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3 maja odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie średniego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Volvo dla OSP War-
szowice. Ta niecodzienna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą  
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja. Następnie uczestnicy prze-
szli w szyku marszowym, z towarzyszeniem orkiestry dętej i pocztów 
sztandarowych na plac przed remizą, gdzie odbył się apel. Uroczy-
stość prowadził prezes OSP Warszowice Michał Wowra, a musztrą 
reprezentacyjną dowodził naczelnik Artur Wowra. Po złożeniu przez 
niego meldunku o gotowości oddziałów do uroczystości na maszt 
wciągnięto flagę związku i odegrano hymn związkowy. Poświęce-

Nowy nabytek 
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nia nowego wozu dokonali proboszcz parafii rzymskokatolickiej 
ks. Aleksander Czembor oraz z parafii ewangelicko-augsburskiej ks. 
Marcin Liberacki. Kluczyki do nowego wozu przekazali naczelnikowi 
OSP wójt gminy Damian Galusek oraz zastępca przewodniczącego 
Rady Gminy Aleksander Szymura. – Dzięki wytężonym staraniom 
m.in. poprzedniego naczelnika Lucjana Wowry, udało się pozyskać nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Cieszę się, że kolejne nasze sołectwo zyskało 
dobrze wyposażone auto. Życzę, aby ten samochód służył wam bardziej do 
ćwiczeń i udziału w zawodach, niż do akcji ratowniczych - mówił wójt 
Damian Galusek. 

W piątek, 4 maja, punktu-
alnie o 9.00 uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych przystą-
pili do egzaminu dojrzałości. 
Na pierwszy ogień poszedł 
język polski na poziomie pod-
stawowym. Uczniowie mu-
sieli wykazać się znajomością 
treści „Dziadów” albo „Lalki” 
i „Ludzi bezdomnych”. 

- Należało porównać m.in. 
postawy życiowe Izabeli Łęckiej 
i Joanny Podborskiej oraz napi-
sać, w jaki sposób wychowanie 
obu kobiet miało wpływ na ich 
zachowanie – tłumaczą ma-
turzyści.

O wrażenia z egzaminu 
zapytaliśmy uczniów Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Pawłowicach. Niektórzy 
zaczęli wychodzić już pół 
godziny przed końcem czasu 
pisania, który był wyznaczo-
ny na 170 minut. 

cd. na stronie 3
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Projekt przebudowy siedziby 
urzędu został przygotowany przez 
Pracownię Architektoniczną F 11  
z Krakowa, a wykonawcą jest kon-
sorcjum trzech firm: „Doro” z Pszczy-
ny, „Plater” z Łąki i Instalatorstwo 
Elektryczne z Pszczyny. Od połowy 
sierpnia ubiegłego roku czterdziestu 
robotników każdego dnia pracuje 
przy rozbudowie pawłowickiego 
urzędu. Praca wre, a jak wiele przez 
ten czas się zmieniło, widać z daleka. 
Trudno już rozpoznać budynek, któ-

ry od lat 70. znajdował się w centrum 
Pawłowic. Przede wszystkim został 
znacznie rozbudowany. Od strony 
OSP został dobudowany dodatkowy 
segment, a cały obiekt został powięk-
szony o jedną kondygnację. W tej 
części znajdzie się obszerna sala narad, 
aby sesje Rady Gminy mogły odby-
wać się z udziałem zainteresowanych 
mieszkańców. Parter przewidziany 
jest na salę ślubów i punkt obsługi 
klienta, a piętro i część poddasza na 
biura dla urzędników.   

Obecnie robotnicy kończą wyko-
nywanie posadzek i przystąpili do 
kładzenia płytek w toaletach i po-
szczególnych biurach. Równocześnie 
wykonywana jest elewacja z cegły 
klinkierowej. – Od strony wschodniej 
elewacja jest już gotowa do wysokości 
I piętra, rozpoczęliśmy natomiast prace 
od strony południowej – wyjaśnia Piotr 
Furczyk, kierownik budowy.   

Aktualnie wykonywana jest ga-
leria, czyli 55-metrowej długości 
balkon, który okala budynek od 

strony zachodniej i północnej. Gale-
ria została wsparta na 14 solidnych 
słupach o średnicy 40 centymetrów. 
Ten element architektoniczny ma 
służyć przede wszystkim podnie-
sieniu walorów estetycznych prze-
budowywanego budynku. Funkcje 
ozdobną będą pełnić również lukarny 
na dachu oraz wieża ratuszowa z ze-
garem, znajdująca się nad głównym 
wejściem. Przeszklona konstrukcja 
wieży przechodzić będzie przez śro-
dek budynku, co nie tylko nada mu 
nowoczesności, ale także pozwoli 
zapewnić w środku odpowiednią ilość 
światła. Elementem charakterystycz-
nym przebudowywanego budynku 
będzie główne wejście od strony ryn-

ku, przypominające swym kształtem 
koronę – część herbu gminy.

Realizacja tej ważnej inwestycji 
pozwoli spełnić standardy stawiane 
nowoczesnej administracji. Po prze-
budowie wszystkie referaty Urzędu 
Gminy znajdą się w jednym bu-
dynku, dzięki czemu klienci szybciej  
i w lepszych warunkach będą za-
łatwiać swoje sprawy. Prace mają 
potrwać do końca sierpnia. – Tempo 
jest dobre, i na razie nie ma przeszkód 
ku temu, aby roboty nie zostały w tym 
terminie zakończone – zapewnia kie-
rownik budowy. 

Funkcjonalny obiekt z pewnością 
zmieni centrum Pawłowic i wyznaczy 
nową jakość obsługi klienta. bs

Prace, które prowadzone są od 
maja ubiegłego roku przez firmę 
Jana Piotrowskiego z Warszowic, 
zmierzają już do końca. Obiekt ma 
być gotowy do połowy lipca.

Aula znajduje się w dodatkowej 
kondygnacji, o którą został pod-
wyższony budynek gimnazjum od 
strony boisk sportowych. Obszerna 
i nowoczesna, pomieści aż 300 osób. 
W auli będą się odbywać uroczy-
stości szkolne oraz koncerty, a dla 
występujących osób zostanie wy-
budowana scena wraz z kurtyną. 
Pomieszczenie jest jasne i przestron-
ne. Od strony ul. Szkolnej, wzdłuż 
ściany zabudowano aż 6 dużych 
okien, z których każde składa się 
z trzech mniejszych. – To było dla 

'
�
��������;@���@����,
	�
.����+����	 ���������	 ���������	 �	 �����	 
����	 ����������	 ����	 '���	
/�������	���	���	0������	&�����	�	%���������!�	0���� 	���	'����	'���	
1������	����2	�����	1+����	������	������	������	'����������	�	
�������	
�	������������	�������

nas największe wyzwanie, zabudować 
wszystkie okna, a jest ich w sumie 8,  
i zdążyć przed zapowiadanymi opa-
dami deszczu. Każde okno to dzień 
pracy. Dzisiaj wstawiliśmy ostatnie. 
Udało się – mówi Jan Piotrowski, 
właściciel firmy. 

Żeby zapewnić właściwą aku-
stykę, a odbywające się imprezy nie 
przeszkadzały w lekcjach, ściany  
i sufit auli zabudowano płytami 
dźwiękochłonnymi. Dla komfortu 
uczestników imprez pomyślano 
również o klimatyzacji. Na suficie 
widać już otwory przewidziane dla 
właściwej wentylacji. Centrala kli-
matyzacji znajduje się w osobnym 
pomieszczeniu od strony hali i jest 
już na ukończeniu.

W najbliższym czasie mają rozpo-
cząć się prace związane z układaniem 
płytek w toaletach oraz parkietu na 
głównej sali. – Nasi uczniowie, na-
uczyciele, wszyscy nie możemy się już 
doczekać zakończenia robót i otwarcia 
obiektu – mówi Irena Grabowska, 
dyrektor gimnazjum. – Coraz więcej 
już widać i łatwiej wyobrazić sobie 
efekt końcowy. Bardzo się cieszymy  
z tej inwestycji. 

Oprócz dużej sali, przy auli będą 
jeszcze dwie mniejsze: pracownia 
techniczna i salka z drabinkami do 
gimnastyki korekcyjnej. 

Otwarcie obiektu planowane jest 
3 września podczas Gminnej Inau-
guracji Roku Szkolnego. 

Sabina Bartecka
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W ubiegłym roku kopalnia przy-
stąpiła do remontu wiaduktu ko-
lejowego. Transport materiału po-
trzebnego do budowy odbywał się 
ul. Spacerową, co spowodowało, że 
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droga mocno ucierpiała. Kopalnia 
zobowiązała się jednak naprawić 
wyrządzone szkody, co stało się 
wiosną tego roku. Droga jest już 
gotowa. bs

Ulica Spacerowa
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Przewidziano dla nich między 
innymi tańsze bilety wstępu na 
imprezy kulturalne, wejścia na 
basen, do groty solnej czy opiekę  

Gmina wprowadza 
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w przedszkolu.
Szczegóły w następnym nume-

rze Racji Gminnych oraz na stronie 
www.pawlowice.pl.
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Gratulacje ,  podziękowania  
i życzenia wszelkiej pomyślno-
ści w służbie, życiu zawodo-
wym i prywatnym złożyli war-
szowickim druhom wicestarosta 
pszczyński Henryk Kolarczyk oraz  
członek zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP Sławomir Bijak, 
który powiedział: - Bycie strażakiem 
to powołanie i służba dla drugiego 
człowieka.
Do wypadków i gaszenia 

pożarów   
Nowy nabytek strażaków to 

samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Volvo ze zbiornikiem na 
wodę o pojemności 2,5 tys. litrów 
i pompą o wydajności 2700 litrów 
na minutę. Jego wyposażenie to: 
wyciągarka elektryczna, pompa 
pływająca, dwie pompy szlamowe,  
agregat prądotwórczy, wysokoci-
śnieniowa linia szybkiego natarcia, 
działko wodno-pianowe zamon-
towane na dachu oraz zbiornik na 
środek pianotwórczy o pojemności 
250 litrów. 

Do tej pory druhowie z War-
szowic jeździli do akcji jelczem  
z 1980 r. i polonezem, który pod 
koniec lat 90. przekazała jednostce 
komenda w Pszczynie. Jelcz dalej 
będzie służył strażakom do gaszenia 
większych pożarów, bo jako jedy-
ne auto w gminie ma zbiornik na 
wodę o pojemności aż 6 tys. litrów.  
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Natomiast poloneza sprzedano. 
Zakupione volvo będzie niezastą-
pione do wypadków drogowych  
i mniejszych akcji.

Dostali dotację  
Samochód, który trafił do war-

szowickiej straży, warty jest 567 
tys. zł. Połowę, bo ponad 280 tys. 
zł przekazała gmina, 250 tys. zł 
pochodziło z dotacji z Urzędu Mar-
szałkowskiego, a 35 tys. zł dołożyła 
sama jednostka. 

