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TEMAT NUMERU
Mieszkańcy naszej
gminy mogą pozyskać
5 tys. zł na
prace związane
z usuwaniem azbestu
(eternitu) z budynków
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Strumyk z kaskadami
– nowa atrakcja parku!

mieszkalnych
i budynków
gospodarskich.
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Czytaj na str. 3
Bramy, na których zostaną zamontowane kamery i sensory systemu
viaTOLL – Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, stanęły już na DK-81
w Warszowicach i Pawłowicach.
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Koniec winiet,
początek e-myta

Podczas Targów Pracy i Edukacji swoje oferty prezentowały urzędy
pracy oraz uczelnie wyższe i ośrodki szkoleniowo-doradcze.

Skrzaty z Warszowic szukały zajączka

zdj. bs

Czytaj na str. 7

Aktualności

Strumyk z kaskadami – nowa atrakcja parku!
Kilkudziesięciometrowy sztucznie spiętrzony strumyk z wodą lejącą się po kamieniach stał się niezwykłą ozdobą parku przy ul.
Zjednoczenia w Pawłowicach.

Prace związane z przebudowaniem strumyka i wyprofilowaniem jego koryta rozpoczęły się już jesienią, ale dopiero teraz,
kiedy zrobiło się cieplej, ujrzały swój finał.
Woda wypełniła szczelne koryto rzeczki
pod koniec kwietnia, zachwycając wszystkich spacerowiczów, szczególnie tych najmłodszych. Dzieci piszcząc zaczęły się
chlapać wodą.
– Woda jest filtrowana,
więc
bezpieczna
dla
dzieci – zapewnia Thomas Kaschuba z firmy
Tom Stone, która wykonywała
prace. – Dzieciaki mogą w strumyku puszczać
statki i myć po
zabawie ręce.
Park przy ul. Zjednoczenia to niezwykłe miejsce, które swym urokiem
przyciąga spacerowiczów o każdej porze roku.
Firma Tom Stone

Nowe drogi w Pielgrzymowicach i Golasowicach!
Łopaty poszły w ruch. Rozpoczął się remont czterech ważnych
dróg w Pielgrzymowicach i Golasowicach.
Ulice Powstańców Śląskich i Sikorskiego
w Pielgrzymowicach oraz ul. Kraszewskiego
i Korczaka w Golasowicach od ich wybudowania nie przeszły żadnego generalnego remontu. Były jedynie naprawiane doraźne,
ale z upływem lat prace te okazały się daleko
niewystarczające i konieczny stał się generalny remont. Ponieważ są to drogi powiatowe,
wójt gminy Damian Galusek w czasie spotkania ze starostą pszczyńskim i dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg zaproponował,
aby przeprowadzić remont wspólnymi siłami powiatu i gminy, argumentując, że nieremontowanie tych dróg w najbliższym czasie
spowoduje ich kompletne zniszczenie. Gmina

zgodziła się finansować inwestycję, przeznaczając na prace 1,5 mln zł. Z budżetu powiatu ma pochodzić 1 mln zł. Dzięki wspólnie
realizowanej inwestycji, udało się pozyskać
dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości
2,5 mln zł. Gmina Pawłowice może się pochwalić stuprocentową skutecznością w pozyskiwaniu środków z tego programu. Przez
ostatnie trzy lata gmina uzyskała ponad
7,2 mln zł na drogi gminne i powiatowe.
W Pielgrzymowicach roboty rozpoczęły
się od przebudowania chodnika przy ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Golasowickiej aż do szkoły. Chodnik musi zostać

Widać fundamenty
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Ruszyły prace związane z rozbudowaniem Domu Ludowego
w Pniówku. Rosną ściany nowej części budynku.
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Praca wre. Firma Skid z Pawłowic, która
wygrała przetarg, wykonała już fundamenty nowej części budynku oraz przystąpiła do
budowy ścian. Dom Ludowy zostanie powiększony o dodatkowy piętrowy segment.
Mają się w nim znaleźć sala na próby dla
zespołu i Koła Gospodyń Wiejskich (piętro)
oraz toalety dla osób bawiących się w głównej sali. Stara i nowa część będą połączone
i wspólnie ogrzewane nowym gazowym piecem. Prace mają potrwać do jesieni. bs

podwyższony i dostosowany do poziomu
jezdni, która zostanie wzmocniona poprzez
ułożenie kolejnych warstw bitumicznych.
Inaczej chodnik znajdowałby się za nisko
w stosunku do nowej drogi. Sama droga
musi zostać wyprofilowana, aby zlikwidować tworzące się zastoiny wody oraz wyremontowana.
Podobny zakres robót przewidywany jest
w Golasowicach. Najpierw zostanie przełożony chodnik, a następnie zostanie wykonana nowa nawierzchnia od DW 938 aż do ul.
Golasowickiej.
Roboty, które wykonuje konsorcjum firm
Drogród z Ćwiklic i Budrol z Golasowic potrwają do 30 września.
Sabina Bartecka
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Pawłowicki park założony w 2006 roku
z każdym rokiem jest coraz piękniejszy.
I dobrze, bo jest to niezwykłe miejsce i ma
wiele uroku. Kolorowe rabaty z kwiatami
kwitnącymi od wczesnej wiosny aż do jesieni, plac zabaw dla dzieci oraz pomniki
przypominające o ważnych wydarzeniach
w dziejach historii – to wszystko sprawia,
że mieszkańcy bardzo często wybierają park na miejsce niedzielnych spacerów
i chwile wytchnienia od natłoku codziennych zdarzeń. Do atrakcji parku właśnie
dołączyła kolejna – strumyk z fontanną
i kaskadami. Sporej długości rzeczka,
która powstała dzięki inspiracji górskimi krajobrazami, wygląda bardzo efektownie. Woda lejąca się po zatopionych
w betonie otoczakach najpierw wypływa
z fontanny, przelewa się przez okazały
kamień, następnie spiętrza się przy malutkich kaskadach, aby przy ul. Zjednoczenia
zatoczyć koło i przy pomocy pompy ponowić swoją drogę.

specjalizuje się w budowaniu wodnych kaskad, oczek wodnych i aranżacji ogrodów.
Może się pochwalić wieloma realizacjami
w Belgi, Niemczech, Holandii oraz Polsce.
– W Pawłowicach wykonujemy prace po raz
pierwszy, ale jesteśmy zachwyceni współpracą
z Urzędem Gminy. Poziom naprawdę europejski
i duża pomoc – podkreśla Thomas Kaschuba.
Zobaczmy jak spisała się firma! Wybierzmy się na niedzielny spacer do parku!
Sabina Bartecka

O tym się mówi

Kolorowe jarmarki…

Od soboty do czwartku rynek pawłowicki wypełniły kolorowe kramy. Trzeci raz swoje stoiska wystawili kupcy, lokalni twórcy oraz gospodynie.
łające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Dla
odwiedzających jarmark przygotowano także loterię z nagrodami. Każdy klient, który

