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Duży jubileusz dziecięcego zespołu!
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Wójt gminy Pawłowice został laureatem w kategorii 
Najlepszy Włodarz Gminy Wiejskiej. Ranking został prze-
prowadzony na podstawie ankiet, które do redakcji nade-
słały samorządy. Jak podkreślała Zofia Jóźwiak,  redaktor 
prowadząca  dodatku „Samorząd i Administracja”, przy 
punktacji nie posługiwano się ogólnodostępnymi  danymi  
ministerialnymi czy statystycznymi, ale wymagano od 
biorących udział w konkursie odpowiedzi na konkretne 
pytania. Włodarze zdobywali punkty m. in. za wprowa-
dzanie udogodnień ułatwiających kontakt mieszkańców 
z urzędnikami (np. gminny system powiadamiania sms, 
pytania do wójta, dostosowanie strony internetowej dla 
osób słabo widzących, miejsce dla rodziców z małymi 
dziećmi,  dostosowanie budynku dla osób niepełnospraw-
nych) i ponowny wybór przez mieszkańców do pełnienia 
funkcji wójta w kolejnych kadencjach. 
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Z powodu szkód górniczych 
szlak prowadzący od Pawłowic do 
Pniówka miał liczne zapadliska. 
Przejażdżka rowerowa przez las 
sprawiała kłopoty. – Szczególnie na 
początkowym odcinku, od ul. Kruczej, 
ścieżka była w złym stanie. Liczne 
dziury i pofałdowania utrudniały jaz-
dę lub spacer – mówi Grażyna Kozieł 
z Pniówka. – Dlatego postanowiłam 
interweniować w tej sprawie u sołtysa.

Interwencja przyniosła efekt, 
bo ścieżka została już naprawiona 
przez KWK „Pniówek”. Ścieżka, 
stanowiąca część Trasy Czarnego 
Skarbu, została wyremontowana 
na dwóch odcinkach: pomiędzy 
ul. Kruczą i Słowików oraz ul. 
Słowików i Kanarkową aż do stacji 
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odpoczynku. 
Ścieżka została utwardzona przy 

pomocy kamienia. Prezentuje się 
ładnie i cieszy mieszkańców. – Dużo 
osób korzysta z tej trasy w drodze na 
osiedle. To bezpieczny skrót i alternaty-
wa, żeby nie poruszać się po ruchliwej 
drodze wojewódzkiej – mówi pani 
Grażyna. – Młodzież chodzi tamtędy 
do szkoły. Jest cicho i spokojnie, bo 
ścieżka prowadzi przez las. 

W tym roku nie planuje się już 
żadnych poważniejszych remontów 
tras rowerowych w naszej gmi-
nie. Bieżące naprawy przeprowa-
dza Spółdzielnia Kółek Rolniczych  
z Zebrzydowic, wybrana w postę-
powaniu przetargowym. Jej zada-
niem jest odmalowanie punktów 

odpoczynku, koszenie oraz opróż-
nianie koszów na śmieci. Odpady 
są zabierane dwa razy w tygodniu, 
przed i po weekendzie, kiedy ama-
torów jazdy na dwóch kółkach jest 
najwięcej. 

Jeszcze w tym roku gmina pla-
nuje wykonać półkilometrowy od-
cinek ścieżki wzdłuż dwupasmówki 
w Pawłowicach. Trasa prowadzić 
będzie przez las i połączy ul. My-
śliwską ze Strumieńską. Inwestycja 
jest potrzebna, bo poprawi bezpie-
czeństwo i ułatwi mieszkańcom 
poruszanie się po tych drogach. 
Jest to również kontynuacja prac 
z ubiegłego roku, które umożliwiły 
dojazd do zajazdu „Wodnik”. Teraz 
gmina robi krok dalej. bs
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Zobacz, jak jeszcze kilka tygodni 
temu wyglądał skwer w rejonie ron-
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da, a jak zmienił się dzięki przeprowa-
dzonym pracom. Efekt robi wrażenie. 

W ramach inwestycji przebudo-
wano jezdnię wraz z przyległym do 
niej parkingiem. Powstało 50 miejsc 
parkingowych. Cały teren wraz  
z drogą został utwardzony za pomocą 
kostki betonowej. bs
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Piękny plac zabaw z huśtawkami, 
zjeżdżalnią, karuzelą znajduje się 
za domem kultury w Pawłowicach 
Osiedlu. Najmłodsi mogą tam rów-
nież wspinać się po specjalnej ściance 
wspinaczkowej, pojeździć autkiem 
na sprężynach czy pograć w klasy. 
Miękkie podłoże gwarantuje, że ża-
den upadek nie będzie groźny. 

Kiedy maluszki korzystają z do-
stępnych atrakcji, ich rodzice mogą 
popracować nad kondycją i sylwet-
ką. Obok placu znajdują się bowiem 
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urządzenia do ćwiczeń wysiłko-
wych. Siłownia na świeżym powie-
trzu w Pawłowicach to znakomite 
miejsce, aby spalić zbędne kalorie 
i pokazać naszym maluszkom, że 
aktywni mogą być wszyscy człon-
kowie rodziny.

Zachęcamy do odwiedzenia tego 
miejsca, zwłaszcza, że plac jest świe-
żo po remoncie. Z powodu szkód 
górniczych, na zlecenie kopalni 
ułożono na nowo zdeformowaną 
nawierzchnię. Poprawiono również 

alejki znajdujące się w miasteczku 
ruchu drogowego, w którym mali 
rowerzyści nabywają wprawy  
w poruszaniu się po ulicach i te-
stują znajomość przepisów ruchu 
drogowego. - Na poważniejsze prace 
w miasteczku będziemy musieli pocze-
kać do przyszłego roku. W tym rejonie 
prowadzone jest wydobycie i jak tylko 
prace się zakończą, kopalnia przystąpi 
do gruntownej modernizacji miasteczka 
– wyjaśnia Krystyna Batko z Urzędu 
Gminy. bs
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Pniówek

Pawłowice

Pawłowice Osiedle



>��,"�B����" 3

	E;=	F<�H�

zdj. bs

Nagroda „Tytan” przyznawana 
przez kwartalnik „Inżynieria Bezwy-
kopowa” i wybitne grono jury złożo-
ne z przedstawicieli świata nauki oraz 
stowarzyszeń branżowych to uznane 
w branży trofeum. Wręczana jest 
od 2003 r. podczas gali odbywającej 
się w trakcie corocznie organizowa-
nej Międzynarodowej Konferencji, 
Wystawy i Pokazów Technologii 
„Inżynieria bezwykopowa”. Ocena 
odbywa się na podstawie niezależnego 

Tytanowy Laur 
dla GZWiK
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głosowania członków jury. W tym 
roku nagrody przyznano w pięciu 
kategoriach. Tytanowy Laur Inwe-
stora trafił do GZWiK i Gminy Paw-
łowice, natomiast Tytan  w kategorii 
„projekt roku - renowacja” został 
przyznanym firmom remontującym 
kanalizację sanitarną i deszczową  
w Pawłowicach Osiedlu: Blejkan sp. 
z o.o. i INFRA S.A. 

Patronat nad wydarzeniem objęli 
m.in. Ministerstwo Infrastruktury  
i Rozwoju, Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Prezydent Miasta 
Krakowa, Rektorzy Politechniki Kra-
kowskiej oraz Akademii Górniczo 
– Hutniczej, Polskie Stowarzyszenie 
Technologii Bezwykopowych oraz 
Izba Gospodarcza „Wodociągi Pol-
skie”. 

Wyboru „Tytana” dokonuje jury 
w dziewięcioosobowym składzie. 
W komisji zasiadają profesorowie, 
prorektorzy, z których każdy ma do 
dyspozycji od 1 do 7 punktów. Nasz 
zakład zaprezentował się najlepiej. 
Zdobył aż 57 punktów na 63 możli-
we! Pozostałe nominowane zakłady 
osiągnęły 39 oraz 37 pkt. 

W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele firm wykonawczych, 
producenckich, inwestorskich i biur 
projektowych oraz uznane uni-
wersyteckie autorytety z branży.  
W związku z nagrodą, dyrektor 
GZWiK, Tomasz Herok, został popro-
szony o wygłoszenie wykładu. Przed-
stawił on referat na temat „Renowacji 

sieci kanalizacyjnej na terenach obję-
tych działalnością górniczą metodami 
bezwykopowymi.”  Na terenie paw-
łowickiego osiedla w ciągu ostatnich 
kilku lat zostało poddanych renowa-
cji metodą bezwykopową łącznie  1,1 
km kanalizacji sanitarnej oraz 2,3 
km kanalizacji deszczowej.  – Metoda 
bezwykopowa znakomicie sprawdza się 
w przypadku, gdy mamy do czynienia 
z uszkodzonymi rurami znajdującymi 
się pod terenem zabudowanym i prace 
wykopowe nie wchodzą w grę, a ponadto 
warunki terenowe i możliwości czaso-
we są bardzo ograniczone – wyjaśnia 
Tomasz Herok. – Dzięki tej metodzie 
eliminujemy do minimum uciążliwości 
w ruchu pieszym i samochodowym. Prac 
praktycznie nie widać i mieszkańcy ich 
nie odczuwają.   

