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Od 16 do 21 kwietnia
na rynku
w Pawłowicach
będzie trwał
jarmark świąteczny.
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Jest wiosna!
Czas na spacer…
Gmina Pawłowice powitała wiosnę setkami krokusów oraz bratków, które zostały zasadzone na
trawnikach i rabatach. Jest pięknie, kolorowo, aż
chce się spacerować wśród budzącej się do życia
przyrody.

www.pawlowice.pl
www.gokpawlowice.hg.pl

Zapraszamy
mieszkańców na
wielkanocne zakupy.

W Pawłowicach
padła szóstka w Lotto!
5 166 053,90 zł – dokładnie taką kwotę wygrał szczęściarz z Pawłowic, który trafnie wytypował sześć liczb
w losowaniu Lotto. Zakład został zawarty w kolekturze
przy ulicy Górniczej 8.

Bratkami zostały ozdobione rabaty i donice przy Urzędzie Gminy
oraz rondo. Krokusy zdobią trawniki w parku. Od kilku tygodni
kwitną także poletka żonkili przy ul. Zjednoczenia oraz obok strażnicy w Golasowicach. Kwitnące na żółto pola nadziei nie tylko cieszą nasze oczy, ale również przypominają
o ludziach cierpiących oraz oczekujących
pomocy w trudnym okresie choroby. bs
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To w kolekturze Ewy Kłosek padła szczęśliwa szóstka.
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy
życzymy
zdrowych, pogodnych, pełnych radości
Świąt Wielkanocnych.
Niech radość świętowania, płynąca ze spotkań
w gronie rodzinnym, napełni każdego pogodą ducha
i wiosennym nastrojem na każdy dzień

zdj. W. Kalwasiński

Pod koniec marca przyleciały do naszej gminy bociany. Od ponad 30 lat
mają gniazdo na posesji Joachima Czakona z ulicy Wspólnej w Pawłowicach.
– Zanim w 1980 roku się tutaj osiedliły, najpierw długo krążyły nad naszym
domem, może dlatego, że właśnie urodziła nam się córka – śmieje się pana
Joachim. – Bociany nie mogły sobie poradzić z budową gniazda, więc im pomogłem przygotowując drewniany podest. Od tego czasu są u nas każdego
roku, prawie za każdym razem wychowując młode. Trzy lata temu bociania
rodzina miała aż piątkę piskląt. Podobnie jest w mojej rodzinie, bo ja też mam
pięcioro dzieci.

Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Dziendziel

Wójt Gminy
Damian Galusek

Aktualności

Będziemy mieć cztery bardziej radosne szkoły
Dzięki operatywności dyrektorów szkół i zaangażowaniu urzędników cztery szkoły podstawowe naszej gminy otrzymają ponad 350 tys.
zł na budowę nowych placów zabaw. Pieniądze trafią do Pawłowic
w ramach programu "Radosna Szkoła".

zdj. bs

"Radosna Szkoła" to program Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kultury
i |Dziedzictwa Narodowego zaplanowany
na lata 2009 – 2014. O co w nim chodzi?
Samorządy mogą starać się o dofinansowa-

nie na budowę placów zabaw przy szkołach
podstawowych i na wyposażenie szkolnych
świetlic, w których dzieci mają się bawić po
zajęciach szkolnych. Chodzi o stworzenie
najbardziej komfortowych warunków nauki dla sześcioletnich dzieci
w pierwszej klasie. Z tego programu już w ubiegłym roku
udało się gminie pozyskać dofinansowanie na kąciki zabaw
w szkołach podstawowych.
Warunkiem
przyznania
dofinansowania jest dobrze
przygotowany wniosek oraz
wkład pieniężny. Dotacja ministerialna w wysokości 350
tys. zł pokryje bowiem jedynie połowę kosztów inwestycji, resztę dokłada samorząd

z własnych środków. Gmina wybrała już
firmę, która zaprojektuje place i wspólnie
z dyrektorami poszczególnych placówek
ustali, jakie urządzenia do zabawy mają się
w nich znaleźć. Powstaną dwa małe place przy podstawówkach w Golasowicach i Krzyżowicach oraz dwa duże place
w Warszowicach i w Pawłowicach Osiedlu.
Wszystkie będą nowoczesne, kolorowe i bezpieczne. Podobnie jak w parku przy ul. Zjednoczenia urządzenia placu zabaw ustawione
zostaną na płytach z kolorowego tartanu.
Place zabaw będą służyć przede wszystkim
dzieciom z klas 1-3, ale nie tylko. Mają być
otwarte dla wszystkich dzieci. Będą gotowe
do końca października tego roku.
Gmina będzie się starać o pozyskanie dofinansowania także na place zabaw dla pozostałych szkół w Pawłowicach i Pielgrzymowicach. Jeżeli pieniądze zostaną przyznane,
to podobne place powstaną w tych placówkach w 2012 roku.
Sabina Bartecka

Strażacy z Golasowic
szykują się do jubileuszu

600 metrów
chodnika

3 maja Ochotnicza Straż Pożarna świętować będzie jubileusz 100-lecia istnienia. Okrągła rocznica to ważne wydarzenie, dlatego wszystko
musi być dopięte na ostatni guzik.

Przerwane przez zimę roboty
związane z budową chodnika
przy drodze na Cieszyn zostały
wznowione. Robotnicy pracują
pełną parą.

Program uroczystości został już przygotowany, a zaproszenia rozdane. Trzeba
jeszcze tylko dokończyć układanie kostki
przed strażnicą, i już można świętować.
Prace, które wykonuje firma Weker 02
z Jastrzębia -Zdroju, są już na finiszu.
Przekładana jest kostka betonowa znajdująca się na parkingu oraz chodniku.
W wyniku użytkowania w wielu miejscach
była ona pozapadana i zdeformowana. bs

Ruch na Jastrzębie
został przywrócony

Do 30 maja firma Bud-Rol z Golasowic
ma wykonać 600 metrów chodnika, począwszy od skrzyżowania z ul. Zawadzkiego w Golasowicach aż do ul. Owocowej
w kierunku na Cieszyn. Roboty są na półmetku.
Trzeba jeszcze wykonać chodnik
w części od ul. Kwiatowej oraz zamontować metalowe bariery w rejonie nasypów,
aby umożliwić bezpieczne poruszanie się
pieszych. Inwestycja jest finansowana ze
środków gminy oraz województwa śląskiego. bs

14 kwietnia Droga Wojewódzka nr 933 w kierunku Jastrzębia-Zdroju została otwarta dla samochodów ciężarowych.
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Przypomnijmy, że droga w kierunku
Jastrzębia-Zdroju została zamknięta po
powodzi w maju ubiegłego roku. Wielokrotnie przeprowadzane badania wykazywały, że korpus jest nasiąknięty wodą,
a przywrócenie ruchu spowodowałoby
trwałe uszkodzenie nawierzchni. Dopiero
latem badania były na tyle dobre, że drogę
otworzono dla samochodów osobowych.
Teraz po drodze mogą się również poruszać samochody o większym tonażu.
Sabina Bartecka
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13 października odbyło się spotkanie
z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg
Wojewódzkich, KWK „Pniówek” oraz
Urzędu Gminy Pawłowice. W jego trakcie
ustalono, że droga zostanie otwarta dla
ruchu pod warunkiem przeprowadzenia
jeszcze w tym roku prac remontowych
oraz wzmocnienia jej nośności.
KWK Pniówek, która wykonała projekt naprawy drogi, zadeklarowała finansowanie inwestycji i rozpoczęcie prac
w lipcu tego roku.