Jarmark na zdjęciach
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Tegoroczny Jarmark Wielkanocny na
rynku przy Urzędzie Gminy miał wyjątkową atmosferę. Niech żałują ci, którzy na
nim nie byli. W drewnianych domkach i na
stoiskach można było kupić niemal wszystko co związane z Wielkanocą. Nie zabrakło
różnego rodzaju dekoracji na stół i do domu.
Znaleźć też można było koszyczki na święconkę, w różnych rozmiarach, wykonane
z wikliny oraz haftowane serwetki. Było też
coś do święconki: mazurki, cukrowe baranki,
wypieki i oczywiście jajka w postaci kolorowych pisanek.
Największym powodzeniem cieszyły się
przysmaki kuchni regionalnej, oferowane
przez koła gospodyń wiejskich z Pniówka,
Golasowic i Warszowic. Chleb domowej roboty, ciasteczka i ciasta były pyszne! Po kilkanaście pań z każdego koła przez kilka dni
miksowało, kroiło i wypiekało specjały, które
później oferowało na swoim stoisku.
Jeśli ktoś poczuł się głodny mógł spróbować regionalnych wyrobów żywnościowych. Wśród przysmaków były: tradycyjny
żurek z jajkiem i kiełbasą, makowiec, kołocz
z serem i wielkanocna babka piaskowa. Przysmaki te oferowane były za darmo wszystkim odwiedzającym jarmark. Chętnych nie
brakowało! Każdego dnia schodziło około
130 porcji zupy. – Pyszny żurek – zachwalała
Eryka Gruszczyk z Pawłowic. – Na jarmark
przyszliśmy po wędliny i jesteśmy zachwyceni
panującą tutaj atmosferą.
Jarmark trwał od soboty do Wielkiego Czwartku. Najwięcej się działo w dniu
otwarcia, kiedy to odwiedzający jarmark
mogli zobaczyć występ mieszkanek Domu
Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach oraz
pokaz przygotowany przez mażoretki dzia-

Koniec winiet, początek e-myta
Od 1 lipca 2011 roku na wybranych odcinkach dróg krajowych zacznie funkcjonować system elektronicznego poboru opłat viaTOLL.

Komentarz
Andrzej Ochodek, redaktor Radia Katowice, autor audycji o gminie Pawłowice, specjalizuje się m.in. w motoryzacji oraz problematyce
Zaolzia. Od 20 lat tworzy na koniec każdego
roku - Radiową Szopkę Sylwestrową.
System e-myta jest rozwiązaniem dobrym i sprawdzonym w większości krajów
Europy. Wprowadzenie elektronicznego sytemu opłat wynika z dyrektyw unijnych.
W odróżnieniu od systemu winietowego,
gdzie pobierane są opłaty zryczałtowane,

zrobił zakupy za ponad 20 zł, mógł wypełnić
los uprawniający do udziału w konkursie.
Nagrody rozlosowała maskotka jarmarku –
sympatyczny zajączek wielkanocny. Wśród
szczęśliwców znaleźli się: Henryk Chrapek
z Pawłowic, Ilona Maczuga z Jastrzębia-Zdroju, Małgorzata Sitek z Pawłowic oraz
Julietta Mikołajczyk z Pawłowic. bs

koszty ponoszone są na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów.
Na płatnych odcinkach dróg w całej Polsce
montowane są już bramki, na których zostaną umieszczone urządzenia z antenami,
a samochody (ciężarówki i autobusy) będą
wyposażone w niewielki przekaźnik. Jeszcze nie wiadomo jak zostanie rozwiązana
sprawa opłat dla samochodów osobowych,
które będą miały przyczepę lub naczepę,
w związku z czym masa całkowita samochodu przewyższy 3,5 t. Mam nadzieję
i wiele na to wskazuje, że przepisy zostaną
zinterpretowane na korzyść mieszkańców.

Będzie obowiązkowy dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów.
W naszej gminie system ten zostanie
wprowadzony na Drodze Krajowej nr 81.
Specjalne barierki do elektronicznego poboru
opłat zostały już przez Generalną Dyrekcję
Dróg Publicznych i Autostrad zamontowane w Warszowicach i w Pawłowicach. Dotychczas kierowcy pojazdów ciężarowych
kupowali winiety, które pozwalały na jazdę
drogami krajowymi. Od 1 lipca tego roku
winiety przestaną obowiązywać. Zostanie
wprowadzony elektroniczny pobór opłat na
wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych. System obejmie
początkowo ponad 1,5 tysiąca kilometrów
dróg, ale będzie rozbudowywany.
Sabina Bartecka
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Ważne sprawy

Pamiętaj o badaniach, czyli jak uprzedzić chorobę
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Każdego roku u 13 tys. kobiet w Polsce wykrywany jest rak piersi. Raka można leczyć pod warunkiem, gdy jest wcześnie rozpoznany.

Mieszkanki gminy Pawłowice mogą za darmo wykonać USG piersi i narządu rodnego
w NWZOZ "Medicus 99" w Jastrzębiu-Zdroju.

Czy trzeba regularnie wykonywać
USG piersi i mammografię, by dać sobie
szansę na życie - pytamy lek. med. Kazimierza Czuczmana z Niepublicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Medicus 99” w Jastrzębiu-Zdroju.
- Dlaczego kobiety powinny regularnie
wykonywać kontrolną ultrasonografię piersi
i mammografię?
- Badania obrazowe, a do nich należy ultrasonografia i mammografia, pozwalają wykryć
podejrzane zmiany w tkance piersi o wielkości
zaledwie 3-6 milimetrów. Takich guzków nie
wyczuje dłoń kobiety czy lekarza. A rak piersi, który jest wykryty tak wcześnie, jest w stu
procentach uleczalny. USG ma wiele zalet: jest
badaniem nieinwazyjnym (czyli nieingerującym

w organizm), tanim i bezpiecznym. W przeciwieństwie do mammografii można je wielokrotnie powtarzać. USG piersi zleca się także
pacjentkom starszym, gdyż badanie to pomaga
wykrywać takie zmiany w piersi, których nie
wykaże mammografia.
- Blisko 6 tys. kobiet w Polsce co roku
umiera na raka piersi. Czy to dlatego, że na
badania zgłaszają się zbyt późno?
- Od momentu, gdy w tkance piersi zacznie
tworzyć się guzek, do czasu gdy osiągnie on średnicę około centymetra, zwykle upływają dwa
lata. Gdyby kobieta w tym czasie zgłosiła się
na USG czy mammografię, miałaby olbrzymią
szansę na wykrycie wczesnej zmiany.
Kiedy kobieta powinna wykonać pierwsze
USG piersi i jak często musi je później powtarzać?
- Jeśli kobieta nie należy do tak zwanej grupy