Były medale
Podczas uroczystości poświęcenia 

i przekazania samochodu jednostce 
OSP Warszowice dokonano wręcze-
nia medali i odznaczeń zasłużonym 
strażakom. 

Złotym Medalem „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa” odznaczono Grzego-
rza Rawskiego, srebrnym: Andrzeja 
Kielocha i Wojciecha Szymurę, brą-
zowym: Stanisława Tyrnę, Rafała 
Szeremeta, Łukasza Szklanego.

Odznakę za wysługę 5 lat otrzy-
mali: Grzegorz Tyrna, Szymon 
Klimza, Mariusz Bienioszek, Jacek 
Podleśny, Rafał Szeremet, Łukasz 
Szklany; 15 lat: Andrzej Kieloch, 
Wojciech Szymura, 20 lat: Grzegorz 
Rawski, Grzegorz Goraus, Andrzej 
Goraus, 25 lat: Stanisław Tyrna, 
30 lat: Izydor Lazar, Antoni Procek, 
Wojciech Wowra, Roman Jarzomb-
ski, Piotr Penter, Janusz Lala, 35 lat: 
Lucjan Wowra, 40 lat: Jan Gorzko  
i 45 lat: Józef Herman.

Sabina Bartecka

Starosta podziękował radnym 
za dotychczasową współpracę oraz 
środki przekazywane na wspólne 
przedsięwzięcia realizowane na dro-
gach powiatowych. - Żywię nadzieję, 
że dalsze nasze współdziałanie będzie 
układać się tak samo dobrze lub nawet 
lepiej niż do tej pory – powiedział, za-
chęcając do rozmów i dyskusji.

Plan przestrzenny dla 
terenu w Warszowicach 
W dalszej części sesji uchwa-

lono miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla 
części Warszowic. Chodzi o obszar  
o powierzchni 5,8 ha znajdujący 
się przy DK 81. Jest to teren prze-
mysłowy, przeznaczony na zabu-
dowę produkcyjną, składową oraz 
usługową. Wymaga wyposażenia 
w sieci infrastruktury technicznej 
oraz wybudowania drogi lokalnej 
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przez Rafała Mustera – pracow-
nika naukowego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Uzy-
skane wyniki przyczynią się do 
wypracowania wspólnych kie-
runków działań, jak również będą 
stanowić podstawę aplikowania  
o dodatkowe środki finansowe na 
aktywizację osób bezrobotnych. 
Zebrane dane mają też służyć do 
dalszych analiz i będą brane pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących działalności oświa-
towej w powiecie pszczyńskim  
i kształcenia ludzi młodych.

Opłaty za przedszkola
Nie będzie podwyżek w przed-

szkolach. Opłata za ponadprogra-
mowe godziny przebywania dziec-
ka w przedszkolu pozostanie na 
dotychczasowym poziomie, czyli 
2 zł. Kwota ta będzie naliczana za 

cd. ze strony 1

Uczniowie byli raczej zadowoleni 
z tego, jak im poszło. Mówili, że 
spodziewali się „Ludzi bezdomnych”.  
– Byliśmy nastawieni na Żeromskiego. 
Pytania nas nie zaskoczyły – powie-
dział Damian Konior z Chybia, uczeń 
Technikum Górniczego. – Jak ktoś 
znał lektury, to sobie poradził – dodał 
Paweł Baron z Wisły Małej.

Maturzyści powiedzieli nam, że 
bardziej obawiają się egzaminu zawo-
dowego, który czeka ich w połowie 
czerwca. – Od jego wyników zależy 
bowiem to, czy dostaniemy pracę. Chcie-
libyśmy pracować i studiować zaocznie 
- przyznają uczniowie. 

W tej szkole maturę zdawało 92 
tegorocznych absolwentów. 8 maja 
maturzyści zaczęli dzień od pisania 

testu z matematyki. W czwartek cze-
kała ich matura z języka angielskiego. 
Tutaj nowość! - W tym roku nie ma już 
rozróżnienia na poziom podstawowy  
i rozszerzony – wszyscy będą pisać ten 
sam średnio trudny test – wyjaśnia 
wicedyrektor szkoły Andrzej Wowra. 

Egzaminy ustne rozpoczną się  
14 maja od języka polskiego i zakoń-
czą 22 maja – językiem angielskim.  

Maturzyści muszą przystąpić 
do trzech egzaminów pisemnych  
- z języka polskiego, matematyki  
i wybranego języka obcego. Egzaminy 
z tych przedmiotów są obowiązkowe 
na poziomie podstawowym. Matu-
rzysta może wybrać też do sześciu 
przedmiotów dodatkowych. Zdaje 
je na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym. W tej grupie licealiści  

&��;����������	����
cd. ze strony 1 z Pawłowic wybierali: biologię, che-

mię, fizykę i astronomię, geografię, 
historię oraz wiedzę o społeczeństwie.

Aby otrzymać świadectwo doj-
rzałości, abiturienci muszą jeszcze 
przystąpić do dwóch obowiązkowych 
egzaminów ustnych - z języka pol-
skiego i języka obcego nowożytnego. 
Przeprowadzane są one w szkołach 
przez nauczycieli. 

Maturzysta, który nie zda jed-
nego z egzaminów, ma prawo do 
poprawki pod koniec sierpnia. Wy-
nik matury można poprawiać przez  
5 kolejnych lat. Oznacza to, że można 
przystąpić do matury będąc już na  
studiach, a nawet po ich ukończeniu, 
jeżeli uda nam się skończyć studia po 
4 latach. 

Sabina Bartecka

o długości ok. 160 m. Realizacja 
inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej będzie następować 
etapowo, w miarę przygoto-
wywania kolejnych terenów do 
zagospodarowania. Do projektu 
planu zgłoszono jedną uwagę. 
Jas – FBG wnioskowała o wpro-
wadzenie zakazu lokalizowania 
usług typu: szpitale, domy opieki 
społecznej oraz budynki związane 
ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży. Wniosek został 
uwzględniony. 

E- struktury nie będzie
Odstąpiono od realizacji pro-

jektu budowy e-struktury dla 
powiatu pszczyńskiego. Prawdo-
podobnie inwestycji nie udałoby 
się zakończyć w wyznaczonym 
terminie, a Urząd Marszałkowski 
nie wyraził zgody na jego wydłu-
żenie. W przygotowaniu jest bo-
wiem projekt Śląskiej Regionalnej 
Sieci Szkieletowej, która swoim 
zasięgiem i projektowanymi prze-
biegami pokrywa prawie cały teren 
powiatu pszczyńskiego. 

Pomoc dla powiatu
Rada Gminy przekazała 2 tys. zł 

na przeprowadzenie badań  socjo-
logicznych dotyczących tendencji 
na rynku pracy na terenie powia-
tu pszczyńskiego, w tym gminy 
Pawłowice. O dotację zwróciło się 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie.  
Badania zostaną przeprowadzone 

każdą rozpoczętą godzinę ponad 
bezpłatny pięciogodzinny wymiar 
wychowania przedszkolnego.  
W tym roku zwiększono zakres 
ulg. Najwyższa, bo w wysokości 
100 proc. przysługuje na najstarsze 
dziecko w przypadku rodzeństwa 
uczęszczającego do tego samego 
przedszkola. Na 50-procentową 
obniżkę mogą liczyć rodzice dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego lub orzeczeniem  
o niepełnosprawności  lub jeżeli 
sami posiadają takie orzeczenie. 
Ulga w wysokości 50 proc. przy-
sługuje również dla dzieci z rodzin, 
które mają rodzeństwo z orzeczo-
nym stopniem o niepełnospraw-
ności lub posiadają orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dopłaty do biletów 
do groty solnej

Gmina będzie dopłacać do bile-
tów wstępu do groty solnej znaj-
dującej się w Gminnym Ośrodku 
Sportu. Dotacja będzie wynosiła  
4 zł do każdego biletu zakupio-
nego przez mieszkańca naszej 
gminy. Warunkiem  jest okazanie 
karnetu - skierowania od lekarza. 
Dofinansowanie seansów w grocie 
przyznawane będzie w związku  
z realizacją przez Gminę Pawłowice 
harmonogramu profilaktycznych 
zajęć zdrowotnych na lata 2012-
2015 i planu profilaktycznych za-
dań zdrowotnych na 2012 rok. bs
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Firm zajmujących się projektowaniem  
i opieką nad ogrodami na polskim rynku jest nadal 
niewiele (zwłaszcza w mniejszych miastach. Jednak zapotrzebo-
wanie na usługi projektowania i opieki nad ogrodami rośnie, bo 
ludzie mają coraz mniej czasu, aby zadbać o otaczającą ich zieleń, 
a starannie utrzymany ogród stał się wyznacznikiem jakości życia 
i prestiżu. 

Do prowadzenia usług ogrodniczych nie są wymagane żadne 
formalne kwalifikacje. Stawiając swoje pierwsze kroki w branży 
ogrodniczej warto jednak zrobić pierwsze projekty po tzw. „kosz-
tach”, aby pokazywać je swoim nowym klientom. Jakość naszych 
usług musi być na bardzo wysokim poziomie, gdyż w tej branży 
wygląd wykonanych przez nas ogrodów jest naszą wizytówką.
Natomiast do prowadzenia sklepu ogrodniczego potrzebna jest 
koncesja na obrót materiałem siewnym. Druga koncesja jest po-
trzebna na obrót środkami ochrony roślin. Do tego sprzedawca  
i pracownicy muszą mieć świadectwo o przeszkoleniu w dziedzinie 
obrotu środkami - ważne na 5 lat.
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Na terenie naszego powiatu działa wiele organiza-
cji, które oferują pomoc przedsiębiorcom oraz osobom 

zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Jednym  
z nich jest Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, a po-
moc realizowana jest poprzez prowadzenie usług doradczych 
dotyczących rozpoczynania oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości  
wsparcia, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń. 
Porady są świadczone w pierwszy wtorek miesiąca od 13.00 do 
17.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice, tel. 32 435 06 06, arpsa@
ka.onet.pl.

