NR

R

11

01 - 15.06.2012 r.
ISSN 1640-8071

KRZYŻOWICE



PIELGRZYMOWICE
PNIÓWEK
WARSZOWICE



Cena:
(w tym 8% Vat)

www.pawlowice.pl
www.gokpawlowice.hg.pl

 


      





JARZĄBKOWICE
PAWŁOWICE

(422)

DWUTYGODNIK GMINY



GOLASOWICE

 
   
strona 2

Zabytkowe auta
i koncerty

zdj. Hanna Blokesz-Bacza

 


od Prezydenta
!"!
Komorowskiego
*" !) &+   ))  ) % )
!   ,  !  .)   /  &0  
1   

  
   

-

! "# $ # 
%&'  
    (   
" 
   &!)

czytaj na stronach 6-7

 !

" # $%&      
  '  '    

   

  

Największa impreza plenerowa w gminie Pawłowice już za nami. Święto gminy, które w miniony weekend odbyło się
w centrum Pawłowic, okazało się wielkim
sukcesem. Dopisała pogoda, było wiele
atrakcji, i jak co roku mieszkańcy gminy nie zawiedli. Zarówno w sobotę, jak
i w niedzielę przybyły tłumy. Podczas dwudniowej imprezy odbył się II Zlot Samochodów Zabytkowych i Amerykańskich,
na scenie przez cały czas prezentowały się
lokalne zespoły, a wieczorem koncertowały
gwiazdy: Gang Marcela, Marcin Daniec
i The Beatlmen. Weekend hucznych atrakcji
zamknął pokaz sztucznych ogni, który
w tym roku wywarł ogromne wrażenie.



Wyróżnienie jest docenieniem dotychczasowej pracy wójta, i ukoronowaniem jego dokonań na rzecz państwa i społeczeństwa. Złoty Krzyż Zasługi
przyznawany jest za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności
lokalnej oraz osiągnięcia w pracy samorządowej. Ustanowiony został
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r.,
jako nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli,
przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną
korzyść Państwu lub obywatelom.
czytaj na stronie 5
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prawie gotowy

z przeznaczeniem na gabinety lekarskie. Po remoncie to się zmieni.
Piętro, które zostało oddzielone i do
którego prowadzi osobne wejście,
zostanie zagospodarowane przez
Gminny Ośrodek Kultury. Będą
się tam odbywać zajęcia Edukacji
Seniorów oraz próby zespołów.
Początkowych planów związanych
z utworzeniem domu dziennej opieki dla osób starszych nie udało się
zrealizować, gdyż nikt nie wziął
udziału w postępowaniu przetargowym. Z kolei na poddaszu mają
być zlokalizowane pomieszczenia,
z których będą mogli korzystać
m. in. zagraniczni wolontariusze.
Budynek ośrodka podlega ochronie konserwatora zabytków, dlatego
jego zewnętrzny wizerunek, poza
dobudowaną częścią, musiał zostać zachowany. W odnowionym
obiekcie jako elementy dekoracyjne
zostaną również wykorzystane przedwojenne piece kaflowe.
Prace związane z rozbudową i modernizacją ośrodka są już na ukończeniu. – Zgodnie z podpisaną umową
wykonawca powinien zakończyć bu-
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Budynek przedszkola będzie bardziej przyjazny dzieciom, bo ozdobią
go postaci zwierząt. Elewacja szkoły zostania natomiast wykonana
w kolorach ceglastym i beżowym.
Obiekty Gminnego Ośrodka Sportu
zachowają swoje kolory, ale zostaną
odświeżone. Prace będą wykonywa-
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ne w okresie wakacji.
Kolorystykę obiektów szkoły
i przedszkola wybrały dyrektorki
placówek na podstawie wizualizacji przygotowanej przez biuro
projektowe z Chorzowa oraz po
konsultacji z instruktorami plastyki
z Gminnego Ośrodka Kultury. bs

na dwupasmówkę oraz skręcania
z dwupasmówki. Nie mówiąc już
o rowerzystach czy pieszych, dla
których taka boczna droga, równoległa do trasy szybkiego ruchu,
jest gwarancją bezpiecznego dotarcia
do celu.
W dalszej kolejności projektowane będą następne odcinki
w kierunku Pawłowic – od ul. Szybowej do ul. Wyzwolenia oraz od ul.
Wyzwolenia do ul. Pszczyńskiej. bs

Nowa siedziba
3!+ AF*&+
Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie przeniósł i swoją siedzibę do budynku przy ul. Tadeusza
Sygietyńskiego 20 w Pszczynie
(dojazd od ul. Szymanowskiego, za
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz internatem
przy Powiatowym Zespole Szkół nr
2 w Pszczynie w prawo).
W związku z przeprowadz-

ką Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie, zmianie ulega
adres oraz numer telefonu tych
placówek. Od 28 maja sprawy są
załatwiane pod nowym adresem:
ul. Korfantego 6, 43-200 Pszczyna
(budynek Zarządcówki), tel. 32
211 20 24.
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Malowanie przedszkola,
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Chodzi o odcinek od ul. Szybowej
do ul. Kościelnej. – Znajdującą się tam
drogę tłuczniową chcemy poszerzyć
i wzmocnić warstwą asfaltu - tłumaczy Tomasz Szatkowski z Urzędu
Gminy. – Będziemy starać się o dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Budowa dróg gospodarczych
przy trasach szybkiego ruchu to
najlepszy sposób na uniknięcie niebezpiecznych wyjazdów z posesji

Ul. Ligonia zostanie
!?&9!

wejść na stronę facebooka http://
www.facebook.com/gminapawlowice, zalogować się, aby mieć dostęp
do wszystkich aktualnych wydarzeń oraz planowanych imprez.

Krótko
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Powstał oficjalny fanpage gminy
Pawłowice na najpopularniejszym
portalu społecznościom – Facebooku. Zachęcamy wszystkich do
kliknięcia „Lubię to!”. Wystarczy

dowę do 28 czerwca. Nie oznacza to
jednak, że ośrodek zdrowia zacznie od
razu funkcjonować. Musimy wykonać
wszystkie odbiory i uzyskać pozwolenie
na użytkowanie obiektu. Zwykle ta
procedura trwa półtora miesiąca – informuje Bogumiła Sitek z Urzędu
Gminy Pawłowice. – Zamierzamy
również zadbać o obejście ośrodka.
Parking oraz drogi dojazdowe zostaną wykonane w ramach inwestycji,
a kolejnym krokiem będzie rewitalizacja parku.
Obecnie przygotowywana jest
dokumentacja istniejącego drzewostanu. – Musimy wiedzieć, które
drzewa trzeba przyciąć, a które będą
musiały zostać wycięte. Będziemy
chcieli dokonać też nowych nasadzeń.
Prace prowadzone będą pod nadzorem
konserwatora zabytków. Część drzewostanu jest bardzo stara i pochodzi
z czasów kiedy ogród była zakładany,
dlatego do nasadzeń będą wybierane
tylko dawne gatunki – wyjaśnia Krystyna Batko.
W tym roku zostanie przygotowana dokumentacja, a w przyszłym
będą realizowane prace. bs



Obecnie ośrodek zdrowia znajduje
się w budynku przy ul. Kruczej. Został tam przeniesiony w ubiegłym
roku, kiedy rozpoczęły się prace
związane z rozbudową i modernizacją placówki. Inwestycja obejmuje
swoim zakresem gruntowną przebudowę. Zabytkowy budynek przy
ul. Zjednoczenia zbudowali w latach
20. XX wieku Reitzensteinowie przedwojenni właściciele ziemscy,
dla których obiekt miał stanowić
tzw. wymówek, czyli miejsce,
w którym zamieszkają seniorowie
rodu po przejęciu zarządzania majątkiem przez młodsze pokolenie.
Prace, które wykonuje firma
SKID z Pawłowic, rozpoczęły się
w lipcu ubiegłego roku. Budynek
wymagał gruntownego remontu,
włącznie z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę, ociepleniem,
dobudowaniem części z osobnym
wejściem na piętro i poddasze użytkowe oraz platformą dla osób niepełnosprawnych i budową parkingu
na 30 miejsc.
W ostatnich latach wykorzystywany był tylko parter budynku

93;<=*&"!>
drogi gospodarcze
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Na początku czerwca planowane
jest zamknięcie sporego odcinka ul.
Ligonia, od drogi do hospicjum do
posesji nr 53. To prawie kilometr.
Objazd zostanie wyznaczony dwupasmówką do Pawłowic, następnie drogą 933 do Jastrzębia i Orlą
w Pniówku. Samochody osobowe
będą mogły także ominąć przebudowywaną drogę jadąc ul. Szkolną
w Krzyżowicach oraz ul. Stawową
w Warszowicach aż do dwupasmówki. – Drogi te przewidziane są jednak dla
samochodów osobowych o tonażu do 3,5
tony. W przypadku pojawienia się większych i cięższych samochodów należy
dzwonić na policję – apeluje Tomasz

Szatkowski z Urzędu Gminy.
Prace wykonywane będą przez
firmę Strabag. Ich zakres obejmuje
wykonanie podbudowy kamiennej
oraz położenie trzech warstw asfaltu. Zostaną zlikwidowane również
zalewiska wody poprzez podniesienie
poziomu jezdni. Droga zostanie dodatkowo wzmocniona na wypadek
wystąpienia szkód górniczych.
Na prace Gmina Pawłowice zabezpieczyła w budżecie 2 mln 600
tys. zł, Powiat Pszczyński – 150
tys. zł. Udało się pozyskać dotację
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości
2 mln 250 tys. zł. Zakończenie in-

westycji planowane jest pod koniec
października, jednak prowadzone
będa starania, aby umożliwić ruch
pojazdów jak najwcześniej. bs
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Odpowiadają przedszkolaki z Warszowic.

