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Aktualności
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Na ten skrót mieszkańcy czekają od daw-
na. – Kładka z pewnością się przyda, bo most 
jest bardzo wąski i zimą samochody mają pro-
blem, aby się tam minąć. Dlatego ludzie, mimo 
że jest przy drodze chodnik, boją się tamtędy 
chodzić  – przyznaje Helena Niemiec z Krzy-
żowic. 

Kładka dla pieszych i rowerzystów
Dwa brzegi Pszczynki połączy nowa kładka dla pieszych i rowe-

rzystów. Jeszcze w tym roku będzie można się nią przejść z ul. Zwy-
cięstwa do szkoły i Domu Ludowego w Krzyżowicach.  

Gmina wspólnie z kopalnią planuje wy-
budować kładkę nad rzeką Pszczynką dla 
pieszych i rowerzystów. Dla tych ostatnich 
będzie specjalna rampa, aby mogli oni bez-
piecznie zjechać ze skarpy. 

Kładka będzie miała konstrukcję stalową. 
Aby ułatwić mieszkańcom dojście, z obydwu 

stron będą do niej prowadziły chodniki wy-
konane z kostki betonowej. Dla mieszkań-
ców ul. Zwycięstwa i Ligonia będzie to prak-
tyczny skrót pozwalający szybciej dojść do 
szkoły i budynku OSP.

- Dobrze, ze będą kładkę budować. Nie trze-
ba będzie jechać wkoło. Jeździ tutaj dużo sa-
mochodów i jest niebezpiecznie. Chodnik jest 
bardzo wąski – opowiada Gertruda Kościelny  
z Krzyżowic, która jeździ na rowerze odebrać 
z przedszkola wnuka. – Często korzystam ze 
schodów znajdujących się przy wiadukcie. Jest 
koło nich zjazd, więc po nim zjeżdżam na ro-
werze. Jak powstanie kładka będzie bezpieczniej, 
ale też wygodniej. 

Obecnie trwa procedura przetargowa. Je-
żeli żadna z firm startujących w przetargu 
nie odwoła się, to przekazanie placu budowy 
wybranej firmie nastąpi na początku czerw-
ca. Inwestycja ma być realizowana przez  
3 miesiące, a koszt jej budowy zobowiązała 
się sfinansować KWK „Pniówek”. Dzięki pra-
com zostanie przywrócona sytuacja sprzed 
regulacji Pszczynki. 

Sabina Bartecka  

Woda doprowadzana jest do naszych do-
mów systemem rur przypominających pod-
ziemną pajęczynę. Jej stan w dużej mierze 
wpływa na to, co płynie z naszych kranów. 
Każda awaria ma bezpośrednie przełożenie 
na jakość wody. A o awarię tym łatwiej, im 
starsza jest sieć wodociągowa. Najbardziej 
awaryjne są sieci stalowe.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji, chcąc jak najlepiej wykorzystać posiada-
ne środki finansowe pochodzące z opłat za 
dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków, 
sukcesywnie wymienia najbardziej skoro-
dowane i awaryjne odcinki wodociągów. 
Sieci modernizowane są w miarę technicz-
nych możliwości metodą bezwykopową. 
W ten sposób prace prowadzone są obecnie 
przy ul. Kościelnej w Warszowicach. Roboty 
wykonuje Zakład Robót Instalacyjno-Inży-
nieryjnych Jan Trochim z Tych. Ma on do 
wykonania 2 km sieci głównej oraz 1 km 
przyłączy (do 55 budynków). Wykorzystuje 
przy tym najnowocześniejsze metody bez-
wykopowe polegające m.in. na wciąganiu 
rury z tworzywa sztucznego do istniejących 
już rur stalowych. Wykopy wykonywane 
są jedynie w  miejscach wprowadzania rur 
oraz łączenia poszczególnych odcinków. 
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, 
minimalizowane są uciążliwości dla miesz-
kańców związane z prowadzonymi pracami, 

Nowy wodociąg bez wykopów
W Warszowicach wodociąg wymieniany jest metodą bezwykopo-

wą, dzięki czemu unika się rozkopywania ulic i ogródków.

ale także skrócony jest czas realizacji zadań. 
Co istotne  obniżane są koszty podejmowa-
nych zadań, szczególnie te związane z od-
tworzeniem nawierzchni jezdni, pod którą 
wymieniana jest sieć. Przy zastosowaniu tej 
metody nie rozkopuje się jezdni oraz ogród-
ków mieszkańców. – Świetna sprawa. Nawet 
nie wiedziałem kiedy, doprowadzili do mojego 
domu nowy wodociąg – opowiada zadowolo-
ny mieszkaniec. – Stało się to w ekspresowym 
tempie, w dodatku podjazd do domu i ogródek  

w ogólne nie zostały zniszczone. 
Zadowolenia z inwestycji nie kryje rów-

nież Adriana Siekierska. - Nasz dom był jed-
nym z pierwszych, do których prowadzono 
wodociąg. Na terenie naszej posesji wykonano  
5 wykopów. Wszystkie dziury po pracach zo-
stały zakopane, ziemię ubito, a robotnicy nawet 
posiali trawę – opowiada. - Muszę przyznać, 
że robotnicy byli bardzo uprzejmi i wykonywa-
li wykopy tak, aby było jak najmniej zniszczeń. 
Dzięki temu nie ucierpiały moje skalniaki.

Wodociąg przy ul. Kościelnej był już  
w bardzo złym stanie, a skorodowana sieć  
była przyczyną występowania co najmniej 
kilku awarii w roku. bs

Nad Pszczynką zostanie wybudowana kładka dla pieszych i rowerzystów. Będzie ona prowadziła od 
widocznego na zdjęciu chodnika do drogi przy Domu Ludowym. 
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O tym się mówi
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Wtorek, 3 maja, przywitał mieszkańców 
Golasowic zimnem i deszczem. Nie prze-
szkodziło to jednak strażakom z Ochotni-
czej Straży Pożarnej uroczyście świętować 
100-lecia swojej działalności. Zaczęło się, jak 
tradycja nakazuje, od mszy św. w kościele 
parafialnym. Mszę odprawiało czterech księ-
ży: proboszcz ks. Roman Grabowski,  pastor  
ks. Marcin Makula, a także kapelan krajowy 
strażaków Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego ks. Adam Glajcar oraz kapelan stra-
żaków powiatu pszczyńskiego ks. Arkadiusz 
Borowski. 

Następnie wszyscy w uroczystym po-
chodzie przeszli pod budynek OSP Golasowi-
ce, gdzie na placu odbyła się część oficjalna  
z udziałem 18 pocztów sztandarowych, 
strażaków z poszczególnych jednostek  
i zaproszonych gości. Senator RP Sławomir 
Kowalski powiedział: - Wrośliście w historię 
gminy Pawłowice, staliście się jej nierozłączną 
częścią. Ratowaliście ludzi przed pożarami, ale 
również pomagaliście w czasie powodzi. Gratu-
luję pięknego jubileuszu. 

Piotr Spyra, wicewojewoda śląski, prze-
kazał gratulacje od wojewody Zygmunta 
Łukaszczyka: - Wasza jednostka zasłużyła na 
piękną uroczystość. Przez 100 lat kolejne poko-
lenia druhów były gotowe do narażenia zdrowia  
i życia, aby ratować dobytek ludzi.    

Do historii powstania jednostki nawiązał 
wójt Damian Galusek: - Sto lat temu w Go-
lasowicach znajdowały się głównie drewniane 
domy i zabudowania gospodarskie. Stały one 
w jednym ciągu, stwarzając niebezpieczeństwo 
pożaru. W tym czasie wybuchało wiele poża-
rów, dlatego mieszkańcy postanowili powołać 
organizację ratującą ich przed ogniem – mówił, 
dziękując równocześnie strażakom za służbę 
dla innych ludzi.