Konsultanci udzielają bezpłatnych informacji m. in. w zakresie: 
administracyjno – prawnych aspektów zakładania, prowadzenia 
działalności gospodarczej, możliwości wsparcia ze środków Unii 
Europejskiej lub  Funduszu Pożyczkowego, pomocy w korzysta-
niu z bazy CEIDG, platformy EQUAP. Usługi doradcze obejmujące 
sporządzenie wniosku pożyczkowego o dotację oraz opracowanie 
biznesplanu są płatne i wynoszą 192 zł dla przedsiębiorców oraz 
128 zł dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Jak założyć firmę ogrodniczą? 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statycznego, pod ko-
niec trzeciego kwartału 2011 r. własną działalność gospodarczą 
prowadziło w naszym kraju 3 mln 49 tys. osób, w tym 1 mln 55 
tys. kobiet. To oznacza, że co trzecia osoba prowadząca w Polsce 
działalność gospodarczą należała do płci pięknej.
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- Pierwsze zlecenie otrzymałam 
jeszcze w czasie studiów. Jestem ab-
solwentką Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie – opowiada Monika Pisz-
czek – Brandys, właścicielka firmy 
„Wypasione Ogrody” z Pawłowic. 
– Musiałam zaprojektować i urzą-
dzić ogród znajdujący się przy posesji  
w Bytomiu. Właściciele byli zadowoleni, 
a to umocniło mnie w postanowieniu, 
żeby założyć własną działalność.  

„Wypasione Ogrody” – bo taką 
nazwę wybrała dla swojej firmy 
– zaczęły działać od końca 2009 
roku. Dla Moniki Piszczek – Brandys 
projektowanie ogrodów to pasja, 
która dopiero później przerodziła się  
w biznes. W obcowaniu z przyrodą, 
planowaniu ogrodów pawłowiczanka 
widzi swój pomysł na życie i zaspo-
kojenie potrzeby twórczego wyrazu. 
– Skończyłam Technikum Ogrodnicze  

Kiedy przyroda 
��������=�����

w Pszczynie, miałam praktyki u Kapia-
sów  w Goczałkowicach, ale największe 
doświadczenie zdobyłam pracując na 
własny rachunek – opowiada. 

Jak podkreśla, najważniejszy 
jest klient, dlatego pierwszym  
i zarazem kluczowym etapem jest 
praca projektowa na podstawie 
wcześniejszego dokładnego rozpo-
znania i zrozumienia potrzeb wła-
ściciela ogrodu. Wspólnie wybierają 
materiały, kolorystykę i charakter 
przyszłego ogrodu. Następnie pani 
Monika wizualizuje zaprojektowa-
ną przestrzeń. Kolejny etap to już 
realizacja projektu, a następnie jego 
utrzymanie. Ogrody zaaranżowane 
przez pawłowiczankę znajdują się 
na terenie całego Śląska. Jej dzieło to 
także klucz wiolinowy w parku przy 
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach oraz 
skwer przy nowym placu zabaw na 

osiedlu. W tym roku firma wygrała 
także przetarg na utrzymanie zieleni 
w centrum Pawłowic i będzie dbać  
o znajdujące się tutaj park oraz 
skwery.

 – Zapotrzebowanie na usługi ogrod-
nicze jest ogromne. Ludzie po przyjściu 
z pracy do domu nie mają już sił, aby 
zajmować się ogrodem. Wolą zlecić prace 
profesjonalnym firmom – przyznaje 
właścicielka. – Zakładamy ogrody przy 
nowych domach, ale też przebudowujemy 
te istniejące od lat. Każdy zaprojektowa-
ny przez nas ogród jest inny, bo staramy 
się dopasować jego wygląd do potrzeb 
właściciela.

Odbiorcami usług projektowania  
i pielęgnacji ogrodów są już nie tylko 
osoby indywidualne, ale również 
prywatne firmy. Parki, tereny zielone  
w miastach, trawniki to pole do po-
pisu dla pawłowickiej firmy, która 
zaczęła również świadczyć usługi 
komunalne dla wspólnot mieszka-
niowych.

Jakie są tendencje w aranżowaniu 
ogrodów? – Ludzie nie chcą już igla-
ków. Teraz modne są krzewy i drzewa 
liściaste, kwitnące rośliny i trawy 
ozdobne – mówi. – Rośliny sadzi się  
w skupiskach, aby łatwiejsze było kosze-
nie, a przestrzeń między nimi wysypuje 
się żwirkami. Ogród musi tętnić życiem 
przez cały rok. 

Wypasione Ogrody 
Monika Piszczek-Brandys
www.wypasioneogrody.pl

tel. 509 652 047

Pomysł na sklep z nawozami 
mieszkańcowi Krzyżowic podsunęło 
życie. Kiedy Bogdan Bogocz przejął 
gospodarstwo rolne po rodzicach, 
najbardziej przeszkadzało mu to, 
że nigdzie nie może kupić nawo-
zów. Postanowił więc założyć sklep,  
w którym środki ochrony roślin, 
będą w ciągłej sprzedaży. Działalność 
rozpoczął w 1991 roku. Z początku 
oferował  tylko nawozy, ale stopnio-
wo asortyment się poszerzał. Dzisiaj 
w Krzyżowicach można kupić prawie 
wszystko, co jest związane z rolnic-
twem i ogrodnictwem. Pasze, materiał 
siewny, ale także kosiarki, doniczki, 
ziemię i zabawki dla dzieci. Maluszki 
uwielbiają ten sklep odwiedzać, bo 
wiedzą, że znajdą tutaj zabawkowe 
traktory, dźwigi i samochody. – Na 
początku wzięliśmy tylko kilka zabawek 
na próbę, ale szybko okazało się, że nie-
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którzy klienci przychodzą specjalnie po 
nie – opowiada Ilona Bogocz, siostra 
właściciela, która zajmuje się księgo-
wością. – Zawsze staramy się dostoso-
wywać towar do klienta, uzupełniamy 
brakujący asortyment, przyjmujemy 
także zamówienia. Ponieważ zaopatru-

jemy się bezpośrednio u producentów, 
możemy oferować konkurencyjne ceny.

Przedsiębiorstwo ma dwa sklepy w 
Krzyżowicach oraz w Golasowicach.

Sabina Bartecka                      
PHU „ROLPLON”
Bogdan Bogocz

ul. Kościuszki 7, Krzyżowice
tel. 32/ 47 23 673
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Od prawie 500 lat patronem strażaków jest św. Florian, 
 a Dzień Strażaka jest świętem państwowym od 2003 roku. 
Obchody tego święta odbyły się we wszystkich jednostkach 
OSP w naszej gminie. Straże pożarne działają w Krzyżowi-
cach, Warszowicach, Pawłowicach, Pielgrzymowicach, Go-
lasowicach i Jarząbkowicach. Swoje święto strażacy uczcili 
mszą świętą, przemarszem z pocztami sztandarowymi, wrę-
czeniem odznaczeń i medali oraz spotkaniem przy wspólnym 
stole. My wybraliśmy się na Dzień Strażaka do Pawłowic. 
Zobacz fotorelację z tego wydarzenia. bs

Nie boją się ognia, widoku krwi  
i trudnych sytuacji. Na dźwięk syre-
ny alarmowej po prostu wskakują do 
wozu strażackiego i już kilkadziesiąt 
sekund później wraz z kolegami  
z jednostki wyjeżdżają do pożaru 
lub wypadku. Tylko dwie kobiety 
w naszej gminie uczestniczą w stra-
żackich akcjach. To Sylwia Indyk  
i Monika Klepek, pierwsze kobiety  
w OSP Pawłowice.

Dlaczego wybrały Ochotniczą 
Straż Pożarną? Organizację kojarzącą 
się raczej z mężczyznami i niebez-
piecznymi akcjami. W języku polskim 
nie ma nawet nazwy na strażaka  
w spódnicy. Określenie strażaczka 
nie brzmi przecież dobrze. – W straży 
jestem od 12. roku życia. Najpierw ko-
leżanka namówiła mnie do wstąpienia 
do młodzieżowej drużyny pożarniczej, 
a później się wciągnęłam. Podobały 
mi się ćwiczenia, udział w zawodach, 
wspólne ogniska – opowiada Monika 
Klepek. – Zaczynałam w 2002 roku od 
drużyny kobiet. Udało nam się zdobyć 
Mistrzostwo Śląska w Częstochowie 
oraz V miejsce w Mistrzostwach Polski 
– mówi Sylwia Indyk. Mieszkanka 
Pawłowic jest pierwszą kobietą w hi-
storii tej jednostki, która brała udział 
w strażackich akcjach.

Ile ich było do tej pory? – Mnóstwo 
– opowiadają pawłowiczanki. – Ga-
szenie stolarni w Warszowicach, stodoły  
w Pniówku. Akcji jest kilkadziesiąt  
w roku, a my jesteśmy w pierwszej 
dziesiątce strażaków gotowych do wy-
jazdów. Bierzemy udział w gaszeniu 
pożarów, jeździmy do wypadków, poma-
gamy w czasie powodzi. Coraz częściej  
w czasie wypadków zdarza nam się 
także kierować ruchem pojazdów. 

Praca z samymi facetami to dla 
nich nie problem. - Koledzy mają dla 
nas szacunek i umiemy ze sobą współ-
pracować. Zawsze możemy na nich 
liczyć, jeśli chodzi o pomoc podczas akcji 
– przyznają pawłowiczanki, dodając, 
że są traktowane na równo i nie mają 
żadnych forów.

Kiedyś przepisy zabraniały kobie-
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tom udziału w akcjach, dzisiaj panie 
są niejednokrotnie lepiej wyszkolone 
niż mężczyźni. Wiedzą, że w straży 
jest ich niewiele i muszą bardziej się 
starać, aby udowodnić, że to dla nich 
właściwe miejsce. Sylwia Indyk jest 
ratownikiem wodnym, pracuje na 
basenie w Jastrzębiu. Monika Klepek 
pracowała w pogotowiu ratunko-
wym, przez rok miała też praktyki 
w straży pożarnej w Stanach Zjed-
noczonych. – Uczyłam się na Akademii 
Pożarniczej w Pensylwanii – opowiada. 
– W amerykańskiej straży są większe 
samochody, jest więcej sprzętu i więcej 
ćwiczeń. Jako ratownik medyczny mam 
też więcej uprawnień, mogę podawać leki, 
robić zastrzyki, czego nie wolno mi na 
przykład w OSP w Polsce.

Obydwie pawłowiczanki mają 
skończone kursy ratownictwa tech-
nicznego i ratownictwa drogowego, 
co oznacza, że mogą uwalniać ludzi 
zakleszczonych w pojazdach, używa-
jąc nożyc hydraulicznych.       

- Jako ratownik medyczny często 
wysyłana jestem do wypadków – przy-
znaje Monika. – Koledzy wiedzą, że 
potrafię udzielać pierwszej pomocy, więc 
chcą mnie mieć przy sobie. W takich 
sytuacjach ważna jest każda minuta, 
 a my na miejscu zdarzenia bardzo często 
jesteśmy jeszcze przed pogotowiem. Cza-
sami nie jesteśmy w stanie już pomóc, bo 
przybywamy za późno, wtedy naszą rolą 
jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia  
i pomoc bliskim.

Jak przyznają pawłowiczanki 
poszkodowani lepiej reagują na obec-
ność kobiet. – Przy nas uspokajają się, 
czują się pewniej. Chyba prawdą jest, że 
kobiety łagodzą obyczaje, bo dzieci mniej 
się nas boją. Mamy zawsze dla nich 
pluszaki i ciepłe słowo – opowiadają.    