Antonia Gajda, 5 lat:
Kocham swoją mamę za to,
że daje mi prezenty. Najczęściej są to lalki. Ostatnio
dostałam lakę, której można zmieniać głowę. Lubię
dawać mamie buziaki i kiedy mama mnie przytula.
Kocham ją najmocniej na
świecie!

Piotruś Niemiec (6 lat):
Moja mama jest bardzo dobra, robi mi jedzenie, także
moje ulubione danie: ziemniaki z kotlecikiem. Pomaga
mi jak muszę nieść coś ciężkiego do garażu lub piwnicy. Swoją mamę kocham
najmocniej na świecie.

Julia Morawiecka (7 lat):
Mama zawsze kupuje mi
jakieś fajne rzeczy, ubrania i zabawki. Cieszę się,
kiedy mogę jej pomóc, na
przykład robić ciasto. Fajnie
jest spędzać czas z mamą.
W Dniu Matki wręczę jej
bukiet kwiatów.

Daniel Gogol, 5 lat: Moja
mama jest bardzo fajna.
Kupuje mi fajne ubrania,
bawi się ze mną w chowanego i w „Stary niedźwiedź
mocno śpi”. Dam jej pudełko z lodami. Chyba się nie
roztopią, bo inaczej zamiast
lodów będzie woda?

Aleksandra Harazin
(6 lat): Kocham ją za to,
że często się ze mną i moją
siostrą bawi. Najbardziej lubimy zabawy w rodzinę lub
w szkołę. Za to wszystko
kupię jej kolczyki i czekoladę – pieniądze wyciągnę ze
swojej skarbonki.

Mateusz Masny, 7 lat:
Kocham moją mamę, bo
kupuje mi ubrania i zabawki, gotuje obiadki. Kocham ją za wszystko. Lubię
z nią przebywać – gramy w różne gry, bawimy
się. Z okazji Dnia Matki
przygotowałem dla niej aż
7 laurek.
Wysłuchała Sabina Bartecka











Matematyczna
„Matnia”
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no-logicznego dla gimnazjalistów pt.
„Matnia”. – Matnia to inaczej sytuacja
bez wyjścia, a my chcemy pokazać, że





„Brandysówka”
ma nowego
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Wyjaśnijmy, że działkę przy
ul. Zjednoczenia wraz z przedwojennym budynkiem kilka lat temu
nabyła Gmina, jak się jednak okazało,
razem ze współwłaścicielem. W maju
na wniosek Gminy sąd zniósł współwłasność i działka ma już jednego
właściciela. Jest nim mieszkaniec
Pawłowic. - Na razie nie chciałbym
jeszcze mówić o planach związanych
z tą nieruchomością. Poczekajmy aż
decyzja sądowa się uprawomocni – powiedział nam Witold Korbela.
Liczymy na interesujące wykorzystanie i odnowienie tego ciekawego
pod względem architektonicznym
budynku.
Sabina Bartecka
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Dotąd w szkole w Pielgrzymowicach funkcjonowały trzy biblioteki:
dla podstawówki, dla gimnazjum
i publiczna dla mieszkańców. Jednak już kilka lat temu w jednym
pomieszczeniu ulokowano biblioteki publiczną oraz dla gimnazjum.
Takie rozwiązanie okazało się korzystne dla czytelników, którzy
zyskali dostęp do większej liczby
woluminów oraz wydłużone godziny otwarcia.
Teraz pojawił się pomysł, aby
do tych dwóch bibliotek dołączyć
jeszcze jedną, a wszystkie ulokować
w obszernym pomieszczeniu szatni
gimnazjum. Do tej pory biblioteka
szkoły podstawowej zajmowała
część izby regionalnej i dysponowała
bardzo niewielką przestrzenią.
Po przeprowadzce zwolni się
nieco miejsca w szkole, która i tak
jest już bardzo ciasna. - W przy-

szłym roku szkolnym przybędzie nam
jeden oddział i w 7 salach będzie się
musiało uczyć aż 10 klas – wyjaśnia
dyrektor Andrzej Pilis. - Od kilku lat
najmłodsze klasy uczą się w naszej
szkole w systemie zmianowym i gdyby
nie przenosiny biblioteki, zmianowość
trzeba byłoby wprowadzić również
w klasach IV – VI.
Po przenosinach biblioteki rozwiązany zostanie również problem
braku świetlicy. – Radziliśmy sobie
jak mogliśmy, wygospodarowując
dla dzieci część stołówki, ale nowe
pomieszczenie przewidziane tylko na
zajęcia pozalekcyjne jest rozwiązaniem
najbardziej korzystnym – uważa dyrektor Andrzej Pilis.
Dlatego na potrzeby świetlicy
zaadaptowana zostanie część szatni.
Biblioteki i świetlica będą miały do
swojej dyspozycji prawie 120 m
kw. bs

Wandale w parku
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Efekt chuligańskich wybryków
to zniszczone kosze na śmieci, wyrwane z klucza wiolinowego bratki
oraz pęknięta szyba w tabliczce
znajdującej się przy słupie granicznym. Sprawcy zostali nagrani przez
kamery znajdujące się w parku,
więc żaden wandal nie pozostanie
bezkarny. Sprawcy dewastacji odpowiedzą za swój czyn przed sądem
i będą musieli ponieść koszty związane z naprawą zdewastowanego
mienia.
- Apelujemy do mieszkańców widzących akty wandalizmu i rozboje,
aby szybko reagowali na niszczenie
mienia publicznego i natychmiast
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powiadamiali policję – mówią stróże
prawa. – Tylko wspólne działania
pomogą walczyć z wandalizmem
w całej gminie.
Zachowanie chuliganów bardzo
denerwuje spacerowiczów. - Jestem
wręcz oburzony tym, że wychodząc
z dzieckiem na spacer, muszę patrzeć
jak niszczone są oazy zieleni w Pawłowicach i takie piękne miejsca - mówi
pan Zdzisław, mieszkaniec Pawłowic. - Nie jestem w stanie zrozumieć,
co kieruje tymi młodymi ludźmi, który
przychodzą tu i niszczą to, co powinno
służyć nam wszystkim.
No właśnie!
Sabina Bartecka

Racje Gminne
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18 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach odbyła
się II edycja konkursu matematycz-

w matematyce zawsze można znaleźć
rozwiązanie problemu – wyjaśniają
organizatorki Izabela Daniluk i Dorota Marek.
Konkurs składał się z trzech części.
Uczniowie rozwiązywali zadania
matematyczne, zmierzyli się z zagadkami logicznymi i tangramami
oraz pochodzącą z Chin grą mahjong.
Najwięcej punktów zdobyła dwuosobowa reprezentacja Gimnazjum
nr 2 w Pawłowicach. – Udało nam się
wygrać, bo tworzymy zgrany zespół.
Michał jest świetny z matematyki – jest
laureatem wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego – uważa Szymon
Młocek. – A kolega potrafi logicznie myśleć – rewanżuje się Michał Bochnak.
Drugie miejsce zajęli gimnazjaliści z Mszanej, zaś trzecie z Mnicha.
Nagrodami były bony pieniężne. bs

Jedna biblioteka
zamiast trzech



Piotruś Godziek (7 lat):
Kocham moją mamę, bo
mi pomaga. Jak czegoś nie
umiem zdjąć, to zawsze
mogę na nią liczyć. Bawi
się ze mną autkami oraz
w szkołę. Zrobię jej kolczyki
z papieru. Myślę, że będzie
się cieszyć.

$





Karolina Lala, 4 lata:
Kocham swoją mamę za
to, że się mną opiekuje.
Gotuje mi obiadki. Najbardziej lubię kluski z roladą
i sosem. Z okazji Dnia Matki
mam dla niej prezent: laurkę
i talerzyk, na którym namalowałam kwiatki.
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Jak szukać informacji o przedsiębiorcach (osobach fizycznych prowadzących działalność) w Polsce od 1 lipca 2011?
Należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON.
Jeżeli jest to przedsiębiorca, który zarejestrował się przed 1 lipca 2011
r., a jego dane nie zostały jeszcze przeniesione przez Gminę do CEIDG
to należy odszukać podmiot na stronie http://www.stat.gov.pl/
regon/ po nr NIP lub REGON.
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Konto to podstawa
Nieważne, czy prowadzisz niewielki sklepik, czy duże
przedsiębiorstwo, musisz założyć tzw. konto firmowe.
Konto jest niezbędne, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą.
Za jego pośrednictwem będziesz mógł odprowadzać obowiązkowe
składki ZUS i wpłacać środki do urzędu skarbowego.
Jeśli jesteś płatnikiem VAT, konto firmowe to absolutna konieczność
(wymagana formalnie).
Jeśli twoje transakcje finansowe przekraczają miesięcznie 15 tys. zł,
musisz ich dokonywać za pośrednictwem konta firmowego.
Wybierając rachunek, uwzględnij przede wszystkich rodzaj prowadzonej przez ciebie działalności i dobierz go do własnych potrzeb.