Sabina Bartecka

Ruszył ogólnopolski program Kar-
ta Dużej Rodziny, w którym rodziny 
z trojgiem i więcej dzieci mogą korzy-
stać ze zniżek np. w PKP, muzeach, 
sklepach. To dopiero początek planu 
wsparcia rodzin wielodzietnych – za-
powiada rząd. 

Wnioski o wydanie Karty Dużej 
Rodziny można składać w urzędzie 
gminy okazując dokumenty po-
twierdzające wielodzietność. Karta 
wydawana jest bez żadnych opłat  
i bez względu na osiągane w rodzinie 
dochody. Karta jest wydawana każde-
mu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
- do 18. roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 
lat. Osoby niepełnosprawne otrzyma-
ją kartę na czas trwania orzeczenia 
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o niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek 

oraz dodatkowych uprawnień. 
Jej posiadacze mają możliwość 
korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy trans-
portowej na terenie całego kraju. 
Zniżki mogą oferować nie tylko 
instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystę-
pując do programu zyskują prawo 
do posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Ogólnopolską Kartę 
Dużej Rodziny”.

Wykaz instytucji i firm, które 
oferują zniżki rodzinom, można 
znaleźć na stronie www.rodzina.
gov.pl.” Z karty każdy jej posiadacz 
może korzystać w dowolnym czasie. 
Oznacza to, że aby skorzystać z karty 
nie trzeba być całą rodziną w jednym 
miejscu. Ogólnopolska Karty Dużej 
Rodziny upoważnia do korzystania 
ze zniżek na terenie całego kraju,  
a nie tylko w obrębie gminy.

Karta Dużej Rodziny posiada jeden 
ogólnopolski wzór. Jest wielkości 
karty płatniczej. Znajduje się na niej 
imię i nazwisko oraz numer PESEL jej 
posiadacza. 

Wniosek o wydanie Karty Dużej 
Rodziny można złożyć w Urzędzie 
Gminy Pawłowice przy ul. Zjedno-
czenia 60, pok. 0.4. bs

W wyniku zdarzenia kilka osób 
zmarło, a kilkanaście zostało rannych. 
Więźniowie, korzystając z sytuacji, 
podjęli próbę ucieczki. Spokojnie, 
to tylko ćwiczenia. Taki scenariusz 
zakładały ćwiczenia jednostek służb 
mundurowych, ratowniczych i zarzą-
dzania kryzysowego, zorganizowane 
przez wójta gminy Pawłowice. 

- Wszystko to miało na celu spraw-
dzenie wybranych elementów systemu 
zarządzania kryzysowego do realizacji 
przedsięwzięć związanych z wystąpie-
niem zagrożenia na terenie gminy – mówi 
Iwona Cudzich, pracownik ds. obron-
nych i zarządzania kryzysowego  

Katastrofa drogowa 
'����#'!+

w Urzędzie Gminy Pawłowice.  
- W takich ćwiczeniach chodzi o to, aby 
sprawdzić działanie wszystkich służb, 
przekonać się czy potrafią współpra-
cować, kiedy dochodzi do katastrofy  
z udziałem kilkudziesięciu osób. Na szczę-
ście do tej pory nie dochodziło w naszej 
gminie do takich zdarzeń, ale musimy być 
przygotowani.

Na miejsce zdarzenia przybyło wiele 
służb. W akcji wzięły udział: Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Pszczynie, Komenda Powiatowa 
Policji w Pszczynie, Komisariat Policji 
w Pawłowicach, OSP Pawłowice, OSP 
Warszowice, Zakład Karny w Jastrzę-

biu-Zdroju, Wojewódzkie Pogotowie 
Ratunkowe o/Jastrzębie-Zdrój oraz 
Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-
-Zdroju. Wszystkiemu przypatrywali 
się również pracownicy Urzędu Gminy 
Pawłowice, Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu 
Komunalnego, Gminnego Zespołu 
Oświaty, NZOZ „Zdrowie” oraz 
uczniowie klasy wojskowo – obronnej 
ZSO w Pawłowicach.

- Wyglądało to strasznie – opowia-
da Małgorzata Malich, mieszkanka 
Pniówka. -  Wiedziałam, że to nie dzieje 
się naprawdę, ale wypadek wyglądał 

tak realistycznie, że miałam ciarki na 
plecach. Dobrze, że to tylko ćwiczenia. 

W akcji uczestniczyły dwie jed-
nostki strażackie naszej gminy: OSP 
Warszowice i OSP Pawłowice. Stra-
żacy są przygotowani do ratowania 
poszkodowanych w wypadkach sa-
mochodowych. - Często jesteśmy pierw-
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si na miejscu zdarzenia i wyciągamy 
rannych. Musimy rozcinać karoserię, aby 
wyciągnąć osoby, które zostały uwięzione 
w swoich autach – mówi Joachim Mu-
ras z OSP Pawłowice. - Pewne elementy 
dzisiejszej akcji znamy więc z codziennej 
pracy. Inne mogliśmy poćwiczyć. Musimy 
być przygotowani do różnych sytuacji. bs
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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 Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. Piszemy o liczbie osób odwiedzających obiekty 

sportowe, budżecie ośrodka i wysokości dotacji z budżetu gminy.

przez 
32 tys. 

godzin

355

2,3 
mln zł

10tys.

180

Komentarz

osób skorzystały z uroków krytej 
pływalni „Wodny Raj” od wybu-
dowania basenu w 2002 roku 

odbywały się zajęcia sportowe 
i zawody w hali od otwarcia 
obiektu w 2003 roku do dziś

osób odwiedziło do tej pory paw-
łowickie lodowisko, które zostało 
oddane do użytku w 2007 roku

osób skorzystało z gro-
ty solnej od 2010 roku

dzieci korzysta regularnie z za-
jęć organizowanych przez GOS 
(nauka pływania dla przedszko-
laków, Active Kids, cheerleaderki)

dni w roku czynne są obiekty GOS

wynosi czas korzystania  
z basenu w cenie biletu wstępu 

powierzchni sportowych 
administruje GOS

wynosił budżet GOS w 2014 roku, 
w tym jest 1 mln zł dotacji z gminy 

m sześc. wody zużywa rocznie GOS

dotacji przeznaczono z budżetu 
gminy na bieżące funkcjonowa-
nie GOS w latach 2002 – 2013

117tys.

90
minut

35 tys. 
m kw.

14,5 
tys.

6,4 
mln zł

Zmiany są wynikiem konieczności 
uszczegółowienia opisów granic. W okręgu 
wyborczym nr 1 i 3, w miejsce określenia 
„ul. Zjednoczenia do ronda” i „ul. Zjed-
noczenia od ronda” wpisano konkretne 
numery domów. Zmieniono również sie-
dziby obwodowych komisji wyborczych  
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nego dla OSP Warszowice. Zestaw kosztuje 
47 tys. zł, ale resztę środków jednostka 
otrzymała z Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP oraz Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. O dotację w wysokości 600 zł 
zwróciła się OSP Pielgrzymowice. Pieniądze 
są potrzebne na pokrycie kosztów serwisu 
i zakupu części do samochodu ratowniczo 
– pożarniczego. 

Sołtysi w urzędzie
Dzień przed sesją odbyło się również 

ostatnie przed wakacjami spotkanie sołty-
sów z władzami gminy, kierownikami oraz 
dyrektorami jednostek organizacyjnych 
urzędu. Po omówieniu bieżących spraw  

i zapoznaniu się ze stanem realizacji zadań, 
zgłoszonych podczas poprzedniej narady, 
przekazano wnioski i uwagi mieszkańców 
poszczególnych sołectw. Dużym proble-
mem są wałęsające się psy. Pozostawione 
bez opieki stanowią zagrożenie dla pie-
szych i rowerzystów. Sołtysi informowali  
o przypadkach pogryzienia dzieci i prosili 
o interwencję. W sołectwach zaczęły się 
również pojawiać  reklamy chwilówek, 
umieszczane na drzewach i słupach.  

Na zakończenie spotkania sołtysi 
podziękowali za prace zrealizowane w so-
łectwach i życzyli wszystkim spokojnego  
i udanego wypoczynku. bs  

w obwodach głosowania nr: 1, 2, 3, 9, 10 i 
13. Siedziba obwodów nr 1 i nr 2 znajdzie 
się w Urzędzie Gminy Pawłowice, obwodu 
nr 3 w OSP Pawłowice, obwodów nr 9 i 10 
w Domu Strażaka w Pielgrzymowicach,  
a obwodu nr 13 w Domu Strażaka  
w Golasowicach. Szczegółowy wykaz 

umieścimy w gazecie przed wyborami 
samorządowymi.  

