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Olbrzymi tort ze zdjęciem basenu, pokaz pływania synchronicznego 
w wykonaniu mistrzyń Polski oraz sztafeta z udziałem mieszkańców 
i klubów sportowych, a do tego pływanie do 2 w nocy. Będzie głośno, 
kolorowo i bardzo ciekawie. 

Na urodziny naszej pływalni zapraszamy rodziny z dziećmi. 
Przygotowano dla nich mnóstwo balonów, słodyczy i urodzino-

wych gadżetów. Warto brać udział w konkursach – nie będą trudne,  
a nagrody czekają. Jeżeli dodamy do tego bezpłatną naukę pływania, 
aerobik w wodzie oraz gry i zabawy rekreacyjne to już wiadomo,  
że takiej imprezy nie można opuścić. Szczegóły tego, co będzie się 
działo, na plakacie na stronie 10. 

Sabina Bartecka
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Przez 60 minut wszyscy uczniowie w kraju pisali test, mający 
sprawdzić wiedzę zdobytą w okresie sześciu lat nauki. I nie chodziło o 
to, aby zaprezentować wiedzę książkową, czy encyklopedyczną, lecz 
o odpowiednie praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności 
zdobytych w szkole podstawowej.

Sprawdzian szóstoklasisty bada umiejętności ucznia w zakresie 
pięciu standardów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania  
z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Obejmuje on 
dwa rodzaje pytań: zamknięte, w których uczeń wskazuje odpo-
wiedź spośród czterech proponowanych oraz otwarte, w których 
uczeń samodzielnie formułuje i zapisuje odpowiedzi. Pytania otwarte 
dotyczą najczęściej języka polskiego i matematyki. Ze sprawdzianu 
uczeń może maksymalnie uzyskać 40 punktów, po 20 z każdego 
typu pytań. 

*���	����
+�
����
���
�,���
���
��������������
��-
����.��
� ��
���
��������
�������	�	�	�
#-
�
��������.	����
��
����������
�������������
��	/���
����	����	�����	��� 

cd. na stronie 3
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Sprawców niedbalstwa policja 
będzie karać mandatami. – Zgodnie 
z art. 91 kodeksu wykroczeń, zabru-
dzenie jezdni podlega karze grzywny  
w wysokości do 1,5 tys. zł lub nagany – 
wyjaśnia Piotr Sołtysik, komendant 
Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Dlaczego utrzymanie czystości 
na drodze jest tak ważne? Przede 
wszystkim ze względu na bezpie-
czeństwo. Błoto na jezdni może 
przyczynić się do wypadków. Za-
błocone jezdnie są śliskie i przez to 
bardzo niebezpieczne. Wszystkim 
nam chyba zależy, aby na naszych 
drogach nie było zagrożenia dla ru-
chu. Tymczasem często zdarza się, 
że traktory wyjeżdżają z polnych 
dróg na ulicę z oponami zabrudzo-
nymi błotem lub nawet obornikiem. 
Po takim przejeździe droga wygląda 
koszmarnie.  

Na każdej budowie powinny być 
maty lub inne urządzenia do czysz-
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czenia kół pojazdów. Jeśli takich 
urządzeń nie ma, pracownicy bu-
dowy mają obowiązek posprzątania  
jezdni. Tak mówią przepisy. Dlatego 
na dużych budowach standardem 
jest człowiek z myjką lub brodzik 
do najazdowego mycia kół. Niestety 
takie zachowanie jest rzadkie. Więk-
szość nie dba o to, jak będzie wyglą-
dać droga, kiedy przejedzie po niej 
ciężarówka lub traktor. – Kilkakrot-
nie w ostatnim czasie zwróciłam uwagę 
rolnikom na brudzenie jezdni. Reakcja 
była gwałtowna. Ile się nasłuchałam, 
że muszą jakoś dojechać do pola, że 
płacą podatki i to Gmina ma sprzątać 
- mówi Krystyna Batko z Urzędu 
Gminy. - Ludzie nie są świadomi, że 
brudzenie jezdni jest wykroczeniem i 
jest niedopuszczalne nie tylko w naszej 
gminie, ale w całym kraju.  

Po raz kolejny zwracamy uwagę, 
że nie można wyjeżdżać z pola bez-
pośrednio na drogę, bez wcześniej-

szego oczyszczenia kół. Nie można 
również zawracać z maszynami 
nad drogą, ponieważ powoduje to 
nanoszenie ziemi, kamieni itd. 
bezpośrednio na jezdnię. Jeżeli do-
szło już do takiej sytuacji prosimy  
o uprzątnięcie za sobą powstałych 
zanieczyszczeń. 

Inną sprawą jest to, że rolnicy 
ze swymi uprawami wchodzą  
w pas drogowy. Stwarza to realne 
zagrożenie uszkodzenia pobocza 
oraz drogi. Przypominamy, że na-
leży zaprzestać upraw w odległości 
minimum od 0,6 m do 0,8 m od po-
bocza. Rolnicy nie są jedynymi użyt-
kownikami dróg, korzystają z nich 
także kierowcy samochodów oso-
bowych oraz rowerzyści. W świetle 
przepisów kodeksu wykroczeń art. 
100 niszczenie lub  zawężanie pasa 
drogowego lub przydrożnego skut-
kować może karą grzywny do 1000 
zł albo karą nagany. bs

Pracownicy firmy Mazur z Jan-
kowic odbudowali już łącznik, w 
którym znajduje się główne wejście 
do kawiarni i Domu Ludowego. W 
dobudowanym segmencie znalazły 
się również nowe toalety dla męż-
czyzn. 

Budynek został zabezpieczony 
przed szkodami górniczymi. Nowy 
segment z każdej strony został od-
dzielony dylatacją o szerokości 15 
centymetrów. To powinno uchro-
nić budynek przed ewentualnymi 

odkształceniami. 
W środku roboty są już zakoń-

czone, teraz budowlańcy zajmują 
się stroną zewnętrzną budynku i 
obejściem. – Wykonywany jest dre-
naż wokół obiektu, który będzie pełnił 
funkcję zabezpieczającą dla naprężeń 
występujących w budynku, a powodo-
wanych szkodami górniczymi – wy-
jaśnia Wojciech Wiatrok, kierownik 
Gminnego Zespołu Komunalnego w 
Pawłowicach.

Sabina Bartecka

��������QV���"�	!
!�������	���1	������	��.	���2���	�
���� ��������
�������
������	�
����"���
	����	�	�	�����������	-
�����#�.���
�#���	�	�
���
���#��
"��	��	/�� 

Na czas prac związanych z wy-
konaniem konstrukcji droga zosta-
nie zamknięta dla ruchu i będzie 
wyznaczony objazd. Został już 
przekazany plac budowy firmie 
Strabag, która została wybrana  
w przetargu. Wykonawca zwrócił 
się do odpowiednich służb o zmianę 
organizacji ruchu na remonto-
wanym odcinku Obecnie trwają 
ustalenia. 

Droga zostanie kompletnie zmo-
dernizowana. Zostanie wymieniona 
podbudowa, a w niektórych miej-
scach planowane jest podniesienie 
poziomu jezdni. - To z uwagi na to, 
że w razie gwałtownych opadów desz-
czu, woda przelewała się przez drogę  
i tworzyły się zalewiska – wyjaśnia To-
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masz Szatkowski z Urzędu Gminy. 
   Inwestycja nadzorowana jest 
przez Powiat Pszczyński z udziałem 
środków z budżetu państwa oraz 
Gminy Pawłowice. Na naprawę 
tej drogi udało się otrzymać dofi-
nansowanie w wysokości 230 tys. 
zł z Narodowego programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Gmina 
Pawłowice zobowiązała się pokryć  
największą część kosztu naprawy 
jezdni – przeznaczyła na prace  
2 mln 250 tys. zł, podczas gdy 
Powiat Pszczyński, który jest wła-
ścicielem drogi i odpowiada za jej 
utrzymanie – 120 tys. zł.

Prace rozpoczną się w ciągu 
najbliższych tygodni i potrwają do 
października. bs

Ulubionym miejscem pawłowi-
czan na niedzielne spacery jest Park 
Księdza Profesora Stanisława Pisarka. 
– Często tutaj przychodzę. Jest ładnie 
i czysto, a moja kilkumiesięczna córka 
chętnie tutaj zasypia – mówi Nata-
lia Wojtaszek, młoda mieszkanka 
Pawłowic.     

W parku zakwitły już krokusy, 
niedługo rozwiną się pąki tulipanów. 
Zieleni się trawa, jest coraz cieplej. 
Wraz z nastaniem wiosny Gmina 
pięknieje. Zmianę można również 
zaobserwować w zachowaniu ludzi. 
Coraz więcej osób spaceruje, uśmie-
cha się. Bez wątpienia u pawłowiczan 
uwidacznia się wiosna w sercach.

Sabina Bartecka
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Ania Grabarczyk i Natalia Wojtaszek na wiosennym spacerze w parku.
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firma Wypasione Ogrody, również  
z Pawłowic. Natomiast zakład pana 
Orlika będzie dbał o teren znajdujący 
się przy nowym placu zabaw na osie-
dlu. - Obowiązkiem firm będzie cotygo-
dniowe koszenie, nawożenie trawników, 
pielęgnowanie kwietników – mówi Kry-
styna Batko z Urzędu Gminy. - Utrzy-
manie prowadzone jest na skwerach, 

Dobra wiadomość: trwają wio-
senne porządki, na ulice Pawłowic 
wyjechały zamiatarki, w parku 
przycinane są krzewy. Przetarg 
na dbanie o czystość i stan zieleni  
w centrum Pawłowic ogłaszany jest 
raz na dwa lata. Do tej pory była to 
firma Tomasza Orlika z Pawłowic, od 
tego roku dbałością o zieleń zajmie się 

alejkach i placach zabaw. Podstawowy 
zakres obowiązków obejmuje: bieżące 
koszenie traw, zgrabienie i wywiezienie 
skoszonej trawy, przycinanie krzewów, 
ale również dbałość o strumyk płynący 
w Parku Księdza Profesora Stanisława 
Pisarka i oczyszczanie fontanny znaj-
dującej się na rynku.

- Przycięliśmy już wszystkie krzewy, 
pograbiliśmy trawniki, w ostatnim tygo-
dniu kwietnia planujemy przystąpić do 
pierwszego koszenia – mówi Monika 
Piszczek-Brandys, właścicielka „Wy-
pasionych Ogrodów”.    

Coraz piękniejsze są także poszcze-
gólne sołectwa naszej gminy. Dba-
łością o rabaty z kwiatami i skwery 
zajmują się służby komunalne naszej 
gminy. - W naszym sołectwie został 
zagospodarowany teren przy drodze na 
Cieszyn, mamy również „Pole nadziei” 
obok Domu Strażaka – mówi sołtys 
Bogumiła Tekla. - Wieś pięknieje. To 
również zasługa mieszkańców, którzy 
dbają o czystość swoich posesji i naszej 
miejscowości. 

