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Mamy trzy trasy 
do nordic walking!
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Takiego sukcesu OSP 
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9 czerwca, Urząd Gminy podpisał 
umowę z firmą Hydro Wielkopolska 
na zakup i montaż urządzeń zabawo-
wych przy Przedszkolu w Modrze-
wiowym Ogrodzie w Pawłowicach 
Osiedlu. - Wszystkie urządzenia, które 
znajdują się obecnie przy przedszkolu, 
zostaną zdemontowane. Pozostaną je-
dynie metalowe huśtawki, które zostały 
zakupione w ubiegłym roku – mówi 
Arkadiusz Skuza, pracownik urzędu 
gminy. 

Urządzenia do zabawy zosta-
ną ustawione w dwóch miejscach  
z przeznaczeniem dla młodszych  
i starszych dzieci. W kąciku dla star-
szaków będą m. in. zjeżdżalnia, ścian-
ka wspinaczkowa, karuzela i huśtaw-
ka. Dla młodszych dzieci przewidziano 
lokomotywę, zjeżdżalnię i bujaczek. 
Na środku znajdzie się jeszcze boisko 
z 2 bramkami do gry w piłkę nożną.

Żeby dzieci mogły jak najszybciej 
cieszyć się z nowych atrakcji, na te-
renie placu zostanie wyłożona trawa 
z rolki. Prace mają ruszyć końcem 
czerwca i zakończyć się do 20 sierpnia. 
Inwestycja ma kosztować 113 tys. zł.

Drugi z placów powstanie przy 
Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach. Pra-
ce rozpoczną się jednak nieco później, 
bo przetarg na wybór wykonawcy 
został unieważniony z uwagi na zbyt 

Przy przedszkolach 
9���'�";�"����

place zabaw
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wysoką cenę. Plac, który powsta-
nie przy pawłowickim przedszkolu 
będzie się składał z trzech miejsc do 
zabawy. - Chcemy, aby z tego miejsca 
mogły korzystać nie tylko przedszkolaki, 
ale także wszystkie chętne dzieci – mówi 
urzędnik.

Teren ogólnodostępny będzie miał 
tzw. bezpieczną nawierzchnię. Znajdą 
się tutaj tzw. huśtawka – gniazdko, 
piramida linowa, karuzela, wieża 
sprawnościowa ze ścianką do wspi-
naczki oraz okazała zjeżdżalnia.

Drugie z miejsc do zabawy będzie 
składać się z tablicy do gry w kółko  
i krzyżyk, piaskownicy oraz urządze-
nia do wspinaczki. Przewidziano także 
miejsce dla najmłodszych przedszko-
laków z dużą piaskownicą, lokomoty-
wą i kilkoma zestawami do zabawy. 

Powstanie prawdziwy raj dla dzie-
ci, z którego będzie można korzystać 
w drodze na basen czy halę. Plac przy 
Przedszkolu nr 1 ma być otwarty dla 
wszystkich, ale z uwagi na bezpie-
czeństwo, zostanie tam wykonany 
monitoring.  

Koszt budowy nie obciąży zbytnio 
budżetu gminy. Urzędowi udało się 
bowiem pozyskać dofinansowanie  
z Programu Operacyjnego Ryby 2007 
– 2013 w wysokości 85 proc. kosztów 
netto. bs

Przedwojenny pomnik, który 
znajdował się przy rondzie obok 
mleczarni, kilka tygodni temu został 
przewieziony do Rybnika w celu jego 
rekonstrukcji i naprawy zniszczeń.  

Do tej pory pomnikiem opiekowała 
się mleczarnia. Gmina w ubiegłym 
roku przejęła teren, na którym znaj-
duje się monument, i postanowiła 
niezwykłą figurę naprawić i bardziej 
wyeksponować. Ukryty pomiędzy 
drzewami pomnik Chrystusa Króla 
wymagał pilnej naprawy. 

Projekt modernizacji opracowała 
Pracownia Projekt Moduł z Wodzisła-
wia Śląskiego Adama Domina, byłego 

Nowy skwer 
z pomnikiem

mieszkańca Pawłowic.
Inwestycja obejmowała moder-

nizację monumentu oraz zagospo-
darowanie terenu wokół. Z uwagi 
na konieczność podniesienia terenu 
i wykonania odwodnienia, wokół 
skweru wykonano ogrodzenie z ko-
szy gabinowych wypełnionych skałą 
kamienną.   

W celu lepszej komunikacji, od 
strony ul. Świerczewskiego w kierun-
ku parkingu przy urzędzie, wykona-
no schody z granitu. Zadbano również 
o dojście prowadzące do pomnika. 
Sama figura, jak tylko wróci na swoje 
miejsce, zostanie podświetlona. 

W ramach inwestycji wykonane 
zostały nowe nasadzenia oraz kwiet-
niki. Mieszkańcy będą mogli cieszyć 
się z nowego miejsca już za kilka dni. 
Przy pomniku zostanie wykonany 
ołtarz na procesję Bożego Ciała.

Prace wykonywała firma Leszka 
Gaży z Pawłowic. Naprawa pomnika, 
zagospodarowanie terenu, wykonanie 
projektu oraz map kosztowało niecałe 
94 tys. zł. Stosunkowo niewielkim 
kosztem udało się poprawić wizeru-
nek centrum Pawłowic i stworzyć 
atrakcyjne miejsce, które przykuwa 
oczy pawłowiczan i przejezdnych.

Sabina Bartecka

Postać Chrystusa Króla panującego 
(jabłko królewskie w dłoni) wykuta 
w kamieniu przez Jana Seretę miała 
wyrazić, iż Chrystus powinien pa-
tronować wszelkiej pracy społecznej.

Uroczyste poświęcenie, którego 
dokonał ks. Jan Niedziela, miało 
miejsce w niedzielę po nieszporach, 
jesienią 1938 roku, lecz wśród licznie 
zgromadzonych mieszkańców i gości 
zabrakło samego inicjatora, ponieważ 
z powodu swych obowiązków posel-
skich musiał akurat wyjechać. 

W czasie wojny mleczarnię przejęli 
okupanci, jej szefem został bawarczyk 
Bauer. On to nakazał któregoś dnia p. 
Józefowi Pisarkowi usunąć pomnik. 
Na co w odpowiedzi usłyszał: - Tego 
nigdy nie uczynię! Mnie było z Chrystu-
sem zawsze dobrze.

Pomnik usunięto przemocą, ale 
żaden z pawłowickich gospodarzy 
nie dał koni na przewiezienie go 
do kościoła. Ludzie chcieli go mieć  
w centrum miejscowości, stale przed 
oczyma. Ksiądz Antoni Jochemczyk, 

Historia pomnika 
Chrystusa Króla
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pełniący wtedy obowiązki probosz-
cza, postawił pomnik w tzw. „Chło-
pińcu” pod wieżą, gdzie, jak wiadomo 
przetrwał nieuszkodzony, mimo 
zburzenia kościoła. Po wojnie wrócił 
triumfalnie na swoje miejsce przed 
mleczarnią. Po powrocie biskupów 
z wygnania w 1956 roku, jesienią 
na uroczystość Chrystusa Króla  
w następnym roku, odbyła się do nie-
go uroczysta procesja z monstrancją, 
której przewodniczył ks. bp dr Her-
bert Bednorz. Pod wpływem tej czci 
związanej z pomnikiem Chrystusa 
Króla obchodzono w Pawłowicach 
Jego Uroczystość jako drugi odpust 
aż do lat 70. 

Ksiądz Edmund Kurzeja mawiał, że 
jest to pomnik niepodległości, który 
niejako sam obronił się zarówno przed 
zakusami hitlerowców, jak i komu-
nistów. Chociaż był niewygodny 
zarówno dla jednych, jak i drugich, 
nie odważyli się go zburzyć.  

Oprac. na podstawie 
materiałów parafii
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W tworzeniu strategii niezbęd-
na jest diagnoza społeczna, dla-
tego jeszcze w tym miesiącu do 
mieszkańców zapukają ankieterzy 
z prośbą o wypełnienie ankiety. 
Ankieterzy będą pytać o to, jak 
mieszka się w naszej gminie, co 
podoba się mieszkańcom, a co 
chcieliby zmienić. Badanie zostanie 
przeprowadzone w każdym sołec-
twie. Aby było ono wiarygodne, 

��<=�>����
zdecyduje 
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gminy
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w sumie zostanie przepytanych 
300 osób (z podziałem na wiek 
i płeć). Odpowiedzi ankietowanych 
pozwolą na określenie kierunków 
rozwoju sołectw i gminy, zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców.

Ankieta jest w pełni anonimowa. 
Zachęcamy mieszkańców do wyra-
żania swojej opinii i dziękujemy za 
czas poświęcony na jej wypełnienie.

Urząd Gminy Pawłowice 
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Tegoroczny, trzeci już Kongres 
„Obywatel Senior”, zorganizowany 
został przez Park Śląski, Fundację Park 
Śląski oraz Parkową Akademię Wo-
lontariatu, a honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęła para prezydencka 
– Anna i Bronisław Komorowscy oraz 
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. 
Irena Lipowicz. Dwudniowy zjazd, 
skupiający środowisko seniorów, 
organizacje senioralne, pozarządowe 
oraz przedstawicieli samorządów lo-
kalnych, miał na celu wypracowanie 
dobrych praktyk poprawiających 
jakość życia osób starszych.

