obwodnicy Pawłowic. Obecnie główne roboty prowadzone są
w rejonie skrzyżowania ul. Zjednoczenia z drogą wojewódzką
(powstanie tam skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) oraz na skrzyżowaniu DK 81 z DW 938 (rondo), w celu umożliwienia kierowcom
wyjazdu na dwupasmówkę z Cieszyna w kierunku Skoczowa i zjazd
z Katowic. Prace na tym odcinku mają potrwać do przełomu maja
i czerwca. Budowany jest również drugi wiadukt na ul. Zjednoczenia
oraz łącznica obwodnicy z drogą krajową. bs
tu wynosi 87 tys. zł, a pozostałą kwotę stanowić będzie wkład własny klubu.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2017 wprowadzono
nowe zadanie inwestycyjne, jakim jest przebudowa budynku komunalnego
ośrodka zdrowia w Golasowicach. W uchwale określono łączne nakłady
ﬁnansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 520 tys. zł. W roku 2016 na
zadanie gmina zamierza przeznaczyć maksymalnie 20 tys. zł, a w roku
2017 - 500 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na dostosowanie
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę centralnego ogrzewania.
Pozostałe zmiany dotyczyły przeznaczenia niewykorzystanych w 2015 r.
środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Pieniądze te zostaną wydane na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
w gminie. Zwiększono również z 20 do 25 tys. zł dotację dla powiatu na
letnie utrzymanie dróg powiatowych w gminie. Rada Gminy jednogłośnie
przegłosowała wniosek, aby wykreślić z projektu uchwały inwestycję
związaną z budowę obelisku z okazji 735 – lecia Pawłowic. Rada Gminy nie
wyraziła również zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pawłowice
na 2017 r. środków na fundusz sołecki. Na pieniądze z tego funduszu bardzo liczyli sołtysi, ale radni postanowili wstrzymać się z podjęciem decyzji
do czasu, kiedy również Osiedle będzie mogło skorzystać z uprawnień
przysługującym sołectwom. W tym celu Osiedle musi przekształcić się
w sołectwo. Pomysł uzyskał wstępną akceptację władz osiedla, ale musi
jeszcze zostać skonsultowany z mieszkańcami.
W dalszej części sesji radni uchwalili program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Pawłowice w 2016 roku oraz zmienili plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się przy ul. Cieszyńskiej w Warszowicach.
Zmiana planu polega na wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących
geometrii dachów, parametrów dotyczących ilości miejsc parkingowych
oraz zasad lokalizacji parkingów.
Przedłużono również taryfę dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
na terenie gminy Pawłowice od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 roku.
Sabina Bartecka
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Powstaje technikum
dla kelnerów
We wrześniu Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Pawłowicach otworzy czteroletnie technikum o specjalności
kelner. Jest to oferta dla tegorocznych absolwentów gimnazjów, którzy chcą zdobyć konkretny i przyszłościowy zawód.
Andrzej Wowra, dyrektor szkoły oraz pomysłodawca nowego kierunku kształcenia przyznaje: - W naszym rejonie cały czas powstają nowe
restauracje, kawiarnie i cukiernie, ale brakuje w tej branży fachowców
z dyplomami, ludzi przedsiębiorczych, znających języki obce. Będziemy
współpracować z restauratorami z naszego regionu, aby nasi uczniowie
mogli pod ich okiem zdobywać potrzebne doświadczenie, a jeżeli się sprawdzą, żeby także mieli pracę.
16 marca, w urzędzie gminy odbyło się w tej sprawie spotkanie
z restauratorami z gminy Pawłowice i okolicy. Wszyscy goście obecni

Program Rozwoju Sportu
na lata 2016 – 2020

zdj. archiwum

Trwają prace nad Programem Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Pawłowice w latach 2016 – 2020. Jest to
strategiczny dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju sportu w najbliższych latach.
Jednym z najważniejszych
zadań ma być upowszechnianie sportu i rekreacji wśród jak
największej grupy mieszkańców gminy, ze szczególnym
naciskiem na zwiększenie aktywności sportowej dziewcząt. Gmina będzie również
wspierać sport amatorski oraz
wychowanie ﬁzyczne uczniów.
Celem ma być sport masowy,
dostępny dla każdego mieszkańca.
Projekt dokumentu został przedstawiony podczas posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 17 marca
w Urzędzie Gminy. Dokument omówiła dyrektorka Gminnego Ośrodka
Sportu Bożena Wróbel. Do 21 kwietnia mieszkańcy mogą zapoznać się
z projektem i zgłosić swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych.
Program został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy
w zakładce konsultacje społeczne.
W czasie posiedzenia Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
wybrała swojego sekretarza. Została nim Katarzyna Trojanowska - Janik.
Poruszony został temat przygotowania Dnia Organizacji Pozarządowych
oraz opracowania regulaminu nagradzania trenerów i działaczy organizacji
pozarządowych. Dyskutowano również na temat przedstawionej opinii
prawnej w sprawie braku możliwości ﬁnansowania w ramach przyznawanych przez gminę dotacji zadań dla mieszkańców spoza gminy Pawłowice.
Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
odbędzie się 28 kwietnia. bs

na spotkaniu wyrazili chęć przyjęcia na praktyki uczniów, którzy zawodu uczyliby się w konkretnych lokalach. – Od dawna czekamy na taką
szkołę – przyznaje Bronisława Gach, prowadząca „Zajazd na Kamieńcu”
w Ochabach. – Na rynku brakuje dobrych kelnerów.
Absolwenci technikum nie powinni mieć problemów ze znalezieniem
atrakcyjnej pracy w Polsce i za granicą. – Uczniowie będą uczyć się dwóch
języków obcych, w tym języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa związanego z przyszłym
zawodem – wyjaśnia dyrektor. – Będą też odbywać zajęcia praktyczne
i praktyki zawodowe począwszy od pierwszej klasy.
Restauratorzy zaproponowali, aby młodzież uczyła się języka włoskiego i hiszpańskiego, z uwagi na to, że coraz więcej gości restauracji
posługuje się właśnie tymi językami, a ich znajomość zwiększyłaby szanse
młodych ludzi na rynku pracy.
Wszyscy zebrani wyrazili chęć przyjęcia do swoich lokali uczniów
z pawłowickiego technikum oraz zadeklarowali gotowość do podpisania
w tej sprawie porozumienia z gminą. Do podpisania umowy doszło 31
marca w Urzędzie Gminy Pawłowice. Restauratorzy są także zainteresowani zatrudnieniem uczniów, którzy wykażą się zaangażowaniem
w czasie praktyk.
Poniżej wykaz restauracji uczestniczących w spotkaniu i zainteresowanych przyjęciem uczniów na praktyki:
Goczałkowice-Zdrój: Karczma Kuban, Jastrzębie-Zdrój: Hotel Dąbrówka, Dom Retro - Pub Pivnica, Restauracja Maxima, Restauracja „Stary
Zdrój”, Ochaby: Zajazd na Kamieńcu, Pawłowice: Hotel-Restauracja
Koniczynka, Restauracja „Smak Regionu”, Restauracja UNIWAR, Zajazd
Wodnik, Pszczyna: Restauracja Frykówka, Restauracja Wodna Wieża,
Patio Con Gusto, Żory: Restauracja Wenecja.

Kronika Policyjna
Jechał po kielichu
Promile we krwi i sądowy zakaz na koncie nie były przeszkodą
dla 54-letniego mieszkańca Pawłowic, by kierować autem. Na
szczęście na ulicy Polnej został zatrzymany do kontroli drogowej
przez patrol policji. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił niepewny
tor jazdy renault kangoo. Przeprowadzone badanie wykazało
w organizmie mężczyzny ponad 3 promile alkoholu (1,48 mg/l).
Jak się okazało, mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości
kodeks karny przewiduje nawet 2 lata więzienia.