Na mapie gospodarczej naszej
gminy i jej okolic dominuje przemysł
wydobywczy. To w nim najwięcej
osób pracujących w gminie znalazło
zatrudnienie. Największym pracodawcą naszej gminy jest Kopalnia
Węgla Kamiennego „Pniówek”
należąca do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, która wraz z podległymi zakładami zajmuje obszar ok.
80 hektarów. Średnie zatrudnienie
w kopalni wynosi 5,4 tys. pracowników, w tym 4 tys. pracowników
zatrudnionych pod ziemią i 1,4 tys.
w administracji i powierzchni. Do
tego doliczyć trzeba około tysiąca
osób pracujących w 30 firmach górniczych, wykonujących rozmaite
usługi na rzecz kopalni.
Zatrudnienie w „Pniówku” znajduje obecnie 1,2 tys. mieszkańców
gminy Pawłowice. Górnikami są
zwykle mężczyźni, ale na powierzchni pracują również panie.
Jest ich 396. – Kobiety, mimo prawnych możliwości, nie pracują u nas na
dole i w ciągu 12 lat pełnienia funkcji
dyrektora ds. pracy nie spotkałem się
z sytuacją, aby któraś z naszych pracownic chciała fedrować pod ziemią –
przyznaje Aleksander Szymura. - Są
jednak panie, które pracują fizycznie
na równi z mężczyznami. Obsługują
przenośniki taśmowe, wentylatory,
pompy, sprężarki oraz inne urządzenia.
Wykonują naprawdę ciężką i niebezpieczną pracę.
Zatrudnienie w kopalni postrzegane jest jako gwarancja stabilności

4 Racje Gminne

życiowej, pewnej pracy do emerytury i wysokich zarobków. Jak jest
w rzeczywistości? – W tym roku zatrudnimy około 200 nowych pracowników. Tyle samo odejdzie na emeryturę.
Nie zwiększamy zatrudnienia, utrzymujemy je na tym samym poziomie
– wyjaśnia. – Obecnie w naszej bazie
mamy 6 tys. złożonych podań. Połowa
z nich spełnia nasze wymagania. Na
jedno miejsce jest więc aż 30 chętnych.
Tylu nie ma nawet najlepsza uczelnia
w naszym kraju.
Żeby zostać górnikiem „Pniówka”, trzeba mieć co najmniej 21 lat
i nie więcej niż 35 oraz mieć kwalifikacje górnicze, elektryczne lub
mechaniczne. Zarobki na początek?
Całkiem przyzwoite. Górnik, który rozpoczyna pracę, otrzymuje
2,3 tys. zł na rękę do tego 280 zł
w bonach żywnościowych. Może
też liczyć na rozmaite świadczenia
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymuje również barbórkę, czternastkę oraz deputat węglowy. W ciągu roku może
więc dostać nawet piętnaście pensji!
Pawłowicka kopalnia rozwija się
bardzo prężnie. Wydobywa dziennie
ok. 10 tys. ton węgla.- Przez ładnych
kilkadziesiąt lat wydobycie mamy
zapewnione - podkreśla Aleksander
Szymura. – Jesteśmy w trakcie załatwiania koncesji do 2055 roku. Przygotowujemy się do wydobycia ze złoża
Pawłowice 1. Pierwsza eksploatacja
węgla z tego obszaru planowana jest
pod koniec 2014 roku.

Prowadzenie takiego zakładu,
jakim jest kopalnia, wymaga jednak
doświadczenia, zdolności kierowniczych i pełnej dyspozycyjności.
– Przy tak dużym przedsiębiorstwie
nie ma możliwości zarządzania jednoosobowo – przyznaje dyrektor KWK
„Pniówek” Jerzy Borecki. – Schemat
organizacyjny zakładu to wielka siatka połączeń. Praca musi być podzielona
na szereg różnych zadań, za które odpowiadają poszczególne osoby.
Dzień pracy dyrektor zaczyna
już o 5.30. – Pomiędzy 5.30 a 7.00
rano spotykam się z kierownictwem
kopalni. Przyjmuję raporty i analizy
na temat tego, co się działo w nocy.
Podejmujemy decyzje dotyczące działalności kopalni. Mamy do czynienia
z naturą, a ta bywa nieprzewidywalna
– podkreśla. – Moja praca może przypominać pracę biurową. Wiele spraw
załatwiam telefonicznie. Jest to kilkadziesiąt rozmów w ciągu dnia.
Codziennie dostaję na biurko stos dokumentów. Do podpisania mam kilkaset
stron. Moja praca to także udział
w konferencjach, spotkania w ośrodkach naukowych.
Jak przyznaje sprawami kopalni żyje przez cały dzień, także
w domu. – Ostatni raport otrzymuję
o 21.00, pierwszy wcześnie rano.
Raporty staram się odbierać nawet
w czasie urlopu. Nieważne, gdzie
jestem, muszę wiedzieć, co się dzieje
w zakładzie, dlatego przeglądanie dokumentów jest stałym zajęciem mojego
dnia. bs
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Biznes w Polsce w ubiegłym roku miał się bardzo
dobrze. W 2011 r. łączny wynik finansowy netto
przedsiębiorstw (bez instytucji finansowych) wyniósł
według GUS  ; to jest najlepszy wynik w historii polskiej gospodarki – statystyczna firma zarobiła o 16,2 % więcej
niż w poprzednim roku oraz o 65 % więcej niż w 2008 r.
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Podpis elektroniczny
- załatw sprawę w urzędzie nie wychodząc z domu
Możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, korzystając z platform internetowych oraz podpisu elektronicznego.
Najbardziej popularnymi platformami są:
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)
– www.sekap.pl
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) –
www.epuap.gov.pl. Mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
– www.ceidg.gov.pl. Przeznaczona dla przedsiębiorców
Aby w pełni korzystać z tych systemów, wystarczy wyposażyć się
w elektroniczny podpis kwalifikowany, profil zaufany lub niekwalifikowany podpis powszechny.
Podpis kwalifikowany nadawany jest odpłatnie przez uprawnione firmy.
Niekwalifikowany bezpłatny podpis, np. CC Sekap może być używamy
tylko na platformie SEKAP. Nadawany jest na wniosek złożony przez stronę
https://cc.sekap.pl lub w Punkcie Rejestracji znajdującym się w Urzędzie
Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich (kontakt tel. 32 4756 347).
Bezpłatny profil zaufany, za pomocą którego potwierdzamy swoją tożsamość na każdej z platform, pozyskać można składając wniosek poprzez
konto założone na stronie www.epuap.gov.pl, potwierdzając dane podpisanie kwalifikowanym, podpisem elektronicznym lub poprzez stawienie się
w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w Punkcie Potwierdzającym. Najbliższe Punkty znajdują się w Pszczynie, Żorach, Jastrzębiu oraz w Rybniku.
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Jak fedruje
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pracodawca

Dzięki korzystaniu z platform internetowych można znacząco skrócić
i ułatwić sobie kontakty z urzędem.
Nie trzeba wychodzić z domu lub z firmy, aby załatwić sprawy urzędowe.
Podpis elektroniczny stosowany jest w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat podpisu elektronicznego znajduje się na stronie
www.pawlowice.pl w zakładce Mieszkaniec.
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Zestawienie tras procesji bożego ciała w poszczególnych
sołectwach gminy Pawłowice

zdj. Artur Muzyka

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bąkowie
– procesja Bożego Ciała na terenie sołectwa Jarząbkowice

Pierwsze po 55 latach
prymicje w Golasowicach
  ! ) +  )    # =E  
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zdj. Artur Muzyka
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Była to pierwsza tego typu uroczystość w dziejach golasowickiej
parafii po 55 latach, kiedy to wyświęcony został ks. Franciszek Klimosz, kapłan przebywający na misji
w Zambii. - Jestem szczęśliwy i dumny, że stało się to za mojej kadencji.
To pierwsza taka uroczystość w ciągu
34 lat mojego kapłaństwa – przyznał
proboszcz golasowickiej parafii ks.
Roman Grabowski. - Paweł przeprowadził się do nas 2 lata temu, więc dostaliśmy piękny podarunek od Pana Boga.
Nim doszło do niedzielnej uroczystości w Golasowicach, dzień wcześniej ks. Paweł Gajda wraz z 23 kolegami z rocznika przyjął w katedrze
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prymicyjna była wielkim przeżyciem
w Katowicach święcenia kapłańskie z
dla parafian, którzy na tę wyjątkową
rąk Metropolity Katowickiego Księdza
uroczystość wspaniale przystroili
Arcybiskupa Wiktora Skworca. - Dlaświątynię oraz ulicę, przy której
czego wybrałem życie duchowe? - zastamieszka nowo wyświęcony kapłan.
nawia się. – Myślę, że było to dużym
Pierwsza część prymicyjnej ceremonii
zaskoczeniem dla mojej rodziny i znajo- związana z nałożeniem alby, stuły
mych. Nic tego nie zapowiadało. Nigdy
i ornatu oraz błogosławieństwem
nie byłem ministrantem, nie należałem
matki i ojca - odbyła się właśnie
do żadnej wspólnoty kościelnej, jednak
w rodzinnym domu prymicjanta.
obowiązkowo całą rodziną chodziliśmy
Kiedy z udziałem księży, kleryków,
w niedzielę na mszę świętą. Byłem wyrodziny, parafian i chóru wszyscy
chowywany w duchu katolickim. Myśl
razem znaleźli się w golasowickiej
o zostaniu księdzem zaczęła rodzić się
świątyni rozpoczęła się msza św.,
we mnie powoli, gdzieś w połowie liceum.
którą po raz pierwszy samodzielnie
Po zdaniu matury był tak pewny
odprawił ks. Paweł Gajda. - I choć
swojego wyboru, że złożył dokumenw szerokiej „asyście” przybyłych katy tylko do jednej szkoły – seminapłanów wyglądała jak... koncelebra, to
rium duchownego. – Na pierwszym
jednak mogła być i była sprawowana
roku było nas 50. Do święceń została
wyłącznie przez księdza-prymicjanta –
niecała połowa - opowiada.
wyjaśnia proboszcz ks. Roman GraKsiądz Paweł Gajda ma 25 lat. Jego
bowski, który w całej ceremonii pełnił
mama Halina pochodzi z Pawłowic
rolę manuduktora („prowadzącego/
z domu Markiton. Kiedy miał rok rotrzymającego za rękę”).
dzice zamieszkali w Jastrzębiu. – Przez
Neoprezbiter udzielił błogosłate wszystkie lata miałem stały kontakt
wieństwa prymicyjnego wszystkim
z Pawłowicami, czy to przez rodzinę, czy
uczestnikom uroczystości. Z błoteż przez wikarego ks. Tomasza Kusza.
gosławieństwem pojedzie jeszcze
W ubiegłym roku pomogłem mu w prze10 czerwca do kościoła św. Jana
porwadzeniu wycieczki ministrantów do
Chrzciciela w Pawłowicach, gdzie
Niemiec - opowiada.
został ochrzczony.
Dwa lata temu rodzice księdza
Co jeszcze? Ks. Paweł do połowy
Pawła powrócili do gminy Pawłoczerwca będzie miał urlop. Później
wice i zamieszkali w Jarząbkowiotrzyma dekret ze skierowaniem do
cach. – Gdybym nie został księdzem,
pracy duszpasterskiej. W lipcu będzie
z pewnością zostałbym górnikiem. Mój
prowadził rekolekcje dla ministranojciec, wszyscy moi wujkowie pracują
tów w Bielsku-Białej. Na obrazku
na kopalni, więc prawdopodobnie też
prymicyjnym przeczytaliśmy: „Jeśli
szukałbym tam zatrudnienia – uśmieBóg z nami, któż przeciwko nam?”
cha się. – Lubię sport, zwłaszcza piłkę
To motto jego posługi jako kapłana.
nożną, interesuję się historią.
Sabina Bartecka
Święcenia kapłańskie oraz msza

