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Zadaniem firmy Mentrans z Iłow-
nicy jest koszenie poboczy dróg 
powiatowych. W ramach umowy 
przewidziane są cztery koszenia:  

4 koszenia 
w sezonie

w maju, czerwcu, lipcu i wrześniu. Na 
ten cel przeznaczono 85 tys. zł. Płacą 
po połowie gmina i powiat pszczyński. 

Sabina Bartecka  
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Obiekt, który powstaje przy 
ul. Zjednoczenia w Pawłowicach,  
w miejscu dotychczasowej siedziby 
Gminnego Ośrodka Kultury, wzbu-
dza duże zainteresowanie przechod-
niów. – Jestem bardzo ciekawa, jak 
obiekt zostanie wykończony – mówi 
nam młoda pawłowiczanka. – Podob-
no powstanie sala teatralna z prawdzi-
wego zdarzenia. Byłoby fajnie oglądać 
najlepsze spektakle i najlepszych akto-
rów w Pawłowicach.

Największym pomieszczeniem bu-
dowanego obiektu będzie sala wido-
wiskowo – teatralna, która pomieści 
na widowni aż 300 osób. Sala będzie 
służyła na koncerty oraz występy 
teatralne. Możliwa będzie projekcja 
filmów. W budynku znajdzie się też 
miejsce na galerię, salę bankietową, 
salę konferencyjną z wyposażeniem 
multimedialnym oraz liczne pracow-
nie: plastyczną, teatralną, muzyczną 
i do zajęć indywidualnych.

Przedsiębiorstwo Budowlane Do-

�$&'�*$+�,/�����,����;���

mbud S.A. wybudowało już ściany 
budynku, wykonało konstrukcję żel-
betową, a teraz przystępuje do prac 
związanych z konstrukcją dachu. 
Pod koniec kwietnia na plac budowy 
dotarła dostawa specjalnego drewna 
klejonego, które zostanie użyte do 
wykonania olbrzymiej połaci dachu.

- Trwają roboty tynkarskie wewnątrz 
obiektu oraz roboty instalacyjne, wyko-
nywane są ciągi wentylacyjne, a także 
instalacje: klimatyzacji, wody, kanali-
zacji i elektryczności - wylicza Julian 
Wiśniewski, kierownik Referatu In-
westycji Urzędu Gminy Pawłowice. – 
Kolejnym krokiem będą tynki i posadzki.

To trudna inwestycja, zarówno 
dla wykonawców, jak i projektanta. 
- Problemy stwarza przede wszyst-
kim nietypowa konstrukcja budynku, 
podzielona na segmenty – przyznaje 
Julian Wiśniewski. - Rozwiązujemy 
je wspólnie z wykonawcą i projektantem 
na zwoływanych co kilkanaście dni na-
radach. Ostatnia odbyła się z udziałem 

18 osób. Chcemy, aby budowany obiekt, 
spełniał najwyższe standardy.

Dlatego pracownicy urzędu gmi-
ny oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
nadzorują wybór posadzek, płytek   
potrzebnych do wykończenia elewa-
cji czy wyglądu foteli, które znajdą się 
w dużej sali. Zdecydowano, że elewa-
cja zewnętrzna wykonana zostanie 
z ręcznie robionej cegły klinkierowej 
oraz z blachy w kolorze szarym. 
Ściany szczytowe obiektu będą prze-
szklone, co zapewni dopływ światła 
i nowoczesny wygląd.

Z nowych rozwiązań, war-
to wymienić podgrzewaną płytę 
zjazdową do garażu podziemnego 
oraz instalację zamontowaną na 
dachu służącą podgrzewaniu rur 
i rynien, zapobiegającą tworze-
niu się sopli i nawisów ze śniegu.             
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie  
planem, obiekt zostanie oddany pod 
koniec roku. 

Sabina Bartecka

Drogę w Warszowicach wyre-
montuje firma M–Silnice.as z cze-
skich Pardubic. Czesi realizują obec-
nie budowę II etapu obwodnicy 
Jastrzębia, która podobnie jak pla-
nowana obwodnica Pawłowic, będzie 
stanowić Drogę Główną Południową.    

Prace przy ulicy Kościelnej będą 
prowadzone na około 1300 metrach 
i będą mieć różny zakres, w zależno-
ści od odcinka drogi. Jeszcze w maju 
drogowcy przebudują kanalizację 
deszczową, aby woda deszczowa 
znajdywała ujście i nie tworzyła na 
jezdni zalewisk. Gromadząca się na 
drodze deszczówka była bowiem 
przyczyną okresowych podtopień. 
Rowy przy drodze są płytkie i nie 
były wstanie przyjąć wszystkich 
wód spływających z okolicznych 
posesji i położonej nieco wyżej drogi 
krajowej. Po remoncie deszczówka 
zostanie skierowana w stronę torów 
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kolejowych i dalej na pola.  
Gęsta zabudowa i wąski pas jezdni 

wydzielony pomiędzy zabudowa-
niami zadecydowały o warunkach 
prowadzonej  inwestycji. Przede 
wszystkim droga może zostać posze-
rzona do ok. 4,5 metra. Żeby jednak 
piesi i rowerzyści mogli bezpiecznie 
poruszać się po jezdni, zostanie 
wydzielony metrowej szerokości 
pas z kostki betonowej. – Zostanie 
on położony kilka centymetrów wyżej 
– wyjaśnia Tomasz Szatkowski, 
nadzorujący prace z ramienia urzędu 
gminy. – Będą mogli korzystać z niego 
piesi, ale też kierowcy w czasie wyko-
nywania manewru mijania. Ze względu 
na zwartą zabudowę, to w tej sytuacji 
najlepsze rozwiązanie.      

W ramach inwestycji nawierzch-
nia będzie wymieniona, przebudowa-
ne zostaną zjazdy z drogi. Powstaną 
też 3 progi zwalniające wykonane 

z kostki betonowej. Ze względu na 
znaczną szerokość i łagodny spad 
pozwolą na płynny i komfortowy 
przejazd. 

Koszt inwestycji wyniesie 1,6 
mln zł, a prace potrwają do końca 
września. Inwestycja przesunęła się 
w czasie ze względu na trudności  
w procedurze przetargowej. Pierw-
szy przetarg został odwołany  
z powodu wysokich cen, które 
przewyższały zaplanowane środki. 
W drugim przetargu kłopotliwe 
okazało się wyłonienie odpowiedniej 
firmy. Odrzucony przez komisję 
przetargową oferent odwołał się od 
decyzji urzędu gminy do Krajowej 
Izby Odwoławczej w Warszawie. 
Tam odbyła się też w kwietniu roz-
prawa z udziałem przedstawicieli 
urzędu gminy, podczas której została 
podtrzymana decyzja pawłowickich 
urzędników. bs  

Droga łącząca ul. Orlą z ul. Dąb-
kową w ubiegłym roku została  
w części poszerzona i wyremontowa-
na metodą recyklingu. Teraz nadszedł 
czas na pozostały zakres robót: pełną 
przebudowę wraz z budową chodnika 
na odcinku od ul. Orlej w kierunku 
Domu Ludowego. Na całości zostanie 
wykonana nawierzchnia z asfaltu. 

- To ważna dla naszych mieszkańców 
inwestycja. Ul. Kanarkowa stanowi 
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alternatywny przejazd z ul. Dąbkowej 
w kierunku Pawłowic – podkreśla Zdzi-
sław Goik, sołtys Pniówka. – W czasie 
objazdu, wielu kierowców korzystało  
z tej drogi, aby dostać się na kopalnię czy 
do centrum Pawłowic.

Koszt inwestycji wyniesie 480 tys. 
zł. Prace wykonuje firma Strada z Ja-
strzębia – Zdroju. Inwestycja potrwa 
do końca czerwca. 

Sabina Bartecka

Celem inwestycji jest przebudo-
wanie drogi znajdującej się przy ul. 
Górniczej 14 – 16 wraz z przyległym 
do niej parkingiem. Teren zostanie 
utwardzony, aby mógł lepiej służyć 
mieszkańcom. Powstanie 50 miejsc 
parkingowych, a cały teren wraz 
z drogą zostanie wyłożony kostką 
betonową. 

– W tym wypadku nie tylko popra-
wi się dojazd do bloku, ale też łatwiej 
będzie mieszkańcom zaparkować swoje 

Powstanie nowy 
parking

auto – mówi Szczepan Martynowski, 
przewodniczący ROSM Pawłowi-
ce. – Teren parkingu mieszkańcy kilka 
lat temu utwardzili własnymi siłami. 
Rozpoczęta inwestycja jest zwieńczeniem 
zapoczątkowanych wtedy działań, ma-
jących na celu uporządkowanie terenu 
przy blokach.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
Diego z Wisły Małej. Prace potrwają 
do połowy czerwca i będą kosztować 
208 tys. zł. bs 

Dwa razy w roku zbiera się specjal-
na komisja, aby dokonać przeglądu 
stanu oświetlenia ulicznego w gminie 
Pawłowice. W jej skład wchodzą: 
pracownik urzędu gminy, sołtys  
i przedstawiciel firmy odpowiedzial-
nej za bieżące utrzymanie i naprawę 
oświetlenia, w tym wypadku jest to 
firma Damian Kryski z Pawłowic. – 
Przegląd dokonywany jest wieczorem – 
mówi Grażyna Olszewska z Urzędu 
Gminy. – Sprawdzamy, czy wszystkie 
lampy świecą, czy są jakieś usterki.