Mężczyzna leżał na chodniku
W poniedziałek, 28 marca ok. godz. 16.15 miała miejsce kolizja
na DK 81 w Warszowicach. 35-latek z Żor jadąc mercedesem
w kierunku Wisły nie zdążył wyhamować i najechał na tył stojącego na dwupasmówce volkswagena golfa. Okazało się, że
kierowca golfa zatrzymał samochód i włączył światła awaryjne,
ponieważ zauważył leżącego na chodniku mężczyznę. - 22-letni
mieszkaniec Bielska-Białej opuścił w pośpiechu pojazd, aby pomóc
mężczyźnie, który miał atak padaczki – relacjonuje rzeczniczka
pszczyńskiej policji st. asp. Karolina Błaszczyk. - Bielszczanin
wezwał karetkę. Dzięki jego szybkiej interwencji udało się uratować
mężczyznę. Zniszczone karoserie samochodów i barierka oddzielająca chodnik od jezdni to jedyny bilans tego zdarzenia.

Kolizja na dwupasmówce
29 marca, ok. godz. 8.00, miała miejsce kolizja na drodze
krajowej w Warszowicach. Samochód osobowy marki Fiat Panda
uderzył w naczepę ciężarówki. Jak wynika z ustaleń policji, nikt
nie został ranny.

Telefon komisariatu w Pawłowicach
32 449-45-10 - czynny całą dobę
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Już po zebraniach wiejskich!
Zakończył się cykl zebrań wiejskich w gminie Pawłowice. Jako ostatni spotkali się mieszkańcy Golasowic i Pielgrzymowic.
Podobnie jak podczas wcześniejszych zebrań, odbyły się prelekcje przygotowane przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Sołtysi przedstawili sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej za 2015 rok,
a wójt Franciszek Dziendziel omówił najważniejsze działania gminy, jakie miały miejsce w 2015 roku w sołectwie i gminie.
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Golasowice - 14 marca

Zebranie, które odbyło się w strażnicy OSP Golasowice, prowadziła
sołtys Bogumiła Tekla. W swoim sprawozdaniu zapoznała mieszkańców z planem pracy na 2016 rok. Wspomniała, że w tym roku zostanie
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Pielgrzymowice – 18 marca

W zebraniu wziął udział Grzegorz Nogły - członek zarządu powiatu
pszczyńskiego oraz radna powiatowa Agata Tucka-Marek. Radę gminy
reprezentowała Barbara Serówka i Jerzy Cepiel, który również prowadził zebranie. W swoim wystąpieniu Grzegorz Nogły poinformował,

Z ostatniej chwili

Przeprowadzka
przedszkola
Ruszyła przebudowa Publicznego Przedszkola
„W Modrzewiowym Ogrodzie”. Przedszkolaki czeka
przeprowadzka.
24 marca, wójt Franciszek Dziendziel podpisał umowę z wykonawcą
- ﬁrmą TOMBUD z Żor, którą reprezentował prezes Tomasz Banaś. Prace
obejmują gruntowną przebudowę budynku wraz z wymianą dachu,
ociepleniem ścian i budową przeszklonego tarasu.
Zakres prac jest tak szeroki, że wyklucza prowadzenie zajęć w przedszkolu. Na czas realizacji inwestycji, przedszkolaki przeniosą się do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Przygotowano tam dla nich osobne
pomieszczenia. Przeprowadzka sprzętu i mebli zaplanowana jest na 1
kwietnia. Prace będą kosztować prawie 1,2 mln zł i potrwają do lipca. bs
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wykonany projekt przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Stanisława Lema,
których nawierzchnia jest mocno zniszczona. Wyjaśniła, że do czasu
przeprowadzenia gruntownej naprawy drogi zostaną utwardzone
kamieniem. Kolejne ulice będą remontowane w miarę ﬁnansowych
możliwości gminy. To samo dotyczy chodników. Mieszkańcy wnioskowali o budowę chodników wzdłuż ulic Słowackiego i Kochanowskiego. – Ten chodnik jest potrzebny, aby dzieci mogły bezpiecznie chodzić
do szkoły – przekonywała mieszkanka. – W tym rejonie mieszka dużo
małych dzieci.
Mieszkańcy Golasowic zwrócili się również o budowę oświetlenia
przy ulicach Tuwima, Zawadzkiego oraz Konopnickiej oraz poprawę
bezpieczeństwa na dwupasmówce w rejonie budowy obwodnicy.
Informowali, że kierowcy wyjeżdżający na DK 81 w rejonie nowego
ronda zawracają na dwupasmówce w niedozwolonym miejscu,
wjeżdżając wprost pod koła samochodów jadących z kierunku Wisły.
Mieszkańcy ulic Korczaka i Sienkiewicza dziękowali za rozwiązanie
problemu nieprzyjemnego zapachu, jaki unosił się z kanalizacji
w okolicy ich domów.
że oszczędności uzyskane z przetargu na remont ul. Pszczyńskiej
w Warszowicach, powiat zamierza przeznaczyć na budowę chodnika
przy ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach na długości 1,3 km. Jeżeli
radni podejmą uchwałę o doﬁnansowaniu inwestycji, to na początku
maja zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Ponadto
powiat zamierza w latach 2017 – 2018 zrealizować całość robót związanych z budową chodnika przy ul. Zebrzydowickiej oraz jeszcze w tym
roku pozyskać środki na przebudowę mostu nad potokiem Bzianka
w kierunku Małej Strony.
Wśród zgłaszanych wniosków znalazła się prośba o budowę przystanku w sąsiedztwie apteki i sklepu „Pod Dębem” oraz o wprowadzenie
karty seniora dla osób powyżej 60 lat. Mieszkanki ul. Borowej poprosiły
o objęcie tej części Pielgrzymowic komunikacją lokalną. – Wystarczą
dwa kursy: rano i po południu, aby nasze dzieci mogły dojechać do szkoły
i wrócić do domu.
Właściciele domów przy ul. Gruntowej, Borowej, Stromej i Cieszyńskiej
pytali o termin budowy kanalizacji sanitarnej. Kolejne wnioski dotyczyły
remontu ul. Grabowej, naprawy pobocza przy ul. Sikorskiego oraz
złagodzenia ostrych łuków na jezdniach, aby ułatwić kierowcom jazdę.
Sabina Bartecka
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Nasze drużyny cieszące
się ze złota.

Mamy Mistrzów
Polski Juniorów!
Zawodnicy KS Warszowice stanęli na najwyższym stopniu podium podczas Mistrzostw Polski, które od 17 do 20
marca odbyły się w Warszawie. Będą reprezentować Polskę na
Mistrzostwach Świata Juniorów w przyszłym roku w Szwecji.
Ten nieprawdopodobny sukces wywalczyli: Konrad Stych, Radosław
Pisarek, Adam Pauszek, Krzysztof Świątek oraz rezerwowy Rafał Krystkiewicz. Od 2012 roku młodzi zawodnicy klubu z Warszowic za każdym
razem stawali na podium Mistrzostw Polski, ale do tej pory nigdy na jego
najwyższym stopniu. W tym roku w końcu się udało!
Nasi curlerzy w fazie Round Robin (spotkania każdy z każdym) aż
do ostatniego meczu szli jak burza wygrywając po kolei z POS Łódź

8:4, AZS Gliwice Studenci 15:1, CCC Fatum 5:2 oraz AZS Gliwice IR 6:1.
Dopiero w ostatnim meczu tej fazy przegrali z trzykrotnymi Mistrzami
Polski Juniorów drużyną CCC Warszawa Mleko 8:6. Jednak następnego
dnia pokazali najwyższą klasę. W ﬁnale to drużyna z Warszawy musiała
uznać ich wyższość. Początkowo obie drużyny prezentowały podobny
poziom. Przełomowy okazał się siódmy end. Ostatni kamień wypuszczony przez Konrada Stycha, wybijając kamień przeciwnika, dał naszej
drużynie w tej partii zwycięstwo za 3 punkty oraz niesamowity aplauz
wśród zgromadzonej widowni. To zagranie ustawiło już końcówkę spotkania. Zawodnicy CCC nie byli w stanie w ostatnim endzie odrobić straty
i w ten sposób KS Warszowice pokonało w ﬁnale CCC Warszawę 7:4.
Tym samym nasza drużyna awansowała do Mistrzostw Świata, które
w 2017 roku odbędą się w Szwecji. – Musimy już zacząć gromadzić
pieniądze potrzebne na przygotowania do turnieju. Polski Związek Curlingu nie doﬁnansuje takich wyjazdów – mówi Damian Herman, trener
drużyny. - Będziemy musieli szukać sponsorów i mam nadzieję, że znajdą
się osoby chcące wspomóc ten piękny sport i historyczny sukces naszego
gminnego klubu.
Dodajmy, że bardzo dobrze podczas tych zawodów spisała się również drużyna dziewcząt w składzie: Ewa Nogły, Małgorzata Pękal, Kornelia
Masny i Martyna Wilczak. Zawodniczki KS Warszowice uplasowały się
na czwartym miejscu. Od brązowego medalu dzieliło je zaledwie kilka
centymetrów. Przy okazji należy wspomnieć, że Mistrzyniami Polski Juniorek po raz piąty z rzędu zostały zawodniczki AZS Gliwice, prowadzone
zresztą przez ostatnie dwa lata przez naszego trenera Damiana Hermana.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne zawody z udziałem naszych
zawodników. Przed nami Mistrzostwa Polski Mężczyzn, które odbędą
się w kwietniu w Cieszynie. Życzymy powodzenia!
Sabina Bartecka