Ważne sprawy

Współpraca ze Słowakami będzie trwać
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W zaprzyjaźnionej z Pawłowicami miejscowości Tepliczka nad
Wagiem zmienił się starosta. Nowy włodarz słowackiej gminy partnerskiej Viliam Mrázik przyjechał do Pawłowic, aby poznać naszą
miejscowość i zapewnić o chęci dalszej współpracy.

Pamiątkowe zdjęcie przy tablicy miast partnerskich przy Urzędzie Gminy. Stoją od lewej: wójt Damian Galusek, radne: Anna Hudeková, Anna Ponechalová, Magdaléna Šeligová, starosta Viliam
Mrázik i zastępca wójta Marek Lucjan.

Czteroosobowa delegacja ze Słowacji gościła w Pawłowicach 7 i 8 kwietnia. Starosta
Viliam Mrázik, radne Magdaléna Šeligová
i Anna Ponechalová (obie pracują w szkole
podstawowej w Tepliczce) oraz Anna Hudeková mieli okazję poznać naszą gminę
i pomówić o dalszej współpracy. Zagraniczni goście odwiedzili wszystkie sołectwa naszej gminy. W Pniówku zwiedzili kopalnię
i złożyli wizytę dyrektorowi tego zakładu.
W Pielgrzymowicach z dużym zaciekawie-

niem oglądali hodowlę suma afrykańskiego
Marka Króla oraz gospodarstwo agroturystyczne rodziny Penkalów. Jednak największe wrażenie wywarło na nich Centrum
Sportowo- Edukacyjne z basenem, halą
i kompleksem boisk. – Jestem tutaj po raz
pierwszy i muszę przyznać, że jestem zauroczony Pawłowicami – mówił starosta Tepliczki Viliam Mrázik. – Ludzie są tutaj przemili,
a sama miejscowość bardzo zadbana. Spotkanie
okazało się dla nas bardzo inspirujące. Wielu

Pawłowicka Spółdzielnia
wśród najlepszych w Polsce
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pawłowice” zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych. Ranking został zorganizowany przez redakcję miesięcznika „Domy Spółdzielcze”.
mieszkańca.
Pawłowicka spółdzielnia znalazła się
wśród dwudziestu siedmiu wyróżnionych
spółdzielni z całej Polski. Podium dzieliła ze

spółdzielniami m.in. z Krakowa, Katowic,
Poznania i Łodzi. - Cieszę się z tego wyróżnienia. To wynik ciężkiej pracy zarządu i całej
naszej załogi. Ta nagroda pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku – dodaje pani prezes.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 29 marca w hotelu Bristol
w Warszawie. Dyplom dla spółdzielni odebrała Anna Dąbrowska – prezes Zarządu
SM „Pawłowice”. Do Warszawy pojechała
również Marzena Duda – główna księgowa. bs
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- To ogromny sukces
- przyznaje Anna Dąbrowska, prezes zarządu
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Pawłowice”. – Nasza spółdzielnia jest
młoda: działa dopiero trzy lata. Tym bardziej
cieszymy się, że nasze działania zostały zauważone i tak wysoko ocenione.
Spółdzielnię z Pawłowic wyróżniono
za sprawność organizacyjną, efektywność
ekonomiczną i stworzenie środowiska
przyjaznego mieszkańcom. Ogólnopolski ranking poprzedziła ankieta, w której
spółdzielnie opisywały swoją działalność,
podając m.in. liczbę mieszań, wielkość
przychodów i zysków, a także wydatków poniesionych na działalność społeczno-kulturalną w przeliczeniu na jednego

rzeczy moglibyśmy się od was uczyć. Na pewno
ta współpraca jest dla nas ważna i chcielibyśmy,
aby była kontynuowana w kolejnych latach.
Współpraca z Tepliczką trwa od 2005
roku, kiedy to władze słowackiej miejscowości po raz pierwszy przyjechały do
Pawłowic, aby obejrzeć obiekty sportowe
i pomówić o możliwości organizowania wymian młodzieży. W kolejnym roku doszło
do oficjalnej wizyty władz Pawłowic u naszych południowych sąsiadów i podpisania
umowy o współpracy. Od tego czasu trwają
wymiany mieszkańców, a delegacje zaprzyjaźnionych gmin uczestniczą w najważniejszych uroczystościach odbywających się
w partnerskich miejscowościach. – Uważam,
że współpraca układa się bardzo dobrze. Wzajemnym kontaktom z pewnością służy bliska odległość oraz brak bariery językowej – przyznaje
wójt Damian Galusek. – Słowacka młodzież
brała m.in udział w wymianach młodzieżowych
organizowanych w Pawłowicach czy warsztatach curlingu. Natomiast z Pawłowic do Słowacji pojechał m.in. Dziecięcy Zespół Regionalny
i grupa ministrantów. Stale odwiedzają się także inne grupy.
Podczas wizyty goście i gospodarze
wspólnie postanowili o dalszej współpracy i rozwijaniu kontaktów między mieszkańcami. Zacieśnieniu kontaktów mają
służyć wzajemne wymiany. Co roku przynajmniej jedna grupa polska pojedzie do
Tepliczki, a jedna grupa ze Słowacji przyjedzie do nas. bs
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Aktualności

Prawdziwy społecznik
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Po 15 latach prezesowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Golasowicach Józef Wantuła zrezygnował z kierowania jednostką. – Nie będę
już prezesem, ale nie rezygnuję z bycia strażakiem – mówił w czasie
sesji Rady Gminy.
małą ojczyznę, kierując się hasłem „Bogu na
chwałę, bliźniemu na
ratunek”.
Uhonorowany
mieszkaniec Golasowic przez 45 lat działał
w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Golasowicach,
wywierając
znaczący wpływ na jej
działalność i osiągane
Podczas sesji Rady Gminy wójt Damian Galusek podziękował Józefowi
sukcesy w zawodach
Wantule za działalność na rzecz OSP.
sportowych. Do straZa kilkudziesięcioletnią pracę społeczną,
ży wstąpił w 1966 roku. – Straż w naszym
trud i zaangażowanie mieszkańcowi Golasołectwie była wtedy w rozsypce. Zebrała się jedsowic podziękowali przewodniczący Francinak grupa działaczy, która postanowiła organiszek Dziendziel i wójt Damian Galusek. - Jezację reanimować – opowiada. - Wymagało to
stem bardzo wzruszony – mówił Józef Wanogromnego wysiłku, ale udało się.
tuła. – Dla mnie był to czas radosny i dobrze
W 1996 roku pan Józef stanął na czele
wykorzystany. Wspólnie budowaliśmy naszą
jednostki. Pod jego sterem o golasowickiej

straży usłyszała cała Polska. Zaczął się złoty okres OSP – czołowe miejsca na zawodach
ogólnopolskich oraz międzynarodowych,
liczne wyjazdy i pokazy. Największe sukcesy odnosiła grupa kobiet. – Udało nam się
zebrać wyjątkowe panie, chętne do wielogodzinnych ćwiczeń i treningów. Zostaliśmy nawet
zaproszeni na sprawdzian kadry narodowej.
Udział w zawodach z najlepszymi strażakami
w Polsce, to było duże przeżycie – opowiada Józef Wantuła, który za swój trud pracy społecznej, otrzymał w 2007 roku nagrodę „Za
Zasługi dla Gminy Pawłowice”.
Józef Wantuła poświęcił straży całe swoje
dorosłe życie. Przez 12 lat był w zarządzie
wojewódzkim związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przez 15 lat prezesem OSP
w Golasowicach. – Mam już swoje lata i nadszedł czas, aby przekazać pałeczkę młodszym –
mówi strażak. – Nie rezygnuję jednak ze strażackiej służby. Na razie przygotowuję uroczystość 100-lecia naszej jednostki, która odbędzie
się 3 maja, a później już jako Prezes-Honorowy
będę służył radą i doświadczeniem młodszym
pokoleniom strażaków – ochotników.
Sabina Bartecka

Zapraszamy na jarmark wielkanocny
Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w jarmarku świątecznym, który rozpocznie się na pawłowickim rynku w sobotę, 16
kwietnia.