Pomoc dla szpitala i straży
Urząd Gminy udzieli dotacji dla Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 
2 w Jastrzębiu – Zdroju w wysokości 28 
tys. zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch 
kardiomonitorów. Na wsparcie finansowe 
mogą liczyć również strażacy. OSP Pawło-
wice otrzyma 10 tys. zł na remont części 
strażnicy przeznaczonej pod działalność 
bojową. Ostatni remont budynku został 
przeprowadzony w 1998 r. Natomiast 
13 tys. zł dotacji przeznaczono na zakup 
średniego zestawu ratownictwa technicz-

Sport w naszej gminie przeszedł duże przeobrażenie. 
Jeszcze kilkanaście lat temu, mieliśmy średnio przy-
gotowane boiska do gry w piłkę nożną i kilka sal dla 
ćwiczących dzieci i młodzieży szkolnej.

Obecna baza sportowo - rekreacyjna i liczba zajęć jest 
tak bogata, że doba jest zbyt krótka na uczestniczenie 
w kilku naraz. Wymienię tu basen, halę sportową, 
kompleks boisk przy GOS, centrum multidyscypli-

narne spełniające kilka funkcji jednocześnie (kryte lodowisko, boisko ze 
sztuczną nawierzchnią), boiska w każdym sołectwie, siłownie w plenerze. 
Możemy uprawiać prawie wszystkie dyscypliny sportowe: piłkę nożną, 
futsal, pływanie, koszykówkę, siatkówkę, sporty walki, sporty zimowe  
i wiele innych dostępnych dla każdego z nas. Inną sprawą jest poświęcenie 
się jednej dyscyplinie i osiąganie w niej jak najlepszych wyników. Z naszej 

Piotr Drobek, 
radny gminy Pawłowice

gminy pochodzi już wielu wybitnych sportowców w róż-
nych dyscyplinach i jeszcze wielu mam nadzieję zadziwi 
cały sportowy świat swoim talentem. Dotyczy to zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. Szczególną radość sprawiają sukcesy 
tych najmłodszych. 

Jak wcześniej wspomniałem jest baza, jest dostęp, ale 
ile trzeba wyrzeczeń i samozaparcia w dochodzeniu do 
doskonałości, potwierdzają ci, którzy już coś osiągnęli. 
Swoistą misję do spełnienia mają dorośli, zachęcający 
swoich milusińskich do uprawiania sportu, ale też swoim 
przykładem mogą przyczynić się do uprawiania sportu 
i rekreacji jak największej rzeszy naszego społeczeństwa, 
aby odeszli od telewizorów i komputerów, od bezczyn-
ności i apatii. Sport i rekreacja niosą ze sobą tyle radości, 
że uczestnictwo w zajęciach, a nawet przebywanie wśród 
ćwiczących wpływa na regenerację fizyczną i psychiczną. 
Sport to nie tylko zajęcia, zawody, ale to samodyscypli-

na, punktualność, rzetelność, umiejętność przebywania  
w grupie (w przypadku sportów zespołowych). To sposób 
na życie. 

Dużą frajdę sprawiało mi i sprawia osobiście organizo-
wanie imprez sportowych w naszej hali. Chociaż rzadziej 
czynnie uczestniczę w zajęciach sportowych z racji pełnie-
nia obowiązków zawodowych, ale i wieku, pozostała mi 
organizacja imprez i komentowanie sportowej rzeczywi-
stości ze stanowiska spikerskiego. Właśnie wtedy mogę 
podziwiać piękno naszych obiektów i wzrastający poziom 
wyszkolenia naszych zawodników. Na pewno jest jeszcze 
wiele do zrobienia w zakresie poprawy, a może modyfikacji 
i rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ale 
cieszy już to co jest. Kiedy zamieszkałem w naszej  gminie 
na początku lat 90. nie było tak pięknych obiektów i bo-
gatej oferty zajęciowej dla każdego. Jest więc w naszym 
działaniu sens i przemyślane decyzje.
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Każda gmina, powiat, region, 
kraj jest żywym organizmem, który 
nieustannie się zmienia. To, co było 
ważne 10 lat temu, niekoniecznie 
jest aktualne dzisiaj, ponieważ za-
wsze pojawiają się  nowe problemy 
i wyzwania. Łatwo to zrozumieć 
odnosząc się do własnych doświad-
czeń: obecny emeryt, który jeszcze 
10 lat temu pracował zawodowo, 
musiał codziennie dojeżdżać do 
pracy, opiekować się dorastającymi 
dziećmi, budował dom lub kupował 

Strategia to plan
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mieszkanie. Miał więc zupełnie inne 
potrzeby i oczekiwania niż dzisiaj.  
Z punktu widzenia funkcjonowania  
gminy jest podobnie: w ciągu ostat-
nich 10 lat wyremontowano szkoły, 
zbudowano kanalizację, drogi, cen-
trum sportu i rekreacji. W Gminie 
Pawłowice zaszło wiele zmian, nie 
tylko w jej przestrzeni i infrastruk-
turze, ale także w jej społeczności. 
Zmienił się styl życia mieszkań-
ców, sposób spędzania wolnego 
czasu, struktura demograficzna. 

Wiele projektów zakończono, inne 
są w trakcie realizacji, pojawiły też 
się nowe problemy i wyzwania,  
z którymi musi zmierzyć się gmina 
i jej mieszkańcy w kolejnych latach. 
Właśnie w ten kontekst wpisuje 
się strategia rozwoju, ponieważ 
pozwala na podsumowanie i ocenę 
rzeczywistości, a następnie na spoj-
rzenie w przyszłość i wyznaczenie 
kierunków działań. Innymi słowy 
pozwala odpowiedzieć na pytania: 
Jakie są potrzeby mieszkańców? 

Z jakimi problemami należy się 
zmierzyć?  Jakim kwestiom i jakim 
problemom należy poświęcić więcej 
uwagi? Warto zaznaczyć, że reali-
zacja strategii nie powoduje zanie-
dbania innych, nie wymienionych 
w niej kwestii, wskazuje jedynie te 
obszary,  które wymagają zmiany,  
głębszej analizy, a w konsekwencji 
konkretnych działań.

Prace nad Strategią zostały po-
dzielone na dwa etapy. Pierwszy jest 
poświęcony diagnozie czyli ocenie 
obecnej sytuacji. Drugi – wskaże 
cele i kierunki dalszych działań, czyli 
będzie tworzeniem właściwej Stra-
tegii Rozwoju Gminy Pawłowice. 
Diagnoza jest potrzebna, aby zdobyć 
rzetelne i potwierdzone  informacje, 
a następnie porównać je z tym „co 
myślimy” lub  z tym, jak „wydaje 
nam się”, że jest. 

Opracowany dokument za-
wiera wiele danych liczbowych, 
pochodzących z różnych źródeł: 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
Starostwa Powiatowego, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego oraz własnych danych Urzędu 
Gminy Pawłowice. 

Prace nad diagnozą zakończyły 
się w czerwcu. Dokument został 
podzielony na 4 rozdziały, ściśle 
związane ze sferami funkcjonowa-
nia gminy, czyli:

- sferę przestrzenną – ponieważ 
gmina  i jej mieszkańcy funkcjo-
nują na określonym terytorium  
i w określonej przestrzeni (w tym 
miejscu diagnoza zawiera opis  
i ocenę dostępności komunikacyjnej 
gminy, polityki przestrzennej, infra-
struktury technicznej m.in. sieci ka-
nalizacyjnej, gospodarki odpadami),

- sferę ekologiczną – ponieważ 

gmina i jej mieszkańcy wpływają 
na środowisko naturalne i są jego 
częścią (poruszono zatem kwestie 
związane m.in. jakością powietrza, 
wody, zagrożeń dla środowiska 
naturalnego),

- sferę społeczną – ponieważ gmi-
na to mieszkańcy, którzy tworzą 
określoną społeczność (tutaj za-
warto  opis i prognozę m.in. struk-
tury demograficznej mieszkańców, 
stanu zdrowia, bezpieczeństwa na 
drogach), 

- sferę gospodarczą – ponieważ 
gmina jest też miejscem produkcji 
i wymiany handlowej (w tym roz-
dziale diagnozy przeanalizowano  
m.in. struktury podmiotów gospo-
darczych, rolnictwa i gospodarstw 
rolnych).

Dodatkowo, w celu lepszego zro-
zumienia potrzeb i zmian zachodzą-
cych w naszej społeczności, gmina 
zdecydowała się na przeprowadzenie 
300 wywiadów w formie ankiety 
z mieszkańcami (pisaliśmy o nich 
w ostatnim numerze „Racji Gmin-
nych” ). Dobór osób ma zapewnić 
obiektywność badania. Na podsta-
wie liczby ludności w sołectwach 
oraz struktury wiekowej ustalo-
no, ile osób i w jakim przedziale 
wiekowym ma być przebadanych  
w każdym sołectwie. Wyniki badań 
ankietowych będą opracowane do 
końca lipca 2014. W sierpniu, na 
podstawie diagnozy i raportu z ba-
dań powstanie robocza wersja stra-
tegii, która zostanie oddana do opinii 
mieszkańców. Zanim to jednak 
się stanie, w kolejnych numerach 
gazety zapoznamy mieszkańców  
z najciekawszymi aspektami opra-
cowanej diagnozy.  