Pobiegnij dla Wiktorka!
Wiktorek Kusz ma 3 lata. Jest chory na nowotwór
złośliwy – ma guza kości ramiennej. 15 maja o godz. 12.00
w Pawłowicach odbędzie się bieg charytatywny, którego
celem będzie zebranie pieniędzy na na jego leczenie.
Bieg odbędzie się na dwóch dystansach - 6,5 km dla kobiet i mężczyzn oraz 1,2 km dla miłośników nordic walking i rodziców chcących
wziąć udział w imprezie razem ze swoimi pociechami. Krótszą trasę
można pokonać z dzieckiem w wózku, a nawet maszerując. Liczy się
sam fakt uczestniczenia w imprezie, z której całkowity dochód zostanie
przekazany na pomoc chorego mieszkańca Pawłowic.
Start i meta znajdują się na placu przy Spółdzielni Mieszkaniowej
Pawłowice – jednego ze współorganizatorów wydarzenia. Podczas
biegu będzie można uczestniczyć w dodatkowych atrakcjach połączonych ze zbiórką pieniędzy, którą przeprowadzi Fundacja „Iskierka”
z Chorzowa. Dla wszystkich, którzy zechcą wesprzeć chłopczyka, czeka
wiele atrakcji. Będą animacje dla dzieci, atrakcje dla biegaczy oraz
domowe ciasta i gorąca zupa prosto z kuchni polowej.
Zapisy na biegi dzieci i marsz nordic walking przyjmowane są do
11 maja w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pawłowice”. Opłata za udział
w biegu dzieci i marszu nordic walking wynosi 10 zł. Zapisów na bieg
główny należy dokonywać drogą elektroniczną do 12 maja pod adresem www.zmierzymyczas.pl/zapisy/184/bieg-dla-wiktora-kusz.html.
Organizatorami biegu są Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice
oraz Sekcja Biegaczy RUNTEAM Pawłowice.

Pchli Targ w Pawłowicach
Zastanawiasz się co zrobić ze stosem rzeczy, które
zostały po przedświątecznych porządkach? Jeżeli są jeszcze
dobre, nie wyrzucaj ich do kosza, tylko wystaw się na Pchlim
Targu w Pawłowicach.
Wszystkich właścicieli niepotrzebnych ubrań, książek, płyt, bibelotów,
zabawek, domowych drobiazgów, przedmiotów kolekcjonerskich itp. zapraszamy do wzięcia udziału w Pchlim Targu, który 16 kwietnia odbędzie
się na Targowisku i przyległym placu w centrum Pawłowic od 9.00 do
13.00. To dobra okazja do pozbycia się z domu rzeczy, z których nikt nie
korzysta, zarobienia paru groszy i dobrej zabawy. Sprzedaż przez indywidualnych wystawców będzie połączona z wyprzedażą niepotrzebnego
sprzętu z gminnych szkół oraz zbiórką rzeczy dla osób potrzebujących.
Podczas Pchlego Targu nie zabraknie również dodatkowych atrakcji dla
mniejszych i większych uczestników imprezy. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji pod numerami telefonów:
32/ 47 56 347 lub 32/47 56 356.
RACJE GMINNE
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AKTUALNOŚCI
W roli Balladyny Aleksandra Kukla.

Młodzi zapobiegają
pożarom
18 marca w strażnicy OSP Pawłowice odbyły się
gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

zdj. archiwum

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań przygotowany
przez Państwową Straż Pożarną w Pszczynie. W turnieju wzięło udział 30
uczniów w trzech grupach wiekowych. Poniżej wyniki:
- szkoła podstawowa: 1) Zuzanna Król, 2) Artur Mach, 3) Grzegorz Gajda,
- gimnazja: 1) Szymon Wiatrok, 2) Filip Orszulik, 3) Natalia Pisarek,
- szkoły ponadgimnazjalne: 1) Marcin Dziendziel, 2) Aleksandra Pauszek, 3) Joanna Dziendziel.
Dwie pierwsze osoby z każdej grupy awansowały do eliminacji powiatowych, które odbyły się 22 marca w Pszczynie. Tam prawo udziału
w eliminacjach wojewódzkich, które 23 kwietnia odbędą się w Siewierzu,
wywalczyli: Zuzanna Król i Szymon Wiatrok.

Uczniowie
z wizytą u wójta
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach,
które uczestniczą w zajęciach Koła Europejskiego prowadzonego przez Beatę Olekszyk- Nowakowską, spotkały się
wójtem Gminy Pawłowice Franciszkiem Dziendzielem, aby
porozmawiać o współpracy zagranicznej.
Uczniowie z pawłowickiej „Jedynki” dowiedzieli się, jak wygląda
współpraca Pawłowic z miastami partnerskimi, jaką rolę i znaczenie dla
młodych mieszkańców ma wolontariat europejski, dzięki któremu za
granicą można zdobywać nowe doświadczenia, poznawać inną kulturę i
język. Uczniowie, w bezpośredniej rozmowie, zadawali wójtowi szczegółowe pytania dotyczące tematyki unijnej, współpracy pomiędzy szkołami
w gminie, ale również poruszyli sprawę unii monetarnej, religii i kultury
w Europie i w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Wywiązała się
dyskusja dotycząca tożsamości oraz kształtowania się polskiej kultury. Na
zakończenie uczniowie poruszyli tematy bliskie ich zainteresowaniom,
a dotyczące powstania w gminie nowych miejsc rekreacji, w których
można uprawiać sport, taki jak np. jazda na rolkach.
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Najlepsi wśród uczniów szkół podstawowych:
(od lewej) Artur Mach, Grzegorz Gajda i Zuzanna Król.

Gimnazjaliści
przygotowali musical
21 marca, w Centrum Kultury w Pawłowicach uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera zaprezentowali przedstawienie „Balladyna” w oparciu o tekst dramatu
Juliusza Słowackiego.
Spektakl został wystawiony dwukrotnie. Na pierwszy pokaz zaproszeni zostali gimnazjaliści oraz uczniowie klas szóstych, natomiast
wieczorem sztukę mogli zobaczyć wszyscy chętni. Przedstawienie
prezentowało główny wątek dramatu, czyli losy sióstr Aliny (w tej roli
wystąpiła Julia Gałuszka) oraz Balladyny (postać wykreowała Aleksandra
Kukla). Widzowie mogli przyglądać się intrygom Balladyny, której celem
było poślubienie Kirkora (Jakub Goraus) i zdobycie korony Popiela.
Niestety, pozbawiona ludzkich uczuć dziewczyna doprowadza do
śmierci wszystkich, którzy mogliby przeszkodzić jej w dążeniu do władzy.
Najpierw zabija własną siostrę, potem dowódcę straży – Fon Kostryna
(Grzegorz Brandys), a wreszcie doprowadza do śmierci własnej matki
(Barbara Przybyła). Jednak w czasie sądu królewskiego, zmuszona niejako
przez Kanclerza (Kacper Łomozik), wydaje wyrok śmierci na samą siebie.
Ginie rażona piorunem.
Przedstawienie gimnazjalistów miało formę musicalu. Wykorzystano znane przeboje, m. in. Wandy i Bandy, ABBY, Braci, Kasi Kowalskiej,
Michała Bajora, ale teksty zostały zmienione tak, aby pasowały do treści
sztuki. Podsumowaniem spektaklu było tango zatańczone przez Alicję
Stokłosę oraz Tomasza Pietrzyka do piosenki Piotra Rubika„Dziewczynka”.
Akompaniował im na wiolonczeli Jan Łomozik.
Reżyserką spektaklu oraz główną scenarzystką była Lidia Ponicka
– Gosek. Prezentację towarzyszącą w tle, muzykę oraz teksty piosenek
opracowała Anna Foks. Filmiki wykorzystane w prezentacji przygotowała
Ewa Tąta. W spektaklu wystąpili jeszcze: Szymon Wiatrok (narrator), Sergiusz Wątor, Adam Orszulik, Michał Ziebura, Łukasz Bartoszek, Sebastian
Goraus, Martyna Orszulik, Weronika Szurgot, Barbara Krupka, Agata
Szolc, Aleksandra Niezgoda,
Tango zatańczyli Alicja Stokłosa
Alicja Małek, Wiktoria Świerszcz
oraz Tomasz Pietrzyk.
oraz Klaudia Pawletko.
Spektakl spotkał się z bardzo
ciepłym przyjęciem ze strony publiczności. Dzięki gimnazjalistom
„Balladyna” okazała się utworem,
który wciąż nie traci na aktualności – każdy w historii sióstr
może odnaleźć coś dla siebie.
Tragiczne losy bohaterki powinny być dla młodego człowieka
przestrogą – dążenie za wszelką
cenę do sukcesu może doprowadzić do klęski – takie przesłanie
przekazali nam gimnazjaliści.

