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Pniówek

Pielgrzymowice

Jarząbkowice, Pawłowice

Trwa budowa oświetlenia uliczne-
go przy ul. Wiosennej w Jarząbkowi-
cach i Leśnej w Pawłowicach. Do tej 
pory przy żadnej z tych ulic nie było 
ani jednego punktu ze światłem. – To 
wąska droga, znajdująca się na granicy 
Jarząbkowic i Bąkowa. Prowadzi do 
przedszkola i szkoły podstawowej w Bą-
kowie - opowiada Zbigniew Legierski, 
mieszkaniec ul. Wiosennej. – Z drogi 
korzystają przede wszystkim dzieci oraz 
rodzice odprowadzający swoje pociechy 
do przedszkola. Dobrze, że zostanie 
oświetlona, bo rankiem i wieczorami, 
zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym 
było tutaj bardzo ciemno. 

Nowa l in i a  o świ e t l en iowa  
o długości 720 m będzie składać się  
z 10 punktów oświetleniowych. Na 
nowych słupach zostaną zamon-
towane oprawy z redukcją mocy.  
– W godzinach nocnych, kiedy jest mniej-
szy ruch na drodze, lampy będą świecić 
słabiej – wyjaśnia Grażyna Olszewska 

�����
redukcja mocy

z Urzędu Gminy Pawłowice. 
Taki sam oszczędnościowy sys-

tem zostanie zastosowany również 
w Pawłowicach. Na ul. Leśnej trwa 
budowa nowego oświetlenia o dłu-
gości 550 m. Nowe punkty (będzie 
ich łącznie 7) zostaną zabudowane na 
dwóch odcinkach: wzdłuż DK-81 w 
rejonie ul. Myśliwskiej oraz od dwu-
pasmówki do granicy ze Strumieniem. 

Nowe linie będą gotowe już  
w połowie lipca. Natomiast do koń-
ca września nowe oświetlenie wy-
konane zostanie przy ul. Borowej  
w Pielgrzymowicach oraz ul. Tuwima 
w Golasowicach. – To najważniejsze in-
westycje oświetleniowe zaplanowane na 
najbliższe tygodnie – wyjaśnia Grażyna 
Olszewska. -  Na bieżąco wymieniamy 
uszkodzone oprawy i przepalone żarów-
ki oraz budujemy pojedyncze punkty  
w miejscach wskazanych przez sołtysów 
i mieszkańców.

Sabina Bartecka

- Gładka nawierzchnia, chodnik dla 
pieszych, łatwiej nam teraz dojechać do 
domostw – przyznają mieszkańcy.   

Prace wykonywano etapami. 
Droga łącząca ul. Orlą z ul. Dąbkową  
w ubiegłym roku została w części po-
szerzona i wyremontowana metodą 
recyklingu. W tym roku zrealizowa-

Nowa droga przy 
Domu Ludowym

no pozostały zakres robót: wykonano 
pełną przebudowę wraz z budową 
chodnika na odcinku od ul. Orlej w 
kierunku Domu Ludowego. Na koniec 
wykonano nawierzchnię asfaltową.  

Inwestycja kosztowała 475 tys. 
zł. Prace wykonywała firma Strada 
z Jastrzębia – Zdroju. bs

Zazieleniły się trawniki, klomby 
wypełniają kolorowe kwiaty, a par-
kowymi alejkami spacerują rodziny  
z dziećmi. Maluszki chętnie zaglądają 
na rynek. Wszak jest tam fontanna. 

Nasza gmina wzbudza zachwyt 
przejezdnych. „Ilekroć przejeżdżam 
przez Pawłowice podziwiam efekty 
mądrego gospodarowania. Pamiętam 
Pawłowice od lat 70. ubiegłego wieku. 
Dziś to „Ameryka” w dobrym słowa 
tego znaczeniu. Widać troskę i dba-
łość o Pawłowice” – czytamy w liście 
napisanym do Urzędu Gminy przez 
mieszkańca Jastrzębia – Zdroju. 