Okazało się, że na 1945 opraw 
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znajdujących się przy drogach we 
wszystkich sołectwach niesprawnych 
jest tylko 10. – To dlatego, że wszelkie 
awarie usuwane są na bieżąco, jak tylko 
są zgłoszenia – mówi. 

Przy okazji wymiany przepalo-
nych żarówek, we wskazanych miej-
scach przycięte zostaną gałęzie przy-
słaniające lampy. Podczas przeglądu 
stwierdzono, że istnieje konieczność 
zabudowania kilku pojedynczych 
punktów w trzech sołectwach. Prace 
zostaną przeprowadzone do końca 
września. bs
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Na wszystkich przystankach zostały 
umieszone nowe, bardziej czytelne, roz-
kłady jazdy autobusów gminnej komu-
nikacji. Nowe rozkłady mają format A3 
(czyli taki jak nasza gazeta) i zostały za-
bezpieczone przed dewastacjami. Znajdu-
ją się w nowych i mocniejszych ramkach. 
Czcionka została powiększona, aby osoby 
starsze bez problemu odczytały godzinę 
przyjazdu lub odjazdu swojego autobusu.

Nowe 
rozkłady jazdy
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3 maja, nasze miasto partnerskie 
- Tepliczka nad Wagiem – obcho-
dziło wielką uroczystość. W tym 
roku minęło 370 lat od śmierci Zofii 
Bośniakowej – najbardziej znanej 
mieszkanki Tepliczki, darzonej przez 
Słowaków wielkim szacunkiem. 

Zofia Bośniakowa zmarła w 1644 
r. Za swojego życia zasłynęła swoimi 
nadprzyrodzonymi możliwościami, 
które jak mówią legendy pozwalały 
jej przejść przez Wag nie mocząc 
stóp. Zdarzeniem, które oceniano 
jako wyjątkowe, był fakt, że w 1678 
r. po opanowaniu zamku w Strecz-
nie przez wojska cesarskie otwarto 
znajdującą się w zamkowej kruchcie 
trumnę Zofii Bośniakowej i znalezio-
no tam ciało w niezmienionym sta-
nie. Uznano to za oznakę świętości. 
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nad Wagiem

Końcem lat 90. XX wieku kardynał 
Jan Chryzostom Korzec wystąpił 
do Watykanu o wszczęcie procesu 
beatyfikacji Zofii Bośniakowej.

W swoim krótkim, bo zaledwie 
35 – letnim życiu, Zofia przebywała 
w trzech słowackich miejscowo-
ściach. Były to Szurany, Streczno 
i Tepliczka. W czasie obchodów, 
program artystyczny z okazji rocz-
nicy, przygotowały zespoły arty-
styczne z wszystkich miejscowości. 
Po uroczystej mszy w kościele św. 
Marcina, goście zwiedzili przedszkole, 
obejrzeli też wystawę prac plastycz-
nych przygotowanych przez dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjów. 
Później rozpoczęła się akademia, 
podczas której dzieci ze szkoły w Te-
pliczce zaprezentowały tradycyjne 

słowackie piosenki i zabawy. 
Tepliczka nad Wagiem to mała 

miejscowość położona 3 km od Ży-
liny, nad rzeką Wag. Rozpościera się 
na obszarze 1267 hektarów, zamiesz-
kuje ją ok. 3,5 tysiąca mieszkańców. 
Umowa o współpracy partnerskiej 
między Tepliczką a gminą Pawłowice 
została podpisana 15 lutego 2006 
roku. Obydwie strony zobowiązały 
się wtedy do organizowania wymian 
szkolnych i młodzieżowych, współ-
pracy nauczycieli oraz zapewnienia 
regularnych kontaktów pomiędzy 
mieszkańcami, organizacjami poza-
rządowymi, klubami sportowymi  
i zespołami artystycznymi. Pierwszy 
wspólnie realizowany projekt został 
sfinansowany z funduszy unijnych 
w ramach programu „Młodzież”. 

Młodzi ludzie realizowali szereg 
zadań o tematyce ekologicznej i ar-
tystycznej mających służyć przede 
wszystkim lepszemu poznaniu 
swoich krajów, kultur, obyczajów 
i wzajemnej integracji. Od tego 
czasu trwają regularne spotkania  
i wymiany pomiędzy zespołami mu-
zycznymi oraz uczniami z obydwu 
miejscowości. Bardzo dobre kontakty 
z Tepliczką utrzymuje Zespół Szkol-
no – Przedszkolny w Krzyżowicach. 
Czesi uczestniczą w najważniejszych 
wydarzeniach i uroczystościach 
odbywających się w tym sołectwie, 
zawodach sportowych, festynach  
i innych.  

Przykładem dobrej współpracy 
Pawłowic i Tepliczki jest projekt 

transgraniczny, w ramach którego 
w 2012 roku młodzież rywalizowała 
podczas I Międzynarodowego Mityn-
gu Sportowego o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Pawłowice. 
Organizacja drugiego mityngu, który 
odbędzie się w ramach tegorocznych 
Dni Gminy Pawłowice, została omó-
wiona podczas tegorocznej wizyty 
u naszych południowych sąsiadów. 
Starosta Tepliczki, Viliam Mrazik, 
oraz delegacja z gminy Pawłowice, 
którą reprezentowali: Marek Lucjan  
- zastępca wójta oraz Franciszek 
Dziendziel – przewodniczący Rady 
Gminy Pawłowice chcą również 
podjąć działania w celu umocnienia 
i zacieśnienia współpracy.

Sabina Bartecka

Wprowadzenie bezprzewodowego 
dostępu do Internetu planowane jest 
w sierpniu. – Chcemy, aby najpóźniej 
1 września wszystko już działało – 
mówi.

Wcześniej, bo już pod koniec maja 
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komunikacji: 

Wi – Fi i nowy bus

na pawłowickie ulice ma wyjechać 
nowoczesny bus z klimatyzacją stre-
fową. Bus na 29 osób będzie jeździł 
na liniach L-1 i L-2. Nowością będą 
zapowiedzi głosowe informujące  
o miejscach przystanków. bs

Od 2 kwietnia z przystanków: Pawłowice Centrum Targ, 
Pawłowice Osiedle, Pawłowice Skrzyżowanie w kierunku KSSE  
w Warszowicach oraz Moszczenicy kursują autobusy prywatnej 
linii przewozowej FHU „TOTU” Roberta Gottlieba z Jastrzębia – 
Zdroju. Rozkłady jazdy nowej linii można znaleźć na przystankach 
oraz na www.pawlowice.pl.

Przypomnijmy, że wraz z likwi-
dacją żorskiej linii 303, 1 maja miało 
zniknąć bezpośrednie połączenie Żor 
z Krzyżowicami. Tak się jednak nie 
stało, bo komunikacja lokalna gminy 
Pawłowice znalazła na to sposób i nie 
dopuściła do likwidacji tego połącze-
nia. Gmina uruchomiła dodatkowe 
kursy autobusu linii L - 4. 

W dni robocze, cztery kursy linii 
L-4 z Pawłowic do Krzyżowic prze-
jeżdżają przez przystanek Żory Głów-
na Pętla w Osinach, umożliwiając 
przesiadkę na darmową linię 03 do 
Żor. W kursie powrotnym linii L – 4  
w kierunku z Krzyżowic do Pawło-
wic autobusy dwa razy zatrzymają 
się na pętli w Osinach. – Tym samym 
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nasi mieszkańcy zyskali sześć dodat-
kowych kursów – mówi Krzysztof 
Uglorz, radny z Krzyżowic. – Wielu 
mieszkańców, zwłaszcza ul. Śląskiej i jej 
bocznych odcinków, korzysta z nowych 
połączeń, ciesząc się z zaoszczędzonych 
pieniędzy. Nasza komunikacja kosztuje 
złotówkę, a żorska jest bezpłatna, więc 
za niewielkie pieniądze można podró-
żować kilka razy w ciągu dnia między 
Żorami a Pawłowicami.        

Pętla w Osinach znajduje się na 
rozwidleniu ul. Szkolnej i Głównej, 
tuż przy granicy z Krzyżowicami. 
Autobus pawłowickiej linii będzie tu-
taj dojeżdżać sześć razy w ciągu dnia. 
Trzy kursy odbywają się w godzinach 
rannych, a trzy w popołudniowych. 

Wydłużone kursy zostały skorelo-
wane z żorską linią, aby mieszkańcy 
nie musieli czekać na autobus jadący 
z Żor. Czas oczekiwania wynosi od 
kilku do maksymalnie 20 minut. Na 
pętli pawłowicki autobus jest o godz.: 
6:22, 7:02, 8:02 oraz 14:48, 15:56  
i 19:44. Stąd mieszkańcy jadą za dar-
mo autobusem do Żor.  

Do Żor można dostać się również 
przez Warszowice. Jadąc linią L-4 
należy wysiąść na przystanku przy 
DK – 81 w rejonie cmentarza w War-
szowicach. Stamtąd do Żor odjeżdżają 
autobusy MZK lub busy prywatnych 
przewoźników.  