AKTUALNOŚCI

zdj. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Jurorzy byli zachwyceni smakiem potraw i kunsztem ich podania.

– Sekretem jest ilość sera. Do przygotowania sernika na konkurs zużyłam
aż 2 kg twarogu.
Wszystkie przedstawione potrawy oceniało specjalnie powołane na
ten cel jury w składzie: Łukasz Kozioł - restaurator, Szymon Bracik - szef
kuchni restauracji Wodna Wieża, Anna Haka-Otręba - plastyk oraz Klaudia
Roksela - właścicielka ﬁrmy Gryfnie, znanej z kultywowania tradycji, gwary
i zwyczajów Górnego Śląska.
Jurorzy zdecydowali o przyznaniu pierwszego miejsca gospodyniom
z Jarząbkowic, chwaląc smak potraw, ale i kunszt podania oraz nawiązanie
do tradycji. Panie z Jarząbkowic zdobyły również nagrodę publiczności.
Widownia konkursowa po skosztowaniu wszystkich potraw, w anonimowym głosowaniu przyznała naszym mieszkankom specjalną nagrodę
publiczności za wybitnego królika w śmietanie.
Sabina Bartecka

Gospodynie
z Jarząbkowic
najlepsze w powiecie!
Tymbaliki w kształcie jajek, królik pieczony w sosie
śmietanowym, a na deser sernik tarty… Takie pyszności
zaserwowało Koło Gospodyń Wiejskich z Jarząbkowic.
Niebo w gębie.

zdj. archiwum

O historii Pawłowic

Takie specjały na konkurs przygotowały członkinie
KGW w Jarząbkowicach.

zdj. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Nic więc dziwnego, że KGW Jarząbkowice zdobyło pierwsze miejsce
w Powiatowym Konkursie„Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej”. Potrawy
przygotowane przez mieszkanki Jarząbkowic zdobyły również nagrodę
publiczności.
Konkurs zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie
oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego polegał na zaprezentowaniu potraw nawiązujących do „Wielkanocy na ziemi pszczyńskiej”. Gospodynie
z Jarząbkowic postawiły na dania, które znają ze swoich domów.
Na śniadanie zaserwowały jajka faszerowane kremem chrzanowym
i szynką, białą kiełbasę i tymbaliki (mięsne galaretki) w kształcie jajek.
Na obiad podały królika pieczonego w brytfance w sosie śmietanowym
z kluskami śląskimi (białymi i szarymi) oraz buraczki z chrzanem. – Królik
pochodził z mojej hodowli. Udka i piersi przed pieczeniem najpierw przez
2 dni peklowałam w zalewie olejowej z dodatkiem majeranku, czosnku
i cytryny. Dzięki temu mięso było kruche i bardzo aromatyczne – zdradza
Jadwiga Kiełkowska, przewodnicząca koła, która wraz z Janiną Foltyn,
Bożeną Matuszyńską i Anną Zatorską przygotowała konkursowe dania.
Na deser był sernik tarty na kruchym cieście. – To ulubione ciasto moich wnuczek, które często gości w moim domu – przyznaje pani Jadwiga.

W marcu w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się
drugie już spotkanie miłośników historii Pawłowic i okolic.
Grono kilkunastu entuzjastów wymieniło się ciekawymi,
nieznanymi szerszemu ogółowi informacjami na temat
minionych wydarzeń i ludzi.
Uczestnicy, podobnie jak na spotkanie inauguracyjne, przynieśli
unikatowe materiały historyczne, np. protokół z wizytacji Pielgrzymowic
z drugiej połowy XIX w. z czasów, gdy nauczycielem i organistą był Karol
Miarka, dokumenty i zdjęcia z różnych epok. Wielkie zainteresowanie
wzbudził sporych rozmiarów album z mało znanymi zdjęciami, ilustrującymi historię miejscowości ziemi pszczyńskiej po 1945 r., część z nich
dotyczyła Pawłowic i podległych im sołectw.
Następne spotkanie będzie poświęcone losom mieszkańców Gminy
Pawłowice, którzy walczyli w szeregach II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Kolejne zadanie, to opracowanie
życiorysów znanych pawłowiczan.
Osoby, które są w posiadaniu informacji i materiałów odnoszących się
do tego problemu zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie
się w drugiej połowie kwietnia.
Joanna Zdziebło
RACJE GMINNE
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Jarmark pachnący
wiosną
Każdy, kto od 20 do 24 marca odwiedził plac przy
Urzędzie Gminy, mógł poczuć wyjątkową atmosferę świąt.
Wszystko za sprawą Jarmarku Wielkanocnego.

zdj. bs

Na stołach stanęły potrawy przygotowane przez panie z kół gospodyń
działających w Golasowicach, Pawłowicach i Pniówku. Były słodkości
przygotowane na tysiąc sposobów – w kształcie baranków, kurek, ale
także serniki, makowce i wielkanocne baby oraz domowe konﬁtury
i swojskie makarony. Można było też skosztować szynki, schabu, kiełbas
oraz pasztetów.
Jarmark został uroczyście otwarty 20 marca przez wójta gminy
Franciszka Dziendziela. Była orkiestra dęta, która wraz z grupą tancerek
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z klubu KS Active przeszła spod targu na plac przy Urzędzie Gminy, gdzie
do godz. 17.00 odbywały się występy artystyczne, a dzieci wspólnie
kolorowały dwumetrowe drewniane pisanki wycięte przez ﬁrmę Stolaris,
laureatów konkursu „Firma z tradycjami”. Czas świątecznych zakupów
licznym mieszkańców umilały występy artystyczne przygotowane przez
grupę wokalną Fantazja, zespoły Margo z Pawłowic oraz Viola z Golasowic. Dzieci wykonywały wielkanocne jajka oraz zajączki z papieru pod
okiem instruktorów z Gminnego Ośrodka Kultury, a starsi uczestnicy
jarmarku uczyli się wykonywać jajka drapane. Wskazówek udzielał im
Leszek Młynarczyk, mieszkaniec Pawłowic.
Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała wystawę palm wykonanych na konkurs, spośród których 14 prac otrzymało wyróżnienie.
Podczas jarmarku odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanocne jajo”, organizowanego przez GOK. W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli: Iga Brzezińska, Emilia Garbocz, Filip Kroczek (przedszkole),
Kacper Tarka (szkoła podstawowa) oraz Patrycja Kukien (gimnazjum). bs

Z ŻYCIA GMINY
wspólnie świętować nadchodzącą Wielkanoc.
W tym roku spotkanie odbyło się 17 marca w restauracji „Koniczynka”.
Na suto zastawionym stole pojawił się m.in. żur, biała kiełbasa i wielkanocne ciasta. Podczas spotkania był czas na składanie życzeń i oﬁarowywanie
prezentów. Dużo sił i energii życiowej życzył wójt Franciszek Dziendziel,
wręczając wszystkim zgromadzonym drobne upominki. Wspomniał
również o planach gminy dotyczących uruchomienia domu pomocy
dla osób starszych na piętrze willi Reitzensteinów. Mają tam odbywać
się zajęcia, dzięki którym seniorzy usprawnią swoją pamięć i zachowają
dobrą kondycję psychiczną.
Upominki dla seniorów przygotował również OPS oraz Stowarzyszenie Kobiece Centrum Twórczości. Natomiast z programem artystycznym
wystąpiły dzieci z zespołów Prymka i Rara Avis, prowadzonych przez
Barbarę Baron.
Pamiętajmy, że każdy z nas poprzez różne zawirowania życia może
potrzebować pomocy. Dlatego warto spojrzeć przychylniejszym wzrokiem na tych, dla których zakręty życiowe okazały się zbyt ostre, bo
powrócenie na prostą bez wsparcia innych często nie jest możliwe. bs

zdj. bs

Wójt i ksiądz na chwilę zamienili się w kelnerów
obsługujących przybyłych gości.