Święto Flagi RP
2 maja obchodzony jest Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Zostało wprowadzone nowelą ustawy z 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP.
2 maja, w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, mamy okazję do zamanifestowania pamięci o naszej tożsamości. Wywieszenie flag
narodowych w tym dniu jest świadectwem
naszego szacunku dla Ojczyzny i historii.
Flagę można kupić w większości dużych
sklepów, a także na jarmarku wielkanocnym
na rynku w Pawłowicach. bs
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łączną sumę 20 zł, otrzyma los. Weźmie on
udział w losowaniu aparatu fotograficznego oraz innych cennych nagród. W czasie
robienia zakupów będzie można się za darmo poczęstować żurkiem z jajkiem i kiełbasą, a także zjeść makowca, kołocza z serem
i świąteczną babkę. Warto zajrzeć tutaj już
w najbliższą sobotę. W pierwszym dniu
jarmarku świątecznym zakupom towarzyszyć będzie muzyka oraz występy mażoretek z GOK Pawłowice i podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach. Będzie wiosennie i kolorowo.
Jarmark potrwa pięć dni, od 16 do 21

Dyżury sołtysów i radnych
Informujemy mieszkańców, że od kwietnia w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca są pełnione dyżury sołtysów i radnych. Najbliższy dyżur odbędzie się 2 maja.
Dyżury będą się odbywać:
w Domach Ludowych: w Pniówku, w Krzyżowicach od godz. 16.00 do 17.00,
w Domu Ludowym w Jarząbkowicach od godz. 17.00 do 18.00,
w Domach Strażaka: w Pielgrzymowicach, w Warszowicach od godz. 16.00 do 17.00,
w Domu Strażaka w Golasowicach: sołtys od 8.30 do 9.30, radny od 17.30 do 18.30,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach i Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach od 16.00 do 17.00.
Każdy mieszkaniec może przyjść na dyżur, zgłosić problem, bądź też zaproponować
swoje sugestie dotyczące funkcjonowania gminy.
-
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Już po raz trzeci na rynku w Pawłowicach mieszkańcy będą mogli zakupić specjały domowej kuchni oraz świąteczne ozdoby
na wielkanocny stół. Oferowane będą wypieki, słodkości przygotowane przez koła
gospodyń wiejskich z Pniówka, Golasowic
i Warszowic, pyszne wędliny, miody oraz
koszyczki z wikliny, obrusy i serwetki.
Atrakcją będzie zajączek, który będzie rozdawał słodycze i zachęcał do wpisywania życzeń na wielkanocnych jajkach. Jak zajączek,
to i prezent. Za ozdobienie jajka będą rozdawane sikawki.
Każdy kto zrobi zakupy na jarmarku na

kwietnia (oprócz niedzieli), w godzinach od
9.00 do 16.00, a w Wielki Czwartek zakończy się o godzinie 13.00. Zapraszamy!

O tym się mówi

Wirtuoz testował zabytkowe organy
Organy z kościoła św. Katarzyny w Pielgrzymowicach milczały przez pięć miesięcy. Mistrzowie z Tyńca
pracowali nad renowacją XIX-wiecznego instrumentu, na którym grywał m.in. Karol Miarka. W maju lub
w czerwcu na wyremontowanych organach zagra prof. Julian Gembalski, wirtuoz organów i kompozytor.
zostały zaatakowane przez korniki,
klawisze były wytarte, a metalowe
części zdeformowane. Mistrzowie
z Tyńca najpierw rozebrali organy na
poszczególne części, każdą odnowili
i zregenerowali, dzięki czemu na nowo
zabrzmiały one pełnym, zdrowym
dźwiękiem. Pierwszy test wypadł pomyślnie. Prof. Julian Gembalski, który ma duże doświadczenie w grze na
organach, był zadowolony z jakości
brzmienia instrumentu. Aktualnie
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
Karola Miarki wraz z miejscową parafią prowadzą rozmowy z mistrzem Prof. Julian Gembalski był zadowolony z jakości dźwięku.
w celu uzgodnienia terminu koncertu, aby
bywanego przez wirtuoza. Koncert planowszyscy chętni mieszkańcy mogli posłuchać
wany jest w maju.
dźwięku zabytkowego instrumentu wydoSabina Bartecka
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Mistrz przyjechał wypróbować organy
w piątek, 1 kwietnia. Profesor Julian Gembalski jest wykładowcą i byłym rektorem
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na koncerty zgadza się
niezmiernie rzadko, i tylko w wyjątkowych
sytuacjach. Do zagrania w Pielgrzymowicach przekonała go możliwość wypróbowania instrumentu liczącego sobie ponad 150
lat. Organy znajdujące się w drewnianym
kościele w Pielgrzymowicach zostały zbudowane ok. 1850 roku przez mistrza z Niemiec. Na zabytkowym instrumencie grywał
m.in. Karol Miarka, urodzony w Pielgrzymowicach publicysta i działacz społeczny.
Organy z kościoła św. Katarzyny przez
ostanie lata nie brzmiały już tak wspaniale
jak za dawnych czasów. Drewniane części

Trzynasty test najtrudniejszy!
30 marca, po raz trzynasty sprawdzono wiedzę o Gminie Pawłowice. Trzynasta edycja konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury przysporzyła uczniom nieco kłopotu. Test był trudny
i wymagał bardzo dobrej znajomości gminy.
- To najtrudniejszy test wiedzy o gminie Pawłowice, jaki pisałam, a startowałam
w konkursie już kilkakrotnie – mówiła nam
Weronika Koizar z Warszowic. – Do konkursu uczyłam się 2 tygodnie, ale i tak na wiele
pytań nie byłam w stanie udzielić poprawnej
odpowiedzi. Najtrudniejsza była część dotycząca historii.
Weronika zajęła trzecie miejsce wśród
gimnazjalistów. I miejsce zdobył Damian
Sosna, uczeń Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach, który zdobył 67,5 punktów na
90 możliwych. Takim wynikiem laureat
znacząco wyprzedził pozostałych
uczestników,
dlatego oprócz nagrody za
I miejsce, jury zdecydowało o przyznaniu mu także
nagrody specjalnej za najwyższą ilość punktów.
II miejsce wśród gimnazjalistów zdobyła Katarzyna Wala. Wśród uczniów
szkół podstawowych poszczególne miejsca zajęli:
Maria Pająk (I), Marcin
Dziendziel (II) oraz Joanna Buczyńska, natomiast
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Martyna Koizar (I), Michał
Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców konkursu (od lewej): Damian Sosna, Gruszka (II) i Katarzyna
Sztymala (III).
Michał Gruszka, Martyna Koizar i Maria Pająk.

zdj. GOK

Do sprawdzenia swoich wiadomości na
temat gminy Pawłowice i napisania testu
przystąpiło 53 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Test składał się z kilkudziesięciu pytań dotyczących historii gminy, jej ustroju
oraz najnowszych wydarzeń. Uczniowie
musieli wykazać się również wiedzą z zakresu geografii, gospodarki gminy, a nawet
dobrą orientacją w terenie, gdyż w ostatniej
części testu, znalazła się m. in. mapa satelitarna centrum Pawłowic, na której należało
zaznaczyć podane obiekty.