Trasa: ulicami Kasztanową, Rolniczą, Wiejską
Ołtarze przy:
- ul. Kasztanowej (p. Kiełkowski)
- ul. Rolniczej (p. Stuchlik)
- ul. Wiejskiej (p. Kluź)
- krzyżu obok bloków przy ul. Wiejskiej
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach
Trasa: wokół kościoła ulicą Reja
Ołtarze przy:
- Grocie Maryjnej
- parkingu obok schodów głównych do kościoła
- parkingu od strony ul. Łąkowej
- drodze na cmentarz
Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach
Trasa: ulicami Miarki, Sadową, Grunwaldzką do Podlesia
Ołtarze przy:
- ul. Miarki (p. Krypczyk)
- ul. Sadowej (p. Lebioda)
- ul. Grunwaldzkiej (p. Kiełkowski)
- krzyżu na skrzyżowaniu ul. Podlesie i Grunwaldzkiej
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Krzyżowicach
Trasa: ulicami Zwycięstwa, Kościuszki
Ołtarze przy:
- ul. Zwycięstwa – przy kapliczce Nepomucena
- ul. Zwycięstwa ( p. Pękal)
- ul. Kościuszki (p. Brzana)
- ul. Kościuszki (p. Borgiel)
Parafia pw. św. Mikołaja w Warszowicach
Trasa: ulicą Boryńską w kierunku Krzyżowic
Ołtarze przy:
- ul. Boryńskiej (p. Krupka)
- ul. Boryńskiej (p. Masny)
- ul. Boryńskiej (p. Dziendziel)
- ul. Boryńskiej (p. Kieloch)
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach
Trasa: ulicą Szkolną, Górniczą, Polną
Ołtarze:
- w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Górniczej (p. Wiatrok)
- przy ul. Górniczej w okolicy Spółdzielni Mieszkaniowej
- przy ul. Polnej
- przy kościele
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach
Trasa: ulicami Pszczyńską, Grzybową, Zjednoczenia
Ołtarze przy:
- figurze Matki Bożej, ul. Pszczyńska
- ul. Grzybowej nr 15 (p.Skiba)
- ul. Zamkowej (dom nr 18, ul. Zjednoczenia)
- ul. Zjednoczenia – przy krzyżu (p. Frysz)
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Uroczystość wręczenia odbyła się 28
maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Odznaczenia nadane zostały przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezydent w swoim wystąpieniu
zaznaczył, że odznaczenia są dowodem
uznania dla wszystkich mieszkańców
za ich wysiłki na rzecz rozwoju swoich
„małych ojczyzn”. Złoty Krzyż Zasługi
otrzymało osiem osób. Prezydent wręczył
również siedmiu samorządowcom Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
oraz Srebrny (6 osób) i Brązowy Krzyż
Zasługi (2 osoby).
- Myślę, że odznaczenie jest docenieniem naszych działań w samorządzie. Nie
mógłbym go dostać bez pracy wielu ludzi
i zaangażowania mieszkańców naszej gminy - podkreśla wójt Damian Galusek. bs
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Błyszczące chromy, charakterystyczne skrzydła i dopieszczone
wnętrze - tak najkrócej można opisać kilkadziesiąt samochodów, które
w sobotę przyjechały do Pawłowic
na II Zlot Pojazdów Zabytkowych
i Amerykańskich.
Prezentacja pieczołowicie odrestaurowanych aut była nie lada gratką dla
miłośników retro–motoryzacji. – Łał!
Tato, patrz! Jaki amerykaniec – krzyczał kilkuletni chłopak, pokazując
czerwonego cadillaca. Zachwytom
nie było końca.
Posiadacze zabytkowych aut przyjechali do Pawłowic z całego kraju.
Można było zobaczyć takie marki
jak Ford, Lincoln, Cadillac, ale także
fiaty i garbusy. Były nawet auta
przedwojenne. Wszystkie eleganckie

3<=''   '+

i odnowione przez swoich właścicieli.
W sumie na zlocie zaprezentowanych
zostało blisko pięćdziesiąt pojazdów.
Corvetta to samochód kultowy.
Jest symbolem USA - jak Big Mac
i Statua Wolności. Legenda zza
oceanu jest własnością mieszkańca
Pawłowic. – To prezent od mojego syna
– przyznaje Zygfryd Fajkis. – Został
wyprodukowany w 1981 roku. Maska
kryje niesamowitą moc. Pojemność silnika to prawie 6 litrów. Takim autem
kierował Batman, a mój syn w USA
jechał nim z zawrotną prędkością 290
km/h. Wrażenia z jazdy są niesamowite.
Poza tym jak wszyscy się patrzą. Ludzie
podchodzą, robią sobie zdjęcia, a nawet
nagrywają na komórkę charakterystyczny basowy pomruk silnika. Gdy podczas
zlotu pawłowiczanin odpalił corvettę,

 > 

od razu zleciał się tłum gapiów. Niewiele jest samochodów, które wydają
taki dźwięk! Dla fanów motoryzacji
to najpiękniejsza muzyka.
Czerwony cadillac eldorado convertible (zdjęcie na okładce) z 1959
roku był jednym z cenniejszych pojazdów, które przyjechały na zlot. –
To moja miłość, moje marzenie od wielu
lat. Jest po prostu piękny. Zakochałam
się w nim w wieku 12 lat. Zobaczyłam
go w telewizji i nie mogłam oderwać
oczu – przyznaje Danuta Respondek
z Wojkowic.
Takie auto to perełka. Bardzo trudno znaleźć kogoś, od kogo można je
odkupić. Kiedy zatem pani Danuta
trafiła na aukcję internetową, na której był wystawiony jej wymarzony
cadillac, zaczęła licytować. Cadillaca

<!&+*93!E
Wiele atrakcji organizator gminnego święta, czyli Gminny Ośrodek Kultury
przygotował na niedzielne popołudnie. Rodziny z dziećmi, które wybrały się do
parku, z pewnością nie mogły narzekać na nudę. W altanie odbywały się dla nich
konkursy z nagrodami oraz liczne zabawy prowadzone przez parę klaunów. Dzieciaki mogły również pomalować swoją buźkę oraz spróbować swoich umiejętności
w zajęciach plastycznych i lepieniu z gliny. Wieczorem zaś dla wszystkich zagrała
kapela góralska Hora. bs

:;  
&  



&  
'(    !   $%
 / !       &  

6 Racje Gminne

</ ' ?
wystawił do sprzedaży amerykański
diler samochodów z Florydy. Ile kosztuje takie auto? – Trudno powiedzieć,
bo niezwykle rzadko ktoś je sprzedaje.
Tylko raz trafiłam na ofertę. W Niemczech ktoś chciał sprzedać cadillaca za
100 tys. euro.
Samochód jest długi na sześć
metrów i ma dwa metry szerokości.
Ma skórzaną, czerwoną tapicerkę.
Charakterystycznym elementem są
długie skrzydła z tyłu auta. To takim
samochodem jeździł Elvis Presley.
W zlocie uczestniczył także inny
cadillac. Biała limuzyna brougham
może pochwalić się bardzo ciekawa historią. – To samochód gwiazd.
Limuzyna pracowała w jednaj z hollywoodzkich wypożyczalni. Mam na
to dokumenty – mówi Krzysztof

Blachnicki z Częstochowy. – Kto nim
jeździł? Nie wiem, na pewno aktorzy, ale
nazwisk nie znam. To ozdoba mojej dość
dużej kolekcji, bo liczącej 56 aut. Stare
samochody to moja pasja.
W czasie imprezy mieszkańcy
mogli wybrać, ich zdaniem, najpiękniejszy pojazd. Za najbardziej stylowy polski samochód uznana została
warszawa z 1961 roku, należąca do
Tadeusza Krzekotowskiego z Suszca
(na zdjęciu powyżej). Wśród wozów
amerykańskich po raz drugi najwięcej
głosów zdobył pomarańczowy dodge
challenger Pawła Syrka z Katowic.
Uznanie głosujących zdobył również
citroen ac4 z 1930 roku. Sprowadzony z Belgii samochód należy do
Mariana Studnica z Katowic.
Sabina Bartecka