podwyższonego ryzyka, powinna pierwsze USG
wykonać między 25. a 30. rokiem życia, a potem zgłaszać się na nie każdego roku. Jeżeli jest
w grupie ryzyka - na przykład jej matka miała
raka piersi, ona sama nie rodziła, stosuje hormonalną antykoncepcję - USG piersi powinna
wykonywać regularnie, począwszy od 20. roku
życia, co pół roku.. Na raka chorują bardzo
młode kobiety. Mieliśmy już pacjentkę w wieku
23 lat. U kobiet poniżej 35. roku życia stwierdzono w Polsce około 100 zachorowań na raka
piersi. Są to jednak dane z 2006 roku.
- Gmina Pawłowice każdego roku finansuje badanie USG piersi, narządu rodnego
i cytologię swoim mieszkankom.
- To bardzo ważne, aby się badać i korzystać z tej możliwości. USG piersi i narządu rodnego wykonywane u nas prywatnie
kosztuje 160 zł. Rak szyjki macicy jest drugim, po raku piersi, co do częstości złośliwym
nowotworem wykrywanym u kobiet przed 45.
rokiem życia. Każdego roku o raku szyjki macicy dowiaduje się 4 tysiące Polek, połowa z nich
umiera, ponieważ rak został rozpoznany za
późno. To najgorsza statystyka spośród wszystkich krajów UE. Co najgorsze rak ten na początku nie daje żadnych objawów, a gdy już kobieta
coś czuje, to jest już bardzo zaawansowane stadium. Jednak regularne wykonywanie cytologii
oraz USG narządu rodnego umożliwia wykrycie choroby, kiedy zmiany są niewielkie i kobieta
ma bardzo duże szanse na wyleczenie. Badania
powinny robić wszystkie kobiety od czasu rozpoczęcia aktywności seksualnej lub po ukończeniu
18. roku życia.
Rozmawiała Sabina Bartecka

Azbest szkodzi, więc usuwaj! Gmina daje 5 tys. zł
W latach 60. i 70. azbest był jednym z najpopularniejszych surowców do wyrobu materiałów budowlanych. Dachy większości budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrywano zawierającym
azbest eternitem, używano go także do ocieplania ścian. Kiedy dowiedziono, że jest szkodliwy, rozpoczęła się dyskusja nad jego utylizacją.
Mieszkańcy naszej gminy mogą pozyskać dofinansowanie na prace związane
z usuwaniem azbestu (eternitu) z budynków mieszkalnych i budynków gospodarskich. W tym roku kwota dofinansowania została znacząco podwyższona
z 1,2 tys. zł aż do 5 tys. zł. – To znacznie więcej niż do tej pory, a dodatkowo prace
można podzielić na etapy i starać się o dofinansowanie każdego z nich z osobna – tłumaczy Wojciech Bazgier z Urzędu Gminy.
Każdy, kto chce pozbyć się azbestu ze
swojego domu, może więc rozłożyć prace na lata i wnioskować o pomoc pieniężną na przykład na demontaż połączony
z utylizacją czy transport wraz z utylizacją. Może też przeprowadzić demontaż
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cząstkowy i podzielić prace na kilka lat. Dla
gminy nie jest to istotne, bo liczy się efekt
końcowy, a więc utylizacja azbestu na składowisku. O dofinansowanie można ubiegać
się każdego roku, ale maksymalna kwota nie
może przekroczyć 5 tys. zł.
- Cieszę się, że gmina zwiększyła kwotę dofinansowania. W moim przypadku otrzymana
dotacja z pewnością nie pokryje kosztu usunięcia pokryć azbestowych z całego gospodarstwa,
ale przynajmniej częściowo wspomoże prace
– mówi Jerzy Hławiczka, właściciel gospodarstwa w Jarząbkowicach. – Muszę usunąć
pokrycie azbestowe z trzech budynków, w tym
z zabytkowego dworu. Jest to aż 1000 m kw.
płyt azbestowych, które trzeba najpierw bezpiecznie zdemontować, a następnie wywieź na

składowisko i zutylizować. Nie jestem w stanie
wszystkiego zrobić na raz, więc remontuję poszczególne budynki po kolei.
Dlaczego azbest szkodzi?
Według lekarzy oddychanie powietrzem
zanieczyszczonym tym minerałem zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc
i krtani. To dlatego, że włókna azbestu mają
średnicę czterokrotnie cieńszą od ludzkiego
włosa. Wciągnięte wraz z powietrzem do
płuc, pozostają tam, zanieczyszczając ten
organ i mechanicznie go uszkadzając.
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania do azbestu można uzyskać w Referacie Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
tel.32/ 4756 337. bs

O tym się mówi

Tłumy na targach
- Tyle osób jeszcze tutaj nie było. Rozdaliśmy już 300 ulotek,
a młodzież wciąż podchodzi i pyta o naszą ofertę – cieszyła się Anna
Pietreczek z Politechniki Śląskiej w Rybniku.
Odwiedzający targi mogli wybierać spośród ok. 100 propozycji pracy w kraju oraz
ok. 50 ofert zagranicznych. – Zainteresowanie jest bardzo duże – mówiła Beata Szweda
z Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. – Mamy oferty pracy dla dekarzy, mechaników, pielęgniarek, sprzedawców i fryzjerów w Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii,
ale też animatora rozrywki w Danii. Większość
ofert skierowana jest do wykwalifikowanych
robotników, praca w biurze, o którą najczęściej
pytają panie, to rzadkość.
Mieszkańcy naszej gminy nie chcą jednak
wyjeżdżać za granicę, i najbardziej interesuje ich zatrudnienie na miejscu, w Pawłowicach i okolicy. – Ulotki z propozycją pracy
na torze kartingowym w Warszowicach oraz
recepcjonistki w Pszczynie zniknęły najszybciej – przyznała urzędniczka z Urzędu Pracy
w Pszczynie.
Na targach swoje usługi prezentował
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19 kwietnia w Domu Kultury na Osiedlu
w Pawłowicach po raz kolejny odbyły się
Targi Pracy i Edukacji. Swoje oferty prezentowały urzędy pracy oraz uczelnie wyższe
i ośrodki szkoleniowo-doradcze.
Targi odwiedziło kilkaset osób, głównie
młodzież. – Szukam pracy na weekendy – mówił nam Szymon Buczek z Żor, uczeń Technikum Górniczego w Pawłowicach. – Najlepiej dla barmana. Ukończyłem kurs w tym
kierunku i mam doświadczenie. Znalazłem dla
siebie jedną ofertę. Zadzwonię i zobaczymy. Podoba mi się ten zawód i chciałbym go wykonywać w przyszłości.
Oferty skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz młodzieży prezentowały Powiatowe Urzędy Pracy
z Pszczyny, Żor oraz Jastrzębia-Zdroju.
Młodzi ludzie informacje o zatrudnieniu
mogli uzyskać za pośrednictwem Młodzieżowego Biura Pracy z Żor.