Sabina Bartecka
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Uczennica i nauczycielki szły na 
rekolekcje do pobliskiego kościoła. Od 
świątyni dzieliło je zaledwie kilkadzie-
siąt metrów, kiedy na przejściu dla 
pieszych wjechał w nie rozpędzony 
samochód. Dwie kobiety i dziewczyn-
ka zostały ranne, jedna z nauczycie-
lek cudem uniknęła zderzenia, gdyż  
w ostatniej chwili zdołała odskoczyć. 
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Sprawcą wypadku jest 43 –letni 
mieszkaniec Rudzicy, który jechał 
oplem agila od strony Cieszyna. 

– W tym miejscu ograniczenie prędko-
ści jest do 50 km na godzinę – wyjaśnia 
Piotr Sołtysik, komendant Komisaria-
tu Policji w Pawłowicach. – Nie wia-
domo co się stało. To nie jest przypadek 
młodzieńczej brawury. Kierowca nie 

pędził. Był trzeźwy. Jechał z nieznacznie 
przekroczoną prędkością. W tym miejscu 
widoczność jest bardzo dobra.

Przejście dla pieszych jest oznako-
wane, widać je z daleka. Tego dnia 
świeciło słońce. Było sucho, warunki 
do jazdy znakomite. – Miejsce nie jest 
niebezpieczne. To pierwszy wypadek  
w tym miejscu od wielu lat. Ulica 

Zjednoczenia jest kontrolowana przez 
nasze służby. Mieszkańcy wiedzą, że 
stoją tam  patrole drogówki - oznajmia 
asp. Karolina Błaszczyk, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji  
w Pszczynie. 

Do wypadku jednak doszło i teraz 
policja musi ustalić, dlaczego wy-
darzyła się taka tragedia. – Musimy 
wziąć pod uwagę wiele czynników, czy 
coś się stało z autem, czy sprawca za-
słabł? Mężczyzna tłumaczył się, że nie 
zauważył grupy. Jak to jest możliwe? 
Czy oślepiło go słońce. To wszystko wy-
każe prowadzone dochodzenie. Sprawca 
ma prawo jazdy wydane bezterminowo   
– mówi dalej.     

Dziewczynka potrącona na przej-
ściu jest uczennicą drugiej klasy. Do 
kościoła szła razem ze swoją starszą 
siostrą. Kiedy uderzył w nią samo-
chód, prowadziła rower. Agatka jest 
w ciężkim stanie. Została przewie-
ziona do szpitala w Ligocie. Przez 
pierwsze dni utrzymywana była  
w stanie śpiączki farmakologicznej. 
Odzyskała już przytomność i roz-
poznała swoją mamę. W szpitalu  
w Jastrzębiu-Zdroju przebywa dy-
rektorka szkoły. Przeszła operację, 
ale jej życiu nic nie zagraża. Druga  
z kobiet po kilkudniowym pobycie  

w szpitalu jest już w domu. 
W Szkole Podstawowej nr 1  

w Pawłowicach wszyscy są w szoku. 
– Uczniowie, nauczyciele, rodzice –każdy 
jest wstrząśnięty tym, co się stało – 
mówi Iwona Gałuszka, która zastę-
puje panią dyrektor. – Takiej tragedii 
w naszej szkole jeszcze nigdy nie było. 
Dlatego staraliśmy się zapewnić pomoc 
psychologiczną zarówno dzieciom, jak  
i rodzicom. W naszej szkole były panie  
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicz-
nej. Następnego dnia po wypadku na-
uczyciele i wychowawcy przeprowadzili 
pogadanki w klasach. Mówili o bezpie-
czeństwie, starali się również uspokoić 
uczniów, przekazując im informacje  
o stanie zdrowia poszkodowanych.    

Obecnie prowadzone jest docho-
dzenie. Sprawcy wypadku grozi  
8 lat więzienia. Zarzuty, jakie usłyszy 
w dużej mierze zależeć będą od stanu 
zdrowia poszkodowanych. - Nadal 
przesłuchiwani są świadkowie tego zda-
rzenia. Prosimy wszystkich o informacje, 
które pomogą ustalić przebieg wypadku 
- mówi Karolina Błaszczyk. - Informa-
cje, które zbierze policjant prowadzący 
dochodzenie, zostaną przekazane do 
prokuratury. Jeżeli będzie taka potrzeba, 
sprawa zostanie przekazana biegłym.  

Sabina Bartecka

Sprawozdanie z działalności 
Rady Sołeckiej przedstawił sołtys 
Andrzej Szaweł. Był to pierwsze 
sprawozdanie sołtysa, który objął 
swoją funkcję podczas wyborów  
w styczniu ubiegłego roku.  
– W ciągu roku odbyło się 16 zebrań 
rady sołeckiej – mówił sołtys. – Od 
samego początku zabiegałem o to, aby 
w budynku OSP czynne było moje biuro. 
Udało się je otworzyć 7 lutego. Taka 
forma sprawowania urzędu spotkała 
się z dużą aprobatą mieszkańców, 
którzy mogą tutaj zgłaszać swoje 
problemy, uwagi oraz propozycje robót. 
Dodam, że w 2011 roku moje biuro 
odwiedziły aż 383 osoby.

Pierwszym sprawdzianem dla 
nowego sołtysa były dożynki gmin-
ne. Z tego egzaminu wywiązał się 
znakomicie. Natomiast uwzględnia-
jąc sprawy poruszone przez miesz-
kańców, Rada Solecka opracowała 
plan zadań do realizacji w latach 
2012- 2015. W planie znalazło się 
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m.in. wykonanie parkingu w cen-
trum sołectwa, wybudowanie bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią obok 
szkoły, wykonanie trybun dla kibi-
ców i zadaszenia dla zawodników 
przy boisku do piłki nożnej. Rada 
Sołecka będzie również wnioskować 
o plac zabaw obok boiska, scenę na 
występy przy sali gimnastycznej 
oraz remonty następujących ulic: 
Kościelnej, Stawowej, Boryńskiej, 
Borki, Drozdów oraz Ks. Miczka.

Urząd Gminy w 2011 roku zre-
alizował na terenie sołectwa takie 
inwestycje, jak: przebudowa ul. 
Łąkowej, zakup samochodu dla OSP, 
przebudowa wodociągu na ul. Ko-
ścielnej, budowa placu zabaw przy 
szkole, dokonano również zmian  
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.  

W 2012 roku przewiduje się na 
terenie sołectwa wykonanie pro-
jektów: przebudowy ul. Kościelnej, 
ul. Drozdów, budowy parkingu  

Niektórzy uczniowie nie muszą 
pisać sprawdzianu. To laureaci ku-
ratoryjnego konkursu, olimpiady 
przedmiotowej lub zdobywcy  tytułu 
finalisty konkursu przedmiotowego. 
Otrzymują oni zaświadczenie o uzy-
skaniu maksymalnego wyniku.

Czy sprawdzian był trudn y, czy 
łatwy? Zapytaliśmy o to uczniów  
z Warszowic. Test w tej szkole pisało 
21 osób. W opinii szóstoklasistów 
sprawdzian był raczej trudny, nie-
którzy mówili, że wręcz „straszny”, 
szczególnie matematyka. Język polski 
określili jako łatwy. – Matematy-
ka była znacznie trudniejsza niż na 
sprawdzianie próbnym – mówi Patryk 
Machoczek. 

Ania Borska przyznaje, że kłopot 
sprawiło jej zadanie z drewnianym 
klockiem w kształcie sześcianu. 
Dwie sąsiednie ściany klocka były 
pomalowane na zielono, a pozostałe 
na żółto. Następnie klocek rozcięto 
na osiem jednakowych małych sze-

Sprawdzian 
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ścianów i trzeba było policzyć, ile 
małych sześcianów ma tylko jedną 
ścianę pomalowaną na zielono? I ile 
małych sześcianów ma trzy ściany 
pomalowane na żółto?. 

Dominika Goraus  mówi, że oprócz 
zadań zamkniętych, były także zada-
nia otwarte.  – Trzeba było obliczyć, ile 
trwało skanowanie jednej strony tekstu, 
jeżeli wiadomo, że skanowanie 25 stron 
trwa 15 minut. 

Uczniowie pisali także teksty na 
określony temat. Była to prosta in-
strukcja przygotowania czekolady 
do picia oraz krótkie opowiadanie  
o kimś, kto zrobił miłą niespodziankę 
swoim domownikom. 

Sprawdzian szóstoklasistów był 
pierwszym poważnym egzaminem 
13-latków w życiu. Wynik testu 
ma pokazać stan wiedzy oraz ma 
być wskazówką na temat szkolnych 
braków, zaległości i potrzeby ich nad-
robienia. Uczniowie dowiedzą się ile 
zdobyli punktów 22 czerwca. 

Sabina Bartecka
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w centrum oraz remontu ul. Sta-
wowej, budowy odcinka kanali-
zacji sanitarnej przy ul.  Łąkowej. 
Zostanie uchwalony miejscowy  
plan zagospodarowania przestrzen-
nego i będą wymienione niektó-
re wiaty przystankowe. W pla-
nach jest opracowanie projektów 
budowy ścieżki rowerowej przy  
ul. Boryńskiej oraz oświetlenia przy 
ul. Spokojnej.

Pytania mieszkańców zgłoszo-
ne podczas zebrania dotyczyły 
m.in. masztu telefonii komórkowej 
przy ul. Boryńskiej, remontu ul.  
Nad Młynką, uporządkowania 
budynku po nieczynnym zajeź-
dzie przy ul. Żorskiej oraz budo-
wy dróg gospodarczych. Jeden  
z mieszkańców pochwalił pomysł 
przeprowadzania zbiórki popiołu. 
Poprosił jednak aby kontenery były 
zamykane, co zabezpieczy je przed 
zaśmiecaniem. 

Sabina Bartecka 
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Nawet najlepszy pomysł na biznes może spalić 
na panewce, jeżeli nie przeanalizujemy wszystkich „za”  
i „przeciw”. Konieczny jest biznesplan. Co to jest? To niezbędny dokument 
potrzebny do prowadzenia firmy, będący streszczeniem opisu działalności. 
Odpowiada na pytania: kto, co, gdzie, jak i za ile. Służy do oszacowania 
szans i ryzyka, obliczenia kosztów i przychodów, określa cele działania 
w ciągu najbliższego roku i w dalszej perspektywie. Biznesplan potrzebny 
jest również we wszelkich staraniach o dofinansowanie: z urzędu pracy, 
dotacji unijnych, funduszy pożyczkowych. Wzory dokumentu można 
znaleźć na stronach internetowych. 
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Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach od 1990 reprezentuje 
interesy zrzeszonych przedsiębiorców. Jest jedną z największych 

organizacji samorządu gospodarczego w Polsce, skupia blisko 350 
firm członkowskich. Głównym kierunkiem jej działalności jest pomoc 
polskim przedsiębiorcom w funkcjonowaniu na rynkach zjednoczonej Eu-
ropy oraz rozwój przedsiębiorczości w regionie. RIG organizuje wymiany 
młodzieży, spotkania biznesowe, kojarzy międzynarodowych parterów 
biznesowych, świadczy usługi tłumaczeniowe oraz promuje wydarzenia 
dziejące się w regionie na swojej stronie internetowej www.rig.katowi-
ce.pl. Tam też znajdują się informacje na temat Izby oraz programów 
pomocowych dla przedsiębiorców. Kontakt tel. 32/ 35 11 180. W maju 
2006 roku została powołana Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Pawłowicach. Zrzesza kilkanaście firm prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie naszej gminy. Aby zostać Członkiem Izby, należy 
wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę. Prezesem Delegatury jest 
Eugeniusz Piechoczek.