Aleksandra Zachraj
Urząd Gminy Pawłowice

Wizyta w Pawłowicach miała 
związek z programem nagrywa-
nym przez National Geographic 
Channel. Przemysław Saleta jest 
bohaterem programu „Przemek Sa-
leta: Najcięższe zadania”. Dziesięcio-
odcinkowa seria, która już jesienią 
zagości na antenie telewizji, ukazuje 
niezwykłą wyprawę Przemysława 
Salety. Bokser przemierza Polskę by 
podjąć się najbardziej niebezpiecz-
nych profesji. Jak czytamy w za-
powiedzi programu: „Ekstremalnie 
trudne warunki, z którymi często 
zmaga się słynny bokser, wyma-
gają wielkiej siły, wytrwałości 
oraz ciągłego skupienia, gdyż bez 
względu na wszystko musi wyko-
nać powierzone mu zadania. Seria 
oprócz walki z czasem, ludzkimi 
słabościami i materią zgłębi również 
tajniki owych zawodów”.

Zawodowy mistrz świata  
i Europy, kick bokser i bokser wagi 
ciężkiej, w programie wcieli się 
między innymi w rolę hutnika, 
drwala oraz górnika. – Nasz gość 
spędził cały dzień w kopalni, zjechał 
na dół, pracował razem z górnikami 
– mówi Aleksander Szymura dy-
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Pytania dotyczyły również apliko-
wania o środki zewnętrze z uwzględ-
nieniem różnicy pomiędzy złożonymi 
wnioskami a realnie otrzymanymi 
środkami, ilości imprez kultural-
nych i sportowych zorganizowanych  
w gminie w latach 2011-2013. Gmina 
Pawłowice była jedyną wyróżnioną 
gminą z województwa śląskiego. 
Wręczenie pamiątkowych dyplomów 
odbyło się 24 czerwca w Warszawie.

Pierwsze miejsce ex aequo z wójtem 
Damianem Galuskiem zdobył wójt 
Strawczyna Tadeusz Tkaczyk. W ka-
tegorii gmin miejsko-wiejskich liderem 
został burmistrz Zbigniew Łopusiewicz 
ze Stronia Śląskiego, w kategorii miast 
do 100 tys. mieszkańców – burmistrz 
Józefowa Stanisław Kruszewski, 
 a w kategorii miast powyżej 100 tys. 
Zygmunt Frankiewicz – prezydent  
Gliwic. Więcej na www.pawlowice.pl.

rektor pracy KWK „Pniówek”. - Po 
wyjeździe stwierdził, że dopiero teraz 
zrozumiał na czym polega trud pracy 
górnika i ma najwyższy szacunek dla 
górników.  bs
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Uroczystości związane z jubile-
uszem 25-lecia Dziecięcego Zespołu 
Pieśni i Tańca Ludowego „Bajtel” 
miały znakomitą, godną tego wiel-
kiego wydarzenia, oprawę. Koncert 
galowy odbył się 10 czerwca na sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej. 
Zebrani goście mieli niewątpliwą 
przyjemność obejrzenia i wysłuchania 
pięknego widowiska. Jako pierwsi 
na scenę wkroczyli najmłodsi człon-
kowie zespołu, którzy przedstawili 
układ „Tańcowały dwa Michały”. 
Ich starsi koledzy i starsze koleżanki 
zaprezentowali się w dwóch odsło-
nach. Zobaczyliśmy tańce Beskidu 

;�?��'����@'��&��A����
Duży jubileusz dziecięcego zespołu!
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Śląskiego oraz żywiołowego krako-
wiaka. Wielu widzom nie udało się 
ukryć wzruszenia. Dość powiedzieć, 
że „Bajtel” dał znakomity występ,  
a jego członkowie oczarowali widzów 
pięknem strojów oraz niesamowitą 
energią, która w te upalne popołudnie 
aż promieniowała po sali.

Taki jubileusz najlepiej świętować 
w gronie przyjaciół! Na uroczystość 
zaproszono zaprzyjaźnione zespoły: 
„Talizman” z Pawłowic oraz Dziecię-
cy Zespół Regionalny „Pawłowice”, 
które podziękowały za wieloletnią 
współpracę tanecznie i muzycznie, 
dając krótki występ. Uczniowie SP 

Warszowice przygotowali natomiast 
inscenizację teatralną opowiadającą 
o historii powstania i działalności 
zespołu.

Dowiedzieliśmy się, że „Bajtel” po-
wstał we wrześniu 1989 roku z ini-
cjatywy Matyldy Sierki, ówczesnej 
dyrektorki Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej. Instruktorkami zespołu były 
Mirosława Kieloch oraz Danuta Hecz-
ko. Obecnie zespół działa pod opieką 
Justyny Nowak i liczy około 30 osób. 
Do zespołu należą przedszkolaki oraz 
uczniowie szkoły podstawowej. Jego 
siedziba znajduje się w Szkole Podsta-
wowej w Warszowicach. Zespół dzia-
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ła przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowicach. Dzieci występują 
w strojach polkowych, rozbarsko - 
bytomskich i krakowskich. Prezentu-
ją tańce i zabawy śląskie, krakowiaka 
i różnego typu scenki taneczne oparte 
na krokach polki. „Bajtel” każdego 
roku bierze udział w dożynkach i in-
nych uroczystościach odbywających 
się na terenie gminy Pawłowice. Ma 
także na swoim koncie wiele prestiżo-
wych osiągnięć, w tym m.in. I miej-

sce w Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej, II miejsce w Spotkaniach 
Tanecznych w Olkuszu, wyróżnie-
nie w finale „Śląskiego Śpiewania”  
w Zabrzu oraz wyróżnienie specjal-
ne w Regionalnym Konkursie „Mój 
Śląsk” w Pszczynie.

Na zakończenie uroczystości jubi-
leuszowych zaproszono wszystkich 
do wspólnego śpiewu i tańca, a po-
tem częstowano się urodzinowym 
tortem. bs
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Zawody sportowo – pożarni-
cze stały się już tradycją w naszej 
gminie, ale także elementem cyklu 
szkoleń w zakresie znajomości 
taktycznych i technicznych użycia 
sprzętu pożarniczego. Dają także 
możliwość rywalizacji jednostek  
o prymat i poziom wyszkolenia 
na szczeblu gminy i nie tylko. W 
tym roku gospodarzem zawodów 
była jednostka OSP Pawłowice. Do 
rywalizacji przystąpili też druhowie 
i druhny z OSP Warszowice, OSP 
Jarząbkowice oraz OSP Pielgrzymo-
wice. Zawody odbyły się na poligonie 
w Pawłowicach. 

Strażacy rywalizowali w dwóch 
konkurencjach drużynowych. Naj-

pierw musieli pokonać specjalny tor 
przeszkód. Był to między innymi 
bieg z przeskokiem przez 2-metrową 
ścianę i przejściem po równoważni.  
A następnie czekało ich ćwiczenie 
bojowe polegające na zbudowaniu 
dwóch linii gaśniczych i przewróce-
niu tarczy oraz strąceniu pachołków. 

Strażacy zgodnie twierdzili, że za-
wody są ważne. - Kondycja potrzebna 
do wykonania tego zadania przydaje się 
w codziennej pracy - mówili.

W tym roku aż trzy jednostki 
zdobyły po trzy puchary. Jednost-
ka z Pawłowic okazała się najlepsza  
w  kategorii dziewcząt, zdobyła 
drugie miejsce wśród chłopców oraz 
trzecie miejsce w grupie mężczyzn.    

Drużyny z Warszowic triumfowały 
wśród chłopców oraz mężczyzn, na-
tomiast w grupie dziewcząt zajęły III 
miejsce.  – To dla nas ogromna radość 
– mówi Artur Wowra, naczelnik OSP 
Warszowice. – Nie liczyliśmy na zwy-
cięstwo, zwłaszcza w grupie mężczyzn. 
Mamy młodą drużynę, która dopiero 
zaczęła treningi, ale jak widać zawod-
nicy dali z siebie wszystko i pokazali 
na co ich stać. 

Brawa należą się również Piel-
grzymowicom. Srebro trafiło do 
dziewcząt, brąz do chłopców, a złoto 
do drużyny kobiet, która debiutowa-
ła w zawodach strażackich. Brawa 
dla pań za odwagę i determinację.

Sabina Bartecka

Wyniki zawodów
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Po wybuchu II wojny światowej 
został komendantem Chorągwi Śląskiej 
w Katowicach. W 1940 roku trafił do 
niewoli. Został zabity w katowickim 
więzieniu. Mowa o Józefie Pukowcu, 
patronie Szkoły Podstawowej nr 2  
w Pawłowicach.