Elastyczność i szybkie reagowanie 
na zmiany ze strony pawłowickiej 
komunikacji spotkało się z uznaniem 
wielu osób. Pismo w tej sprawie skie-
rował do urzędu gminy Żorski Portal 
Komunikacyjny. „Zmiana rozkładu 
jazdy linii L – 4 umożliwi utrzyma-
nie połączenia między Krzyżowicami  
i Żorami, co wpłynie na zwiększenie 
komfortu podróży między inny-
mi uczniów do szkół” – czytamy  
w przesłanym do urzędu piśmie. – 
„Jako miłośnik komunikacji serdecz-
nie dziękuję za tę decyzję oraz życzę 
samych sukcesów w organizowaniu 
transportu zbiorowego.”

W komentarzach mieszkańców 
umieszczonych w Internecie czyta-
my również: „Da się…da. Żeby tak 
wszystkie miejscowości dbały o dobro 
mieszkańca”.

Dodajmy, że do tej pory między 
Krzyżowicami i Żorami kursowało 
pięć autobusów, natomiast dopłata 
do MZK była wyższa niż do sześciu 
obecnie realizowanych kursów gmin-
nej komunikacji. Mamy zatem więcej 
połączeń za mniej pieniędzy! 

Sabina Bartecka       

Nowe kursy 
do Warszowic oraz 

Moszczenicy
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W naszej gminie żyje się taniej!
Wydatki pięcioosobowej rodziny są w naszej gminie tańsze niż  

w przykładowym mieście w regionie. Miesięczne wydatki za wodę  
i ścieki dla rodziny z trójką dzieci wynoszą ok. 130 zł. Zakładamy, że 
każda osoba zużywa miesięcznie 2,7 m sześc. wody. Przy takim sa-
mym zużyciu w mieście ta sama rodzina musiałaby wydać ok. 200 zł. 

Wyższe są także wydatki na kulturę i sport. Zajęcia odbywające się 
w GOK Pawłowice kosztują 110 zł za rok, przy czym brat lub siostra 
płacą połowę. W roku odbywa się średnio 40 zajęć. Wydatki na rozwój 
trójki dzieci kosztować więc będą 220 zł rocznie. W przeliczeniu na 
miesiąc jest to 22 zł (nie liczymy wakacji). W mieście karnet upoważ-
niający do 8 zajęć kosztuje 40 zł. Z Kartą Dużej Rodziny zapłacimy 
połowę, a więc przy trójce dzieci 60 zł.

Jedno wyjście 3 - osobowej rodziny na basen to wydatek rzędu 
35 zł za 1,5 h w Pawłowicach i prawie 40 zł za 1 h w miejscowości  
z Kartą Dużej Rodziny. Tańsze są u nas również śmieci: 25 zł miesięcznie  
w Pawłowicach, a 35 zł w mieście. Za przedszkole dla 3 dzieci płaci się 
w naszej gminie ok. 220 zł, a w mieście ok. 300 – 400 zł.

Ile miesięcznie oszczędza rodzina mieszkająca w Pawłowicach?  
Z naszych wyliczeń wynika, że ponad 200 zł.            

GOLASOWICE   JARZĄBKOWICE   KRZYŻOWICE   PAWŁOWICE   PIELGRZYMOWICE   PNIÓWEK   WARSZOWICE 

Nr 11  (375) 01 - 15.06.2010r.
ISSN 1640-8071

Cena: 1,50 zł (w tym 7% Vat)

www.paw lo wi ce.pl
www.gok paw lo wi ce.hg.pl

Takiej powodzi nigdy 
w naszej gminie nie było!

Woda wdarła się do kilkudziesięciu domów, strażacy ewakuowali 
ludzi, zwierzęta, wywozili zbiory paszy. Potężne ulewy zalały Pawło-
wice, Pielgrzymowice, Krzyżowice i Pniówek. 

KRZYŻOWICE - skrzyżowanie ulic Śląskiej i Zwycięstwa

PAWŁOWICE - ul. Wyzwolenia

PIELGRZYMOWICE - ul. Karola Miarki

PNIÓWEK - DW 933

Czytaj na str. 2-7
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Plener malarski w 
Pielgrzymowicach

Wakacyjne warsztaty 
artystyczne w GOK
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W rubryce „Gmina w liczbach” za pomocą cyfr, mówimy o różnych tematach związanych z gminą i pracą urzędu. 
W tym numerze przedstawiamy dane dotyczące „Racji Gminnych”. Gazeta w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. 
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Komentarz

złotych kosztował pierwszy płatny 
numer „Gminnych Racji”

pierwszych numerów ga-
zety było bezpłatnych

egzemplarzy gazety w ciągu 20 lat 
trafiło do domów mieszkańców

numerów gazety ukazało się 
od 1994 do 2014 roku

punktach sprzedaży można 
kupić naszą gazetę

redaktorów prowadziło gazetę 
od chwili jej powstania

drukarnie zajmowały się skła-
dem i drukiem gazety (w Katowi-
cach, Gołkowicach i Rybniku)

godzin roboczych trwa 
skład drukarski każdego 
wydania gazety

Za odbiór odpadów segregowanych 
w gminie Pawłowice płacimy 5 zł za 
osobę, dobowy bilet komunikacji lo-
kalnej kosztuje 1 zł, dzieci korzystają 
z opieki przedszkolnej za darmo, ceny 
wody również należą do najniższych 
w okolicy. Latem Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji obniża ceny 
wody wlewanej do przydomowych 
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żena Wróbel, dyrektor GOS Pawłowice. 
Podobnie jest w Gminnym Ośrodku 

Kultury. - Rodzice chętniej zapisują ro-
dzeństwo, wiedząc, że za drugie dziecko 
płacą tylko połowę – mówi Przemysław 
Poloczek, dyrektor GOK Pawłowice. 

Jeżeli porównany najważniejsze 
wydatki w Pawłowicach i w innym 
mieście, okaże się, że nawet bez Karty 
Dużej Rodziny, nasi mieszkańcy płacą 
mniej. Różnice są znaczne. 

Sabina Bartecka

Przemiany polityczno-społeczne 
przełomu ostatniej dekady XX wie-
ku sprawiły, że w maju 1990 roku 
odbyły się pierwsze w powojennej 
historii Polski demokratyczne wy-
bory. Nastąpiła wolność prasy i wy-
dawnictw. Ludzi zaczęły interesować 

sprawy im najbliższe, dotyczące swojej, jak to określono 
„Małej Ojczyzny”. Kiedy samorząd gminny poprzez 
swoje decyzje mógł wreszcie decydować o teraźniejszości 

Franciszek Dziendziel 
– przewodniczący Rady Gminy 

Pawłowice

i przyszłości, zrodziła się potrzeba tworzenia nowego środka 
przekazu, za pośrednictwem którego będzie można przekazy-
wać mieszkańcom informacje dotyczące spraw związanych  
z gminą i urzędem. Tak powstały „Gminne Racje”, dwutygo-
dnik, którego redaktorem został Bronisław Kowalski. Pierwszy 
numer gazety ukazał się w połowie maja 1994 roku. Był to 
numer pokazowy, rozdawany wśród mieszkańców. Pamiętam 
do dziś satysfakcję i radość, jaką przeżyliśmy, trzymając w ręku 
pierwszy „gorący” egzemplarz „Gminnych Racji”. 

Gazeta od samego początku wzbudzała duże zainteresowanie 
mieszkańców. Z niecierpliwością czekano na kolejne wydania  
i kolejne informacje dotyczące gminy. O tym, co piszą w ga-
zecie, mówiło się na kawie wśród znajomych, w sklepie czy na 

poczcie. „Racje Gminne” od samego początku stanowiły główne źródło 
informacji o tym , co dzieje się w urzędzie, w szkołach, w sołectwach,  
o tym, co mieszkańcom cieszy, co smuci, budzi ich podziw. 

Jak już zdążyli Państwo zauważyć gazeta cały czas się zmienia. Po-
wstają nowe działy, mieszkańcy zachęcani są do współpracy, zmienia się 
również szata graficzna, objętość i format. Kiedyś gazeta była czarno – 
biała, dziś wszystkie jej strony są kolorowe. W ciągu tych 20 lat gazeta 
przeszła daleką drogę, wciąż jednak spełnia ważną rolę w życiu mieszkań-
ców gminy. Jako lokalny nośnik informacji, jest ambasadorem i środkiem 
promocji gminy, ale też najważniejszym informatorem o kluczowych 
dla mieszkańców zagadnieniach. Trafia także poza granice naszej gminy.  
Z wielu źródeł wiem, że na prośbę znajomych mieszkających poza Paw-
łowicami (a nawet za granicą) gazeta jest przesyłana pocztą.

ponad40
zdjęć i ponad 40 artykułów 
znajduje się w każdym wydaniu 
gazety 

basenów. 
Ponadto, w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Gminnym Ośrodku Sportu 
funkcjonuje system zniżek dla ro-
dzeństw, które umożliwiają korzy-
stanie z zajęć kulturalno - sportowych 
w promocyjnych cenach. Za połowę 
ceny rodzeństwo może uczestniczyć 
w zimowisku, półkoloniach czy cy-

klicznych zajęciach.  Wszystkie zniżki 
można sprawdzić na www.pawlowice.
pl – Mieszkaniec – Zniżki dla rodzin. 

Bieżące wydatki oraz usługi w spo-
rcie i kulturze są w naszej gminie 
znacznie tańsze niż w miastach, które 
wprowadziły Kartę Dużej Rodziny. Na 
czym polega ta karta? Jest to karta dla 
rodziny liczącej minimum trójkę dzieci. 
Duża rodzina korzysta z 50 proc. zni-
żek na bilety do miejskich instytucji (na 
lodowisko, basen, koncerty, spektakle). 