Biznesplan to podstawa!

Poziom przedsiębiorczości, mierzony liczbą firm na tysiąc mieszkańców 
w Polsce, znajduje się na poziomie nieco poniżej średniej UE (40 do 42). Tak 
wynika przynajmniej z raportu o stanie sektora małych i średnich przed-
siębiorstw opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Najbardziej przedsiębiorczym w tym ujęciu narodem w Unii Europejskiej 
jest Portugalia – 80, Grecja – 74 i Włochy – 65, najmniej: Słowacja – 11,5  
i Rumunia – 10. Lepszy od średniej UE wynik jako kraj osiągamy pod wzglę-
dem dwóch innych wskaźników mierzących poziom przedsiębiorczości – 
odsetka osób dorosłych, które założyły własną firmę lub podejmują działania  
w tym kierunku oraz odsetka osób, którzy preferowałyby własną działal-
ność gospodarczą (odpowiednio 14 proc. do 12 proc. i 49 proc. do 45 proc.).

Jedyna w gminie 
drukarnia 

Bracia Jarosław i Grzegorz Grudz-
ka mają głowę do interesów i nie 
boją się wyzwań. Wyznają zasadę, 
że największym ryzykiem jest brak 
podjęcia ryzyka. - Jeżeli ma się jakiś 
pomysł, należy go realizować. Życie jest 
zbyt krótkie, żeby czekać z wdrażaniem 
planów w życie – przyznaje Grzegorz 
Grudzka.

Oni postawil i  wszystko na 
jedną kartę. - Na razie wszystko 
wskazuje na to, że to był dobry krok  
– uśmiecha się właściciel. Przyznaje, 
że razem z bratem już od dawna 
mieli wspólny pomysł na firmę. 
– Najpierw zainwestowaliśmy w branżę 
gastronomiczną. Prowadziliśmy restau-
racje i kawiarnie. W sumie było to pięć 
lokali w Jastrzębiu i w Pawłowicach 
– mówi. - Kiedy interes stał się mniej 
dochodowy, postanowiliśmy wrócić do 
pomysłu, który chodził nam po głowie 
już od dłuższego czasu i otworzyć agen-
cję reklamową. 

Otwarcie nastąpiło w październiku 
2009 roku. – Najpierw była to tylko 
agencja, ale postanowiliśmy pójść dalej 
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A więc murarz na pewno zechce założyć firmę budowlaną, mechanik  otworzy warsztat, a zegarmistrz zajmie się 
naprawą zegarków. Jednak czasem pomysł rodzi się przypadkiem. 

i zainwestować we własną drukarnię. 
W grudniu zakupiliśmy czterogłowico-
wy ploter, który zapewnia nam bardzo 
dobre osiągi druku. Działamy już ponad 
2 lata i muszę przyznać, że mamy coraz 
więcej zleceń. 

W drukarni znajdującej się na 
rynku w Pawłowicach 
można zamówić wi-
zytówki, reprodukcje 
fotograficzne, plaka-
ty, banery zewnętrzne 
oraz grafikę samocho-
dową. W ofercie znaj-
duje się także oklejanie 
wszelkiego rodzaju po-
jazdów. – Realizujemy 
kampanie reklamowe, 
wykonujemy projekty 
graficzne, projektujemy 
strony internetowe oraz 
zajmujemy się fotografią 
reklamową.

Firma cały czas się 
rozwija.  Już za miesiąc 
właściciele chcą urucho-
mić sklep internetowy, 
w którym można bę-
dzie zamawiać zdjęcia 

Założyły kwiaciarnię 
z charakterem

Urszula Ogierman i Weronika Ru-
dol mieszkają w Pielgrzymowicach. 
Są bratowymi, które łączy arty-
styczna dusza i wspólny biznes. 27 
lutego zrealizowały swoje marzenie  
i otworzyły w Pielgrzymowicach 
przy ul. Zebrzydowickiej kwiaciar-
nię „Retro”. – Już jako kilkuletnia 

wielkoformatowe, naklejki na ścianę 
i podłogę, fototapety oraz grafikę. 
Wybór wzorów będzie ogromny. 
Przymierzają się również do zadru-
kowywania wykładzin do pokojów 
dziecięcych i innych pomieszczeń  
w domu lub w firmach.     

dziewczynka lubiłam układać kwiaty w 
wazonie. Ze spacerów zawsze wracałam 
z naręczem gałązek i innych leśnych 
skarbów. Tworzyłam z nich przeróżne 
kompozycje – opowiada Urszula. – 
Marzenie o założeniu własnej kwiaciarni 
tkwiło we mnie przez 15 lat. Zanim 
udało mi się je zrealizować, najpierw 
pracowałam w sklepie wielobranżowym 
– sprzedawałam bieliznę, odzież dziecię-
cą, pracowałam w kwiaciarni. Jak tylko 

dowiedziałam się, że jest pomieszczenie 
do wynajęcia w centrum Pielgrzymo-
wic, nie namyślałam się długo. Byłam 
pewna, że przyszedł mój czas, i że teraz 
albo nigdy.

Do prowadzenia kwiaciarni po-
trzebowała jednak zaufanej osoby. 
Wtedy pomyślała o swojej bratowej. 
– Niedawno urodziłam dziecko, nie 
pracowałam zawodowo, to był dobry 
moment, aby coś ze swoim życiem zrobić. 
Od razu powiedziałam „tak” – przyzna-
je Weronika. 

Pierwsze dni po otwarciu wspomi-
nają jako wielką radość. – Cały czas się 
uśmiechałyśmy. Byłyśmy przeszczęśliwe, 
że udało nam się stworzyć klimatyczne 
miejsce, do którego ludzie lubią zaglądać. 
Cieszymy się, że mieszkańcy przychodzą 
do nas nie tylko po kwiaty i bibeloty do 
swojego domu, ale także aby porozma-
wiać, i jak mówią: „Nacieszyć oczy”. 
To niesamowite, ale niektórzy przyno-
szą nam nawet prezenty. Dostałyśmy  
z okazji otwarcia bombonierkę, pudełko 
z grosikiem, jedna pani obiecała, że zrobi 
nam firanki, bo będą pasowały do wy-
stroju naszej kwiaciarni – opowiadają. 
– To cudowne uczucie, kiedy marzenia 
się spełniają.  bs

Nie jest łatwo znaleźć ciekawą pracę, jeszcze trudniej wymyślić, co 
chciałoby się robić. Dlatego za pracą wyjechałam do Irlandii. Tam byłam 
kelnerką, a mój mąż znalazł zatrudnienie jako dżokej w stadninie koni.  
Postanowiliśmy wrócić do Polski, kiedy Jakub doznał poważnej kontuzji. 
Przez pierwsze lata po powrocie do Warszowic nie pracowałam. Zajmo-
wałam się wychowywaniem syna. Pomysł na biznes wziął się chyba  
z nudów. Któregoś dnia odwiedziła mnie koleżanka. Zainteresowały  
mnie jej kolczyki. Pomyślałam, że mogłabym takie robić. Zaczęłam 
szukać informacji w Internecie, żeby dowiedzieć się, jak je wykonać. 
Spróbowałam i udało się. Spływały zamówienia, interes się rozkręcał. 

Mam wykształcenie pedagogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że 
będę zajmować się produkcją biżuterii. A jednak! To chyba dlatego, że 
nie lubię się nudzić. Kolorowe kolczyki, bransoletki sprzedaję wśród 
znajomych, ale najwięcej nabywców znajduję na portalu aukcyjnym. 
To fajne uczucie, kiedy to, co robię, podoba się innym. Pozytywne opinie 
cieszą i mobilizują.
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Poczta zawieszona do odwołania

Od 2 kwietnia zamknięta jest poczta w Golasowicach. Taką decyzję 
podjęło kierownictwo Poczty Polskiej. Powód? Dotychczasowy ajent nie 
przedłużył umowy.  – Zrezygnowałam z powodu opłaty wprowadzonej za 
zamknięcie placówki. Miałam płacić 30 zł kary za każdy dzień nieobecności  
w pracy – wyjaśnia Aneta Folwarczny, która prowadziła w Golasowicach 
agencję pocztową. – Nie mam nikogo na zastępstwo, w praktyce oznaczało to 
dla mnie, że nie mogę chorować, iść z dzieckiem do lekarza, ani jechać na wa-
kacje. Nie zarabiałam kokosów, dlatego przy takiej karze prowadzenie agencji 
po prostu przestało mi się opłacać. 

Kierownictwo Poczty postanowiło zawiesić działalność placówki aż do 
odwołania. Przeciwko takiej decyzji protestowała Rada Sołecka Golasowic, 
która wystosowała w tej sprawie pismo. – Nasza poczta obsługuje nie tylko 
mieszkańców Golasowic, ale również Jarząbkowic i Pielgrzymowic – mówi 
sołtys Bogumiła Tekla. – Z placówki korzystają także działające na naszym 
terenie firmy, szkoły i przedszkola. Na pewno poczta jest w naszym sołectwie 
potrzebna. 

Agencja pocztowa działała w Golasowicach od 2008 roku. – Przez 
pierwsze dwa lata klientów było mało, za to później zainteresowanie placówką 
gwałtownie wzrosło. Każdego dnia z usług poczty korzystało co najmniej 20 
osób – wyjaśnia Aneta Folwarczny. – Teraz wszyscy będą musieli jechać do 
Pawłowic. 

W dalszym ciągu działa jednak sklep z artykułami papierniczymi i bi-
blioteka, które pani Aneta prowadziła razem z agencją pocztową. Liczymy 
jednak na to, że dyrekcji Poczty Polskiej i ajentowi uda się zawrzeć porozu-
mienie, i poczta znowu będzie otwarta. Będziemy tej sprawie się przyglądać. 
W kolejnym wydaniu gazety przedstawimy stanowisko Poczty Polskiej.     

W kolejnych wydaniach gazety 
opowiadają o swoich marzeniach, po-
kazują jak nie zrezygnować z siebie, 
skąd czerpać  inspiracje i pomysły na 
swoją działalność. Są wyjątkowe… , 
bo konsekwentnie podążają do celu, 
integrując wieś.

Kolejną naszą rozmówczynią jest 
Janina Barchańska, szefo-
wa Koła Gospodyń Wiejskich  
z Pie lgrzymowic,  matka 
dwóch dorosłych już synów, 
a także szczęśliwa babcia sied-
miorga wnucząt. – Najstarszy 
wnuk ma 20 lat, a najmłodszy 
10 miesięcy. Jak się wszyscy 
zjadą, to jest wesoło – śmieje się. 

Nasza bohaterka to także 
działaczka społeczna, człon-
kini Kółka Rolniczego, Koła 
Emerytów i Stowarzyszenia 
Społeczno - Kulturalnego Ka-
rola Miarki. 