Historię powstania jednostki przedstawił 

Jubileusz z deszczem i śniegiem!
100-lecie swojej jednostki strażacy z Golasowic będą długo jesz-

cze wspominać. A wszystko to z powodu pogody. Deszcz na prze-
mian ze śniegiem – 3 maja pogoda była okropna, ale strażacy god-
nie uczcili okrągłą rocznicę powstania swojej organizacji.  

honorowy prezes OSP w Golasowicach Józef 
Wantuła. Z jego przemówienia dowiedzieli-
śmy się, że na początku wyposażenie straży 
w Golasowicach stanowiła zaledwie sikaw-
ka ręczna z zaprzęgami konnymi. - Potrzeb-
ne zwierzęta użyczali właściciele majątku oraz 
mieszkańcy. Działalność tej straży wygasła  
w roku 1944 w czasie II wojny światowej, spali-
ła się też drewniana remiza - mówił w swoim 
wystąpieniu. – W ciągu 100 lat swego istnie-
nia Ochotnicza Straż Pożarna w Golasowicach 
przeżywała wzloty i upadki, ale w każdej sytu-
acji jej działacze i sympatycy zawsze z ambicją 
i honorem dążyli do kontynuowania dzieła roz-
poczętego w 1911 roku.

Jubileusz to zwykle okazja do nagrodze-
nia osób, które wyróżniły się swoją pracą  
i zaangażowaniem. Wręczono Złote Me-
dale za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymali 
je: Czesław Kaul, Robert Zielony i Tomasz 
Lazar. Natomiast medale srebrne odebrali: 
Jerzy Haduch, Barbara Pietraszek, Joanna 
Malicka i Ewa Stencel, a brązowe: Marcin 
Słowik, Joanna Malicka, Andrzej Chmiel  
i Piotr Gamża. Listy gratulacyjne wręczono: 
Józefowi Grzywie, Mirosławowi Gąsiorowi, 
Jerzemu Haduchowi, Janowi Soleckiemu, 

Warto wiedzieć!
Strażacy z Golasowic brali udział   

w akcji gaszenia pożaru lasu w Kuźni 
Raciborskiej w 1992 roku (21 strażaków 
przez 1335 godzin walczyło z okrutnym 
żywiołem) oraz w powodzi w 1997 roku.  
Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu latach 
jednostka odnotowała  77 wyjazdów do 
działań ratowniczo- gaśniczych.

Do straży w Golasowicach należy 44 
członków czynnych (w tym 6 kobiet) 
oraz 13 członków wspierających.  Jed-
nostka posiada trzy drużyny sportowo-
-pożarnicze i może się pochwalić znako-
mitymi wynikami w zawodach między-
narodowych i ogólnopolskich. 

Dokładny opis działalności straży znaj-
duje się w specjalnie wydanej broszurce, 
która powstała z inicjatywy Józefa Wan-
tuły i stanowi kompendium wiedzy nie 
tylko o golasowickiej straży, ale jest też 
pierwszą próbą opracowania dziejów Go-
lasowic.

Janowi Polnikowi i Władysławowi Pieprzy-
kowi. Dodatkowo Sztandar OSP Golaso-
wice został odznaczony Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej. Swoje odznaczenia 
nadało także PSL. Medal Wincentego Wito-
sa otrzymał Józef Wantuła, długoletni pre-
zes jednostki, natomiast „Złote Koniczynki”: 
Bronisław Staniek, Franciszek Hawełka i Ka-
zimierz Kiełkowski. 

Po akademii wszyscy udali się do Domu 
Strażaka na ciepłą herbatę i poczęstunek.   
Przygotowano specjalny program arty-
styczny. Wystąpiła młodzież szkolna i ze-
społy muzyczne. Wprawdzie pogoda w tym 
dniu nie dopisała, jednak Ireneusz Smolarek, 
zastępca komendanta PSP w Pszczynie za-
uważył: - Nie ma co narzekać. Nasi następcy 
przy okazji kolejnych jubileuszy na pewno będą 
wspominać, jak to na 100-leciu padał deszcz  
i śnieg. Najważniejsze, że dopisują wszystkim  
humory, bo dzięki wam i waszej pracy mamy co 
świętować. bs

Z okazji stulecia jednostki wyróżniono strażaków za wieloletnią pracę i zaangażowanie. 

W tym dniu na odwiedzających urząd 
będą czekały dodatkowe atrakcje. Przede 
wszystkim zostanie stworzone stanowisko 
komputerowe dla wszystkich chętnych do 
zapoznania się z możliwością załatwia-
nia spraw przez Internet. Instrukcji będą 
udzielali informatycy.  

Dzieci będą mogły przez chwi-

Dzień Otwarty Urzędu  
27 maja, od godziny 7.30 do 15.00 już po raz trzeci urzędnicy 

zapraszają do odwiedzenia Urzędu Gminy Pawłowice i przyjrzenia 
się pracy urzędników z bliska. 

lę wcielić się w urzędników i spró-
bować swoich sił na stanowiskach  
w sali obsługi klienta, Urzędzie Stanu Cy-
wilnego czy Referacie Promocji i Integra-
cji Europejskiej. Dzień Otwarty jest orga-
nizowany w związku z przypadającym  
27 maja Dniem Samorządu Terytorialne-
go. Zapraszamy!
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Ważne sprawy

Psie odchody - problem z kupą!
Problem z pozoru nieistotny może okazać się poważny w skut-

kach. Wystarczy wdepnąć w kupę, którą zostawił pies sąsiada, i już 
kłótnia gotowa. Zwłaszcza, że takich pułapek czekających na prze-
chodniów nie brakuje, przede wszystkim na osiedlu.   

Zwłaszcza, że gospodarka odpadami jest 
w naszej gminie tak zaawansowana, że wła-
ściwie każdego rodzaju odpadu można się po-
zbyć w sposób ekologiczny, zgodny z prze-
pisami, a często również za darmo. Niestety 
wciąż jednak zdarzają się osoby, które zdają 
się tych możliwości nie widzieć i wolą wy-
wieźć śmieci do lasu, a skoszoną trawę czy 
popiół wyrzucić gdzieś pod płotem sąsiada. 
Przykłady? Wystarczy przejechać się na ul. 
Grzybową i Nową w Pawłowicach.

Tylko nie do lasu!
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 

Kamery przy dzikich wysypiskach  
Mieszkańcy naszej gminy w coraz większym stopniu zwracają 

uwagę na ochronę środowiska. Nie tylko segregują odpady, zbie-
rają do worków skoszoną trawę, ale też nie wyobrażają sobie, aby  
w piecu centralnego ogrzewania spalać śmieci. 

nie dopuszczają takiego pozbywania się odpa-
dów. Odpady komunalne typu żużel i popiół 
stanowią odpad niebezpieczny i mogą być 
czasowo składowane jedynie na gruncie nale-
żącym do właściciela nieruchomości, pod wa-
runkiem właściwego ich zabezpieczenia przed 
wymyciem, pyleniem i skażeniem gleby, naj-
później do czasu zakończenia okresu grzew-
czego. Potem popiół i żużel muszą być przeka-
zane przedsiębiorcy, który na terenie gminy 
dokonuje odbioru odpadów komunalnych. 
    Wysypywanie i składowanie popiołu, żuż-
la, gruzu budowlanego na drogach dojaz-

dowych, poboczach dróg, oraz w miejscach 
przeznaczonych do użytku publicznego,  
a także na gruntach nie należących do wła-
ściciela nieruchomości jest zabronione i jest 
wykroczeniem.