����������
– to miejsce dla seniorów

Gminy, które otrzymały certyfi-
kat, zaprezentowały szereg inicjatyw 
skierowanych wyłącznie do senio-
rów. Gmina Pawłowice została doce-
niona za szeroko rozumianą działal-
ność na rzecz ludzi starszych, mającą 
na celu aktywizację i integrację ich 
środowiska poprzez włączenie w ży-
cie społeczne. Przedmiotem dobrych 
praktyk realizowanych przez naszą 
gminę są m.in.:  akcja „Książka na te-
lefon” organizowana przez biblioteki, 
transport publiczny za złotówkę oraz 
kursy EDUS prowadzone dla osób do-
rosłych przez Gminny Ośrodek Kul-

tury w Pawłowicach. Dzięki kursom 
seniorzy mogą realizować swoje pasje 
i zainteresowania, rozwijać się oraz 
aktywnie włączać w szereg imprez 
organizowanych przez placówkę.

Koalicja na rzecz Gmin Przyja-
znych Seniorom wyróżniła w sumie  
dwanaście miast i gmin naszego 
województwa. Oprócz naszej gminy 
certyfikaty otrzymały:  Radzionków, 
Czerwionka Leszczyny, Sosnowiec, 
Będzin, Katowice, Gliwice, Dąbrowa 
Górnicza, Koziegłowy, Piekary Ślą-
skie, Tychy, Mysłowice. 

Sabina Bartecka

7 czerwca, przy Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu, otwarto 
Gminny Kompleks Tras Nordic Wal-
king. W jego skład wchodzą trzy 
trasy o różnej długości i różnym 
stopniu trudności, które powstały 
przy udziale środków unijnych PO 
RYBY. Start wyznaczono na terenie 
siłowni na świeżym powietrzu, która 
wzbogaciła się o dodatkowe urzą-
dzenia do ćwiczeń wzmacniających 
i do przeprowadzenia rozgrzewki. 
Znajduje się tam również duża tablica 
z mapą i opisem tras oraz sposobem 
przeprowadzenia ćwiczeń. 

Uroczystego otwarcia kompleksu 
dokonali: Marek Lucjan - zastępca 
wójta gminy Pawłowice, Franciszek 
Dziendziel – przewodniczący Rady 
Gminy Pawłowice  oraz Krzysztof 
Szymura – prezes Lokalnej Grupy Ry-
backiej „Żabi kraj”, stowarzyszenia, 
które było pomysłodawcą projektu 
i jego koordynatorem.  – Pomysł zro-
dził się w ubiegłym roku, kiedy zosta-
liśmy zaproszeni do współorganizacji 
marszu „Kijami w cukier”, propagują-
cego aktywność fizyczną jako metodę 
walki z cukrzycą – mówi Krzysztof 
Szymura. – Doszliśmy wtedy do wnio-
sku, że trasy do nordic walking  mogłyby 
powstać we wszystkich gminach działa-

Mamy trzy trasy 
do nordic walking!

jących w naszej grupie.  
W imprezie zorganizowanej  

w sobotnie popołudnie w Pawłowi-
cach wzięło udział ponad 20 miło-
śników  „chodu z kijkami”. Podobnie 
było przed południem w Chybiu. 
Na starcie marszu nie zabrakło za-
równo dzieci i młodzieży, jak i osób 
dorosłych (zwłaszcza kobiet) oraz 
seniorów. Tym razem wszyscy 
mieli do pokonania odcinek zielonej 
trasy, czyli najkrótszej i zarazem 
najłatwiejszej. – Lubię ruch, dużo jeżdżę 
na rowerze, czasami chodzę z kijami,  
a dzisiaj przyszłam tutaj, bo chcę uzy-
skać fachową wiedzę. Nikt mi nie po-
kazywał jak chodzić i pewnie 
popełniam błędy – mówi jed-
na z uczestniczek marszu, 
Barbara Guzik z Pawłowic.

-  Przyszliśmy z ciekawo-
ści, bo mieszkamy w pobli-
żu, a nigdy nie chodziliśmy  
z kijami – mówią Daniel Sy-
nowiec i Przemysław Pasz-
tuła, nastoletni mieszkańcy 
Pawłowic.

Uczestnicy marszu mogli 
liczyć na porady specjali-
stów, którzy pomogli im 
dobrać kije i pokazali jak 
prawidłowo maszerować.  

- To niewątpliwie sport dla wszystkich. 
Jest stosunkowo prosty do opanowania 
- obowiązuje jednak zasada, że prawy 
kij ma uzyskać kontakt z podłożem  
w momencie, gdy stawiamy na nim lewą 
nogę i odwrotnie – wyjaśniała instruk-
torka Wioletta Piecha.  

Podkreślmy, że każda z tras została 
oznaczona w terenie specjalnymi 
znakami. Są też i tablice informa-
cyjno - promocyjne dotyczące trasy, 
zalecanych ćwiczeń oraz atrakcji  
w danej gminie. Opis i mapę tras 
można również znaleźć na ww.paw-
lowice.pl.

Sabina Bartecka

Biskup - elekt ma 53 lata. Obejmie 
swój urząd w czasie uroczystego na-
bożeństwa, które będzie miało miejsce 
w ewangelickim kościele Zmartwych-
wstania Pańskiego w Katowicach. 
Data konsekracji nowego biskupa 
diecezji katowickiej nie została jeszcze 
podana.

Synod wyborczy został zwołany 
w związku ze śmiercią - w styczniu 
tego roku – ks. bp. Tadeusza Szurma-
na, który pełnił posługę zwierzchnika 
diecezji katowickiej w latach 2002 
- 2014.

Ks. dr Marian Niemiec urodził się 
17 lutego 1961 roku w Kobielicach. 
W latach 1979 – 1984 studiował teo-
logię ewangelicką w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza 
parafii w Starym Bielsku, a następnie 
w Opolu. W 1990 roku objął obo-
wiązki proboszcza administratora tej 

���">�&��?�#�=;�
nowego Biskupa 
Diecezjalnego!

ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 
został wybrany jej proboszczem.  
W 2007 roku otrzymał tytuł doktora 
teologii ekumenicznej. Od 2004 roku 
jest prezesem Stowarzyszenia Ho-
spicjum Opolskie. Biskup - elekt jest 
żonaty, ma córkę i syna.

Warto wiedzieć!
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W rubryce „Gmina w liczbach” za pomocą cyfr, mówimy o różnych tematach związanych z gminą i pracą urzędu. 
Tym razem przedstawiamy dane dotyczące KWK „Pniówek”. W tym roku mija bowiem 40 lat, 

odkąd ten największy zakład rozpoczął wydobycie na terenie naszej gminy.

389

284 
ha

4,9 
mln zł

9243
120
mln ton

Komentarz

osób liczy obecnie zało-
ga KWK „Pniówek”

kobiet pracuje na kopalni

mieszkańców naszej gminy jest 
zatrudnionych w KWK „Pniówek”

osoby liczyła załoga w rekor-
dowym 1987 roku 

węgla wydobyto 
od 1974 r. do dziś

stanowi powierzchnia kopalni  (wła-
sność + użytkowanie wieczyste)

tj.76 proc. powierzchni kopalni znaj-
duje się na terenie gminy Pawłowice 

podatku od nieruchomości 
zapłaci kopalnia w 2014 roku

wypłacono za szkody górnicze  
w 2013 r. (odszkodowania rolne, 
budowlane, dodatkowe zabezpie-
czenia budynków, odszkodowania 
z tytułu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego) 

mierzy wieża skipowa LUDWIK 
(najwyższa budowla zakładu)

wyniós ł  przychód ze 
sprzedaży węgla w 2013 r.

1258

215
ha

prawie 
6 mln 

zł

80,5 
metra

1,5 
mld zł

Aleksander 
Szymura, 

dyrektor pracy 
KWK „Pnió-

wek”, zastępca 
przewodniczą-
cy Rady Gminy 

Pawłowice

4 grudnia 1974 roku, w asyście pro-
minentnych dygnitarzy ówczesnej wła-
dzy, oficjalnie dokonano uruchomienia 
wydobycia w Kopalni „XXX - Lecia PRL” 
– wtedy taka była nazwa naszej kopalni.

Przez 40 lat kopalnia wkompono-
wała się w życie gospodarcze i spo-
łeczne naszej gminy. Stała się „matką 
- żywicielką” dla wielu rodzin naszych 
pracowników oraz firm kooperujących. 
Przynosi również dochody dla budżetu 
gminy.

W ostatnim 20-leciu w rankingach naj-
lepszych kopalń w Polsce, KWK „Pniówek” 
plasuje się w czołówce, a w 2008 roku 
zdobyła I miejsce w konkursie „Kopalnia 
Roku”. W czasie jej istnienia zatrudnie-
nie znalazło tutaj około 40 000 osób. Po 
uruchomieniu nowych złóż żywotność 
kopalni przewiduje się do około 2050 r.

Współpraca służb kopalni z władzami 
gminy i samorządem przebiega bardzo 
dobrze. Najnowszym naszym wspólnym 
projektem jest zagospodarowanie tzw. 

„Głowicy Wschodniej” z przeznaczeniem na 
teren rekreacyjno – sportowy.

Przy wszystkich plusach wzajemnej współ-
pracy, należy też wspomnieć o uciążliwościach 
wynikających ze szkód górniczych, które sta-
ramy się minimalizować, przeznaczając spore 
środki finansowe na ich naprawę oraz wdra-
żając nowe technologie wydobycia.

Oczkiem w głowie dyrekcji kopalni jest Klub 
Sportowy GKS „Pniówek 74”, któremu kibicuje 
spora część załogi. Może kiedyś zawita w Paw-
łowicach ekstraklasa. Wszyscy na to liczymy.

- Każda mama jest wyjątkowa  
i zasługuje na uznanie – mówi Regina 
Budzińska, przewodnicząca KGW  
w Pniówku.

