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Nowe stypendium
dla gimnazjalistów

Powstaje nowoczesny obiekt, w którym każdy będzie mógł realizować 
swoje pasje, znajdzie rozrywkę, relaks, czas dla siebie i swojej rodziny.

Wkrótce ruszy budowa 
Centrum Kultury 
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Uroczystość poświęcenia odbyła się w trzecim dniu mo-
dlitw o urodzaje, noszących w Polsce nazwę Dni Krzyżo-
wych, ponieważ procesje błagalne kierują się w tych dniach 
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do przydrożnych krzyży. Licznie zgromadzeni mieszkańcy modlili się 
pod krzyżem o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie 
oraz o dobre plony.
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 „Dombud” może się pochwalić 
wieloma inwestycjami w naszym 
regionie. Wśród nich warto wymienić 
budowę siedziby Straży Miejskiej przy 
ul. Żelaznej w Katowicach, nowej sie-
dziby Izby Celnej w Katowicach oraz 
Biblioteki Miejskiej w Oświęcimiu.  

Inwestycja w Pawłowicach roz-
pocznie się od wyburzenia starego 
budynku. Ten zakres prac rozpocznie 
się już w najbliższych dniach. – Roz-
ważaliśmy trzy koncepcje: rozbudowy 
budynku, jego modernizacji i budowy 
nowego od podstaw. Jednak analizy 
fachowców jednoznacznie wskazały, 
że trzeci wariant jest najbardziej opty-
malny – wyjaśnia Julian Wiśniew-
ski, kierownik Referatu Inwestycji  
w Urzędzie Gminy w Pawłowicach. 
– Zaspokojenie potrzeb zespołów nie 
jest możliwe w obecnych gabarytach 

Wkrótce ruszy budowa 
Centrum Kultury 

Na zebraniach wiejskich funkcjona-
riusze policji informowali i ostrzegali 
przed niewłaściwym parkowaniem  
i braku taryfy ulgowej dla samocho-
dów „wygodnie” pozostawionych 
w centrum i ulicach przyległych. 
Szczególnie jest to widoczne na ul. 
Mickiewicza i Stawowej. – Mieszkańcy 
zatrzymują się nie tylko na chodniku, ale 
na wjazdach do posesji. Jak ma przejść 
pieszy? Musi zejść na drogę, aby ominąć 
stojące samochody. Inną sprawą jest, że 
stojące pojazdy utrudniają mieszkańcom 
wyjazd z posesji – mówi Andrzej Ob-
racaj, komendant KP w Pawłowicach. 
- Nie rozumiem zachowania kierowców. 

A"'E�����F�
za parkowanie 
na chodnikach

Wydaje im się chyba, że wjazd jest ich 
własnością, a przez ich lekkomyślne 
zachowanie utrudnione jest odśnieżanie 
i zamiatanie drogi. Przecież przepisy 
mówią wyraźnie, że parkujący powinni 
zostawić pieszym półtora metra przejścia! 

Kierowcy nic sobie jednak nie robią 
z przepisów, bardzo często parkują  
w miejscach niedozwolonych, zgodnie 
z zasadą „jak najbliżej drzwi”. Poli-
cjanci wobec kierowców samochodów 
niewłaściwie zaparkowanych będą 
wystawiać wezwania. Brak odpo-
wiedzi na takowe może skończyć się 
skierowaniem sprawy do sądu. 

 Sabina Bartecka

Ulica Klonowa pod lasem „Ku-
ziok” mocno ucierpiała w czasie 
objazdu spowodowanego remontem 
DW 938. Tłuczniowa droga nie była 
przystosowana do tak dużego ruchu 
samochodów osobowych, a co do-
piero ciężarówek i tirów. Kierowcy 
pojazdów o dużej masie bardzo 
często próbowali bowiem dojechać 
ul. Klonową do centrum Pawło-

Ul. Klonowa w remoncie

wic, omijając objazd przez Cieszyn. 
Kończyło się to zwykle tym, że tiry 
grzęzły w błocie, rozjeżdżając pobo-
cza i blokując na wiele godzin drogę.

Prace polegają na wykonaniu 
podbudowy w miejscach najbar-
dziej grząskich, a także obejmują 
utwardzenie i frezowanie na całej 
długości. Lada dzień powinny się 
zakończyć. bs      
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Gmina Pawłowice od kilku lat usiło-
wała wpłynąć na Międzygminny Zwią-
zek Komunikacyjny i oferowała swoją 
pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. 
Jednak ze strony Związku nie wyraża-
no gotowości do szerokiej współpracy. 
Zmiany w MZK ograniczały się jedynie 
do wprowadzania doraźnych korekt  
w rozkładach jazdy i zmniejszania ilości 
kursów autobusów. 

Ostatecznie Wójt Gminy Damian 
Galusek postanowił powołać zespół 
roboczy, który miał przeprowadzić 

Bilety autobusowe 
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linie komunikacyjne (ich przebieg przed-
stawia mapka) i zwiększyć częstotliwość 
kursów. Nasza koncepcja zakłada, że od 
godz. 5.00 do 8.00, a więc w porze, kiedy 
większość z nas udaje się do szkoły lub pra-
cy, autobusy kursować będą co pół godziny. 
Podobnie będzie w godz. od 13.00 do 16.00, 
a więc wtedy, kiedy ruch na drogach jest 
największy, ponieważ mieszkańcy wracają 
do swoich domów. 

Poprawi się także komfort pasaże-
rów. Linie obsługiwać będą bowiem 
szybkie busy, przystosowane również 
dla osób niepełnosprawnych. Do wdro-
żenia tego systemu zostaną zaangażo-
wani specjaliści w dziedzinie transportu 
zbiorowego. Jednym z elementów 
poprawy funkcjonowania komunikacji 
jest także powstające właśnie centrum 
komunikacyjne przy ul. Zjednoczenia 
w Pawłowicach. Ma to być centralny 
punkt, do którego będą prowadziły 
gminne linie autobusowe, linie między-
miastowe oraz regionalne. Mieszkańcy 
będą mogli stąd odjechać do okolicznych 
miast – Pszczyny, Żor, Jastrzębia – 
Zdroju, Bielska – Białej, Skoczowa czy 
Katowic, a latem także nad morze. Przy 
okazji będzie można zrobić zakupy  
w hali targowej, skorzystać z toalety, 
poczekalni lub wypić gorącą kawę  
w kawiarni.        

- Wszystkie te działania podejmo-
wane są po to, aby komunikacja była 
niedroga, dostępna dla wszystkich  
i dobrze służyła mieszkańcom -  mówi 
wójt Damian Galusek. bs

budynku. Nie da się wybudować ani 
takiej, sceny, ani takiej widowni, mając 
do dyspozycji tak małą i ograniczoną 
przestrzeń. Budując od podstaw mo-
żemy wszystko dobrze rozplanować, 
aby jak najlepiej wykorzystać dostępną 
powierzchnię z uwzględnieniem potrzeb 
zespołów, kółek zainteresowań oraz  
z myślą o komforcie publiczności, która 
będzie oglądać tutaj przedstawienia 
teatralne i koncerty.      

Nowe Centrum Kultury - będzie to 
obiekt ze wszech miar nowoczesny 
i bardzo funkcjonalny. Trzykon-
dygnacyjny budynek będzie służył 
celom kulturalnym, administracyj-
nym oraz edukacyjnym. Zacznijmy 
od najniżej położonej części, a więc 
piwnicy. Z uwagi na wielkość działki 
i gęstą zabudowę tej części Pawło-
wic, postanowiono wykorzystać 

każdą dostępną przestrzeń. W części 
piwnicznej nowego domu kultury 
powstaną więc podziemne parkingi 
dla 24 samochodów. Będzie też win-
da, którą można będzie wjechać na 
wyższe kondygnacje. Na parterze 
znajdzie się okazałe wejście oraz duża 
sala kinowo - widowiskowa, nieco 
mniejsza sala bankietowa, kuchnia  
i część administracyjna z archiwum. 
Sala widowiskowa pomieści ok. 300 
osób. Fotele znajdujące się na widowni 
będą ułożone schodkowo dla lepszej 
widoczności i znakomitego odbioru 
tego, co będzie pokazywane na sce-
nie. A będzie się działo bardzo dużo, 
gdyż zostaną stworzone warunki 
umożliwiające prezentację spektakli 
teatralnych z dużą liczbą rekwizytów 
i udziałem wielu aktorów. Dla nich 
właśnie pomyślano o profesjonalnym 

zapleczu z szatniami, łazienkami  
i pomieszczeniami na rekwizyty. 