Będą montować kamery
Żeby ukrócić ten proceder, gmina przy-

stępuje do instalowania systemu ukrytego 
monitoringu. We wszystkich sołectwach  
w miejscach wysypywania śmieci przez 
mieszkańców zostaną zamontowane ukryte 
kamery. Urzędnicy liczą również na telefony 
mieszkańców. Można dzwonić anonimowo 
pod numer 32/ 4756 335, 4756 322. Każde 
zgłoszenie zostanie rozpatrzone i sprawdzone 
przez pracowników urzędu. bs     

W trakcie realizacji jest przedostatni 
etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
przy ulicach Sikorskiego i Daszyńskie-
go w sołectwie Pielgrzymowice.  Prace, 
które prowadzi firma „Rol-Bud” z Kobie-
lic, obejmują wykonanie dwóch dużych 

Przedostatni etap w Pielgrzymowicach
Około 7 kilometrów będzie miała sieć kanalizacji sanitarnej budo-

wana w Pielgrzymowicach. Zostanie podłączonych aż 70 posesji. 

przepompowni ścieków oraz ok. 7 kilo-
metrów sieci kanalizacyjnej wraz z 70 
przyłączami do domów. To  ogromne za-
danie będzie realizowane do sierpnia.  Już 
wykonano 1,2 km kanalizacji grawita-
cyjnej i 0,3 km kanalizacji ciśnieniowej. 

    Jest to jeden z ostatnich tak dużych eta-
pów budowy kanalizacji w gminie Pawło-
wice. Do skanalizowania pozostaje w naszej 
gminie już tylko Podlesie w Pielgrzymowi-
cach oraz ulica Partyzantów w Krzyżowi-
cach. Prace w tych rejonach prowadzone 
będą w tym i w przyszłym roku.

Sabina Bartecka   

Tymczasem psie odchody to nie tylko 
rażący i nieestetyczny element naszego 
krajobrazu, ale bardzo poważny problem 
epidemiologiczny, bowiem w odchodach 
psów występuje wiele drobnoustrojów, 

które mogą być przyczyną groźnych cho-
rób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi.

Psy lubią załatwiać swoje potrzeby na 
trawce, a ich właściciele bardzo nie lubią 
po nich sprzątać. Gmina chce ich jednak 

do tego zachęcić, montując specjalne do-
zowniki z jednorazowymi zestawami do 
zbierania kup. Każdy właściciel czworo-
noga będzie mógł pobrać taki zestaw za 
darmo. Dozowniki zostaną postawione  
w miejscach wskazanych przez spółdziel-
nię mieszkaniową.      

Więcej informacji na ten temat miesz-
kańcy znajdą w następnym wydaniu Racji 
Gminnych i na stronie internetowej gminy 
Pawłowice. bs

W sobotę, 21 maja zapraszamy do  
Pniówka, gdzie zagrają kapela Dechovka  
Pniówek, zespół Retro z Ireną Staniek, a ślą-
skie przeboje biesiadne wykona Duet Karo. 
Impreza zakończy się zabawą taneczną.

Niedziela, 22 maja upłynie pod znakiem 
Rodzinnego Festynu Parafialnego przy ko-
ściele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 
Już od godz. 14.00 scenę w ogrodzie para-
fialnym zawojują dzieci. Zobaczymy grupy 
dziecięce, młodzieżowe, laureatów Gminne-
go Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Będą też 
pokazy iluzji oraz mnóstwo zabaw dla dzie-
ci. Wieczorem wystąpi zespół Margo, zagra 
kapela góralska Grojcowianie oraz zespół 
Domine. 

Sobota – 28 maja i niedziela – 29 maja 

Zapraszamy na Dni Pawłowic!
Urszula, Cezary i Katarzyna Żak oraz kabaret Noł Nejm to tylko 

niektóre gwiazdy jubileuszowych XX Dni Pawłowic. Wspólne święto-
wanie gminy Pawłowice będzie trwało przez dwa majowe weekendy.

to dwa dni pełne muzyki na rynku przy 
Urzędzie Gminy. Koncertową sobotę zain-
auguruje hip-hopowy zespół Pomau, łączą-
cy muzykę młodzieżową z jazzem i soulem. 
Atrakcją wieczoru będzie kabaret Noł Nejm. 
Publiczność kocha ich za błyskotliwy, inte-
ligentny, a przede wszystkim zabawny spo-
sób dostrzegania absurdów rzeczywistości. 
Jeżeli dodamy do tego Teatr Ognia i koncert 
rockowej grupy Underground, to możemy 
być pewni, że na pewno nie będziemy się 
nudzić.

W niedzielę, 29 maja na Dniach Gminy nie 
zabraknie rodzimego folkloru – czyli wystę-
pów zespołów śpiewaczych gminy Pawłowi-
ce oraz zaproszonych z Połomi i Strumienia. 
Podczas tegorocznych Dni Pawłowic o dobry 

humor mieszkańców zadba aktorskie mał-
żeństwo znane m.in. z „Miodowych lat” - 
Cezary i Katarzyna Żak. Na pewno będzie to 
czas wesołej zabawy. Zwłaszcza, że gwiaz-
dą wieczoru będzie Urszula z zespołem.  
W czasie półtoragodzinnego koncertu usły-
szymy „Konika na biegunach” i inne naj-
większe przeboje gwiazdy.

Najmłodszych mieszkańców zapraszamy 
do parku. Już od godz. 16.00 organizowane 
będą zabawy i konkursy z nagrodami. Roz-
bawione występami dzieci i ich opiekunowie 
będą mieli okazję zobaczyć przedstawie-
nie interaktywne „Piraci z Karaibów” oraz 
posłuchać utworów grupy musicalowej  
z GOK. Będzie pokaz terapii z udziałem psa, 
a także malowanie twarzy, bańki mydlane 
i klauni.  

Tegoroczne Dni Pawłowic zakończy po-
kaz sztucznych ogni. Liczymy na to, że po-
goda dopisze i wszyscy poczują wiosenną, 
gorącą atmosferę. bs
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W ten wyjątkowy czas Wieczne Mia-
sto stało się na moment drugą stolicą 
Polski. Plac św. Piotra wypełnili nasi ro-
dacy z transparentami i biało-czerwony-
mi flagami.  Grupa 47 osób z Parafii Jana 
Chrzciciela w Pawłowicach w zielonych 
koszulkach i olbrzymim transparentem z 
napisem „Pawłowice” była widoczna z da-
leka. - Bardzo chciałam przyjechać do Rzymu. 
Zdecydowałam się od razu – opowiada Elż-
bieta Szymoszek. – Atmosfera była wspa-
niała. Mimo nieprzespanych nocy nie czułam 
zmęczenia, przepełniała mnie ogromna radość. 
Byłam szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tym 
święcie nie tylko Polski, ale i świata.

Żeby dostać się na Plac Św. Piotra, gdzie 
odbywały się uroczystości, należało tam 
wejść w wieczór poprzedzający uroczy-
stość. Rano już nie było na to szans. - Około 
7 rano wszystkie uliczki prowadzące do placu 
były szczelnie wypełnione tłumem – opowiada 
ks. wikary Tomasz Kusz. – Doświadczyli-
śmy cudu pogody. Mimo niezbyt dobrych za-
powiedzi, od soboty do poniedziałku nie pada-
ło, a w czasie beatyfikacji wyjrzało nawet na 
moment słońce. 

Grupa pielgrzymów z Pawłowic jako 
jedna z ostatnich dotarła do trumny Jana 
Pawła II. – To było jedno z największych przeżyć  
w moim życiu – opowiadała nam Regina 
Małyjurek, pochodząca z Pawłowic, miesz-
kanka Studzionki. – Chciałam być w Rzymie, 
aby podziękować za swoje życie: córki, zięciów 
i wnuki, za 46 lat małżeństwa, za to, że mój 
mąż mimo wylewu, który przeszedł 21 lat 
temu, wciąż żyje i wspólnie ze mną pielgrzy-
muje po miejscach świętych.      