O pawłowiczankach jest głośno
Edyta Wajer tańczyła w programie TVN, a Joasia Dec została zaangażowana do widowiska „Krzyżacy”, które ma szanse stać się
najbardziej pożądanym spektaklem muzycznym w naszym kraju.
W programie "You Can Dance" emitowanym na antenie stacji TVN zaprezentowała się 22-letnia Edyta Wajer z Pawłowic. Mieszkanka naszej gminy została
wysoko oceniona przez jury i w nagrodę
pojechała do Casablanki. Przed komisją
złożoną z Agustina Egurroli, Michała Piróga i Kingi Rusin zatańczyła hip-hop,
a jej energia, żywiołowość i determinacja
spodobała się jury. Podczas warsztatów
w Casablance pawłowiczanka szkoliła się

pod okiem światowej sławy choreografów.
Mieszkanka naszej gminy została zauważona i doceniona za to, że mimo trudności nie poddawała się i walczyła o miejsce
w finale.
9 czerwca w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu będzie można zobaczyć widowisko muzyczne „Krzyżacy”, w którym Joasia Dec gra Jagienkę ze Zgorzelic. „Krzyżacy rock-opera” to muzyczna opowieść
o jednej z najbardziej znanych historii

również Ośrodek Szkolenia Białecki oraz
biuro pośrednictwa pracy Adecco Poland. –
Organizujemy w Pawłowicach bezpłatny kurs
z aktywizacji zawodowej. Pierwsze zajęcia odbędą się 29 kwietnia o 16.30. Kilka pań już się
zapisało – mówił pracownik firmy Lemar.
– Projekt skierowany jest do 12 bezrobotnych
kobiet, mieszkanek gminy Pawłowice, niezarejestrowanych w urzędzie pracy.
Targi Pracy i Edukacji, to jednak propozycja nie tylko dla osób bezrobotnych, ale
i dla młodzieży, która już za chwilę będzie
podejmować decyzje co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, czy uczelni. Wiele
z tych osób w bardzo młodym wieku rozpocznie również pracę. I to właśnie z myślą o nich zaprezentowały się szkoły średnie
oraz uczelnie wyższe.
Reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach zachęcali gimnazjalistów do nauki
w ich liceum. Z kolei uczniowie szkół średnich mogli zapoznać się z ofertą szkół wyższych i policealnych oraz wybrać swój przyszły kierunek studiów. Na targach zaprezentowały się m.in. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku – Białej, Uniwersytet
Śląski w Katowicach oraz Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku, Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa w Katowicach oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
- Zainteresowanie ofertą jest ogromne. Rozdaliśmy już wszystkie gadżety: ulotki, długopisy,
notatniki i poziomice - opowiada Anna Pietreczek z Politechniki Śląskiej. – W naszej szkole
najbardziej oblegane są kierunki górnicze. Każdego roku naszą uczelnię wybiera kilkadziesiąt
osób z Pawłowic.
Młodzież, a także osoby bezrobotne,
które odwiedziły dom kultury bardzo pozytywnie wypowiadały się o tegorocznej
edycji targów sugerują jednocześnie, iż podobne przedsięwzięcia mogłyby odbywać się
częściej.
Sabina Bartecka
miłosnych polskiej literatury oraz jednej
z najbardziej znaczących bitew w historii naszej ojczyzny. Wyprodukowana
z wielkim rozmachem i doskonałą obsadą jest najbardziej pożądanym spektaklem muzycznym w naszym kraju.
Współczesne kostiumy, nowoczesna choreografia oraz ciekawa obsada (Artur Gadowski – jako król Władysław Jagiełło,
Maciej Balcar - Jurand ze Spychowa, Paweł Kukiz, Wojciech Cugowski - Konrad
von Jungingen, Maciej Silski - Zbyszko
z Bogdańca) – to prawdziwa muzyczna
uczta i niesamowite show. Widowisko
będzie można zobaczyć 8 czerwca w Sali
Kongresowej w Warszawie oraz 9 czerwca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. bs
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Wydarzenia

Święta są świętami

zdj. bs

- Coś pięknego: przepyszne jedzenie, świąteczna atmosfera, nie
spodziewałam się, że będzie tak fajnie – mówiła nam uczestniczka
spotkania wielkanocnego, przygotowanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Osoby samotne już po raz trzeci podzieliły się świątecznym jajkiem w klubie „Emeryta” w Pniówku.

Tradycyjne potrawy i rodzinną atmosferę zapewnił Ośrodek Pomocy Społecznej
tym, którzy potrzebują tego najbardziej.

Spotkania dla osób samotnych wpisały się
w tradycję gminy Pawłowice. – W święta
nikt nie chce być sam – mówi Grażyna Kacz-

marczyk z OPS Pawłowice. – Na nasze spotkania przychodzi dużo osób samotnych, które
chcą z kimś porozmawiać, spotkać się i miło
spędzić czas.
Przy suto zastawianych stołach zasiadło ponad 30 osób. Przygotowano dla nich
świąteczny poczęstunek: żurek z jajkiem
i kiełbasą, babkę i mazurek oraz pieczoną
kiełbasę, wędliny i śledzie.
Wielkanocne życzenia złożyli uczestnikom spotkania zastępca wójta Marek Lucjan oraz proboszcz parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Pawłowicach ks. Piotr
Kuczera.
- Mieszkam w domu socjalnym w Jarząbkowicach – opowiadał nam jeden z uczestników wielkanocnego śniadania. – Mieszkam
sam, ale świąt nie chcę spędzić przed telewizorem. Posiedzę trochę z sąsiadami, i też będzie
fajnie. Święta są świętami i nikt nie powinien
spędzać ich samotnie.
Dlatego tak ważna jest inicjatywa
Ośrodka Pomocy Społecznej i organizowane kilka razy w roku spotkania.
- Najważniejszy jest wymiar integracyjny
tych spotkań - podkreślają zgodnie uczestnicy wielkanocnego śniadania... bs

Wielkanocne cuda z kolorowej bibuły
„Kwiatuszki z bibuły, zielone listeczki. Pewnie z tego wyjdą piękne palemeczki” – aż 50 osób wzięło
udział w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną wykonaną z bibuły.

zdj. bs

W konkursie ogłoszonym przez bibliotekę publiczną Filia „Osiedle” wzięły udział
przedszkolaki z Krzyżowic, Osiedla Pawłowice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2.
- Moja palma jest w tonacji biało-czerwonej. Kwiatki z bibuły nauczyłam się robić na
świetlicy – mówiła 7-letnia Zuzanna Gajewska z Pawłowic.
Komisja wyróżniła prace: Justyny Hanslik, Aldony Jagłowskiej, Damiana Brzany, Kacpra Żurkowskiego, Zuzanny Gajewskiej, Dawida Jokiela, Weroniki Jokiel,
Natalii Chmiel, Weroniki Oszek, Szymona
Rokitę oraz grupę Lisków z Przedszkola
w Modrzewiowym Ogrodzie. bs

XX Dni Pawłowic

Przed nami jubileuszowe XX Dni Pawłowic. W programie koncert Urszuli, występ Cezarego Żaka oraz moc atrakcji dla dzieci
i młodzieży.
Tegoroczne Święto Gminy potrwa aż
cztery dni! Rozpocznie się 21 maja festynem w Pniówku. Dzień później podczas
Rodzinnego Parafialnego Festynu przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbędzie się
szereg zabaw i konkursów dla dzieci oraz
występy grup młodzieżowych. Kolejne
atrakcje czekają mieszkańców gminy podczas weekendu 28-29 maja. Sobota upłynie pod znakiem Dnia Promocji Zdrowia
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oraz koncertów i występów dla młodzieży,
natomiast w niedzielę na rynku w Pawłowicach wystąpi Urszula z zespołem oraz
w programie kabaretowym Cezary Żak
z żoną. Dla najmłodszych mieszkańców
naszej gminy przygotowano w niedzielę (29 maja) w parku zabawy i animacje
- malowanie twarzy, teatrzyk dla dzieci.
Szczegółowy program w kolejnym wydaniu gazety.