6 czerwca, szkoła obchodziła Dzień 
Patrona. Podczas apelu uczniowie 
klasy VA przedstawili opowieść  
o małym człowieku wielkiego serca  

Film „Przeszłość to dzisiaj, tylko 
nieco... dalej” - Kapsuła czasu z Karolem 
Miarką to opowieść snuta przez Karola 
Miarkę o jego domu i rodzinnej miej-
scowości. Jury doceniło pomysłową  
i spójną konstrukcją scenariusza, dzięki 
której możemy śledzić niemal stuletnie 
dzieje budynku w ciągu kilku minut. 
Zabawnym efektem specjalnym jest 
postać mówiącego Karola Miarki, któ-
rego opowieść przenosi widza w czasie. 

Mogli osobiście poznać autora de-
tektywistycznych książek dla młodzie-
ży, Dariusza Rekosza. Autor zdradził 
im, jak szyfrować i rozszyfrowywać 
zwykły tekst, wyjaśnił niuanse teorii 
kodowania, a także zabrał ich w świat 
literaturowych zagadek. Młodzi de-
tektywi z wielkim zaangażowaniem 
przystąpili do intelektualnych zmagań, 
gdyż każde prawidłowo rozwiązane 
zadanie nagradzane było punktami. 
Nagrodą dla zwycięzców były oczy-
wiście książki autora oraz certyfikat 
uczestnictwa w „Nocy detektywów” 
z autografem pisarza.

Gdy rozwiązano już mnóstwo 
szyfrów i krzyżówek, wyruszono 
na poszukiwanie skarbu ukrytego  
w parku. Pomimo późnej pory (ok. 2 
w nocy) nikt się nie bał i skarb został 
odnaleziony. Rano wszyscy zmęczeni, 
ale zadowoleni wrócili do domów.

B�����,���*���
z Pielgrzymowic 
�@���'�,/���+��

Dowiadujemy się z niej o dziejach bu-
dynku, a równocześnie nieco o historii 
Pielgrzymowic. Film ma dobrą jakość 
dźwięku i obrazu, wyróżnia się płyn-
nością montażu. Można go zobaczyć 
poprzez strony internetowe gimnazjum 
i gminy Pawłowice.

Przedstawiciele Fundacji Think: Mar-
cin Polak oraz Małgorzata Kowalczuk 
przyjechali osobiście do Pielgrzymowic, 
aby wręczyć gimnazjalistom nagrodę 

główną.  
Autorzy zwycięskiego filmu, pod-

sumowując swoją pracę stwierdzili, że 
dzięki projektowi nauczyli się lepiej ze 
sobą współpracować, poznali też histo-
rię wywodzącego się z Pielgrzymowic 
śląskiego działacza, Karola Miarki. 
Pomocą służyli im członkowie Stowa-
rzyszenia Kulturalno – Społecznego 
Karola Miarki. 

Pracę gimnazjalistów koordynowała 
nauczycielka, Marta Florkiewicz – Bor-
kowska, która może się pochwalić rów-
nież innym sukcesem swoich uczniów. 
Międzynarodowy projekt edukacyjny 
realizowany pod jej nadzorem przez 
uczniów drugiej klasy zajął  II miejsce 
w ogólnopolskim konkursie „Nasz 
projekt eTwinning 2014”!

W ramach projektu gimnazjaliści 
z Pielgrzymowic połączyli zajęcia 
techniczne z rękodzieła z nauką języka 
niemieckiego przy wsparciu nowocze-
snych technologii. Wykonali własno-
ręcznie laleczki patchworkowe, które 
potem sprzedawali podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, pro-
wadzili bloga w języku niemieckim, 
tworzyli komiksy polsko-niemieckie 
i intensywnie współpracowali z part-
nerami z Grecji i Włoch. 

To wielki sukces pielgrzymowic-
kiego gimnazjum, ponieważ jest to 
pierwszy projekt międzynarodowy 
realizowany w tej szkole z języka 
niemieckiego. Uczennice wraz z opie-
kunką uczestniczyły w uroczystej gali 
rozdania nagród, która odbyła się w Ła-
zienkach Królewskich w Warszawie. bs
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odwagi

i wielkiej odwagi. Uczniowie mogli do-
wiedzieć się jak wyglądało życie Józefa 
Pukowca, czym się zajmował i czym 
się interesował. Dziewczęta z klasy VI  
a recytowały wiersze, a chór zadbał  
o doskonałą oprawę muzyczną im-
prezy.

Na zakończenie apelu nagrodzono 
uczniów odnoszących sukcesy w kon-
kursach plastycznych, wiedzy o patro-
nie i znajomości języka angielskiego. bs
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Sprawdzian jest egzaminem prze-
prowadzanym w szóstej klasie szkoły 
podstawowej. Jest on powszechny  

P��!������'���!���#���!������#'$

i obowiązkowy co oznacza, że mu-
szą do niego przystąpić wszyscy 
uczniowie. Uczniowie, którzy do 

sprawdzianu nie przystąpią w danym 
roku, muszą powtórzyć ostatnią kla-
sę szkoły podstawowej i przystąpić 

Wyniki sprawdzianu
średnia województwa: 

25,44 pkt
średnia powiatu pszczyń-

skiego: 
26,76 pkt

średnia gminy Pawłowice: 
28 pkt

do sprawdzianu w roku następnym. 
Sprawdzian organizuje Okręgowa Ko-
misja Egzaminacyjna. Na sprawdzia-
nie każdy uczeń otrzymuje taki sam 
zestaw zadań. Sprawdzian trwa 60 
minut, można uzyskać 40 punktów. 

W naszej gminie najlepiej spraw-
dzian napisali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Pawłowicach. Klasa 
VI A uzyskała 30,93 pkt, a klasa VI  
B - 30,14 pkt.  – Jesteśmy dumni z wy-
sokich wyników naszych uczniów – mówi 
Bożena Herman, dyrektorka SP nr 1  
w Pawłowicach. – Sukces jest efektem 
pracowitości i zaangażowania uczniów, 
ale również nauczycieli i rodziców. W na-
szej szkole jest możliwość uczestniczenia 
w wielu zajęciach pozalekcyjnych, podczas 
których uczniowie mogą poszerzać wiedzę 
i rozwijać swoje zainteresowania. 

Klasy, o których mowa, powstały 
z połączenia trzech oddziałów. Rok 
temu z trzech klas utworzono dwie. 
– Połączenie podziałało mobilizująco na 

uczniów – przyznaje Monika Szostak, 
wychowawca klasy VI A. – Uczniowie 
podeszli do sprawdzianu bardzo poważ-
nie, jak do pierwszego ważnego egzaminu.  

Bardzo dobry wynik uzyskali rów-
nież uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Pielgrzymowicach. Średnia ze 
sprawdzianu w ich wypadku wy-
niosła 29,28 pkt. Pozostałe szkoły 
naszej gminy zdobyły od 25,55 pkt do  
26,67 pkt. 

Sabina Bartecka
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Tygodniowy wyjazd obfitował  
w moc atrakcji. Nasi goście zwiedzili 
Beskidy, spotkali się z prof. Akademii 
Muzycznej w Katowicach Julianem 
Gembalskim, byli w Krakowie, Za-
kopanem oraz Wadowicach. Gościnę 
i cieple przyjęcie zapewnili im miesz-
kańcy naszej gminy, którzy dołożyli 
wiele wysiłku, aby goście czuli się 
w ich domach jak u siebie. W miłym 

Tak cenne 
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towarzystwie czas szybko leci. Wizyta  
w Pawłowicach zakończyła się wspól-
ną kolacją i obietnicą kolejnych od-
wiedzin. 

28 czerwca nasi goście wyruszyli 
w drogę powrotną z przekonaniem, że 
tak cenne kontakty i znajomości należy 
podtrzymywać. Więcej o wizycie na-
piszemy w kolejnym wydaniu gazety. 

Sabina Bartecka



>��,"�B����"8

���  ��!"���	��#�$���������%������������
��
��
��	&��$'�()	� ���	 ���*+�,-�$$��.	��	 %	� �
/&�	$'�0+�12�++�324

j"������������!�
)2
�����!
,���$
3*$22
!
/1�
��	�,���#����	

OSP Pielgrzymowice i GOK Pawłowice zapraszają na festyn stra-
żacki na placu przy remizie. Wystąpi zespół „Bajery”, a imprezę 
będzie prowadził Bogusław Musiolik. Na zakończenie potańcówka 
z zespołem „Eden”. Zapraszamy!