Koło postanowiło uczcić Dzień 
Matki, zapraszając wszystkie panie 
do wspólnej zabawy wypełnionej 
śpiewem oraz rozmowami przy 
ciastku i kawie. - Tak niewiele jest 
okazji, aby usiąść w  miłym gronie  

Nasze mamy, kochane
.��������	@�	�#���	����/�������D�������/���������D�����#�/���	�������/����-
#���D������/�������D�#	�	+���������� ����D�����	/����#�/��	��������������	!

i cieszyć się chwilą – mówi pani Regi-
na. - Mam nadzieję, że nasze spotkanie 
pomogło paniom przez te kilka godzin 
oderwać się od codzienności i zapomnieć 
o problemach. Uśmiechnąć się szczerze 
i poczuć wyjątkowo.    

Patrząc na radosne twarze 
uczestniczek spotkania, z pewno-
ścią tak było. Koło zadbało, aby 
panie spędziły ten dzień radośnie 

i wesoło. Najpierw wystąpił 
zespół „Bajtel” z Warszowic,  
a następnie program biesiadny 
poprowadził Krzysztofa Za-
remba. Panie poznały tajniki 
układania bukietów kwiatów, 
a na koniec ruszyły na parkiet, 
tańcząc przy muzyce. Biesiada 
jak najbardziej się udała. 

Sabina Bartecka

8888888 dyrektorów zarządzało zakła-
dem w czasie 40-letniej historii

zdj. bs
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31 maja przejdzie do historii jako 
dzień największej imprezy organi-
zowanej przez kopalnię w naszym 
regionie. Tysiące osób: pracowników, 
emerytów, rencistów KWK „Pnió-
wek” oraz członków ich rodzin ba-
wiło się na festynie zorganizowanym 
na parkingu przed kopalnią.  – Takiego 
festynu organizowanego przez kopalnię 
nie było jeszcze w historii ziemi pszczyń-
skiej – przyznaje Aleksander Szymura, 
dyrektor pracy KWK „Pniówek”.  

Co przyciągnęło takie tłumy? Dla 
uczestników festynu organizatorzy 
przewidzieli wiele atrakcji oraz nie-
spodzianek: ciekawe pokazy, losowa-
nie nagród oraz występy. Program 
artystyczny festynu można było 
oglądać nie tylko na scenie, ale rów-
nież na dwóch telebimach. A działo 
się sporo. Wystąpili: cheerleaderki 
KS„ACTIVE”, zespół „Na obcasach”  
z Pawłowic, „Stonehenge” z Jastrzę-
bia – Zdroju oraz kopalniany kabaret  
„Onuca”. Grupa w programie wokal-
no - kabaretowym w sposób humo-
rystyczny przedstawiła wydarzenia  
z życia kopalni. Hymn zakładu „Pnió-
wek to my” śpiewali już wszyscy 
rozbawieni goście. Gwiazdą imprezy 
był zespół „Zakopower”, który dał 
porywający i energetyczny koncert. 

Sporo działo się nie tylko na scenie. 
Duże wrażenie na uczestnikach festy-
nu, zwłaszcza tych najmłodszych, 
wywarł  pokaz zorganizowany przez 
Kopalnianą Stację Ratownicza Górni-
czego KWK „Pniówek”. Zobaczyliśmy 
jak przebiega akcja ewakuacji poszko-
dowanego z budynku łaźni górniczej. 
Była ona bardzo widowiskowa, bo 
ratownicy zastosowali techniki alpi-
nistyczne.

Wielkim zainteresowaniem uczest-
ników festynu cieszyła się również 
sztolnia zbudowana przed wejściem 
do kopalni. Dzieci mogły zapoznać 
się w niej z urządzeniami, na których 
pracują na co dzień ich tatusiowie 
i wujkowie - górnicy. Zobaczyły 
przenośnik taśmowy i lutnię, a witał 
ich sam Skarbnik kopalni. W sztolni 
zorganizowano również pokaz sy-
mulowanej akcji ratowniczej ewaku-
acji poszkodowanego z chodnika L-40 
w pokładzie 2014. Zastęp ratowniczy 
pracował w aparatach tlenowych  
i maskach twarzowych.

Po tej dawce emocji, uczestnicy fe-
stynu mogli usiąść przy tradycyjnym 
kuflu piwa, kiełbasce z grilla oraz 
porcji pysznego gulaszu. – Wydaliśmy  
5 tys. bonów żywnościowych – przyzna-

��\#?�]����?���^
na festynie przy kopalni

je Aleksander Szymura. – Dla naszych 
gości przygotowaliśmy 3,5 tys. miejsc 
siedzących w dwóch dużych namiotach. 
Żeby je postawić, sprowadziliśmy spe-
cjalne dźwigi.  

Emocje sięgnęły zenitu, kiedy roz-
poczęło się losowanie nagród. Główną 
nagrodą był bowiem samochód marki 
Opel Astra Essentia. Szczęście tego 
dnia uśmiechnęło się do Jacka Brej-
zy z Pawłowic, pracownika kopalni  
z oddziału elektrycznego powierzch-
ni, który może się pochwalić 25 - let-

nim stażem pracy.
Z okazji Dnia Dziecka organizato-

rzy nie zapomnieli o najmłodszych 
uczestnikach festynu. Przygotowano 
dla nich mnóstwo zabawy w parku 
rozrywki, w tym aż kilkanaście 
dmuchanych urządzeń i wiele innych 
atrakcji.

Festyn zakończył pokaz fruwają-
cych kolorowych konfetti. Parking 
przy kopalni oraz głowy uczestników 
festynu pokryły kolorowe skrawki 
papieru. bs  

W ostatnim dniu maja osoba, 
która kupiła kupon Lotto w kolek-
turze w Pielgrzymowicach wygrała 
7 167 637,70 zł! Szczęśliwe liczby, 
które przyniosły fortunę, to: 9, 14, 
25, 34, 41, 47.  – W sobotę odbyło się 
losowanie, a w poniedziałek odebrałam 
komunikat o wygranej. Przeczytałam 
go kilkakrotnie, bo nie mogłam uwierzyć 
w to, co zobaczyłam. Stuprocentowej 
pewności nabrałam dopiero po telefonie z 
Totalizatora – mówi Sylwia Trzaska-
lik, kierowniczka w Pawilonie „Pod 
Dębem” w Pielgrzymowicach, gdzie 
padła „szóstka” w losowaniu. 

Być może to ona sprzedała szczę-
śliwy zakład, bo w tym dniu obsłu-
giwała kolekturę wspólnie z Celiną 
Smoleń. – Wiemy, że gracz sam wyty-
pował szczęśliwe liczby – dodaje. – Nie 
wiemy jednak, czy jest mieszkańcem 
naszej gminy. Informacja o tym, kto wy-
grał, jest utajniona. W naszej kolekturze 
wypłacamy tylko wygrane do 2 tys. zł. 

To pierwsza wygrana w Piel-
grzymowicach. – Raz była „piątka”. 
Zdarzają się też „czwórki”, a najwięcej 
jest „trójek” – mówi pani Celina, która 
najczęściej obsługuję maszynę Lotto. 
– Po tej wygranej ludzie jakby uwierzyli, 
że można wygrać i więcej osób zaczęło 
kupować losy. Wszyscy po cichu liczą, że 
szczęście uśmiechnie się również do nich.

Przy wejściu  do sklepu oraz  
w środku znajduje się już plakat  
z informacją o wielkiej wygranej. 
A przypomnijmy, że prawdopodo-
bieństwo trafienia „szóstki” jest jak 
1:13,9 miliona; „piątki” – 1:54 201; 
„czwórki” – 1:1032; „trójki” – 1:57. 

Gracz musi też mieć sporo krzepy, 
bo gdyby chciał odebrać wygraną 
w banknotach 100 - złotowych, to 
kwota ponad 7 milionów złotych 

Rekordowa 
wygrana w Lotto 

w Pielgrzymowicach!
������7���������������������/��#������������	������
�������������E�##������	�������������!�(�����������
���������������#	�������������������	���������	!�

ważyłaby prawie 60 kilogramów.
Wysoka wygrana rozbudza ma-

rzenia. Co kupilibyśmy, mając tak 
dużo pieniędzy. – Najczęściej padają: 
zakup samochodu, remont domu oraz 
wycieczki – mówi pani Sylwia. – Ja 
wybudowałabym dom, kupiłabym nowy 
samochód, pojechałabym na wczasy  
i przekazałabym jakiś większy datek na 
chore dzieci.

- Wybrałabym się na 3-tygodniowe 
wczasy marzeń w jakieś piękne miejsce 
– rozmarzyła się pani Celina. – Podzie-
liłabym się również wygraną z dziećmi, 
z rodzicami, no i znalazłoby się również 
coś dla koleżanek z pracy.

Stojąca obok starsza pani zauwa-
żyła, że posiadanie tylu pieniędzy to 
kłopot dla osoby, która do tej pory nie 
dysponowała takimi sumami. – Dała-
bym dzieciom na mieszkanie, wymieniła 
samochód na nowy, ale i tak sporo by 
zostało. Trochę za wysoka ta wygrana.

Zanim pieniądze trafią do szczęśli-
wego gracza, Totalizator Sportowy 
uszczupla je o podatek (10 proc. od 
wygranej kwoty). 