Radiowa
gmina
W ramach radiowego cyklu spotkań
z gminą Pawłowice, 5 maja o godzinie 18.45
na antenie Radia Katowice nasi mieszkańcy
będą mogli wysłuchać dziesięciominutowego magazynu poruszającego najważniejsze
sprawy dotyczące gminy i jej mieszkańców.
Najbliższy program zostanie poświęcony
m.in. 100-leciu OSP w Golasowicach.
Audycję będzie można również odsłuchać
w późniejszym terminie ze strony internetowej www.pawlowice.pl.

Wydarzenia

Skrzaty szukały zajączka

zdj. bs

Dzieci z przedszkola w Warszowicach szukały zajączka, czyli słodyczy i innych prezentów ukrytych na placu zabaw.

- Jest, jest tutaj. Znalazłam! – krzyczy
Paulina Frysz. – Mój koszyczek ukryty był na
zjeżdżalni. Musiałam po niego wspiąć się po
drabince.
- Mój był schowany przy płocie, ale zauważyłem go już z daleka – dodaje Michał Glücklich. – A mój był przykryty liśćmi, ale ten za-

jączek go ukrył – nie mógł uwierzyć Makary Sygacz.
Prawie 70 dzieci z przedszkola w Warszowicach przeczesywało ogród w poszukiwaniu
koszyczków pełnych łakoci. –
Jajko z czekolady, lizak, czekolada, króliczek z czekolady – wylicza zawartość koszyczka 5-letnia Ola Harazin.
Zwyczaj szukania zajączka
został wprowadzony w przedszkolu w Warszowicach już w 1998 roku.
– Pamiętam, że tylko raz nie dopisała nam
pogoda, i dzieci szukały prezentów w salach –
opowiada dyrektorka Joanna Lala. – Czasami świeciło słońce, czasami musieliśmy uciekać,
bo zaczynało lać, ale za każdym razem radość
dzieci była ta sama i frajda ogromna. bs

Amnestia dla
czytelników
Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś nie oddać na czas książki do biblioteki. Warto wiedzieć, że w maju Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza amnestię dla swoich czytelników.
Kary można wtedy uniknąć. Oczywiście,
tylko wtedy, gdy w tym miesiącu zwróci się
przetrzymany wolumin. bs

Nowa mapa
ze ścieżkami
rowerowymi

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach i jej filiach w sołectwach dostępne
są nowe mapy z aktualnymi nazwami ulic
i ścieżkami rowerowymi w gminie Pawłowice. Mapy z pewnością przydadzą się na
rowerowe wojaże po ciekawych zakątkach
naszej gminy. Mapy kosztują 2 zł. bs

By dzieci znały tradycje i zwyczaje
Tuż przed Wielkanocą we wszystkich przedszkolach panował
świąteczny nastrój. Dni w przedszkolu wypełniały rozmowy o świątecznych zwyczajach, przygotowywanie dekoracji oraz malowanie
jajek. Dzieci z Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie wzięły udział
w zajęciach, których tematem były zwyczaje i obrzędy wielkanocne.
mi palmami o zwyczajach wielkanocnych
opowiadała Genowefa Klimosz, radna

zdj. bs

Przy świątecznym stole zastawionym
pisankami, kraszankami i wielkanocny-

Konkurs ekologiczny
7 kwietnia odbył się III Gminny Konkurs Ekologiczny dla dzieci
klas trzecich szkół podstawowych organizowany przez wójta gminy
Pawłowice.
Uczniowie reprezentujący poszczególne
szkoły startowali w konkursie w trzyosobowych drużynach. Czekał na nich test,
a także pytania i zadania praktyczne z wiedzy o ochronie środowiska, w tym o recyklingu odpadów oraz znajomości zwierząt
i roślin. W tym roku konkurs wygrali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach (Maria Miler, Ewa Tąta, Marek Kro-

sny), na II miejscu uplasowali się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach
(Katarzyna Piwko, Kamila Markiton, Jacek
Czyż). Trzecie miejsce zdobyli uczniowie ZSP
w Golasowicach (Jakub Nicpoń, Dominik
Wacławik, Julia Foltyn). Laureaci konkursu
otrzymali nagrody ufundowane przez wójta
gminy Pawłowice.
Sabina Bartecka

z Jarząbkowic i założycielka zespołu śpiewaczego „Jarząbkowianki”.
Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały
informacji o zwyczajach wielkanocnych,
święceniu pokarmów, dzieleniu się jajkiem
oraz lanym poniedziałku. – W Wielkanocny
Poniedziałek mój ojciec brał jajka i kulał je pod
zwierzętami, co miało sprawić, że będą zdrowe. Wy też tak możecie zrobić pod kotkiem czy
pieskiem – mówiła pani Genowefa, a dzieci
się śmiały. Maluszki nie mogły też uwierzyć w obrzędy związane z lanym poniedziałkiem. – Kiedyś chłopcy nie lali dziewczyn
tak jak dziś perfumami, ale brali dziewczynę
na podwórko, pod studnię i tam oblewali ją
wiadrami wody. Jak kiedyś tak mocno zostałam oblana, że poważnie się rozchorowałam
i pół roku spędziłam w szpitalu – mówiła.
Żeby tradycji stało się zadość, na koniec
spotkania dzieci poszły szukać zajączka.
Ukrył on dla wszystkich dzieci w ogrodzie
przedszkolnym koszyczki pełne łakoci. bs

Boisko
wielofunkcyjne
zaprasza
Od 1 kwietnia czynne jest wielofunkcyjne
boisko mieszczące się w hali namiotowej na
osiedlu w Pawłowicach. Boisko jest czynne
w godz. 9.00-21.00. Można je wynająć za
25 zł za godzinę. Rezerwacje przyjmowane są na miejscu lub w Gminnym Ośrodku
Sportu pod numerem tel. 32 47 – 24 - 435.
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Ciekawostki

Młodzi o klimacie

zdj. bs

Aleksandra Pojda, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Pawłowicach, jako jedna z piętnastu osób z Polski, wzięła udział
w międzynarodowej wideokonferencji MiniCop, która odbyła się 10
marca w Warszawie.

Aleksandra Pojda z Pawłowic wzięła udział
w międzynarodowej wideokonferencji
w Warszawie.

Wideokonferencja została zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
we współpracy z Ambasadą Brytyjską oraz
British Council. O zmianach klimatu dyskutowała młodzież z trzech krajów: Polski, Kostaryki oraz Meksyku. Temat był poważny,
a wielkie odległości dzielące młodych ekologów nie miały znaczenia dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i kamer internetowych. Ze względu na różne strefy czasowe, konferencja zaczęła się o godz. 21.00,
a potrwała do północy. – Dyskutowaliśmy
zawzięcie o zmianach klimatu, globalnym ociepleniu, i tym co możemy wspólnie zrobić dla naszej planety – mówiła licealistka. – Nie jestem
maniakiem ekologicznym, do drzew się jeszcze
nie przywiązywałam, ale lubię naturę i chętnie
przebywam w otoczeniu przyrody. Dlatego staram się dbać o środowisko, segregując śmieci,
oszczędzając wodę i energię. Jestem świadoma
tego, że od razu nie zmienię świata na lepsze,

Oddawali honorowo krew
Osiemdziesiąt dziewięć osób oddało łącznie ponad 30 litrów
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

zdj. ZSO Pawłowice

Akcja honorowego krwiodawstwa organizowana jest już kolejny raz na terenie
pawłowickiego zespołu szkół. – To szlachetna akcja. Widać duże zaangażowanie
młodzieży i wychowawców – mówi dyrektor
szkoły Jan Figura, który sam już kilkakrotnie oddał krew podczas zbiórki organizowanej w szkole.
Szkoła jest bardzo zaangażowana w akcje honorowego oddawania krwi. Uczestniczą w nich nie tylko licealiści, ale także
nauczyciele i wszyscy zainteresowani, którzy chcą podzielić się życiodajnym płynem.
Tak zrobił Marek Lucjan, zastępca wójta
gminy Pawłowice, który zadebiutował
podczas ostatniej akcji w roli honorowego
krwiodawcy. bs

Marek Lucjan, zastępca wójta gminy Pawłowice,
został honorowym krwiodawcą.