Tempo zmian najbardziej jest wi-
doczne wraz z upływem czasu. Osoby, 
które odwiedziły Pawłowice po kilku 
latach, nie mogą nadziwić się temu, 
co widzą na ulicach. Nie minęły jeszcze 
2 lata od rozbudowy Urzędu Gminy,  
a już zburzony został  Gminny Ośro-
dek Kultury. W jego miejsce po-
wstaje nowoczesne centrum kultury  
z podziemnym parkingiem. Uwagę 
przejezdnych przykuwa również 
fioletowy budynek targu i zajezdnia 
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autobusowa. 
Pawłowice postrzegane są jako gmi-

na zadbana i czysta, w której wszyscy 
dbają o wygląd ulic, skwerów i bu-
dynków. – Co roku podnosimy standard 
utrzymania dróg – podkreśla Krystyna 
Batko, kierownik Referatu Infrastruk-
tury Komunalnej w Urzędzie Gminy. – 
Pobocza naszych dróg są koszone aż cztery 
razy w sezonie, właśnie zakończyliśmy 
trzecie koszenie. W tym roku udało nam się 
wynegocjować trzykrotne koszenie poboczy 
drogi krajowej. W poprzednich latach ko-
siarki można tam było spotkać tylko dwa 
razy. Najbliższe koszenie zaplanowane 
jest na drugą połowę lipca.

Na poprawę estetyki dróg wpłynęło 
także malowanie linii krawędziowych 
na skrajach ulic, dość rzadko spotyka-
ne w małych miejscowościach, a już na 
pewno nie na taką skalę. – Wszystkie 
linie na drogach odnawiane są co 2 lata 
– mówi Dariusz Kempny z Urzędu 
Gminy. – W połowie lipca malowane będą 
linie krawędziowe, rozdzielające pasy 
jezdni i przejścia dla pieszych w trzech 
sołectwach: w Pawłowicach, Pielgrzy-

mowicach i Golasowicach. W pozostałych 
sołectwach prace zostały przeprowadzone 
w ubiegłym roku. Do odnowienia są 4 tys. 
m kw. linii. Na utrzymanie dróg w tym 
roku gmina przeznaczyła 1 mln zł.  

O wygląd naszej gminy dbają także 
mieszkańcy, przedsiębiorcy i właści-
ciele sklepów. Witryny sklepowe są 
estetyczne, a obejścia domów zadbane. 
Mieszkańcy dbają o ogródki, a udział  
w gminnym konkursie motywuje 
ich do jeszcze większych starań. To 
wszystko sprawia, że nasza gmina 
pięknieje. Nie zawsze to doceniamy  
i zauważamy w natłoku codziennych 
zajęć. Wystarczy jednak wrócić po wa-
kacjach do domu, rozejrzeć się wokół 
i chyba każdy myśli podobnie: „Jak 
tu pięknie!”.   

A może nasi czytelnicy mają inne 
zdanie? Może uważają, że o wizerunek 
naszej gminy nie dba się należycie? 
Włącz się do dyskusji! Napisz, jak 
postrzegają naszą gminę przejezdni 
czy sąsiedzi za miedzy? Listy prosimy 
kierować na adres redakcji. 

Sabina Bartecka 

Bajkowe kolory, wymyślne, ale 
bezpieczne elementy - to najważniej-
sze z walorów nowego placu zabaw, 
który powstanie w Pawłowicach. 
Tym razem miejsce zabaw dla dzieci 
znajdzie się pomiędzy budynkami 
przedszkola i basenu.

Władze Pawłowic dbają o to, aby 
gmina była przyjazna również dla 
najmłodszych mieszkańców. Dlatego 
w sołectwach, jak grzyby po deszczu, 
wyrastają nowe place zabaw dla mi-
lusińskich.