Sabina Bartecka

Gdynia - 33,7 mln zł 

Bolesławiec - 30,9 mln zł

Bolimów - 29,4 mln zł

Poznań - 28,8 mln zł 

Warszawa - 28 mln zł 
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�������	���	����	4	�	444
������	�������3���	�	�����������	�	*���*��������	*����	5%	�	'	�	%��������� 

6������ 4��7	�	�������	����� 5����� �*����
I Kaja Kusak SP 1 Gizela Kotas

II Marlena Król SP Pielgrzymowice Ewa Matuszyk
III Grzegorz Wojakowski SP Pielgrzymowice ��������	
����������
������	*����������	�	����������	���*�����	�����������	�	*���*��������	*����	85%	�	%��������� 

6������ 4��7	�	�������	����� ������ �*����
I ������������������������������������� SP 1 Gizela Kotas, Anna Lewandowska

II ����������	���!�����������"������
Grzegorz Wojakowski SP Pielgrzymowice #��������$%����������	
�����

�����

III Patrycja Macura, Sonia Plinta, Konrad 
��&��� ZSP Golasowice Katarzyna Niedziela

������	������������	�	�����������	�	*���*��������	�	5%	�	%�������������� 

�	���������	����	4
6������ 4��7	�	�������	����� ������ �*����

I '�&��!����(� SP Pielgrzymowice ���"��$�����$���($���
II Amelia Król '!����������� Ewa Gargol

III Izabela Poloczek SP 1 Anna Solarczyk

�	���������	����	44
6������ 4��7	�	�������	����� ������ �*����

I )"���*���� SP 1 +������-�
�
II #.�����!���&�����$ SP 1 /"����$��!��$�0����������
III ����(�2����� '!����������� ���"��$����'�����0��

�	���������	����	444
6������ 4��7	�	�������	����� ������ �*����

I Julia Wadas '!����������� )�������������
II Marlena Król SP Pielgrzymowice Ewa Matuszyk
III Natalia Urban '!����������� ���������.�0��

������	�����������	�����������	�	*���*��������	�	5%	�	,���������� 
6������ 4��7	�	�������	����� ������ �*����

I Anieszka Biarda '!����$%
����� Sabina Habraszka
II �����(���&��� ZSP Golasowice Katarzyna Niedziela
III �������-�3����� SP Warszowice 2��������%���
III Aleksander Raciborski '!����������� ���������.�0��

�������	*�����������	���	����	49	�	94
������	�	�$	�����������	����������	�	%:	(	�	%�������������� 

6������ 4��7	�	�������	����� ������ �*����
I Maria Miler SP 1 2���������$%���������
II 4���*�.�$� SP 1 2���������$%���������
III ���������'����5�� ZSP Golasowice /����!�����������

������	*����������	���*�����	����������	�	%:	;	�	%��������� 
6������ 4��7	�	�������	����� ������ �*����

I /������������������"��'��6�$���� '!����������� Anna Ganiek
II Jerzy Cepiel, Konrad Pawliczek SP Pielgrzymowice 4������78"���$�7���$���
III  Maria Miler, Magdalena Trzeciok SP 1 ���"��$������5.����$�

������	�	 �������	����������	�	%:	'	�	%��������� 
6������ 4��7	�	�������	����� 5����� �*����

I ��.��$���"�% SP 1 +���%��������

I Julia Loska '!����������� Joanna Krosny

II Jakub Sikora '!����������� Joanna Krosny
III Konrad Pawliczek SP Pielgrzymowice +���%�9.���$�

������	�	�$	*��������	����������	�	%:	;	�	%��������� 
6������ 4��7	�	�������	����� 5����� �*����

I Julia Loska '!����������� Iwona Dusza

II Maria Miler SP 1 Monika Szostak
III Katarzyna Piwko SP Pielgrzymowice Celina Piwko

������	�	����������	����������	�	%:	'	�	%��������� 
6������ 4��7	�	�������	����� 5����� �*����

I ���:���*�.�$� SP 1 +������������
II ���������$�0 SP Pielgrzymowice Zbigniew Smolarczyk
III Magdalena Trzeciok SP 1 +������������

,����������	�������	*�����������	����������	*����	��&������	��������	�������	�	��������� 
5�����	%���������

4��7	�	�������	 5����� <*����

Finalistka wojewódzkiego konkursu matematycznego klas III Agnieszka Biarda ZSP
���$%
����� Sabina Habraszka

Laureat wojewódzkiego konkursu matematyka z elementami 
przyrody Magdalena Trzeciok SP 1 +������������

:������
Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki /(�.��������� G1 Irena Grabowska

;������������	($��"���������:�$�(.������"��$�7�! /��������%����$%�
7�5��� G1 Klaudia Lasek

<��������������	($��"���������:�$�(.������"��$��������� �������-����$� G1 4��������������
Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z j. polskiego Katarzyna Lenik PG2 4������?$�������7�(��
Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki ��$�.%�����?��(	� PG2 2�
����?$����0��

4���������	�������	������	�	��������	�����������

:������

@$%������.��(�������!���8��$����������($��
%���7���$���� Dominika Kolon PG 1 ��������%�$�$����$.���

@$%������.��(�������!���8��$����������($��
%���7���$���� /��������%����$%�
7�5��� PG 1 ��������%�$�$����$.���

��8($%����(��%������������.��%�$�%��/�-@��OQVX����%���
���($��(���%Y���������@���0�����8($%����(��%��������

<�$%�$�%�[;��6��\����������Y�7����	($�������������.��%�$�%
[��(���.���.��%�]���)�.������

Witold Klepek PG 2 )�����!:��(�����2���0��

85<
<���������^�$%������))�$�%��8���"���%�����]�����]_�����������

@���0��.���8($%����(��%.����������<�$%�$�%.��
[;��6���OQVX]
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;�������)�.���������ff�4�������$��%.��"	���:����.����������
�������8�[<�$%����#���"��]��&�����������"	���:����.�

������������(%���������	�
!����h���-���� '!� 4������-�%��`

;�������)�.���������ff�4�������$��%.��"	���:����.����������
�������8�[<�$%����#���"��]��&�����������"	���:����.�

������������(%���������	�
����%���8"���� '!� 4������-�%��`

Zwycięzcy konkursów gminnych organi-
zowanych dla uczniów szkół podstawowych 
otrzymali nagrody książkowe. Natomiast 
laureaci wojewódzkich konkursów przedmio-
towych organizowanych przez Śląskiego Ku-
ratora Oświaty w Katowicach oraz uczniowie 
odnoszący indywidualne sukcesy odebrali bony 
pieniężne. Uczniowie są zadowoleni ze swoich 
osiągnięć i mają nadzieję, że pomogą im one 
dostać się do dobrej szkoły, a w przyszłości 
ułatwią rozwój zawodowy.

Gala mistrzów

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Jan Fi-
gura, podkreślił, że co roku w konkursach bierze 
udział coraz więcej dzieci. Jest to dla nich szansa 
pokazania swoich zainteresowań i dowód na to, 
że uczniowie chcą pracować, uczyć się i rozwijać. 

Laureaci dostali specjalne dyplomy, podzię-
kowania i nagrody, a towarzyszący im rodzice 
– podziękowania i dyplomy. Nagrody wręczali: 
przewodniczący Rady Gminy Franciszek Dziendziel 
oraz dyrektorzy szkół organizujących konkursy. 
Poniżej lista nagrodzonych uczniów.
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Dominika ma artystyczną naturę, 
kocha aktorstwo i taniec. Antoni in-
teresuje się sprawami społecznymi od 
zawsze. W tym roku został laureatem 
konkursu przedmiotowego z WOS-u. 
Oboje lubią angażować się w akcje 
społeczne, zbierać nowe doświad-
czenia. Do realizacji trudnych zadań 
rekrutacyjnych kwalifikujących na 
SDiM zabrali się z wielkim zapałem. 
Zdobycie mandatów poselskich to 
duży sukces ambitnych nastolatków, 
gdyż są dopiero w drugiej klasie gim-
nazjum. - To wielka radość stawiać 
sobie wysoko poprzeczkę i osiągać sukces 
– mówi Antoni. Dominika również 
uważa, że warto starać się i robić coś 
nowego.

X����?�����&"�=�
do poselskiej

 Kandydaci na posłów mieli do 
wykonania dwa zadania rekrutacyj-
ne. Pierwszym była debata dotycząca 
demokracji, której nadali tytuł „My 
jako dorośli kolejnego dziesięciolecia”. 
Dwugodzinna dyskusja odbyła się 31 
marca w auli „Przylądek Talentów”. 
Dominika i Antoni nie tylko zorgani-
zowali spotkanie, ale świetnie spraw-
dzili się w roli moderatorów. Miało 
ono formę debaty panelowej, ponie-
waż uczestnicy musieli przygotować 
się merytorycznie, by pełnić rolę 
eksperta. Dzięki temu dyskutanci 
wypowiadali swoje zdanie, uzasad-
niając je przykładami i przemyśle-
niami. Goście i publiczność zadawali 
pytania. Debatowano metodą ana-

lizy SWOT, porządkując informacje  
w trzech kategoriach - mocne, słabe 
strony oraz szanse, co pozwoliło na 
wypracowanie wniosków i rzetelne 
podsumowanie obrad. Zaproszeni 
uczniowie klas drugich i trzecich, 
stanowiący grupę ekspertów zawzię-
cie dyskutowali o tym, jak młodzież 
może wpływać na rzeczywistość  
i aktywnie uczestniczyć w demokra-
cji. W toku rozmów wypracowano 
ciekawe wnioski. Obszerną relację  
z debaty uczniowie umieścili na stro-
nie internetowej Centrum Edukacji 
Obywatelskiej.