Każdy, kto ma dziecko, wie ile 
kosztuje jego utrzymanie. Z każdym 
kolejnym członkiem rodziny, wydat-
ki rosną. Rodzinom wielodzietnym 
trudno opłacić udział w zajęciach 
sportowych, kulturalnych, nie mó-
wiąc już o wyjazdach na wakacje. 
W powiecie pszczyńskim żadna  
z gmin nie ma specjalnego programu 
z kartami rabatowymi dla rodzin wie-
lodzietnych. Tylko w naszej gminie od 
2012 r. funkcjonują zniżki dla rodzin. 
- Cieszą się one dużym powodzeniem. 
Korzysta z nich wiele rodzin, nie tylko 
wielodzietnych, ale przede wszystkim  
z jednym czy z dwójką dzieci – mówi Bo-
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W rankingu znajdzie się dwadzieścia najważniejszych 
przedsięwzięć w gminie Pawłowice, zrealizowanych w cią-
gu ostatnich 25 lat. Wśród nich są inwestycje, inicjatywy 
mieszkańców, władz samorządowych, młodzieży, działania 
kulturalne czy społeczne. 

Dzisiaj, 19 maja rozpoczyna się internetowe głosowanie, 
dzięki któremu powstanie Ranking Osiągnięć Samorządności. 
Poniżej prezentujemy wytypowane przedsięwzięcia. Każdy 
mieszkaniec może zaznaczyć propozycję, która jego zdaniem 
jest najważniejsza. 

Ranking znajduje się na stronie internetowej www.paw-
lowice.pl. Głosować można poprzez Internet.  Zachęcamy do 
wzięcia udziału w głosowaniu!
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Uroczysta gala z udziałem wy-
różnionych uczniów odbyła się 14 
kwietnia w Bielsku – Białej. Spotkanie 
w Auli Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej było okazją do 

wyróżniania i wręczenia zaświadczeń 
95 młodym ludziom, którzy uzyskali 
tytuł laureata. 

W gronie prymusów znalazło się 
aż czworo gimnazjalistów z gminy 

Pawłowice. Są to uczniowie Gim-
nazjum nr 1 w Pawłowicach: Adam 
Pawłowski, Antoni Młynarczyk 
- Woźniak oraz Gimnazjum nr 2  
w Pawłowicach: Przemysław Chodór 
i Katarzyna Lenik. Adam i Przemek 
startowali  w konkursie z matema-
tyki, Antoni – z wiedzy o społeczeń-
stwie, a Kasia – z języka polskiego.

To wielkie osiągnięcie uczniów 
oraz przygotowujących ich do kon-
kursów nauczycieli.  – Zawsze po-
wtarzam, że na sukces uczniów jest 
wypadkową talentu i pracowitości – 
mówi Irena Grabowska, dyrektorka 
Gimnazjum nr 1. – Żeby odnieść sukces, 
uczniowie odbyli mnóstwo spotkań indy-
widualnych z przygotowującym ich do 
konkursów nauczycielami, wiele pracy 
wykonali też w domu. Konkursy przed-
miotowe wymagają olbrzymiej wiedzy 
znacznie wykraczającej poza program 
nauczania. 

Pani dyrektor dobrze zna temat, 
bo wśród swoich wychowanków ma 
wielu laureatów konkursu z matema-
tyki. Gimnazjum nr 1 doczekało się  
w swojej historii aż 37 laureatów  
i finalistów konkursów przedmio-

towych. 
Równie imponującym wynikiem 

może pochwalić się drugie pawłowic-
kie gimnazjum. – Zarówno Kasia, jak 
i Przemek już w ubiegłym roku dobrze 
wypadli w czasie konkursów, zdobywa-
jąc tytuł finalisty – mówi Aleksandra 
Żeromska, dyrektorka Gimnazjum nr 
2. – Przemek od II klasy ma indywidu-
alny tok nauki  z matematyki, a Kasia 
odnosi sukcesy nie tylko w konkursach  
z języka polskiego, ale również z biologii.         

Wyróżnieni w Bielsku – Białej 
uczniowie pokonali wszystkie trzy 
etapy konkursów zorganizowanych 
w tym roku szkolnym. Trud się 
opłacił, bo laureaci konkursów przed-
miotowych otrzymali zaświadczenia, 
które zwalniały ich z części egzaminu 
w III klasie gimnazjum. bs

Rodzinny wyjazd 
do Tarnowskich Gór

Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Warszowic zaprasza na 
rodzinny wyjazd do Tarnowskich 
Gór. Wyjazd odbędzie się 31 
maja. W programie zwiedzanie 
kopalni srebra, obiad i odpoczynek  
w parku wodnym. 

Koszt: 65 zł (dzieci), 75 zł 
(osoby dorosłe). Zapisy w szkole 
oraz u Anny Pławeckiej, tel. 608 
122 383.

Wybierz się 
na wycieczkę 
do Ząbkowic

Koło Emerytów nr 5 w Paw-
łowicach zaprasza na wycieczkę 
do Ząbkowic i zwiedzanie Zamku 
Książąt. Wyjazd odbędzie się 4 - 
5 czerwca. W drodze powrotnej 
uczestnicy zobaczą Panoramę 
Racławicką. Zapisy przyjmu-
je prezes koła, Janusz Nowak. 
Należy dzwonić w poniedziałek, 
w godz. 10.00 – 12.00, nr tel. 
602 670 408.
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- Najcenniejszą wartością tego regio-
nu jest niewątpliwie znana na całym 
świecie, unikatowa przyroda. Dolina 
Baryczy to jedyna w swoim rodzaju 
mozaika stawów, lasów, łąk, pól i mo-
kradeł, przetykana małymi miasteczkami  
i wioskami, z dobrze zachowaną lokalną 
architekturą - mówi Mirosław Kordiak, 
prezes gminnego koła PTTK w Pawło-
wicach, organizator wyjazdu.

Na obszarze Doliny Baryczy znaj-
duje się największy w Polsce ornito-
logiczny rezerwat „Stawy Milickie” 
– prawdziwy ptasi raj o powierzchni 
ponad 5000 ha. Stawy Milickie to 
również największy kompleks stawów 
rybnych w Europie i 800 lat tradycji 
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hodowli ryb.
22 rowerzystów pokonało wiele 

kilometrów między lasami i stawami 
Doliny Baryczy. Podziwiano m.in. 
kompleks stawów „Potasznia”, Wieżę 
Ptaków Niebieskich w Grobownicy  
i groblę w Rudzie Milickiej.  Z kolei 
w Miliczu rowerzyści mogli zwiedzić 
rynek i kościół św. Andrzeja Boboli, 
znany również jako jeden z 6 kościo-
łów łaski. Duże wrażenie wywarł 
na wszystkich olbrzymi dąb „Jan”,  
mający aż 8,25m obwodu. Będąc 
w dolinie słynącej z hodowli ryb, 
uczestnicy wycieczki nie mogli sobie 
odmówić skosztowania lokalnych 
przysmaków. 

Start znajduje się 
na terenie siłowni na świeżym powie-
trzu przy ul. Kruczej w Pawłowicach 
Osiedlu. Zostanie tam umieszczona 
tablica z opisem tras i instruktażem, 
jak ćwiczyć przed  rozpoczęciem wę-
drówki. Miłośnicy pieszych wędró-
wek będą mogli tam wykonać roz-
grzewkę. Z myślą o ich potrzebach 
zakupiono trzy nowe urządzenia, 
które pomogą im rozciągnąć mięśnie  
i przygotować je do kilku – czy kil-
kunastokilometrowego marszu.  Są 
to: orbitrek, piechur i wioślarz.

Najłatwiejsza trasa oznaczona 
jest kolorem zielonym i liczy so-
bie 5 kilometrów. Prowadzi przez 
centrum Pawłowic, ul. Słowików  
w Pniówku oraz pobliskie tereny 
leśne. Trasa czerwona o średnim 
stopniu trudności wiedzie ulicami 
Pawłowic do Kolonii Golasowickiej 
i z powrotem deptakiem na osiedle. 
Piechurzy muszą pokonać 10 kilo-
metrów. Najdłuższa, bo 15-kilome-
trowa trasa, oznaczona została kolo-
rem czarnym. Wybierając ten szlak 
przejdziemy osiedlowym deptakiem 
do parku przy ul. Zjednoczenia, na-
stępnie ul. Górką, ul. Wyzwolenia do 
źródełka i polną drogą wyjdziemy aż 
na ul. Pszczyńską w Warszowicach. 
Stamtąd wrócimy ul. Kościelną do 
miejsca startu. 

Na wyznaczenie tras i odpowied-
nie oznakowanie gminie udało się 
pozyskać dofinansowanie z Lokalnej 

Ostatni dzień rowerowych wojaży 
przyniósł znaczne pogorszenie pogo-
dy i spadek temperatury do zaledwie  
3 stopni Celsjusza. Jednak dzielni 
rowerzyści nie poddali się i wyruszyli  
w trasę wokół gminy Twardogóra. Ni-
ska temperatura zmusiła ich do skró-
cenia dystansu do 40 km, co i tak przy 
takich warunkach uznano za sukces. 
Tego dnia przy wieczornym ognisku 
przyszedł czas na podsumowanie  
i plany na kolejne wyjazdy. 