I piętro to magazyny na stroje 
i rekwizyty, pracownie muzyczne 
dla zespołów i chórów, pracownia 
teatralna i… okazały hol o wysokości 
6 metrów, który wznosić się będzie 
aż na dwie kondygnacje. Na II piętrze 
znajdziemy pracownie ceramiczną 
i plastyczną oraz pomieszczenia dla 
uczestników ogniska muzycznego.              

Z zewnątrz niesamowite wrażenie 
z pewnością robić będą olbrzymie 
tafle szkła na całej długości ścian. 
Pracownia architektoniczna Meritum 
zadbała o niekonwencjonalne rozwią-
zania architektoniczne, znakomicie 
nawiązujące do zakresu działalności 
obiektu. Obiekt kulturalny nie po-
winien być banalny, lecz przyciągać 
wzrok swoją bryłą i niecodziennym 
wyglądem! I tak będzie. Budynek 
będzie się składał z dziesięciu pię-
ciokątnych, podświetlanych seg-
mentów, z których każdy będzie 
nachylony pod nieco innym kątem. 
Dominować będą odcienie szarości  
i jasnego brązu. Fasada wykonana zo-
stanie z blachy tytanowo – cynkowej  

w dwóch kolorach: szarym i ce-
glastym. Na budynku znajdzie się 
miejsce na wielkoformatowe afisze 
informujące o planowanych wystę-
pach i koncertach.   

Od 2015 roku to nowoczesne 
centrum kultury będzie już służyło 
mieszkańcom gminy Pawłowice  
i okolic. — Będzie tu można spędzać 
czas aktywnie, jednocześnie rozwijając 
swoje pasje i zainteresowania — mówi 
Przemysław Poloczek, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. - Każdy 
z pewnością znajdzie coś dla siebie, tym 
bardziej, że planujemy organizację zajęć 
z wykwalifikowanymi instruktorami. 

W ramach zajęć łączących pasję  
i praktykę, będzie można spotkać się 
z wieloma autorytetami w danych 
dyscyplinach. Połączenie wszystkich 
ludzi zainteresowanych kulturą pod 
jednym dachem okaże się nie tylko 
funkcjonalne i racjonalne finansowo, 
ale także twórcze, sprzyjające wymia-
nie myśli, poglądów, gustów.

Jeśli inwestycja będzie przebiegać 
bez żadnych przeszkód, prace budow-
lane zakończą się pod koniec 2014 r.

Sabina Bartecka

dokładną analizę funkcjonowania lo-
kalnego transportu oraz opracować 
koncepcję jego poprawy z uwzględnie-
niem aktualnych potrzeb mieszkańców. 
– Chcemy ułatwić mieszkańcom poruszanie 
się po terenie naszej gminy – mówi Marek 
Garbocz z Urzędu Gminy. – Planujemy, 
aby każdy mieszkaniec naszej gminy 
mógł dotrzeć do centrum Pawłowic (gdzie 
załatwi większość swoich spraw) i wró-
cić do domu za przysłowiową złotówkę,  
w ramach tzw. biletu dziennego. 

Chcemy uruchomić cztery wewnętrzne 

�� ������
���� �����
������ ������������� 78� ,���� �� ��������������� 
���
����	��'�%�3
�'�����������/�,���������
�/�/��
�79�����:;9����%�������-
����(��
�,���
���������#
����%�<���
��������/�,���/������
������%

zd
j. 

bs
zd

j. 
bs



Racje Gminne 3

	>��	?��@�

H�J��������;!"�/#�+FL�
Nowe stypendium dla 
gimnazjalistów 

Krzyż znajdujący się przy skrzy-
żowaniu ulic Kruczej i Orlej, mimo 
betonowej konstrukcji wymagał 
remontu. Przede wszystkim jednak 
konieczne stało się jego przeniesienie, 
gdyż poprzednia jego lokalizacja ko-
lidowała z budową nowego ronda. 
Inicjatorem przeniesienia krzyża był 
sołtys Zdzisław Goik. – W czasie prac 
remontowych odkryliśmy, że nasz krzyż 
jest nieco straszy niż myśleliśmy – wy-
jaśnia sołtys. – W górnej części krzyża 
widniała data 1902 r., zakładaliśmy 
więc, że w tym czasie nasz krzyż został 
wybudowany. Okazało się to nieprawdą. 
Ziemia przykrywała bowiem przez lata 
inną datę, znacznie starszą – 1860 
r. Krzyż w Pniówku jest więc jednym  
z najstarszych w naszej gminie. 

Dlaczego został postawiony? Kto 
go wykonał? Czy można na te py-
tania odpowiedzieć? Czy są gdzieś  
w archiwalnych zapiskach (może 
parafialnych) informacje, umożliwia-
jące przynajmniej część odpowiedzi?  
A może wiedzą coś na ten temat starsi 
mieszkańcy? Ktoś może jeszcze coś 
pamięta. – Mój tata, kiedy jeszcze żył, 
wspominał, że fundatorem krzyża był 
prapradziadek Grymanów. Był to majęt-
ny człowiek i tylko jego w tamtych cza-
sach było stać na wybudowanie krzyża 
i podziękowanie w ten sposób Panu Bogu 
za ocalenie od wojen i głodu – wspo-

mina Olga Malich. – Mój brat szukał  
w kronice parafialnej w Bziu jakichkol-
wiek zapisków mogących pomóc w roz-
wikłaniu zagadki, ale niestety nie zna-
lazł na temat krzyża żadnej wzmianki.

Opowiedziana przez panią Olgę 
historia może być prawdziwa, bo 
jak wspomina Eligiusz Nowak, 
mieszkaniec Pniówka interesujący się 
historią naszego regionu, w latach 
1844 – 1846 w Pniówku panował 
potworny  głód.

Wiadomo na pewno, że przydroż-
ne krzyże i kapliczki są materialnym 
znakiem historii ludzkich. Żaden  
z takich obiektów nie został posta-
wiony przypadkowo. Wznoszono je 
bardzo często w miejscach popełnienia 
zbrodni, nieszczęśliwych wypadków 
lub przypadkowych zgonów, a także 
tam, gdzie „coś straszyło”. A jak było 
w Pniówku?

Sabina Bartecka
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Łódź ratownicza kosztowała 20 
tysięcy złotych. Pieniądze wyłożył 
Urząd Gminy w Pawłowicach. To 
pierwsza łódź, jaką dostali strażacy 
z naszej gminy. 8 maja odbył się test 
nabytku i pierwsze jego wodowanie. – 
Ma bardzo mocny silnik. Idzie jak burza 
– przyznał Joachim Muras, naczelnik 
OSP po opłynięciu łodzią stawu. – Na 
pewno się przyda.

Łódź ma być wykorzystywana 
przy specjalistycznych akcjach na 
terenie gminy i całego powiatu.  
A w wypadku np. powodzi jako śro-
dek transportu do ratowania ludzi  
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i zwierząt. Jak bardzo potrzebny  
w naszej gminie jest sprzęt pływający, 
jej mieszkańcy i przede wszystkim 
strażacy – ratownicy przekonali się 
podczas powodzi w 2010 roku, która 
nawiedziła gminę Pawłowice. Ponie-
waż żadna jednostka nie posiadała  
w tym czasie sprzętu pływającego, 
strażacy do przeprowadzenia ewa-
kuacji pożyczyli łódkę z kopalni. 
Teraz mają już swoją! Jednak zanim 
wypłyną na pomoc ludziom, mu-
szą ukończyć kurs stermotorzysty. 
Przeszkolonych zostanie co najmniej 
5 osób. bs
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Z tej okazji w sołectwach naszej 
gminy odbywały się msze święte  
w intencji strażaków oraz uroczy-
ste spotkania połączone z zabawą  
w strażackich remizach. W Pawłowi-
cach uroczystość miała wyjątkowy 
przebieg.  Strażacy w galowych mun-
durach pod komendą wiceprezesa 
OSP Jarosława Krośnika uroczyście 

Uroczyste obchody 
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przemaszerowali ulicą Zjednoczenia 
do kościoła parafialnego, w którym 
o godz. 16.00 została odprawiona 
msza św. w intencji wszystkich stra-
żaków. Z kościoła strażacy przeszli 
pod remizę, gdzie nastąpiło oficjalne 
powitanie gości oraz wręczenie od-
znaczeń.  Statuetki św. Floriana za 
długoletnią pracę na rzecz OSP otrzy-

Strażacka statystyka
Strażacy z gminy Pawłowice 

wielokrotnie dali dowód odwagi  
i poświęcenia w ratowaniu ludzi 
i ich dobytku. Obecnie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej zloka-
lizowane są w następujących sołec-
twach naszej gminy: Krzyżowice, 
Warszowice, Pawłowice, Golasowi-
ce, Pielgrzymowice i Jarząbkowice. 
W ubiegłym roku w strażackich 
statystykach odnotowano znacz-
nie mniej pożarów. Porównując  
z rokiem 2011 zanotowano spadek 
interwencji z liczby 112 na 90. 
Strażacy wyjeżdżali do pożarów 32 
razy, a do usuwania miejscowych 
zagrożeń – 58. 