Prawdziwą atrakcją, która zakończyła pierwszy dzień obchodów
dni gminy, był Gang Marcela. Jako
że cały dzień miał amerykański
klimat, dominowała muzyka country. Zespół, który szykuje się do
jubileuszu 30-lecia istnienia wykonał swoje największe hity, jak: Tyle
złamanych serc, Zaświeciła moja
gwiazda.
Nie mniej interesujący był kolejny dzień tegorocznego święta
gminy, który upłynął pod znakiem
rodzinnego festynu z blokiem rekreacyjno-artystycznym. Uświetniły
go występy zespołów dziecięcych
i młodzieżowych oraz ludowych
zespołów śpiewaczych działających
w naszej gminie. Wystąpiła orkiestra dęta KWK „Pniówek”, zespoły
ludowe „Harmonia” i „Jarząbkowianki” oraz zespoły dziecięce

„Golasowianie” i „Bajtel”. Zaprezentowały się mażoretki, a z koncertem wystąpiła grupa musicalowa
„eM”. - Postanowiliśmy pokazać,
co ciekawego się dzieje w Gminnym
Ośrodku Kultury. Wystąpiły dzieci
i młodzież z zajęć wokalnych, teatralnych i tanecznych prowadzonych
w GOK. Szeroka działalność naszego
ośrodka daje osobom w różnym wieku
możliwość rozwijania swoich zdolności
i twórczych pasji - mówi Przemysław Poloczek, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury.
Na deser wystąpił najlepszy polski zespół beatlesowski. Członkowie
The Beatlmen wyglądają, grają
i brzmią jak prawdziwi Beatlesi. Ich
występ zakończyło atrakcyjne show
w wykonaniu Rewii Carskiej. Skąpo
odziane tancerki zaprezentowały
tańce z całego świata. bs
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Galeriada sztuki
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Pod taka nazwą organizowana jest od kilku lat sprzedaż i wystawa
prac powstałych w czasie zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury. Zamiast chować je do szuflady lub na strychu, instruktorki GOK
postanowiły wyeksponować efekt twórczego trudu swoich podopiecznych.
– W piwnicy w naszej podziemnej starówce, rozwiesiliśmy największe obrazy,
na parterze wystawiona była ceramika, na piętrze pozostałe prace plastyczne,
a na dużej sali malowane akrylem i tuszem – tłumaczy Małgorzata Ferfecka,
instruktor plastyczny osiedlowego Domu Kultury. – W czasie „Galeriady”
postanowiliśmy udostępnić pracownię rodzicom. Tym razem to dzieci wystąpiły
w roli instruktorów i pokazały jak malować pastelami i jak pracować z gliną.
Został zorganizowany również pokaz carvingu. Dekoracje z arbuza zaprezentowała Renata Rokita. bs

Gwiazdą tegorocznych Dni Pawłowic był Marcin Daniec. - Bardzo cieszy nas
fakt, że na występ Marcina Dańca przybyły tłumy ludzi. Trzeba przyznać, że potrafił
on rozbawić zgromadzoną publiczność. Zabawa była, naprawdę, świetna – przyznaje
dyrektor GOK Przemysław Poloczek.
Mistrz satyry i kabaretu potwierdził swoją wysoką formę. Publiczność już
od samego początku została wciągnięta w bezpośredni dialog z bohaterem wieczoru. Część z widzów od razu została upatrzona sobie przez satyryka, stając
się współtwórcami występu. Dyskusje i żarty z tymi osobami fantastycznie
budowały atmosferę spotkania. Podczas całego wieczoru wiele było również
odniesień do aktualnych wydarzeń, a zwłaszcza Euro 2012, pojawiły się także
nawiązania do Pawłowic. Satyryk wykazał się znajomością geografii naszego
regionu, czym na pewno ujął wielu widzów.
- Humor i dowcip pana Marcina „nie do pobicia” – powiedział nam pan Tadeusz. - Dawno tak się nie śmiałam – dodała stojąca obok mieszkanka Pawłowic. bs

Wiosna pod
znakiem folkloru
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24 maja do Pielgrzymowic, na
tradycyjne „Wiosenne Spotkanie z
Folklorem” przyjechali młodzi uczestnicy z Pawłowic, Suszca oraz czeskiej
Karwiny. Wykonawcy prezentowali
się solo, w duetach oraz w zespołach.
W kategorii „godka” najwyżej
oceniono Dominika Koniecznego, sześcioletniego ucznia z Pielgrzymowic.

Drugie miejsca zajęła Sylwia Orszulik
z SP-1 Pawłowice, a trzecie Agnieszka
Kajzerek z Pielgrzymowic. W kategorii „pieśniczka” zdecydowanie triumfowali zagraniczni goście. Zwyciężył
Jakub Seriš z Karwiny, drugie miejsce
zajęła Maria Orszulik z Pielgrzymowic, trzecie Konrad Kulas oraz Olga
Stachniak z SP - 1 Pawłowice. Wśród

zespołów wokalnych triumfowały
zespoły z Karwiny (I oraz III miejsce), drugą lokatę wyśpiewała grupa
z SP-1 w Pawłowicach.
„Wiosenne Spotkania z Folklorem”
to nie tylko przesłuchania konkursowe, ale również szereg występów
towarzyszących. Wystąpiły „Niezapominajki” oraz Aleksandra Dyrna,
która w kategorii solistów zdobyła
w tym roku I miejsce w XIX Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie”. Solistka została zaproszona
do Koszęcina na koncert finałowy.
Wystąpi 2 czerwca.
Atrakcją „Wiosennego Spotkania” co roku jest spektakl, w którym na scenie swoje talenty aktorskie prezentuje kadra pedagogiczna.
W tym roku główne role należały
do dyrektorów z Karwiny (Rumcajs)
i Pielgrzymowic (Cypisek). Zabawa
jaka zawsze była przednia, a nauczycielom gratulujemy odwagi i poczucia
humoru. bs
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Zdrowia
Już od rana we wszystkich przychodniach naszej gminy wykonywane
były bezpłatne badania. Dzień Promocji Zdrowia od kilku lat jest częścią
Dni Pawłowic i ma zachęcać do aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie.
Mieszkańcy mogli sprawdzić poziom cukru we krwi, cholesterolu, PSA
i TSH, zmierzyć ciśnienie, sprawdzić swoją masę ciała oraz zasięgnąć porady na temat zdrowego odżywiania. To w przychodniach. Natomiast
na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury dla fanów sztuk walki zorganizowany został pokaz w wykonaniu KS „Pawłowice” oraz UKS „Judo”.
Automobilklub Śląski zaprezentował pokaz ratownictwa drogowego. bs
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Pielgrzymowicka podstawówka
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Podsumowaniem projektu był
zorganizowany w szkole Tydzień
Comeniusa. Każdego kolejnego dnia
różnorodne działania poświęcone
zostały jednemu z państw projektu.
Uczniowie wraz z wychowawcami
przygotowali więc plakaty zawierające ciekawostki i ważne informacje na
temat Węgier, Włoch, Litwy, Turcji,
Portugalii i Polski.
W tym tygodniu w szafach zostały też szkolne mundurki, a uczniowie
i nauczyciele swoim strojem podkre-

ślili barwy narodowe królującego
w danym dniu państwa. Nawet stołówka szkolna w Tygodniu Comeniusa pachniała wielonarodowo. Kuchnia
serwowała spaghetti w dniu włoskim,
gulasz w dniu węgierskim, pierogi
w dniu litewskim, rybę często pojawiającą się w kuchni portugalskiej
oraz turecki kebab. Przygotowane
przez Izabelę Pilis minisłowniki pozwoliły uczniom poznać podstawowe
zwroty utrwalane w czasie zajęć,
a wyrazy lekcja i temat były zapisywane

w zeszytach uczniowskich codziennie
w innym języku. Pani Izabela przygotowała również chór szkolny, w którego wykonaniu zrealizowane zostało
nagranie piosenek w sześciu różnych
językach. Kolejnym zadaniem dla
uczniów było przygotowanie stoisk
zawierających charakterystyczne dla
danego kraju elementy, a podsumowaniem całego tygodnia był konkurs
wiedzy o państwach członkowskich
projektu, przygotowany przez Annę
Gach i Tomasza Bałdysa.
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Gimnazjum w czasie Dni Otwartych było miejscem niezwykłych
doświadczeń. A to za sprawą eksperymentów, które odbywały się
w pracowniach: fizycznej i chemicznej, przygotowanych z myślą
o zwiedzających uczniach szkół podstawowych. Obecni gimnazjaliści
zaprezentowali przed gośćmi także
swoje umiejętności muzyczne, w specjalnie przygotowanym programie
artystycznym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pracownie techniczne, w których na co dzień uczennice
w ramach zajęć kulinarnych przygotowują smaczne potrawy, a uczniowie zajmują się modelarstwem czy
elektrotechniką.

Ważnym punktem Dni Otwartych
była również wizyta w pracowni
informatycznej, gdzie przyszli gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą
szkoły na stronie internetowej. Zwiedzając szkołę uczniowie oraz nauczyciele zostali pożegnani słodkim upominkiem i dodatkowymi gadżetami
promującymi Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Pawłowicach.
Do 11 czerwca sekretariat szkoły
w godzinach 7.30 do 15.00 przyjmuje
dokumenty do oddziałów:
- sportowego (kwestionariusz osobowy + zgoda rodziców) – koszykówka;
- ogólnego (kwestionariusz osobowy).