Podczas wycieczki, w ciągu 3 dni 
pawłowiczanie pokonali na rowerach 
około 200 km! Udało im się zniszczyć 
dwie rowerowe felgi, urwać jeden 
pedał i przebić jedną dętkę, ale i tak 

wszyscy uczestnicy miło wspominają 
ten majowy weekend. - Korzystając  
z okazji chcemy jeszcze raz podziękować 
Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełsto-
wie, a szczególnie pani Elżbiecie Gorze-

lańczyk za wspaniałe przyjęcie naszej 
grupy – dodaje prezes koła. 

Informacji o kolejnych planowa-
nych wyjazdach należy szukać na 
www.pttk.pawlowice.pl. 

Otwarcie tras 
nordic walking

Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”. Trasy 
do nordic walking powstają równo-
cześnie w 7 gminach wchodzących 
w skład Grupy.  – Wyznaczając trasy 
staraliśmy się ominąć najbardziej ru-
chliwe drogi – mówi Wojciech Ba-
zgier, kierownik Referatu Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Urzędu Gmi-
ny.  – Trasy w dużej części prowadzone 
są wzdłuż pól i zagajników leśnych. 

Uroczyste otwarcie tras odbę-
dzie się 7 czerwca o godz. 15.00 
w miejscu startu, a więc na terenie 
siłowni na świeżym powietrzu 
przy ul. Kruczej. 

Warto w tym dniu tutaj przyjść, 
bo na amatorów ruchu na świeżym 
powietrzu czekają upominki. Pierw-
sze 50 osób, które zapiszą się na 
marsz, otrzymają pamiątkową ko-
szulkę. 50 zawodników będzie mogło 
bezpłatnie wypożyczyć kije. Zapisy 
do udziału w marszu przyjmowa-
ne będą w dniu otwarcia od godz. 
14.30. Uczestnicy marszu otwarcia 
przejdą 5-kilometrową trasę wraz  
z instruktorem, który przeprowadzi 
rozgrzewkę, naukę „chodzenia z ki-
jami” oraz doradzi jakie wybrać kije.

Na marsz można zabrać dzieci. 
Przygotowano dla nich blok zabaw, 
które będzie prowadziła maskotka 
LGR „Żabi Kraj”. Wszyscy uczestni-
cy marszu otrzymają wodę, kawę, 
herbatę oraz ciepły posiłek. 

Sabina Bartecka

Dokładnie 98 maturzystów zda-
wało 5 maja obowiązkowy pisem-
ny egzamin z języka polskiego na 
poziomie podstawowym. Pierwsze 
wrażenia? Średnio trudne pytania - 
mówili maturzyści z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Pawłowicach. 

- Było „Wesele” i „Potop”, ale pytania 
nie były trudne. Można było na nie od-
powiedzieć, nawet nie czytając lektury. 
Nie trzeba było bowiem odwoływać 
się do całości utworów, ale do frag-
mentów – mówi Kamil Kalwasiński.  
A konkretnie chodziło o porówna-
nie stanowiska Gospodarza i Poety  
w „Weselu” Stanisława Wyspiańskie-
go wobec możliwości powstańczych 
Polaków oraz ich poglądy na poezję 
narodową. Drugim tematem do 
wyboru było kwestia zachowania  
i stanów emocjonalnych uczestni-
ków spotkania Andrzeja Kmicica  
z księciem Bogusławem Radziwiłłem 
w „Potopie” Sienkiewicza, cytowane-
go w arkuszu egzaminacyjnym.

Matury: pytania dla jednych 
>&$;�<��;?�����'�����>�<

Rozwiązujący test na poziomie 
podstawowym maturzyści musieli 
także m.in. odpowiedzieć na pytania 
do zamieszczonego w arkuszu tekstu 
o miłości, w którym cytowano frag-
menty utworów Platona, Cypriana 
Kamila Norwida i ks. Jana Twar-
dowskiego.

Więcej trudności sprawił uczniom 
egzamin z matematyki. – Pytania 
nas zaskoczyły, bo różniły się od tych 
z poprzednich matur – mówi Jakub 
Tobiczyk. - Nie spodziewałam się na 
poziomie podstawowym zadań ze stereo-
metrii oraz prawdopodobieństwa. Poza 
tym, jak ktoś się uczył, to z pozostałymi 
pytaniami powinien sobie poradzić.

Najłatwiejszy okazał się egzamin 
z języka angielskiego. – Z angielskiego 
powinienem mieć 100 proc. Słuchanie ze 
zrozumieniem było proste, pytania za-
mknięte również – mówi maturzysta. 

Maturzyści muszą przystąpić do 
trzech egzaminów pisemnych - z ję-
zyka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego; wybrać można 
między: angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim 
i włoskim. - Po raz pierwszy w historii 
szkoły odbędzie się egzamin z języka 
włoskiego. Chęć zdania egzaminu z tego 
przedmiotu, który nie jest nauczany  
w naszej szkole, zgłosiła jedna uczennica 
- mówi Jacek Kowol, dyrektor ZSO 
Pawłowice. - Jeden uczeń będzie też 
zdawał maturę z informatyki. Z przed-
miotów  dodatkowych najczęściej jednak 
wybierane były geografia i biologia. 

Maturzysta można wybrać  do 
sześciu przedmiotów dodatkowych. 
Zdaje je na poziomie podstawo-
wym lub rozszerzonym. Maturzyści  
w całym kraju piszą takie same testy. 
Następnie ich prace są kodowane. 
Sprawdzać je będą egzaminatorzy  
z okręgowych komisji egzaminacyj-
nych. Prace z Pawłowic trafiły do 
Sosnowca i Będzina.  

Wyniki matur uczniowie poznają 
27 czerwca. bs
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Pozyskanie relikwii to owoc sta-
rań księdza proboszcza Damiana 
Krosnego. Uroczystego wprowadze-
nia relikwii do kościoła dokonał abp 
Mieczysław Mokrzycki, sekretarz 
papieski w latach 1996 - 2007, me-
tropolita lwowski obrządku łaciń-
skiego, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Ukrainy. Zacnego gościa 
powitali przedstawiciele repatrian-
tów z Kresów Wschodnich, miesz-
kający w Warszowicach: Franciszek 
Rawski i Genowefa Pękal. W 1944 
roku mieszkańcy wsi Stanisłówka 
zostali przymusowo wysiedleni ze 
swoich domostw. Niektórzy z nich 
zamieszkali w Warszowicach. Wy-
jaśnijmy, że wysiedlenie Polaków  
z Kresów Wschodnich (1944–1946) 
w nowe granice Rzeczypospolitej 
Polskiej było największą (obok 
wileńskiej) operacją przesiedleńczą 
dokonaną na terenie dawnych wo-
jewództw wschodnich.   

W dniu uroczystości kościół  
w Warszowicach był pełen. Tłumy 
wiernych, ale też przedstawicie-
le władz gminy z zastępcą wójta 
Markiem Lucjanem, oraz duchowni 
uczestniczyli w tym wyjątkowym 
wydarzeniu. Do Warszowic przyje-
chał wspomniany abp Mieczysław 
Mokrzycki, jego kapelan ks. Andrzej 
Lehowicz, ks. infułat Józef Pawliczek 
– wikariusz generalny archidiecezji 

Relikwie 
����������������
w Warszowicach!

lwowskiej oraz pochodzący z War-
szowic, ks. Antoni Bartoszek, eme-
rytowany proboszcz w Łaziskach 
Górnych.          

Wprowadzenie relikwii to ważny 
dzień dla warszowickich wiernych, 
jednak jak mówił w trakcie homilii 
abp Mieczysław Mokrzycki, chcąc re-
alizować testament papieża, musimy 
żyć zgodnie z Dekalogiem. - Tak jak 
człowiek odczuwa głód pożywienia, tak 
Ojciec Święty odczuwał głód obecności  
i bliskości Boga. Ojciec Święty nigdy nie 
żałował czasu na modlitwę – mówił 
podczas mszy. 

Zdaniem byłego sekretarza św. 
Jana Pawła II całe życie papieża Po-
laka było modlitwą. - Zaczynał od 
niej swój dzień. Jeszcze przed poran-
ną toaletą, leżąc krzyżem w swojej 
sypialni, odmawiał cząstkę różańca. 
Potem szedł do kaplicy na rozmyślanie  
i modlitwę brewiarzową przed mszą 
św. Każdą chwilę wykorzystywał na 
modlitwę. Kiedy przechodził czy prze-
jeżdżał na audiencję, zawsze trwał  
w milczeniu, nie można było mu przery-
wać, rozmawiać z nim, bo wiedzieliśmy, 
że się modli – mówił.

Relikwiarz umieszczono w bocz-
nej kaplicy tuż pod obrazem Jezusa 
Miłosiernego. Wierni mogą modlić 
się w swoich intencjach na przygo-
towanym klęczniku.

Sabina Bartecka
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8 maja, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Pawłowicach zaprosiła 
gimnazjalistów do udziału w kon-
kursie, w którym mogli wykazać się 
znajomością lektur oraz informacjami 
z języka polskiego. Przy czym kon-
kurs nie różniłby się od innych tego 
typu, gdyby nie jego nowoczesna 
formuła. Uczniowie odpowiadali na 
pytania, grając w gry planszowe,  
w których żywmy pionkami byli wy-
typowani koledzy. – To właśnie ja by-
łam pionkiem w naszej drużynie – mówi 
z uśmiechem Karolina Szymańska  
z Gimnazjum nr 1. – Koleżanki rzucały 
kostką, a ja przesuwałam się po planszy. 
Pod poszczególnymi numerami ukryte 
były pytania.