Tendencja spadkowa pod wzglę-
dem ilości wyjazdów straży po-
żarnej do działań ratowniczych 
odnotowana została nie tylko na 
terenie gminy Pawłowice, ale rów-
nież na obszarze całego powiatu. 
Zmniejszenie wyjazdów strażaków 
do działań spowodowane mogło być 
tym, że tereny powiatu omijały 
anomalia pogodowe takie jak obfite 
opady deszczu, oberwania chmury, 
silne i porywiste wiatry, gradobicia.

mali: Alojzy Dziendziel, Joachim 
Niesłańczyk i Józef Brejza. Wręczono 
23 odznaczenia za tzw. „wysługę lat”, 
czyli przynależność do strażackich 
szeregów od 5 aż do 60 lat. Pochwa-
ły doczekały się też kucharki. Panie: 
Zyta Ciapa, Małgorzata Orszulik  
i Stefania Wąsek, które czuwają aby 
strażackie imprezy odbywały się przy 
suto zastawionych stołach, odebrały 
listy pochwalne.   

Podczas przemówienia wójt  Da-
mian Galusek, który  jest zarazem 
prezesem zarządu gminnego OSP, 
życzył strażakom tyleż samo po-
wrotów, co wyjazdów do akcji, 
a wszystkim przybyłym gościom 
udanej zabawy.

Wieczorem strażacy zorganizowali 
zabawę taneczną z zespołem Fax. bs
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O przyznanie stypendium może 
ubiegać się uczeń, który jest absol-
wentem gimnazjum lub uczniem 
szkoły ponadgimnazjalnej, znajduje 
się w trudnej sytuacji materialnej 
oraz spełnia poniższe warunki:
a) uzyskał w wyniku klasyfikacji 

końcowej lub rocznej średnią 
ocen co najmniej: 4,5 – absolwent 
gimnazjum  4,0 – uczeń szkoły 
ponadgimnazjalnej,

b) dochód netto na jednego człon-
ka rodziny zamieszkujących we 
wspólnym gospodarstwie domo-
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wym nie może przekroczyć 75 
proc. netto minimalnego wyna-
grodzenia,

d) jest absolwentem gimnazjum, 
który z wszystkich części egza-
minu gimnazjalnego w danym 
roku szkolnym, uzyskał średnią 
procentową klasyfikującą go 
wśród 30 najlepszych absolwen-
tów gimnazjów z terenu Gminy 
Pawłowice. 
Wniosek oraz niezbędne doku-

menty składa się do 15 września 
każdego roku.

- Czy słyszałeś o nowym stypendium przezna-
czonym dla absolwentów gimnazjów?

- Oczywiście, byłem nawet przy jego uchwalaniu. 
Jako przewodniczący Gimnazjalnej Rady Młodzieżo-
wej uczestniczyłem w sesji, podczas której Rada Gminy 
uchwaliła nowe stypendium.

- Jak myślisz? Takie stypendium jest potrzebne?
- Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Nowy pro-

gram stypendialny wspiera uczniów zdolnych, pocho-
dzących z ubogich rodzin, aby mogli oni kontynuować 
dalszą edukację. Nauka kosztuje, trzeba zapłacić za 

dojazdy, książki i pomoce naukowe. Nie wszystkich rodziców stać jednak na to, 
aby posłać swoje dziecko do dobrej szkoły ponadgimnazjalnej, aby mogło ono 
zdobywać wiedzę w renomowanej placówce. Myślę, że jest to duża szansa dla 
wielu moich koleżanek i kolegów. 

Dziękuję za rozmowę.        

Co na to uczniowie?
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i wychowuje

- Poszczycić możemy się wy-
sokimi wynikami ze sprawdzia-
nu szóstoklasistów. Od kilku 
lat są one wyższe od średniej 
krajowej i wojewódzkiej. Kolejne 
zalety naszej placówki to bar-
dzo duże osiągnięcia uczniów  
w konkursach i zawodach spor-
towych oraz dobrze układająca 
się współpraca z rodzicami – 
wymienia Bożena Herman, 
dyrektor szkoły. 

Do szkoły uczęszcza 259 
uczniów. Patronem Pawło-
wickiej Jedynki jest Janusz 
Korczak – jeden z najwy-
bitniejszych pedagogów  
– a to z całą pewnością 
zobowiązuje uczących  
w szkole nauczycieli. Pracu-
je ich tu 29, a pracowników 
administracji i obsługi - 9.

W szkole wiele się dzieje. 
Co roku organizowana jest 
duża liczba konkursów 
szkolnych. Są to konkur-
sy sprawdzające wiedzę, 
artystyczne, czytelnicze  
i sportowe. Ta różnorod-
ność sprawia, że każdy 
uczeń może pokazać swoje 
mocne strony i uzdol-
nienia. Podsumowaniem 
jest uroczysty apel, który 
odbywa się w czerwcu. 
Bardzo wielu uczniów 
wychodzi wtedy ze szko-
ły z nagrodami. Licz-
ne dyplomy i puchary, 
które można zobaczyć 
na szkolnych koryta-
rzach, świadczą o du-
żych sukcesach uczniów. 
Szkoła nagradza uczniów, 

którzy osiągają wyso-
kie wyniki w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, 
przyznając im tytuł Małego Profesora 
(klasy I-III) i Dużego Profesora (klasy 
IV – VI). Ten prestiżowy tytuł budzi 
duże emocje wśród uczniów. Kilka-

krotnie tę uroczystą chwilę uświet-
nili nauczyciele przygotowanym 
dla uczniów występem teatralnym.  
W zeszłym roku było to przedstawie-
nie pod tytułem „Zielony Kapturek”.

W szkole odbywa się wiele za-
jęć pozalekcyjnych, zarówno dla 
uczniów klas młodszych, jak i star-
szych, takich jak: polonistyczne, 
matematyczne, historyczne, przy-
rodnicze, informatyczne, językowe, 
muzyczne, plastyczne, teatralne, 
biblioteczne, biblijne, regionalne  
i sportowe. Uczniowie klas I-III mieli 
możliwość uczestnictwa w zajęciach 
w ramach projektu unijnego KIDS 
(Kreatywnie Indywidualizujemy 
Działania Szkoły). 

Jak szkołę odbierają 
uczniowie? 

- W naszej szkole odbywa się dużo 
zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do 
zainteresowań uczniów. Każdy znajdzie 
coś dla siebie. Ja chodzę na SKS, gram 
w piłkę nożną. Nauczyciele są dumni  
z naszych sukcesów i potrafią zmotywo-
wać nas do dalszej pracy – przyznaje 
szóstoklasistka Aleksandra Hanusek.  

- W naszej szkole działa koło infor-

Zdrowe 
�&!�'�&!$�
na dobry
start
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matyczne, teatralne, muzyczne i wiele 
innych. Szkoła duży nacisk kładzie na 
sport. Podoba mi się to, że nauczyciele 
potrafią przekazać wiedzę w taki sposób, 
że materiał jest zrozumiały zarówno dla 
uczniów zdolnych, jak i tych słabszych 
– podkreśla Tomasz Pietrzyk, uczeń 
szóstej klasy.   

- Bardzo lubię chodzić do szkoły, bo 
lekcje wychowania fizycznego odbywa-
ją się na basenie i mam w klasie fajne 
koleżanki – dodaje pierwszoklasistka 
Emilia Serafinowicz.     