Właśnie ruszyła budowa nowej 
inwestycji z myślą o przedszkolakach 
i uczniach szkoły podstawowej. Plac 
będzie ogólnodostępny, dlatego będą 
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mogły z niego korzystać również 
rodziny z dziećmi udające się na ba-
sen czy na zajęcia do hali sportowej, 
ale też wszyscy spragnieni dobrej 
zabawy. O tym, że dzieci będą spę-
dzać tutaj każdą wolną chwilę, mo-
głam przekonać się oglądając projekt  
i dokumentację techniczną. Najmłodsi 
mieszkańcy Pawłowic znajdą tutaj 
piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie, 
karuzele czy zestawy do wspinaczki. 
Plac będzie składał się kilku części, 
dostosowanych do wieku dzieci.     

Tworzy się zatem miejsce, gdzie 
najmłodsi mieszkańcy Pawłowic 
będą mogli rozwijać swoje pasje  
i kreatywność, uczyć się pokonywa-

nia przeszkód, ale przede wszystkim 
– świetnie bawić.

Inwestycja jest realizowana przez 
firmę z Kończyc Małych. Nowe 
miejsce do zabawy będzie kosztować 
217 tys. zł. Został złożony wniosek  
o dofinansowanie budowy. Z nowego 
miejsca dzieci będą mogły korzystać 
w drugiej połowie sierpnia.

Pod koniec wakacji powinna rów-
nież zakończyć się budowa drugiego 
z pawłowickich placów zabaw. Nowe 
huśtawki i inne urządzenia zostaną 
zamontowane przy Przedszkolu  
w Modrzewiowym Ogrodzie. Prze-
targ za kwotę 113 tys. zł wygrała 
firma Hydro Wielkopolska. bs   

Półtorametrowy chodnik zostanie 
wybudowany na odcinku ok. 180 
metrów. Rozpocznie się przy zatoce 
autobusowej przystanku Pielgrzy-
mowice - Bar i będzie prowadził 
w kierunku Zebrzydowic. 

Przy ul. Zebrzydowickiej 
powstanie chodnik

Koszt inwestycji wyniesie 162 tys. 
zł. Prace będą realizowane przez Po-
wiat Pszczyński i Gminę Pawłowice, 
która przeznaczyła na realizację zada-
nia 140 tys. zł. Zakończenie prac pla-
nowane jest na koniec września.  bs
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Współpracę z Kippenheim dla 
uczestników kursów Edukacji Se-
niorów rozpoczął Gminny Ośrodek 
Kultury. Dzięki seniorom skupionymi 
wokół EDUS-a przyjaźń między gmi-
nami rozkwita i owocuje wzajemny-
mi odwiedzinami. W ubiegłym roku 
w Niemczech bardzo ciepło została 
przyjęta grupa naszych seniorów. 
Wizyta w odległym o ponad tysiąc 
kilometrów miasteczku na południu 
Niemiec pozostała wszystkim długo 
w pamięci. Pawłowiczanie postano-
wili odwdzięczyć się za miłe przyjęcie  
i zaprosić do swoich domów goszczące 
je osoby.    

Mieszkańcy Kippenheim przyjecha-
li do Pawłowic w sobotę, 21 czerwca. 
Podczas tygodniowego pobytu prze-
bywali w domach zaprzyjaźnionych 
rodzin. Wśród różnych punktów pro-
gramu, jakie zaplanowano dla zagra-
nicznych gości, nie mogło zabraknąć 
odwiedzin w ogrodzie przy kościele 
św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 
Trzy lata temu polsko - niemiecka 
grupa zasadziła tam drzewko- symbol 
przyjaźni i współpracy. Po mszy od-
pustowej wraz księdzem proboszczem 
Eugeniuszem Paruzelem i zastępcą 
wójta Markiem Lucjanem grupa 
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przeszła do ogrodu, aby sprawdzić jak 
rośnie drzewko. Roślina sporo urosła 
i ma się dobrze – podobnie jak przy-
jaźń pomiędzy mieszkańcami dwóch 
miejscowości. 