�!���,�"�'�������������������"
Jak co roku, GOK zaprasza dzieci z gminy Pawłowice w wieku 7 
- 12 lat na wakacyjne warsztaty artystyczne. W pierwszej poło-
wie lipca odbędą się 2 turnusy w Domu Kultury w Pawłowicach,  
ul. Zjednoczenia 12. Terminy turnusów: 7 – 11 lipca, 14 – 18 lipca. 
W drugiej połowie lipca wakacyjne zajęcia organizuje Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu, ul. LWP 11. Terminy turnusów: 21- 25 
lipca, 28 lipca – 1 sierpnia. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi 
80 zł od osoby. Obowiązuje zniżka dla rodzeństw w wysokości 50 
proc. Zapisy w GOK, tel. 32 / 4722 570.

KULTURA

35 lat jest wierny szachowej pasji. Udział w turniejach szachowych pozwalał 
mu podnosić poziom gry i zdobywać indywidualne nagrody. Osiągał coraz wyższe 
rankingi zawodnicze aż do dzisiejszego poziomu 2097 punktów. W 1987 r. uzyskał 

uprawnienia sędziowskie. Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową udało mu się urucho-
mić kółko szachowe, którego został instruktorem. Po paru latach zajęcia te przeszły pod opiekę 
osiedlowego Domu Kultury i tutaj odbywają się do dzisiaj. Od 15 lat organizuje Ligę Szachową 
„Szachowe Grand Prix”, w której co roku bierze udział ponad 40 zawodników. Potrafi zachęcić 
do szachów nawet najmłodsze dzieci. Uczestnicy jego zajęć kontynuują kariery w klubach sza-
chowych. Pierwsze kroki szachowe stawiało u niego kilku wyróżniających się zawodników: 
Mariusz Romańczyk, Robert Sapeta, Wojciech Szmidt oraz Witold Klepek, Mistrz Śląska Juniorów. 

Marek Kobiela za wieloletnią działalność instruktorską, organizacyjną i zasługi w rozwój szachów w wojewódz-
twie śląskim otrzymał brązową odznakę Polskiego Związku Szachowego.

Marek Kobiela

W rozgrywkach bierze udział 
łącznie 41 szachistów, w tym 17 
seniorów oraz 26 juniorów. – Za-
wodnicy reprezentują różny poziom 
gry, ale wielu wyróżnia się bardzo 
dobrym przygotowaniem technicznym 
– mówi Marek Kobiela, instruk-
tor szachowy i sędzia zawodów.  

Szachy
���J#��"�!+

Wyniki w grupie 
seniorów:
I miejsce: 

Wojciech Szmidt 
z Pawłowic (285 pkt)

II miejsce: 
Bronisław Chmielniak 
z Marklowic (215 pkt)

III miejsce: 
Czesław Filip 

z Jarząbkowic (210 pkt)
IV miejsce: 

Stanisław Brzyszkowski 
z Jastrzębia - Zdroju (196 pkt)

Wyniki w grupie juniorów:
I miejsce: 

Marek Kożdoń 
z Pawłowic (260 pkt)

II miejsce: 
Dominik Szmidt 

z Pawłowic (245 pkt)
III miejsce: 

Mateusz Dziendziel 
z Golasowic (235 pkt)

IV miejsce: 
Marcin Hombek 

z Wisły (201 pkt)

– Najbardziej cieszy mnie fakt, że gra  
w szachy zyskuje na popularności. 
Naszą gminę reprezentuje w Grand Prix 
aż 26 zawodników.

Kolejne turnieje po wakacjach.  
W imieniu organizatora, zaprasza-
my: 13 września, 11 października  
i 8 listopada.
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Koncerty niedzielne w parku
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Wraz z początkiem lipca wznawiamy działalność kina letniego. W plene-
rze przy Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu, w każdy piątek przez całe 
wakacje, będzie można obejrzeć filmy na dużym ekranie. W tym roku, przed 
projekcją dla dorosłych, wyświetlimy animowane bajki dla dzieci. Przygoto-
waliśmy także konkursy z nagrodami dla publiczności. Pierwszy seans już 
4 lipca. Filmy będziemy wyświetlać o godz. 22.00, bajki około godz. 20.30.
Wstęp wolny! Rozpocznij weekend w filmowym nastroju!  

Główną nagrodę zdobył spektakl 
„Kiedy króla boli ząb” w wykonaniu 
grupy z Turzy Śląskiej. – To spektakl 
z udziałem aż 21 osób – mówi orga-
nizatorka przeglądu, Ewa Sikora, in-
struktorka GOK Pawłowice. – Aktorzy 

����!�'���!��&"�J��"��

są cały czas na scenie, ale spektakl nie 
traci przez to na spójności. Jest bardzo 
czytelny i klarowny.   

II miejsce przyznano spektaklowi  
z Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach. 
Sparafrazowana wersja „Dziadów” 

Adama Mickiewicza powstała pod 
okiem Lidii Ponickiej – Gosek. To 
inscenizacja, w której zamiast mic-
kiewiczowskich duchów i zjaw poja-
wiają się typowe dla szkoły typy: Leń, 
Wagarowicz, Kujony oraz Szkolne 
Celebrytki. Trójka uczniów grająca  
w tym spektaklu zdobyła indywidual-
ne nagrody za wspaniałą grę aktorską.

Równorzędne trzecie miejsca zdo-
były pierwszaki ZSP Pawłowice  
i grupa teatralna SP nr 1. – Moim celem 
jest zachęcenie nauczycieli do zabawy  
w teatr – mówi Ewa Sikora. – Żeby nie 
odpuścić takiej formy pracy z dziećmi. 
Tworzenie spektakli wymaga ogromnego 
zaangażowania, ale niesamowicie roz-
wija. Zatem twórzmy teatr! bs
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III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA
(MISTRZOWSKA)

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW

KLASA A, GRUPA TYCHY

KLASA B, GRUPA TYCHY
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KLASA B, GRUPA SKOCZÓW

Podczas gali odbył się mecz po-
kazowy pomiędzy naszą drużyną  
a zespołem złożonym z zawodników 
MKS Wodzisław Śląski i HK ŻORY-
(zdobywców drugiego i trzeciego 
miejsca). Zostały również wręczone 
medale i puchary dla trzech najlep-
szych drużyn na Śląsku w roczniku 
2001. UKS „Wojan” Pawłowice trzeci 
raz z rzędu zdobył tytuł Mistrza 
Śląska, w dodatku nie przegrywając 
żadnego spotkania.  

Wyróżnienie indywidualne otrzy-
mał Krystian Markiewicz, a w czo-
łówce najlepszych strzelców upla-
sował się Piotr Palczewski. W 17 
meczach zdobył on łącznie 384 
punkty, co daje średnią 18,29 punktu 
na mecz. Zawodnicy naszego klubu: 

Najlepszy okazał się Robert Sapeta, 
drugie miejsce zajął Jan Milanowski, 
a podium uzupełnił  Dawid Janulek.

Najlepszą szachistką została Mag-
da Szablicka, najlepszym juniorem do 
lat 18 - Dawid Janulek, a najlepszym 
juniorem ze szkół podstawowych - 
Dominik Szmidt.

Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii okazali się również najlepsi 
w całym cyklu. Składał się on z 5 
turniejów rozgrywanych od stycznia 
do maja. Łącznie wzięło w nim udział 
130 osób. W klasyfikacji niezrzeszo-
nych zwyciężył Czesław Filip.

Dzień później przy szachownicach 
zasiadły dzieci ze szkół podstawo-
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Ciekawostka
Igor Kozłowski, zawodnik 

UKS „Wojan” Pawłowice, re-
prezentował barwy WKS Śląsk 
Wrocław podczas turnieju Gra-
velines Dunkerque we Francji. 
Igor z klubem z Wrocławia, do 
którego został wypożyczony, 
zdobył 2 miejsce.

Łukasz Januszewicz i Igor Kozłowski 
znaleźli się wśród najlepszych strzel-
ców za 3 punkty. Łukasz zaliczył 
12 takich rzutów w 22 spotkaniach,  
a Igor - 5 w 21 meczach.  

Dodajmy, że kilka dni przed Galą 
Mistrzów koszykarze z Pawłowic 
wzięli udział udział w ogólnopol-
skim turnieju III RADOM BASKET 
CUP. Po bardzo dobrej grze nasi 
koszykarze wygrali cztery z pię-
ciu spotkań, przegrywając tylko  
z Zastal Zielona Góra. Mimo takiej 
samej liczby punktów, o wygranej 
decydował bezpośredni wynik meczu 
między tymi drużynami. Ostatecznie  
w klasyfikacji końcowej pawłowicza-
nie  uplasowali się na drugim miejscu. 

Sabina Bartecka

wych. Prawie 40 dzieciaków wal-
czyło o puchary i nagrody rzeczowe.  
W klasyfikacji chłopców kl. I – III na 
podium stanęli Mateusz Dziendziel, 
Kamil Piechota, Bartosz Goszyk, 
wśród starszych chłopców: Tomasz 
Posłuszny, Kamil Grochol, Dominik 
Szmidt.

Wśród młodszych dziewczynek 
miejsca od I do III zajęły: Dominika 
Wiewióra, Karolina Więcek, Irena 
Hertlein, a wśród starszych: Mał-
gorzata Dańska, Marlena Dziewirz, 
Katarzyna Mazur.