Na placu św. Piotra trwało modlitewne 

Pojechali na beatyfikację do Watykanu
Na uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie zjechało 

800 tys. polskich pielgrzymów. Wśród nich wyróżniała się  47-oso-
bowa grupa z Pawłowic. - To było niezapomniane, wspaniałe prze-
życie – mówili pielgrzymi.

czuwanie, słychać było śpiewy. W tłumie 
przeważali Polacy, ale słychać było też ję-
zyki z całego świata. - Cały świat przyjechał 
na beatyfikację naszego wielkiego Polaka, a 
Rzym stał się drugą stolicą Polski. Czułam 
dumę, że jestem Polką. Ojca Świętego wielbił 
cały świat, niektórzy, aby uczestniczyć w be-
atyfikacji musieli pokonać tysiące kilometrów  
– mówi Renata Wiśniewska z Pawłowic. – 
Nasza grupa była bardzo blisko Placu św. Pio-
tra i mieliśmy wspaniały widok na wszystko 
co się tam dzieje. Nasz wikary otrzymał wej-
ściówkę i uczestniczył w koncelebrze we mszy 
beatyfikacyjnej. 

Jak przyznają pielgrzymi, chwi-
le największych wzruszeń przeżyli  

w momencie samej beatyfikacji. - Wszy-
scy wokół nas płakali – opowiada-
ją. Jak mówią, cała uroczystość była 
tłumaczona we wszystkich językach  
w różnych stacjach radiowych. Wystar-
czyło tylko mieć ze sobą małe radyjko lub 
poszukać na telefonie komórkowym odpo-
wiedniej stacji i założyć słuchawki. 

Po uroczystości wyniesienia Jana Paw-
ła II na ołtarze, co uczynił Benedykt XVI, 
odsłonięto wielki obraz naszego papieża. - 
Wśród ludzi zapanowała prawdziwa euforia, 
oklaski, okrzyki, po prostu wielka nieopisana 
radość – mówi ks. wikary.

Pawłowiccy pielgrzymi wrócili z Rzymu 
pełni niezapomnianych wrażeń, przepełnie-
ni duchową modlitwą i z wielkim spokojem  
w sercach. Fotoreportaż z wyjazdu na stro-
nie 12.

Sabina Bartecka

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawło-
wicach zaprasza do swojej czytelni, gdzie 
można zobaczyć wystawę pt. "Droga do 
świętości", poświęconą papieżowi Janowi 

„Droga do świętości” Jana Pawła II

Pilot z areoklubu bielskiego stracił ste-
rowność w szybowcu i ratował się przed 
uderzeniem w linie wysokiego napięcia, lą-
dując w polu.  - Po pilota, który leciał z Bielska 

Awaryjne lądowanie szybowca
W poniedziałek, 2 maja na Podlesiu w Pielgrzymowicach awaryj-

nie lądował szybowiec.
do Opola, po upływie około 2 godzin przyjechał 
samochód ze specjalną przyczepą do transpor-
tu szybowców – opowiada Aleksander Rudz-
ki z Pielgrzymowic. Na szczęście obyło się 

bez obrażeń pilota i poważniejszych strat 
materialnych. Lądowanie szybowca było 
nie lada wydarzeniem i przyciągnęło wie-
lu mieszkańców, którzy z zaciekawieniem 
oglądali samolot i pomogli w przeniesieniu 
go z pasa zieleni  na drogę. bs

Pawłowi II. Wystawa prezentuje albumy, 
książki i publikacje dotyczące życia i pon-
tyfikatu Ojca Świętego.  

Sabina Bartecka   

zdj. A
leksander Rudzki

zdj. bs
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ka-
rola Miarki w Pielgrzymowicach od wie-
lu już lat bardzo aktywnie uczestniczą  
w poznawaniu europejskich kultur i swo-
ich zagranicznych rówieśników. Nawiązali 
współpracę ze Słowakami, Czechami, Niem-
cami oraz Węgrami. - To właśnie w ramach 
zeszłorocznego spotkania w Balatonfenyves nad 
Balatonem powstał pomysł wzięcia udziału  
w europejskim programie Comenius, którego ko-
ordynatorem jest Turcja – tłumaczy Andrzej 
Pilis, dyrektor szkoły w Pielgrzymowicach.   
Program Comenius wspiera międzynarodo-
wą współpracę nauczycieli i placówek oświa-
towych, daje możliwość nawiązania kontak-
tów oraz poznawania zagranicznych kultur. 
Jest to program dwuletni, który potrwa do 
lipca przyszłego roku. W jego ramach każda 
ze szkół biorących udział w projekcie musi 
zorganizować u siebie spotkanie. Do tej pory 
odbyły się spotkania we Włoszech, Portugalii 
i w Pielgrzymowicach. Na początku maja do 
naszej gminy przyjechało 5 zagranicznych 
delegacji.

Goście z pięciu państw w Pielgrzymowicach
Gimnazjum w Pielgrzymowicach realizuje międzynarodowy pro-

gram Comenius  z udziałem pięciu krajów Europy: Portugalii, Włoch, 
Węgier, Turcji i Litwy. Nauczyciele z tych państw na początku maja 
odwiedzili naszą gminę.

Ponieważ celem spotkania było przede 
wszystkim wzajemne przedstawienie kra-
jów, regionów, szkół, tradycji oraz kultury, 
dlatego zorganizowano warsztaty twórcze 
w szkole, spotkanie integracyjne w gospo-
darstwie agroturystycznym państwa Pen-
kalów z udziałem rodziców i nauczycieli 
oraz przygotowano akademię z występami 
uczniów i koncert zespołu śpiewaczego „Nie-
zapominajki”. Zagraniczni goście spotkali się 
z zastępcą wójta Markiem Lucjanem, zwie-
dzieli naszą gminę oraz Pszczynę, Kraków  
i Oświęcim. Odjechali oczarowani polską ser-
decznością i gościnnością. 

W ramach projektu odbędą się jeszcze 
dwa spotkania: w tym roku na Węgrzech 
i w maju przyszłego roku na Litwie, gdzie 
zostanie już podsumowany dwuletni pro-
jekt. Szkoła prowadzi rekrutację chętnych.  
O tym, kto pojedzie na Węgry zdecyduje wy-
nik w WebQuest. Jest to działalność badaw-
cza, w której większość lub wszystkie infor-
macje wykorzystane przez ucznia pochodzą 
z internetu. bs

Uczestnicy o projekcie 
i pobycie w Pielgrzymowicach

Marina Orazi 
(Włochy): Pro-
gram Comenius 
promuje przy-
jaźń i toleran-
cję. Uważam, że 
Włosi i Polacy 

są bardzo podobni. Jesteście otwarci na 
obce kultury, często się uśmiechacie , więc 
łatwo nawiązać z wami kontakt.

Mustafa Ozmusul 
(Turcja): Nasze kraje bar-
dzo się różnią. Mówimy 
innym językiem, inaczej 
się ubieramy, ale czuje-
my podobnie i wszyscy 
staramy się, aby świat 
był lepszy.

Ricardo Fer-
nandes i Do-
mingos Azeve-
do (Portugalia): 
Jesteśmy za-
chwyceni pa-
nującą w Piel-

grzymowicach atmosferą. Wszyscy są 
uprzejmi i mili. Duże wrażenie wywarła 
na nas szkoła i bardzo dobra współpraca 
uczniów i nauczycieli. 