Obecność kobiet w straży nadal 
bardzo dziwi. Nawet ich znajomi 
zwracają uwagę, że to niebezpieczny 
zawód.  - Odpowiadamy wtedy, że to 
nasza pasja i nikt nam jej nie odbierze 
- odpowiadają.

Kobieta w straży: to brzmi dum-
nie!  bs
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Zgodnie z ustawą oświatową 
wszystkie dzieci sześcioletnie zo-
bowiązane są do odbycia obowiąz-
kowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego (lub podjęcia nauki  
w klasie I szkoły podstawowej). Ponadto  
w przedszkolach muszą znaleźć 
miejsce również wszystkie dzieci 
pięcioletnie, które zgodnie z ustawą 
zobowiązane są do odbycia obowiąz-
kowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego.  

- Wszystkim dzieciom w wieku 5 i 6 
lat Gmina Pawłowice zapewnia miej-
sca w przedszkolach – informuje Jan 
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Figura, dyrektor Gminnego Zespołu 
Oświaty. - W tym i w przyszłym roku 
to rodzice sześciolatków decydują, czy 
poślą swoje dziecko do szkoły.  Obowią-
zek szkolny od szóstego roku życia został 
przesunięty na 1 września 2014 r.  

Do wszystkich przedszkoli pu-
blicznych znajdujących się na terenie 
naszej gminy zostało zgłoszonych 
653 dzieci, w tym 179 sześciolatków 
i 215 pięciolatków. Miejsca zabrakło 
dla młodszych dzieci, głównie trzylat-
ków. W przypadku dzieci mających 
2,5 roku przedszkola generalnie nie 
brały pod uwagę ich podań, bo i tak 

nie byłoby dla nich miejsca. Przypo-
mnijmy, że przedszkola mogą przyjąć 
dzieci, które 1 września skończą 2,5 
roku tylko w wyjątkowych sytu-
acjach. Aby umożliwić uczęszczanie 
do przedszkola jak największej liczbie 
młodszych dzieci, zostanie otwarty 
dodatkowy oddział w Przedszkolu 
nr 1 w Pawłowicach. Rekrutacja roz-
pocznie się 14 maja i potrwa do 31 
maja. - To oddział stworzony z myślą  
o trzylatkach i czterolatkach z całej 
gminy, które nie dostały się do placówek 
w swoich miejscowościach – wyjaśnia 
Jan Figura. Zgłoszenia przyjmowane 
są w przedszkolu znajdującym się 
przy ul. Szkolnej 1a w Pawłowicach, 
tel. (32) 47 22 419.   

Dodatkowy oddział utworzo-
ny został w Pawłowicach Osiedlu.  
W Szkole Podstawowej nr 2 opieką 
przedszkolną w wymiarze 5 godzin 
zostaną objęte sześciolatki. 

Oddział dla dzieci z Jarząbkowic 
udało się także utworzyć w Przed-
szkolu w Bąkowie. Opiekę znajdzie 
tam 11 dzieci. Gmina prowadzi roz-
mowy z władzami Strumienia co do 
zwrotu kosztów ich pobytu. Trójka 
dzieci z Jarząbkowic uczęszcza też do 
przedszkola w Zbytkowie. 

- Sytuacja w naszej gminie jest lepsza 
niż w innych miejscowościach. Większość 
dzieci została przyjęta – podsumowuje 
Jan Figura. bs
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Piąty zjazd rodziny Czakonów 
to dowód na to, że warto dbać  
o podtrzymywanie więzi rodzin-
nych. Rozproszona po Polsce ro-
dzina miała okazję do rozmowy  
i zabawy. – Pierwsze nasze spotkanie 
odbyło się równe 20 lat temu – opo-
wiada Anna Wolniak z Wodzisławia, 
organizatorka zjazdu. – Pomysł, żeby 
się spotkać zrodził się, jak to bywa w 
takich wypadkach, na stypie. To chyba 
ciocia z rodu Stokłosów ze Zbytkowa 
powiedziała: „Dlaczego my się ciągle 
spotykamy przy smutnych okazjach, 
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zorganizujmy zjazd”. Pomysł chwycił 
i do Zbytkowa przyjechało 190 osób.

Zabawa była bardzo udana, dla-
tego postanowiono spotykać się co 
5 lat. Słowa dotrzymano. W tym 
roku odbyło się już piąte spotkanie. 
Tym razem w Pawłowicach. Padł 
rekord: przyjechało 270 osób, a cała 
rodzina liczy obecnie 276 osób. Jej 
założycielami byli Maria i Tomasz 
Czakonowie. Mieszkali w Dębinie, 
gdzie prowadzili gospodarstwo 
rolne. Mieli 10 dzieci. Każde z nich 
założyło swoją rodzinę i wychowa-

ło co najmniej troje dzieci. Dlatego 
też rodzina jest obecnie tak liczna.  
Z dziesięciorga rodzeństwa żyją jesz-
cze trzy córki: Maria Tekla, Emilia 
Chybiorz oraz Stefania Stokłosa. 
Na spotkanie rodziny przyjechały 
także synowe: najstarsza w rodzi-
nie 91- letnia Aniela Czakon oraz 
Waleria Czakon, która ma z kolei 
najliczniejszą swoją rodzinę. Składa 
się ona aż z 53 osób.     

Założycielka rodu zmarła w 1975 
roku. – Pamiętam ją dobrze. Była 
jeszcze na moim weselu. Ubierała się po 

chłopsku, całe życie ciężko pracowała – 
wspomina Anna Wolniak, która jest 
wnuczką Marii i Tomasza.     

Rodzinny zjazd rozpoczął się od 
mszy świętej w intencji rodziny  
w kościele pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 
Później do późnych godzin nocnych 
na sali w Warszowicach dorośli  
i dzieci wspólnie bawili się i cieszyli 
swoją obecnością. O tych, którzy już 
odeszli, o najważniejszych faktach 
z historii rodu Czakonów przy-
pomniała organizatorka zjazdu. 
Historię rodziny można było też 
odczytać z uaktualnionego drzewa 
genealogicznego, które przez cały 
wieczór przyciągało wzrok gości. 

Atrakcją zjazdu były także konkursy 
i zabawy oraz historyjki związane 
z rodem. – Nasza rodzina lubi bawić 
się i śpiewać. Chętnych do zabawy było 
więc wielu – śmieje się Anna Wolniak.  

Kolejne godziny zjazdu wypełniły 
tańce, wspólne śpiewanie i rozmo-
wy członków rodziny, pozwalające 
przypomnieć sobie dawne dzieje  
i porozmawiać o teraźniejszości. 
Zabawa trwała do 4 w nocy. 

O emocjach i wzruszeniach, jakie 
towarzyszyły wszystkim świadczy-
ły opinie uczestniczących w zjeździe 
osób. - Chodzi nie tylko o okazję do 
zabawy - zaznacza Jan Tekla, który 
razem z żoną był współorganizato-
rem imprezy. - Chcemy poznawać się, 
wiedzieć o sobie jak najwięcej. Rodzina 
rozrasta się dość szybko i gdyby nie te 
spotkania, niewykluczone, że nie po-
znalibyśmy się wszyscy na ulicy.

Sabina Bartecka

Przez 6 miesięcy uczniowie zbierali 
karmę, koce, ręczniki, słomę i inne 
potrzebne zwierzętom przedmioty. 
4 maja zawieźli je do schroniska. 
Na miejscu dowiedzieli się jak funk-
cjonuje schronisko, kto je finansuje 
oraz jaki jest zakres jego działalno-
ści. Dzieci mogły wysłuchać wielu 
dramatycznych historii życia nie-
których piesków. W czasie wizyty, 
zrozpaczony właściciel zaginionego 
kundelka, usilnie poszukiwał swojego 
ukochanego pupila. Niestety, w tym 
schronisku nie znalazł swojej zguby. 

Cała „wyprawa” była możliwa 
dzięki współpracy rodziców z na-

Wyprawa do 
schroniska

uczycielami. W dowiezieniu dzieci 
do schroniska pomogli Halina Hejnoł, 
Alina Kamińska, Aurelia Plinta, Adam 
Kowalczyk oraz Dariusz Borgiel, 
który jednocześnie zebrał i dowiózł 
słomę ofiarowaną od mieszkańców 
Krzyżowic. 

- Akcję takie jak ta, będą w naszej 
szkole kontynuowane, gdyż mają wielki 
społeczny pożytek – zapewnia dyrektor 
szkoły Andrzej Zonenberg. - Uwraż-
liwiają dzieci na los i krzywdę naszych 
czworonożnych przyjaciół. Może któryś 
z naszych uczniów zostanie weteryna-
rzem, wolontariuszem lub pracownikiem 
schroniska?
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Gotlandia często określana jest 
jako szwedzki raj. Ze względu na 
największą liczbę słonecznych dni, 
wyspę zamieszkałą przez zaledwie 
58 tys. osób, każdego roku odwiedza 
milion turystów. Pawłowiczanin 
zamierza rozpocząć swą podróż 22 
maja. – Będę płynął promem z Gdańska 
do Nynashamn w Szwecji, stamtąd 
kolejnym promem dostanę się do Visby 
w Gotlandii – opowiada miłośnik ro-
werowego wypoczynku. – Zabieram 
namiot i potrzebny ekwipunek. Mam 
zamiar zwiedzić wyspę. Atrakcji jest co 

Na rowerze
 po Gotlandii
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niemiara.
Gotlandia jest największą wyspą 

Szwecji i jedną z jej największych 
turystycznych atrakcji. Perłą wyspy 
jest jej stolica Visby - niegdyś jeden 
z głównych ośrodków handlowych. 
Do dziś możemy podziwiać wspa-
niałe mury obronne okalające miasto  
i liczne średniowieczne kamieniczki 
oraz kościoły. Gotlandia to także 
wspaniała przyroda, sosnowe lasy 
i przepiękne plaże z niezwykłymi 
formacjami skalnymi.

W najbliższych tygodniach miesz-

kańca Pawłowic czeka jeszcze jed-
na wyprawa. - Ze Szwecji wracam  
2 czerwca, trochę odpocznę i już 7 czerw-
ca wyruszam na Bornholm. Zostanę tam 
3 dni – dodaje pan Wojciech. 

Zamiłowanie do rowerowych 
eskapad sprawiło, że mieszkaniec 
Pawłowic w poprzednich latach 
objechał na dwóch kółkach polskie 
wybrzeże, a w ubiegłym roku wybrał 
się na Wschód Polski oraz do Litwy, 
Łotwy i Estonii. Czekamy na relacje 
z kolejnych jego podróży. 