Tak niewiele trzeba…
- Czasami wystarczą proste gesty: uśmiech, dobre słowo, rozmowa, aby człowiek odkrył swoją wartość i rozpoczął
nowe życie. Pamiętajmy o tym i nie bądźmy obojętni wobec
osób starszych i ubogich – mówił ks. Piotr Kluczka - wikary
z paraﬁi św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach podczas przedświątecznego spotkania zorganizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.

zdj. bs

Warsztaty prowadziła
Helena Kluź.

Dzieciaki w kuchni.
Mniam!

zdj. bs

Śniadania wielkanocne organizowane przez OPS mają w gminie
Pawłowice wieloletnią tradycję. Co roku kilka dni przed świętami
w restauracji spotykają się osoby starsze i samotne z terenu gminy, aby
a nawet Minionków. Jednak smak zawsze pozostawał niezmienny – ciasteczka były pyszne! - Chyba zjem wszystkie. Są tak dobre – mówi Tomek
Krosny, siedmiolatek z Jarząbkowic.
Organizowane warsztaty mają uczyć jak cieszyć się czasem spędzanym w kuchni. - Cieszę się, że nasza propozycja tak bardzo przypadła
do gustu. Dzisiaj są z nami chyba wszystkie dzieci z Jarząbkowic. Dlatego
mamy dla nich prezenty w postaci gier planszowych - podkreśla sołtys
Dariusz Czakon.
Po zajęciach mali kucharze z dumą zabrali swoje kulinarne dzieła
do domów, aby pokazać je rodzicom. Grupka dzieci towarzyszyła
również sołtysowi, który odwiedził najstarszych mieszkańców sołectwa
z życzeniami i świątecznymi sernikami przygotowanymi przez Helenę
Kluź. - Przygotowanie 21 serników zajęło mi dwa dni – zdradza kucharka.
- Kiedy jednak pracę wykonuje się z pasją, wysiłek wcale nie jest męczący.
Najważniejsze, że ciasta smakowały.
Dodajmy, że warsztaty odbyły się w ramach inicjatywy lokalnej.
Sabina Bartecka

Nic tak nie smakuje w święta jak własnoręcznie
przygotowane ciasteczka.

zdj. bs

Aby odciążyć nieco rodziców, dzieci z Jarząbkowic nauczyły
się przygotowywać tradycyjne świąteczne słodkości. Warsztaty
kulinarne zostały zorganizowane przez radę sołecką. W tym
roku do wspólnego gotowania zabrała się grupka prawie 40
dzieciaków. Pod okiem Heleny Kluź ciasteczka przygotowywały
nawet kilkuletnie dzieci. - Skorzystałam z tradycyjnych i prostych
przepisów na popularne ule – mówi pani Helena. - Aby powstały
takie baranki, jak te na stole, wystarczy ciasto przygotowane z cukru
pudru, orzechów i białka przełożyć do wybranej foremki. Kiedy ciasteczka były gotowe, dzieci tworzyły ma nich wzory, jakie tylko podpowiadała im wyobraźnia. Obok tradycyjnych baranków, kurek
i zajączków, pojawiły się więc słodkości w kształcie dinozaurów,
RACJE GMINNE
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6 kwietnia, godz. 17.00
Składanka polskich animacji
Najmłodszych widzów zapraszamy na ﬁlmy animowane produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

6 kwietnia, godz. 19.00
„Przeboje i oldboje”
Komedia opowiadająca o muzykach, którzy po 40 latach
postanawiają reaktywować swój dawny zespół. Każdy
kieruje się odrębną motywacją, a na dodatek każdy z nich
coś ukrywa. Film znakomitej czeskiej reżyserki Alice Nellis
oferuje świetnie napisane, dowcipne dialogi, żwawe tempo,
niezłą dawkę subtelnej ironii. Dołóżmy do tego wiarygodne
kreacje czołówki czeskich aktorów z pokolenia 50+ oraz znakomitą muzykę
Jana „Ponorki” Ponocnego. Filmu Nellis był w Czechach wielkim przebojem
kasowym.

20 kwietnia, godz. 19.00
„Znam kogoś kto cię szuka”
„Znam kogoś, kto cię szuka” to pełnometrażowy debiut
pochodzącej z Polski, ale wychowanej we Francji Julii Kowalski. Reżyserka opowiada o okresie dorastania. Nie jest
to jednak sielsko-anielski obrazek dzieciństwa bez skazy, ale
szczery obrazek wchodzenia w dorosłość młodej kobiety.
Polecamy zwłaszcza młodym osobom oraz ich rodzicom, którzy chcieliby
zrozumieć, jaki chaos emocjonalny przeżywają ich dorastające dzieci.

Musical w młodzieżowej obsadzie
2 kwietnia, godz. 18.00,
sala widowiskowa Centrum Kultury
Serdecznie zapraszamy na spektakl „R&J” w wykonaniu
grupy musicalowej „eM” działającej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Pawłowicach. Będzie to okazja, aby bawić się
w klimatach muzyki, disco i rocka lat 80. Gwarantujemy
porcję niezapomnianych wrażeń!

Dopołudniowe spotkania z kulturą
środa, godz. 10.00 – 12.00,
Centrum Kultury Pawłowice
Zapraszamy emerytów, rencistów, gospodynie domowe do
wyjścia z domu, by spędzić dopołudniowy czas w „Klubie
Senior Cafe”. Poniżej harmonogram i tematyka najbliższych
spotkań:
6 kwietnia: Jak dobrze wyglądać wiosną?
Spotkanie z kosmetyczką
Po zimie nasza skóra jest często przesuszona, poszarzała,
zmęczona mrozem, wiatrem i dużymi różnicami temperatury. Czy są jakieś sposoby, aby przywrócić jej blask?
13 kwietnia: Rękodzieła - moje hobby.
W roli głównej storczyk

XIX Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej
CENTRUM KULTURY PAWŁOWICE
BILETY: 5 zł - młodzież, 10 zł - dorośli

11-12 kwietnia, godz. 9.00,
Centrum Kultury Pawłowice
Serdecznie zapraszamy rozśpiewane dzieci do Centrum
Kultury! Już po raz dziewiętnasty organizujemy Gminny
Przegląd Piosenki Dziecięcej. 11 kwietnia zaprezentują się
najmłodsi wykonawcy naszej gminy (przedszkolaki), a 12
kwietnia będzie można posłuchać uczniów szkół podstawowych, którzy będą walczyć o tytuł „Piosenkarza roku”. Finał
i wręczenie nagród zaplanowano podczas „Pikniku Majowego”, który odbędzie się 3 maja w parku w Pawłowicach.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gokpawlowice.pl.