Uczniowie Pawłowickiej Jedynki 
doskonale rozumieją jaki jest cel 
chodzenia do szkoły: nauczyć się 
funkcjonować w społeczeństwie, 
zawierać przyjaźnie, dojrzewać, a 
przede wszystkim zdobywać  wiedzę  
i umieć ją wykorzystać na każdym 
etapie edukacji oraz w życiu dorosłym. 
    - Szkoła może pochwalić się tym, 
że wychowuje pokolenia mądrych  
i wartościowych ludzi – mówi Bożena 
Herman, dyrektor placówki.  – Bar-
dzo cieszymy się  z tego, że uczniowie 
dobrze wypowiadają się o swojej szkole, 
a z wypowiedzi absolwentów wiemy, że 
czują do niej sentyment.
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Zgodnie z opracowanym progra-
mem, uczestnicy wycieczki spotkali 
się 1 maja na parkingu przy paw-
łowickiej bibliotece, aby wspólnie 
pokonać najpierw samochodami  
z rowerami na bagażnikach pra-
wie 500 km trasy do miejscowości 
Balatonfured, znanego kurortu na 
północnym wybrzeżu jeziora. Na-
stępnego dnia dla 25 osób w wieku 
od 6 do 65 lat rozpoczęła się 234 
- kilometrowa, trzydniowa przygo-
da, związana z objechaniem całego 
jeziora wzdłuż jego brzegu. - Pierwszy 
etap z Balatonfured do Keszthely był 
najdłuższy i najtrudniejszy nie tylko 
ze względu na dystans (90 km), ale 
również pagórkowaty charakter trasy – 
opowiada Mirosław Kordiak, prezes 

Tour de Balaton

pawłowickiego koła. - Trudy etapu 
zostały zrekompensowane wspaniałymi 
widokami i ciekawymi obiektami poło-
żonymi wzdłuż trasy. 

Wieczorem nasi rowerzyści dotarli 
w pełnym składzie do Keszthely. Ko-
lejny dzień to droga z Keszthely do 
Szantód. Zdecydowanie najłatwiejszy 
odcinek całego trzydniowego cyklu, 
w całości prowadzący płaskimi ścież-
kami rowerowymi i bocznymi droga-
mi, ciągnącymi się wzdłuż południo-
wego brzegu Balatonu. Przemierzając 
kolejne kilometry mijano, znane 
polskim turystom, miejscowości 
wypoczynkowe takie jak: Balatonbo-
glar, Balatonelle, Balatonszemes. - Na 
szczęście dla nas cały rejon dopiero budzi 
się do życia po zimowej przerwie, więc 

mogliśmy w ciszy i spokoju delektować 
się wspaniałymi krajobrazami i piękną 
pogodą z dala o zgiełku i tłumów jakie 
można tutaj spotkać w miesiącach 
letnich – mówi dalej. Mając za sobą 
następne 70 kilometrów pawłowi-
czanie dotarli do Szantód, gdzie czekał 
naszych mieszkańców kolejny postój 
z noclegiem. - Miejscowość ta znana 
jest głównie z przeprawy promowej na 
Półwysep Tihany z opactwem benedyk-
tyńskim i wspaniałym widokiem, rozpo-
ścierającym się z jego murów.  

W tym miejscu jezioro ma niecałe 
dwa kilometry szerokości, więc jest 
to najkrótsza droga łącząca północny  
i południowy brzeg Balatonu. Ostatni 
etap wiódł z Szantód do Balatonfured. 
Największą atrakcją dnia był kurort 

Balatonu – Siofok. Przypadkowo 
czworo uczestników odwiedziło 
dzielnicę, w której wypoczywali pro-
minenci komunistycznego reżimu, 
pozostali zachwycali się panoramami 
z położonych na wschód od Siofoku 
klifów. Trudy całej wycieczki coraz 
bardziej dawały się we znaki, ale 
szczęśliwie około godz. 16.00 dotar-
to do miejsca, w którym rozpoczęto 
wycieczkę. 

Wieczorem przyszedł czas na 
podsumowanie i ciekawe statystyki. 
Wśród 25 uczestników wycieczki 
znalazła się dwójka dzieci: 6 – letnia 
Zosia Kordiak, która jechała z tatą 
na specjalnej przyczepce oraz 9-letni 
Bartosz Porwisz, który pokonał całą 

trasę sam, zadziwiając wszystkich 
znakomitą kondycją. – Czasami wy-
dawało mi się, że syn ma więcej siły niż 
ja. Cały czas wyrywał się do przodu – 
śmieje się Tomasz Porwisz, dodając, 
że wyjazd był udany w 100 procen-
tach. Dopisała pogoda, trasy były 
urozmaicone i prowadziły wzdłuż 
linii brzegowej, niemal przez cały 
czas widać było Balaton, a sam wy-
jazd okazał się niezbyt kosztowny, 
gdyż ceny w sklepach węgierskich 
są zbliżone do tych w pawłowickich.            

W niedzielę, 5 maja spakowano ro-
wery i udano się w podróż powrotną 
do Polski, oczywiście z planami na 
kolejne rowerowe wyjazdy, do któ-
rych wszystkich zachęcamy. 

Marzenia są po ty, by je spełniać. 
Przekonują uczniowie pawłowickiego 
zespołu szkół, którzy wybrali się na 
wycieczkę do Londynu. Swój pobyt  
w Wielkiej Brytanii licealiści rozpoczęli 
od zwiedzania  historycznego centrum 
Londynu. Zobaczyli Trafalgar Square 
z kolumną Nelsona oraz the National 
Gallery. Zmęczeni, ale zauroczeni 
pierwszymi wrażeniami udali się na 
spacer wzdłuż Tamizy. Duży podziw 
wywołał u nich widok London Eye, Big 
Bena oraz the Houses of Parliament, 
czyli ikon współczesnego Londynu. 
W kolejnych dniach zwiedzili m. in. 
the British Museum, the National 
Gallery, the Natural History Museum 
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z Londynu

oraz the Science Museum. - Ogromną 
radość wywołała u nas „bezalkoholowa” 
wizyta w typowym angielskim pubie the 
White Horse, w którym zobaczyliśmy, jak 
wygląda wieczór lokalnych kibiców oraz 
tych, którzy lubią się „rozerwać” grając 
w snooker’a – opowiadają siostry Kasia 
i Klaudia Pawińskie. Kolejna  uczest-
niczka, Magdalena  Smogorzewska, 
dodaje: - Byliśmy zafascynowani wi-
zytą w barwnej dzielnicy Camden, gdzie 
spotkaliśmy przedstawicieli wszystkich 
subkultur i mogliśmy zrobić zakupy na 
bazarze. Ostatniego dnia pojechaliśmy do 
Greenwich, gdzie znajduje się południk 
zerowy. Mieliśmy możliwość jednocześnie 
stać na półkuli zachodniej i wschodniej.

Przez cały wyjazd uczestnikom 
wycieczki dopisywała słoneczna po-
goda, co w Londynie jest rzadkością. 
Wycieczka dla wszystkich okazała się 
wspaniałą przygodą. - Zobaczyliśmy 
jak wygląda życie w wielkim mieście, 
spotkaliśmy ludzi z całego świata. 
Przeżyliśmy mnóstwo wrażeń i niechęt-
nie wracaliśmy do domu. Już czekamy 
na kolejne ciekawe wyjazdy – mówią 
uczestnicy. 

Wiemy już, że w przyszłym roku 
uczniów czeka kolejna, jeszcze bar-
dziej ciekawa wycieczka na Wy-
spy Brytyjskie. Wszystko zgodnie  
z gasłem: „Marzenia są po to, by je 
spełniać”.

W konkursie, który tematyką 
obejmował znajomość Ewangelii św. 
Mateusza, uczestniczyło łącznie we 
wszystkich etapach prawie tysiąc mło-
dych ewangelików ze wszystkich die-
cezji. Celem konkursu było zachęcanie 
do lektury Pisma Świętego, nawiązanie 
do ewangelickich tradycji związanych 
ze studiowaniem i dobrą znajomością 
ksiąg biblijnych Starego i Nowego 
Testamentu, kształtowanie i umacnia-
nie wiary poprzez regularny kontakt 
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Polsce  

ze Słowem Bożym oraz zachęcanie 
uczniów do aktywności intelektualnej 
i zaangażowania religijnego.