 Drugim zadaniem było samo-
dzielne zaplanowanie i zorganizo-
wanie kampanii profrekwencyj-
nej do Parlamentu Europejskiego.  
W ramach tej kampanii Dominika  
i Antoni zorganizowali, 9 maja,  „Mi-
ni-paradę Schumana”, polegającą na 
przemarszu gimnazjalistów z flagą 
Unii Europejskiej ulicami Pawłowic. 
W kolejnych dniach zainicjowali hap-
pening przy Domu Kultury pod ha-
słem „Chwila prawdy z PE”. Oprócz 
tego młodzi posłowie przeprowadzili 
akcję plakatowania oraz rozdawali 
ulotki, które otrzymali z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, zachęcające 
dorosłych do udziału w wyborach 
do PE. Napisali też artykuły w „Biu-
letynie Klubu Młodego Humanisty”  
i szkolnej gazetce „GimWieści”.

 Bycie młodym parlamentarzystą 
Sejmu Dzieci i Młodzieży ma bogatą 
tradycję w Gimnazjum nr 1 im.Ks. 
Tomasza Wuwera. Mamy już tuzin 
posłów! Od początku wszystkie ze-
społy, ubiegające się o mandaty po-
selskie, pracowały pod merytoryczną 
opieką polonistki Moniki Klyszcz- 
Kaczmarek. Dobra passa zaczęła się 
w roku 2005 od XI sesji SDiM, kiedy 
posłem został Paweł Tlołka. W kolej-
nych latach w ławach dziecięcego sej-
mu zasiadali: Katarzyna Pawlas, Ewa 
Szopa, Agnieszka Gryman, Jolanta 
Łakota, Karolina Goczoł, Marzena 
Niezgoda, Bartłomiej Nogły, Szymon 
Bokota, Klaudia Pustelnik.

Życzymy młody parlamentarzy-
stom, aby spotkanie z demokracją za-
owocowało w przyszłości zdobyciem 
mandatów prawdziwych posłów.

5 czerwca, odbył  się „Piknik 
Leśny” dla uczniów szkół, które 
brały udział w corocznej zbiórce 
kasztanów i żołędzi. Zbiórka ma 
na celu pomoc zwierzętom leśnym 
w przetrwaniu zimy i jest koordy-
nowana przez Nadleśnictwo oraz 
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i kasztany
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leśniczego Sławomira Grochow-
skiego. 

W szkole w Krzyżowicach naj-
więcej kasztanów i żołędzi zebrała 
Katarzyna Hejnoł, drugie miejsce 
zajął Bartosz Rybak, a trzecie miej-
sce przypadło Olafowi Niemcowi. 

Uczniowie nie tylko zwiedzili 
schronisko, ale mogli także bawić się 
z bezdomnymi psiakami. Najwięcej  
radości dała im możliwość zabawy 

X�����^'�#�
potrzebna 
jest pomoc

ze szczeniętami. Takie akcję poruszają 
serca dzieci i dorosłych sprawiając, że 
następnym razem pomaga się jeszcze 
chętniej.
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- Bardzo się wszyscy cieszymy, że 
pojedziemy na zawody krajowe – mówi 
naczelnik  Artur Wowra. – Od 18 
lat  nie odnieśliśmy tak znaczącego 
sukcesu. W 1996 roku drużyna ko-
biet z naszej jednostki zajęła I miejsce  
w województwie, ale później dobra pas-
sa się skończyła. Nasz udział w zawo-
dach kończył się na szczeblu gminnym.  

Takiego sukcesu OSP 
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Wojewódzkie zawody sportowo 
– pożarnicze odbyły się 31 maja 
na stadionie MOSiR w Jastrzę-
biu – Zdroju. Drużyna dziewcząt  
z Warszowic mogła w nich wystar-
tować, gdyż wygrała organizowane 
w ubiegłym roku zawody gminne 
oraz powiatowe. Zawody na szcze-
blu powiatowym i wojewódzkim 

są organizowane co 2 lata, zatem 
kwalifikacje do nich odbywają się 
rok wcześniej.   

Do zawodów na szczeblu woje-
wódzkim przystąpiło łącznie 30 dru-
żyn młodzieżowych, w tym 13 ekip 
dziewcząt z województwa śląskiego. 
W tej grupie startują zawodnicy  
w wieku od 10 do 16 lat. Strażacy 

rywalizowali w dwóch konkuren-
cjach: ćwiczeniu bojowym i sztafecie. 

W pierwszej nasze zawodniczki 
musiały pokonać tor przeszkód. 
Tymi przeszkodami okazały się: rów  
z wodą, płotek, tunel oraz kładka. 
Następnie za pomocą dwóch hydro-
netek musiały napełnić wodą dwa 
tzw. nalewaki. Z kolei w sztafecie 
o długości 400 metrów dziewięć 
wyznaczonych do konkurencji 
dziewcząt musiało pokonać ścianę 
drabiniastą oraz płotek, przenieść 
gaśnicę i rozwinąć dwa odcinki węża. 

 Wynik końcowy drużyny okre-
ślany był w punktach, które obli-
czane są na podstawie uzyskanego 
czasu i dodanych punktów karnych 
naliczanych za błędne wykonywanie 
ćwiczeń. – Po sztafecie zajmowałyśmy 
drugie miejsce – mówi członkini dru-
żyny, Karolina Krupka. – W ćwiczeniu 
bojowym prowadziłyśmy. Miałyśmy 
jednak pecha, gdyż w ostatniej chwili 
rozplątał się jeden z węży. Dostałyśmy 
za te wykroczenie 10 punktów karnych, 
czyli dołożono nam do uzyskanego cza-
su 10 sekund.

 Gdyby nie to, dziewczyny z War-

szowic zajęłyby I miejsce. Drużyna 
OSP Świbie, która wygrała zawody, 
uzyskała bowiem tylko 3,5 sekundy 
przewagi. To jednak druga najlepsza 
drużyna w Polsce, więc sukces na-
szych dziewcząt tym bardziej trzeba 
cenić. Za swą determinację i zgranie 
uzyskały awans do zawodów krajo-
wych, które odbędą się 5-7 września 
w Olsztynie na Mazurach. 

- Czeka nas dużo pracy – przyznaje 
naczelnik jednostki. – Ze zwycięskiej 
drużyny zostaną tylko 4 dziewczęta. 
Pozostałe przekroczyły górną granicę 
wieku. Musimy na ich miejsca znaleźć 
nowe zawodniczki i odpowiednio je 
wyszkolić. 

Nagrodą za II miejsce w woje-
wództwie były medale dla zawodni-
ków, puchar dla drużyny oraz  2 tys. 
zł na zakup sprzętu i strażackiego 
umundurowania. Przygotowaniem 
dziewcząt do zawodów zajęli się 
naczelnik jednostki i jego zastępca, 
a więc: Artur Wowra i Grzegorz 
Rawski.

Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia podczas zawodów krajowych. 

Sabina Bartecka

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

X�EZ�	�[��Z



Racje Gminne8

:���	<������	�������	��*�����	��	�����	
%��������0	��$	8���������	';	=,����	>�����������?0	���$	(;	)-	;;	@-.

Suwaki dla aktywnych
3F���	����/�����!�3F!>>/�"���.��#������������������$��	����
Zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów prowadzonych 
przez Gminny Ośrodek Kultury na uroczyste zakończenie zajęć. Na 
spotkaniu wręczymy „Suwaki” - nagrody dla najbardziej aktyw-
nych osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
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Tego dnia odbędzie się wyjazd dzieci nagrodzonych w konkursie 
na najaktywniejszych widzów przedstawień prezentowanych  
w ramach cyklu „Wesołe Bajeczki” w sezonie 2013/2014. Dzieci 
pojadą do Bielska-Białej i w teatrze Banialuka obejrzą „Calineczkę”. 

Bezpieczne wakacje
5G
5?���	����/�
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Uczniowie wszystkich pierwszych klas szkół podstawowych  
z terenu naszej gminy wezmą udział w spotkaniu organizowanym  
z udziałem policji. Dzieci nauczą się bezpiecznie poruszać po drogach.

Wakacyjne warsztaty artystyczne

Jak co roku, GOK zaprasza dzieci z gminy Pawłowice w wieku 7 - 12 
lat na wakacyjne warsztaty artystyczne. Z tej okazji przygotowa-
liśmy wiele atrakcji, dzięki czemu dzieci będą mogły w atrakcyjny 
i aktywny sposób spędzić czas w grupie rówieśników.
W pierwszej połowie lipca odbędą się 2 turnusy w Domu Kultury 
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 12. Terminy turnusów: 7 – 
11 lipca, 14 – 18 lipca. W drugiej połowie lipca wakacyjne zajęcia 
organizuje Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu przy ul. LWP 11. 
Terminy turnusów: 21- 25 lipca, 28 lipca – 1 sierpnia. W progra-
mie: zajęcia integracyjne, wycieczki do Miasteczka Westernowego 
w Żorach, na basen i do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku – 
Białej. Dzieci wjadą na Szyndzielnię, będą też bawić się w budynku 
i w plenerze domu kultury.  
Koszt udziału w jednym turnusie wynosi 80 zł od osoby. Obowią-
zuje zniżka dla rodzeństw w wysokości 50 proc. Zapisy w GOK, 
tel. 32 / 4722 570.

KULTURA

W tym roku do zabawy zaproszo-
no dzieci, które są słuchaczami Ogni-
ska Muzycznego oraz uczestniczą  
w zajęciach artystycznych prowa-
dzonych przez Gminny Ośrodek 
Kultury. We wspólnej imprezie, która 
odbyła się pod hasłem „Superboha-
terowie wygrywają”, uczestniczyła 
ponad setka dzieciaków. 