Wernisaż 8 kwietnia,
godz. 17.00
galeria II piętro
Centrum Kultury Pawłowice
10
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www.gokpawlowice.pl

zdj. bs

AKTUALNOŚCI

Wspólnie tworzą coś z niczego, malują, szydełkują,
gotują, a miłym spotkaniom przy stole towarzyszą rozmowy
o życiu i o babskich sprawach...
2 marca, w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu, zakończył się cykl
środowych spotkań, podczas których mieszkanki naszej gminy uczestniczyły w zajęciach twórczych. „Babskie Sprawy Od Nowa” to cykl warsztatów
organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiece Centrum Twórczości oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną Filia „Osiedle”. Czwarta odsłona cyklu poświęcona była gotowaniu. Panie nauczyły się przygotowywać ciasteczka
bez pieczenia, poznały sztukę dekorowania potraw techniką carvingu
oraz dowiedziały się jak w prosty sposób udekorować stół na wyjątkowe
okazje. Warsztaty prowadziły panie: Janina Molitor, Renata Rokita, Anna
Goik oraz Iwona Piasecka – Dziadek.

Wieczór z dobrym
wojakiem Szwejkiem

Zajęcia zaowocowały przygotowaniem suto zastawionego stołu, na
którym pojawiły się popisowe dania każdej z uczestniczek cyklu. I tak, np.
Danuta Przeździęk z Pawłowic przyniosła babkę cytrynową, Teresa Dzida
jajka faszerowane, Anna Czernik sałatkę z selera ze słonecznikiem, Barbara
Lesner roladki szynkowe, Elżbieta Szczepankiewicz sałatkę z ananasem,
a Krystyna Gąska zebrała słowa uznania za galaretki z szynką w kształcie
jajek. – Wykonanie takich galaretek nie jest tak trudne jak się wydaje – mówiła,
pytana o przepis. – Najpierw trzeba przygotowywać wydmuszkę, do której delikatnie wlewamy wywar z żelatyną. Po zastygnięciu skorupka sama odpadnie.
Podczas wcześniejszych spotkań panie poznały tajniki szycia, robienia
biżuterii, malowania na jedwabiu i wykonywania ceramiki do domu. – To
nasz kawałek przestrzeni – mówią uczestniczki. – Miejsce, gdzie możemy
poplotkować z przyjaciółką i czujemy się swobodnie.
Kolejne zajęcia w ramach cyklu odbędą się jesienią. O termin należy
pytać w bibliotece. bs
Leszek Mazan i Mieczysław
Czuma w trakcie spotkania
z czytelnikami.

zdj. archiwum

Zajęcia w babskim gronie

Posłusznie melduję, panie oberlejtnant, że wszystko jest
w porządku, tylko kot jest gałgan i zeżarł kanarka – to jeden
z bardziej znanych cytatów wojaka Szwejka. Na spotkanie
z dzielnym wojakiem zaprosiła czytelników Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach.
W trakcie „szwejkowego” wieczoru zgromadzeni w Centrum Kultury
goście usłyszeli opowieści z życia Cesarza Franciszka Józefa I, poplotkowali o „Dobrym wojaku Szwejku”, a wszystko to popijając piwo, bo
jak powszechnie wiadomo, nasz dobry wojak był wielkim miłośnikiem
tego właśnie trunku.
Dobrą zabawę i szwejkowski humor zapewnili uczestnikom biesiady
dwaj szwejkolodzy – Leszek Mazan i Mieczysław Czuma. Barwne opowieści o wojaku Szwejku, uzupełnili licznymi anegdotami.

Zapraszamy na wycieczki

„Dobry wojak Szwejk” Jaroslava Haszka to chyba najbardziej znana
w Polsce czeska powieść. Polskim widzom bardziej niż z książką, Szwejk
kojarzyć się może jednak z czarno-białą jeszcze czechosłowacką komedią, w której w rolę głównego bohatera wcielił się Rudolf Hrusinsky. bs

Termy Szaﬂary

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
w Pielgrzymowicach zaprasza na wycieczki:

Bieszczady
(trzy dni): 3-5 czerwca



 

25 czerwca    

  
! "  # $  #%    &

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
32/ 47 29 609 lub 503 892 084. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Koła Emerytów nr 5 w Pawłowicach zaprasza wszystkich
chętnych na wycieczkę do Term Szaflary. Wyjazd odbędzie się
w środę, 20 kwietnia o godz. 7.00. Koszt wynosi 55 zł od osoby
(transport, posiłek, ubezpieczenie). Zapisy w poniedziałki od
10.00 do 12.00 w siedzibie koła w Centrum Kultury w Pawłowicach.

RACJE GMINNE
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SPORT

zdj. archiwum

Rodzina Milanowskich ze Strumienia.

w dwa dni przepłynął blisko 70 km morza wpław, tym razem pokonał
20,6 kilometra! Na drugim miejscu znalazła się Patrycja Kałuża pokonując
dystans 20,5 km. Karol Małysz - zdobywca trzeciego miejsca - przepłynął
20 km. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale oraz
certyﬁkaty, a najlepsza trójka dodatkowo otrzymała dyplomy.
Najmłodszymi uczestnikami Otyliady okazali się pięcioletnia Agatka Szczepańska z Pawłowic oraz jej rówieśnik Szymon Milanowski ze
Strumienia. Oboje zostali nagrodzeni maskotkami foczkami Otylkami.
Dyplom oraz medal dla najstarszego uczestnika otrzymał Wiesław Konieczny z Pawłowic. Nagrodzone zostały również najliczniejsze rodziny
biorące udział w maratonie. Dwie czteroosobowe rodziny ze Świerklan
oraz ze Strumienia otrzymały dyplomy oraz karnety na basen. bs

Pływali do 3.30 w nocy!

W zmaganiach, które odbyły się
w nocy z 12 na 13 marca uczestniczyło 55
osób. Wszyscy łącznie przepłynęli ponad 376 kilometrów. Prawdziwym
wyczynem może jednak pochwalić się aż trzech zawodników. Paweł Bańczyk, o którym usłyszeliśmy w zeszłym roku, kiedy wspólnie z kolegami

Rekordowe rozgrywki
w ping-ponga

zdj. archiwum

Pierwsi uczestnicy „Otyliady” zaczęli pływać o godz.
18.00, ostatni opuścili pływalnię o godz. 3.30 w nocy. Już
po raz trzeci w Pawłowicach odbył
się Ogólnopolski Nocny Maraton
Pływacki Otyliada, organizowany
pod patronatem Otylii Jędrzejczak.

Agatka Szczepańska - najmłodsza uczestniczka Otyliady
- wraz z dyrektorką GOS Bożeną Wróbel.

Rekordowa liczba 45 osób wzięła udział w jedenastej
edycji Ligi Amatorów Tenisa Stołowego. Jeszcze nigdy
zmagania przy stole do ping-ponga nie cieszyły się takim
zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.

zdj. archiwum

zdj. archiwum

Rozgrywki trwały przez dwa weekendy: 5-6 oraz 12-13 marca. W sali
gimnastycznej w ZSO w Pawłowicach, gdzie odbywał się turniej, swoje
umiejętności sprawdziły zarówno dzieci (najmłodszy zawodnik miał
9 lat), jak i osoby powyżej 70 lat. Zawody zorganizował Andrzej Zeman
z KRS TTKF ,,Rozwój” Pawłowice.
Poniżej lista czołowych zawodników:
- do 12 lat: 1)Nadia Kloczkowska, 2) Jakub Wizner, 3) Dawid Brzoza
- od 13 do 17 lat: 1) Mateusz Rutka, 2) Jakub Nowak, 3) Konrad Skut
- od 18 do 36 lat: 1) Dawid Bierski, 2) Grzegorz Szkucik, 3) Tomasz Pochcioł
- od 37 lat: 1) Wiesław Bańczyk, 2)Zbigniew Suchodolski, 3) Marek Sroka
- open: 1) Wiesław Bańczyk, 2) Marek Sroka, 3) Zbigniew Suchodolski