Rodzice pani Janiny przy-
byli na teren naszej gminy 
z pobliskiego Strumienia  
w 1954 roku. Zamieszkali  
w Pielgrzymowicach i rozpo-
częli na nowo budować swoje 
życie. – Kiedy miałam 5 lat 
zostaliśmy wysiedleni i przepro-
wadziliśmy się do Pielgrzymo-
wic. Cała moja rodzina została 
jednak w Strumieniu. Dlatego 
cały czas mnie tam ciągnie, 
chociaż mój dom znajduje się  
w bardzo malowniczej okolicy. Jest to 
jedno z fajniejszych miejsc w Pielgrzy-
mowicach.

Z działalnością kobiet miała do 
czynienia od najmłodszych lat. – Po 
przeprowadzce do Pielgrzymowic moja 
mama, dotąd zajęta domem i gospo-
darstwem, stała się bardzo aktywna. 
Założyła koło emerytów i Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Tą chęć pracy społecznej 
odziedziczyłam chyba po niej – przy-
znaje. – Mnie też stale nosi, nie lubię 
bezczynnie siedzieć w domu. 

Jako kilkuletnia dziewczynka, 
a później nastolatka obserwowała 
działalność kobiet zrzeszonych w kole 
gospodyń. – Panie garnęły się wtedy 
do koła. Odbywały się kursy szycia, 
gotowania, pieczenia ciast – mówi.  
– Podobało mi się to, co widziałam. Panie 
były bardzo zżyte. Uczyły się robić bigos, 
gulasz. Stale coś pichciły. Kiedyś nawet 
jabłecznik, który po wyjęciu z pieca dały 
na parapet do schłodzenia, dziwnym 
trafem zniknął. Chyba komuś przyszła 
na niego ochota – śmieje się.  

Jako nastolatka marzyła o tym, 
aby zostać fryzjerką. – Wtedy był  
w Pielgrzymowicach tylko jeden autobus  
w ciągu dnia – do Pszczyny. Do szkoły 
w Żorach nie miałabym jak dojechać, 
dlatego poszłam do szkoły rolniczej, 
która w tamtym czasie powstała w na-
szej wsi – wspomina. – Po ukończeniu 
szkoły założyłam rodzinę. Wyszłam 
za mąż w wieku 18 lat. W tym roku 
razem z mężem będziemy obchodzić 
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45-lecie małżeństwa. Mój mąż bardzo 
mnie wspiera w działalności społecznej, 
mogę liczyć na jego pomoc i poradę. Przez 
wiele lat pracował na kopalni, a dziś 
górnikami są nasi dwaj synowi. Moja 
działalność społeczna zaczęła się, kiedy 
młodszy syn poszedł do przedszkola. 
Zostałam przewodniczącą komitetu 

rodzicielskiego, zaczęłam organizować 
zabawy z muzyką. 

Pani Janina została zauważona we 
wsi i kiedy ówczesna przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich musiała 
zrezygnować z piastowania tej funk-
cji, na swoją następczynię wyznaczy-
ła właśnie ją. – To miało być zastępstwo 
na rok, a trwa już 32 lata – śmieje się. 

Najtrudniejsze w tamtym czasie 
okazało się rozprowadzanie kurcząt. 
Tylko koła gospodyń wiejskich mogły 
sprzedawać pisklęta. Pani Janina jeź-
dziła więc po nie swoim samochodem 
– przywoziła 3 tys. piskląt. I tak trzy 
razy w roku. – Kartony z kurczętami 
stały dosłownie w całym domu, we 
wszystkich pokojach, na podłodze, łóż-
ku, nie miałam ich już gdzie stawiać. 
Kurczęta wychodziły z kartonów, trzeba 
było je łapać - opowiada.  

Jak mówi, to był trudny czas także 
dlatego, że dzieci były małe, a ona 
pracowała wtedy w domu – zajmo-
wała się chałupnictwem. -  Wykańcza-
łam zamki błyskawiczne – opowiada. 

�	���@
���������4�	���	��������
���	�������������
��
��
����	+4����
� �
A	��������
���������������.���
���#����#��	����	�
������
������
�.�
-
�������	�
�����	�
��������������
��	����
���
�	���.
���������	�����
��
����	�
4����������.�
�������
���
���4����������	�����
����	�	+�
 ��

– Potrafiłam zrobić do 200 zamków  
w ciągu dnia. Pracowałam wcześnie 
rano, kiedy dzieci spały lub kiedy były 
w szkole na lekcjach. Zamkami zajmo-
wałam się przez 5 lat aż do rozwiązania 
firmy. 

Później była szefową kuchni  
w nowej szkole w Pielgrzymowicach, 

pracowała również w Domu 
Pomocy Społecznej w Pielgrzy-
mowicach.          

Pani Janina jest uparta  
w dążeniu do celu i konse-
kwentna. Na co dzień po-
godna, uśmiechnięta, służąca 
dobrą radą i pomocą. Miesz-
kańcy chętnie otwierają drzwi 
swoich domów, gdy puka do 
nich Janina Barchańska - po 
prostu „pani Janka”. Doce-
niają jej działalność, bo dzięki 
Kołu Gospodyń Wiejskich 
mieszkanki Pielgrzymowic 
odnajdują sens i wartość bycia 
razem, zaczynają, jak to kiedyś 
powszechne było na wsiach, 
spotykać się, pomagają sobie 
nawzajem. - Sama bym jednak 
niczego nie wskórała. Mam do 
pomocy wspaniałe panie. Zawsze 
mogę na nie liczyć – przyznaje.  

Dzięki KGW popularne sta-
ły się organizowane w Domu 
Strażaka biesiady andrzejkowe 
przy muzyce. Zabawy te są 
wielką atrakcją dla mieszkań-

ców, którzy bardzo chętnie w nich 
uczestniczą, śpiewając śląskie pieśni. 
Koło organizuje zabawy taneczne, 
spotkania z okazji Dnia Kobiet. Człon-
kinie KGW zajmują się również orga-
nizacją wycieczek i pielgrzymek. Od 
listopada 2010 roku koło działa jako 
stowarzyszenie. To pierwsze KGW 
w naszej gminie, które odważyło się 
zarejestrować w sądzie. - Teraz łatwiej 
będzie nam pozyskać pieniądze na or-
ganizację imprez i kursów – przyznaje.    
Kluczem do sukcesu jest współpraca 
lokalna. Pani Janina należy do Stowa-
rzyszenia Karola Miarki, koła emery-
tów i kółka rolniczego, współpracuje 
aktywnie ze szkołą, dba również  
o dobre kontakty z Ochotniczą Strażą 
Pożarną oraz panią sołtys. Regularnie 
uczestniczy w zebraniach wiejskich. 

Nie ma w Pielgrzymowicach 
osoby, która nie znałaby Janiny 
Barchańskiej. Ma tutaj rodzinę, przy-
jaciół, dobrych sąsiadów i całe pokole-
nia byłych i obecnych członkiń KGW.

Sabina Bartecka

Gmina wspiera działalność 
stowarzyszeń i klubów sportowych 

Urząd Gminy Pawłowice przyznał dotacje celowe na szkolenie dzieci  
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez spor-
towych, zajęć sportowych dla osób dorosłych oraz organizację kursów  
i warsztatów o tematyce kultury i sztuki. To już drugie w tym roku roz-
danie środków z budżetu gminy dla klubów sportowych i stowarzyszeń.

Większość środków została rozdysponowana na początku roku. Zło-
żono jednak nowe wnioski na organizowanie zadań publicznych, dlatego 
Gmina ponownie ogłosiła konkurs. Swoje propozycje sportowo -kulturalne 
zgłosiły trzy kluby i dwa stowarzyszenia. Wszystkie otrzymały dotacje 
na realizację zadań publicznych określonych w „Programie współpracy 
Gminy Pawłowice na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”. 

Na szkolenie dzieci i młodzieży LKS Krzyżowice otrzymał 7,7 tys. zł, 
MKS Promyk – 18 tys. zł, a KS Warszowice – 11 tys. zł.  Krzyżowickie ”Ak-
tywne kobiety na rzecz rozwoju wsi” planują zorganizować rajd górski. 
Na ten cel pozyskały dotację  – prawie 4 tys. zł. Natomiast Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Warszowic – niecałe 2 tys. zł przeznaczy na organizację 
zajęć, kursów i warsztatów.  W zakresie organizacji zajęć sportowych dla 
osób dorosłych (aerobik) przyznano niecałe 6 tysięcy na zajęcia prowadzone 
przez stowarzyszenia w Krzyżowicach oraz Warszowicach. 
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Prawo nie przewiduje laminowania dowodu
Dowód osobisty to forma spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.  

Zawiera, wynikające z przepisów prawa, dane osoby oraz elementy za-
bezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem. Przepisy 
prawa nie przewidują laminowania dowodu. Oklejenie, ofoliowanie lub 
laminowanie dowodu osobistego w sposób trwały, stanowi przeszkodę 
w jego weryfikacji. Dlatego dokument taki uznaje się za uszkodzony, 
podlegający wymianie.
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Na jarmarku wielu było wystawców, którzy prezentowali artykuły 
radujące oko. Wśród nich byli producenci biżuterii, wikliny i niezwykłych 
produktów z filcu. Trzecioklasiści z gimnazjum w Pielgrzymowicach na 
swoim stoisku wystawili prace, które wykonali na zajęciach technicznych. 
– Mamy kolczyki i korale z filcu, szmaciane lalki oraz biżuterię wykonaną z mo-
deliny – opowiadają Paulina Smoleń, Magdalena Paraluk i Żaneta Ulbrich. 
– Hitem są wyglądające jak dredy korale z filcu.
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Maskotką jarmarku był Wielka-
nocny Zajączek. Pluszowy strój tego 
sympatycznego zwierzaka, bez którego 
żadne dziecko nie wyobraża sobie świat, 
przywdziała Beata Pogoda z Pawłowic. 
– Wszyscy bardzo fajnie reagowali na mój 
widok. Najbardziej cieszyły się dzieci. Dla 
nich miałam czekoladki.

h�� 
��������
����$���	��"

Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się warsztaty plastyczne 
odbywające się w świetlicy GOK pod okiem instruktorki Agnieszki Kornas-
-Wiśniewskiej. Dzieciaki same lub z pomocą mamy wykonywały wielkanoc-
ne jajka metodą decupage’u oraz robiły z gałązek świąteczne ozdoby na okno. 
W zajęciach wzięło udział ponad 20 dzieci. – Pomysłowy ten jarmark. Dużo 
fajnych rzeczy można się nauczyć – przyznały Mariola Pisarek i Patrycja Pojda.
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W niedzielę, 1 kwietnia termome-
try wskazywały ledwie kilka stopni 
powyżej zera. Jednak na placu przy 
Gminnym Ośrodku Kultury stawili 
się wszyscy wystawcy, którzy zade-
klarowali udział w Jarmarku. Były 
to m.in. Koła Gospodyń Wiejskich  
z Warszowic i Golasowic, gimnazja-
liści z Pielgrzymowic oraz twórcy  
z okolicznych miejscowości. 