Trzeba było znać „Hobbita”, „Ze-
mstę” oraz „Małego Księcia”, ale też 
recytować wiersze i śpiewać piosenki. 

Gra planszowa  
��+'�'=��
pionkami

Dzięki temu drużyny w trakcie rywa-
lizacji mogły wykorzystać posiadaną 
wiedzę, a także wykazać się wyobraź-
nią i kreatywnością.   

Najwięcej punktów zdobyła repre-
zentacja Gimnazjum nr 1 w Pawło-
wicach w składzie: Martyna Ferfecka, 
Daria Apel, Karolina Szymańska i Ka-
tarzyna Lenik. Drugie miejsce zajęły 
uczennice Gimnazjum nr 2: Wiktoria 
Bandura, Natalia Lubecka, Barbara 
Przybyła oraz Jagoda Tąta, a trze-
cie gimnazjalistki z Pielgrzymowic: 
Patrycja Puzoń, Dominika Świderek, 
Patrycja Kowalska i Dawid Lolo.

Ostatnim punktem programu były 
występy artystyczne. Gimnazjum nr 
1 zaprezentowało zabawny i dyna-
miczny spektakl oparty na fragmen-
tach „Dziadów”. 

Sabina Bartecka
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W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia 
naszej gazety. Z tej okazji przygotowaliśmy 
konkurs dla czytelników. Kartki z odpowiedzia-
mi należy wrzucać do skrzynek znajdujących 
się w Gminnym Ośrodku Kultury i w Gminnej 
Bibliotece Pu-

blicznej. Wśród osób, które odpowiedzą pra-
widłowo na pytania, rozlosujemy bezpłatną 
prenumeratę naszego czasopisma oraz atrak-
cyjne nagrody, m.in. odkurzacz i żelazko.

Pytania konkursowe nr 4
1) Ile kosztował pierwszy płatny numer „Gminnych Racji”?

2)W ilu punktach na terenie gminy sprzedawana jest gazeta?  

nnych
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Imię i nazwisko 

tel.
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Spotkania z Folklorem
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Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, zapraszamy do udziału  
w spotkaniu z folklorem, które odbędzie się w Pielgrzymowicach. 
Impreza ma charakter konkursu, w którym młodzi ludzie rywalizują  
w śląskiej godce i pieśniczce. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 
do 16 maja w SP Pielgrzymowice.

Biesiada z okazji Dnia Matki
�������������$�4/$@�������=������2�.����

KGW Pniówek oraz GOK Pawłowice zapraszają na biesiadę z okazji Dnia 
Matki, która odbędzie się w Domu Ludowym w Pniówku. W programie: 
występ zespołu „Bajtel” z Warszowic, program biesiadny w wykonaniu 
Krzysztofa Zaremby, pokaz florystyczny oraz poczęstunek. Informacje 
i zapisy u p. Reginy Budzińskiej, tel. 509 329 827. 

Spotkanie w Klubie Seniora
�O�����������$�4A$���������� ��
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Zapraszamy seniorów oraz panie z KGW Pawłowice na wspólne świę-
towanie Dnia Matki. Seniorzy przy słodkim poczęstunku będą mogli 
posłuchać zespołu „Strumień”, a po występie wraz z florystką będą 
tworzyć bukiety kwiatów. Szczegółowe informacje i zapisy pod nu-
merem tel. 887 577 535. 
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Zapraszamy wszystkie dzieci, które uczęszczają do Ogniska Muzycz-
nego oraz uczestniczą w zajęciach artystycznych prowadzonych przez 
Gminny Ośrodek Kultury, do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka. 
W tym roku spotkamy się pod hasłem „Superbohaterowie wygrywają”. 
Przygotowaliśmy dla was superkonkursy, superzabawy i supernagro-
dy. Spotkamy się w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu, 2 czerwca 
o godz. 16:00. Bądźcie koniecznie. Będzie super! 

`�*><?����H>$*<
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W tym roku Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Bajtel” obchodzi 
jubileusz 25 - lecia istnienia. Aby uczcić ten fakt, 10 czerwca odbędzie 
się koncert dla założycieli, wszystkich instruktorów oraz byłych człon-
ków zespołu. 

Festiwal teatralny 
4���������������$�9$���������82���4���2���������"

W auli „Przylądek talentów” w Pawłowicach odbędzie się Festiwal Te-
atralny „O rękawiczkę Melpomeny”. Do udziału w przeglądzie zapra-
szamy szkolne i przedszkolne grupy teatralne z terenu gminy Pawłowice 
i okolicznych miejscowości. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca.  

Przedstawienie dla dzieci: 
„O kocie Psocie”
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Kot Psot żyje wśród rodziny i przyjaciół. Chociaż niczego mu nie brakuje 
nie docenia tego, co ma. Za sprawą Czarnoksiężniczki popada w wielkie 
tarapaty. Jak uda mu się ocalić skórę, kto zaopiekuje się się najmłod-
szymi kociętami i do czego Czarnoksiężniczka chciała wykorzystać 
Psota - zobaczycie podczas spektaklu. Przedstawienie jest adresowane 
do najmłodszych dzieci. Dorośli płacą 10 zł, dzieci mają wstęp wolny. 

KULTURA
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W tych placówkach będzie można skorzystać 
z bezpłatnych badań i porad:

• badanie poziomu cukru we krwi, 
• pomiar ciśnienia tętniczego,
• pomiar wagi ciała,
• materiały i porady dotyczące zdrowego żywienia,
• badanie krwi w zakresie określania poziomu cholesterolu (HDL, 

LDL, trójglicerydy) dla osób, które ukończyły 30 lat,
• badanie krwi w celu wczesnego wykrycia schorzeń tarczycy dla 

osób, które ukończyły  30 lat,
• bezpłatne profilaktyczne badanie krwi w zakresie określenia 

poziomu PSA dla mężczyzn, którzy ukończyli 40 lat, 
• bezpłatne badanie w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego 

dla osób, które ukończyły 45 lat, 
• bezpłatne badania profilaktyczne w celu wykrycia nowotwo-

rów (raka jelita grubego, raka wątrobowokomórkowego, raka 
trzustki, raka żołądka, raka płuc, raka rdzeniastego tarczycy, 
raka szyjki macicy, raka prostaty, raka pęcherza moczowego) 
dla osób, które ukończyły 35 lat. 

Wszystkie badania i porady dla mieszkańców gminy są bezpłatne!
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Wolonta r iusz e  dz i a ł a j ą cy  
w trzech grupach: „Symbioza”, 
„Spinacz” i „Wyobraźnia” pod okiem 
doświadczonych kucharek uczą się 
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gotować.
W kuchni  Domu Kul tury  

w Pawłowicach Osiedlu panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich (KGW Pniówek 
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- Regina Budzińska, KGW Pawłowice 
- Regina Stanieczko, KGW Studzion-
ka - Janina Waleczek) wprowadzają 
młodzież w świat nowych smaków, 
zapachów i przepisów.

Dzięki warsztatom kulinarnym, 
prowadzonym przez GOK Pawło-
wice, młodzież zdobywa pierwsze 
kulinarne doświadczenia. Podczas 
comiesięcznych spotkań młodzi lu-
dzie pomagają przygotować menu 
złożone z dwóch dań i deseru, uczą 
się sztuki dekoracji stołu, nakrycia 
i oryginalnego podania potraw. 
Finałem spotkań będą popisowe 
dania każdej grupy, których smak  
i estetykę podania ocenią zaproszeni 
szefowie kuchni i przybyli goście. 

Wkładkę z przepisami dołączymy 
do jednego z wydań gazety, aby 
nasi czytelnicy mogli samodzielnie 
w domu wykonać smakowite dania 
naszych kucharek. bs  

Trudno było pomiędzy nimi się 
przecisnąć. Jedni stali, inni siedzieli, 
jeszcze inni kucali pod ścianą, ale 
najwięcej osób po prostu leżało na 

Sztuka malowania 
martwej natury
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podłodze, trzymając w ręce swój 
atrybut, a więc przede wszystkim 
ołówek, czasem pędzel lub pastele. 
Na konkurs „Malujemy z natury” 

organizowany przez GOK Pawłowice 
przyjechali z różnych miejscowości: 
Żor, Jastrzębia - Zdroju i Suszca.      

Zadaniem uczestników konkursu 
było wykonanie pracy plastycznej 
będącej kompozycją przedmiotów 
użytkowych, kwiatów, owoców, 
naczyń, itp. Zaaranżowano 7 wysp  
z martwą naturą. Każdy mógł wy-
brać odpowiednią dla siebie, zwłasz-
cza, że technika i format prac były do-
wolne. – Wspaniały konkurs – mówiły 
Danuta Kwidzińska i Józefa Wolanin 
z Jastrzębia – Zdroju, uczestniczki 
zajęć Uniwersytetu III Wieku. – Je-
steśmy amatorkami, zakochanymi  
w malarstwie. Malowanie jest najlepszą 
receptą na smutek i depresję. W zupełno-
ści zastępuje wizytę u psychologa.