Oprócz atrakcyjnych nagród dla najlepszych, przygotowano również niespodziankę dla wszystkich osób biorących
udział w konkursie. Była nią książka Ewy
Sikory pt. „Dom Kultury w Pawłowicach. 1966-2009. Twarze, sylwetki, wydarzenia”. Natomiast Grzegorz Witosza
zabrał uczniów na spacer aby przybliżyć
im historię pawłowickiej mleczarni, parku
i kościoła. bs
Urząd Gminy Pawłowice
zaprasza na

TARGI PRACY i EDUKACJI
19 KWIETNIA
w Domu Kultury
w Pawłowicach Osiedlu
ul. Ludowego Wojska Polskiego 11
godz. 10.00 do 13.00
W targach udział wezmą
m.in. powiatowe urzędy pracy,
młodzieżowe biura pracy,
lokalni pracodawcy, szkoły policealne,
szkoły wyższe.

Ostatni dyżur
„skarbówki”

Jeszcze tylko 27 kwietnia w Urzędzie
Gminy Pawłowice można będzie złożyć
wypełnione formularze rocznych zeznań
podatkowych PIT. Punkt obsługiwany
przez pracowników Urzędu Skarbowego
w Pszczynie, w którym można złożyć wypełnione dokumenty, będzie czynny w godzinach 7.30- 14.30.
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Wydarzenia

W liceum uczy się niewidoma dziewczyna

zdj. bs

Niewidoma Ania Haupka z Brzeźc od kilku tygodni jest uczennicą
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. Dziewczyna jest
bardzo zdolna i uwielbia chodzić do liceum.
mama Ani. O liceum
bardzo pozytywnie
wypowiadał się bowiem Adam Gretka
z Brzeźc, były uczeń
ZSO w Pawłowicach,
który porusza się na
wózku inwalidzkim.
– Pomyślałyśmy wtedy
z mamą, że skoro Adama przyjęli do szkoły
i tak dobrze sobie w niej
radził, to może i znajdzie się tutaj miejsce
dla mnie – opowiada
Ania korzysta w szkole z komputera z oprogramowaniem mówiącym.
dziewczyna.
Szkoła nie miała oporów z przyjęciem nieAnia nie widzi od V klasy szkoły podstapełnosprawnego dziecka. Teraz nauczyciele
wowej. Dziewczyna choruje na jaskrę wrowidzą same korzyści z takiej decyzji. Dla Ani
dzoną. Do dziesiątego roku życia, mimo poi całej społeczności szkolnej. – Poruszyła nas
garszającego się wzroku, chodziła do szkoły
historia tej dziewczyny. Anię wychowuje tylko
podstawowej. Uczyła się dobrze, ale musiamatka. Dziewczyna ma niewidomą siostrę oraz
ła posługiwać się specjalnymi książkami
brata. Jest bardzo zdolna, a do tego niezwykle
z powiększonymi literami przeznaczonymi
skromna i bardzo chce się uczyć – mówi dydla uczniów słabo widzących. Piątą klasę
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
skończyła już w ośrodku dla dzieci słabowiw Pawłowicach Jan Figura. – W naszej szkole
dzących i niewidomych w Dąbrowie Górninie było dotąd niewidomego dziecka, więc naszą
czej. Tam ukończyła też gimnazjum i rozdecyzję konsultowaliśmy najpierw z Polskim
poczęła naukę w liceum. Nie była jednak ze
Związkiem Niewidomych, Ośrodkiem Wspieraszkoły zadowolona. – Ja chciałam się uczyć,
nia Edukacji Osób Niewidomych w Chorzowie
a w naszej szkole dużo było zajęć praktycznych
oraz szkołą kształcenia niewidomych w Krako– opowiada. – Moim marzeniem było chodzić do
wie. Wszyscy zachęcali nas do tego, aby Ania
„normalnego” liceum, jak większość moich rómogła się u nas uczyć, bo nauka w masowym
wieśników.
liceum pozwoli jej odnaleźć się i lepiej funkcjonoO pawłowickiej szkole dowiedziała się

wać w środowisku osób widzących, ale również
nauczy ją samodzielności, doda pewności siebie
i pomoże w dorosłym życiu.
Kiedy już decyzja została podjęta, szkoła zaczęła przygotowywać się na przyjęcie
nowego ucznia. Zakupiono i wypożyczono specjalne pomoce dydaktyczne, książki
do czytania i maszynę do pisania brajlem,
a także specjalne oprogramowanie do komputera Windows White z funkcją mówiącą. Przeszkolono również nauczycieli, aby
wiedzieli jak pracować z niewidomym dzieckiem.
Ania poważnie myśli o swojej przyszłości i chce zdobyć jak najlepsze wykształcenie. Marzą jej się studia, może psychologia?
Uwielbia śpiewać i czytać książki. – Najbardziej podoba mi się "Trylogia", "Quo vadis"
i "Ogniem i mieczem" – opowiada.
Poza lekcjami z całą klasą dziewczyna
ma indywidualne zajęcia. Uczniowie, nie
tylko z jej klasy, ale całej szkoły chętnie jej
pomagają. Zaprowadzą do pracowni, pomogą zanieść plecak. – Nauczyciele interesują się
jak się czuję, czy mi czegoś nie potrzeba – Ania
cieszy się z okazywanego jej zainteresowania. Przyznaje, że uwielbia chodzić do szkoły
i nie może doczekać się zajęć. - Ania jest pogodna, otwarta i zdolna. Dobrze się uczy. Bez
problemu przyswaja to, co jej rówieśnicy – przyznaje nauczycielka chemii Joanna Gryboś.
- Rówieśnicy mogą się od niej wiele nauczyć –
mówi dyrektor Jan Figura. – Przede wszystkim pokory i hartu ducha oraz odwagi, aby nie
poddawać się nawet wtedy, kiedy wydaje się
już, że świat się zawalił.
Sabina Bartecka

Już o niego pytają…
Jakub Staroń, uczeń trzeciej klasy Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach po raz drugi został laureatem Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, której finał odbył się 19 marca w Warszawie.
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inteligentnego chłopaka. W ciągu trzech lat
nauki w gimnazjum uczeń już sześciokrotnie zdobywał tytuł laureata konkursów
z fizyki i matematyki, co uprawniało go
za każdym razem do zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej.
- Jakub już teraz mógłby przystąpić do
matury z matematyki na poziomie rozszerzonym – przyznaje pani dyrektor. – Ma
już opanowany cały materiał z liceum łącznie
z całkami.
O Jakuba upominają się najlepsze licea
w kraju, m.in. liceum akademickie z Torunia, ale gimnazjalista nie chce tak daleko
wyjeżdżać ze swojego domu i wybrał prestiżowe liceum w Bielsku-Białej, kształcące
przyszłych fizyków i informatyków. bs

zdj. archiwum

Olimpiada jest najważniejszym konkursem matematycznym przeprowadzanym
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- Zawody są trójstopniowe, a trudność zadań rośnie wraz z kolejnymi etapami – mówi
Irena Grabowska, dyrektorka gimnazjum,
która przygotowywała ucznia do konkursu. – Każde zadanie wymaga olbrzymiej
wiedzy, ale również umiejętności kojarzenia
i logicznego myślenia.
Jakub znalazł się w grupie 125 gimnazjalistów, którzy otrzymali tytuł Laureata
III Stopnia. Z województwa śląskiego tylko
10 osób może pochwalić się takim wyróżnieniem. W olimpiadzie startowało prawie
tysiąc najlepszych matematyków z całego
kraju.
To nie pierwszy sukces tego niezwykle