Sto lat OSP w Golasowicach!
3 maja Ochotnicza Straż Pożarna świętować będzie jubileusz
100-lecia istnienia. Okrągła rocznica to ważne wydarzenie, na które zjadą się goście z całej Polski.
Setne urodziny golasowickiej straży rozpoczną się o godz. 12.30 koncertem orkiestry dętej KWK "Pniówek", o godz. 13.30
w kościele katolickim zostanie odprawiona
uroczysta msza święta w intencji strażaków
i ich rodzin. Na godz. 15.00 zaplanowano
część oficjalną z przemówieniami zaproszonych gości, dekorowaniem sztandaru i za-
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służonych strażaków. W części artystycznej
przewidywane są występy dzieci szkolnych,
chóru Viola, zespołu Jarząbkowianki, kwintetu wokalnego „Na obcasach” z GOK Pawłowice oraz kapeli B.A.R. Jak jubileusz, to
i zabawa. Do tańca przygrywać będzie zespół
„Old Boje”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. bs

ale jeżeli sama będę zwracać uwagę na ekologię, zachęcę do tego moją rodzinę, znajomych, to
jest szansa na to, że dbać o środowisko zacznie
coraz więcej osób, i następnym pokoleniom będzie żyło się lepiej.
Żeby wziąć udział w wideokonferencji,
licealistka musiała odpowiedzieć w języku
angielskim na szereg pytań dotyczących
klimatu i wykazać się działaniami na rzecz
lokalnego środowiska. Aleksandra uczy się
języka angielskiego od szkoły podstawowej.
Nie chodzi na dodatkowe kursy, ale czyta
w domu anglojęzyczne książki i czasopisma. W maju czeka ją matura, a w lipcu
wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Przez
rok będzie szlifować język i pracować jako
opiekunka do dzieci. Po powrocie chce w ramach wolontariatu europejskiego wyjechać
do Hiszpanii. Z myślą o tym wyjeździe od
dwóch lat uczy się języka hiszpańskiego.
Sabina Bartecka

Święto Flagi RP
– wywieś flagę!
2 maja obchodzony jest Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Święto
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. bs

Odeszli

śp. Arkadiusz Kukla z Krzyżowic, lat 57
śp. Eryk Kotas z Golasowic, lat 79
śp. Andrzej Jucha z Warszowic, lat 45
śp. Bożena Mazurkiewic z Pawłowic, lat 50
śp. Alojzy Płonka z Pniówka, lat 80
śp. Weronika Sołecka z Golasowic, lat 79
śp. Maria Martis z Pawłowic, lat 81
śp. Janina Janiak z Krzyżowic, lat 77
śp. Dagmara Zabawa z Pawłowic, lat 30
śp. Magdalena Dudek z Pawłowic, lat 25
śp. Kazimierz Migacz z Pawłowic, lat 48
śp. Henryk Twardzik z Golasowic, lat 74
śp. Józef Pawlas z Krzyżowic, lat 67
śp. Janusz Damięcki z Pawłowic, lat 52
śp. Łucja Faron z Pielgrzymowic, lat 87

Rozmaitości

Świąteczne piłkarskie pojedynki

Podczas świąt piłkarze nie próżnowali. Rozgrywane w świątecznych okolicznościach pojedynki przyniosły
wiele emocji oraz wygrane Pniówka, Pielgrzymowic, Warszowic i Pawłowic.

W Wielką Sobotę, piłkarze Pniówka rozegrali kolejny mecz ligowy. Rywalem
pawłowiczan była Victoria Częstochowa.
W meczu o utrzymanie (obydwa zespoły są
poza dziesiątką) lepsza okazała się drużyna
GKS-u, która pewnie pokonała Victorię 2-1.
Celne podania zanotowali Bartosz Wojtków
w 3. minucie oraz Łukasz Halama w 45.
Z kolei rezerwy Pniówka Pawłowice, przegrały u siebie z Chrzcicielem Tychy 1:3. Jedyną
KLASA A, GRUPA TYCHY

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

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

M.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Pkt.
46
44
44
37
33
30
29
26
25
25
21
20
19
18
10
8

Bramki
82-16
51-24
51-25
42-20
42-36
26-37
45-49
25-26
25-29
45-42
36-59
43-47
31-36
28-48
21-38
22-8

bramkę dla pawłowiczan strzelił Artur Miły.
W klasie „B” Promyk Golasowice zajmuje
ostatnie miejsce w tabeli. Nie udało się Golasowicom odrobić strat w Wielkanocny
Poniedziałek. Spotkanie z drużyną z Goleszowa zakończyło się przegraną 0-3. Komplet punktów zdobył za to Strażak Pielgrzymowice, który pewnie pokonał (5-1) zespół
z Istebnej. W grupie tyskiej w derbach między Warszowicami a Krzyżowicami, lepsi
okazali się ci pierwsi (6-1). Z kolei Piast pokonał Woszczyce (2-1). bs
KLASA B, GRUPA TYCHY

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

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

M.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Pkt.
34
31
26
26
24
21
21
20
18
10
9
0

Bramki
46-14
37-14
36-21
41-14
45-20
36-33
35-24
28-21
19-18
20-60
24-70
10-68

Tego nie można przegapić!
Festiwal Twórczości Szkolnej
6 maja, godz. 10.00,
sala widowiskowa GOK
Już po raz jedenasty najlepsze zespoły
śpiewacze, grupy teatralne i taneczne zaprezentują się w sali Widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Pawłowicach w czasie
Festiwalu Twórczości Szkolnej. Wystąpią
uczniowie wszystkich szkół gminy Pawłowice. Występy artystyczne z różnych dziedzin
sztuki (muzyka, taniec, teatr) będą przeplatane wręczeniem nagród laureatom konkursów
przedmiotowych.
Piknik majowy w parku
11 maja, godz. 11.00-13.00,
park przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach
W parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach odbędzie się piknik dla wszystkich
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej.
Dzieci obejrzą scenki ze swoich ulubionych
bajek oraz wezmą udział w zabawach i konkursach. Zostanie również rozstrzygnięty
plebiscyt na najciekawszą książkę dostępną
w bibliotece oraz będzie wręczony tytuł Przyjaciela Biblioteki. W czasie trwania Tygodnia
Bibliotek, od 9 do 13 maja, we wszystkich bibliotekach publicznych naszej gminy można
będzie można również nabyć nowe książki
w okazyjnych cenach.
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. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja w biurze GOK.
Koncert dla Papieża Jana Pawła II
13 maja, godz. 17.45, kościół pw. św. Jana
Chrzciciela w Pawłowicach
W związku z beatyfikacją Ojca Świętego
Jana Pawła II, chór "Animato" wystąpi podczas nabożeństwa majowego w kościele Jana
Chrzciciela. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane zdjęcia z beatyfikacji Naszego Papieża i zostaną przedstawione relacje mieszkańców, którzy spotkali się z Ojcem Świętym
w Rzymie i uczestniczyli w Jego pogrzebie.
Debiut nowego zespołu
15 maja, godz. 17.00,
sala widowiskowa GOK
Zapraszamy na pierwszy oficjalny występ nowego zespołu, który utworzyli młodzi
pawłowiczanie: Marta, Karol, Magda i Bartek
Lucjan i ich kuzyn Dominik Doleżyk. Mło-