Otwarcia jarmarku dokonał wójt 
Damian Galusek, który powiedział: 
- Cieszę się, że tak wiele osób przyszło 
dziś na jarmark. To świadczy o tym, 
że kiermasz jest potrzebny i wpisał 
się w tradycję imprez organizowanych  
w gminie Pawłowice. IV Jarmark Wiel-
kanocny uważam za otwarty.

Dopisały także zespoły arty-
styczne, które z okazji Jarmarku 
przygotowały świąteczny wy-
stęp. Na początek zaprezentowały 
się mażoretki z grupy działającej 
przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
Dziewczynki od kilkunastu miesię-
cy trenują pod okiem Kai Skórskiej. 
Żonglując pałeczkę mażoretkową 
wykonały widowiskowy układ 
taneczno-marszowy. Dziewczy-
ny zrobiły niesamowite postępy, 

aż dech zapierało, kiedy patrzyło 
się na to, co już potrafią. Nic więc 
dziwnego, że z miejsca podbiły serca 
zgromadzonych na kiermaszu ludzi.  
– Są świetne. Ja też tak chcę. Ale one są 
pięknie ubrane – mówiła stojąca obok 
kilkuletnia dziewczynka.  

Na scenie ustawionej przy wejściu 
do GOK zaprezentowali się także 
w świątecznym programie zespół 
Margo działający przy Osiedlowym 
Domu Kultury oraz grupa wokalna 
„eM” z Gminnego Ośrodka Kultury. 
Do tradycji pawłowickich jarmar-
ków należą także występy pod-
opiecznych Domu Pomocy Społecz-
nej. W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
wielkanocne pieśni. – Ten występ dla 
naszych dziewczyn jest bardzo ważny 
– przyznała siostra przełożona. – One 
przygotowują się do niego przez kilka 
miesięcy i bardzo się cieszą, że mogą 
wystąpić przed publicznością, a kiedy 
jeszcze słyszą brawa…

W takiej wielkanocnej atmosferze 
pawłowiczanie oglądali stoiska zain-
teresowani tym, co prezentują i mają 
do sprzedania wystawcy, biorący 
udział w jarmarku. Było w czym 
wybierać. Wystawców było więcej 

niż w latach ubiegłych. Szersza 
w związku z tym była też oferta. Na 
miejscu można było kupić miody, 
wędliny, różne rodzaje pieczywa. 
Były także wyroby z filcu, wikliny, 
własnoręcznie wykonana biżuteria 
oraz sadzonki drzewek.                  

- Przychodzę tu za każdym razem. 
Co roku dokupuję pisanki do swojej 
kolekcji. W ten sposób mam już spo-
ry, świąteczny koszyk kolorowych jaj  
– mówi Irena Pojda z Pawłowic.

Na miejscu skosztować moż-
na było pysznego żurku, wielka-
nocnego kołocza i pysznej babki. 
Mieszkańcy opuszczali jarmark  
w radosnej atmosferze świąt, nie-
którzy również bogatsi o prezenty, 
wylosowane w czasie jarmarku.  
Wielkanoce kramy czynne były aż 
do Wielkiego Czwartku. 

Organizacji jarmarku podjęły 
się dwa referaty Urzędu Gminy: 
Referat Infrastruktury Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Referat Promocji i Integracji Eu-
ropejskiej. Zaangażowali się również 
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna. 

Sabina Bartecka
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Poniedziałkowy jarmark za-
czął się wyjątkowo, bo od zajęć 
przygotowanych dla dzieciaków 
przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną. Przedszkolaki słuchały 
bajek, które czytał im zastępca 
wójta Marek Lucjan oraz dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
Przemysław Poloczek. Uczestni-
czyły w konkursach i zabawach. 
Rozwiązywały zagadki, szukały 
ukrytych czekoladowych jajek 
oraz śpiewały piosenki. Zabawa 
była przednia, a nagrody bardzo 
słodkie.
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4 kwietnia ponad 30 osób spotkało 
się na wspólnym śniadaniu wielka-
nocnym w restauracji „Koniczynka” 
w Pawłowicach. Organizacją poczę-
stunku dla swoich podopiecznych 
zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej. 
-  Na spotkanie zapraszamy osobiście. 
Wręczamy indywidualne zaproszenia. 
Reakcja jest bardzo pozytywna: wszy-
scy się cieszą, dopytują o szczegóły 
– mówi Maria Szczepańska z OPS 
Pawłowice.

W tym roku w spotkaniu wziął 
udział proboszcz ks. Florian Lu-
dziarczyk. Po odmówieniu krótkiej 
modlitwy powiedział do zgroma-
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dzonych: - Takie spotkania ubogacają 
wewnętrznie, bo służą wymianie do-
świadczeń. Cieszcie się i radujcie sobą. 
Możecie jeszcze wiele zrobić – mówił. 

Zastępca wójta Marek Lucjan 
pochwalił inicjatywę organizowania 
spotkań. – W święta nikt nie powinien 
być sam. Każdy potrzebuje rozmo-
wy, bliskości. Dziś możecie wspólnie 
posiedzieć przy wielkanocnym stole,  
w przyjemnej atmosferze – zauważył.        

Tak naprawdę suto zastawiony 
stół był dla samotnych i potrzebu-
jących mieszkańców naszej gminy 
tylko okazją do wspólnego spotka-
nia i szczerej rozmowy. Gdyby nie 

śniadanie, wielu z nich musiałoby 
zostać samotnie w czterech ścianach 
swojego mieszkania. – O tych spo-
tkaniach opowiadały mi już sąsiadki – 
przyznaje Krzysztof Głowala, który 
był tutaj po raz pierwszy. – Cieszę się, 
że dałem się namówić. Takie spotkania 
są bardzo potrzebne. Mieszkam sam,  
a święta powinno się spędzać wspólnie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
oprócz spotkań wielkanocnych or-
ganizuje także spotkania wigilijne. 
Odbywają się one zawsze na kilka 
dni przed świętami. Oprócz tego 
latem odbywają się spotkania przy 
ognisku. bs
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Pięknie zdobione jaja od wieków 
zdobią polskie stoły podczas Świąt 
Wielkanocnych. Do tradycji pisanek 
i dzielenia się święconym jajkiem 
nawiązuje co roku Gminny Ośro-
dek Kultury organizując konkurs 
plastyczny „Wielkanocne Jajo”.   
W tym roku zgłoszono 300 prac. 
Oceniano pomysłowość i oryginal-
ność pracy, dobór materiałów, wa-
lory artystyczne i estetyczne. 

Pomysłowość mieszkańców nie 
miała granic. Były jajka wykonane 
m.in. techniką batiku, z wyko-
rzystaniem bibułki, koralików, ale 
również ziaren kawy i płatków 
kukurydzianych. 

Startowano indywidualnie i ro-
dzinnie. Weteran konkursu i jego 
wielokrotny zwycięzca Leszek Mły-
narczyk z Pawłowic, tym razem 
wziął udział w rywalizacji razem  
z dziećmi.  – To córka namówiła mnie 
kiedyś do wzięcia udziału w konkur-
sie, a w tym roku dała się namówić 
mnie – przyznaje pan Leszek. – Córka 
i syn wykonali tradycyjne drapane 
pisanki. Natomiast ja staram się co 
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roku wymyślić coś nowego. Tym razem 
jest to „Męka Pańska” przedstawiona 
na pięciu jajkach gęsich. Pisanki są 
podświetlane, a poszczególne obrazy 
widać po włączeniu światła. Efekt 
jest imponujący, a wykonanie tego 
dzieła zajęło mieszkańcowi Paw-
łowic aż pół roku. Poniżej wyniki 
konkursu. bs

Kiedyś Baranek Wielkanocny był 
formowany z masła, później za-
częto wypiekać baranki z ciasta lub 
chleba, dziś robi się je praktycznie z 
wszystkiego. Przekonała się o tym 
Gminna Biblioteka Publiczna filia 
„Osiedle” w Pawłowicach, która 
zorganizowała konkurs plastyczny 
”Baranek Wielkanocny”. Wpłynęło 
kilkadziesiąt prac wykonanych 
przez przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych z Krzyżowic  
i Pawłowic. Dzieci wykazały się 
niezwykłą inwencją. Baranki zostały 
wykonane bowiem z kulek waty,  
z patyczków do uszu, siana, a nawet 
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z popcornu.
Komisja w składzie: Małgorzata 

Ferfecka, Monika Janecka – War-
dak oraz  Ksymena Glenc - Nowak 
wyróżniła prace: Wojciecha Bor-
giela, Dominiki Somerlik, Martyny 
Szewczyk, Julii Kamińskiej - ZSP 
Krzyżowice, Agaty Chroń, Zuzanny 
Gajewskiej, Wanessy Organ - SP nr 2 
Pawłowice, Kamili Moń, Anny Bier-
czak, Michała Stańka, Natalii Tobo-
rek, Kai Kusak - SP nr 1 Pawłowice, 
a także grupy Biedronek, Zajączków 
oraz Julii Bronny z Przedszkola 
w Modrzewiowym Ogrodzie. 

Sabina Bartecka
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Nagrody otrzymali: 
- przedszkola:  Grupa „Zajączki” 
z Przedszkola w Modrzewiowym 
Ogrodzie w Pawłowicach
- klasy 1- 3 szkoły podstawowej: 
Jakub Porwisz, Emilia Kubica, 
Agnieszka Masłowska
- klasy 4- 6 szkoły podstawowej: 
Zuzanna Daniluk, Natalia Serafi-
nowicz, Grzegorz Brandys, Kacper 
Łomozik, Tymoteusz Ćmiel
- gimnazja: Żaneta Szatkowska, 
Marta Król, Justyna Wituła 
- dorośli: Bernadeta Wydra, Renata 
Rokita, Marcin Młynarczyk, Karoli-
na Młynarczyk, Leszek Młynarczyk, 
wychowankowie Regionalnego 
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyj-
no – Wychowawczego w Pszczynie. 
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W turnieju uczestniczyli zwycięz-
cy eliminacji szkolnych – trzy osoby 
z każdej szkoły – łącznie 28 uczniów.  
Etap gminny, który odbył się 15 
marca w remizie strażackiej w War-
szowicach, podzielono na trzy kate-
gorie wiekowe: szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

- Zwycięzcy wykazali się dużą 
wiedzą i świetnym przygotowaniem – 
przyznaje inspektor ds. OSP w Urzę-
dzie Gminy Adam Muras, który jest 
również autorem testu. – Ciekawostką 
jest fakt, że aż siedem osób zdobyło 
podobną ilość punktów. Dogrywki jed-
nak nie musieliśmy robić, bo uczniowie 
uplasowali się poza czołową trójką.  
W przypadku pozostałych uczestników 
z wiedzą bywało różnie. 
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Osoby, które zajęły pierwszą  
i drugą pozycję z każdej grupy, za-
kwalifikowały się do eliminacji po-
wiatowych, które odbyły się 27 mar-
ca w Pszczynie. Podczas zawodów 
powiatowych wśród uczniów szkół 
podstawowych Jakub Goraus zajął 
drugie miejsce, Wojciech Wantuła był 
pierwszy w kategorii gimnazjalistów, 
a drugie miejsce uzyskał Bartłomiej 
Nogły. Dobrze w konkursie wypadli 
również uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych: Anna Lazar była druga, 
a Rafała Goraus trzeci. Na elimina-
cje wojewódzkie, które odbędą się  
14 kwietnia w Siewierzu, zakwalifi-
kował się Wojciech Wantuła, repre-
zentujący OSP Golasowice. 