Wydarzenia

W Pawłowicach padła
szóstka w Lotto!
5 166 053,90 zł – dokładnie taką kwotę wygrał szczęściarz z Pawłowic, który trafnie wytypował sześć liczb w losowaniu Lotto. Zakład został zawarty w kolekturze przy ulicy Górniczej 8.
nadmilionowa wygrana w Pawłowicach
- w styczniu 1999 roku padła tam wygrana
równa 1 155 741,90 złotych. Pawłowicka
kolektura okazała się szczęśliwa także dla
młodego małżeństwa z Pawłowic, które
w zdrapce wygrało 100 tys. zł oraz gracza
z osiedla, który dobrze obstawił numery
w Multi Multi i wygrał 500 tys. zł.
Pani Ewa to potrafi zakręcić maszyną!
- Mogę powiedzieć, że miałam w ręce 5 milionów złotych – śmieje się. - Na pewno główna
wygrana przyciąga klientów. Jest ich o około
30 proc. więcej. Ludzie marzą o wygranej i zastanawiają się, co zrobiliby z taką ilością pieniędzy.
- Połowę na pewno oddałabym mężowi, bo
wiem, że dobrze by je zainwestował. A resztę
zostawiłabym dla siebie – śmieje się młoda
kobieta.
Większość zapytanych mieszkańców
kupiłaby dom na wsi i pojechała na wycieczkę zagraniczną. bs

Dobra jazda, ale słaby test
Trzyosobowe drużyny musiały wykazać się wiedzą o przepisach
ruchu drogowego oraz jazdą sprawnościową po torze przeszkód.
O ile jazdę na rowerze uczniowie mają opanowaną, gorzej jest ze
znajomością przepisów.
najlepiej test napisali: Paweł Chmiel z SP-1
Pawłowice oraz Szymon Wojakowski z SP
Pielgrzymowice. Tor przeszkód prawie bez
błędów przejechali: Tomasz Mrzyk z SP
Warszowice, Ireneusz Wala z SP Krzyżowice
oraz Adam Król z SP-1 Pawłowice.
Drużynowo w części teoretycznej i praktycznej najlepiej wypadli uczniowie SP Warszowice (Mateusz Tetla, Tomasz Mrzyk oraz
Paweł Małek). Tomek otrzymał także nagrodę indywidualną za najlepsze przygotowanie

W tym roku test z wiedzy pożarniczej
rozwiązywało ponad 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Poniżej zwycięzcy poszczególnych kategorii: Marcin Dziendziel (szkoła podstawowa), Bartłomiej Nogły (gimnazjum), Piotr
Wowra (szkoła ponadgimnazjalna). Cała
trójka wzięła udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 30 marca w Pszczynie. Reprezentanci naszej gminy zwyciężyli
w swoich grupach i będą reprezentować powiat na szczeblu wojewódzkim, 16 kwietnia
w Siewierzu. bs

do konkursu. Należy podkreślić, że Warszowice od wielu lat dominują w tym turnieju,
wygrywając nie tylko eliminacje gminne, ale
również powiatowe.
Wśród gimnazjalistów triumfowali Piotr
Mrzyk, Mateusz Gizler i Mateusz Sikora (weterani tego konkursu). Biorą w nim udział od
6 lat, prawie za każdym razem wygrywając eliminacje gminne oraz powiatowe. Nie
udało się tylko w tym roku, kiedy to nasi
reprezentanci w eliminacjach powiatowych
zostali pokonani przez zawodników z Kryr.
Sukces odnieśli za to ich młodsi koledzy.
Paweł Małek, Tomasz Mrzyk i Mateusz Tetla
będą reprezentować powiat w eliminacjach
rejonowych, które 19 kwietnia odbędą się
w Bielsku-Białej. Będziemy trzymać kciuki. bs
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16 marca reprezentacje wszystkich szkół
podstawowych i gimnazjalnych naszej
gminy walczyły o prawo reprezentowania
gminy Pawłowice podczas powiatowych
eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Turniej gminny odbył się w sali
gimnastycznej SP-2 w Pawłowicach.
- Powiem lakonicznie: Nie jest źle, ale
mogło być lepiej – ocenił przygotowanie
uczniów asp. Marek Cader z Komendy Policji
w Pszczynie, który nadzorował przebieg zawodów.
Konkurs składał się z dwóch części.
Najpierw uczniowie pisali test, w którym
musieli wykazać się znajomością znaków,
przepisów dotyczących ruchu pieszych, rowerowego, tajników udzielania pierwszej
pomocy, a następnie w części praktycznej,
pokazywali swoje umiejętności jazdy na rowerze na przygotowanym torze przeszkód.
- Gdyby dzisiaj był egzamin na kartę rowerową, zdałoby zaledwie kilku uczniów – mówił
policjant. – Pamiętajcie, że wiedza dotycząca
znajomości przepisów ruchu drogowego potrzebna jest nam przez całe życie, nie tylko na egzaminie i w czasie konkursu.
Wśród uczniów szkół podstawowych

Co roku odbywają się w naszej
gminie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom".

zdj. archiwum

Zawrotną sumę ponad 5 milionów złotych przyniosły numery 1, 15, 18, 19, 41,
42. Wybrała je maszyna, ponieważ zakład
razem z dwoma innymi został obstawiony
na chybił-trafił. - Kiedy w poniedziałek rano
otwierałam lottomat i przeczytałam komunikat, że w mojej kolekturze padła szóstka, nie
mogłam w to uwierzyć. Euforia, radość. Cieszyłam się jak dziecko i wszystkim spotkanym ludziom mówiłam o wygranej – opowiada Ewa
Kłosek z kolektury 3/2777 w Pawłowicach
Osiedlu. - Tego samego dnia miałam jeszcze
telefon z totalizatora, aby podać kod papieru,
na którym został wydrukowany szczęśliwy zakład. Wszystko się zgadzało.
Kto wygrał w Pawłowicach 5 milionów
złotych na razie jest jedną wielką niewiadomą. - Ludzie wciąż mnie o to pytają, ale ja
naprawdę nie wiem, bo ta osoba się do mnie nie
zgłosiła. Poinformowano mnie tylko, że odebrała w poniedziałek wygraną.
Warto dodać, że to już druga po-

Wygrali i pojadą
do Siewierza

Uczestnicy gminnych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
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Ciekawostki

Flinta i pistołka na drucik
- Kiedyś ludzie mocno kombinowali, żeby się móc pobawić. Życie
wymuszało pomysłowość. Dziś wśród obfitości zabawek na sklepowych
półkach, dzieci wymuszają, ale… pieniądze od mamy – mówił Marek
Szołtysek, który przyjechał do Pawłowic na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej, aby spotkać się z przedszkolakami z Golasowic
i uczniami SP 1 z Pawłowic.
ny z promowania śląskiej tradycji, kultury
i gwary dzielił się swoim umiłowaniem na-
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W czasie godzinnego spotkania autor
wielu książek, dziennikarz i publicysta zna-