Sabina Bartecka
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Jeżdżąc po uliczkach, wybudo-
wanych przy ul. Kruczej w Paw-
łowicach, uczniowie pokonywali 
skrzyżowania, stosując się do zasad 
ruchu drogowego oraz znajdują-
cych się w miasteczku znaków. 
Wszystko po to, aby doskonalić się 
w prawidłowej i przepisowej jeździe 
na dwóch kółkach.  

- Szkoda, że wszystkie lekcje nie 
są takie fajne – można było usły-
szeć wypowiedzi zadowolonych 
uczniów, zwłaszcza że w tym dniu 
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dopisywała słoneczna pogoda,  
a możliwość skorzystania z pobli-
skiego placu zabaw była dodatkową 
atrakcją. 

Taka lekcja to nie tylko frajda, 
ale przede wszystkim kolejny krok  
w kierunku zapewnienia bezpie-
czeństwa najmłodszym użytkow-
nikom ruchu. Poza tym dodat-
kowe lekcje pozwolą uczniom  
z mniejszym stresem przystąpić do 
czekającego ich wkrótce egzaminu 
na kartę rowerową. bs 

Jak przystało na prawdziwą olim-
piadę zaczęło się od barwnej ceremonii 
otwarcia: zapalenia znicza olim-
pijskiego, minipokazu sztucznych 
ogni. Nie zabrakło też flagi i piosenki 
olimpijskiej oraz słynnej formuły: 
„Mityng lekkoatletyczny uważam 
za otwarty”, którą wypowiedziała 
pani dyrektor Aleksandra Żeromska. 
Stałym elementem olimpijskim jest 
prezentacja państw biorących udział 
w zawodach. Gimnazjaliści stanęli na 
wysokości zadania, bowiem wszyst-
kie klasy zaprezentowały stroje, flagi 
i krótką charakterystykę poszczegól-
nych państw, które wezmą udział  
w Euro 2012.

Po części artystycznej reprezen-
tacje gimnazjalistów przystąpiły do 
rywalizacji w następujących konku-
rencjach: biegu na 100 i 200 metrów 
dziewcząt i chłopców, biegu na 600 
metrów dziewcząt, biegu na 1000 me-
trów chłopców, skoku w dal, pchnię-
ciu kulą oraz sztafecie 4x100 metrów.  

Zapalili znicz olimpijski

   Po zaciętej walce wygrało Gimna-
zjum nr 2 przed Gimnazjum nr 1 
i Gimnazjum z Pielgrzymowic. Na 

zakończenie sportowej rywalizacji ro-
zegrano mecz piłki nożnej: uczniowie 
kontra nauczyciele. 

Konkurs organizowany jest przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach, 
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach oraz Stowarzyszenie  
„Z Nauką w Przyszłość”. Finał osiem-
nastej edycji odbył się 12 kwietnia w 
Katowicach. Spośród 87 uczestników 
wybrano laureatów oraz przyznano 
wyróżnienia. Pawłowice reprezen-
tował uczeń klasy I a Jakub Figura. 
Nasz licealista otrzymał tytuł laureata 
za pracę naukowo – badawczą pt. 

Nagroda za badania nad 
���������;�@��,;��=F@�

,,Zeroemisyjne technologie węgla – co 
zrobić z CO2?”. Podczas wystąpie-
nia w finale przedstawił światowe 
tendencje w rozwoju technologii 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery oraz zaprezentował 
wyniki swoich badań. 

Warunkiem udziału w tym pre-
stiżowym konkursie jest napisanie 
pracy na jeden z wybranych tematów 
proponowanych przez organizato-
rów konkursu. – Poziom jest bardzo 
wysoki. Przygotowanie pracy naukowo 
– badawczej trwa pół roku. Wiąże się 
to z analizą trudnej, fachowej litera-
tury i niejednokrotnie wykonywaniem 
pomiarów przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu - wyjaśnia dr Joanna Gryboś, 
która przygotowywała ucznia do 
konkursu. 

Praca Jakuba liczyła 60 stron  
i składała się z części teoretycznej 
i badawczej. W części teoretycznej 
zaprezentował on sytuację paliwowo-

-energetyczną świata, w kolejnych 
rozdziałach przedstawił statystyki 
dotyczące emisji gazów cieplarnia-
nych z poszczególnych regionów 
świata i zmiany klimatu wywołane 
rosnącą koncentracją gazów cie-
plarnianych w atmosferze. - Jakub 
przeprowadził także badania ankietowe 
wśród pracowników elektrowni „Rybnik” 
oraz uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Pawłowicach - dodaje 
nauczycielka. Celem badań było po-
znanie opinii społecznej na temat ak-
tualnych i najbardziej odczuwalnych 
zagrożeń dla współczesnej cywilizacji, 
jakie niesie ze sobą nadmierna emisja 
dwutlenku węgla do atmosfery oraz 
wykazu działań, jakie należy podjąć, 
aby poprawić stan środowiska.

Uroczystego wręczenia nagród 
dokonał prezydent Polskiego i Euro-
pejskiego Towarzystwa Fizycznego 
prof. dr hab. Maciej Kolwas. 

Sabina Bartecka
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Trzyosobowa drużyna Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego z Krzy-
żowic pokonała 18 szkół powiatu 
pszczyńskiego i miasta Żory, zdo-
bywając I miejsce i wygrywając 
puchar przechodni. Walka o puchar 
trwała do ostatnich minut i roz-
strzygnęła się między trzema druży-
nami z największą liczbą punktów. 
W dogrywce uczniowie z Krzyżowic 
udowodnili, że mają rozległą wiedzę 
i są świetnie przygotowani, choć 
pytania były bardzo trudne. 

Uczniowie mieli do opanowania 
wiele ważnych dat i szczegółów  
z życia Błogosławionego Jana Pawła 
II i Świętego Maksymiliana Marii 
Kolbego. Musieli podać m.in. datę 
śmierci matki Karola Wojtyły, miej-
sce przechowywania kuli, którą wy-
jęto z ciała papieża po zamachu na 
jego życie oraz imię i nazwisko ad-

H�@�����@���>

&�����	������	������	�	���������	�	"�����(
��	��������	&�����	�	1��	E���	%����	66	�	���	
B�����������	B����	���1��

resata listu, do którego papież pisał 
każdego roku w Wielki Czwartek.

Uczniowie V klasy ZSP Krzy-
żowice uczyli się samodzielnie  
w domu oraz wspólnie z katechetką 
po zajęciach w szkole lub w domu 
spotkań przy parafii. - Do konkursu 
przygotowywaliśmy się od miesiąca, 
praktycznie każdego dnia – przyznają 
zwycięzcy: Michał Franciszek Zie-
bura, Dominika Somerlik oraz Mar-
tyna Orszulik. – Bardzo cieszymy się  
z wygranej. To docenienie naszego 
trudu.

Konkurs odbył się 19 kwietnia 
w Rudziczce. Uczniowie otrzymali 
dyplomy, nagrody książkowe oraz 
puchar. Dominika, Martyna i Mi-
chał już dziś obiecują, że w przy-
szłym roku dołożą wszelkich starań, 
aby zdobyty puchar pozostał w ich 
szkole. bs
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KULTURA I SPORT

- Ogromna satysfakcja, radość  
i energia na jeszcze więcej. Są chwile, 
kiedy nie mam już sił, żeby biec da-
lej, ale jak uda mi się zmobilizować  
i zebrać siły, to wtedy czuję euforię  
– tak o pasji biegania opowiada Ewa 
Kucharska. Mieszkanka Pszczyny 
jest zawodniczką AKS Chorzów.

Co jest najtrudniejsze w biega-
niu? – Najgorsze są kontuzje – od-
powiada. – Potrafią wyeliminować  
z ważnych zawodów oraz codziennych 
treningów. 

Ewa biega każdego dnia i o każ-
dej porze roku. – Biegam niezależnie 
od panującej na zewnątrz aury.  
W deszcz, śnieg, przy wietrze. Z reguły 
20-30 kilometrów każdego dnia.

Taki wysiłek się opłaca, bo 
mieszkanka Pszczyny, 25 marca 
zdobyła IV miejsce w półmarato-
nie w Warszawie. Bieg ukończyło  
6 tys. zawodników, a ona uzyskała 
4 najlepszy wynik wśród kobiet. 
W Mistrzostwach Polski w biegu 
na 10000 metrów była szósta. 
Zawody odbyły się na stadionie 
w Mikołowie. W biegu startowały 
uczestniczki Mistrzostw Świata  
i Europy oraz Olimpiady w Pekinie. 
– Chciałam poprawić swoją życiówkę. 
To był trudny bieg, bo żadna z bie-
gaczek nie chciała prowadzić, a jak 
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A ja takiego bzika mam…

już jakaś wyszła na prowadzenie, to 
czołowe zawodniczki ją wyprzedzały  
i zwalniały. Swój rekord życiowy 
udało mi się jednak poprawić o niecałą 
minutę. Dystans 10000 metrów poko-
nałam w czasie 35:32.

Ewa Kucharska bieganiem za-
interesowała się jeszcze w szkole 
podstawowej. Została wybrana  
z grupy uczniów i zaczęła startować 
w szkolnych zawodach. Przez 4 lata 
biegała w klubie – Iskra Pszczyna. 
Po ostatnim starcie w Mistrzo-
stwach Polski postanowiła jednak 
zmienić barwy klubowe i przejść do 
AKS Chorzów.

Teraz nasza biegaczka chciałaby 
wystartować w maratonie. – Na 
wyniki w maratonie pracuje się latami. 
Sukces i forma nie przychodzi od razu. 
Bieganie uczy cierpliwości i wytrwało-
ści. Początkujący biegacze chcieliby od 
razu przebiec jak najwięcej. A to nie jest 
tak. Do formy dochodzi się stopniowo.  

Swoje bieganie podsumowuje 
krótko: Trzeba mieć świra, żeby 
tak biegać. Ale ja to kocham. Jak 
jest ładna pogoda, to po pracy do 
domu wracam nie autobusem, ale 
biegiem. Z Pawłowic do Pszczyny 
jest 18 kilometrów. Półtorej godziny 
i już jestem w domu. 

Sabina Bartecka

Od roku GKS „Pniówek 74” Paw-
łowice prowadzi szkółkę piłkarską. 
Chłopcy z roczników 2003, 2004, 
2005 oraz 2006 grają mecze mi-
strzowskie w barwach Pniówka.  
W ramach ligi maluchów rywalizu-
ją z klubami z całego regionu. Piłka-
rze mają profesjonalne stroje, a ich 
wyczynom na boisku przypatruje 
się spora grupa kibiców. Emocje są 
chyba nawet większe niż podczas 
rozgrywek seniorów. - Każdy mecz to 
duże wydarzenie w domu – przyznaje 
mama Piotrusia Nowaka, jednego  
z piłkarzy szkółki. - My, rodzice, 
chyba przeżywamy bardziej te mecze 
niż nasze dzieci – śmieje się Elżbie-
ta Olszewka. W szkółce ma syna 
Filipa, ale na mecze zabiera także 
młodszego syna, 3-letniego Adasia. 
- Kibicujemy Filipowi, wspomagamy 
go wodą i batonikiem.