W Dniu Dziecka wszystkie malu-
chy i dzieci trochę starsze oczekują 

��������������
z Superbohaterami!

zwiększonej dawki przyjemności, 
łakoci, prezentów. Przecież to ich 
dzień - tęczowy dzień uśmiechu  
i radości. Dlatego, 2 czerwca, wszyst-
kie dzieci miały okazję wziąć udział 
w zabawach sportowych, grach 
zręcznościowych i quizach. Uczest-
nicy podzieleni na grupy, zdobywali 
punkty, pokonując kolejne zadania. 
W piwnicy domu kultury, w ciemno-
ści tworzyli fantazyjną sieć pajęczą, 

%��	���������/� ���	�������� �� ���	��������� ��	����� ��� ���	��/� �#��	�
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na parterze uczyli się skakać przez 
gumę i śpiewali piosenki, a na piętrze 
uczestniczyli w zabawach z wróżką.

- Trafiliśmy tutaj przypadkiem – 
opowiada mieszkanka Pawłowic. 
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo cały 
czas coś się dzieje. Dzieci mają frajdę.      

Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy, słodycze oraz napoje. Humo-
ry w tym radosnym dniu dopisały.

Sabina Bartecka
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Wstęp wolny!

Koncerty niedzielne 
w parku
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Przeprowadzono 10 konkurencji 
w 7 kategoriach wiekowych. - Cieszy 
bardzo dobra frekwencja i fakt, że dzieci 
wychodziły z basenu z uśmiechem na 
twarzy i przekonaniem, że uczestniczy-
ły w czymś niepowtarzalnym – mówi 
dyrektor GOS Bożena Wróbel. - Warto 
podkreślić, że zawody odbywały się we 
wspaniałej atmosferze.

Najlepszym sześciu pływakom 
wręczono pamiątkowe dyplomy, 
a pierwszym trzem także medale. 
Wszyscy startujący w zawodach 
otrzymali dyplomy za uczestnic-
two oraz słodki upominek. Wśród 
szkół podstawowych najlepsi okazali 
się uczniowie SP nr 1 Pawłowice, 
którzy zdeklasowali konkurencję, 
zdobywając aż 542 punkty! Drugie 
miejsce zajęła SP nr 2 Pawłowice (46 
punktów), a trzecie miejsce przypadło 

Pod koniec maja odbył się II Tur-
niej Piłkarski Przedszkoli Gminy 
Pawłowice. W turnieju wzięły udział 
reprezentacje czterech przedszkoli na-
szej gminy. Rywalizowały maluszki 
z Pawłowic, Golasowic i Warszowic. 
- Mecze były bardzo zacięte, a przed-
szkolaki prezentowały całkiem spore 
umiejętności piłkarskie – mówi Robert 
Piekarski, trener drużyny maluchów 
GKS „Pniówek’74” Pawłowice. – Li-

SP Pielgrzymowic (42 punkty). Dla 
zwycięzców klasyfikacji drużynowej 
organizatorzy przygotowali pamiąt-
kowe puchary oraz dyplomy. 

Natomiast spośród wszystkich 
zawodników rozlosowano atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Główną 
nagrodą był markowy tablet. Każdy 
uczestnik zawodów otrzymał dyplom 
uczestnictwa oraz słodki upominek. 
Pamiątkowe medale otrzymali także 
najmłodsi pływacy: Mikołaj Ptaszek 
(rocznik 2008) oraz Oliwia Tessar 
(rocznik 2007). Mikołaj we wrześniu 
pójdzie do I klasy. Na basenie spędza 
kilka godzin tygodniowo. – W klubie 
pływa od 2 lat – opowiada jego tata. 
- Od początku garnął się do wody, a ja 
bojąc się, że coś mu się stanie, jak tak 
będzie kręcił się koło basenu, zapisałem 
go na naukę. Szybko okazało się, że ma 
predyspozycje.

Na pływaka na początku nie 
zapowiadał się za to Bartek Uryga, 
zwycięzca na dystansie 50 m stylem 
klasycznym i dowolnym. – Pływam 
od 6. roku życia, ale sukcesy zacząłem 
odnosić dopiero w ubiegłym roku – opo-
wiada 13-latek. – Rodzice zapisali mnie 
na basen, bo panicznie bałem się wody.

Wytrwałość i ciężka praca dały 
efekt. Bartek jest w kadrze Śląska 
i może się pochwalić wieloma me-
dalami zawodów wojewódzkich  
i mityngów międzynarodowych. Za 
kilka dni startuje w Mistrzostwach 
Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Trenuje każdego dnia po szkole oraz 
trzy razy w tygodniu przed lekcjami. 

Organizatorami pawłowickich 
zawodów byli UKS aQuatica Pawło-

wice oraz GOS Pawłowice. Wsparcia 
finansowego udzielił Urząd Gminy 
Pawłowice. - Zawodnikom gratulujemy 
fantastycznych wyników oraz świetnej 
zabawy, a wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie zawodów 
serdecznie dziękujemy – dziękuje prezes 
klubu Dariusz Pawliczek. 

Poniżej zdobywcy I miejsc:
• 25 m, styl dowolny: Julia Sojka, 

Oliwia Tessar, Mateusz Kałuża, 
Paweł Bednorz

• 25 m, styl grzbietowy:  Julia 
Sojka, Oliwia Tessar, Szymon 
Juroszek, Paweł Bednorz

• 50 m, styl dowolny dziewcząt: 
Martyna Kisielewska, Edyta 
Janosz, Oliwia Mężyk, Oliwia 
Biernat, Patrycja Kałuża

• 50 m, styl dowolny chłopców: 
Bartłomiej Haspert, Konrad Paw-
liczek, Bartosz Stanek, Marcin 
Uryga, Bartłomiej Uryga

• 50 m, styl grzbietowy dziew-
cząt: Joanna Jędryka, Marlena 
Wyleżoł, Zuzanna Nogły, Oliwia 
Biernat, Martyna Gniado

• 50 m, styl grzbietowy chłopców: 
Bartłomiej Haspert, Paweł Sojka, 
Kacper Pisarek, Konrad Pawliczek, 
Kacper Cielecki

• 50 m, styl klasyczny dziewcząt: 
Weronika Janecka, Marta Gajda, 
Oliwia Mężyk, Aleksandra Nie-
chaj, Patrycja Kałuża

• 50 m, styl klasyczny chłop-
ców: Fabian Gałuszka, Sławomir 
Ździebło, Marcin Uryga, Bartosz 
Matuszczak, Bartłomiej Uryga

Tradycyjnie gimnazjaliści posta-
nowili pokonać dystans maratonu. 
Jednak już w trakcie porannej roz-
grzewki, do każdego biegacza dotarło, 
iż będzie to nie lada zadanie, ponie-
waż oprócz zmęczenia trzeba będzie 
się zmierzyć ze słońcem i wysoką 
temperaturą. Nikt jednak nie myślał  
o wycofaniu się z biegu.

O godzinie 9:10 zaczęła się „walka” 
z królewskim dystansem. Uczest-
nicy „SZTAFETY MARATOŃSKIEJ 
2014” pokonywali kolejne okrążenia 
stadionu, pamiętając o uzupełnianiu 
płynów izotonicznych oraz witamin. 

Ostatecznie po 2 godzinach 46 
minutach i 29 sekundach, druży-
na w składzie: Agata Staszkiewicz, 
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Krzysztof Czerwiński, Wojciech 
Przybyła, Filip Pośpiech, Grzegorz 
Dankiewicz, Witold Klepek, Michał 
Gogola, Bartosz Pędziwiatr, Nikodem 
Bolek, Dorian Szukalski i Bartosz 
Zalewski minęła linię mety. Biegacze, 
chociaż zmęczeni i wyczerpani,  czuli 
przede wszystkim radość i satysfak-
cję. Wspólnie przebiegli ponad 42 
kilometry! Mogą być z siebie dumni.     

Po krótkim odpoczynku odbyła 
się uroczysta dekoracja, zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia i przy słodkim 
poczęstunku wszyscy nawzajem 
gratulowali sobie osiągniętego wy-
niku. Brawo! Oby takich akcji pro-
mujących aktywność fizyczną było 
jak najwięcej!

��&��9�������� 
i wielkie bramki

czymy, że dzięki takim zawodom uda 
nam się zaszczepić u kilkulatków zami-
łowanie do piłki nożnej. W przyszłości to 
może właśnie oni zasilą szeregi naszego 
klubu.

Jak zwykle podczas turniejów 
maluchów, nie chodziło o wygraną, 
ale o sportową rywalizację i dobrą 
zabawę, dlatego wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali medale, dyplo-
my i słodkości. bs

- To pierwszy tak znaczący sukces 
naszego klubu od lat i pierwsze zwy-
cięstwo Wiktorii na zawodach ogólno-
polskich – komentuje trenerka Beata 
Sypniewska. - Finałowa walka w jej 
wykonaniu to była prawdziwa uczta dla 
oka. Wiktoria, przegrywając, dokonała 
rzeczy niemożliwej. W ostatnich 12 se-
kundach rzuciła przeciwniczkę na matę, 
zdobywając cenne punkty i wygrywając 

Mistrzynie judo!

złoto. Była niesamowita.
Wiktoria wykorzystała swoją 

szansę. Dobrze zaprezentowała się 
również Jagoda Tąta, zdobywając 
srebro w kategorii do 40 kg. Dziew-
częta trenują w UKS „Judo” Pawło-
wice. W zawodach startowali najlepsi 
zawodnicy naszego kraju oraz ekipy 
zagraniczne. 