Daiva Al-
b r e c h t i e n e  
i Asta Bikne-
riene (Litwa): 
Czujemy się 
tutaj jak u sie-

bie w domu. Różnice kulturowe między 
naszymi krajami są niewielkie, dlatego ła-
twiej nam wszystko zrozumieć. Szkoła w 
Pielgrzymowicach zaskoczyła nas na plus 
kreatywnością  i twórczym podejściem.

Uczestnicy programu Comenius chętnie pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Młodzież z Pielgrzymowic zachwyciła gości z zagranicy muzycznymi zdolnościami.

zd
j. 

bs
zd

j. 
bs
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Festiwal Twórczości Szkolnej
Potrafią śpiewać, znakomicie grają na instrumentach muzycz-

nych, a ich żywiołem jest scena. Uczniowie gminy Pawłowice za-
prezentowali kulturalny dorobek swojej szkoły na odbywającym się  
6 maja XI Festiwalu Twórczości Szkolnej.  

Impreza, która jest połączona z wręcze-
niem nagród dla zdolnej młodzieży, po raz 
drugi odbyła się w sali widowiskowej Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Pawłowicach. 
Przez deski sceny przewinęło się tego dnia 
kilkuset artystów ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz liceum i technikum. 

Młodzi artyści, aby zaprezentować swój 
dorobek twórczy, najczęściej wybierali kon-
certy. Usłyszeliśmy nastrojowe ballady  
w wykonaniu solistów oraz utwory muzyki 
poważnej w wykonaniu chórów.  Powodze-
niem cieszyły się również przedstawienia, 
skecze i kabarety. Sala pękała ze śmiechu 
oglądając m.in. „Czerwonego Kapturka na 
wesoło”, w którym popis zdolności kabare-
towych dali i odwagą sceniczną wykazali się 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach: 
Mateusz Gizler, Grzegorz Zamaryka, Bartek 
Wolak, Jakub Kamiński, Adam Karolak, Ka-
rolina Brudny i Aleksandra Podruczny. 

W przerwach między występami odbyło 
się wręczenie nagród dla uczniów, którzy 
osiągnęli sukcesy na arenie gminnej, powia-
towej, wojewódzkiej i krajowej. Uczniowie 
odebrali nagrody książkowe z rąk wójta 
gminy Pawłowice Damiana Galuska.

Uczniowie pierwszych trzech klas szko-
ły podstawowej biorą udział w konkursach 
z matematyki, ortograficznym i recytator-
skim. Pierwsze miejsca zajęli: Jakub Grabski 
– SP Pielgrzymowice (matematyka), Karo-
lina Zieleźnik – SP Golasowice (ortograficz-
ny), Piotr Łomozik – SP-1 Pawłowice, Dawid 
Jokiel – SP-2 Pawłowice i Sylwia Orszulik 
– SP-1 Pawłowice (konkurs recytatorski dla 
klas I, II i III).    

Gminne konkursy przedmiotowe z: języ-
ka polskiego, historii, matematyki, przyrody 

i języka angielskiego organizowane są w na-
szej gminie od roku szkolnego 2001/2002. 
Biorą w nich udział uczniowie starszych klas 
szkół podstawowych (nie więcej niż 5 osób 
z każdej z 6 szkół). Zwyciężyli uczniowie: 
Daria Apel -SP-2 Pawłowice (historia), Kata-
rzyna Lenik – SP-2 Pawłowice (język polski), 
Marta Brzana – SP Krzyżowice i Jakub Bodio 
– SP Warszowice (język angielski), Szymon 
Wojakowski – SP Pielgrzymowice, Adam 
Pawłowski – SP Warszowice (matematy-
ka) oraz Katarzyna Lenik – SP-2 Pawłowice 
(przyroda). Z kolei laureatami konkursów 
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim 
zostali: Jakub Staroń, Kamil Smyczek, Da-
mian Sosna, Katarzyna Goraus – Gimnazjum 
nr 1 w Pawłowicach, Sabina Sabat, Patry-
cja Smolik, Paweł Tomera, Karol Wybituła 
- Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach, Dawid 
Boruszkowski, Aleksandra Pojda, Estera Ko-
tas, Renata Góral, Dawid Welchar i Gracjan 

Gross – Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Pawłowicach.

Sabina Bartecka   

W każdej przychodni zdrowia w godz. od 
8.00 do 11.00 można będzie za darmo wy-
konać badania.

1) NZOZ „Remedium”– Pawłowice ul. 
Górnicza 14A: badanie poziomu cukru we 
krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar 
wagi ciała, materiały i porady dotyczą-
ce zdrowego żywienia oraz badanie krwi  
w zakresie określania poziomu cholesterolu  
(HDL, LDL, trójglicerydy) dla mieszkańców 
powyżej 30 lat i markery nowotworowe dla 
osób powyżej 40 lat.

2) NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala - Go-

Dzień Promocji Zdrowia
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na Dzień Promocji 

Zdrowia, który odbędzie się w sobotę, 28 maja. 

lasowice ul. Korczaka 6: badanie poziomu 
cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, 
badanie EKG, badanie krwi w zakresie okre-
ślania poziomu cholesterolu (dla osób powy-
żej 30 lat) i markery nowotworowe (powy-
żej 40 lat)

3) NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Li-
gonia 48: badanie poziomu cukru we krwi, 
pomiar ciśnienia tętniczego, ocena masy cia-
ła wg BMI, porady dotyczące prowadzenia 
zdrowego trybu życia, określenie poziomu 
cholesterolu i markery nowotworowe.

4) NZOZ „Zdrowie”, ul. Zjednoczenia 12, 

Nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie  orto-
graficznym odebrała Karolina Zieleźnik.

Pawłowice: badanie poziomu cukru we krwi, 
pomiar ciśnienia tętniczego, ocena masy cia-
ła wg BMI, porady dotyczące prowadzenia 
zdrowego trybu życia, określenie poziomu 
cholesterolu i markery nowotworowe.

4) NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. 
Krucza 12: badanie poziomu cukru we krwi, 
pomiar ciśnienia tętniczego, ocena masy cia-
ła wg BMI, porady dotyczące prowadzenia 
zdrowego trybu życia, określenie poziomu 
cholesterolu i markery nowotworowe.

Ponadto 28 i 29 maja kobiety w wieku 
50-69 lat będą mogły za darmo wykonać 
mammografię. Mammobus będzie stał przy 
GOK w Pawłowicach. Rejestracja w sali ob-
sługi klienta Urzędu Gminy lub telefonicznie 
32/ 4756 347.

Ania Zoręba z Warszowic w oryginalnym stroju 
z plastikowych kubków.

Gimnazjaliści z Pawłowic: Bartek Wolak, Adam 
Karolak i Grzegorz Zamaryka zagrali w sztuce  

"Czerwony Kapturek na wesoło".

zdj. bs
zdj. bs

zdj. bs
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Średni uterenowiony samochód ratowni-
czo-gaśniczy ma podwozie mercedesa atego. 
Kosztował 564 tys. zł. Zakup pokryła gmina 
(314 tys.) i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (250 tys.).

Pojazd posiada m.in. zbiornik na 2,5 tys. 
litrów wody, 250 l środka pianotwórczego, 
pompę, układ zraszaczy, maszt oświetlenio-
wy oraz agregat prądotwórczy. Ochotnicza 

Samochód na Dzień Strażaka
4 maja obchodzimy imieniny św. Floriana – patrona strażaków. 

Międzynarodowy Dzień Strażaka był idealną okazją do zaprezen-
towania nowego wozu pawłowickiej straży pożarnej.