Piłkarze na podium
Młodzi zawodnicy LKS „Strażak” Pielgrzymowice zajęli
drugie miejsce w Wielkanocnym Halowym Turnieju w Piłce
Nożnej Żaków. Tym samym obronili srebro z zeszłego roku.
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Rozgrywki z udziałem zawodników z rocznika 2005 i młodszych
odbyły się 19 marca w hali sportowej w Pogwizdowie. Drużyna z Pielgrzymowic zdobyła medal za zajęcie drugiego miejsca w turnieju, pokonując
zawodników z Kończyc Wielkich, Rudnika i Pogwizdowa. Zawodników
trenują Bogdan Bazgier i Henryk Opacki.
W zawodach zagrali: Magdalena Wojewodzic (bramkarz), Jan Drozdziok, Kacper Kołoczek (kapitan), Krystian Kopij, Grzegorz Stuchlik, Kamil
Napiórkowski, Kacper Stencel, Dawid Strzoda, Paweł Losa, Kacper Lazar,
Kacper Gajowy.
To nie jedyny sukces piłkarzy z Pielgrzymowic. Kilka tygodni wcześniej
grupa młodzików (roczniki 2005 i 2006) została uznana za jedną z trzech
najlepszych drużyn podczas turnieju w Rybniku – Boguszowicach. To
dobry prognostyk na przyszłość, bo zawodnicy pierwszy raz startowali
w tak prestiżowym turnieju i mogli zmierzyć się z zawodnikami trenującymi w akademiach piłkarskich. Ta konfrontacja pokazała, że nasi
piłkarze nie mają się czego wstydzić. Ich umiejętności są porównywalne
do zawodników grających w takich klubach, jak: Rymer Rybnik oraz
Apar Górnik. Te dwie drużyny oraz Strażak Pielgrzymowice okazały się
najlepsze w rozgrywkach w Boguszowicach. bs

INFORMACJE

Turnieje szachowe
Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice zaprasza
wszystkich chętnych na otwarty Turniej Szachowy, który odbędzie się 16 kwietnia o godz. 9.40 w Gminnym
minnym Ośrodku
nia do rywaliSportu w Pawłowicach. Następnego dnia
stawowych.
zacji przystąpią uczniowie szkół podstawowych.
wą na adZapisy przyjmowane są drogą mailową
a.pl lub
res stowarzyszenieszachowe@interia.pl
telefonicznie pod numerem 505 487 509.
i).
Startowe wynosi 20 zł i 15 zł (dzieci).
Przewidziane są nagrody rzeczowe
oraz medale.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Trwa wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie naszej gminy.
Wielkogabaryty będą odbierane w następujących terminach:
Golasowice – 5 kwietnia, Jarząbkowice – 27 kwietnia, Pielgrzymowice – 29 kwietnia, Krzyżowice – 17 maja, Pniówek – 20 maja,
Pawłowice, z podziałem na ulice:
- Młyńska, Rolników, Wspólna – 5 kwietnia
- Kol. Studzieńska, Pszczyńska, Spacerowa, Wyzwolenia, Zapłocie
– 8 kwietnia
- Al. Lipowa, Górka, Grzybowa, Leśna, Myśliwska, Strumieńska, Zamkowa, Zjednoczenia, Granica, Dobra, Lebiodowiec – 15 kwietnia
- 1 Maja, 3 Maja, 22 Lipca, Astrów, Bratków, Miarki, Mickiewicza, Nowa,
Ogrodowa, Poprzeczna, Skowronków, Wrzosowa – 22 kwietnia
- Świerczewskiego, Górnicza, Klonowa, Kręta, Orzechowa, Pieczarkowa, Polna, Pukowca, Stawowa, Szkolna, Wąska, Wesoła, Tartaczna,
Rybacka, Sportowa – 29 kwietnia

Wybory dyrektorów szkół
Wójt Gminy Pawłowice ogłosił konkursy na stanowiska
dyrektorów Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Szkoły
Podstawowej w Warszowicach. Oferty należy składać do 15
kwietnia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice
do godz. 9.00. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań
wobec kandydatów i składanych przez nich ofert są dostępne
na stronie internetowej: www.pawlowice.pl, tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Pawłowice oraz w siedzibie wymienionych szkół.

Aktualne kody pocztowe
w gminie Pawłowice
Na prośbę czytelników podajemy kody pocztowe
przypisane do sołectw:
43-250 - Pawłowice
43-251 - Pawłowice Osiedle, Pniówek
43–254 - Warszowice, Krzyżowice
43-252 - Jarząbkowice, Golasowice, Pielgrzymowice

Składasz wniosek o płatności
obszarowe – skorzystaj z pomocy
Pracownicy Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie pomagają za opłatą wypełnić wniosek
o płatności do gruntów rolnych w roku 2016.
Pomoc udzielana jest w każdą środę w godzinach 9.00-11.00 w Urzędzie Gminy (pok. 0.14) w terminie od kwietnia do połowy maja. Można
umówić się na inny termin. W tym celu należy skontaktować się z Anną
Rogalą – Romanek pod nr tel. 515 275 909. Pomoc pracownika Powiatowego Doradztwa Rolniczego w wypełnianiu wniosków jest płatna.
Przypominamy, że wypełnione wnioski można wysłać pocztą, poprzez
Internet lub składać bezpośrednio w Biurach Powiatowych właściwych
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w terminie do
16 maja 2016 roku.

Gospodarka odpadami
w Gminie Pawłowice
Pamiętaj!
15 kwietnia mija termin wniesienia opłaty
za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2016 roku.

Szczepienia przeciwko
wściekliźnie
Każdy pies powyżej trzeciego miesiąca życia powinien być
zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Szczepienia należy powtarzać co 12 miesięcy. W przeciwnym razie zapłacimy grzywnę.
Lekarze weterynarii będą wykonywać szczepienia od 11 do 16
kwietnia we wszystkich sołectwach naszej gminy. W Pawłowicach
Osiedlu będzie to Gabinet Weterynaryjny Marzeny Kuchty (Pawłowice,
ul. Górnicza, pawilon 15), na pozostałym obszarze gminy - Przychodnia
Weterynaryjna z ul. Miarki 3 w Pawłowicach.
Poniżej harmonogram szczepień:

Warszowice – 11 kwietnia (poniedziałek)
8.00 – 10.00 - ul. Pszczyńska
10.20 – 11.30 - ul. Stawowa
12.00 – 13.00 - ul. Boryńska

Krzyżowice – 11 kwietnia (poniedziałek)
14.00 – 15.00 - parking przy OSP

Jarząbkowice – 12 kwietnia (wtorek)
8.15 – 9.00 - parking przy OSP

Golasowice – 12 kwietnia (wtorek)
9.15 – 9.45 - ul. Konopnickiej – parking przy boisku
10.00 – 10.50 - ul. Zawadzkiego – przy tablicy ogłoszeń
11.00 – 11.30 - ul. Kraszewskiego – skrzyżowanie z drogą wojewódzką
11.40 – 12.10 - ul. Z. Nałkowskiej – parking przy szkole podstawowej
12.30 – 13.00 - ul. Kochanowskiego
13.30 – 14.00 - ul. Prusa – parking przy ﬁrmie GAKRA
14.15 – 14.45 - Kolonia Golasowicka - sklep spożywczy

Pawłowice – Osiedle – 13 kwietnia (środa)
15.00 – 16.00 - Gabinet Weterynaryjny, ul. Górnicza, pawilon 15

Pielgrzymowice – 13 kwietnia (środa)
8.30 – 9.30 - parking przed kościołem
9.50 – 10.30 - ul. Zebrzydowicka - sklep spożywczy
11.00 – 11.30 - ul. Podlesie - obok krzyża
12.00 – 12.30 - ul. Podlesie/ul. Boczna
13.00 – 13.30 - ul. Borowa
14.00 – 14.40 - ul. Sikorskiego
15.00 – 15.45 - skrzyżowanie ul. Ruptawskiej z ul. Daszyńskiego

Pniówek – 14 kwietnia(czwartek)
10.00 – 11.00 - rondo ul. Krucza
11.30 – 11.45 - ul. Pszczyńska

Pawłowice – 16 kwietnia (sobota)
9.00 – 13.00 - Przychodnia Weterynaryjna, ul. Miarki 3
8.00 – 8.20 - ul. Leśna (Brandys)
8.30 – 8.45 - ul. Leśna (Polok)
9.15 – 10.15 - ul. Stawowa
11.30 – 12.45 - ul. Wyzwolenia - bar TIK-TAK
13.30 – 13.50 - ul. Kol. Studzieńska
14.00 – 14.20 - skrzyżowanie Kol. Studzieńskiej z ul. Teligi