Finał ogólnopolskiego konkursu 
odbył się w Bielsku – Białej. Katarzyna 
Sikora zwyciężyła w kategorii klas 
gimnazjalnych. Laureatka jest miesz-
kanką Golasowic, uczy się w Gimna-
zjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera 
w Pawłowicach.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
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KULTURA
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Grupa teatralna „Mała Fanaberia” wyjeżdża na festiwal do Czer-
wionki – Leszczyn, w którym zaprezentuje spektakl „Elfy z ogrodu 
marzeń”. Podczas festiwalu gościnnie wystąpi Grupa Teatralna „Bzik” 
z przedstawieniem „Burza w Teatrze Gogo”.

Teatrzyk dla dzieci
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Zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy na spektakl 
teatralny „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy” w wykonaniu 
teatru Gabi Art. Dzieci mają wstęp wolny, dorośli płacą bilet - 7 zł. 
Dzieci biorące udział w konkursie teatrzykowym prosimy o dostar-
czenie wypełnionych zgłoszeń do świetlicy Domu Kultury w terminie 
do końca maja. Więcej  informacji: 32/ 472 10 36.

Konkurs „Malujemy z natury”
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w V Regional-
nym Konkursie Plastycznym „Malujemy z natury”. Wszystkich, 
którzy lubią malować i rysować, zapraszamy 17 maja o godz. 
10.00 do Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Regulamin  
i karta zgłoszenia na stronie internetowej www.gokpawlowi-
ce.hg.pl. Tematem konkursu będzie narysowanie bądź nama-
lowanie zaaranżowanej przez organizatora martwej natury  
w dowolnej technice plastycznej. Uczestnikami konkursu mogą być 
dzieci, młodzież i dorośli z terenu całego województwa śląskiego. 

„Talizman” jedzie na festiwal
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Zespół „Talizman” uczestniczyć będzie w V Międzykulturowym Fe-
stiwalu Folklorystycznym w Dąbrowie Górniczej „Zagłębie i Sąsiedzi”. 
Prezentując region pszczyński, w części konkursowej wykona piosenki  
z Pawłowic i okolic zapisane w śpiewniku ludowym Mariana Cieśli.

Liga szachowa
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Zapraszamy na trzeci turniej Ligi Szachowej - Grand Prix - Pawło-
wice 2013. Aby wziąć udział w turnieju, należy zgłosić się 15 minut 
przed rozpoczęciem rozgrywek. Informacji udziela Marek Kobiela, tel. 
787 152 536, chessmarko@interia.pl. Zapraszamy wszystkich sza-
chistów z terenu naszej gminy.  

Majówka w Pniówku
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GOK Pawłowice i Rada Sołecka Pniówka zapraszają na coroczną Ma-
jówkę organizowaną przy Domu Ludowym. W programie prowadzo-
nym przez Michała Kondziołko: pokazy kulinarne Remigiusza Rączki, 
występy orkiestry dętej KWK Pniówek oraz zespołu Retro,  a także biesiada  
z zespołem KWAŚNICA BAVARIAN SHOW.

Wiosna z folklorem
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Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach organizuje IX już Wiosen-
ne Spotkanie z Folklorem. Impreza ma charakter konkursu organizo-
wanego  dla uczniów w kategorii godki i pieśniczki śląskiej. Laureaci 
otrzymują nagrody fundowane przez Urząd Gminy.    
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W plenerze Osiedlowego Domu Kultury odbędzie się prezentacja prac 

powstałych w pracowni plastycznej. Wystawa połączona zostanie ze 
sprzedażą rysunków wykonanych tuszem i pastelami oraz malarstwa 
akrylowego i ceramiki. Dodatkowo zaprezentują się artyści tworzący 
oryginalną biżuterię, torebki, maskotki i inne wyroby. 

Wystawa malarstwa
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Zapraszamy na wystawę Marka Głowackiego, młodego arty-
sty - asystenta w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej  
w Instytucie Sztuki UŚ, uczestnika wielu wystaw i laureata nagród 
krajowych i zagranicznych. Artysta zaprezentuje swoje obrazy  
w różnych technikach.         
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W intencji śp. Anny Karaś - założycielki zespołu „Talizman” oraz 
śp. Henryka Ćmoka - instruktora i dyrektora GOK oraz innych zmar-
łych członków zespołu odprawiona zostanie msza święta w kościele w 
Pawłowicach. Oprawę mszy zapewni zespół Talizman, który wystąpi 
również z koncertem maryjnym na nabożeństwie majowym. 

'�����(#������%��������	��	��	����!��	�
�	����
�������)&����
���	�*+�,-��	�.���������/�0��

�����1+�23�++�435�

Znana polska pisarka, autorka 
cyklu powieści o uroczej i pełnej cu-
downych miejsc mazurskiej pro-
wincji „pachnącej lasem, jeziorem, 
grzybami, gdzie czas płynie inaczej” 
przyjechała do Pawłowic, aby spo-
tkać się z czytelnikami.

Spotkanie okazało się niezwykle 
inspirujące, bardzo ciekawe, tak jak 
i sama autorka, a także jej książki, 
które – choć opowiadają czasami  
o bardzo trudnych w życiu spra-
wach – kryją w sobie otuchę i głę-
boko zapadają w pamięć.

W czasie spotkania usłyszeliśmy 
historię powstawania kolejnych 
powieści, przeplatane opowieścia-
mi o jej życiu i pasjach, miłości  
i chwilach radości. Autorka zdra-
dziła czytelnikom, które z sytuacji 
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z czytelnikami  

przez nią opisanych są prawdziwe, 
a które fikcyjne. - W każdym z napi-
sanych przez mnie opowiadań jest jakaś 
prawda. Kilka z nich jest świadectwem 
prawdziwych przeżyć, opowieści, 
wzbogacanych fikcją i odpowiednią 
dramaturgią literacką  - mówiła Ka-
tarzyna Enerlich.

Opowiadania powstały w wy-
niku licznych spotkań i podróży 
autorki i ukazują zdarzenia, które 
miały miejsce w prawdziwym ży-
ciu: przyjaciół, a także czytelników 
autorki, którzy chętnie opowiadają 
jej rozmaite, nieraz niewiarygodne 
historie. – Pretekstem do napisania 
„Studni bez dna” była dla mnie historia 
Marceliny. Kiedyś trafiłam na jej blo-
ga, w którym śmiało opisywała sceny 
miłosne. Marcelina jednak poważnie 

zachorowała, wraz z postępem choro-
by zmieniło się też jej pisanie – już nie 
było miłosnych uniesień, było cierpienie 
i walka.      

Z ogromnym zainteresowaniem 
słuchaliśmy opowieści autorki o jej 
spotkaniach z ludźmi, o jej miłości 
do mazurskiej ziemi. Zaskakujące 
było to jak wiele przypadkowych 
sytuacji ma wpływ na pisanie ksią-
żek! – Zawsze powtarzam w czasie 
spotkań z czytelnikami, że na pniu biorę 
historie miłosne i ludzie podchodzą, aby 
je opowiadać – mówiła. – Piszę przede 
wszystkim dla ludzi z prowincji, bo oni 
mają dobre serca…

To było bardzo interesujące spo-
tkanie, po którym wszyscy opuścili 
bibliotekę z uśmiechem na ustach  
i radością w sercach. bs 

Jury pod przewodnictwem etno-
grafa Krystyny Kaczko przesłuchało 
i obejrzało 115 zespołów i solistów, 
w tym 29 zespołów śpiewaczych 
a’cappella, 26 zespołów śpiewaczych 
z akompaniamentem, 11 zespołów 
inscenizujących zwyczaje ludowe, 
8 zespołów tanecznych, 3 kapele 
ludowe, 32 śpiewaków ludowych  
i 6 instrumentalistów. Oceniano 
prezentację, ochronę i dokumentację 
tradycji ludowego śpiewu, muzyki  
i tańca z uwzględnieniem autentycz-
nego repertuaru i sposobów wykona-
nia. Istotne było również zachowanie 
przez zespół lokalnej gwary, trady-
cyjnego ubioru, składu kapeli oraz 
stylu własnego regionu.
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i Niezapominajki nagrodzone
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W tak doborowym towarzystwie, 
wśród tylu zespołów prezentujących 
folklor z różnych regionów Polski,  
w tym Śląska Górnego i Cieszyńskie-
go, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi 
Częstochowskiej oraz Republiki Czech 
i Słowacji dostrzeżono i doceniono 
trzy zespoły naszej gminy. Działa-
jący przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury „Talizman” prowadzony przez 
Gabrielę Gwiszcz zdobył III miejsce. 
Z kolei wyróżnienia otrzymały „Ja-
rząbkowianki” oraz „Niezapominaj-
ki” z Pielgrzymowic. 