Sabina Bartecka

Klasyfikacja końcowa:
- szkoły podstawowe: 1) Jakub Goraus, 2) Magdalena Muras, 
            3) Szymon Mikołajczyk, 

- gimnazja: 1) Bartłomiej Nogły, 2) Wojciech Wantuła, 3) Marcin Dziendziel

- szkoły ponadgimnazjalne: 1) Anna Lazar, 2) Rafał Goraus, 3) Natalia Kojzar    

29 marca do Komisariatu Policji 
w Pawłowicach przybyła nietypo-
wa wycieczka. Pracy policjantów 
przyglądali się uczniowie pierwszej 
i drugiej klasy Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Pawłowicach. 
Przewodnikiem po komisariacie był 
komendant Piotr Sołtysik. Ucznio-
wie zobaczyli w jaki sposób pobiera 
się odciski palców do analizy dakty-
loskopijnej, mogli obejrzeć policyjną 
broń oraz lustro weneckie. Licealiści 
zwiedzili poszczególne pomieszcze-
nia komisariatu, zajrzeli do serca 

L����	�����=��������
����$�����
QV���

komisariatu, jakim jest stanowisko 
kierowania. Pełniący tam służbę 
oficer dyżurny opowiedział im  
o swojej pracy oraz pokazał znaj-
dujące się w dyżurce urządzenia, 
w tym podgląd z monitoringu. 
Licealistom najbardziej podobał się 
kolejny punkt wycieczki: oglądanie 
policyjnego radiowozu, zwłaszcza, 
że każdy mógł usiąść za jego kie-
rownicą i przez chwilę poczuć się 
jak prawdziwy policjant. Wizyta 
zakończyła się prelekcją w gabinecie 
komendanta. – Nasi goście zobaczyli 

film o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym, pokazujący m.in. , jak zmienia 
się postrzeganie rzeczywistości, kiedy 
samochód prowadzi osoba trzeźwa 
i pod wpływem alkoholu – mówi 
komendant Piotr Sołtysik. - To była 
pierwsza wizyta uczniów w naszym 
komisariacie. Myślę, że ciekawa, bo 
uczniowie opuścili nasz komisariat 
pod wrażeniem tego, co zobaczyli. 
Bardzo cieszą nas takie inicjatywy, bo 
pomagają one przybliżyć pracę policji 
i są zachętą do wstępowania w nasze 
szeregi. bs       
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- Wszyscy byli w szoku! Chyba nikt 
nie spodziewał się naszego zwycięstwa  
i tego, że pokonamy potęgi koszykarskie: 
Warszawę, Wrocław, Ełk – opowiada 
trener UKS „Wojan” Pawłowice Zbi-
gniew Dusza.

W turnieju, którego organiza-
torem był Warszawski Okręgowy 
Związek Koszykówki Województwa 
Mazowieckiego, uczestniczyło szes-
naście drużyn koszykarskich z całego 
kraju. Nasi koszykarze nie przegrali 
żadnego meczu. W eliminacjach po-
konali faworytów turnieju – Polonię 
Warszawa, natomiast w finale trium-
fowali nad drużyną z Ełku.

- Wszyscy zagrali wspaniale – pod-
kreśla Karina Markiewicz, prezes 
UKS „Wojan” Pawłowice. – Każdy  
z zawodników zasłużył na tytuł „króla 
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strzelców”. Chłopcy grali strategicznie, 
zespołowo i potrafili ze sobą współpra-
cować. 

Wygrana w Warszawie jest naj-
większym sukcesem tego niespełna 
dwuletniego klubu. – My nie mamy 
możliwości zrobienia selekcji, tak jak 
to się odbywa w dużych miastach. 
Nie możemy wybierać zawodników, 
przyjmujemy i szkolimy wszystkich, 
ale ciężka praca i wytrwałość przynosi 
efekt – przyznaje pani prezes.

Najbliższy mecz koszykarze ro-
zegrają już 22 kwietnia. UKS „Wo-
jan” Pawłowice powalczy w finale 
Pucharu Śląska. W pawłowickiej 
hali sportowej zmierzy się z MOSM 
Katowice. Zapraszamy wszystkich 
sympatyków piłki koszykowej!

Natomiast na początku czerwca 

zawodnicy chcą powalczyć o Puchar 
Bałtyku podczas IX Międzynarodowe-
go Turnieju w Gdańsku. Atrakcją tego 
wyjazdu będzie zwiedzanie Starego 
Miasta udekorowanego na Mistrzo-
stwa Europy w piłce nożnej oraz 
specjalnej strefy kibica Euro 2012.   
W połowie czerwca naszych koszy-
karzy czeka jeszcze turniej w Żilinie.

Chętni do gry mogą się zapisywać. 
Pawłowicki klub na razie trenuje 
roczniki 2000, 2001, 2002, ale za-
mierza zająć się przygotowaniem 
koszykarskim dzieci młodszych  
z roczników 2003 i 2004. Treningi 
odbywają się  w poniedziałki o 16.00 
na hali sportowej, w środy od 15.30 
w SP -2, w czwartki od 18.00 w hali 
i w piątki od 17.30 w szkole.

Sabina Bartecka
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Liga piłki nożnej
 21, 28 kwietnia, hala sportowa GOS Pawłowice

KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice organizuje kolejną edycję Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej Amatorów.  
Najbliższe mecze odbędą się 21 kwietnia w godzinach 9.00-15.00 i 28 kwietnia od 13.00-19.00. Informacji 
udzielają: Krzysztof Mleczek, tel. 32/47 21 895, 605 29 15 49 oraz Stanisław Stroka, tel. 32/ 47 28 401. 

Szachowe Grand Prix Pawłowic
28 kwietnia, godz. 9.00, Osiedlowy Dom Kultury, sala 202

Zapraszamy wszystkich miłośników szachów na cykl turniejów pod nazwą „Szachowe Grand Prix - Paw-
łowice 2012”. Najbliższy turniej już 28 kwietnia. Uczestnicy w każdym wieku zgłaszają się w dniu rozgrywek 
do godz. 8.55, o 9.00 rozpoczynają się turnieje. Szczegóły na stronie internetowej GOK.

Zagraj w tenisa, naucz się jeździć na rolkach
Wtorki i czwartki, godz. 16.00 – 18.00

Klub Sportowy ALPINO zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia z nauki i doskonalenia gry w tenisa ziemnego 
i jazdy na rolkach. Szczegóły na plakatach, ulotkach, www.alpino.pl/pawlowice, tel. 605 429 125.
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Zapraszamy na uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Wolon-
tariatu. Podczas spotkania pokażemy m.in. dotychczasowe działania  
w gminie Pawłowice i zaprezentujemy stronę internetową powstałego 
centrum. Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem, przyjdź koniecznie!
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Zapraszamy dzieci i rodziców na autorskie przedstawienie 
Władysława Aniszewskiego, aktora Teatru Lalek „Banialu-
ka”, powstałe w oparciu o znane utwory literatury dziecięcej. 

Bilety w cenie 7 zł, (dzieci wstęp wolny) do nabycia przed spektaklem. 
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KGW Pielgrzymowice oraz GOK Pawłowice zapraszają na uro-

czyste obchody 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich 
w Pielgrzymowicach. W programie występy „Niezapominajek”, 
Zespołu Instrumentalnego z Pielgrzymowic oraz zespołu wo-
kalnego „Pellegrini” działającego przy Stowarzyszeniu Karola 
Miarki, ponadto biesiada taneczna z towarzyszeniem Bogusława 
Musiolika i zespołu EDEN. Zapisy przyjmuje Janina Barchańska,  
tel. 324723138.
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GOK organizuje wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Ka-
towicach na koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej, którego 
tematem będą Wielkie Przeboje Muzyki Filmowej. Bilety w cenie 21 
zł do nabycia w biurze GOK (transport po stronie GOK). Wyjazd  
z parkingu przy GOK o godz. 17.00. 

TWÓJ
PRZEWODNIK
PO KULTURZE

     Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Rozwój Katowice 18 41 37-12
2.  Polonia Łaziska Górne 18 33 32-18
3.  Pniówek Pawłowice Śląskie 18 33 25-11
4.  Odra Opole 18 31 32-17
5.  Skra Częstochowa 18 30 23-15
6.  Szczakowianka Jaworzno 18 29 32-17
7.  Skałka Żabnica 18 29 31-20
8.  LZS Leśnica 18 28 29-19
9.  BKS Stal Bielsko-Biała 18 26 20-20
10.  Przyszłość Rogów 18 25 29-24
11.  LZS Piotrówka 18 25 27-20
12.  Start Bogdanowice 18 17 15-38
13.  Victoria Częstochowa 18 13 17-38
14.  TOR Dobrzeń Wielki 18 13 12-40
15.  Victoria Chróścice 18 9 14-46
16.  Start Namysłów 18 8 13-33

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA
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Jesteś przedsiębiorcą poszukującym pracowników? Kończysz szkołę 

ponadgimnazjalną i zastanawiasz się, jak dalej pokierować swoją edukacją? 
Przyjdź na Targi Pracy i Edukacji w Pawłowicach.  Do udziału w Targach za-
praszamy przedsiębiorców, powiatowe urzędy pracy i agencje zatrudnienia 
oraz szkoły policealne i uczelnie wyższe. Zainteresowani przedstawieniem 
swojej oferty proszeni są o potwierdzenie udziału do 20 kwietnia 2012r. 
na załączonym na stronie www.pawlowice.pl formularzu zgłoszeniowym. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (32) 4756 347. Zapraszamy. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach zaprasza na uroczystość 
poświecenia  i przekazania jednostce nowego samochodu ratowniczo – ga-
śniczego. Rozpocznie się ona od przemarszu strażaków wraz z orkiestrą 
dętą do kościoła św. Mikołaja, gdzie o godz. 10.30. odbędzie się msza świę-
ta. Poświecenie nowego nabytku strażaków  zaplanowano na placu przed 
remizą. Po ceremonii związanej  z przekazaniem auta, zostaną wręczone 
odznaczenia strażackie. Mieszkańcy i sympatycy pożarnictwa będą mogli 
również bawić się na zabawie tanecznej na świeżym powietrzu. Początek 
o godz. 16.00.   

F��	�
������
����
M�	����.	� �&C LB��1	�����	�������
����

Zbliża się lato, czas zadbać o kondycję i sylwetkę. Koło Gospodyń Wiej-
skich w Pniówku zaprasza na zajęcia z aerobiku. Ćwiczenia odbywają się 
w każdą środę o godz. 16.45 w Domu Ludowym w Pniówku. Informacji 
udziela Regina Budzińska, tel. 509 329 827.