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

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

M.
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
20
20
21
20
20
21

Pkt.
49
40
39
39
34
33
31
28
27
26
25
24
21
20
10
4

Bramki
49-17
33-16
32-15
39-24
31-23
31-27
33-28
24-20
25-24
37-32
30-28
19-26
20-32
15-32
18-41
6-57

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

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

Nazwa
Lutnia Zamarski
Strażak Pielgrzymowice
Polifarb Cieszyn
LKS Ochaby 96
Wyzwolenie Simoradz
Olimpia Goleszów
Trójwieś Istebna
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

Pkt.
47
40
37
36
30
26
26
23
23
18
15
8
7
6

Bramki
70-17
61-23
49-23
59-33
40-23
41-36
44-38
37-41
31-40
29-33
24-31
20-57
20-53
18-95

dzi muzycy są uczniami szkół muzycznych
w Jastrzębiu Zdroju i Żorach. Ci, którzy mieli ich okazję posłuchać w czasie prób, mówią,
że są świetni. Z pewnością przekonają się
o tym wszyscy, którzy wybiorą się na niedzielny koncert.
"Babskie sprawy"
17 maja, godz. 18.00, DKO
Zapraszamy wszystkie twórcze panie na
kolejną serię spotkań. Tym razem cykl poświęcony zostanie poznawaniu i doskonaleniu techniki decoupage. Zajęcia odbędą się
w maju i czerwcu. Koszt udziału w zajęciach
wynosi 10 zł. Bilety można nabyć w Osiedlowym Domu Kultury, tel. 32 472 10 36.
Wieczorek z okazji Dnia Matki
18 maja, Dom Strażaka Pielgrzymowice
Koło Emerytów i Rencistów w Pielgrzymowicach zaprasza wszystkich swoich
członków na wieczorek z okazji Dnia Matki.
Szczegółowych informacji o imprezie udziela i zapisy przyjmuje Marian Kiełkowski,
tel. 32/ 47 23 041.

O mistrzostwo Pawłowic

Szybkie i dynamiczne akcje, wspaniałe strzały i duuużo bramek!
Kto w turnieju o mistrzostwo gminy Pawłowice strzelił ich najwięcej?

Siedem futsalowych zespołów rywalizowało w turnieju o mistrzostwo gminy Pawłowice. 10 kwietnia w hali GOS zmierzyli się
piłkarze rocznika 1997 i młodsi. Najwięcej
celnych podań i najskuteczniejszym zespołem okazał się GKS Pniówek Pawłowice, który w pojedynku „o wszystko” potwierdził
dominację nad UKS Warszowice, wygrywając aż 7:0. Trzecie miejsce na podium przypadło w udziale gimnazjalistom z „jedynki”

z Pawłowic. Gimnazjaliści stworzyli na boisku lepszy team niż drugi zespół GKS Pniówek i wygrali 6:4.
- Turniej obfitował w pasjonujące mecze.
Mimo zaciętej gry, toczył się w przyjacielskiej
atmosferze – podkreśla Piotr Drobek, sekretarz Komisji Młodzieżowej Wydziału Futsalu. Dyplomy i puchary najlepszym zespołom
wręczył Jacek Braszkiewicz, prezes GKS Futsal Pawłowice.bs
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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

Kradzież na stacji
Nieznany sprawca poruszający się bmw
na niemieckich tablicach rejestracyjnych zatankował paliwo za 372 złote i odjechał, nie
uiszczając rachunku. Do kradzieży doszło 15
kwietnia na dwupasmówce w Pawłowicach.
Zabrał kurtkę w przychodni
Trzeba pilnować swoich rzeczy, kiedy udajemy się do przychodni. Przekonał się o tym
mieszkaniec Studzionki, któremu skradziono
kurtkę wraz z portfelem i kluczykami do sa-

mochodu, kiedy to poddawał się rehabilitacji
w przychodni przy ul. Kruczej w Pawłowicach.
Z pałkami na pracowników
To był zuchwały napad. Trzech nieznanych sprawców ok. 3 w nocy wtargnęło na
stację paliw w Warszowicach. Bandyci mieli kominiarki na twarzach, a w rękach pałki „tonfa”. Zaatakowali nimi pracowników
stacji i wymusili wydanie pieniędzy. Skradli
250 złotych oraz winiety. Napad miał miejsce
19 kwietnia.

Wypadek: jedna osoba nie żyje
Jedna osoba zginęła i dwie osoby zostały ranne w wypadku, do
którego doszło w piątek, 15 kwietnia w Pawłowicach.
Do zdarzenia doszło kilkanaście minut po
15.00, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr
81 z drogą wojewódzką nr 938 w Pawłowicach. 63-letni mieszkaniec Katowic, kierujący hondą civic, podczas wyjeżdżania z DW
– 938 (drogi Pawłowice- Cieszyn), zderzył się
z jadącym ”Wiślanką” fordem mondeo.
Bardzo długo trwała akcja reanimacyjna
63-latka z Katowic. Niestety, pomimo wie-

lu starań kierowca hondy zmarł. Jego żona
oraz kierowca forda zostali przewiezieni do
szpitala. Utrudnienia w ruchu trwały ponad
2 godziny. W tym czasie kierowcy musieli
korzystać z wyznaczonych przez funkcjonariuszy objazdów. Dokładne przyczyny zdarzenia zostaną wyjaśnione w prowadzonym
w tej sprawie postępowaniu przygotowawczym.