Jak przyznaje, chłopcy oszaleli na 
punkcie piłki nożnej. - Futobol rządzi 
w naszym domu. Moi mężczyźni oglą-
dają wszystkie mecze i nie ma mowy, 
abym w tym czasie mogła obejrzeć coś 
innego – mówi z uśmiechem pani 
Elżbieta. - Oczywiście, chłopcy tak 
jak ich tata, chcą w przyszłości zo-
stać piłkarzami. Mój mąż gra obecnie  
w „Pniówku” Pawłowice. 

Taka babcia jak Grażyna Olszew-

Maluchy na boisku

ska (zbieżność nazwisk przypadko-
wa) to prawdziwy skarb. Pawło-
wiczanka nie dość, że nie opuściła 
jeszcze żadnego meczu z udziałem 
swojego wnuka, to jeszcze aktywnie 
uczestniczy w treningach. - Zabie-
ram wnuka i jego kolegów na boisko,  
i razem z nimi gram – śmieje się. - To 
dla mnie dodatkowa porcja ruchu,  
a dla chłopaków duża zabawa. 

Treningi odbywają się dwa 
razy w tygodniu (w poniedziałki  
i czwartki) o godz. 16.00 na boisku 
GOS Pawłowice. - Ćwiczenia oparte są 
na zabawach i grach, które pozwalają 
na rozwój chłopców. Trenujemy ude-
rzanie piłki, podania, drybling i zwrot-
ność. Na treningach kładziemy nacisk 
na długi kontakt z piłką – wyjaśnia 
trener Robert Piekarski. - Chłopcy 
są bardzo chętni – dla nich to przede 
wszystkim dobra zabawa, podczas 
której poznają dodatkowo techniki 
gry w piłkę nożną. Kto wie - być może 
niektórzy z nich zasilą w przyszłości 
polską kadrę narodową.

Jakub Antczak chodzi do II kla-
sy. Jego idolami są Messi i Ronal-
do. - Moim marzeniem jest, aby grać  
w Arsenalu. 

Dla Dawida Gałuszki piłka noż-
na to całe życie. - Uwielbiam grać  
i chciałbym być piłkarzem tak świet-

nym jak Messi!
Kuba Stolarski ma 6 lat, ale już 

udało mu się strzelić kilka bramek, 
także w czasie ostatnich rozgrywek 
Ligi Maluchów, 28 kwietnia w Paw-
łowicach. - Piłka odbiła się od bramki, 
a ja ją dobiłem – opowiada.   

Najmłodszy w szkółce zawod-
nik ma 5 lat. To Szymon Antczak 
z Jastrzębia. - Trenuję od niedawna, 
gram na podwórku razem ze starszymi 
braćmi.

Piłka nożna to bez wątpienia ulu-
biony sport większości chłopców. 
Zainteresowanie grą jest ogrom-
ne, zwłaszcza teraz, gdy wszy-
scy dookoła żyją czerwcowymi 
Mistrzostwami Europy. I dobrze, 
bo futbol (nawet ten w wyda-
niu dla najmłodszych) korzyst-
nie wpływa na motorykę ciała  
i koordynację ruchową. Ponadto, 
uczy maluchów wytrzymałości 
oraz zdrowej rywalizacji. Dzięki niej 
poznają smak wygranej lub gorycz 
porażki. 

Sabina Bartecka
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Nabór do szkółki
GKS „Pniówek 74” Pawłowice ogłasza nabór roczników 2004 i 2005 

do szkółki piłkarskiej. Chętne dzieci zapraszamy wraz z rodzicami na 
treningi, które odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 16.00 na 
boisku GOS Pawłowice.

Do domu biegiem
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Zarząd Koła Emerytów nr 5 w Pawłowicach zaprasza na 
wycieczkę do Sandomierza, która odbędzie się w dniach 25-
26 maja. Koszt 140 zł (transport, ubezpieczenie, dwa obiady, 
nocleg, rejs statkiem po Wiśle). Zapisy w poniedziałek od 10.00 
do 12.00 w GOK Pawłowice, sala nr 3.
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Warszowic zaprasza 

na kurs i warsztaty decoupage’u. Zapisy w „Drink Barze Ha-
wel”. Koszt: 2 zł za godzinę zajęć (32 zł za całość). Ilość miejsc 
ograniczona.
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Stowarzyszenie „Aktywne kobiety na rzecz rozwoju wsi” 
w Krzyżowicach zaprasza mieszkańców gminy Pawłowice 
na wycieczkę do Wrocławia, która odbędzie się w sobotę, 2 
czerwca.

Zobaczymy Panoramę Racławicką, Muzeum Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Rynek i Stare Miasto, Ogród Bo-
taniczny, odbędziemy spacer po Ostrowie, przejedziemy 
się zabytkowym tramwajem i będziemy uczestniczyć  
w multimedialnych pokazach (tańczące fontanny).

Koszt wynosi 55 zł. W cenie są: przewodnik, bilety wstępu, 
ubezpieczenie i autokar. Wyjazd ok. 6.30, powrót ok. 23.30 
lub później. Zapisy: Beata Wala, Mariola Zonenberg, tel. 32-
4723635. 
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W kościele pw. św. Katarzyny wystąpi pieśniarz, kompo-

zytor i wirtuoz instrumentów klawiszowych, lider legendarnej 
grupy SBB. Na koncert niezwykłego artysty Józefa Skrzeka 
zaprasza Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne Karola Miarki. 
Wstęp wolny! 

Szachowe Grand Prix Pawłowic
26 maja, godz. 9.00, Osiedlowy Dom Kultury, sala 202

Zapraszamy wszystkich miłośników szachów na cykl turniejów pod nazwą „Szachowe Grand Prix - Paw-
łowice 2012”. Kolejny turniej już 26 maja. Uczestnicy w każdym wieku zgłaszają się w dniu rozgrywek do 
godz. 8.55, o 9.00 rozpoczynają się turnieje. Szczegóły na stronie internetowej GOK.

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

Klub Sportowy ALPINO zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia z nauki i doskonalenia gry w tenisa ziemnego 
i jazdy na rolkach. Szczegóły na plakatach, ulotkach, www.alpino.pl/pawlowice, tel. 605 429 125.
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 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. LKS Czarków 15 32 37-15
2. Josieniec Radostowice 15 32 56-25
3. Pniówek II Pawłowice Śląskie 15 31 54-16
4. KS Warszowice 15 27 31-17
5. Sokół II Wola 15 27 35-25
6. Czapla Kryry 16 22 33-26
7. ZET II Tychy 16 22 30-40
8. Polonia Międzyrzecze 15 18 28-40
9. LKS Miedźna 15 13 16-42
10. LKS Wisła Mała 15 10 28-45
11. Stal II Chełm Śląski 15 17 21-39
 LKS Krzyżowice 15 8 19-58

     Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1.  Rozwój Katowice 24 53 50-16
2.  Polonia Łaziska Górne 24 42 38-22
3.  Odra Opole 24 42 41-24
4.  Skra Częstochowa 24 42 34-22
5.  LZS Leśnica 24 41 36-22
6.  Pniówek Pawłowice Śląskie 24 40 34-19
7.  Szczakowianka Jaworzno 24 37 42-24
8.  Przyszłość Rogów 24 36 37-27
9.  Skałka Żabnica 24 35 37-29
10. BKS Stal Bielsko-Biała 24 33 29-27
11. LZS Piotrówka 24 29 30-34
12. TOR Dobrzeń Wielki 24 21 17-50
13. Start Bogdanowice 24 21 17-47
14. Victoria Częstochowa 24 18 23-49
15. Victoria Chróścice 24 16 26-52
16. Start Namysłów 24 14 19-46

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Kuźnia Ustroń 20 52 63-17
2. Spójnia Zebrzydowice 20 41 37-26
3. Strażak Pielgrzymowice 20 37 49-36
4. Mieszko Piast Cieszyn 20 37 48-29
5. Spójnia Górki Wielkie 20 34 47-32
6. LKS 99 Pruchna 20 34 34-25
7. LKS Pogórze 20 32 49-33
8. Błyskawica Kończyce Wielkie 20 31 47-41
9. Beskid Brenna 20 26 30-34
10. Victoria Hażlach 20 24 40-48
11. Orzeł Zabłocie 20 21 30-49
12. Zryw Bąków 20 11 24-58
13. KS Nierodzim (Ustroń) 20 12 13-45
  Lutnia Zamarski 20 4 20-64

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW

KLASA B, GRUPA TYCHY
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Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu zaprasza na VI edycję cyklu 
Babskich Spraw pt. „Wokół owoców, warzyw i kwiatów”. 16 maja 
panie wykonywać będą kompozycje z suszu, 18 maja będą uczestni-
czyć w improwizacjach ruchowych przy muzyce, a 23 maja wezmą 
udział w warsztatach florystycznych. Koszt uczestnictwa wynosi 20 
zł. Zapisy pod nr tel. 32 4721036 i 6600829896. 

Teatrzyk dla dzieci
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W ramach cyklu „Wesołe Bajeczki” do Osiedlowego Domu Kultury 
przyjedzie iluzjonista: pan Cornelli, który poszuka wśród pawłowickich 
dzieci asystenta. Jeżeli chcesz zostać „młodym czarodziejem”, przyjdź 
koniecznie. Pokaz, podczas którego to, co nierealne staje się realne, jest 
adresowany do dzieci od 3 lat. Bilety w cenie 7 zł dla dorosłych (dzieci 
wstęp wolny) do nabycia przed spektaklem. Zapraszamy.
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    Kółko Rolnicze Pielgrzymowice oraz GOK Pawłowice zapraszają na 
festyn. W programie: „Niezapominajki” z zespołem instrumentalnym, 
Teresa Szulc - śląska gawędziarka oraz Piotr Karzełek, a także zabawy 
i konkursy dla dzieci. Do tańca przygrywać będzie zespół „Kumple”. 

Imprezy z okazji Dnia Matki  
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Z okazji Dnia Matki szykują się w naszej gminie aż trzy cieka-

we imprezy. 21 maja biesiada z konkursami i zabawą odbędzie się  
w Domu Ludowym w Pniówku. Informacje i zapisy przyjmują Regi-
na Budzińska, tel. 32 4729552 oraz Helena Matera, tel. 32 4721905. 
Dwa dni później wieczorki dla mam planowane są w Golasowicach  
i Pielgrzymowicach. W pierwszym z tych sołectw o dobry humor bawią-
cych się zadba Jerzy Kiolbasa (zapisy przyjmuje Małgorzata Urbanek,  
tel. 47 21 041), natomiast w Pielgrzymowicach do tańca przygrywać 
będzie zespół Apollos (Marian Kiełkowski, tel. 47 23 041).
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Wszystkich miłośników oryginalnych wyrobów rękodzielniczych, 
ceramicznych, plastycznych, oraz kompozycji kwiatowych zaprasza-
my na „Galeriadę Sztuki Różnej”, czyli na wystawę prac, które w ciągu 
roku powstały podczas zajęć odbywających się w Domu Kultury. Będzie 
można nie tylko zobaczyć, ale również kupić wystawione wyroby. 
Atrakcją Galeriady będzie pokaz sztuki wycinania z owoców i warzyw.