Wykonaj badania za darmo
• Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 18 - 24 lat i powyżej 60 lat.
Badania wykonuje: NWZOZ „Medicus
99” Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
Pawłowice, ul. Krucza 12. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: osobiście lub telefonicznie
32/7562841, 32/4728663.
• Bezpłatne profilaktyczne badania USG
piersi i USG narządu rodnego dla kobiet
w wieku 30-50 lat.
Z badania mogą korzystać kobiety, które
nie skorzystały z takiego badania finansowanego z budżetu gminy w 2011 roku. Badania
odbywać się będą w Niepublicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99” w Jastrzębiu Zdroju przy
ul. Dworcowej 1D.
Obowiązuje
wcześniejsza
rejestracja
osobista lub telefoniczna
32/ 4764555,
32/ 4764550 w godz. od 8.00 do 19.00.
• Bezpłatne profilaktyczne badania krwi,
w zakresie określenia poziomu PSA dla męż-

czyzn z gminy Pawłowice powyżej 40 lat.
Pobrania materiału biologicznego będą się
odbywać:
- od poniedziałku do piątku w gabinetach
zabiegowych: NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A, w godz. 7.00 -8.00,
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12,
w godz. 7.15 - 8.30, NZPOZ W.Oskroba
i P.Tomala – Golasowice, ul. Korczaka 6,
w godz. 7.00 - 9.00.
- we wtorki i czwartki w gabinetach zabiegowych: Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48, w godz.
8.00 - 8.30, Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12,
w godz. 7.30 - 8.00.
Termin wykonywania wszystkich badań
od 18 kwietnia 2011r. do wyczerpania środków finansowych. W dniu badania należy
okazać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający numer pesel, miejsce zamieszkania i datę urodzenia.

„Żabi Kraj” - uwaga szkolenie!
Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" przystępuje do działań związanych z realizacją
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla gmin Pawłowice, Chybie, Dębowiec,
Goczałkowice - Zdrój, Strumień, Skoczów,
Zebrzydowice.
28 kwietnia o godz. 16.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Pawłowicach Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" przeprowadzi pierwsze
szkolenie. W konkursach organizowanych w
ramach Lokalnej Grupy Rybackiej będzie można
pozyskać środki m.in. na: promocję miejscowości, inwestycje w komunikację i infrastrukturę
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turystyczną, remonty zabytków, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, budowę,
przebudowę, remont przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych
i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla
wędkarzy, inwestycje w obiekty, w których jest
lub będzie prowadzona działalność gospodarcza.
Firmy, instystucje i osoby prywatne mogą
pozyskać od 60 do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jest o co walczyć, bo
Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" posiada do
wykorzystania środki w wysokości 43 milionów złotych!

szego regionu. Zaciekawienie dzieci wzbudziły nie tylko opowieści o starych śląskich
zabawach, ale też wielkie pudło, które przywiózł ze sobą, pełne skarbów wyciągniętych ze strychów babć i dziadków. Dzieci
aż wstawały żeby je zobaczyć. Szlojder do
strzelania, pukawka na frop, flinta i pistołka na drucik oraz mysz zrobiona ze zwykłej
chusteczki.
Zewsząd dało się słyszeć okrzyki: Łał!
Dzieci patrzyły z niedowierzaniem, jak ze
szpulki do nici można zrobić łuk. A kiedy
jeszcze chusteczka do nosa przemieniła się
w mysz, znany pisarz stał się czarodziejem.
- Dzieci fajnie się kiedyś bawiły – przyznały
trzecioklasistki Zuzia Daniluk i Julia Paszyna. – Nie miały zabawek, klocków, komputera,
dlatego były bardzo pomysłowe.
Pisarz urzekł wszystkich słuchaczy swoimi opowieściami o grach i zabawach śląskich i udowodnił, że nasza kultura jest
fascynująca, trzeba tylko umieć o niej opowiadać. bs

Zbiórka odpadów
zielonych

Od maja rusza zbiórka trawy i liści. Odpady zielone będą wywożone dwa razy
w miesiącu w okresie od 2 maja do 8 listopada, zgodnie z harmonogramem:
- w każdy pierwszy i trzeci roboczy poniedziałek miesiąca – Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice,
- w każdy pierwszy i trzeci roboczy wtorek
miesiąca – Pawłowice,
- w każdą pierwszą i trzecią roboczą środę
miesiąca - Warszowice, Krzyżowice, Pniówek.
Worki należy wystawiać do godz. 7.00.
Zbiórka jest bezpłatna. Odpady należy wystawiać we własnych workach o pojemności
do 120 litrów.

Rolniku,
pamiętaj o wniosku!
Do 16 maja potrwa nabór wniosków
o przyznanie płatności do gruntów rolnych na
rok 2011.
Pomocy (płatnej) w wypełnianiu wniosków
udzielają udzielają pracownicy Rejonowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie w
Urzędzie Gminy w Pawłowicach w każdą środę
oraz piątek od 9.00 do 11.00.

Licytacja na najem lokalu
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg
ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony do 5
lat, o łącznej powierzchni 45,19 m kw., położonego w przychodni zdrowia w Pawłowicach
przy ul. Górniczej 14 a, z przeznaczeniem na
działalność związaną z usługami nie mającymi
negatywnego wpływu na świadczone usługi w
ramach opieki zdrowotnej. Przetarg odbędzie się
27 kwietnia o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy
Pawłowice, sala nr 13. Szczegółowe informacje:
tel. 32/ 47-56-314, 47-56-319.

Rozmaitości

Warszowice o krok od sensacji
Piętnastka curlerów (czyt. karlerów) z naszej gminy wzięła udział
w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów w Curlingu. Od 15 do 17
marca na gliwickim lodowisku "Tafla" dwa pawłowickie zespoły rywalizowały z najlepszymi drużynami z Sopotu, Łodzi, Torunia, Krakowa
oraz Gliwic.
W barwach KS Warszowice - klubu skupiającego curlerów z całej naszej gminy występowali m.in. mistrzowie Polski juniorów młodszych z roku 2009 oraz ich młodsi
koledzy - aktualni mistrzowie w tej samej
kategorii. Celem startu był awans do finałów
Mistrzostw Polski, w których będą uczestniczyć cztery najlepsze zespoły juniorskie. Mistrzostwa planowane są w połowie kwietnia
w Gliwicach. Po rozgrywkach zasadniczych,
obydwie drużyny zajęły w swoich grupach
drugie miejsca, co oznaczało, że muszą w barażach zagrać z jeszcze jedną drużyną AZS
Łódź o premiowane czwarte miejsce. Młodsi
zawodnicy wygrali z AZS Łódź II, w rezultacie czego musieli się zmierzyć ze swoimi
starszymi kolegami z klubu. O mało co nie

doszło do sensacji - po 4 partiach to młodsi
zawodnicy wygrywali 4:2. W kolejnym endzie zabrakło im jednak koncentracji i przegrali partię za 5 punktów! To przekreśliło
szansę na nieoczekiwany sukces.
Trener obydwu drużyn Damian Herman
podsumował: - Na tym meczu wreszcie mogłem
emocjonalnie odpocząć. A to dlatego, że nie wypadało bym faworyzował którąkolwiek z drużyn. Życzę im jednak by mogli za rok lub dwa
spotkać się jako przeciwnicy w finale. Sam jako
zawodnik spotykałem się w finałach Mistrzostw
Polski dwa razy z moimi klubowymi kolegami.
Wspominam te chwile z wielkim sentymentem.
Ale może to dlatego, że dwukrotnie wychodziłem
z nich obronną ręką - dodał śmiejąc się.
Sabina Bartecka