Dla pawłowickiego zespołu była 
to już ósma nagroda w tym przeglą-
dzie. - Startowaliśmy w „Złotym Kło-
sie” dziesięć razy, trzy razy przywożąc 

nagrodę za I miejsce i po dwa razy za II 
i III miejsce – mówi Gabriela Gwiszcz. 
- Dodam, że jako jeden z nielicznych 
zespołów ani razu nie wyjechaliśmy  
z Zebrzydowic bez uznania, a jeżeli nie 
zdobyliśmy nagrody, to otrzymywaliśmy 
wyróżnienie.

W tym roku „Talizman” zaprezen-
tował dwie pieśni z nieopublikowa-
nego śpiewnika Marian Cieśli. Jury  
było pod wrażeniem ich wykonania, 
podkreślając profesjonalizm zespołu 
oraz ogromną świadomość śpiewa-
ków w zakresie doboru pieśni. 

Gala finałowa z udziałem laure-
atów tegorocznego przeglądu odbyła 
się 3 maja w zebrzydowickim amfi-
teatrze. Gratulujemy! bs
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SPORT

TABELE LIGOWE

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Przyszłość Rogów 22 44 39-14
2. Odra Opole 22 40 40-22
3. Pniówek Pawłowice Śląskie 21 39 36-19
4. Skra Częstochowa 22 39 39-26
5. Polonia Łaziska Górne 21 38 35-28
6. BKS Stal Bielsko-Biała 22 38 35-30
7. Szczakowianka Jaworzno 22 35 32-20
8. LZS Leśnica 21 27 30-35
9. Górnik Wesoła (Mysłowice) 21 26 26-26
10. LZS Piotrówka 22 25 26-25
11. Swornica Czarnowąsy 22 25 34-39
12. Odra Wodzisław Śląski 21 24 18-24
13. LKS Czaniec 22 23 32-37
14. Start Namysłów 21 19 23-34
15. Polonia Głubczyce 22 18 18-46
16. Victoria Chróścice 22 12 13-51

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. LKS 99 Pruchna 18 45 49-14
2. Spójnia Zebrzydowice 18 37 53-19
3. Błyskawica Kończyce Wielkie 18 37 50-32
4. Trójwieś Istebna 19 35 46-45
5. Olimpia Goleszów 19 31 43-31
6. Strażak Pielgrzymowice 18 25 39-46
7. Beskid Brenna 18 24 35-35
8. Mieszko Piast Cieszyn 19 24 36-39
9. Olza Pogwizdów 18 23 34-31
10. Spójnia Górki Wielkie 18 21 35-42
11. Victoria Hażlach 19 19 25-37
12. Zryw Bąków 18 17 26-50
13. LKS Pogórze 19 17 32-52
14. Orzeł Zabłocie 19 12 19-49

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. Piast Bieruń Nowy (Bieruń) 21 52 42-13
2. LKS Wisła Wielka 21 44 54-28
3. LKS Łąka (k. Pszczyny) 21 42 41-20
4. Ogrodnik Cielmice (Tychy) 20 39 48-24
5. Znicz Jankowice 21 36 45-30
6. ZET Tychy 20 34 42-33
7. LKS Gardawice 21 31 43-36
8. LKS Goczałkowice Zdrój 21 29 41-36
9. LKS Czarków 21 27 39-42
10. Polonia II Łaziska Górne 20 25 41-41
11. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 21 24 40-52
12. Fortuna Wyry 21 23 38-46
13. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 20 22 29-36
14. Pniówek II Pawłowice Śląskie 21 18 29-55
15. Leśnik Kobiór 21 7 14-63
16. GTS II Bojszowy 21 20 17-48

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. LKS Studzienice 16 30 39-28
2. Siódemka Tychy 16 28 37-23
3. Czapla Kryry 15 28 28-21
4. ZET II Tychy 15 27 47-24
5. Josieniec Radostowice 16 27 33-14
6. Unia II Bieruń Stary (Bieruń) 16 26 32-29
7. Sokół II Wola 16 26 25-22
8. KS Warszowice 16 23 27-35
9. LKS Wisła Mała 16 21 34-33
10. Polonia Międzyrzecze 16 14 27-43
11. UKS Suszec 16 13 15-40
12. LKS Miedźna 16 5 13-45

 Nazwa  M.  Pkt.  Bramki 
1. LKS Krzyżowice 12 27 29-13
2. LKS Frydek 11 25 39-16
3. Stal Chełm Śląski 13 24 27-17
4. ABR Tychy 12 20 37-19
5. LKS Mizerów 12 17 22-32
6. LKS Woszczyce 12 16 34-28
7. LKS Brzeźce 13 13 26-31
8. JUW-e II Jaroszowice (Tychy) 12 10 14-31
9. Piast Pawłowice Śląskie 13 5 18-59

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW

KLASA A, GRUPA TYCHY

KLASA B, GRUPA TYCHY

KLASA C, GRUPA TYCHYDo zawodów, które organizowa-
ne były po raz piąty, zgłoszonych 
zostało blisko 320 zawodników.  
W tym gronie znaleźli się reprezen-
tanci klubów i szkółek pływackich 
działających na terenie powiatu 
pszczyńskiego, szkół, ale również 
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Najpierw na lód weszli juniorzy, 
którzy walczyli o tytuł Mistrza Pol-
ski oraz prawo do reprezentowania 
Polski na Eliminacjach do Mistrzostw 
Świata Juniorów. Klub Sportowy 
Warszowice wystawił dwie drużyny 
męskie w składach: KS Warszowice 
I - Jacek Rokita, Adam Pauszek, 
Andrzej Hanusek i Radosław Pisarek 
oraz KS Warszowice II - Patryk Gro-
nowski, Krzysztof Świątek, Łukasz 
Radajewski i Aleksander Kolano. 
Nasza druga drużyna uplasowała 
się na szóstym miejscu, natomiast 
pierwszy skład KS Warszowice 
zdobył brązowy medal Mistrzostw 
Polski Juniorów. Bezpośrednio po 
juniorach na taflę weszli seniorzy. 
W tym roku naszych barw broni-
ły dwie drużyny: KS Warszowice 
I (Damian Herman, Jacek Rokita, 
Seweryn Klimza, Andrzej Hanusek  
i Adam Pauszek) oraz KS Warszowice 
„Curlusy Baniate” (Marcin Gawlas, 

Zawodnicy z Warszowic 
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Paweł Kuśka, Janusz Tomica i Ja-
cek Goczoł). Zawodnicy tej drugiej 
drużyny po kilku mniej udanych 
spotkaniach z ekipami z Torunia, 
Warszawy i Rudy Śląskiej potrafili 
się zmobilizować by wygrać z mi-
strzami Polski (ŚKC „Marlex” Kato-
wice). Ostatecznie „Curlusy Baniate” 
ukończyły zawody na 11 miejscu.

Nasza druga drużyna składa-
jąca się w przewadze z juniorów 
dowodzona przez czterokrotnego 
mistrza Polski - Damiana Hermana 
miała przed sobą trudniejsze zadanie. 
Wspinanie się na szczyty Mistrzostw 
Polski musiała rozpocząć od elimi-
nacji. Wysoka wygrana z drużyną 
AZS „MiRMiŁ” Gliwice 8:2 oraz 
zwycięstwa nad Gliwicami i Warsza-
wą pozwoliły naszym zawodnikom 
zakwalifikować się do półfinałów. 
Kolejne udane występy, pokonane 
drużyny z Łodzi, Warszawy, Sopo-
tu, dały w efekcie czwarte miejsce.
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W turnieju uczestniczyły 
reprezentacje szkól podstawo-
wych z Rydułtów, Katowic, Za-
borza i Pielgrzymowic. Drużynę  
z Pielgrzymowic tworzyli: Julia 
Trybała, Marlena Król, Rozalia 
Woźny, Joanna Bułka, Adam 
Lebioda, Błażej Pawliczek, Ma-
teusz Dziendziel, Konrad Pawli-
czek, Mariusz Sobkowicz i Jakub 
Kroczek. Trójce z nich udało się 
zająć miejsca na podium. Mate-
usz Dziendziel zdobył I miejsce 
wśród młodszych chłopców, 
Adam Lebioda uplasował się tuż 
za nim, a podium uzupełniła 
Rozalia Woźny (III miejsce wśród 
starszych dziewcząt).