Konkurs trwał 4 godziny. Jego 
wyniki zostaną opublikowane na 
stronie internetowej GOK Pawło-
wice. – Dla mnie najważniejsze jest 
to, że konkurs ma już swoich stałych 
uczestników, że osoby w różnym wieku 
tak chętnie sięgają po farby i oddają się 
sztuce – mówi Agnieszka Kornas – 
Wiśniewska, instruktorka plastyczna 
i organizatorka konkursu. bs

- NZOZ „Remedium” S.C.– Pawłowice, ul. Górnicza 14A
- NZOZ „ARTIMED” – Golasowice, ul. Korczaka 6
- NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. – Pawłowice, ul. Krucza 12
- NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12
- NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. – Krzyżowice, ul. Ligonia 48

zdj. bs
zdj. bs



Racje Gminne 9

SPORT

TABELE LIGOWE

 ,������ -��� ������ .
�����
��������	
��������� ��� ��� �����

������������������ ��� ��� ����!

"��#$�����%�$�����%��&�� ��� �'� '����

'���������($��&��)*+�&����$,� ��� '!� '"��!

���%-������%�$�����%��&�� ��� '�� '"���

/�����%������������0�1���� !*� (!� ')2' 
���.����//�������$� ��� '�� '��"�

���#0���//�	���
��� ��� '1� ���"'

� ,������ -��� ������ .
�����
���.����	�$�
+�� ��� '1� '����
���%&+��������2��3�4+��� �!� "!� ���"�
"��5��46������$�
��� ��� "�� '"���
'��(��&����04�$7� �!� "�� �'��"
����6�8����9$:�
+�����$� �!� "'� '"���
���%&+��������-�7�
+�$�(�$���$� ��� ""� "����
)��3�
�4������5
��������  6� !7� (+2'7
���;-��-�7�
+�$�*�&$� ��� �'� �����
!��%$�����%�$���� ��� ��� ���'�
�1��;-��.�3��
$� ��� �!� ���"�
����5�
��.�3��
���� ��� ��� �����
����<�������=�>����� �!� �"� �����
�"��?��8��$��/�$:��� �!� �� �����

 ,������ -��� ������ .
�����
���9���
�@�������$� �1� ��� �'���
���;-��AB���)���.�
�
+�+,� �1� �1� �"��1
"��C��0���(+�+� �1� ''� '���1
'��9D?�?+��+� �1� "�� ���"'
���;-��(��&��(�$���� �1� "�� '��""
���;-���0�
�$���$� �1� �!� '"�"!
���@E(�$�@����
����$�)?+��+,� �1� ��� �"���
���;-����������$� �1� ��� "1�"�
!��;-�����
�&�����$�9���8� �1� �'� "��"�
�1��;-��#0��&����$�F������$� �1� �"� "��"�
����	
�6���-�+�+� �1� �"� ���'�
����;-��	
������ �1� �"� �!���
�"��;$�����-�:���� �1� ��� �1�'�
 (�����%���88����������0�1���� !+�   � !*2))

 ,������ -��� ������ .
�����
���-�06�7����//��0�
$�� �'� "�� "���!
���@���$��$��#��������$� �'� ��� "1���
"������$4���?+��+� �'� ��� "����
'��;-��(��&��*�&�� �'� �"� "'�"1
�������	�$&4�G�B���� �'� ��� ����1
���;-��C�+�$�� �'� ��� "'�"'
���	
�����.���$�� �'� ��� �1���
���.�������*���
+�
$�
$� �'� �"� �����
!��9D?�//�?+��+� �'� ��� �1�"�
 +��9�3��
��4�����  (� 7� ! 2((

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA
(MISTRZOWSKA)

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW

KLASA A, GRUPA TYCHY

KLASA B, GRUPA TYCHY
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KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

Pływacy z Pawłowic pozostawili 
w tyle m.in. kluby z Chorzowa, 
Tychów, Tarnowskich Gór, Gliwic, 
Bytomia i Rybnika. 

Podczas zawodach w Radlinie 
brąz zdobyła Oliwia Biernat, płynąc 
stylem klasycznym na dystansie 
50 m. Sztafeta dziewcząt 4 x 50 
m stylem zmiennym zajęła drugie 
miejsce. - Nasi zawodnicy zajęli wiele 
dobrych, punktowych miejsc, bijąc wła-
sne rekordy życiowe – mówi Grzegorz 
Uryga z UKs aQuatica. - Serdecznie 
gratulujemy zawodnikom i trenerowi.
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Trzy dni później, na basenie  
w Knurowie, do  rywalizacji przy-
stąpili pływacy rocznika 2004. Dzie-
sięciolatkowie w łącznej klasyfikacji 
klubów śląskich również zajęli dru-
gie miejsce na 20 sklasyfikowanych 
klubów. Świetny start zaliczyła Bal-
bina Sikora, która zdobyła pierwsze 
miejsce w konkurencji 100 m stylem 
zmiennym oraz drugie miejsce - 50 
m stylem motylkowym. 

Dwa krążki zdobyły nasze szta-
fety: złoty wywalczyły dziewczęta,  
a brązowy chłopcy. - Warto podkre-

ślić, że indywidualnie nasi zawodnicy 
w całym cyklu ligi klubów śląskich 
spisali się znakomicie – zaznacza 
Grzegorz Uryga.

Wśród dziewczyn najlepsza oka-
zała się Balbina Sikora, zdobywając 
pierwsze miejsce, na dziewiątym 
miejscu uplasowała się Weronika 
Janecka, dwunasta była Martyna 
Kisielewska, dziewiętnasta - Joanna 
Jędryka. Chłopcy zajęli następujące 
miejsca: Kacper Wysocki (ósme), 
Bartek Haspert (jedenaste), Kacper 
Konieczny (trzynaste), Aleksander 
Raciborski (siedemnaste). W kon-
kurencji dziewczyn, jak i chłopców 
zostało sklasyfikowanych ponad 90 
zawodników i zawodniczek. W sta-
tystyce medalowej całego cyklu Ligi 
Klubów Śląskich 2004 nasi zawodni-
cy zajęli drugie miejsce, zdobywając 
13 medali (3 złote, 7 srebrnych  
i 3 brązowe). Lepszy wynik uzyskał 
tylko SIKRET Gliwice z 17 medalami 
na koncie. 

- Podsumowując znakomite występy 
naszych najmłodszych zawodników 
z niecierpliwością i ogromną nadzieją 
czekamy na mistrzostwa Śląska po-
szczególnych roczników, w których, 
mam nadzieję zdobędziemy wiele me-
dali - dodaje.

Gratulujemy!
Sabina Bartecka

W mityngu startować będą 
uczniowie wszystkich szkół podsta-
wowych i gimnazjów naszej gminy 
oraz zaproszeni goście z zagranicy. 
Do Pawłowic przyjadą młodzi spor-
towcy z Karviny w Czechach, Szen-
dro na Węgrzech (partnerzy SP Piel-
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Mityng Sportowy

o godz. 9.00 równocześnie w trzech 
miejscach. Sportowcy będą m.in. 
biegać przez przeszkody, rzucać 
oszczepem, skakać w dal oraz grać 
w piłkę nożną, koszykówkę i siat-
kówkę. Rozgrywki odbywać się będą 
na boiskach szkolnych w Pielgrzy-
mowicach i Golasowicach oraz na 
terenie Gminnego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach. 

Po zakończonych zawodach spor-
towych o godz. 18.00 odbędzie się 
spotkanie integracyjne wszystkich 
zawodników w Domu Kultury 
w Pawłowicach - Osiedlu. Podczas 
wizyty w Pawłowicach zagraniczni 
goście zwiedzą także nasza gminę 
i pobliskie miejscowości. 

Wręczenie nagród uczestnikom 
Mityngu odbędzie się w sobotę, 24 
maja o godz. 16.00 na pawłowickim 
rynku, podczas Dni Gminy Pawło-
wice. Zapraszamy do kibicowania!

- Po 12 latach użytkowania tablica 
zużyła się i nie wyświetlała już wszyst-
kich komunikatów – mówi Bożena 
Wróbel, dyrektor GOS Pawłowice. 

Nowa tablica jest nowocześniejsza 
i umożliwia wyświetlanie większej 
ilości komunikatów. W czasie rozgry-
wek pojawiają się na niej informacje 
o nazwach drużyn, czasie gry, ale 
też widoczny jest pasek z komuni-
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katami, potrzebnymi adresami czy 
reklamami.      

Oprócz tablicy, na boisku zostały 
przeprowadzone również naprawy. 
Przeprowadzono remont dachu 
budynku zaplecza sportowego oraz 
przycięto rosnące przy boisku drze-
wa. Od strony boiska ze sztuczna 
nawierzchnią wymieniono piłko-
chwyty. bs

Turniej przedszkolaków zorga-
nizowało Stowarzyszenie Szachowe 
Gminy Pawłowice. W zawodach 
wzięło udział 21 dzieci. W grupie 
czterolatków najlepsza okazała się 
Weronika Olencka, drugi był Kamil 
Cieśla, a trzeci Kamil Chmiel. Kolej-
ne miejsca zajęli: Tomasz Zieleźnik, 
Klaudia Pędrak, Wiktor Kiełkowski, 
Oskar Janota, Hanna Okularczyk  
i Tymoteusz Szczepek.

Szachy w przedszkolu 
w Golasowicach

W grupie starszej triumfował 
Bartosz Stachowicz, drugie miejsce 
zajął Błażej Folwarczny, a podium 
uzupełniła Julia Kotorc. Za nimi upla-
sowali się: Antonina Skrobol, Oliwia 
Stuchlik, Alicja Wożgin, Dawid Omy-
ła, Wiktor Matula, Mateusz Pryszcz  
i Weronika Kuriata.