Pawłowice – Osiedle – 16 kwietnia (sobota)
10.00 – 12.00 - Gabinet Weterynaryjny, ul. Górnicza, pawilon 15
RACJE GMINNE
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA
konkurencyjne ceny wynajmu:
wesele dwudniowe 600 zł
wesele jednodniowe 450 zł
zabawa taneczna 370 zł
uroczystość okolicznościowa 210 zł
zebrania i szkolenia
o charakterze komercyjnym 200 zł
wynajem małej salki 200 zł
ceny netto, wynajmujący
niezależnie od najmu
w Domu Ludowym w Jarząbkowicach
ponosi opłaty za media

Wesela,
urodziny, imprezy
okolicznościowe

oraz Domu Ludowym w Pniówku

duża sala na 130 osób z klimatyzacją
i zapleczem kuchennym
parking i plac zabaw dla dzieci
mała sala na mniejsze imprezy do 40 osób
(w osobnej części w Domu Ludowym w Pniówku)

W sprawie wynajmu należy kontaktować się z gospodarzami obiektów:
Helena Matera, tel. 500 317 536 – Dom Ludowy Pniówek
Krystyna Brachaczek, tel. 785 119 445 Dom Ludowy Jarząbkowice

Ogłoszenia
Urzędowe
Grunty orne w Pniówku
do dzierżawy
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg
ustny nieograniczony w formie licytacji na
dzierżawę nieruchomości oznaczonych
numerami działek: 406/57 (mapa 6, obręb
Pniówek, GL1J/00010253/1), 407/57 (mapa
6, obręb Pniówek, GL1J/00010253/1),
1550/105 (mapa 4, obręb Pniówek,
GL1J/00000501/2), 405/57 (mapa 6, obręb Pniówek, GL1J/00018386/8) na okres
6 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności rolniczej.
Powierzchnia terenu dzierżawy: 2,7549
ha. Wywoławczy czynsz dzierżawny: 280,00
zł rocznie za całość nieruchomości.
Przetarg odbędzie się 21 kwietnia
o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice.
Więcej informacji: tel. (32) 47-56-319,
(32) 47-56-314.

Więcej informacji: Tyberiusz
Zawadzki, Robert Stępień,
tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Zatrudnię Panią,
dobra znajomość
komputera,
praktyka w handlu,
tel. 602 55 88 61

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe:
tel. 999 lub 112.
Policja:
tel. 997 lub 32/ 449 45 10
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice
z siedzibą w Pawłowicach przy ul. LWP 19,
ogłasza przetarg na mieszkanie:
tLBU.PQPXJFS[DIOJVȈZULPXFK NLXX1BXPXJDBDI
przy ul. Polnej 18 F/2. Lokal usytuowany jest na parterze, obejmuje
pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój!
Cena wywoławcza wynosi 73.000,00 zł.
W dniu 07.04.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. L WP 19, odbędzie się
przetarg nieograniczony dla wszystkich osób zainteresowanych. Uczestnicy przetargu winni
wpłacić wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł przelewem na konto ING Bank Śląski nr
rachunku 56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.
Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu
i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty. Wystawione do przetargu mieszkanie
można oglądać w dniu 06.04.2016 r. (środa) w godzinach 10.00 do 11.00. Spółdzielnia zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Straż Pożarna:
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe:
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne
w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego:
- Zakład Instalacji, Pomiarów
Elektrycznych i Teletechnicznych
Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781
999 905 lub Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

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

REKLAMY

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

SKŁAD KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
KAMIENIA OZDOBNEGO
KRUSZYWA DROGOWE
CEMENT, PIASEK
ŻWIR, KLINIEC, TŁUCZEŃ
KORA, HUMUS, TORF

pon. -pt.: 6:00-20:00, sob.: 7:00 - 18:00

USŁUGI

BRUKARSKIE

604 996 408
Pawłowice, ul. Pszczyńska
(przy światłach z DK 81)
Awarie sieci kanalizacji sanitarnej:
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.)
w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać 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.

W sprawie wałęsających się psów, w
dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30
należy dzwonić do Urzędu Gminy, tel.
32/ 47 56 330, w pozostałych godzinach oraz
w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane
są przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

t6S[ǌE(NJOZX1BXPXJDBDI – 32/ 47 56 300
t4UBSPTUXP1PXJBUPXFX1T[D[ZOJF – 32/ 449 23 00
t1PXJBUPXZ6S[ǌE1SBDZX1T[D[ZOJF – 32/ 210 47 20
t6S[ǌE4LBSCPXZX1T[D[ZOJF – 32/ 449 22 00
t4BOFQJE5ZDIZ - (32) 227 52 47
t6S[ǌE4UBUZTUZD[OZX#JFMTLV#JBFK- 33/ 822 18 35
t;64X1T[D[ZOJF – 32/ 210 11 33
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Młodzi kucharze wraz z komisją konkursową oraz Tadeuszem Kudłą
- właścicielem restauracji Smak Regionu, która współorganizowała
kulinarną rywalizację.

Mistrzowie kuchni mieszkają w Pielgrzymowicach
Ci młodzi ludzie nie tylko pysznie gotują, ale potraﬁą też
opanować emocje i pichcić pod ostrzałem mediów. Na konkurs
kulinarny przygotowali stół pełen kolorowych przysmaków.

Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamawianych materiałów redakcja nie zwraca.
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Umiejętności kulinarne uczennic wzbudziły zachwyt publiczności.

Fotoreportaż Sabina Bartecka

W Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach po raz trzeci został
przeprowadzony konkurs kulinarny o tytuł Mistrza Kuchni. – To kontynuacja zajęć odbywających się na lekcjach techniki w klasie szóstej. Do ﬁnału
zostały wytypowane osoby, które przygotowały najsmaczniejsze sałatki oraz
kanapki – mówi dyrektor Andrzej Pilis.
Konkurs, który pozwala odkryć zdolności kulinarne wśród uczniów,
ma ciekawą formułę. Przypomina bowiem popularny program telewizyjny Masterchef Junior z młodymi kucharzami w roli głównej. Tu również
kucharze gotują przed publicznością, jest komisja oceniająca smak i wygląd potraw, jest też kamera rejestrująca kulinarne wyczyny pasjonatów
gotowania, a wszystko odbywa się na scenie. Uczniowie muszą więc
trzymać emocje na wodzy. Zmagania w trakcie turnieju obserwowane
były przez kamerę potralu www.pless.pl, a uczestniczki udzielały na
bieżąco wywiadów. Konkurencje kulinarne przebiegały w pięciu kategoriach. Dziewczyny przygotowywały kluski śląskie, sałatkę warzywną,
roladę śląską i ubijały pianę z dwóch jajek. Zadaniem domowym było
przygotowanie wspólnie z mamą wybranej przez siebie potrawy.
Dania oceniało jury, w skład którego zasiedli: Bartłomiej Paszek (szef
kuchni w restauracji Smak Regionu), Agata Borgiel (szefowa kelnerów),
Teresa Goszyc (intendentka szkolnej stołówki) i Grażyna Herok (kucharka).
Werdyktem jury tytuł Mistrza Kuchni 2016 otrzymała Emilia Till, która
wspólnie z mamą przygotowała kurczaka podanego z ryżem i pieczoną
papryką. – Lubię gotować. Dla rodzeństwa często przygotowuje makaron
z tuńczykiem – opowiada zwyciężczyni. – Zamiłowanie do kuchni mam
chyba po babci, która jest znakomitą kucharką.
Na podium znalazły się również: Justyna Matuszczy i Aneta Pala.
– Często gotuję w domu. Z reguły przygotowuję podwieczorki, a czasami
także obiady. Najczęściej robię kotlety z ziemniakami i surówką. Potraﬁę
też upiec babkę – mówi Justyna Matuszczyk, zdobywczyni drugiego
miejsca. Specjalnością Anety Pali (III miejsce) jest ciasto słonecznikowe.
W konkursie startowały również: Klaudia Stuchlik, Agata Musioł i Nadia
Kloczkowska.
Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody z rąk właściciela „Smaku
Regionu” – Tadeusza Kudły, honorowego gościa turnieju, który powiedział: – Jestem pod wielkim wrażeniem umiejętności uczennic. Przygotowały
smakowite dania. Widać, że kuchnia to ich żywioł.
Sabina Bartecka

Jedną z konkurencji było ubijanie piany z białek na czas.
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