Spotkanie z folklorem
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Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach organizuje ósmą edycję 
przeglądu pod nazwą „Wiosenne Spotkanie z Foklorem”, tym razem 
z udziałem Węgrów i Czechów. Chętni uczniowie z podstawówek  
i gimnazjów będą uczestniczyć w godce śląskiej i pieśniczce. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 18 maja.
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Szczegóły na plakacie na str. 8.
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Wszystkie dzieci zapraszamy na imprezę z okazji ich święta. W tym 

roku odbędzie się ona pod hasłem „Kundel bury”. GOK przygotował 
dla was dużo atrakcji. Odbędą się pokazy tresury psów, dogoterpia, 
konkursy dla psów i ich właścicieli oraz akcje plastyczne i występy 
artystyczne. Słodycze- jak co roku – funduje Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Pawłowice”. Zachęcamy dzieci, aby przyszły ze swoimi czworonoż-
nymi przyjaciółmi. Pamiętajmy, aby małe pieski były na smyczy,  
a duże powinny mieć także kagańce. 
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Rada Sołecka zaprasza wszystkie dzieci, ich rodziców oraz dziadków 
na Dzień Dziecka, który odbędzie się na boisku przy OSP. W programie 
gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce oraz występy.
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Zapraszamy grupy teatralne z przedszkoli, podstawówek i gim-
nazjów z terenu gminy Pawłowic i okolic do udziału w IV Festiwalu 
Teatralnym „O rękawiczkę Melpomeny”. Zapisy do 22 maja w biurze 
GOK.

Zawodnicy Strażaka Pielgrzymowice znakomi-
cie rozpoczęli wiosnę w klasie A grupy Skoczów. 
Do tej pory przegrali tylko dwa mecze, a jeden zre-
misowali. Komplet punktów udało im się zdobyć 
5 maja w Cieszynie. Mecz z Mieszko Piast Cieszyn 
wygrali wynikiem 3:2. W rezultacie beniaminek 
A klasy zajmuje wysokie trzecie miejsce w tabeli.

Z kolei III-ligowy Pniówek Pawłowice zremi-
sował 1:1 w Dobrzeniu Wielkim z tamtejszym 
TOR-em. Bramkę w 92. minucie zdobył Dawid 
Szwarga. 

Druga drużyna Pniówka Pawłowice podjęła 
na własnym boisku KS Warszowice. Poprzednie 
spotkanie tych drużyn zakończyło się przegra-
ną Warszowic 1:4. Tym razem było nieco lepiej  
i Warszowice uległy pawłowiczanom 2:3. Bramki 
dla Pniówka zdobyli Krzysztof Masłowski, Grze-
gorz Nogły, Wojciech Gancarczyk, natomiast dla 
Warszowic dwa razy punktował Marek Mazur. 

Sabina Bartecka
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- Celem działalności Ogniska jest kształcenie muzyczne dzieci  
i młodzieży oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do 
dalszego kształcenia w szkolnictwie muzycznym – mówi Przemysław 
Poloczek, dyrektor GOK Pawłowice.

Nauczanie będzie realizowane w dwóch działach: dziecięcym 
i młodzieżowym. Dzieci od 6 do 12. roku życia uczyć się będą 
przez 6 lat, od 8 do 12 lat – cztery lata. Kształcenie młodzieży od 
12. roku życia odbywać się będzie w cyklu sześcioletnim.

Ognisko będzie podzielone na sekcje instrumentów: dętych, 
smyczkowych, strunowych, klawiszowych oraz perkusję. Zajęcia 
z instrumentów prowadzone będą pod okiem wykwalifikowa-
nych muzyków. Nauka zostanie uzupełniona o zajęcia teoretyczne 
z kształcenia słuchu i rytmiki. Wysokość czesnego wynosi 140 
zł miesięcznie.

Rekrutacja potrwa do 15 czerwca. Wypełniony kwestiona-
riusz należy złożyć w biurze Gminnego Ośrodka Kultury przy 
ul. Zjednoczenia 67, tel. 32/ 472 25 70. Wzory dokumentów do 
pobrania znajdują się na stronie internetowej www.gokpawlo-
wice.hg.pl oraz w biurze GOK. Egzaminy wstępne kandydatów 
odbędą się 19 i 20 czerwca.     

Powstaje 
Ognisko 

Muzyczne
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Zostały one podzielone na 3 ob-
szary:
1) Obszar A - obowiązuje wszystkie 

gospodarstwa od 1 stycznia 2009 
roku i dotyczy zagadnień związa-
nych z identyfikacją i rejestracją 
zwierząt oraz ochroną środowi-
ska - kontrola realizowana przez 
Inspekcję weterynaryjną i ARiMR;

2) Obszar B - obowiązuje od 1 stycz-
nia 2011 roku. W zakres tego 
obszaru wchodzi: zdrowie publicz-
ne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie 
niektórych chorób zakaźnych 
zwierząt oraz zdrowotność roślin. 
Ważne jest tutaj prowadzenie 
ewidencji zabiegów środkami 
ochrony roślin oraz odpowiednie 
przetrzymywanie pasz - kontrola 
realizowana przez Inspekcję wete-
rynaryjną i Wojewódzki Inspekto-
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rat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
3) Obszar C – będzie obowiązywał 

od 2013 roku - dotyczący mini-
malnych wymogów utrzymania 
zwierząt gospodarskich tzw. do-
brostan zwierząt. 
Rolnicy, którzy nie wiedzą jak 

dostosować swoje gospodarstwo do 
zasad wzajemnej zgodności w zakre-
sie gospodarki gruntami, ochrony 
środowiska, zdrowia publicznego, 
dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz 
zdrowotności roślin i poprawy bez-
pieczeństwa pracy, mogą zlecić wy-
konanie oceny pracownikom Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Pszczynie. 
W tym celu należy podpisać umowę 
na korzystanie z usług doradczych  
z doradcą Ośrodka i oddać wniosek do 
ARiMR w Pszczynie, która refunduje 
koszt oceny. Po wykonanej ocenie 
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Ruszyła smsowa informacja dla 
mieszkańców. Od teraz każdy może 
otrzymywać bieżące informacje 
dotyczące aktualnych wydarzeń, 
bezpieczeństwa, zdrowia i informacji 
urzędowych na swój telefon komór-
kowy. Za pomocą specjalnej platfor-
my Urząd Gminy Pawłowice będzie 
wysyłał smsy do wszystkich, którzy 
najpierw dopiszą się do listy wysył-
kowej. Aby to zrobić, trzeba wysłać 
smsa na numer 503 340 503 (koszt 
smsa wg stawki operatora - jest to 
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Badania przeznaczone są dla kobiet w wieku 18 - 24 lat oraz powyżej 60 
lat, zamieszkałych na ternie Gminy Pawłowice (pozostałe grupy wiekowe 
objęte są badaniem finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

Badania wykonuje: NWZOZ „Medicus 99”, Poradnia Ginekologiczno  
– Położnicza przy ul. Kruczej 12 w Pawłowicach.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: 
osobiście lub telefonicznie 32/7562841, 32/4728663
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 15.00 
- środa 11.00 – 18.00 

Na badanie  krwi, w zakresie określenia poziomu PSA , zapraszamy pa-
nów, którzy ukończyli 40 lat i są zameldowani na terenie gminy Pawłowice.

Pobrania materiału biologicznego odbywają się
- od poniedziałku do piątku w gabinetach zabiegowych 

NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14 A, w godz. 7.00 do 8.00,
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12, w godz. 7.15 do 8.30,
NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala – Golasowice, ul. Korczaka 6, 
w godz. 7.00 do 9.00,

- we wtorki i czwartki w gabinetach zabiegowych:
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48, 
w godz. 8.00 do 8.30. 
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12, 
w godz. 7.30 do 8.00.

Badania rozpoczęły się 23 kwietnia i potrwają do wyczerpania środków 
finansowych – jednak nie dłużej niż do 30.11.2012 r.

W dniu badania należy okazać dowód osobisty lub inny dokument po-
twierdzający numer pesel, miejsce zamieszkania i datę urodzenia.

Cytologia

PSA
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opłata jednorazowa, korzystanie 
z serwisu jest bezpłatne) o treści:
ug1 - jeżeli chcesz otrzymywać in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa,
ug2 - jeżeli chcesz otrzymywać in-
formacje urzędowe,
ug3 – jeżeli chcesz otrzymywać in-
formacje o aktualnych wydarze-
niach sportowych, kulturalnych 
i innych,
ug4 - jeżeli chcesz otrzymywać in-
formacje dotyczące zdrowia i profi-
laktyki zdrowotnej,
pawlowice – jeżeli chcesz otrzymy-
wać wszystkie informacje.

Istnieje możliwość otrzymywania 
smsów np. z dwóch wybranych grup. 
W tym celu należy wysłać smsy 
o odpowiedniej treści np. pierwszy 
sms o treści ug1, drugi sms o treści 
ug3 – wtedy będziemy otrzymywać 
informacje dotyczące bezpieczeństwa 

i aktualnych wydarzeń.
Aby anulować wcześniej włączo-

ną usługę i nie otrzymywać więcej 
wiadomości, należy wysłać smsa na 
numer 503 340 503 (koszt smsa wg 
stawki operatora) o treści:
stopug1 – aby anulować sms doty-
czący bezpieczeństwa
stopug2 - aby anulować sms doty-
czący informacji urzędowych
stopug3 - aby anulować sms doty-
czący aktualnych wydarzeń
stopug4 - aby anulować sms doty-
czący zdrowia i profilaktyki zdro-
wotnej
stoppawlowice - aby anulować sms 
dotyczący wszystkich informacji.

Jeżeli zapisaliśmy się do np. dwóch 
grup, aby się z nich usunąć, należy 
wysłać dwa smsy o odpowiedniej tre-
ści np. pierwszy sms o treści stopug1, 
drugi sms o treści stopug3.

W ramach Dnia Promocji Zdro-

wia, który odbędzie się 26 maja, w 

przychodniach naszej gminy można 

będzie sprawdzić poziom cukru we 

krwi, zmierzyć ciśnienie, sprawdzić 
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Badania wykonywane będą w wyznaczonych godzinach w następujących przychodniach:

NZOZ „Remedium” S.C.– Pawłowice ul. Górnicza 14A - w godz. 8.00 do 11.00

NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala - Golasowice ul. Korczaka 6 - w godz. 8.00 do 11.00

NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. – Krzyżowice, ul. Ligonia 48. - w godz. 8.00 do 11.00

NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. – Pawłowice, ul. Krucza 12  - w godz. 8.00 do 11.00

swoją masę ciała według BMI oraz 

zasięgnąć porady na temat zdrowego 

trybu życia. Wszystko za darmo. 