 ! "#

Uczniowie uczestniczyli w konkurencjach sportowych odbywających się w ramach Dnia Olimpijskiego. Zdobyli wiele medali i puchar,
a na poczęstunek po zakończonych
rozgrywkach zaprosił ich burmistrz
Tepliczki Viliam Mrázik. W czasie
części artystycznej dzieci wysłuchały młodych słowackich artystów
oraz wzięły udział w organizowa-

nych konkursach: piosenki i tańca.
Pięknie zaśpiewała Dominika Hanslik, otrzymując gromkie brawa,
a Anka Wawrzyczek nie miała sobie
równych w tańcu break dance.
Dzieci przyjechały niezwykle zadowolone, pełne wrażeń. Ten dzień
na pewno pozostanie w ich pamięci.
Przepiękne widoki, ośnieżone szczyty Krywania, rzeka Wag wywarły

wrażenie także na opiekunach.
Wszyscy są zachwyceni gościnnością i pięknem tego partnerskiego
miasteczka.
Za gościnność i ciepłe przyjęcie
szkoła z Krzyżowic będzie mogła się
odwdzięczyć w czasie czerwcowego
festynu, do którego udziału już zaprosiła gości ze Słowacji.
Sabina Bartecka

 /  ,   )  F
   " )  "#
 @!   /A
Na spotkanie zostały zaproszone
szkoły z Krzyżowic, Warszowic, Baranowic, Suszca i Rudziczki. Uczniów
przywitał leśniczy Sławomir Grochowski. Później zostały wręczone
nagrody. Pamiątkową statuetkę za
największą ilość zebranych kasztanów i żołędzi otrzymał Zespół Szkolno - Przedszkolny z Krzyżowic. Pamiątkowe statuetki i medale odebrali
także: Michał Lala, Jan Kowalczyk,

Krzysztof Hejnoł, Anna Hejnoł. Na
słowa największego uznania zasłużyła uczennica klasy V, Dominika
Somerlik, która żołędzi i kasztanów
zebrała najwięcej wśród wszystkich
uczniów.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i wszyscy zapowiedzieli, że
w kolejnych latach równie chętnie
pomogą zwierzętom oraz leśnikom
w ich ciężkiej pracy.

Do konkursu zaproszono dzieci
i młodzież w wieku od 9 do 20 lat.
Przybyło ponad 100 młodych artystów, uzbrojonych w kredki, farby
i węgiel. Zadaniem uczestników było
namalowanie lub narysowanie zainscenizowanej martwej natury w dowolnej technice plastycznej. – Cieszymy
się, że nas konkurs spotkał się takim odzewem, zwłaszcza wśród najmłodszych

dzieci – mówi Agnieszka Kornas–Wiśniewska, instruktorka GOK Pawłowice. – Dzieci malowały bardzo chętnie,
czuły się tutaj swobodnie. Znajdywały
sobie miejsce na twórczą pracę, siadając po turecku lub leżąc na brzuszku.
Jury oceniało umiejętności komponowania oraz estetykę pracy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
27 maja podczas Dni Pawłowic.

Poniżej wyniki konkursu:
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To nie u nas…

7-9 lat: 1) Krzysztof Maron, 2) Karolina Nowak, 3) Katarzyna Olszewska, wyróżnienia:
Bartosz Krupa i Zuzanna Gajewska
10-13 lat: 1) nie przyznano, 2) Oliwia Płaczek, 3) Ewa Tąta, wyróżnienie: Martyna
Gajda, Jacek Borzyszkowski, Kinga Czendlik
14- 16 lat: 1) nie przyznano, 2) Justyna Wituła, Katarzyna Lenik, 3) Katarzyna Bochnak
17 – 20 lat: 1) Karolina Nogły, 2) Karolina Pawłowska, 3) Marcelina Dziendziel

SPORT I KULTURA

PTTK
zaprasza na
rajd rowerowy

Zbieramy się o godz. 9.00 na parkingu przy
kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach.
Następnie w grupach udamy się rowerami przez
Bąków, Ochaby do Górek Wielkich, gdzie w dworku Kossaków będzie na nas czekać ognisko i kiełbaski. Zaplanowane jest również zwiedzanie ekspozycji poświęconej Zofii Kossak i jej rodzinie. Po
wspólnej biesiadzie, również w grupach, wrócimy
do Pawłowic. Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi
12 zł dla członków PTTK i młodzieży oraz 15 zł
dla pozostałych uczestników.
W trakcie rajdu będzie można zdobywać punkty
do Kolarskiej Odznaki PTTK. Szczegółowe informacje i zapisy prowadzone będą podczas dyżurów
członków zarządu koła w każdy wtorek miesiąca
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach
w godzinach od 16.00 do 17.00 lub mailowo:
pttk@pawlowice.pl, tel. 534 591 356. Zadanie jest
dotowane z budżetu gminy Pawłowice.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd Koła PTTK w Pawłowicach
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Przy dźwiękach muzyki o godz. 9.20 zaczęła się walka z dystansem, upalną pogodą i własnymi słabościami. Początkowym
założeniem było złamanie bariery 3 godzin. Jednak jak się okazało
fantastyczna drużyna w składzie: Patryk Krawczyszyn, Alex
Carbogno, Radosław Lech, Szymon Młocek, Adam Koralewski,
Patryk Siwek, Nikolas Sądej, Dawid Kaczmarek, Michał Lisowski, Wojciech Wyrwich, Grzegorz Zalewski, Maciej Mencner
i Adrian Mencner do ostatnich chwil zażarcie walczyła z czasem,
ostatecznie pokonując maraton w rewelacyjnym czasie 2 godzin
29 minut i 49 sekund! GRATULACJE! Impreza została zorganizowana w ramach akcji „POLSKA BIEGA”.

III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA
Nazwa
1. Rozwój Katowice
2. Skra Częstochowa
3. Polonia Łaziska Górne
4. Szczakowianka Jaworzno
5. Odra Opole
6. LZS Leśnica
7. Pniówek Pawłowice Śląskie
8. Skałka Żabnica
9. Przyszłość Rogów
10. BKS Stal Bielsko-Biała
11. LZS Piotrówka
12. Start Bogdanowice
13. TOR Dobrzeń Wielki
14. Start Namysłów
15. Victoria Chróścice
16. Victoria Częstochowa

M.
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Pkt.
60
49
46
46
46
44
44
38
38
38
35
25
21
20
19
18

Bramki
58-18
40-25
40-25
53-25
46-30
39-28
38-27
42-36
40-31
36-32
35-37
22-52
17-56
21-47
28-55
23-54

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa
Kuźnia Ustroń
Spójnia Zebrzydowice
Strażak Pielgrzymowice
Mieszko Piast Cieszyn
LKS 99 Pruchna
Spójnia Górki Wielkie
Błyskawica Kończyce Wielkie
LKS Pogórze
Beskid Brenna
Victoria Hażlach
Orzeł Zabłocie
Zryw Bąków
KS Nierodzim (Ustroń)
Lutnia Zamarski

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

Nazwa
Josieniec Radostowice
LKS Czarków
Pniówek II Pawłowice Śląskie
Sokół II Wola
Czapla Kryry
KS Warszowice
ZET II Tychy
Polonia Międzyrzecze
LKS Wisła Mała
LKS Miedźna
Stal II Chełm Śląski
LKS Krzyżowice

M.
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Pkt.
58
47
43
43
41
37
37
35
35
30
21
15
12
4

Pkt.
41
38
38
36
31
27
25
19
16
16
17
8
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Wszystkie dzieci zapraszamy na imprezę z okazji ich święta. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem „Kundel bury”.
GOK przygotował dla was dużo atrakcji. Odbędą się pokazy
tresury psów, dogoterpia, konkursy dla psów i ich właścicieli
oraz akcje plastyczne i występy artystyczne. Słodycze- jak
co roku – funduje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pawłowice”.
Zachęcamy dzieci, aby przyszły ze swoimi czworonożnymi
przyjaciółmi. Pamiętajmy, aby małe pieski były na smyczy,
a duże powinny mieć także kagańce.
Gminny Ośrodek Sportu zaprasza wszystkich klientów do
wspólnego świętowania Dnia Dziecka. Z tej okazji, 1 czerwca
będą obowiązywały promocyjne ceny biletów wstępu na
basen:
bilet normalny: 8zł; bilet ulgowy: 4zł
Dla każdego słodki poczęstunek!

Bramki
64-28
46-19
64-19
46-29
41-28
35-26
35-52
32-47
35-49
21-47
21-48
19-67
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Zapraszamy grupy teatralne z przedszkoli, podstawówek i gimnazjów z terenu gminy Pawłowic i okolic do udziału w IV Festiwalu
Teatralnym „O rękawiczkę Melpomeny”.

Teatrzyk dla dzieci
=C #=7<<#3 & 



Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie przedstawienie pt.”Królewna
Żabka”. Bajeczka przeznaczona jest dla młodszych dzieci. Dzieci mają
wstęp wolny, dorośli płacą 7 zł.
Uwaga!
Rodziców dzieci, które zbierały naklejki potwierdzające udział
w teatrzykach, prosimy o składanie karnetów do piątku, 15 czerwca,
do godz. 19.00 w świetlicy domu kultury. Na karnecie należy wpisać
imię, nazwisko i wiek dziecka oraz numer telefonu rodziców. Wyjazd
do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, który jest nagrodą dla najaktywniejszych widzów, odbędzie się w niedzielę 24 czerwca o godz. 9.30.
Dzieci obejrzą przedstawienie pt. „Tomcio Paluszek”.

Dzieci i młodzież uczestniczącą w warsztatach muzycznych, plastycznych i teatralnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury
oraz Osiedlowym Domu Kultury zapraszamy na zakończenie sezonu
artystycznego. W programie występ grupy teatralnej „TRIA” (GOK)
oraz „Małej Fanaberii” (DKO).

Dyplomy dla seniorów- studentów
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Po raz piąty zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów dla
wszystkich uczestników „Edukacji Seniorów”, kończących kolejny rok
kursów. Imprezę uświetni występ zespołu grupy musicalowej „eM”
oraz wernisaż prac powstałych podczas warsztatów plastycznych.