Najlepszym zawodnikom 
wręczono medale i dyplomy,  
a drużynom puchary. Statuetkę 
dla najmłodszego zawodnika 
otrzymał Błażej Pawliczek.
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zawodnicy zgłoszeni indywidual-
nie. Zawodnicy reprezentujący nasz 
klub - UKS aQuatica - zdobyli łącz-
nie 41 medali, w tym 21 złotych, 
12 srebrnych i 8 brązowych. Każdy  
z uczestników mógł wziąć udział  
w dwóch konkurencjach. Podwój-

nymi mistrzami powiatu pszczyń-
skiego zostali: Natalia Brejza, Hubert 
Blobel, Kacper Opołka i Wojciech 
Budziszewski. Tak znakomite wy-
niki dały pawłowickiemu klubo-
wi zdecydowanie pierwsze miejsce  
w klasyfikacji medalowej klubów. 
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Turniej piłki nożnej 
amatorów 
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Zarząd KRS TKKF „Rozwój” Paw-
łowice organizuje Wiosenny Turniej 
Piłki Nożnej Amatorów, który odbę-
dzie się 18 maja na boisku o sztucznej 
nawierzchni przy SP nr 2 Pawłowice. 
Zgłoszenia przyjmują i informacji 
udzielają: Krzysztof Mleczek, tel. 605 
292 549 oraz Stanisław Stroka, tel. 
32 4728840. 

III Turniej Ligi Szachowej - 
Grand Prix - Pawłowice 2013
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Zapraszamy na III Turniej Ligi 
Szachowej - Grand Prix - Pawłowice 
2013, który odbędzie się 18 maja o 
godz. 9.00 w Domu Kultury w Paw-
łowicach Osiedlu. Aby wziąć udział 
w imprezie, należy zgłosić się 15 mi-
nut przed rozpoczęciem rozgrywek. 
Informacji udziela Marek Kobiela, tel. 
787 152 536, email: chessmarko@
interia.pl. Zapraszamy wszystkich 
szachistów z terenu naszej gminy.

Zawody pływackie z okazji 
Dnia Dziecka
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5 czerwca klub aQuatica Pawło-
wice organizuje zawody pływackie 
z okazji Dnia Dziecka. W zawodach 
mogą startować uczniowie szkół 
podstawowych gminy Pawłowice 
oraz zawodnicy UKS aQuatica z rocz-
ników 2000 – 2006 i młodsi. Każde 
dziecko otrzyma dyplom uczestnic-
twa oraz słodki upominek. Wśród 
wszystkich uczestników zawodów 
zostaną rozlosowane nagrody rze-
czowe, w tym TABLET. Zadanie jest 
dotowane z Urzędu Gminy Pawłowi-
ce. Zgłoszenia należy dostarczyć na 
specjalnym formularzu do kas GOS 
lub przesłać je na adres uksaquatica@
o2.pl. Termin zgłoszeń upływa 31 
maja. Szczegóły na www.aquatica-
-pawlowice.pl. 

W dniu zawodów w godzinach 
8.00 - 14.00 basen będzie nieczynny.

Liga skata
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Miłośników gry w skata zapra-
szamy na kolejny turniej w ramach 
Gminnej Ligi Skata Sportowego. Od-
będzie się on 7 czerwca o godz. 16.00 
w OSP Pielgrzymowice. 

Letnia promocja na hali
Od 1 czerwca do 1 września 

wynajęcie hali sportowej  
w Pawłowicach będzie dużo 

tańsze. Zamiast 95 zł za  
godzinę spędzoną na hali 
zapłacimy tylko 40 zł!  

Promocja 
na Dzień Dziecka
1 czerwca zapraszamy do 

„Wodnego Raju” w Pawłowi-
cach. Z okazji Dnia Dziecka 
obowiązywać będą promocyjne 
ceny biletów. Dzieci za 90 mi-
nut na basenie zapłacą 4 zł, a 
dorośli 7 zł.  

Najbliższe mecze GKS Pniówek 
18 maja o godz. 17.00 z Odrą Wodzisław
1 czerwca o godz. 17.00 z BKS Stal Bielsko 
– Biała (na wyjeździe)
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Konkurs 
fotograficzny 
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Golasowic

Rada Sołecka Golasowic 
ogłasza konkurs fotogra-
ficzny pt. „Najpiękniejsze 

zakątki Golasowic”.
Konkurs skierowany jest do 

wszystkich mieszkańców Gola-
sowic. Jego celem jest ukazanie 
piękna wsi. Główną Nagrodą jest 
Statuetka Rady Sołeckiej. Prace 
należy składać w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Golasowicach 
lub u pani sołtys Bogumiły Tekli 
w terminie do 31 maja.

Więcej informacji w regu-
laminie, który dostępny jest  
w miejscach składania prac oraz 
na tablicach ogłoszeń.

Program ćwiczeń był skonstru-
owany tak, by na sali równie dobrze 
odnajdywały się zarówno osoby  
w doskonałej kondycji fizycznej, 
jak i uczestnicy, którzy dopiero 
zaczynają przygodę z fitnessem. 
W ciągu sześciu godzin, pod okiem 
doświadczonych instruktorów, 
prawie 100 osób, głównie kobiet, 
poznawało ćwiczenia, mające za-
pewnić im doskonałą kondycję 
fizyczną i kształtujące sylwetkę.   

– Chodzę na fitness pięć razy  
w tygodniu, a soboty i niedziele 
spędzam na basenie  – mówi pani 
Liliana, 51-letnia mieszkanka Ja-
strzębia - Zdroju. – Schudłam kilka 
kilogramów, mam ładną sylwetkę 
i świetną kondycję. Wchodzenie po 
schodach nie stanowi już dla mnie 
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fitnessu sukcesem
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problemu – przekonuje.
Profesjonalni instruktorzy za-

pewnili uczestnikom świetną za-
bawę oraz rozgrzali atmosferę dy-
namicznymi i ciekawymi układami 
choreograficznymi. Zobaczyliśmy 
pokaz salsy oraz układy tańca, ja-
kie często widzimy w teledyskach 
gwiazd muzyki pop. Zajęcia pro-
wadzone były także na rowerach 
oraz na basenie. W przerwach po-
między kolejną dawką ruchu panie 
mogły skorzystać z porady dietety-
ka oraz komputerowo sprawdzić 
wzrok. - Jestem pod ogromnym wra-
żeniem festiwalu fitness i gratuluję 
organizatorowi tego pomysłu - mówi 
Marta Kłosek z Pawłowic. – Brałam 
udział w większości zajęć, najbar-
dziej podobał mi się pilates dance, 

ale i aeroboks, który prowadzony jest  
w klubie Power&Passion w Pawłowi-
cach, w którym ćwiczę na co dzień. 

Organizatorem I Pawłowickie-
go Festiwalu Fitness jest Marta 
Nieckarz, właścicielka studia Po-
wer&Passion z Pawłowic. – Sama 
wielokrotnie brałam udział w po-
dobnych imprezach i pomyślałam, 
że warto zorganizować coś takiego 
w Pawłowic. Chciałam w ten sposób 
zachęcić mieszkańców do aktywności 
fizycznej i zaprezentować im rozmaite 
zajęcia – dodaje i zapewnia, że przed 
nami kolejne edycje imprezy. 

Oby takich imprez jak najwięcej, 
bo promują one zdrowy tryb życia 
i sprawiają, że coraz więcej naszych 
mieszkańców zaczyna regularnie 
uprawiać wysiłek fizyczny.  bs

Praca dla wuefisty
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Warszowicach ogłasza nabór  na 
stanowisko nauczyciela wychowa-
nia fizycznego. Oferty należy skła-
dać do 29 maja (do godz. 12.00) 
w sekretariacie szkoły. Informacji 
udziela  dyrektor szkoły Romana 
Rutka, tel. 32 / 4723403.

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się na terenach powiatów cieszyńskiego, 
jastrzębskiego i pszczyńskiego. - Po dziesięcioletniej przerwie wracamy do naj-
wyższej ligi w kraju, czyli do cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. 
Nasz rajd stanowi również rundę Rajdowego Pucharu Polski – mówi Andrzej 
Szkuta, dyrektor rajdu.