Kolarze na trasie
W wielkanocny poniedziałek, 25 kwietnia odbędzie się w Pawłowicach wyścig kolarski organizowany przez klub LK UKS Pszczyna.
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli
obserwować najlepszych kolarzy startujących w kategoriach od żaków do elity. Start
pierwszej kategorii planowany jest o godz.
11.00. Zawodowi kolarze ścigać się będą ulicami 1 Maja, Karola Miarki, Mickiewicza oraz 22 lipca od godziny
11.00 do 18.00. W tym czasie
przewidywane są
utrudnienia
w ruchu. Będzie możliwość dojazdu do posesji w przerwach
pomiędzy kolejnymi wyścigami.
Przedszkolaków i uczniów
szkoły podstawowej zapraszamy na zabawę rowerową, która

odbędzie się o godz. 13.00. Zapisy na starcie
(ul. 1 Maja) do godziny 12.45. Dzieci obowiązują kaski oraz pisemna zgoda rodziców
na udział w zawodach. Najlepsi otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Tego nie można przegapić!
100 lat OSP Golasowice
3 maja, godz. 13.30,
Dom Strażaka w Golasowicach
OSP Golasowice i GOK Pawłowice zapraszają na uroczystość jubileuszu 100-lecia założenia OSP w Golasowicach. Setne
urodziny golasowickiej straży rozpoczną
się o godz. 13.30 uroczystą mszą święta
odprawioną w kościele katolickim w intencji strażaków i ich rodzin. O godz. 15.00
rozpocznie się część oficjalna z dekorowaniem sztandaru i zasłużonych strażaków.
W części artystycznej przewidywane są
występy dzieci szkolnych, chóru Viola,
zespołu Jarząbkowianki, kwintetu wokalnego „Na obcasach” oraz kapeli B.A.R. Jak

jubileusz, to i zabawa. Do tańca przygrywać będzie zespół „Old Boje”.
Malujemy z natury
13 maja, godz. 10.00, GOK Pawłowice
Zapraszamy wszystkich, którzy lubią
rysować i malować w wieku od 7 do 20
lat, do Gminnego Ośrodka Kultury na III
Regionalny Konkurs Plastyczny "Malujemy z natury". Tematem konkursu będzie
narysowanie bądź namalowanie zaaranżowanej przez organizatora martwej natury. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia przyjmowane
są do 10 maja w biurze GOK. Wzory zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej
www.gokpawlowice.hg.pl.

Wiosna na boiskach
III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

Nazwa
1. Energetyk ROW Rybnik
2. Oderka Opole
3. Skałka Żabnica
4. BKS Stal Bielsko-Biała
5. LZS Leśnica
6. Polonia Łaziska Górne
7. Start Bogdanowice
8. Orzeł Babienica/Psary
9. Rozwój Katowice
10. MKS Myszków
11. LZS Piotrówka
12. Pniówek Pawłowice Śląskie
13. Victoria Częstochowa
14. Victoria Chróścice
15. Skalnik Gracze
16. KS Krasiejów

M.
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
19
18
19
18
18
19

Pkt.
43
36
34
34
33
30
28
27
25
24
23
18
18
16
10
4

Bramki
43-15
28-13
27-17
28-15
33-23
26-22
29-24
23-18
23-17
28-24
35-29
15-24
16-29
11-31
17-36
6-51

KLASA A, GRUPA TYCHY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Sokół Orzesze
Chrzciciel Tychy
Piast Bieruń Nowy (Bieruń)
Ogrodnik Cielmice (Tychy)
ZET Tychy
LKS Rudołtowice-Ćwiklice
LKS Goczałkowice Zdrój
GKS II Tychy
JUW-e Jaroszowice (Tychy)
LKS Studzionka
Polonia II Łaziska Górne
LKS Studzienice
Fortuna Wyry
LKS Gardawice
Pniówek II Pawłowice Śląskie
Ogień Wola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa
LKS Wisła Wielka
GTS II Bojszowy
Polonia Międzyrzecze
LKS Miedźna
Josieniec Radostowice
LKS Czarków
Czapla Kryry
KS Warszowice
Stal II Chełm Śląski
LKS Krzyżowice
Piast Pawłowice Śląskie
LKS Woszczyce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa
Lutnia Zamarski
Strażak Pielgrzymowice
LKS Ochaby 96
Polifarb Cieszyn
Trójwieś Istebna
Wyzwolenie Simoradz
Olimpia Goleszów
Olza Pogwizdów
LKS Wiślica
Iskra Iskrzyczyn
LKS Kończyce Małe
Błękitni Pierściec
LKS Rudnik (k. Skoczowa)
Promyk Golasowice

M.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Pkt.
42
41
40
35
27
27
27
25
24
22
19
18
17
14
10
5

Bramki
73-11
47-20
43-22
42-20
41-45
32-35
25-31
43-38
23-26
22-24
42-40
31-52
29-34
26-47
20-34
19-79

KLASA B, GRUPA TYCHY
M.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pkt.
31
28
22
22
19
19
18
17
15
9
7
0

Bramki
38-12
32-11
29-19
40-14
27-17
34-23
37-18
29-31
16-15
22-56
18-54
8-60

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW
M.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Pkt.
41
34
33
33
25
24
20
20
20
18
12
8
7
6

Bramki
63-14
50-20
57-31
44-19
40-30
35-21
37-36
33-37
24-32
26-27
22-29
17-49
18-49
14-86

Sukcesy
instruktorów GOK

Początek kwietnia okazał się
szczęśliwy dla grup działających przy GOK w Pawłowicach.
Grupa "Teatralny Bzik" prowadzona
przez instruktorki Ewę Sikorę i Monikę
Janecką-Wardak zdobyła najwyższą nagrodę - „Złotą Kurtynę - w XXI Bielskich
Spotkaniach Teatralnych. W konkursie
młodzież pokazała najnowszy spektakl
pt. "Orfeusz i Eurydyka".
Natomiast chór Animato pod dyrekcją
Małgorzaty Lucjan, który wziął udział
w V Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, zaprezentował się
w gronie najlepszych chórów z całej Polski. W swojej kategorii walczył o najwyższe nagrody z 22 innymi wykonawcami,
zdobywając "Srebrny Dyplom".
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Informacje i ogłoszenia
Telefon komisariatu w Paw³owicach 47-21-997 czynny ca³¹ dobê
Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

KRONIKA POLICYJNA

Wypadek na Kruczej
9 kwietnia o godz. 12.15 doszło do wypadku na ul. Kruczej w Pawłowicach. 28-latek z Pawłowic kierując samochodem marki Daewoo na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem i dachując uderzył w barierki.
W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała
i został przewieziony do szpitala.
Pożar w Pniówku
Z nieustalonych przyczyn wybuchł pożar w opuszczonym domu jednorodzinnym

przy ul. Słowików w Pniówku. Całkowitemu
spaleniu uległ również budynek stanowiący
własność Urzędu Gminy w Pawłowicach. Do
pożaru doszło 9 kwietnia o godz. 4 w nocy.
Ukradł portfel
9 kwietnia w sklepie przy ul. Górniczej
w Pawłowicach, nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę 54-latki z Pawłowic,
z otwartej torebki skradł portfel z dokumentami osobistymi i pieniędzmi w kwocie
250 zł.