Okazją do przypomnienia historii 
kontaktów było spotkanie w Urzędzie 
Gminy. W jego trakcie, Marek Lucjan 
– zastępca wójta gminy Pawłowice 
wraz z Bożeną Sklanny z Kippenheim 
podziękowali Małgorzacie Sklan-
ny, która wpadła na pomysł nawią-
zania kontaktów z Polakami miesz-
kającymi w Kippenheim. Jeszcze kilka 
lat temu nikt nie przypuszczał, że 
rzucony w luźnej rozmowie pomysł 
wymiany zaowocuje tak ciekawą 
współpracą, dzięki której mieszkań-
cy naszej gminy będą podróżować 
za granicę i otworzą się na kontakty 
zagraniczne.

Dla gości i goszczących ich miesz-
kańców naszej gminy przygotowa-
no imprezy integracyjne oraz wiele 
atrakcji, które pozwoliły im na zacie-
śnienie kontaktów. Ważnym wyda-
rzeniem okazało się spotkanie z prof. 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
Julianem Gembalskim. Czas ten był 
okazją do wysłuchania koncertu tego 
wybitnego znawcy organów i zwie-

dzenia jego muzeum mieszczącego się 
w podziemiach akademii. 

Goście wybrali się w Beskidy, zwie-
dzili Kraków i jego największe zabytki, 
byli w Wieliczce, Zakopanem, gdzie 
podziwiali panoramę Tatr oraz obej-
rzeli mecz Niemcy – USA. Wjechali na 
Gubałówkę i bawili się na góralskiej 
imprezie w zakopiańskiej karczmie. 
Zachwycili się pięknem Pienin uczest-
nicząc w spływie Dunajcem.  

W Pawłowicach czekała ich jesz-
cze impreza pożegnalna i upominki. 
Każdy z gości otrzymał ręcznie ro-
bione pudełko z wygrawerowanym 
własnym imieniem. 28 czerwca nasi 
goście wyruszyli w drogę powrotną 
z przekonaniem, że taką przyjaźń 
należy rozwijać.

- Bezpośrednie kontakty między 
mieszkańcami pozwalają obalić istnie-
jące uprzedzenia i stereotypy – mówi 
Przemysław Poloczek, dyrektor GOK 
Pawłowice. – Cieszę się, że kontakty 
obydwu krajów przeniosły się także na 
grunt prywatny. Uczestnicy wymiany 
piszą do siebie listy, telefonują, a nawet 
odwiedzają się. Dzięki temu lepiej pozna-
ją język, ale też obyczaje i kulturę swoich 
przyjaciół.  

Sabina Bartecka
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W gminie Pawłowice od 2012 
roku prowadzona jest akcja 
„Zniżek dla rodzin”, a w czerwcu 
tego roku Rada Ministrów wpro-
wadziła w całym kraju program 
dla rodzin wielodzietnych i Kartę 
Dużej Rodziny.

Karta dostępna jest  d la 
wszystkich rodzin, niezależnie 
od dochodów, które mają na 
utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci w wieku do 18. roku życia, 

lub 24. roku życia w przypadku, gdy 
dziecko uczy się lub studiuje. Karta 
obejmuje także członków rodzin 
zastępczych.

Wniosek o wydanie Karty Dużej 
Rodziny można złożyć w Urzędzie 
Gminy Pawłowice przy ul. Zjed-
noczenia 60, pok. 0.4. Do tej pory 
wnioski złożyło już 30 osób. Wnio-
sek, w imieniu rodziny, może złożyć 
każdy pełnoletni jej członek. Karta 
Dużej Rodziny uprawnia do korzysta-