Wszystkie dzieci biorące udział  
w turnieju zostały nagrodzone. Kolej-
ne turnieje już po wakacjach.  
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Spotkanie odbyło się 17 czerwca 
na boisku w Pawłowicach. Bramki 
dla Pniówka zdobyli: Kamil Benauer 
(41), Tomasz Zyzak (51, 82), Dawid 
Stramski (86). Transmisję na żywo ze 
spotkania finałowego przeprowadził 
portal slaskie.tv. 

Przed meczem pamiątkowe medale 
z okazji 40 - lecia KWK „Pniówek” 
otrzymali zawodnicy, sędziowie  
i trenerzy, a w przerwie działacze, 
którzy najbardziej zasłużyli się przez 

Puchar 
@������#'!�$

te 40 lat.
Początek był trudny. Pniówek 

do 40. minuty nie potrafił strzelić 
bramki, choć jego przewaga była 
znaczna. Gola dającego prowadzenie 
zdobył dopiero tuż przed przerwą 
Kamil Benauer, a w 51. minucie celny 
strzał oddał Tomasz Zyzak. Bytomia-
nie znaleźli się w trudnej sytuacji,  
a nasi zawodnicy nie odpuścili, choć 
zwycięstwo było już blisko. Ataki 
pawłowiczan okazały się skuteczne. 

Końcówka sezonu z pewnością 
należała do naszego III -  ligowca. GKS 
„Pniówek” Pawłowice najpierw awan-
sował do grupy mistrzowskiej, a na-
stępnie wygrał Puchar Polski na szcze-
blu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 
Ostatecznie w grupie mistrzowskiej 
Pniówek zajął szóstą pozycję, a piłkarze 
już rozpoczęli przygotowania do kolej-
nego sezonu. W lidze zagra 20 drużyn, 
a pierwsza kolejka rozegrana zostanie 
już 26 lipca. W tym roku zawodnicy 
mają przed sobą aż 21 spotkań!

W klasie „A” małe rozczarowa-
nie. Mimo dobrego startu, Stra-
żak Pielgrzymowice, kończy udział  
w A klasie na 7. miejscu. Nie jest źle, ale 
po cichu liczyliśmy na trochę więcej.  
W ostatnim meczu kolejki ligowej, 
Strażak musiał przełknąć gorycz 
porażki. 19 czerwca, podopieczni 
Henryka Opackiego przegrali 2:6  
z Błyskawicą Drogomyśl. Wierzymy 
jednak w potencjał drzemiący w za-
wodnikach z Pielgrzymowic. To jeszcze 
nie wszystko, na co ich stać. 

Z porażką na koniec musiała po-
godzić się również druga drużyna 
Pniówka Pawłowice, która 19 czerwca 
przegrała 0:2 z LKS-em Rudołtowice 
– Ćwiklice. Rezerwy zajmują ostatnie 
miejsce w tabeli. Na samym końcu 
jest również Promyk Golasowice. Re-
aktywowanemu po kilkuletniej prze-
rwie klubowi nie wiodło się najlepiej. 
Promyk zdobył zaledwie 10 punktów 
w 20 spotkaniach. Dobrych wieści nie 
mamy także z Krzyżowic. Miejscowy 
LKS radził sobie na boisku bardzo słabo. 
W efekcie również jest na ostatnim 
miejscu klasy „B” grupy Tychy. 

Liczymy na wzrost formy i piękne 
bramki w rozpoczynającym się już 
niedługo sezonie 2014/2015. bs
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Szachowe potyczki

Uwaga!
Przerwa technologiczna 
na hali sportowej
21 – 27 lipca

W tych dniach hala będzie 
nieczynna.
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Pojadą na zgrupowanie
Czterech  koszykarzy UKS Wo-

jan Pawłowice otrzymało powoła-
nie na zgrupowanie szkoleniowe 
20-osobowej kadry wojewódzkiej 
młodzików. Są to: Łukasz Janusze-
wicz, Aleks Żmijak, Piotr Palczew-
ski, i Igor Kozłowski. Zgrupowanie 
odbędzie się od 28 czerwca do  
8 lipca w Chybiu.
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Bramkarza Szombierek pokonali po-
nownie Zyzak oraz Dawid Stramski. 
W doliczonym czasie gry honorowe 
trafienie dla Szombierek po rzucie 
karnym zaliczył Sławomir Pach. 
Wynik spotkania to 4: 1 dla Pniówka. 

Piłkarze Pniówka mogli wznieść 
w górę okazały puchar, sprawiając 
tym samym sobie prezent z okazji 
jubileuszu 40-lecia klubu.
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Taka możliwość pojawiła się już 
w ubiegłym roku. Akcja ogłoszona 
przez Gminny Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji spotkała się wtedy  
z dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców. – Postanowiliśmy kontynuować ją 
w tym roku – mówi Tomasz Herok, 
dyrektor GZWiK. – Każdy mieszkaniec 
będzie mógł odliczyć od rachunku za 
odprowadzanie ścieków do zbiorczej sieci 
kanalizacji ilość wody wykorzystanej do 
napełnienia basenu. Zostanie to uwzględ-
nione w rozliczeniach z zakładem wodo-
ciągowym w okresie letnim. 

W tym celu trzeba złożyć wniosek 
do Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji o „nienaliczanie opłaty 
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za kanalizację sanitarną na potrzeby 
napełnienia basenu kąpielowego”. 
Należy w nim określić pojemność 
basenu, jednocześnie składając oświad-
czenie o wykorzystaniu zużytej wody  
i nieodprowadzaniu jej do sieci kanali-
zacyjnej. Wnioski rozpatrywane będą 
jednorazowo dla każdego odbiorcy, 
co oznacza, że składa się je tylko raz 
w sezonie. 

Wniosek w wersji elektronicznej 
można pobrać ze strony internetowej 
zakładu, w wersji papierowej można 
go otrzymać w siedzibie zakładu. 
GZWiK zastrzega sobie prawo do prze-
prowadzenia wyrywkowych kontroli 
napełnianych basenów.
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Basen

Hala 
sportowa

Boisko 
pod namiotem
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W związku z przygotowywaniem 
materiałów archiwalnych dotyczą-
cych historii rozwoju infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Pawłowice na przestrzeni 
ostatnich lat, Gminny Zakład Wo-
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do kroniki
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Od pięciu lat samochody ozna-
kowane logo „Deutsch Wagen 
Tour” podróżują po całej Polsce, 
promując naukę języka niemiec-
kiego. Lektorzy prezentują szereg 
nowatorskich rozwiązań związa-
nych z nauką języka i w niekon-
wencjonalny sposób przekazują 
informacje o Niemczech, między 
innymi w formie ciekawych gier, 
zabaw i konkursów. Pawłowickie 
gimnazjum odwiedziła Joanna 
Lay, lektorka Instytutu Goethego. 
– Na warsztaty czekaliśmy od kilku 
miesięcy – mówi Sabina Gazda, 
nauczycielka języka niemieckiego. 
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– Jest tylko pięć busów, które kursują 
po całej Polsce, a zainteresowanie 
warsztatami jest ogromne.  

„Deutsch-Wagen-Tour” to ję-
zyk niemiecki z dostawą prosto 
do ucznia. Zadaniem projektu jest 
motywowanie uczniów i inspiro-
wanie nauczycieli do nauczania 
poprzez  zabawę. – Lubię uczyć się 
języka niemieckiego, a taka forma 
nauki bardzo ułatwia jego przy-
swajanie – mówi Dawid Koizar, 
jeden z uczniów biorących udział  
w projekcie. - Chciałbym w przy-
szłości uczyć się języka obcego właśnie 
w ten sposób. bs 

dociągów i Kanalizacji zwraca się   
z prośbą do osób, które posiadają ja-
kiekolwiek materiały, dokumentację 
oraz zdjęcia o kontakt telefoniczny 
(32 4419308,  32 7241292) lub ma-
ilowy (gzwik@pawlowice.pl).  
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Od czerwca do sierpnia

www.zdrowie.
pawlowice.pl

LETNIA PROMOCJA 
REKLAM 
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Wójt Gminy Pawłowice informuje, 
że w dniu 20.06.2014 r. podany został 
do publicznej wiadomości, poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Pawłowice, wykaz nie-
ruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Pawłowice przezna-
czonych do wydzierżawienia. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy nieru-
chomości położonej w Pielgrzymowicach 
przy ul. Powstańców przeznaczonej 
do wydzierżawienia na działalność:  
usługowo - handlową, produkcyjną, 
magazynową.
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Od 1 lipca nie będzie możliwości 
mieszania popiołu z innymi odpadami.  
W harmonogramie odbioru odpadów 
zostały wyszczególnione osobne dni,  
w których będą opróżniane wyłącznie po-
jemniki z popiołem. Oznacza to, że jedne-
go dnia odbierane będą odpady zmieszane,  
a kilka dni później odbierany będzie po-
piół. Zarówno popiół, jak i zmieszane 
odpady komunalne, odbierane są z pojem-
ników, których może być dowolna ilość. 
Warunkiem jest jednak to, aby odpady 
były w pojemniku – w workach odbierane 
są wyłącznie tworzywa sztuczne, papier  
i opakowania wielomateriałowe, szkło 
oraz odpady biodegradowalne. 
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Od 1 lipca obsługę gminy w zakresie 