Wymień centralne za gminną kasę
Od 31 marca obowiązują nowe zasady dofinansowania ze środków
gminnych na wymianę ekologicznych źródeł ciepła i montaż układów
solarnych w budynkach mieszkalnych. Wnioski można składać do 30
października, a inwestycję należy rozliczyć do końca roku.
Dopłaty będą przyznawane do kotłów
węglowych z podajnikiem, pieców gazowych, czy innych ekologicznych źródeł ciepła w budynkach oddanych do użytku przed
2005 rokiem. Nie będą dofinansowane zakupy dla budynków nowych czy kilkuletnich.
Dotację otrzymuje się raz, chyba że dokonamy wymiany starego źródła ciepła na
przyłącze do sieci ciepłowniczej, na pompę
ciepła czy kocioł elektryczny. Wtedy może
ubiegać się o pieniądze ponownie.
Dofinansowanie przyznawane jest również do montażu układów solarnych. Warunkiem przyznania dotacji jest posiadanie
ekologicznego źródła ciepła. – Nie można
otrzymać dofinansowania do solarów, spalając
węgiel w kotle zasypowym – wyjaśnia Wojciech Bazgier z Urzędu Gminy. – Można nato-

miast wnioskować równocześnie o pieniądze na
wymianę pieca i montaż solarów.
Gmina pokrywa 50 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu kotła czy solarów. Dotacja będzie przyznawana na podstawie indywidualnych faktur, w kwocie nieprzekraczającej każdorazowo 5 tys. zł w przypadku
instalacji ekologicznego systemu grzewczego, służącego do ogrzewania budynku, oraz
5 tys. zł w przypadku zastosowania kolektorów słonecznych. – Maksymalnie można
więc otrzymać 10 tys. zł - wyjaśnia Wojciech
Bazgier.
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania można uzyskać w Referacie
Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.32/ 4756 337.
Sabina Bartecka

Pieniądze z LGR „Żabi Kraj” mogą być Twoje!
W maju ruszają konsultacje dla osób, firm
i stowarzyszeń starających się o pozyskanie
dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy
Rybackiej „Żabi Kraj”.
Konsultacje będą się odbywać w Urzędzie
Gminy Pawłowice w każdą drugą i czwartą środę miesiąca od 7.30 do 15.30. Udzie-
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lana będzie bezpłatna pomoc w wypełnianiu
wniosku oraz dokumentów potrzebnych
w uzyskaniu środków finansowych. Można
pozyskać od 60 do 100 proc. kosztów kwalifikowanych na różnego rodzaju inwestycje.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.zabikraj.pl.

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.

OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA
» Przetarg na najem pomieszczeń

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny
nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, na czas określony do 5 lat, o
łącznej powierzchni 76,00 m kw., położonego w
przychodni zdrowia w Pniówku przy ul. Kruczej
12, z przeznaczeniem na działalność związaną
z usługami nie mającymi negatywnego wpływu
na świadczone usługi w ramach opieki zdrowotnej. Przetarg odbędzie się 19 maja o godz. 12.00
w Urzędzie Gminy Pawłowice. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert Stępień w godz. 7.30 -15.30, tel.
(32) 47-56-314, (32) 47-56-319.

» W przychodni zdrowia

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny
nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, na czas określony do 5 lat, o
łącznej powierzchni 94,08 m kw., położonego
w przychodni zdrowia w Pawłowicach przy ul.
Górniczej 14a, z przeznaczeniem na działalność
związaną z usługami nie mającymi negatywnego
wpływu na świadczone usługi w ramach opieki
zdrowotnej. Przetarg odbędzie się 26 maja o godz.
10.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 13. Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu
udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice,
ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert
Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-314,
(32) 47-56-319.

Sport i ogłoszenia płatne

Amatorska liga tenisa

Amatorzy tenisa zakończyli rozgrywki szóstej edycji ligi. Przez
kilka miesięcy w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach trwała zacięta gra o punkty w ramach ligi tenisa stołowego.
zajęli: Agnieszka Winkler (I), Robert Winkler
(II), Iwona Winkler (III). Najbardziej zacięta
gra toczyła się wśród najstarszych zawodników. O tytuł mistrzowski rywalizowało
14 osób, a najlepsi okazali się: Robert Żukowski, Paweł Suchodolski i Marek Sroka.
Organizatorem i głównym sędzią zawodów był Andrzej Zeman z TKKF „Rozwój”
Pawłowice. Liga została zorganizowana przy
wsparciu Urzędu Gminy Pawłowice. bs

zdj. archiwum

Organizowane corocznie przez KRS TKKF
„Rozwój” Pawłowice rozgrywki cieszą się
sporym zainteresowaniem i przyciągają miłośników gry w ping-ponga z całej gminy.
W ostatnich, szóstych już ligowych pojedynkach wzięło udział aż 35 zawodników.
Wśród najmłodszych (do 12 lat) najlepsi byli:
Wojciech Podeszwa (I miejsce), Gabriela Podeszwa (II miejsce) i Sergiusz Wątor (III miejsce). W grupie od 13 - 17 lat czołowe miejsca

Zwycięzcy w kategorii do 12 lat.

Obowiązkowe składki
na Spółkę Wodną
W związku z zapytaniami do Urzędu Gminy dotyczącymi obowiązku wnoszenia składek na spółkę wodną, odpowiadamy że na podstawie
obowiązującego ustawodawstwa są one obowiązkowe. Dokładnie mówi
o tym art. 170 ust.1 ustawy Prawo Wodne, zgodnie z którym członek
spółki wodnej (np. właściciel gruntu, użytkownik) jest obowiązany do
wnoszenia składek.
Dodatkowo informujemy, że osoby które są następcami prawnymi
członka spółki wodnej np. poprzez nabycie od niego gruntu, zgodnie
z art. 165 ust. 7 powyższej ustawy wstępują w jego prawa i obowiązki
czyli m.in. zobowiązani są również do płacenia składek.
Na terenie gminy Pawłowice spółki wodne funkcjonują we wszystkich sołectwach oprócz Pniówka i Krzyżowic. W każdej spółce składki
od członków pobierane są przede wszystkim przez przewodniczących
spółki lub bezpośrednio wpłacane na konto danej Spółki Wodnej.

USŁUGI WOD-KAN, CO,GAZ
WYKONYWANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
SANITARNEJ, MODERNIZACJE KOTŁOWNI,
REMONTY ŁAZIENEK, MONTAŻ WSZYSTKICH
RODZAJÓW KOTŁÓW ORAZ KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH, DORADZTWO I WYCENA GRATIS.

Folwarczny Łukasz
43-252 Golasowice
ul. B. Prusa 18A
tel. 504 121 688
e-mail: lukaszfolwarczny@wp.pl

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

Racje Gminne 11

Galeria

zdj. bs

Julia Majewska razem z rodzicami
odwiedziła Urząd Gminy w Pawłowicach.

zdj. Damian Brączek

Nasi najmłodsi

zdj. archiwum

zdj. Zofia Tchórz

Natalia Janulek z Pawłowic uwielbia lalki i pluszaki.

Oskar Sekuła z Krzyżowic,
syn Ewy i Bogdana, ur. 17 lutego
Piotr Reszelewski z Pawłowic,
syn Agaty i Krzysztofa, ur. 18 lutego
Emanuel Nalepa z Pawłowic,
syn Moniki i Piotra, ur. 19 lutego
Igor Musiolik z Warszowic,
syn Beaty i Mariusza, ur. 2 marca
Natalia Matula z Pawłowic,
córka Anny i Dariusza, ur. 6 marca
Martyna Jastrzębska z Pawłowic,
córka Bożeny i Dariusza, ur. 8 marca
Bartosz Bandura z Jarząbkowic,
syn Beaty i Roberta, ur. 9 marca
Filip Rudol z Pielgrzymowic,
syn Jarosława i Weroniki, ur. 26 marca
Maciej Porwisz z Pawłowic,
syn Doroty i Tomasza, ur. 28 marca

Kto tak kocha misia? To Adrian Szymura z Warszowic.
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Uroczy bobasek: Piotr Reszelewski z Pawłowic.