Ważne!
Zniżki dla rodzin wychowu-

jących co najmniej dwoje dzieci, 
wprowadzone w naszej gminie 
1 czerwca 2012 roku, pozostają 
nadal aktualne, niezależnie od 
karty wprowadzonej przez Radę 
Ministrów. Oferty dla rodzin mają: 
Gminny Ośrodek Kultury, Gminny 
Ośrodek Sportu, gminne przed-
szkola oraz inne instytucje i firmy. 
Więcej szczegółów na ww.pawlo-
wice.pl.
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nia ze zniżek na terenie całego kraju, 
które oferowane są zarówno przez 
instytucje państwowe, jak i firmy 
prywatne. Dzięki Karcie będzie można 
taniej pojechać na wakacje pociągiem 
(np. PKP Intercity czy Przewozami 
Regionalnymi), zwiedzić Centrum 
Nauki Kopernika, Zamek Królewski, 
Stadion Narodowy w Warszawie, Ko-
palnię Soli w Wieliczce, Muzeum Na-
rodowe w Krakowie, czy Białowieski 
Park Narodowy. Dzięki Karcie można 
taniej spędzić czas w uzdrowisku  
w Rabce, skorzystać z ośrodków wy-
poczynkowych, m.in. otrzymamy 
zniżkę na zakwaterowanie i pobyt  
w Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle. 
Zniżki oferują również sklepy. Pełną 
listę miejsc i wysokość zniżek znaj-

dziemy na stronie www.rodzina.gov.
pl. Warto tam zaglądać regularnie, bo 
lista jest na bieżąco aktualizowana  
i dopisywane są nowe oferty.

Sabina Bartecka
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W rubryce „Gmina w liczbach” za pomocą cyfr, mówimy o różnych tematach związanych z gminą i pracą urzędu. 
Tym razem analizujemy trasy rowerowe znajdujące się w naszej gminie. Wakacje sprzyjają rowerowym wojażom, 

a miłośników jazdy na dwóch kółkach stale przybywa.

27,7 
km

4

6

70,1
km

10

Komentarz

tras rowerowych znajduje się na 
terenie naszej gminy, w tym jedna 
międzynarodowa eurovelo R4

liczy najdłuższa ścieżka rowerowa 
znajdująca się w naszej gminie. To 
trakt Reitzensteinów, który prowadzi 
przez Pielgrzymowice i Golasowice.

długości ma Trakt Żorski

tras rowerowych mają do swojej dys-
pozycji mieszkańcy gminy Pawłowice 

miejsc odpoczynku znajduje się 
na trasach. W każdym jest zada-
szona wiata, są ławeczki, stojak 
na rowery oraz tablica z mapą

powiaty (pszczyński, żorski, 
jastrzębski i cieszyński) łączą 
gminne ścieżki rowerowe 

mierzy międzynarodowa trasa euro-
velo R4 (Ruscoff- Pawłowice – Kijów)

znaków znajduje się na 
wszystkich trasach

państw można odwiedzić wybie-
rając międzynarodową trasę R4. 
Są to: Francja, Belgia, Niemcy, 
Czechy, Polska, Ukraina.

kosztuje utrzymanie ścieżek 
rowerowych w skali roku
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j. 
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Antoni Solecki przez 32 lata pra-
cował jako nauczyciel w szkołach 
podstawowych w Golasowicach 
i Warszowicach. Uczył również 
w Krzyżowicach, Pielgrzymowi-
cach, współpracował z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Pawłowi-
cach. Miłośnik turystyki górskiej,  
zorganizował dla uczniów ponad 
800 wycieczek w Beskid Śląski, 
Żywiecki i Karkonosze. 

W pamięci przedszkolaków  
i uczniów pozostanie jako pan od 

Pan od szachów
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szachów. Prowadził kółka szacho-
we w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy Pawłowice. Przez 
wiele lat organizował międzysz-
kolną ligę szachową. Dzięki jego 
zaangażowaniu dzieci garnęły się 
do szachów, nie traktowały nauki 
gry jako kolejnych monotonnych 
zajęć. Potrafił tak zorganizować 
zajęcia, aby nauka gry w szachy 
była dla najmłodszych czymś wy-
jątkowym. Czymś, co może stać się 
dla nich wartościowym hobby na 

całe życie. I tak też się działo. Jego 
podopieczni brali udział w olim-
piadach szachowych na szcze-
blu powiatowym, wojewódzkim  
i międzynarodowym. Wielu z nich 
założyło już swoje rodziny, ale pa-
miętając skromnego i cierpliwego 
nauczyciela, do pana od szachów 
zaczęli przyprowadzać swoje dzieci.  