Oprócz turnieju szachowego roz-
strzygnięto konkurs na najładniejszy 
plakat ukazujący figury szachowe. 
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grzymowice), Tepliczki nad Wagiem 
na Słowacji (partner ZSP Krzyżowice) 
oraz z Timisoary w Rumuni (partner 
Gimnazjum nr 1 Pawłowice). Łącznie 
w rozgrywkach sportowych weźmie 
udział 250 osób! 

Mityng rozpocznie się 23 maja 
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Ostatni mecz rundy mistrzow-
skiej na własnym boisku

24 maja, GKS Pniówek ‚74 Paw-
łowice rozegra u siebie ostatni mecz 
rundy mistrzowskiej III ligi. Na  boisku 
w Pawłowicach nasi piłkarze podejmą 
klub z Częstochowy. Mecz ze Skrą 
rozpocznie się o godz. 17.00. 

Pozostałe do zakończenia rozgry-
wek trzy kolejki piłkarze zagrają na 
wyjeździe. 31 maja czeka ich mecz 
z Górnikiem Wesoła z Mysłowic,  
4 czerwca z Ruchem II Chorzów,  
a 7 czerwca z Piastem Gliwice.
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W grupie młodszej zwyciężył Wiktor 
Kiełkowski, a w grupie starszej Alicja 
Wożgin. 

Wszyscy uczestnicy turnieju  
i konkursu otrzymali nagrody rze-
czowe, a najlepsi dodatkowo puchary.

Turnieje szachowe 
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Stowarzyszenie Szachowe Gmi-

ny Pawłowice organizuje turniej 
szachowy dla wszystkich chętnych. 
Startowe: 20 zł dorośli, 15 zł ju-
niorzy do 18 lat, 10 zł dzieci szkół 
podstawowych.

�:�����������$�9$5���
!78�2��������

Turniej dla dzieci szkół podsta-
wowych z okazji Dnia Dziecka. 
Przewidziano puchary w 4 katego-
riach oraz około 40 nagród rzeczo-
wych. Każde dziecko otrzyma słodki 
upominek. Startowe 10 zł.

Zapisy do turniejów przez sto-
warzyszenieszachowe@interia.pl, 
tel. 505 487 509 lub w dniu turnieju 
do godz.9.30.
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- Zadanie nr 1 - Wykonanie remontu chodników przy ul. Górniczej 8,9,10
- Zadanie nr 2 - Przebudowę drogi przy ul. Polnej 25, 26
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w cenie 30,00 zł są do odebrania w siedzibie 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach przy ul. LWP 19 od dnia 20.05.2014 r. w godz. 
od 9.00 -13.00. 

Opłaty za specyfikację prosimy dokonać na niżej podany numer konta:
ING Bank Śląski nr konta: 56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.

z dopiskiem ,, Przetarg  na  roboty brukarskie – chodniki ”
lub ,,Przetarg na roboty brukarskie - droga”

Potwierdzenie wpłaty za specyfikację należy przedstawić przy odbiorze specyfikacji. 
Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2014 r. - godz. 13.00 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 27.05. 2014 r. 
• Dla zadania Nr 1 - Przetarg na roboty brukarskie – chodniki o godzinie 10.00
• Dla zadania Nr 2 – Przetarg na roboty brukarskie – droga o godzinie 11.00.
Wszelkich informacji o przetargu udziela dział techniczny SM Pawłowice - tel. 32 449 34 

44 i 32 449 34 45 - w godzinach 9.00 - 13.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach ul. LWP 19, 
ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymieniony zakres robót:
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Telefon dla 
ofiar i sprawców przemocy 

w OPS Pawłowice: 
32/ 47 21 741 wew. 139

739 001 606 
(od poniedziałku do czwartku 

w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od 7.30 do 14.00).

Ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy 

w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

Zatrudnię panią, 
wykształcenie średnie, 

praktyka w handlu, 
dobra znajomość 

komputera, 
tel. 602 55 88 61.

www.zdrowie.
pawlowice.pl

Do wynajęcia: na usługi medyczne i gastronomiczne  
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 12.05.2014 r. podany został do publicznej 

wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, 
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy lokali użytkowych położonych w: 
- Przychodni zdrowia w Golasowicach przy ul. Korczaka 6. Lokal przeznaczony jest na 

działalność związaną z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywnego wpływu na 
świadczone usługi w ramach opieki zdrowotnej. Powierzchnia lokalu wynosi 32,70 m kw.

- Przychodni zdrowia w Krzyżowicach przy ul. Ligonia 48. Lokal przeznaczony na działalność 
związaną z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczone 
usługi w ramach opieki zdrowotnej. Powierzchnia lokalu wynosi 242,61 m kw.

- Pniówku przy ul. Kanarkowej 2. Lokal przeznaczony na działalność związaną z usługami 
gastronomicznymi. Powierzchnia lokalu 484,24 m kw.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Dodatkowych 

informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert 
Stępień, w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 47-56-314.

Podobnie jak w ubiegłym roku, przez cały maj można oddać gruz ceglany i betonowy 
pochodzący z nieruchomości zamieszkałych. Gruz należy wrzucać do kontenerów, które do 
końca maja, będą znajdować się w następujących miejscach na terenie gminy:
• Warszowice – ul. Strażacka, parking przy budynku OSP,
• Krzyżowice – ul. Floriana, w rejonie OSP,
• Pniówek – ul. Krucza, naprzeciw posesji nr 74,
• Pielgrzymowice – obok budynku OSP, w rejonie skrzyżowania ul. Zebrzydowickiej  

z ul. Jasną,
• Jarząbkowice – ul. Rolnicza, naprzeciw budynku OSP

Ponadto przez cały rok dostępny jest kontener w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 a (teren Gminnego 
Zespołu Komunalnego).

Pamiętajmy jednak, że do powyższych kontenerów można wrzucać wyłącznie gruz 
pochodzący z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy. Do kontenerów 
nie można wrzucać popiołu, odpadów biodegradowalnych oraz innych, które są odbierane  
w inny sposób, również w ramach ponoszonej opłaty. Szczegóły dotyczące rodzaju i sposobu 
odbieranych odpadów można znaleźć na stronie www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl.

Pojemniki na gruz

Ostatnie dni zbiórki wielkogabarytów 
Przypominamy mieszkańcom Warszowic, Krzyżowic oraz Pniówka o zbliżającym się terminie 

odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych. Terminy odbioru odpa-
dów są następujące:
• Warszowice – 19 maja,
• Krzyżowice oraz Pniówek – 21 maja

W ramach zbiórki, z terenu nieruchomości zamieszkałych 
odbierane będą m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, meble, opony, odpady budowlane wielkogabarytowe (np. 
stolarka okienna, drzwiowa, styropian, wełna mineralna, umywalki, płyty gipsowo - kartonowe). 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w 2014 roku sprzedaż napojów alkoholowych, obo-
wiązani są do dokonania opłaty II raty za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2014 roku, jeżeli nie 
dokonali wpłaty jednorazowo za cały rok.

Wpłat – w wysokości zgodnej z naliczeniem - można dokonywać w kasie Banku Spół-
dzielczego w Pawłowicach lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Pawłowicach - Bank 
Spółdzielczy w Pawłowicach nr rachunku 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 z dokładnym 
określeniem adresu punktu sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem tel. 32/ 4756316.

Do końca maja II rata za alkohole!
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V Piknik Majowy, który odbył się 
w parku, tradycyjnie zainaugurował 
cykl imprez plenerowych dla miesz-
kańców. Festyn zorganizowany na 
zakończenie długiego majowego 
weekendu okazał się bardzo udany. 
Mieszkańcy licznie przybyli do par-
ku, aby oklaskiwać laureatów Gmin-
nego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. 
– Jest bardzo fajnie, może jedynie trochę 
za zimno, ale przynajmniej świeci słońce  
– powiedział nam Jakub Tokarczyk.  
– My z synem próbujemy rzucać lassem, 
a żona z córkami malują indiańskie 
wzory na drzewie.

Teren Pawłowic opanowali India-
nie, którzy w parku rozbili wioskę 

Jerzy Buzek na 
pikniku w parku

indiańską. W zamian za gościnę  
i ciepłe przyjęcie zaprezentowali tra-
dycyjnie indiańskie tańce i śpiewy. Na 
scenie odbyła się ceremonia szałwii  
i taniec kruka. Pokazy były przepla-
tane występami gminnych zespołów 
Margo i Fantazja oraz piosenkami 
w wykonaniu dzieci, które zostały 
laureatami tegorocznego Gminnego 
Przeglądu Piosenki Dziecięcej. 

Gratulacje młodym wykonaw-
com złożył premier Jerzy Buzek. 
Były przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, razem z Franciszkiem 
Dziendzielem - przewodniczącym 
Rady Gminy Pawłowice, wręczył 
upominki i dyplomy nagrodzonym 

dzieciom. W krótkim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na osiągnięcia gmi-
ny w dziedzinie ekologii. – Gmina 
Pawłowice rozwija się nadzwyczajnie 
– mówił. – Jest wyjątkową miejsco-
wością w województwie śląskim, bo 
dbającą o ekologię i czystość środowiska. 
Macie tutaj niskie bezrobocie i to trzeba 
sobie cenić.   

Premier chętnie rozmawiał  
z mieszkańcami. Na zakończenie 
wizyty w Pawłowicach odwiedził 
jeszcze zabytkowy kościół św. Jana 
Chrzciciela. W tym czasie na scenie 
w parku zagrała gwiazda wieczoru 
- Whiskey River.  

Sabina Bartecka
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