Straż Pożarna w Pawło-
wicach otrzymała ten sa-
mochód w połowie ubie-
głego roku. Od tego czasu 
nowy wóz uczestniczył już 
w kilkudziesięciu akcjach 
ratowniczych. Jego oficjal-
ne przekazanie nastąpiło  
7 maja podczas pawłowic-
kich obchodów Dnia Stra-
żaka. Uroczystości rozpo-
częły się od mszy świętej 
odprawionej przez ks. pro-
boszcza Floriana Ludziar-
czyka, po której strażacy  

w korowodzie przeszli wraz z orkiestrą dętą  
i pocztami sztandarowymi na plac przy 
Urzędzie Gminy. Tam odbyła się część ofi-
cjalna z przemówieniami i poświęceniem 
nowego strażackiego wozu. – Czasy się zmie-
niają, a strażacy muszą sprostać coraz więk-
szym wymaganiom – zauważył wójt Damian 
Galusek. – Już nie wiadra i sikawka, do akcji 
ratowniczych potrzebny jest przede wszystkim 

nowoczesny wóz. Strażacy, aby ratować mienie  
i dobytek muszą dysponować odpowiednim 
sprzętem. Dlatego poza Pawłowicami nowe 
wozy otrzymają w tym roku jeszcze dwie jed-
nostki: Warszowice i Pielgrzymowice. 

Dzień Św. Floriana co roku jest okazją do 
podsumowania minionego roku pracy stra-
żaków oraz nadania awansów zasłużonym 
pracownikom. Dlatego też wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Andrzej Grzenia wraz z prezesami za-
rządu powiatowego i gminnego nadali Złote 
Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” czterem 
druhom: Eugeniuszowi Cimale, Grzegorzo-
wi Cyrulikowi, Leszkowi Gaży oraz Tade-
uszowi Lebiodzie. Srebrny medal otrzymali: 
Jarosław  Krośnik i Jarosław Grzegorczyk,  
a brązowy Witold Szczepański. Przyznano 
również odznaczenie „Strażak Wzorowy”. 
Otrzymali je: Monika Klepek i Szymon Rajwa.  
   Okazałą statuetką św. Floriana zarząd OSP 
Pawłowice postanowił uhonorować osoby, 
które od lat wspierają działalność straży: 
proboszcza ks. Floriana Ludziarczyka, wójta 
Damiana Galuska oraz strażaków: Maksy-
miliana Szymurę, Grzegorza Witoszę, Piotra 
Indyka oraz Michała Orszulika. 

Uroczyste obchody Dnia Strażaka zakoń-
czyły się zabawą taneczną. bs

Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę

Biblioteka na świeżym powietrzu
W środę, 11 maja mieszkańcy gminy, a zwłaszcza miłośnicy bi-

blioteki, dorośli czy dzieci mogli spotkać się w parku, gdzie zaser-
wowano piknikowy zestaw atrakcji i niespodzianek. 

Wyjątkową oprawę miał tegoroczny "Ty-
dzień Bibliotek". W parku przy ul. Zjedno-
czenia w Pawłowicach można było obejrzeć 
przedstawienia wykonane przez uczniów, 
bawić się razem z artystami, czy wypuścić 
setki balonów w powietrze. Było kolorowo  
i bardzo wesoło. 

W trakcie pikniku rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny na plakat promujący Dni Biblio-

Statuetki św. Floriana otrzymali m.in. ks. Florian Ludziarczyk 
i wójt Damian Galusek.

Krzysztof Maron i Rafał Królik - pierwszaki  
z SP-2 w Pawłowicach tuż po swoim występie. Mecz miał bardzo nerwowy przebieg, 

szczególnie w końcówce. Prowadzenie paw-
łowiczanom dał Kamil Sornat, który w 50. 
minucie po faulu na Jakubie Manaju wy-
korzystał rzut karny. Dwie minuty póź-
niej drugiego gola z 5 metrów dla Pniówka 
strzelił Bartosz Wojtków. W ostatnich minu-
tach spotkaniach doszło do brutalnego faulu 
na zawodniku Pniówka. Jakub Manaj padł 
na murawę z podejrzeniem pęknięcia kości 

Puchar dla Pniówka
Pniówek Pawłowice pokonał drużynę Sokoła 2:1 i awansował dzięki 

temu do rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgu śląskiego.
jarzmowej. Czerwoną kartkę otrzymał pił-
karz Sokoła, a dwie minuty później za ode-
pchnięcie zawodnika Sokoła również gracz 
Pniówka, Grzegorz Horubała. W rezultacie 
pawłowiczanie kończyli mecz w dziewiąt-
kę. Do końca nie dali się pokonać i zdobyli 
Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Tychy. 
Wywalczyli prawo gry w Pucharze Polski na 
szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Sabina Bartecka

teki, ogłoszono wyniki plebiscytu na najcie-
kawszą książkę dostępną w bibliotece oraz 
nagrodzono uczniów prezentujących scenki 
zachęcające do korzystania z bibliotecznych 
zbiorów. Po raz drugi wręczono order „Przy-
jaciela Biblioteki”. Order otrzymała Agnieszka 
Kornas-Wiśniewska, instruktorka Gminnego 
Ośrodka Kultury, która od dawna pomaga 
bibliotece w organizowanych przez nią spo-
tkaniach, akcjach plastycznych i konkursach. 
- Zawsze możemy na nią liczyć, bardzo nam po-
maga i ma świetny kontakt z dziećmi – przy-
znaje Halina Mańka, dyrektorka Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Pawłowicach.
Atrakcji na pikniku nie zabrakło, a to tyl-

ko część tego, co biblioteka przygotowała  
z okazji  Dnia Bibliotek. Przez cały maj orga-
nizowane są spotkania z autorami książek dla 
dzieci. Z przedszkolakami i uczniami spotka-
ła się Agnieszka Frączek i Marta Fox, a na ko-
lejne spotkanie przyjedzie Grzegorz Kasdepke. 
 Każdy miłośnik książki mógł kupić  
w niższej cenie swoje ulubione pozycje. Dużą 
atrakcją były lekcje i pokazy produkcji ręcznie 
czerpanego papieru. Jednocześnie cały czas 
trwały warsztaty plastyczne i decoupage'u. 
Działo się, oj działo. A wszystko to zgodnie  
z tegorocznym hasłem „Biblioteka zawsze 
pod drodze, nie mijam – wchodzę”. bs  

zd
j. 
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Rozmaitości

To była nie lada gratka dla mieszkańców! 
Już po raz drugi w gminie Pawłowice roze-
grano Kryterium Kolarskie, którego stawką 

Kryterium kolarskie w Śmigus-Dyngus
W Poniedziałek Wielkanocny pawłowiczanie  wyciągnęli ławki  

i koce i przy pięknej wiosennej aurze obserwowali zmagania kola-
rzy, ścigających się po ulicach Pawłowic.

był Puchar Wójta. Na starcie pojawiło się 
140 licencjonowanych kolarzy oraz dzieci 
i młodzieży, zaczynających dopiero swoją 

przygodę z kolarstwem. Mieszkańcy 
ulic: 1 Maja, Karola Miarki, Mickie-
wicza, 22 lipca wyciągnęli krzesła, 
stoły i ławki, aby dopingować ściga-
jących się kolarzy.  Rozegrano wyści-
gi we wszystkich kategoriach mło-
dzieżowych, a także w kategorii elita 
i orlik. Pięknie na starcie prezentował 
się peleton elity: prawie sześćdziesiąt 
różnokolorowych koszulek, a wśród 
nich w żółtych strojach zawodo-
wa grupa Team BGŻ z Warszawy. 
Byli faworytami i nie zawiedli. Już 
po kilku okrążeniach uformowała 

Tego nie można przegapić!
Babskie Sprawy

17,19, 31 maja oraz 2,7 i 10 czerwca, godz. 
18.00, Osiedlowy Dom Kultury

Zapraszamy panie na kolejną serię spo-
tkań. Tym razem "Babskie Sprawy" będą po-
święcone poznaniu i doskonaleniu techniki 
decupage'u. Ten sposób dekorowania przed-
miotów jest coraz bardziej popularny. Edy-
cja zakończy się  otwarciem wystawy au-
torskiej instruktorki Małgorzaty Ferfeckiej. 
Koszt udziału w zajęciach to 10 zł - bilety 
można nabyć w Domu Kultury w Pawłowi-
cach Osiedlu. Informacje i zapisy pod nr tel. 
324721036. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
17 maja o godz. 18.00. 