odbioru odpadów przejmie firma EKOM 
Zdzisława Janoty z Zabłocia. Jest to firma, 
która odbierała już odpady selektywne  
z rejonu gminy w latach ubiegłych, 
dlatego ponowne zaznajomienie się  
z topografią gminy nie stanowić będzie 
dużego problemu. Pamiętajmy jednak, 
że powstają nowe ulice i nowe budyn-
ki, dlatego prosimy o wyrozumiałość. 
Wszystkie przypadki nieodebrania od-
padów z nieruchomości można zgłaszać 
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TEL. 32 472 33 24
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pracownikowi urzędu gminy pod nr tel. 
32 4756 357 lub mailowo k.grzybek@
pawlowice.pl, najlepiej następnego dnia 
po planowanym terminie odbioru.
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W związku ze zmianą przedsię-
biorstwa odbierającego odpady oraz 
planowanych pracach remontowych,  
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) tymczasowo nie 
będą przyjmowane odpady. W pierw-
szym tygodniu lipca zostaną wymie-
nione wszystkie pojemniki znajdujące 
się w punkcie oraz podstawiony zostanie 
dodatkowy kontener przeznaczony na 
papę i odpady papo - pochodne. Ponow-
ne uruchomienie PSZOK, położonego 
na terenie GZK przy ul. Mickiewicza 28  
a w Pawłowicach, przewidziane jest na 
7 lipca. 
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Nowy harmonogram zbiórki odpadów 
na II drugie półrocze 2014 roku dostępny 
jest na stronie internetowej www.gospo-
darkaodpadami.pawlowice.pl. 

Na stronie tej można znaleźć infor-
macje dotyczące wymagań w zakresie 
pojemników na odpady oraz rodzajów 
odpadów przyjmowanych w PSZOK.
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32 472 25 70

Do wynajęcia jest lokal o po-
wierzchni 27,76 m kw., znajdujący 
się na I piętrze obiektu basenowego 
w Pawłowicach. Lokal jest w stanie 
technicznym dobrym i posiada 
podstawowe instalacje. Może być 
wykorzystywany na cele, które 
nie będą kolidowały z funkcjono-
waniem GOS i podmiotów wynaj-
mujących powierzchnie na terenie 
obiektu. Wysokość najmu wynosi 
20 zł netto miesięcznie za m kw. 
Więcej informacji w GOS, tel. 32/ 
47 24 215. 

Zmiany w gospodarce odpadami

Do wydzierżawienia w Pielgrzymowicach Lokal do wynajęcia w GOS

Badanie będzie można wykonać  
w mammobusie, który w lipcu zapar-
kuje pod Urzędem Gminy w Pawło-
wicach. W marcu mammobus został 
wyposażony w najnowszej generacji 
cyfrowy mammograf, umożliwiający 
uzyskanie najwyższej jakości obrazu 
przy niskiej dawce promieniowania.
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mammografia
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Badania wykonywane będą:
• 17 – 18 lipca w godz. 10.00 – 17.00
• 21 lipca w godz. 8.30 – 15.30.

Bez skierowania, bez zapisów, dla 
wszystkich chętnych, także spoza gmi-
ny. Więcej informacji: 32/ 278 98 96.

Należy zabrać dowód osobisty 
oraz, jeśli to możliwe, zdjęcia i płytę  
z poprzedniej mammografii.
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Nieruchomość zabudowana jest: 
- budynkiem warsztatowo - socjal-

nym o pow. 70,0 m kw.,
- budynkiem szopo - garaży o pow. 

140,5 m kw.,
- wiatą stalową o pow. 60,0 m kw.,
- magazynem o pow. 9,4 m kw.

Niniejszy wykaz podlega wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń na okres 
21 dni. 

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

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.
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

Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład In-
stalacji, Pomiarów Elektrycznych i Teletech-
nicznych Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 
45, 781 999 905 lub Referat Infrastruktury 

Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 
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 pozo-
stałych godzinach).

Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy 
itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod 
następującymi numerami: 500 184 717 (Wojciech 
Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian Brudny). W po-
zostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w dni po-
wszednie od godz. 7.30 do 15.30 należy dzwo-
nić do Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 330,  

w pozostałych godzinach oraz w dni świąteczne zgło-
szenia przyjmowane są przez policję pod numerem 32/ 
449 45 10.
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Tradycyjnie już pierwszą część 
festynu wypełniły prezentacje umiejęt-
ności tanecznych, wokalnych i teatral-
nych przedszkolaków i uczniów ZSP 
oraz  gościnnie  podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej w Pielgrzymowi-
cach. Uczestnicy tegorocznego festynu 
nie mogli narzekać na brak atrakcji. 
Były konkurencje sportowe dla dzieci  
i dorosłych, nauka zumby, spotkanie  
z Jorgusiem - maskotką Górnika Za-
brze oraz jego fanami, wielkie bańki 
mydlane i kolorowe dmuchańce oraz 

Z Bolkiem i Lolkiem 
w Golasowicach

nowoczesne gry planszowe. Swoje 
umiejętności prezentował  zespół paw-
łowickich cheerleaderek. Zebranych 
zabawiał klaun Dyzio i jego pomocnicy, 
a  Rada Rodziców prowadziła bufet,   
w którym m. in. można było zaopa-
trzyć się w ciastka – niespodzianki  
z ukrytymi losami. Gośćmi imprezy byli 
strażacy z OSP Golasowic e, którzy pod-
sumowali Konkurs Wiedzy Pożarniczej. 

Tegoroczny festyn był elementem 
realizowanego w ZSP Golasowice pro-
gramu „Postaw na rodzinę”.
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Przygotowania trwały kilka tygo-
dni. Chętni do pomocy spotykali się 
kilkakrotnie na zebraniach organiza-
cyjnych. Organizację festynu nadzo-
rowali niestrudzenie ksiądz proboszcz 
Eugeniusz Paruzel oraz ksiądz wikary 
Maciej Brol. Zaangażowało się wielu 
wspaniałych ludzi, którzy poświęcili 
swój czas, aby budować duchową 
jedność parafii i zadbać o atrakcje dla 
całych rodzin.

Tegoroczny, siódmy już z kolei 
festyn, należy niewątpliwie do uda-
nych. Dopisała pogoda i mieszkańcy, 
którzy tłumnie przybyli do parafial-
nego ogrodu, aby podziwić artystów  
i spędzić czas w sympatycznym 
gronie.

Oblężenie przeżywały parafialne 
wypieki oraz wyśmienita kuchnia 

Rodzinna niedziela 
u Jana Chrzciciela
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miejscowych gospodyń. Dość po-
wiedzieć, że panie przeszły same 
siebie, oferując aż 30 różnych ciast. 
Chętnych nie brakowało również na 
pączki. Tradycyjnie, w środku niektó-
rych z nich ukryte były losy. Sprzedaż 
rozpoczęto po sobotniej mszy. Do 
niedzieli rozeszło się 2,3 tys. pączków! 
Losy ukryte były jednak tylko w 25 z 
nich. Ten najsłodszy i najszczęśliwszy 
pączek z numerem „1” przytrafił się 
Stanisławowi Krosnemu. - Nie spo-
dziewałem się wygranej, co roku kupuję 
pączki, bo cel jest szlachetny i cieszę się, 
że mogę w ten sposób pomóc – mówił 
tuż po odebraniu nagrody. - Rower mi 
się przyda, bo nie miałem swojego. Kiedy 
chciałem gdzieś jechać, pożyczałem rower 
od wnuka. Teraz mam swój.        

W programie festynu organiza-

torzy przewidzieli ciekawe atrakcje  
i dobrą zabawę. Mogliśmy podziwiać 
program artystyczny przygotowa-
ny przez dzieci ze szkoły muzycznej  
i ochronki, zobaczyć żywiołowy 
taniec w wykonaniu cheerleaderek, 
posłuchać pięknych melodii wyśpie-
wanych przez grupę wokalną „Fanta-
zja”, zespół „Na Obcasach” oraz zespół 
Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach. 
Gwiazdą festynu była Gabriela Gąsior, 
która kilka dni wcześniej wystąpiła na 
Festiwalu w Opolu podczas koncertu 
SuperDebiuty. W Pawłowicach towa-
rzyszył jej zespół Holy Noiz. 

Zresztą parafialna niedziela miała 
jeszcze jedną muzyczną gwiazdę. 
Przeboje muzyki rozrywkowej zaśpie-
wał sam ksiądz proboszcz Eugeniusz 
Paruzel. bs
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