Rodzinna Niedziela
+$"9*|`!!FAA*[!
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Zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców do parku przy parafii
na coroczny festyn organizowany przez Parafię oraz Gminny Ośrodek
Kultury. W programie występy grup dziecięcych, zabawy i dmuchańce,
loteria z nagrodami. Zaśpiewa Łukasz Bęś, raper wykonujący muzykę
chrześcijańską.

E #=C<<#
   *

Rada Sołecka oraz KS Warszowice zapraszają na Sportowy Dzień Dziecka, który odbędzie się na boisku przy OSP.
W programie mecz piłki nożnej, strzelanie rzutów karnych
sołtysowi, bieg w workach oraz inne konkurencje dla dzieci.
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KLASA B, GRUPA TYCHY
M.
18
18
18
18
19
18
19
18
18
18
18
18
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Bramki
74-19
43-29
56-38
57-34
41-26
52-44
53-46
53-40
37-37
43-51
30-55
28-60
13-54
20-73

TWÓJ
TWÓJ
PRZEWODNIK
PRZEWODNIK
-9+'%+'Ē PO KULTURZE
CZERWIEC
2012 PO KULTURZE
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W kościele pw. św. Katarzyny wystąpi pieśniarz, kompozytor i wirtuoz
instrumentów klawiszowych, lider
legendarnej grupy SBB. Na koncert
niezwykłego artysty Józefa Skrzeka
zaprasza Stowarzyszenie Kulturalno
– Społeczne Karola Miarki. Wstęp wolny!

Gminna Liga Skata Sportowego
8 czerwca, godz. 16.00, OSP Pielgrzymowice
Trwają rozgrywki skata. Wszystkich pasjonatów tej śląskiej gry zapraszamy na turniej, który odbędzie
się 8 czerwca o godz.16.00 w sali OSP w Pielgrzymowicach. Turniej rozegrany zostanie w ramach Gminnej
Ligi Skata Sportowego. Informacji udziela Marek Kiełkowski, tel. 505 115 123.

Turniej plażówki

=7 # " !)3 
KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice zaprasza na Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn,
który odbędzie się na boisku przy ul. Polnej w Pawłowicach Osiedlu. Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają: Władysław Gawlas - tel. 32 4722648, Krzysztof Mleczek - 32 4721895, Stanisław
Stroka - 32 4728401.

Racje Gminne
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Konkurs na najpiękniejszy ogródek
Do 30 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy ogródek i najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę gminy Pawłowice. Zgłoszenia przyjmują sołtysi poszczególnych sołectw.
Więcej informacji oraz regulamin na stronie www.pawlowice.pl, u sołtysów oraz w Referacie Infrastruktury
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy, tel. 32 44 94 802.

Przedszkola w wakacje
*          
     & )F
=C    )   
W lipcu dyżur będzie pełniło Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach,
a w sierpniu Przedszkole w Pielgrzymowicach. Zapisy dotyczą

dzieci aktualnie uczęszczających do
przedszkoli.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u dyrektorów przedszkoli
na terenie gminy Pawłowice.
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W roku szkolnym 2012/2013
zostanie wyłoniona nowa firma zajmująca się dowozem dzieci do szkół
specjalnych. Obecnie Gminny Zespół
Oświaty przygotowuje specyfikację
potrzebną do ogłoszenia przetargu
w celu wyłonienia wykonawcy usługi przewozowej.
Rodzice lub opiekunowie dzieci
proszeni są o złożenie wniosku o do-

wóz dziecka do szkoły oraz aktualnych dokumentów:
- orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego,
- orzeczenia o niepełnosprawności.
Dokumenty należy dostarczyć do
Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach do 11.06.2012r.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem: 32-47-22-757.

&!=/3&
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka „Żabi Kraj” informuje o możliwości pozyskania środków unijnych
w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa dla operacji
polegających na:
- „Wzmocnieniu konkurencyjności
i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor
publiczny, gospodarczy i społeczny. Można pozyskać do 1,5 mln zł,
a w okresie programowania do 3 mln
zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych może wynieść do 85 %.
-„Restrukturyzacji lub reorientacji
działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem” –
sektor gospodarczy i społeczny. Można
pozyskać do 450 tys. zł, a w okresie
programowania do 900 tys. zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych może
wynieść do 60 %.

-„Podnoszeniu wartości produktów
rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”– sektor gospodarczy
i społeczny. Można pozyskać do 300
tys. zł, a w okresie programowania do
600 tys. zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych może wynieść do 60 %.
- „Ochronie środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa, w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej” – sektor
publiczny, gospodarczy i społeczny. Można pozyskać do 1 mln zł,
a w okresie programowania do 2 mln zł.
Refundacja kosztów kwalifikowalnych
może wynieść do 85 %.
O uzyskanie dofinansowania ubiegać
się mogą zarówno osoby fizyczne, jak
i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS,
przedsiębiorcy, rybacy, gminy, jednostki oświaty oraz instytucje kulturalne,

Kulinarny
Atlas Ryb
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Można tam znaleźć filmiki pokazujące jak w łatwy sposób można
przygotować oryginalne potrawy
z ryb, aby zachwycić domowników
i znajomych. Do tej pory powstały
3 odcinki cyklu zatytułowanego
„Kulinarny Atlas Ryb”. Filmy wraz
z przepisami ma karpia, sandacza i
suma afrykańskiego z hodowli Marka Króla z Pielgrzymowic można
znaleźć na stronie www.zabikraj.
pl oraz na profilu YouTube LGR
„Żabi Kraj” www.youtube.com/
user/LGRZabiKraj. Zachęcamy do
odwiedzin.
które chcą realizować przedsięwzięcia
na terenie gminy Pawłowice.
Środki unijne można pozyskać
m.in. na:
- remont oraz wyposażenie budynków publicznych pełniących funkcje
społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne, np. domy ludowe, OSP, obiekty
sportowe,
- organizowanie kół zainteresowań dla
dzieci i młodzieży, np. koło plastyczne,
teatralne, fotograficzne, sportowe,
wędkarskie, rękodzielnicze, muzyki
klasycznej,
- promocje obszaru objętego LSROR,
np. wydawanie publikacji o obszarze,
albumów, organizowanie imprez kulturalnych, dożynek, pikników, festiwali,
jarmarków świątecznych
- tworzenie łowisk dla wędkarzy wraz
ze ścieżkami i drogami dojazdowymi,
Więcej informacji można uzyskać
w biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi
Kraj”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów, II piętro, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30. Wszystkie niezbędne informacje
na temat konkursów wraz z aktualnymi wzorami wniosków o dofinansowanie i załącznikami są zamieszczone na
stronie internetowej www.zabikraj.pl
w zakładce Realizacja LSROR, podzakładce Aktualne konkursy.

Zbiórka odpadów
zielonych w 2012 roku
5  + !)   ) "  "
 # /
Odpady są wywożone dwa razy w miesiącu. Worki z trawą należy wystawić przed
posesje do godz. 7.00. Mieszkańcy korzystają z własnych worków (o pojemności do
120 litrów). Firma odbierająca odpady nie
przekazuje worków wymiennych. Zbiórka
w dalszym ciągu jest bezpłatna.
Więcej informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 44 94 808.
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Zbiórki zostaną przeprowadzone zgodnie z niżej
przedstawionym harmonogramem:
- Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice: 4, 18 czerwca,
2, 16 lipca, 6, 20 sierpnia, 3,17 września, 1, 15 października,
5 listopada,
- Pawłowice: 5, 19 czerwca, 3, 17 lipca, 7, 21 sierpnia, 4, 18
września, 2, 16 października, 6 listopada,
- Warszowice, Krzyżowice, Pniówek: 6, 20 czerwca, 4, 18 lipca,
1, 22 sierpnia, 5, 19 września, 3, 17 października, 7 listopada.
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Poniżej wykaz dostępnych badań:

Cytologia
Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 18 - 24 lat oraz powyżej 60 lat.
Badania wykonuje: NWZOZ „Medicus 99” Poradnia Ginekologiczno –
Położnicza – Pawłowice, ul. Krucza 12.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: osobiście lub telefonicznie pod numerem 32/7562841, 32/4728663
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 15.00
- środa 11.00 – 18.00

USG
Bezpłatne profilaktyczne badania USG piersi i USG narządu rodnego dla
kobiet w wieku 30-50 lat.
Dla kobiet, które nie wykonywały takich badań w ubiegłym roku. Badania
zostaną wykonane w NWZOZ „MEDICUS 99” w Jastrzębiu Zdroju przy
ul. Dworcowej 1D w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach dopołudniowych i popołudniowo – wieczornych.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna:
32/ 4764555, 32/ 4764550 w godz. 8.00 do 19.00.

PSA
Bezpłatne profilaktyczne badania krwi, w zakresie określenia poziomu
PSA dla mężczyzn, którzy ukończyli 40 lat.
Pobrania materiału biologicznego będą się odbywać:
- od poniedziałku do piątku w gabinetach zabiegowych:
NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A, w godz. 7.00 do 8.00
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12, w godz. 7.15 do 8.30
NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala – Golasowice, ul. Korczaka 6, w godz.
7.00 do 9.00
- we wtorki i czwartki:
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48, w godz.
8.00 do 8.30.

Rak jelita grubego
Bezpłatne badania w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego dla
osób, które ukończyły 45 lat.
Odbiór próbki kału do badania:
- od poniedziałku do piątku w gabinetach zabiegowych:
NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A, w godz. 7.00 do 8.00
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12, w godz. 7.15 do 8.30
NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala – Golasowice, ul. Korczaka 6, w godz.
7.00 do 9.00
- we wtorki i czwartki:
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48, w godz.
8.00 do 8.30.