Talizman zaśpiewa dla śp. Anny 
Karaś i Henryka Ćmoka   

19 maja, godz. 17.00, kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża św. w Pawłowicach 

Zespół Talizman wystąpi w kościele pa-
rafialnym w Pawłowicach Osiedlu podczas 
mszy św. za zmarłych: Annę Karaś - zało-
życielkę KGW Pawłowice, zespołu Talizman 
oraz Henryka Ćmoka - pierwszego instruk-
tora zespołu Talizman i dyrektora GOK-u. 
Koncert Maryjny zespołu odbędzie się w ra-
mach nabożeństwa majowego. Serdecznie 
zapraszamy! 

Teatrzyk dla dzieci
20 maja, godz. 16.00, 

Osiedlowy Dom Kultury
Zapraszamy na teatralną opowieść o ma-

łej dziewczynce - Antoninie, która po skoń-
czeniu przedszkola nie mogła się pogodzić ze 
szkolnymi obowiązkami pierwszoklasisty. 
Spektakl ma formę wesołej, wspólnej zabawy 
z dziecięcą publicznością. Pojawi się konkurs  
z kolorowymi literkami, będą piosenki, barw-
ne kostiumy oraz gra w "bańki mydlane"  

i oczywiście mnóstwo śmiechu. Przedstawie-
nie jest adresowane do dzieci w wieku 4-8 lat.  

Pieśniczki śląskie
26 maja, godz 9.00, aula SP Pielgrzymowice  

Zapraszamy do udziału w konkursie 
"Gwary śląskiej i pieśni nie zapominamy". 
Celem konkursu jest pielęgnowanie i upo-
wszechnianie folkloru, pieśni i gwary śląskiej 
a także poznawanie dawnych tradycji i ob-
rzędów regionu. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 20 maja br. w Szkole Podstawowej w Piel-
grzymowicach, tel.32 4729443. 

Muzyczny Dzień Dziecka
1 czerwca, godz. 16.00, 
Osiedlowy Dom Kultury

Zapraszamy wszystkie dzieci na Muzycz-
ny Dzień Dziecka „Wspólne granie i śpiewa-
nie”. Dźwiękowych i innych atrakcji nie za-
braknie. Koniecznie przynieście swoje instru-
menty: gitary, flety, cymbałki. Wspólnie za-
gramy w naprawdę wielkiej orkiestrze, która 
poprowadzi dyrygent Waldemar Sutryk. 
Tradycyjnie już słodycze w tym dniu funduje 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pawłowice”.   

Koncert 
prof. Juliana Gembalskiego

4 czerwca, godz. 19.00, kościół pw. św. Ka-
tarzyny w Pielgrzymowicach 

Wszystkich sympatyków muzyki orga-
nowej zapraszamy na niepowtarzalny kon-
cert profesora Juliana Gembalskiego, świato-
wej sławy wirtuoza słynącego w szczególno-
ści ze sztuki improwizacji. Koncert odbędzie 
się w kościele pw. św. Katarzyny w Pielgrzy-
mowicach na niedawno odnowionym instru-
mencie. Organizatorem koncertu jest Sto-
warzyszenie Kulturalno - Społeczne Karola 
Miarki w Pielgrzymowicach. Wstęp wolny. 

KLASA B, GRUPA TYCHY
 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  LKS Wisła Wielka 16 40 51-15
2.  GTS II Bojszowy 16 37 45-14
3.  Czapla Kryry 16 30 49-22
4.  KS Warszowice 16 27 42-33
5.  Polonia Międzyrzecze 16 26 37-25
6.  LKS Miedźna 16 26 43-22
7.  LKS Czarków 16 24 42-30
8.  Stal II Chełm Śląski 15 21 23-20
9.  Josieniec Radostowice 16 20 30-29
10.  Piast Pawłowice Śląskie 16 10 22-67
11.  LKS Krzyżowice 15 9 24-73
12.  LKS Woszczyce 16 3 14-72

KLASA B, GRUPA SKOCZÓW
 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Lutnia Zamarski 20 56 83-18
2.  Strażak Pielgrzymowice 20 49 72-27
3.  LKS Ochaby 96 20 43 69-35
4.  Polifarb Cieszyn 20 40 55-31
5.  Wyzwolenie Simoradz 20 39 51-26
6.  Trójwieś Istebna 20 30 54-43
7.  Olimpia Goleszów 20 27 45-43
8.  Olza Pogwizdów 20 26 44-51
9.  LKS Wiślica 20 26 34-52
10.  LKS Kończyce Małe 20 22 33-35
11.  Iskra Iskrzyczyn 20 18 32-43
12.  Błękitni Pierściec 20 11 23-67
13.  LKS Rudnik (k. Skoczowa) 20 10 24-57
14.  Promyk Golasowice 20 6 19-110

KLASA A, GRUPA TYCHY
 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Sokół Orzesze 22 55 91-18
2.  Piast Bieruń Nowy (Bieruń) 22 50 60-28
3.  Chrzciciel Tychy 21 47 58-28
4.  Ogrodnik Cielmice (Tychy) 22 46 48-21
5.  ZET Tychy 22 38 58-51
6.  LKS Rudołtowice-Ćwiklice 22 36 51-41
7.  LKS Goczałkowice Zdrój 22 33 28-44
8.  JUW-e Jaroszowice (Tychy) 21 31 29-30
9.  LKS Studzionka 22 29 34-37
10.  GKS II Tychy 22 28 50-49
11.  LKS Gardawice 22 24 34-54
12.  Fortuna Wyry 21 22 36-38
13.  LKS Studzienice 22 21 37-65
14.  Polonia II Łaziska Górne 22 20 43-59
15.  Pniówek II Pawłowice Śląskie 21 13 23-39
16.  Ogień Wola 22 8 25-103

     Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Energetyk ROW Rybnik 24 53 52-20
2.  LZS Leśnica 25 47 42-25
3.  BKS Stal Bielsko-Biała 25 45 35-18
4.  Oderka Opole 24 43 35-17
5.  Skałka Żabnica 24 43 34-23
6.  Start Bogdanowice 24 38 37-29
7.  Polonia Łaziska Górne 24 35 32-29
8.  Orzeł Babienica/Psary 23 34 30-24
9.  Rozwój Katowice 23 32 29-22
10. LZS Piotrówka 24 31 43-35
11. MKS Myszków 23 31 36-32
12. Pniówek Pawłowice Śląskie 23 28 27-32
13. Victoria Częstochowa 24 21 20-39
14. Victoria Chróścice 23 20 16-40
15. Skalnik Gracze 23 13 21-44
16. KS Krasiejów 24 4 6-66

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

się czołówka czterech kolarzy Teamu BGŻ  
i z przewagą kilkudziesięciu sekund przyje-
chała na metę zajmując wszystkie miejsca na 
podium. Zwyciężył Radosław Romanik, dru-
gie miejsce zajął Radosław Rębiewski, trzecie 
Konrad Czajkowski. Wiele emocji dostar-
czyły zabawy rowerowe przygotowane dla 
najmłodszych. Kilkuletnie dzieciaki świetnie 
bawiły się przy dopingu rodziców i kibiców 
kolarstwa. A z jaką siłą i jak zawzięcie peda-
łowały, aby jako pierwsze minąć linię mety! 