Mieszkańcy powyżej 30 lat mogą 

również sprawdzić krew w zakresie 

określania poziomu cholesterolu  

(HDL, LDL, trójglicerydy) oraz 

wykonać badanie w celu wczesnego 

wykrycia schorzeń tarczycy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca 
w Pawłowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony w 
formie licytacji na najem lokali użytkowych, na czas okre-
ślony do 6 lat o łącznej powierzchni 282,27 m kw., położo-
nych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach 
przy ulicy Pukowca 4, z przeznaczeniem na działalność 
edukacyjną w formie prowadzenia niepublicznego żłobka.

Przetarg na żłobek

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach oraz wszystkie jej filie w sołec-
twach ogłaszają maj miesiącem bez kar. W tym miesiącu można bez żadnych 
konsekwencji rozliczyć się z biblioteką i oddać dawno wypożyczone książki. 
Żadne kary nie będą pobierane.

Amnestia w bibliotece
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Urząd Gminy w Pawłowicach wydzierżawi nieru-
chomości będące własnością Gminy Pawłowice prze-
znaczone  do wykorzystania na działalność rolniczą. 
   Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy Pawłowice (Tyberiusz Zawadzki,  
Robert Stępień) w budynku GOK, ul. Zjednoczenia 67, 
pokój nr 12, w godz. 7.30  15.30, tel. (32) 47-56-315.

Tereny dla rolników

gospodarstwa przez uprawnione-
go doradcę rolnik otrzyma zwrot 
kosztów kwalifikowanych z ARiMR  
w wysokości 80 proc., czyli pro-
ducent rolny ponosi tylko 20 proc. 
kosztów kwalifikowanych tej usługi 
(+VAT, który nie jest kosztem kwali-
fikowanym). - Ocena pomaga rolnikowi 
określić czego brakuje w jego gospodar-
stwie, w stosunku do obowiązujących 
wymagań. Dzięki temu może on się 
uchronić przed sankcjami pieniężnymi, 
egzekwowanymi w formie potrąceń od 
kwoty dopłat obszarowych. Dodatkowo 
producent może otrzymać upust na 
pozostałe usługi doradcze – wyjaśnia 
Wojciech Bazgier z Urzędu Gminy. 

Więcej informacji na temat ko-
rzystania z usług doradczych można 
uzyskać w Powiatowym Zespole 
Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, 
ul. Kopernika 14, tel. 32 210 3328.

Ważne telefony

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

Ambulatoryjną opiekę me-
dyczną lekarską i pielęgniarską 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 18.00 do 8.00, soboty 
i niedziele (całodobowo), pozo-
stałe dni wolne od pracy (całodo-
bowo) zabezpiecza: NZOZ HER-
MED, ul. Krasickiego 21, 44-335 
Jastrzębie Zdrój, tel. (32) 47 599 
63 oraz Miejskie Zakłady Opieki 
Zdrowotnej w Żorach, ul. Dą-
browskiego 20, tel. 32 434 12 40

Całodobową opiekę wyjaz-
dową na terenie naszej gminy 
świadczy: Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Jastrzębiu - Zdro-
ju, ul. Krasickiego 21, tel. alar-
mowy 999 lub (32) 47 190 60.

Opieka medyczna 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
Pogotowie Energetyczne w Gliwi-
cach, tel. 991.
Awarie oświetlenia uliczne-
go - firma TOM - ELEKTRO tel. 
32/ 471 07 66 lub do Refera-
tu Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Gminy, tel. 32/ 44 94. 
Awarie sieci wodociągowych - 
Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292, 
32/ 72 41 272, 601 439 119 (w 
godz. od 7.00 do 15.00) lub tel. 
512 396 250, 509 922 931 (w po-
zostałych godzinach).
Awarie sieci kanalizacji - firma 
HEKTOBLOK w Warszowicach, ul. 
Cieszyńska 7, tel. 32 47 23 869;  
602 703 650 (linie czynne 24 h). 
Zniszczenia mienia gminne-
go (przystanków, koszy itp.) w 
dniach wolnych od pracy należy 
zgłaszać pod następującymi nu-
merami: 500 184 717 (Wojciech 
Wiatrok), tel. 500 184 713 (Flo-
rian Brudny). W pozostałym cza-
sie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 
34 34.
W sprawie wałęsających się psów, 
w dni powszednie od godz. 7.30 do 
15.30 należy dzwonić do Urzędu 
Gminy, tel. 32/ 44 94 808 lub 44 
94 802, w pozostałych godzinach 
oraz w dni świąteczne zgłoszenia 
przyjmowane są przez policję pod 
numerem 32/ 449 45 10.
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KRONIKA POLICYJNA
telefon komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Kradzież w łaźni 
Nieustalony sprawca, na terenie łaźni 

kopalnianej, poprzez zerwanie kłódki, wła-
mał się do haka ubraniowego, z którego 
skradł dokumenty osobiste, kluczyki do 
samochodu i pieniądze. Straty oszacowano 
na ok. 260 zł. Kradzież miała miejsce 24 
kwietnia ok. godz. 13.30. 

Zrobi imprezę?
Ma już 4 krzesła, alkohol i soki. Teraz 

zorganizuje imprezę? Krzesła i artykuły 
spożywcze padły łupem złodzieja 24 kwiet-
nia o godz. 19.00 na terenie ogródków 
działkowych przy ul. Polnej w Pawłowi-
cach.    

Włamanie do budynku
W nocy z 24 na 25 kwietnia włamano się 

do budynku gospodarczego w Pawłowicach. 
Łupem złodzieja padły narzędzia oraz arty-
kuły spożywcze o łącznej wartości 400 zł.  
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komputera, 

praktyka w handlu, 

tel. 602 55 88 61 

Czynne: 
od poniedziałku do soboty  od 7.30 - 9.00  

P�H�+�$�+!*&
mgr Marek Tarczałowicz 
(punkt pobrań Diagma)

Pawłowice, ul. Świerczewskiego 17, 
tel. 512 253 897

Testy na alergię z krwi!
Cena promocyjna 150 pln 

Czas oczekiwania TYLKO 2 dni
Profile (do 27 alergenów)
*pediatryczny (mieszany)

*pokarmowy

TYLKO W NASZYM LABORATORIUM
Pełen zakres badań, promocyjne soboty 
oraz nowość - Badania alergologiczne

ZAPRASZAMY 
więcej informacji na: www.wroclawska20.pl

����;���=
 samodzielnego 

blacharza 
samochodowego. 

Wynagrodzenie 
������	��

 tel. 504 269 645 

To jest miejsce 

na twoją reklamę
Cennik na stronie 

www.gokpawlowice.hg.pl.

W sprawie reklam należy 

kontaktować się 

z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, 

tel. 32/ 4722570.
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Fabian Zaprzalski z Golasowic, 
 syn Mireli i Ireneusza, ur. 11 lutego
Krzysztof Krupka z Warszowic, 
 syn Barbary i Marka, ur. 17 marca
Alan Majerek z Pielgrzymowic,
  syn Aliny i Łukasza, ur. 18 marca 
Nikodem Zając z Pawłowic,
  syn Justyny i Jana, ur. 23 marca
Oliwia Szczepek z Golasowic, 
 córka Kingi i Bartosza, 28 marca 
Błażej Wróbel z Pawłowic, 
 syn Agnieszki i Kordiana, ur. 29 marca
Dorian Rabenda z Krzyżowic, 
 syn Anity i Andrzeja, ur. 29 marca
Igor Mendrok z Warszowic, 
 syn Angeliki i Dawida, ur. 30 marca 
 Zofia Lebioda z Pawłowic, 
 córka Iwony i Mateusza, ur. 3 kwietnia
Oliwia Kołowska z Pawłowic, 
 córka Edyty i Łukasza, ur. 4 kwietnia
Katarzyna Krosny z Pawłowic, 
 córka Doroty i Wojciecha, ur. 6 kwietnia  
Tomasz Pukowiec z Warszowic, 
 syn Aureli i Adama, ur. 11 kwietnia
Karol Gruner z Pawłowic, 
 syn Moniki i Michała, ur. 15 kwietnia 
Martyna Orczykowska z Pawłowic, 
 córka Moniki i Pawła, ur. 18 kwietnia 
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Odeszli

Na pikniku, który 6 maja odbył się 
w Pawłowicach, bawiły się całe rodzi-
ny od kilkumiesięcznych maluszków 
w wózkach po dziadków. Majówka 
zgromadziła wielu mieszkańców, któ-
rzy postanowili niedzielne popołudnie 
wypełnić dobrą zabawą. Organizator 
pikniku – Gminny Ośrodek Kultury 
– przygotował dla wszystkich wiele 
atrakcji. W parkowej altanie swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowali 
laureaci Gminnego Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej, który w połowie kwietnia 
odbył się w GOK Pawłowice. Przed-
szkolaki i uczniowie śpiewali z taką 
odwagą, jakby urodzili się na scenie. 
Rodzice mogą być z nich dumni!

Śpiewające maluszki  to tak 
wdzięczny obrazek, że można przy-
glądać mu się w nieskończoność. Jeżeli 
jeszcze śpiewają dobrze, to właściwie 
nie potrzeba nic więcej. Grupa wo-
kalna „Fantazja” działa w Gminnym 
Ośrodku Kultury dopiero od paździer-
nika, a już kilkakrotnie zachwyciła 
publiczność. Nie inaczej było podczas 
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niedzielnego pikniku. Wystąpiły dwie 
grupy młodsza i starsza, a tej ostatniej 
towarzyszył zespół Concerto Luciano. 
Młodzi muzycy z Pawłowic zajmują 
się muzyką klasyczną, ale podczas 
pikniku pokazali bardziej rockowe 
oblicze.    

W czasie festynu przygotowano 
również szereg dodatkowych atrak-
cji. Dzieci mogły spróbować swoich 
sił w robieniu gigantycznych baniek, 
uczestniczyły również w zabawach 
z klaunami. Furorę wśród najmłod-
szych, i nie tylko zrobił Teatr „Na 
walizkach” z Wrocławia, który ba-
wił wszystkich przybyłych gości 
znakomitym humorem, pokazami 
żonglerki oraz świetnymi skeczami. 
Starsi i młodsi zaśmiewali się do łez. 
Spektakl w konwencji teatru ruchu, 
pantomimy i burleski inspirowany 
klasyką komików kina niemego za-
hipnotyzował widzów, którzy nie 
mogli oderwać oczu od sceny. Takich 
spektakli trzeba nam więcej! 

Sabina Bartecka
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