Cholesterol
Bezpłatne badania krwi, w zakresie określenia poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji cholesterolu HDL i cholesterolu LDL oraz trójglicerydów dla
mieszkańców gminy Pawłowice, którzy ukończyli 30 lat.
Pobrania materiału biologicznego będą się odbywać:
- od poniedziałku do piątku w gabinetach zabiegowych:
NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A, w godz. 7.00 do 8.00
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12, w godz. 7.15 do 8.30
NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala – Golasowice, ul. Korczaka 6, w godz.
7.00 do 9.00
- we wtorki i czwartki w gabinetach zabiegowych:
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48, w godz.
8.00 do 8.30.

Tarczyca
Bezpłatne badania krwi, w celu wczesnego wykrycia schorzeń tarczycy
dla mieszkańców, którzy ukończyli 30 lat.
Pobrania materiału biologicznego będą się odbywać:
- od poniedziałku do piątku w gabinetach zabiegowych:
NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A, w godz. 7.00 do 8.00
NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12, w godz. 7.15 do 8.30
NZPOZ W. Oskroba i P. Tomala – Golasowice, ul. Korczaka 6, w godz.
7.00 do 9.00
- we wtorki i czwartki w gabinetach zabiegowych:
Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48, w godz.
8.00 do 8.30.

#

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

Testy na alergię z krwi!
Cena promocyjna 150 pln
Czas oczekiwania TYLKO 2 dni
Profile (do 27 alergenów)
*pediatryczny (mieszany)
*pokarmowy

Sprzedam
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To jest miejsce na
twoją reklamę
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W sprawie reklam należy
kontaktować się z GOK,

tel. 32/ 47 21 175

tel. 32/ 4722570.

Cennik na stronie
www.gokpawlowice.hg.pl.

ZAPRASZAMY
więcej informacji na: www.wroclawska20.pl

LABORATORIUM
mgr Marek Tarczałowicz
(punkt pobrań Diagma)

Pawłowice, ul. Świerczewskiego 17,
tel. 512 253 897
Czynne:
od poniedziałku do soboty od 7.30 - 9.00

KRONIKA POLICYJNA

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

Włamał się do domu
Nieznany sprawca, wyważając okno
w drzwiach na parterze, włamał się do domu
jednorodzinnego. Ukradł telewizor LG, aparat
fotograficzny oraz złotą biżuterię. Wartość
strat to ok. 5 tys. zł. Do kradzieży doszło
5 maja o godz. 9.00 przy ul. Pszczyńskiej
w Pawłowicach.

Kradną wszystko
Łupem złodzieja może paść dosłownie
wszystko. Przekonał się o tym właściciel
sklepu przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach.
14 maja o godz. 16.00 nieznany sprawca skradł
zewnętrzny agregat chłodniczy wartości 3 tys.
złotych.

Znikają telefony
14 maja z pomieszczenia ośrodka kultury
w Pawłowicach skradziono telefon komórkowy
firmy Samsung wartości 300 złotych. Nazajutrz do podobnej kradzieży doszło na terenie
kopalni. O godz. 6.00 rano skradziono telefon

Sony Ericsson wartości 700 złotych.

Ukradł silnik w Pniówku
14 maja nieznany sprawca włamał się do
budynku gospodarczego przy ul. Pszczyńskiej
w Pniówku. Złodziej dostał się do środka, bo
wyłamał deski w ścianie budynku. Skradł silnik
elektryczny, przewody różnej grubości oraz
inne elementy konstrukcyjne porozbieranych
maszyn i urządzeń.

Zatankował i odjechał
W połowie maja doszło do dwóch kradzieży
paliwa. 15 maja na stacji w Warszowicach
kierowca opla astry zatankował za 874 zł
i odjechał w kierunku Żor, nie płacąc rachunku.
Prawdopodobnie ten sam mężczyzna dokonał
kradzieży 18 maja na stacji w Pawłowicach.
Straty stacji wyniosły ponad 840 zł. Paliwo
padło łupem złodzieja także 21 maja. Na terenie
parkingu przy tej stacji z samochodu ciężarowego skradziono 200 litrów oleju napędowego
o wartości 1200 zł.

Racje Gminne
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Do akcji włączyły się wszystkie
biblioteki, organizując spotkania
z pisarzami, konkursy czytelnicze,
warsztaty papiernicze, a nawet zapraszając dzieci do spędzenia nocy
w bibliotece. Pod hasłem „Zamki,
smoki, rycerze i księżniczki” odbyła
się noc w bibliotece w Golasowicach. Na spotkanie ze smokami
wybrało się dwunastu śmiałków,
którzy wykonali owocowego smoka
- z owoców i wykałaczek, wzięli
udział w quizie o smokach, zamkach,
rycerzach i księżniczkach oraz zbudowali zamek. Zabawa rozpoczęła się
wieczorem w piątek, a zakończyła się
w sobotę o godz. 8.00 rano.
W czasie Tygodnia Bibliotek,
który w naszej gminie był raczej

miesiącem bibliotek, cały czas coś się
działo. A to w bibliotece na osiedlu
wystawiono teatrzyk dla dzieci, a to
zorganizowano warsztaty czerpnia
papieru, to odbywały się konkursy:
pięknego czytania, literacki, plastyczny, czytelniczy. Biblioteki odwiedzili
też pisarze. W Golasowicach i Krzyżowicach postacie ze swoich bajek
zaprezentowała Wioletta Piasecka,
w Pawłowicach i Warszowicach
z czytelnikami spotkał się Łukasz
Wierzbicki. Dodatkowo w każdej filii
organizowane były wystawy.

Piknik z biblioteką
O tym, że biblioteka jest miejscem
przyjaznym dzieciom, najmłodsi
bardzo dobrze wiedzą. Tym chętniej
wybrali się na przygotowany przez

nią piknik. W scenerii pawłowickiego
parku bawiły się przedszkolaki oraz
uczniowie młodszych klas podstawówek. Zaserwowano im piknikowy
zestaw atrakcji i niespodzianek. Na
festyn przybyli bohaterowie dziecięcych bajek: Kubuś Puchatek, Myszka Miki, Tygrysek i Dumbo. Były
wspólne tańce i zabawy! Podczas
pikniku rozstrzygnięto dwa konkursy plastyczne oraz zorganizowany
quiz sprawdzający znajomość bajek
i wystawiono spektakl.
W zabawie uczestniczyło 230 dzieci z wszystkich sołectw. Większość
przyszła na piknik w oryginalnych
przebraniach: bajkowych postaci
oraz strojach piłkarskich w barwach
biało-czerwonych. bs
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Miss o polityce i gotowaniu
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O gotowaniu
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Autorka wielu programów telewizyjnych i książek o tematyce kulinarnej, była Miss Polonia i rzecznik
prasowy rządu chętnie opowiadała
o swoim barwnym życiu.

O wyborach miss
Wszystko zaczęło się od wyborów
w roku 1991 najmilszej studentki na
Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie
studiowałam technologię żywności.
Założyłam się z kolegami w akademiku, że wezmę udział w eliminacjach
na Miss Małopolski. Wystartowałam
i w roku 1992 zdobyłam tytuł Miss

Polonia. W miesiąc później znalazłam
się w RPA na wyborach Miss Świata
w Sun City. Był to wspaniały wyjazd.
W RPA było zupełnie jak w bajce.
W Sun City zdobyłam tytuł III wicemiss. Później, pod koniec działalności,
biuro warszawskie Miss Polonii wysłało mnie do Korei Południowej na konkurs Miss Świata Studentek i stamtąd
przywiozłam szarfę zwyciężczyni.

O polityce
Tytuł Miss Świata otworzył przede
mną drzwi polityczne. Wielu Polaków
zapewne pamięta słynne już stwier-
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Zainteresowanie kuchnią wyniosłam z domu. Moja mama wspaniale
gotowała i ogromną wagę przywiązywało się do stołu, do tradycji
świąt i jedzenia. Uwielbiam gotować,
w kuchni lubię zapach, smak i improwizację. Wielką frajdę sprawiało
mi produkowanie programu „Podróże
kulinarne Roberta Makłowicza”. Robert pojawił się najpierw w „Poradniku
imieninowym”. Gdy zobaczyłam,
z jaką pasją grilluje, gotuje i opowiada
o jedzeniu, powiedziałam do reżysera:
„Trzeba z nim zrobić program!”. Polsat nie był zainteresowany, więc poszliśmy do Dwójki, a Nina Terentiew
kupiła pomysł. Byliśmy w 23 krajach,
gotowaliśmy nawet na szczycie Kasprowego. A dziś mam swój program
„Ewa gotuje”. Sekwencje kulinarne do
niego powstają w mojej autentycznej
kuchni, która na kilka dni w miesiącu
zamienia się w studio telewizyjne. bs
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Oskar Łanda z Pielgrzymowic,
syn Moniki i Łukasza, ur. 13 marca
Igor Gorzko z Pawłowic,
syn Patrycji i Sebastiana, ur. 26 marca
Jan Obetkon z Pawłowic,
syn Lucyny i Rafała, ur. 20 kwietnia
Julia Mrukwa z Pawłowic,
córka Ilony i Piotra, ur. 22 kwietnia
Karolina Jaskuła z Pawłowic,
córka Joanny i Tomasza, ur. 25 kwietnia

Odeszli
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dzenie „Premierowi się nie odmawia”.
Sama je wymyśliłam. Jestem dumna
z tego, że przeszło do historii i znalazło
się w encyklopedii. Bycie sekretarzem
prasowym Waldemara Pawlaka okazało się dla mnie „największym uniwersytetem życia”. Propozycję pracy
w rządzie przyjęłam z przerażeniem.
Samą współpracę wspominam jednak
bardzo dobrze. Dostałam od życia
szansę,= aby zobaczyć jak tworzy się
polska demokracja.