Zabrakło skali na alkoteście
4,15 promila alkoholu miał kierowca motoroweru zatrzymany na drodze krajowej w Pawłowicach. To więcej niż można zbadać alkotestem.
Pomimo akcji prewencyjnych oraz licznych apeli w mediach, na naszych drogach
nadal pojawia się wielu kierowców, prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.
- Nie wiem, co się dzieje – mówił mi oficer dyżurny, kiedy odbierałam materiału do kroniki policyjnej. - Od kilku tygodni pijani kierowcy to prawdziwa plaga. Niech pani koniecznie
o tym napisze w gazecie – apelował funkcjonariusz policji.
W ubiegłą sobotę 31-latek z Pawłowic był
tak pijany, że wjechał do przydrożnego rowu.
U zataczającego się mężczyzny stwierdzono
4,15 promila. Mężczyzna wsiadł za kierownicę pomimo ciążącego na nim sądowego zakazu, który otrzymał za wcześniejszą jazdę
po pijanemu.
W tym samym dniu na ul. Stawowej
w Warszowicach po pijaku kierował moto-

rowerem 38-letni mieszkaniec Warszowic.
Badanie wykazała u niego 2,81 promila.
Jak informują mundurowi, kierowcy obu
pojazdów mogą trafić do więzienia nawet na
dwa lata. Powinni się również spodziewać
wysokiej grzywny. Przy tego rodzaju przestępstwie obligatoryjnie zatrzymywane jest
prawo jazdy. Dodatkowo, w przypadku tak
wysokiego stężenia trzeba też ponownie zdać
egzamin.
Kierowców na podwójnym gazie na początku kwietnia zatrzymano jeszcze kilku.
W ręce policji wpadli: 50-letni mieszkaniec
Pawłowic, 51-letni mieszkaniec Krzyżowic
z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów
oraz 32-letni pawłowiczanin.
We wszystkich sprawach prowadzone są
już dochodzenia.
Sabina Bartecka

Plan przestrzenny dla Warszowic

Na podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) a także w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr
XXVII/322/2009 z dnia 24 listopada 2009r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, dla obszaru działek nr 988/91, 986/91, 990/91,
992/91 km 2 dod 5 obręb Warszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22 kwietnia 2011 r. do 24 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy Pawłowice,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałki, środy,
czwartki, piątki od 8.00 do 15.00, wtorki od 8.00 do 16.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 6 maja 2011 r. (piątek) w siedzibie Urzędzie Gminy Pawłowice,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pok. nr 13 o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Pawłowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2011 roku.
Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na
środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2011 roku.
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Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 lub 112.
Policja: tel. 997 lub 32/ 449 45 10
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: tel. 32 47 11 358 lub 992
Brak prądu w budynku - 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 Gminy, 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, 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.

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

Opieka medyczna
Ambulatoryjną opiekę medyczną lekarską
i pielęgniarską od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00, soboty i niedziele (całodobowo), pozostałe dni wolne od pracy (całodobowo)
zabezpiecza: NZOZ HERMED, ul. Krasickiego 21,
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. (32) 47 599 63.
Całodobową opiekę wyjazdową na terenie naszej gminy świadczy: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu - Zdroju, ul. Krasickiego 21, tel.
alarmowy 999 lub (32) 47 190 60.

Plan przestrzenny dla Pawłowic
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz.1227),
Wójt Gminy Pawłowice podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Na sesji w dniu 15 lutego 2011 roku Uchwałą Nr
IV/28/2011 Rada Gminy Pawłowice uchwaliła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pawłowice
w gminie Pawłowice.
2) Do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Pawłowice zostały
załączone przez Wójta Gminy Pawłowice:
a) pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru
przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację w jaki sposób zostały
uwzględnione ustalenia zawarte prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu,
b) pisemne uzasadnienie, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa.
Z treścią uchwalonego przez Radę Gminy Pawłowice dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia
oraz z treścią podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa
w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, pokój nr 5.

Sport i ogłoszenia płatne

Mali piłkarze, wielkie emocje
Dzieci uczęszczające na zajęcia szkółki piłkarskiej GKS "Pniówek
74" marzą by grać jak Beckham albo Ronaldo. Potrafią strzelać piękne
bramki, czasem faulować i kochają piłkę nożną. Kilkuletnie dzieciaki
poznają piłkarskie abecadło.

zdj. bs

Pszczyńska Liga Maluchów. Liga skupia drużyny z Pszczyny, Czechowic, Goczałkowic
i dwie z Pawłowic. Mecze odbywają się w poszczególnych gminach, a ostatnie spotkanie
miało miejsce właśnie w Pawłowicach.
- Jesienią utworzyliśmy dwie drużyny dla
najmłodszych piłkarzy – wyjaśnia Janusz Sojka, prezes GKS Pniówek Pawłowice. – Do maluchów należą chłopcy w wieku 8 i 9 lat, a do
żaków starsi o rok i dwa lata. Planujemy jeszcze
otworzyć szkółkę dla skrzatów. Nabór 7-latków
i młodszych dzieci odbędzie się na
przełomie maja i czerwca.
Chętnych do szkolenia jest
mnóstwo. Młodzi chłopcy chcą
pójść śladami Davida Beckhama
i chcą trenować. O zapisanie do
szkółki może starać się każdy.
Wystarczy zgłosić się do klubu
i wypełnić specjalne podanie. Obecnie w szkółce trenuje 120 dzieci
i młodzieży. – W przypadku młodych piłkarzy często wiele zależy od
ich osobowości i ambicji – przyznaje
trener Robert Piekarski. – Jednak
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Sobotnie popołudnie. Na boisku treningowym GKS Pniówek słychać wrzaski i okrzyki. – Szymek – biegnij, nie ma nikogo, strzelaj
– ojciec zachęca swojego syna do ataku na
bramkę przeciwnika. Tym razem był słupek,
ale celnych podań było mnóstwo. Nie brakowało też emocji. Rodzice, którzy przyjechali
kibicować swoim synom, przeżywali mecze
co najmniej tak, jakby kibicowali reprezentacji Polski.
Okazją do piłkarskiego pojedynku była

jest kilku chłopaków mających duże predyspozycje do zostania dobrymi piłkarzami. Talent musi
być jednak poparty ciężką pracą.
Na szkolenie dzieci i młodzieży GKS "Pniówek" otrzymał dotację z Urzędu Gminy
w wysokości 100 tys. zł. Maluchy mają swoje treningi we wtorki i czwartki od 16.00 do
17.30, żacy w poniedziałki i środy od 16.30
do 18.00, trampkarze młodsi we wtorki
i piątki od 16.30 do 18.00 oraz środy od
18.00 do 19.30, trampkarze starsi we wtorki i piątki od 16.30 do 18.00, w środy od
18.00 do 19.30, juniorzy we wtorki i piątki
od 16.30 do 18.00, środy od 18.00 do 19.30.
Pełna oferta zajęć znajduje się na stronie
www.pawlowice.pl w zakładce „aktualności”. bs

PHU AREX

Arkadiusz Struk
Warszowice, ul. Boryńska 55
www.phu-arex.pl
604 996 408
- Usługi koparko-ładowarką, ładowarką
i minikoparką
- Brukarstwo - układanie kostki i granitu
- Wyburzenia budynków - wywóz gruzu
- Transport - żwir, piasek, kamień, humus

JESTEŚ ŚPIĄCY? APATYCZNY?
CIĄGLE CHCE CI SIĘ PIĆ?
TYLKO U NAS W KWIETNIU I W MAJU 2011 r.
WYKONASZ "ZA PÓŁ CENY"
"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

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
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Galeria

Śpiewające
dzieciaki

Już po raz czternasty salę Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach wypełniły wesołe dzieciaki, które wyśpiewując piosenki o wiośnie, biedronkach oraz
kroplach deszczu wprawiły słuchaczy w radosny nastrój. 11 i 12 kwietnia podczas Gminnego Przeglądu
Piosenki Dziecięcej na scenie swoje zdolności wokalne
zaprezentowało 40 wykonawców. bs
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Kategoria szkoły - grupa starsza

I miejsce:
Wioletta Zeman

II miejsce:
Piotr Wantuła

III miejsce:
Agata Staszkiewicz
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