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW
 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Kuźnia Ustroń 15 37 47-14
2.  Spójnia Zebrzydowice 15 34 28-16
3.  Spójnia Górki Wielkie 15 30 42-22
4.  Strażak Pielgrzymowice 15 30 38-23
5.  Mieszko Piast Cieszyn 15 28 38-22
6.  LKS Pogórze 15 26 39-28
7.  LKS 99 Pruchna 15 21 25-21
8.  Beskid Brenna 15 20 23-29
9.  Błyskawica Kończyce Wielkie 15 19 29-36
10. Victoria Hażlach 15 17 31-39
11. KS Nierodzim (Ustroń) 15 12 13-30
12. Orzeł Zabłocie 15 11 22-46
13. Zryw Bąków 15 9 19-39
14. Lutnia Zamarski 15 4 20-49

Początek rundy wiosennej na razie nie daje obrazu, w jakiej formie 
są gracze naszej najlepszej drużyny. Piłkarze mają na koncie bowiem 
zarówno porażkę, zwycięstwo, jak i przegraną. Wydaje się, że lepiej 
piłkarze radzą sobie na własnym boisku. W drugiej kolejce wiosen-
nych rozgrywek, pawłowiczanie w spotkaniu ze Skrą Częstochowa, 
właśnie na własnym boisku zdobyli komplet punktów. Prowadzenie 
dał naszemu zespołowi celny strzał w 66. minucie w wykonaniu 
Dawida Szwargi. 

Kolejny mecz ligowy piłkarze Pniówka Pawłowice rozegrali  
w sobotę, 7 kwietnia w Wodzisławiu. Spotkanie zakończyło się po-
rażką po strzale Grzegorza Kaliciaka w 88. minucie. 

Świetnie radzi sobie Strażak Pielgrzymowice, występujący w kla-
sie A grupy Skoczów. Dwie pierwsze kolejki przyniosły piłkarzom 
dwa zwycięstwa. Strażak pokonał 3:0 drużynę z Zabłocia oraz  
3:1 Zryw Bąków.  

Na 15 kwietnia wyznaczono początek rundy wiosennej rozgry-
wek tyskiej B klasy, w której występuje druga drużyna Pniówka 
Pawłowice. W pierwszym wiosennym spotkaniu pawłowiczanie 
zmierzą się w Kryrach z tamtejszą Czaplą, natomiast pierwszy 
mecz na własnym boisku rozegrają 22 kwietnia, a rywalem pawło-
wickiej drużyny będzie Stal II Chełm Śląski. Z kolei KS Warszowice  
15 kwietnia podejmie u siebie drużyną Zet II Tychy. Dzień wcześniej 
Piast Pawłowice rozegra pierwsze spotkanie w Woszczycach. bs
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W wyścigu wzięło udział prawie 200 kolarzy z całej Polski, którzy ry-
walizowali ze sobą w 10 kategoriach wiekowych. W najbardziej prestiżowej 
kategorii orlik/elita ścigało się 65 kolarzy z tak znanych klubów, jak: CCC 
Polsat Polkowice, BDC MarcPol Team oraz Wibatech. Do pokonania mieli  
22 okrążenia, każde po 2100 metrów, w sumie było to aż 46,2 km. Dwa 
pierwsze miejsca na podium zdobyli kolarze CCC Polsat Polkowice: Sylwester 
Janiszewski oraz Dariusz Batek. Brązowy medal przypadł w udziale Mieszkowi 
Bulikowi (TC Chrobry Felt).

Organizatorem zawodów był Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy 
Pszczyna przy współudziale finansowym Urzędu Gminy Pawłowice. Trasa 
wyścigu przebiegała ulicami: 1 Maja, Poprzeczną, Mickiewicza i Karola Miar-
ki. Oprócz wyścigów w licencjonowanych kategoriach kolarskich swoich sił 
mogły spróbować przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych i gimnazjaliści.  
– Chętnych było wielu, a rywalizacja wspaniała – mówi Klaudiusz Migdoł, orga-
nizator zawodów. – Dzięki takim wyścigom, dzieciaki zakochują się w kolarstwie 
i zaczynają później ten sport uprawiać.

Wyścig był prawdziwie sportową fetą. Popisom kolarzy przyglądała się 
naprawdę spora grupa mieszkańców, którzy na czas zawodów powychodzili  
z domów, powyciągali krzesła i ławki, i oddawali się przyjemności patrzenia. bs
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Uczestnicy kolarskiej rywalizacji dziękują za przygotowanie 
wspaniałej imprezy prezesowi LK UKS Pszczyna Piotrowi Misiakowi 

oraz członkowi zarządu Klaudiuszowi Migdołowi. 

6 maja - III Piknik Majowy

11 maja - IV Regionalny Konkurs Plastyczny 

12  maja - Majówka w Pniówku

26 maja - II Zlot Pojazdów Amerykańskich i Zabytkowych

26  - 27 maja - XXI Dni Pawłowic
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Działka na dom
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony  
w formie licytacji na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej poło-
żonej w Warszowicach przy ul. Nad 
Młynką o powierzchni 894 m kw. za 
cenę wywoławczą 49.000 zł.

Według miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dział-
ka położona jest na terenach: symbol 
planu „24MN” - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunkiem uczestniczenia  
w przetargu jest wniesienie wadium 
w pieniądzu do dnia 8 czerwca 
2012r. na konto BS Pawłowice Nr 
92844700050000001320000003 
w wysokości 10% ceny wywoław-
czej tj. 4.900 zł.

Przetarg odbędzie się 13 czerwca 
o godz. 10.00  w Urzędzie Gmi-
ny Pawłowice – Gminny Ośrodek 
Kultury przy ul. Zjednoczenia 67, 
pokój nr 12.

Szczegółowe warunki przetar-
gowe – regulamin można odebrać 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
(pokój nr 12). Osoba uprawniona 
do udzielania informacji: Tyberiusz 
Zawadzki – tel. 32/4756-319.

Do wynajęcia pomieszczenia w przychodni zdrowia 
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofer-

towy na najem lokalu użytkowego, na czas określony do 5 lat, o łącznej 
powierzchni 227,65 m kw., położonego w  przychodni zdrowia w Pawło-
wicach przy ul. Zjednoczenia 12, z przeznaczeniem na świadczenie usług 
dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Przetarg odbędzie się 25 kwietnia o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  
w Pawłowicach - budynek GOK przy ul. Zjednoczenia 67, pokój numer 12.

Oferty w formie pisemnej 
należy składać w Punkcie Ob-
sługi Klienta Urzędu Gminy 
Pawłowice do 24.04.2012r.  

Szczegółowych informacji  
o przedmiocie najmu i warun-
kach przetargu udzielają pra-
cownicy Urzędu Gminy Pawło-
wice, ul. Zjednoczenia 60: Tybe-
riusz Zawadzki, Robert  Stępień,  
w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 
47-56-315, (32) 4756-319. 

Praca w przedszkolu
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warszowicach zatrudni nauczy-

ciela wychowania przedszkolnego na zastępstwo do 30 czerwca 2012 w 
wymiarze 23/25 etatu.

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygoto-
waniem pedagogicznym – kierunek wychowanie przedszkolne. Wymagane 
dokumenty: podanie, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje. 

Oferty należy składać w kancelarii dyrektora przy ul. Pszczyńskiej 74 w 
Warszowicach, w godzinach 8.00 do 15.00 w terminie do 27 kwietnia, tel. 
32/4723 525.

Odpady będą wywożone dwa 
razy w miesiącu w okresie od kwiet-
nia do listopada. Worki z trawą 
należy wystawić przed posesje do 
godz. 7.00. Mieszkańcy korzystają 
z własnych worków (o pojemności 
do 120 litrów). Firma odbierająca 
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odpady nie będzie przekazywała 
worków wymiennych. Zbiórka  
w dalszym ciągu jest bezpłatna.

Więcej informacji udziela Referat 
Infrastruktury Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 
44 94 808.

Przy wypełnianiu wniosku o płat-
ności do gruntów rolnych, rolnicy 
mogą uzyskać pomoc pracowników 
Rejonowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Pszczynie. Pomoc jest 
udzielana w Urzędzie Gminy przy 
ul. Zjednoczenia 67 (budynek GOK)  
w każdą środę oraz piątek w godzi-
nach od 9.00 do 11.00 w okresie do 
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Ostatni raz w Urzędzie Gminy 
Pawłowice (w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury ul. Zjednocze-
nia 67, parter) dyżurować będą 
pracownicy Urzędu Skarbowego  
w Pszczynie.

>�����AF�x���"�"����!VQ���
Dyżur odbędzie się 25 kwietnia 

w godzinach 7.30 – 14.30. W wy-
znaczonym dniu można uzyskać 
informacje dotyczące wypełnienia 
zeznań podatkowych oraz złożyć 
wypełniony PIT.

����=������=��	
Jak co roku w okresie wiosennym 

lekarze weterynarii organizują szcze-
pienia psów przeciw wściekliźnie. 
Szczepienia są obowiązkowe i będą 
się odbywać w terminach podanych 
niżej. 

Harmonogram szczepień:
Pawłowice Osiedle 
Gabinet weterynaryjny, ul. Górnicza, pa-
wilon 15
- 18 kwietnia, 14.30 – 16.00, 
- 21 kwietnia: 10.00-12.00 
– 25 kwietnia: 15.00-16.30 
Pawłowice – 21 kwietnia
9.00-13.00 - lecznica dla zwierząt
      ul. K. Miarki 3
8.30-9.30 - ul. Stawowa
12.00-13.30 - Bar TIK-TAK, 
        ul. Wyzwolenia
14.00-15.00 - ul. Kol. Studzieńska
Warszowice – 23 kwietnia
8.00 – 10.00 - ul. Pszczyńska
10.15– 11.30 – ul. Stawowa
12.00 – 13.00 - ul. Boryńska
Krzyżowice – 23 kwietnia
14.00 – 15.00 - strażnica OSP

Jarząbkowice – 24 kwietnia
8.30 – 9.30 - Dom Ludowy
Golasowice – 24 kwietnia
9.45- 10.30  - ul. Zawadzkiego 
       – przy tablicy ogłoszeń
10.45 – 11.15 - ul. Kraszewskiego
11.30 – 12.00 - Szkoła Podstawowa
12.30 – 13.00 – ul. Kochanowskiego
13.30– 14.00 - ul. Prusa
14.15 – 15.00 - Sklep Spożywczy 
        - Kolonia Golasowicka
Pielgrzymowice – 25 kwietnia
8.30 – 9.30  - parking przed kościołem
9.50 – 10.30 - Sklep spożywczy, 
        ul. Zebrzydowicka
11.00-11.30 - Podlesie obok krzyża 
12.00-12.30 - Podlesie, ul. Boczna  
13.00-13.30 - ul. Borowa
14.00-14.40 - ul. Sikorskiego 
15.00-16.00 - skrzyżowanie 
            ul Ruptawskiej z ul. Daszyńskiego
Pniówek – 26 kwietnia
10.00-10.50- skrzyżowanie ul. Kruczej 
      z ul. Orlą
11.00-11.55 - ul. Pszczyńska
12.00-12.15 - skrzyżowanie ul. Słowików 
         z ul. Pszczyńską 
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- Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice: 25 kwietnia, 7 i 21 maja, 
w kolejnych miesiącach w każdy pierwszy i trzeci roboczy poniedziałek 
miesiąca, ostatnia zbiórka odbędzie się 5 listopada,

- Pawłowice: 26 kwietnia, 8 i 22 maja oraz w każdy pierwszy i trzeci ro-
boczy wtorek miesiąca, 6 listopada,

- Warszowice, Krzyżowice, Pniówek: 27 kwietnia, 9 i 23 maja, w każdą 
pierwszą i trzecią roboczą środę miesiąca oraz 7 listopada.