Zawodnicy pokonają prawie 176 kilometrów oesowych przy długości całego 
rajdu liczącej 580 kilometrów. W naszej gminie najlepszych polskich kierow-
ców rajdowych z aktualnym mistrzem Polski Kajetanem Kajetanowiczem  
i byłym mistrzem Polski Braianem Boufier zobaczymy w sobotę, 25 maja. Na 
ul. Jastrzębskiej rozpoczyna się odcinek specjalny, którego meta wyznaczona 
jest na ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach.    

W czasie rajdu wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Świerczewskiego (od 
skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Kłosową w Jastrzębiu-
-Zdroju) oraz ul. Jastrzębskiej w Pielgrzymowicach (od skrzyżowania z ul. 
Golasowicką). W związku z rajdem w godz. 8.50 – 16.20 autobusy linii 122 
kursować będą z Jastrzębia -Zdroju tylko do przystanku „Bzie Szkoła”.
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W PLACÓWKACH 
ALIOR BANKU 
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE 
RACHUNKI BEZ OPŁAT!

Zapraszamy: 
PAWŁOWICE, UL. MICKIEWICZA 18/5 
(GALERIA KOLOR) 

  32 211 21 68

Ważne telefony
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 Gliwicach, 

tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład Instalacji, 
Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych Da-
miana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 999 905 
lub Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

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 Pawłowi-
ce, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w dni 
powszednie od godz. 7.30 do 15.30 na-
leży dzwonić do Urzędu Gminy, tel. 32/ 

47 56 330, w pozostałych godzinach oraz w dni 
świąteczne zgłoszenia przyjmowane są przez po-
licję pod numerem 32/ 449 45 10.

Podstawową opiekę zdrowotną na tere-
nie Gminy Pawłowice realizują niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej, które czynne 

są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 
18.00. Gdzie nasi mieszkańcy mają szukać pomocy  
w nocy lub wczesnym rankiem przed otwarciem 
przychodni? Ambulatoryjną opiekę medyczną le-
karską i pielęgniarską:
• od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 wieczo-

rem do 8.00 rano,
• soboty (całodobowo)
• niedziele (całodobowo)
• pozostałe dni wolne od pracy (całodobowo)

zabezpiecza NZOZ HERMED, ul. Krasickiego 21, 
44-335 Jastrzębie Zdrójtel. (32) 4759963

Całodobową opiekę wyjazdową świadczy Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 44-335 Jastrzębie - Zdrój, 
ul. Krasickiego 21 tel. alarmowy 999 lub (32) 47 
190 60

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
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 ogłasza przetarg na mieszkania: 
• kat. M-3 o powierzchni użytkowej 

47,96 m kw. w Pawłowicach przy ul. 
Polnej 23 C/l. Cena wywoławcza wynosi 
87.500,00 zł. 

• kat. M-4 o powierzchni użytkowej 60,29 
m kw. w Pawłowicach przy ul. Kruczej 
10 A/6. Cena wywoławcza wynosi 
105.000,00 zł. 

• kat. M-3 o powierzchni użytkowej 49,34 
m kw w Pawłowicach przy ul. Wą-
skiej 1 A/8. Cena wywoławcza wynosi 
110.600,00 zł.

W dniu 20.05.2013 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Spółdzielni przy ul. L WP 19, od-
będzie się I przetarg ograniczony dla członków 
SM Pawłowice i ich dzieci wspólnie z nimi 
zamieszkujących. II przetarg nieograniczo-

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach
ny, w przypadku braku chętnych członków 
Spółdzielni odbędzie się w dniu 21.05.2013 r. 
o godz. 11.00 dla wszystkich osób zaintereso-
wanych. Uczestnicy przetargu winni wpłacić 
wymagane wadium w wysokości 2.000,00 
zł przelewem na konto ING Bank Śląski nr 
rachunku 

56 1050 1403 1000 0023 3438 8606. 
Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny 

ograniczony należy dostarczyć do siedziby 
SM Pawłowice na dzień przed przetargiem. 
Wadium na przetarg ustny nieograniczony 
należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu 
i przed otwarciem przetargu okazać dowód 
wpłaty. Wystawione do przetargu mieszkania 
można oglądać w dniu 17.05.2013 r. (piątek) 
w godzinach 10.00 - 11.00. Spółdzielnia za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyny.

II rata za alkohole 
– do 31 maja

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprze-
daż napojów alkoholowych, obowiązani są 
do dokonania opłaty II raty za korzystanie  
z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w terminie do 31 maja 2013 
roku – jeżeli nie dokonali wpłaty jednorazowo 
za cały rok.

Wpłat można dokonywać w kasie Banku 
Spółdzielczego w Pawłowicach lub przelewem 
na konto Urzędu Gminy w Pawłowicach 
- Bank Spółdzielczy w Pawłowicach nr ra-
chunku 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001  
z dokładnym określeniem adresu punktu 
sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy.

Nieuiszczenie opłaty we wskazanym ter-
minie spowoduje wygaśnięcie posiadanych ze-
zwoleń. Szczegółowe informacje pod numerem 
tel. 32/ 4756316.

Do wynajęcia 
na przedszkole 
w Warszowicach

Dyrektor SP Warszowice informuje, 
że w dniu 13.05.2013r. podany został do 
publicznej wiadomości, poprzez umiesz-
czenie na stronie internetowej i wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 
oraz w siedzibie Szkoły Podstawowej 
im. J. Piłsudskiego w Warszowicach, ul. 
Pszczyńska 2, wykaz lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Paw-
łowice przeznaczonych do wynajęcia. 
Lokale przeznaczone są ze względu na cel 
wynajęcia na działalność oświatową tj. 
przedszkole.

Dodatkowych informacji udziela dy-
rektor SP Warszowice Romana Rutka  
w godz. 12.00 – 15.00, tel. 32 47 23 403.
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W niedzielne popołudnie, 5 maja mieszkańcy 

naszej gminy mieli okazję przenieść się do cza-

sów średniowiecza. W parku ks. prof. Stanisła-

wa Pisarka odbył się Piknik Majowy, którego 

gośćmi byli członkowie Bractwa Rycerskiego 

Zamku Będzin.

Organizator (GOK Pawłowice) przewidział 

konkursy i walki rycerskie. Chętni spróbowa-

li swoich sił w strzelaniu z łuku, wyścigach 

na nartach trzyosobowych oraz w walce na 

miechy. Młodzi pasjonaci rycerstwa mogli 

przymierzyć zbroję rycerską oraz wziąć do ręki 

tarczę, spróbować fechtunku mieczem i założyć 

hełm. - Ale ciężki – mówił Dawid Kułacz z Gola-

sowic. Chłopiec fascynuje się średniowieczem i 

wszystkim tym, co związane jest z rycerstwem. 

Z uwagą oglądał poszczególne elementy zbroi 

rycerskiej. - Rycerz w pełnej zbroi mógł mieć na 

sobie aż 35 dodatkowych kilogramów. Musiał mieć 

ogromną siłę, aby w takim rynsztunku wytrzymać 

wiele godzin nieraz bardzo intensywnej walki – opo-

wiada  Sebastian Przybyszewski, członek Brac-

Jarmark z rycerzami

twa Rycerskiego. - Sam pancerz na klatkę piersiową 

ważył około 10 kilogramów. 

Pan Sebastian wraz z innym wojem Tomaszem 

Konopką zakwalifikował się do udziału w nie-

zwykłej Bitwie Narodów, która w maju odbędzie 

się we Francji z udziałem rycerzy aż z 21 krajów,  

w tym z Nowej Zelandii i Japonii. W ramach bitwy 

odbędą się walki w różnych formacjach, a najwięcej 

emocji z pewnością towarzyszyć będzie formacjom 

drużynowym 21 – osobowym.              

Przedsmak tego, jak wyglądają takie bitwy, paw-

łowiczanie mogli zobaczyć w czasie festynu. Wojo-

wie sprawdzili się w cięciu mieczem, rywalizowali 

o względy damy, tocząc między sobą pojedynki.  

W rycerskim obozowisku zobaczyliśmy pokazy 

rzemieślnicze, w tym średniowiecznego kowalstwa. 

Tym atrakcjom towarzyszyły występy laure-

atów Przeglądu Piosenki Dziecięcej, koncert zespo-

łu Gimband z Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach 

oraz zespołów Allegro i Villanella w kościele Jana 

Chrzciciela. bs    
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