Sabina Bartecka
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Promocje 
na wakacje
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Lokale do oddania w najem oraz tereny pod dzierżawę
Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 29.05.2014r. podany został do pu-

blicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy 
Pawłowice przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz lokali użytkowych 
przeznaczonych do oddania w najem. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy: 
• nieruchomości położonej w Krzyżowicach w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego, przeznaczonej na usytuowanie budynku gospodarczego - po-
wierzchnia terenu dzierżawy: 18 m kw.

• nieruchomości położonej w Krzyżowicach w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego, przeznaczonej na usytuowanie garażu blaszanego - powierzchnia 
terenu dzierżawy: 18 m kw.

• nieruchomości położonej w Warszowicach w pobliżu ulicy Stawowej przezna-
czonej na działalność rolniczą - powierzchnia terenu dzierżawy: 8 942 m kw.

• lokalu użytkowego położonego w piwnicach przychodni zdrowia w Pawłowicach 
przy ul. Górniczej 14 A, przeznaczonego na usytuowania szafy telekomunika-
cyjnej, powierzchnia lokalu: 9,49 m kw.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Do-
datkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz 
Zawadzki i Robert Stępień, w godz. 7.30  15.30, tel. (32) 47-56-314.

Do wynajęcia w przychodni w Golasowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licy-

tacji na najem lokalu użytkowego na czas określony do 5 lat, o powierzchni 32,70 
m kw., położonego w przychodni zdrowia w Golasowicach przy ul. Korczaka 6, 
z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi 
negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne.

Stan lokalu - stan techniczny dobry. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) 
za 1 m kw. – 9,50 zł. Przetarg odbędzie się 26 czerwca o godz. 14.00 w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają 
pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, 
Robert Stępień, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Do wynajęcia w Krzyżowicach
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji 

na najem lokalu użytkowego na czas określony do 5 lat, o powierzchni 242,61 
m kw., położonego w przychodni zdrowia w Krzyżowicach przy ul. Ligonia 48,  
z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami zdrowia.

Przetarg odbędzie się 1 lipca o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice,  
ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają 
pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, 
Robert Stępień, w godz. 7.30 -15.30, tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

W konkursie na najpiękniej-
szy ogródek przydomowy mogą 
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy 
posiadający ogródek na terenie 
gminy. Natomiast konkurs na 
najbardziej estetycznie zagospo-
darowaną zagrodę skierowany 
jest do właścicieli gospodarstw 
rolnych o powierzchni powyżej 
1 ha z siedzibą gospodarstwa na 
terenie gminy. W konkursie nie  
mogą  startować osoby, które 
zostały nagrodzone w ostatnich 
pięciu edycjach. 

Konkurs składa się z dwóch 
etapów, z których pierwszy prze-
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do 10 lipca

Wybieramy najpiękniejsze ogródki 
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prowadzany jest w poszczegól-
nych sołectwach. W związku  
z tym osoby chcące pochwalić się 
efektem swojej pracy i dbałością 
o zieleń, proszone są o zgłoszenie 
udziału sołtysom w terminie do 10 
lipca. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród odbędzie 
się podczas Gminnych Dożynkach 
w Krzyżowicach, 7 września.

Regulamin konkursu znajduje 
się na stronie www.pawlowice.pl, 
informacje można również uzy-
skać u sołtysów oraz w Referacie 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy, tel. 32 47 56 328.
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Telefon komisariatu w Pawłowicach 32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Dwa wypadki 
na dwupasmówce

Do dwóch bardzo poważnych 
wypadków, niemalże jednego 
po drugim, doszło 29 maja na 
dwupasmówce w Pawłowicach.  
W przypadku pierwszego zdarzenia, 
samochód dachował z trójką pasa-
żerów, w tym z niespełna rocznym 
dzieckiem. W drugim, we wracający 
z obsługi tego wypadku wóz stra-
żacki, uderzyła osobówka.

Przed godz. 14.00, 26 - latka  
z Ożarowic, jadąca audi A – 4, 
straciła panowanie nad pojazdem,  
w wyniku czego samochód zjechał 
do przydrożnego rowu i dachował. 
Do zdarzenia doszło na łuku przy 
zjeździe na drogę wojewódzką nr 
938. Zarówno kierująca, jak i pasa-
żerka, oraz małe dziecko, trafili pod 
specjalistyczną opiekę lekarzy. Na 
miejsce wypadku zostały skierowa-
ne służby mundurowe i ratunkowe  
z Pszczyny i okolic. Do obsługi 
zdarzenia dołączyli m. in. strażacy 
z Żor. Kiedy jednak okazało się, że 
jednostek jest wystarczająco dużo, 
postanowili wrócić do bazy. Nieste-
ty, zaledwie kilka kilometrów dalej, 
sami stali się uczestnikami wypadku 
drogowego. W ich wóz strażacki 
uderzył 50 - letni kierowca nissana 
almery. Mieszkaniec Zabłocia wy-
konywał manewr wyprzedzania  
w tym samym czasie, kiedy kierow-
ca służbowego renaulta zawracał na 
Wiślance w kierunku Żor. W wy-
padku ranny został pasażer osobów-
ki, 49 - letni mieszkaniec Strumienia. 

Trafił do szpitala z urazem nogi.
Jechał na jednym kole

Kierujący motocyklem marki 
Trumph, 31- latek z Orzesza, odpowie 
za swoją brawurę. Jazda na jednym 
kole w jego wykonaniu i nadmierna 
prędkość doprowadziły bowiem do 
groźnego wypadku, w którym ranny 
został rowerzysta. Motocyklista stra-
cił panowanie nad pojazdem i uderzył 
w jadącego na rowerze, w kierunku 
Wisły, 32- letniego mieszkańca Żor. 
Rowerzysta ze wstrząśnieniem mózgu 
i urazem nogi trafił do szpitala.

Kierowca motocyklu nie posia-
dał prawa jazdy kat. A. Natomiast 
uprawnienia kat. B i C zostały mu 
zabrane za przekroczenie limitu 
punktów karnych. Obaj panowie byli 
trzeźwi w chwili zdarzenia. Wypadek 
miał miejsce 8 czerwca o godz. 13.49 
na DK – 81 w Pawłowicach. 

Uderzył w drzewo
Policjanci z Pszczyny ustalają 

okoliczności wypadku drogowego, 
do którego doszło 4 czerwca na ul. 
Wyzwolenia w Pawłowicach. 23 - 
letni mieszkaniec Mizerowa na łuku 
drogi stracił panowanie nad oplem 
corsą i uderzył w przydrożne drzewo 
znajdujące się po lewej stronie jezdni. 
Mężczyzna w poważnym stanie zo-
stał przewieziony do szpitala.

Kradzież w Krzyżowicach
Nieznany sprawca, ukradł 54 m 

kabla teletechnicznego. Kradzież, do 
której doszło 30 maja o godz. 22.00 
na ul. Partyzantów w Krzyżowicach, 
spowodowała zakłócenia w działaniu 
linii telekomunikacyjnej. 

Reaguj, alarmuj! 
Nie bądź obojętny!

W związku z ostatnimi wyda-
rzeniami w Rybniku, a także donie-
sieniami z kraju, policjanci apelują  
o niepozostawanie obojętnym wobec 
przypadków zamykania dzieci, osób 
starszych, czy zwierząt w samocho-
dach podczas upałów. Mundurowi nie 
tylko odpowiedzą reakcją na każde 
tego typu zgłoszenie, ale także prze-
prowadzą więcej kontroli w rejonie 
miejskich parkingów.

Pozostawienie osoby nieporadnej, 
w szczególności małego dziecka,  
w okolicznościach zagrażających jego 
zdrowiu, a nawet życiu jest wyrazem 
całkowitej bezmyślności i okru-
cieństwa. Przy obecnie panujących 
wysokich temperaturach, w ciągu 
kilkunastu minut, osoba taka w za-
mkniętym samochodzie może stracić 
przytomność, a przegrzanie organi-
zmu może doprowadzić do śmierci. 
Podobnie na cierpienie narażone jest 
uwięzione w samochodzie zwierzę, 
które z pewnością samo nie poradzi 
sobie w tak trudnych warunkach. 

Jeśli jesteś świadkiem opisywa-
nych zdarzeń, nie przechodź obojęt-
nie! Natychmiast zaalarmuj policję! 
Pamiętaj, że jeden telefon, również 
anonimowy może uratować czyjeś 
życie!

Atutem budynku znajdującego się 
przy ul. Kanarkowej 2 w Pniówku jest 
jego położenie przy trasie Jastrzębie 
- Zdrój – Żory. Przy budynku znaj-
duje się parking. Zadbano również 
o najmłodszych gości, dla których 
zbudowano plac zabaw. 

Nowy najemca będzie miał do wy-
korzystania prawie 500 metrów kwa-
dratowych lokalu, w skład którego 
wchodzi sala przyjęć o powierzchni 
219 metrów kwadratowych, zaplecze 
kuchenne, pomieszczenie gospodarcze 
oraz korytarze i toalety. Lokal jest 
wyposażony w klimatyzatory, stoły 
i krzesła, ozdobne firanki i rolety, 
a w kuchni znajduje się wszystko, co 
potrzebne do obsługi gastronomicznej 
(kuchnie, zmywarka, blaty robocze, 
lodówka itp.). Dobry stan techniczny 
obiektu oraz dogodne usytuowanie 
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powoduje, że obiekt cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród klientów.  

Przetarg na lokal będzie miał 
formę licytacji. Odbędzie się 1 lipca 
o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice przy ul. Zjednoczenia 60, 
sala nr 0.14 (parter). Szczegółowych 
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informacji o przedmiocie najmu 
i warunkach przetargu udzielają 
pracownicy Urzędu Gminy Pawło-
wice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz 
Zawadzki, Robert  Stępień,  w godz. 
7.30 -15.30, tel. 32 47-56-319, 32 
47-56-314. B��3����C��	������'�����
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 

tel. 999 lub 112.

Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 

tel. 998 lub 112

Pogotowie gazowe: 

tel. 32 47 11 358 lub 992

Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach, 

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

Awarie sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych - Gminny Zakład 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

 – 32/ 449 23 00

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 – 32/ 210 47 20

Urząd Skarbowy w Pszczynie 

 – 32/ 449 22 00

Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47

Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej 

 - 33/ 822 18 35

ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

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

����	
���������
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www.zdrowie.
pawlowice.pl

LETNIA PROMOCJA 
REKLAM 

Zmiany w sposobie 
segregacji odpadów

Zmienią się zasady odbierania popio-
łu z nieruchomości. Do tej pory popiół 
odbierany był razem ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 
popiół będzie odbierany selektywnie, 
czyli nie będzie możliwości mieszania go  
z innymi odpadami. 

W harmonogramie zostanie przewi-
dziany osobny termin, w którym będą 
odbierane wyłącznie pojemniki z popio-
łem oraz osobny termin dla zmieszanych 
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tel. 696 859 142

Zakład Fryzjerski w Warszowicach

Grażyna Goraus
ZAPRASZA!

Nowość!
Keratynowe prostowanie włosów

Super nawilżenie 

włosów 
PIELĘGNICĄ!

SPEŁNIJ 

MARZENIA
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Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
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odpadów komunalnych. Selektywna 
zbiórka popiołu ma ograniczyć zjawisko 
spalania odpadów w domowych piecach.

Od lipca zmieni się również firma 
zajmujące się odbiorem i zagospodaro-
waniem odpadów z terenu naszej gminy. 
Najkorzystniejszą ofertę przetargową 
złożyła firma EKOM Zdzisława Janoty  
z Zabłocia i to ona, po podpisaniu umo-
wy, będzie świadczyła swe usługi naszym 
mieszkańcom. Obecnie trwają prace 
związane z ułożeniem harmonogramu 
wywozu. Do końca miesiąca gotowy 

harmonogram zostanie dostarczony do każdej 
nieruchomości. Można go również znaleźć 
na stronie www.gospodarkaodpadami.paw-
lowice.pl.

Dodatkowo, na prośbę mieszkańców 
gminy, rozszerzony został katalog rodzajów 
odpadów odbieranych w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
funkcjonuje na terenie Gminnego Zespołu 
Komunalnego przy ul. Mickiewicza 28  
a w Pawłowicach. Wprowadzono możliwość 
oddania papy i materiałów papopochodnych 
(np. ondulina).
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Niedziela, 8 czerwca, okazała się 
wyjątkowo ciepła i słoneczna. Idealna 
na imprezy w plenerze. – W tym roku 
trafiliśmy z datą – mówi sołtys Zdzi-
sław Goik. – Majówkę przenieśliśmy na 
czerwiec, połączyliśmy ją z jubileuszem 
zespołu „Retro”, i słońce wyjrzało.

Tegoroczny festyn miał wyjątko-
wą oprawę ze względu na 10-lecie ze-
społu „Retro”. Zespół, który powstał 
z inicjatywy przewodniczącej KGW 
Reginy Budzińskiej, skupia obecnie 
około 30 osób. Od samego początku 
zespół prowadzi instruktorka GOK 
Pawłowice Gabriela Gwiszcz. Re-
pertuar zespołu jest bardzo szeroki. 
Znajdują się w nim arie operetkowe, 
pieśni chóralne, biesiadne, ludowe 
oraz znane przeboje muzyki rozryw-

��>�$��$�9�����*�
Festyn udany

kowej. Zespół uświetnia gminne uro-
czystości, dożynki, biesiady i festyny. 
Z sukcesem bierze udział w konkur-
sach i przeglądach muzycznych.  
O talentach i muzykalności jego 
członków mogli przekonać się uczest-
nicy festynu, gdyż grupa dała kon-
cert, prezentując swój okazały do-
robek.

Gościnnie podczas festynu zorga-
nizowanego przez radę sołecką i GOK 
Pawłowice wystąpiły zaprzyjaźnione 
zespoły: „Niezapominajki” z Pielgrzy-
mowic oraz „Viola” z Golasowic. Tra-
dycyjnie wystąpiła również orkiestra 
dęta KWK „Pniówek”, a licznych gości 
bawił Kabaret Masztalscy. 

Festyn zakończyła zabawa tanecz-
na. To była udana niedziela. bs

1 czerwca, upłynął w Warszo-
wicach pod znakiem pięknej pogody  
i festynu rodzinnego na boisku przy 
szkole. Organizacji imprezy podjęły się: 
Szkoła Podstawowa, Rada Rodziców, 
Rada Sołecka, OSP i GOK. Wspólnymi 
siłami przygotowano imprezę wypeł-
nioną wieloma atrakcjami dla dzieci  
i towarzyszących im rodziców.

Dzięki strażakom z Warszowic, 
każdy mógł sprawdzić, jak trudne 
są akcje, w których ochotnicy biorą 
udział. Sprawdzianem formy były 
konkurencje, w których dzieci i doro-
śli w pełnym rynsztunku (w hełmie, 
ubraniu strażackim i specjalnym obu-
wiu) pokonywali tor przeszkód. Osoby 
dorosłe reprezentowali sołtys Andrzej 
Szaweł, rodzic Wojciech Szymura oraz 
dyrektorka szkoły Joanna Lala, która 
też pokonała obydwu panów.             

Duże zainteresowanie wśród dzieci 
wzbudzili rycerze Bractwa Rycerskie-
go Zamku Będzin, a zwłaszcza ich 
kolorowe stroje oraz łuki i włócznie. 
Nie mniejsze emocje towarzyszyły 
konkurencjom sportowym. Wózek 
wypełniony piłkami najszybciej do 
celu przeciągnęły: Paulina Oleszko, 
Klaudia Pawletko i Ania Foks. W sla-
lomie z piłką najlepiej poradzili sobie: 
Szymon Pawlas, Dominik Lasek i Mi-
chał Michalik. Zorganizowano jeszcze 

Rodzinna zabawa 
w Warszowicach

unihokej, tor z piłką i strzelanie goli. 
Na bramce stanął sam sołtys. Jego 
postura nie odstraszyła śmiałków  
i chętnych do strzelenia gola sołty-
sowi była cała kolejka. Sołtys radził 
sobie znakomicie, wszak doświad-
czenia w grze ligowej do czegoś zo-
bowiązują, ale niektórym udało się  
i tak go przechytrzyć i umieścić piłkę 

w bramce, wywołując brawa licznych 
widzów. Zabawa była świetna, śmie-
chu jeszcze więcej, a to najważniejsze. 

Na koniec na dzieci czekały jeszcze 
dwa ogromne worki pełne pluszaków. 
Dzieci obładowane misiami, pieskami 
i pluszowymi kotkami wróciły do do-
mów radosne i uśmiechnięte. 

Sabina Bartecka
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Na spotkanie autorskie zostały 
zaproszone m.in. przedstawicielki kół 
gospodyń wiejskich i wystawców.  
W podziękowaniu za udział i zaan-
gażowanie w organizowane jarmarki 

W sukience 
do sukcesu…

świąteczne, panie odebrały podzięko-
wania z rąk zastępcy wójta gminy 
Marka Lucjana. Podkreślił on, że dzię-
ki ich zaangażowaniu pawłowickie 
kiermasze cieszą się coraz większym 

uznaniem wśród mieszkańców i gości.
Starania naszych mieszkanek doceniła również   

Dorota Stasikowska - Woźniak - pisarka, trener-
ka, inicjatorka akcji społecznych, specjalistka ds. 
autoprezentacji i kreowania wizerunku, założy-
cielka organizacji Dress for Success, działającej 
pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej 
Jolanty Kwaśniewskiej. Podczas spotkania zachę-
cała ona panie do samodzielnej pracy nad własnym 
wizerunkiem pokazując, na co należy zwrócić 
uwagę, dobierając strój oraz jak dobrze wyglądać 
na zdjęciach i zrobić dobre, pierwsze wrażenie. - 
Dzięki tak naprawdę niewielkiej przemianie – nowej 
fryzurze i dobrze wykonanemu makijażowi mało pewne 
siebie panie mogą stać się pięknymi kobietami sukce-
su – przekonywała pani Dorota. - Dobry wygląd 
wyzwala dobre samopoczucie, otwiera proces zmiany. 
Szata zmienia człowieka. Znamy to z bajek, ale to 
akurat jest prawdą.

Panie uzyskały kompendium wiedzy wizerun-
kowej nowoczesnej kobiety sukcesu. Dowiedziały 
się jak kontrolować mowę ciała, panować nad 
emocjami, jak planować sukces, jak zarządzać 
domowym budżetem, i w jaki sposób skutecznie 
dbać o zdrowie. Najważniejsze jednak jest to, że 
spędziły czas miło i przyjemnie, bo spotkanie miało 
luźną i swobodną formę. bs
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400 dzieci wzięło udział w festynie, który Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Pawłowice” zorganizowała  z okazji Dnia Dziecka. 
Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy i zabawy. Zaintere-
sowaniem starszych i młodszych cieszyło się malowanie twarzy, 
możliwość zrobienia sobie zdjęcia na kucyku, jak i poskakania  
w dmuchanym zamku. Każde dziecko otrzymało słodki upomi-
nek w postaci paczki ze słodyczami.

Festyn 
z upominkami
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