Zbiórki zostaną przeprowadzone zgodnie z niżej 
przedstawionym harmonogramem:

11 maja. Pomoc jest płatna. 
Nabór  wniosków t rwa  do  

15 maja. Wypełnione wnioski wraz 
z załącznikami graficznymi można 
wysłać pocztą, poprzez internet lub 
składać bezpośrednio w Biurach Po-
wiatowych właściwych ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika.

Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński poza gminą Paw-
łowice a obchodzą w 2012 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego  
i są na stałe zameldowane na terenie gminy Pawłowice, proszone są o zgła-
szanie się  w terminie do 30 kwietnia 2012r.  do Urzędu Stanu Cywilnego  
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 65.

Do zgłoszenia jubileuszu należy ze sobą zabrać  dowody osobiste obojga 
małżonków oraz odpis skrócony aktu małżeństwa. Informacji w tej spra-
wie udziela Urząd Stanu Cywilnego w  Pawłowicach, tel. (32) 47-56-349.
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Ważne telefony
Urząd Gminy w Pawłowicach 
  – 32/ 47 56 300
Starostwo Powiatowe w Pszczynie 
  – 32/ 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 
  – 32/ 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie 
  – 32/ 449 22 00
Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47
Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej 
  - 33/ 822 18 35
ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

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

Opieka medyczna

Telefon 
dla ofiar i sprawców 

przemocy: 
32/ 47 21 741

wew. 139 

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

Ogólnopolskie 
pogotowie dla 

ofiar przemocy w rodzinie 
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe: 
tel. 999 lub 112.
Policja: tel. 997 lub 32/ 449 45 
10
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: tel. 32 47 11 
358 lub 992
Brak prądu w budynku - Pogo-
towie Energetyczne w Gliwicach, 
tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego - 
firma TOM - ELEKTRO tel. 32/ 
471 07 66 lub do Referatu Infra-
struktury Komunalnej Urzędu 
Gminy, tel. 32/ 44 94.
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 gminne-
go (przystanków, koszy itp.)  
w dniach wolnych od pracy na-
leży zgłaszać pod następującymi 
numerami: 500 184 717 (Woj-
ciech 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/ 44 94 
808 lub 44 94 802, w pozosta-
łych godzinach oraz w dni świą-
teczne zgłoszenia przyjmowane 
są przez policję pod numerem 
32/ 449 45 10.

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

Kradzież w szatni
27 marca, w szatni znajdującej się 

na terenie kopalni nieznany sprawca 
po zerwaniu kłódki zabezpieczającej 
hak opuścił wisząca na linie torbę,  
w której znajdowały się: przepustka 
na kopalnię, roczny bilet autobusowy, 
kurtka, telefon marki Samsung, klucz. 
Straty wyniosły ok. 300 złotych. Tego 
samego dnia w szatni skradziono jeszcze 
telefon komórkowy marki Nokia oraz 
portfel z dokumentami.   

Wybijał szybę i kradł 
30 marca, na parkingu niestrzeżo-

nym przy ul. Kruczej w Pawłowicach 
nieznany sprawca po uprzednim wy-
biciu prawej przedniej szyby włamał 
się do samochodu marki Suzuki Swift. 
Ukradł radioodtwarzacz firmy Ken-
wood wartości 700 złotych. Sprawca 
włamał się także do fiata 170. Jego łu-
pem padł radioodtwarzacz firmy Sanyo 
wartości 250 złotych.

Po pijaku jechał samochodem  
Policjanci z Pszczyny zatrzymali 

50-letniego mężczyznę, bez stałego 
miejsca zamieszkania, który kierując 
samochodem marki Renault Kango, 
spowodował kolizję drogową. Męż-
czyzna był nietrzeźwy (1,16 mg/l). 
Do zatrzymania doszło 5 kwietnia 

o godz. 16.00 na ul. Pszczyńskiej  
w Warszowicach.

Klocki i śruby
Złodzieje kradną wszystko. 4 kwiet-

nia o godz. 1.30 na nastawni kolejowej 
w Pawłowicach ujawniono kradzież 
dziewiętnastu klocków hamulcowych 
w ośmiu wagonach towarowych. War-
tość strat wyniosła 250 złotych. Dzień 
wcześniej na szlaku kolejowym War-
szowice- Studzionka nieznany sprawca 
skradł 112 śrub łubkowych (elementy 
łączników torów). Straty oszacowano 
na 4 tys. złotych.

Kradną butle gazowe
26 marca w Pawłowicach doszło 

do dwóch kradzieży butli gazowych.  
W pierwszym przypadku na ul. Kru-
czej w Pawłowicach nieznany sprawca 
włamał się do stojaka i ukradł 8 butli. 
Łupem złodzieja padło również siedem 
butli na ul. Świerczewskiego w Paw-
łowicach.

Włamanie w Pielgrzymowicach
31 marca nieznany sprawca włamał 

się do budynku przy ul. Daszyńskie-
go w Pielgrzymowicach. Skradł piłę 
łańcuchową, kosiarkę spalinową oraz 
inne narzędzie ogrodnicze na szkodę 
mieszkańca Pielgrzymowic. 

oprac. bs
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Szerzenie wiedzy historycznej 
oraz budowanie lokalnego patrioty-
zmu - taki był główny cel konkur-
su sprawdzającego wiedzę o naszej 
miejscowości. W tym roku odbyła 
się jego czternasta edycja. Uczestnicy 
musieli wiedzieć między innymi, ilu 
pawłowiczan głosowało za przyłą-
czeniem Śląska do Polski w czasie 
plebiscytu w 1921 roku oraz kto 
pełni obecnie funkcję starosty powia-
tu pszczyńskiego. Z tymi i innymi 
pytaniami zmierzyło się 50 osób w 
trzech kategoriach wiekowych: szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Test był trudny i wymagał rozległej 
wiedzy nie tylko z historii, ale także 
geografii oraz dziejów współczesnych. 
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Pytania testowe ułożył Grzegorz 
Witosza. Każdy z uczestników mógł 
zdobyć maksymalnie 100 punktów, 
odpowiadając na pytania z nastę-
pujących działów: charakterystyka 
geograficzno-gospodarcza gminy 
Pawłowice, rys historyczny, aktualne 
wydarzenia, wiedza ogólna i topo-
grafia gminy Pawłowice. Ostatnia 
kategoria sprawiła uczniom najwię-
cej problemów. Ich zadaniem było 
przyporządkowanie odpowiednich 
przysiółków lub nazw terenowych do 
poszczególnych sołectw oraz zazna-
czenia ich na mapie konturowej (np. 
Kościelniok, Podlesie, Dębina, Trąbie-
niec). Największą wiedzą wykazała 
się i najwięcej punktów (84) zdobyła 
Weronika Koizar, uczennica Gimna-

Laureatami konkursu zostali:
SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce – Jan Bodio – Szkoła Podstawowa w Warszowicach
II miejsce – Maria Pająk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Pawłowicach
III miejsce – Patryk Machoczek – Szkoła Podstawowa w Warszowicach

GIMNAZJA:

I miejsce – Weronika Koizar – Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach
II miejsce – Stanisław Łomozik, Katarzyna Wala
  - Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach
III miejsce – Agnieszka Rutka - Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

I miejsce – Martyna Koizar – I Liceum Ogólnokształcące w Żorach
II miejsce – Damian Sosna - I Liceum Ogólnokształcące w Żorach
III miejsce – Michał Gruszka - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW:

Weronika Koizar - Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach

„Lista Śląskich Szlagierów” to au-
dycja prezentująca teledyski śląskich 
wykonawców muzyki biesiadnej. 
Za pomocą SMS–ów widzowie TV 
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kierownik produkcji. – Dlatego studio 
zamieniliśmy na plener. Producent polecił 
mi znaleźć bajeczne miejsce, regionalne 
i z klimatem. Od razu pomyślałam  
o Pawłowicach. Gościliśmy tu już kilka 
miesięcy wcześniej z programem „Week-
end z TVS” i ta restauracja zrobiła na 
nas duże wrażenie.

- Wszystko działo się bardzo szyb-
ko – opowiada właściciel restauracji 
Tadeusz Kudła. – W poniedziałek był 
telefon z zapytaniem, czy zgadzam się na 
nagranie, a w czwartek przyjechała już 
ekipa razem z muzykiem Jackiem Silskim 
i zespołem Karpowicz Family. 

Przy nagraniu pracowało kilka 
osób. Realizacja trwała przez 7 godzin. 
W tym czasie restauracja była czyn-
na, a przychodzący do lokalu klienci 
mogli podpatrywać jak powstaje pro-

gram. – Wszystko odbywało się bardzo 
sprawnie, a wizyta ekipy telewizyjnej nie 
zakłóciła naszej pracy. Dla nas było to 
raczej wyróżnienie, że wybrano akurat 
naszą restaurację do nagrania świątecz-
nego wydania tego programu – przyznaje 
właściciel.  

W studiu zaimprowizowanym w 
restauracji gościli Jack Silski, zespół  
Karpowicz Family oraz Ślązaczka 
Roku, Otylia Trojanowska wraz z 
członkami zespołu „Studzieńczanie”. 
Wszyscy siedzieli przy stołach suto 
zastawionych wielkanocnymi sma-
kołykami, a opowieści o tradycjach 
związanych ze świętami przeplatane 
były propozycjami przebojów na listę. 
Powtórkę programu można będzie 
obejrzeć na www.tvs.pl. 

Sabina Bartecka

Silesia głosują na swoje ulubione 
piosenki. Program cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Po raz pierwszy 
jednak  jego nagranie miało miejsce 

nie w studiu, jak do tej pory, ale  
w restauracji. -  Chcemy odświeżyć nieco 
formułę programu, bardziej wyjść do lu-
dzi – opowiada Karolina Idzikowska, 

zjum nr 1 w Pawłowicach.
Laureatom pamiątkowe dyplomy 

oraz nagrody wręczył wójt Damian 
Galusek oraz dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Przemysław 
Poloczek. Nagrodą dla wszystkich 
uczestników konkursowych zma-
gań była wycieczka. Już od kilku lat 
konkurs wiedzy o gminie Pawłowice 
jest łączony z ciekawymi wykładami 
lub zwiedzaniem najciekawszych za-

kątków naszej miejscowości. W tym 
roku uczniowie pojechali do KWK 
„Pniówek”, gdzie przywitał ich dy-
rektor ds. pracy Aleksander Szymura. 
Miejsce wycieczki do ostatniej chwili 
trzymane było w tajemnicy. Pomysł 
był jednak trafiony w 100 procentach, 
bo większość uczniów po raz pierwszy 
mogła zobaczyć, jak wygląda praca 
górników. 

Sabina Bartecka
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