Organizatorami imprezy był LK UKS 
Pszczyna. bs
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Promocja na basenie
Z okazji Dnia Dziecka zostaną obniżone 

bilety wstępu na basen. Dzieci będą mogły 
popływać za 4 zł, a dorośli za godzinę po-
bytu w „Wodnym Raju” zapłacą 8 zł. 
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Informacje i ogłoszenia
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Paw³owicach 47-21-997 czynny ca³¹ dobê

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA	 ∙	 OGŁOSZENIA	
» Tereny pod dzierżawę oraz na-

jem lokali użytkowych 
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 
06.05.2011r. podany został do publicznej wiado-
mości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjed-
noczenia 60, wykaz nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Pawłowice prze-
znaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz lo-
kali użytkowych stanowiących własność Gminy 
Pawłowice przeznaczonych do wynajęcia. 
Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń na okres 21 dni. Dodatkowych 
informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień 
w godz. 7.30  15.30  tel. (032) 47-56-314.

Ambulatoryjną opiekę medyczną lekarską 
i pielęgniarską od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 18.00 do 8.00, soboty i niedziele (całodobo-
wo), 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 na-
szej gminy świadczy: Stacja Pogotowia Ratunko-
wego w Jastrzębiu - Zdroju, ul. Krasickiego 21, tel. 
alarmowy 999 lub (32) 47 190 60.

Opieka medyczna

Pił i jechał
Policjanci KP Pawłowice zatrzyma-

li 41-letniego mieszkańca Pawłowic, który 
kierował samochodem marki Chrysler będąc  
w stanie nietrzeźwości 2,35 promila, po-
mimo orzeczonego sądowego zakazu kie-
rowania pojazdami. Do zatrzymania doszło  
8 maja o godz. 20.15 na ul. Zjednoczenia  
w Pawłowicach. 

Zabrał pawłowiczance buty
Nieznany sprawca z otwartego domu 

przy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach doko-
nał kradzieży pieniędzy w kwocie 500 zł oraz 
dwóch par butów sportowych marki Puma. 
Łączna wartość strat 49-letniej mieszkanki 

Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach 
będzie prowadził zapisy dzieci do przedszkoli 
na okres wakacyjny. Chętnych można zgła-
szać od 23 maja do 17 czerwca 2011 r.

W lipcu dyżur będzie pełniło Przedszkole 
w Pielgrzymowicach, a w sierpniu Przed-
szkole w Modrzewiowym Ogrodzie w Paw-
łowicach Osiedlu.  

Szczegółowe informacje można uzyskać 
osobiście lub telefonicznie w siedzibie GZO, 
ul. Zjednoczenia 65,  tel.: 32 47 22 757 oraz 
u dyrektorów przedszkoli.

Przedszkola 
w wakacje

Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami smutek 
i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli we mszy św. i cere-
monii pogrzebowej 

śp. Zdzisława Szaraja

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Znajomym, za okazaną pomoc, współ-
czucie, wieńce i kwiaty

podziękowanie składa Rodzina

Podziękowanie

W Gminie Pawłowice wybranych zo-
stanie: 3 ławników do Sądu Okręgowe-
go i 7 ławników do Sądu Rejonowego  
w Jastrzębiu Zdroju, w tym 3 ławników do 
orzekania z zakresu prawa pracy.

Ławników wybiera  Rada Gminy  spo-
śród kandydatów zgłoszonych przez: pre-
zesów sądów, stowarzyszenia, organiza-
cje związkowe, organizacje pracodawców, 
inne organizacje  zarejestrowane na pod-
stawie  przepisów prawa – z  wyłącze-
niem   partii  politycznych, co najmniej 25 
obywateli  mających czynne prawo wy-
borcze, zamieszkujących na danym tere-
nie. Kandydatów do  orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy zgłaszają  związki za-
wodowe  oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być osoba: posiadająca 
obywatelstwo polskie  i korzystająca  z pełni 
praw cywilnych i obywatelskich, będąca nie-
skazitelnego charakteru, mająca ukończone 
30 lat a nie przekroczone 70 lat, jest zatrud-

Pawłowic wyniosła 800 zł. Kradzież miała 
miejsce 6 maja o godz. 23.00

Wybił szybę
6 maja na parkingu przy ul. Zjednocze-

nia w Pawłowicach nieznany sprawca wy-
bił szybę w tylnej klapie samochodu marki 
Renault Laguna, powodując straty w wyso-
kości 700 zł na szkodę 27-letniej mieszkanki 
Mikołowa.

Włamanie do lokalu
10 maja nieznany sprawca włamał się do 

lokalu gastronomicznego przy ul. Kraszew-
skiego w Golasowicach. Prawdopodobnie 
ktoś go spłoszył, bo z lokalu nic nie zostało 
skradzione. 

Wybieramy ławników
31 grudnia upływa kadencja ławników sądowych. Nowych ław-

ników wybierze Rada Gminy Pawłowice w terminie do końca paź-
dziernika 2011 r. 

niona lub zamieszkuje w miejscu kandydo-
wania  co najmniej od roku, jest zdolna, ze 
względu na stan zdrowia, do pełnienia  obo-
wiązków  ławnika, posiada co najmniej wy-
kształcenie średnie.

Szczegółowe informacje  na temat zgła-
szania kandydatów na ławników oraz 
druk  karty zgłoszenia można uzyskać   
w Urzędzie Gminy Pawłowice: - w Punkcie 
Obsługi Klienta, tel. 32/ 4756-300, - w  biu-
rze Rady Gminy, tel. 32/4756-303. Zgłosze-
nia  kandydatów  na ławników należy skła-
dać w Urzędzie  Gminy Pawłowice w Punkcie 
Obsługi Klienta w terminie do 30 czerwca 
2011 roku. Karty zgłoszenia do pobrania  
w BIP/aktualności/ogłoszenia. 

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza nabór 
na stanowisko urzędnicze inspektora w Re-
feracie Podatków i Opłat Urzędu Gminy w 
Pawłowicach. Oferty z wymaganymi doku-
mentami należy składać w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjed-
noczenia 60, do 27.05.2011r. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny. Pracownikiem upoważnionym do kon-
taktów z kandydatami jest Skarbnik Gminy 
Agnieszka Kempny, tel. (32) 47 56 305.

Zatrudnię blacharza 
samochodowego 

na dobrych warunkach, 
tel. 504 269 645 

Praca w Urzędzie Gminy
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Ogłoszenia płatne

LABORATORIUM
mgr Marek Tarczałowicz (punkt pobrań Diagma)

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

 od 7.30 - 9.00  

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

JESTEŚ ŚPIĄCY? APATYCZNY?
CIĄGLE CHCE CI SIĘ PIĆ?

"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

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   

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

AZBEST!!! - USUWAMY!

28 ARÓW W KRZYŻOWICACH 
WRAZ Z DOMEM DO REMONTU 

W PEŁNI UZBROJONA OGRODZONA,
 SAD, STUDNIA, 

DROGA ASFALTOWA, 
ŚWIETNA LOKALIZACJA

TEL KONTAKT  508 300 696

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

Docieplenia, Elewacje, Remonty

budynków mieszkalnych 

i usługowych

503 133 095, 32 435 42 24
www.firmacim.pl

Wizyta naszego projektanta, 
pomiar, projekt, kosztorys

NIEODPŁATNIE I BEZ ZOBOWIĄZAŃ.
 

Zabudowa mebli 
do wnęk i wolnostojacych  
kuchnie, szafy, garderoby, 

meble dla firm, szkół, aptek, 
biur i sklepów.

 Kontakt  502 339 969
Pawłowice ul. Mickiewicza 18/5 (obok GOK)

  
 UWAGA W MAJU I CZERWCU 

-5% NA WSZYSTKIE MEBLE
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