W listopadzie ubiegłego roku, 
Antoni Solecki otrzymał Medal 
Zasłużonego dla Rozwoju Eduka-
cji, w związku z obchodzonym 
500 – leciem edukacji w gminie 
Pawłowice.

Jego pogrzeb odbył się 4 lipca 
w kościele św. Michała Archanioła 
w Krzyżowicach. Został pochowa-
ny na cmentarzu w Golasowicach. 
Miał 78 lat. bs

Nasza gmina to dobre miejsce dla miłośników rowerowych wojaży. 
Liczne trasy rowerowe wytyczone wzdłuż pól, łąk i lasów zachęcają do 
aktywnego spędzania czasu z rodziną. Z roku na rok amatorów jazdy na 
dwóch kółkach jest coraz więcej. Jeszcze kilkanaście lat temu na rowerowe  
przejażdżki wybierali się nieliczni, dziś nie ma dnia, gdybym nie spotkał 
kogoś na trasie znajdującej się blisko mojego domu. I to niezależnie od 
pogody. W słoneczne dni rowerzystów jest więcej, ale nawet w razie nie-
pogody ludzie wsiadają na rower.         

Wszystkie przebiegające przez teren gminy ścieżki rowerowe są ozna-
kowane. Na tabliczkach informacyjnych oprócz koloru i nazwy szlaku, 
umieszczone są dokładne odległości pomiędzy aktualnym miejscem, 
w którym znajduje się rowerzysta, a miejscem docelowym lub kolejną 

Bolesław Oracz, 
radny Gminy Pawłowice i leśniczy

miejscowością na rowerowym szlaku. To bardzo ułatwia podróżowanie. Każda z malow-
niczych tras rowerowych posiada swoją nazwę oraz jest oznaczona konkretnym kolorem.

Na każdym szlaku rowerowym powstały wygodne punkty odpoczynku, w których 
uczestnicy rowerowych wycieczek mogą odpocząć, zjeść i napić się czegoś zimnego. 

Moja ulubiona trasa przebiega blisko leśniczówki. To Trakt Cesarsko - Pruski wytyczony 
groblami starych średniowiecznych stawów i malowniczymi krajobrazowo terenami. Jaz-
da traktem daje niezwykłe wrażenia widokowe. Rosną tutaj 100-letnie dęby, wiązy, buki  
i modrzewie. Można spotkać sarny, zające, bażanty i kaczki lęgowe. Uroku trasie dodają 
trzy stawy, w których pluskają się przeróżne gatunki kaczek. Staw Okrągły, znajdujący 
się przy trakcie, w tym roku upodobały sobie gęsi. Udało im się wychować sześć gąsek. 
Rowerzyści mogą obserwować próby lotu tych ptaków. 

Pomysł budowy ścieżek uważam za trafiony. Jedynym mankamentem jest obecność 
quadów. Pojazdy mechaniczne nie mogą poruszać się trasami przeznaczonymi dla rowe-
rzystów, ale ciągle słyszę ryk silników dobiegający z lasu.  
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12 lat temu, będąc na drugim 
roku studiów zapragnęła dzielić się 
z innymi swą miłością do kwiatów. 
Otworzyła swą pierwszą kwiaciarnię, 
a jej prowadzenie wkrótce stało się 
sposobem na życie.

-  Jako 19-latka pracowałam  
w sklepiku ze starymi zegarami, obra-
zami i porcelaną. Na przeciwko była 
mała kwiaciarenka, w której pracowała 
przemiła pani Gosia. To tam zaczarował 
mnie świat roślin. Tak zaczęła się moja 
florystyczna przygoda - opowiada. – 
Nie od razu jednak było kolorowo. Stu-
diowałam marketing, ale czułam, że to 
nie jest zajęcie dla mnie. Postanowiłam 
zaryzykować i otworzyć swoją własną 
kwiaciarnię. 

Czynne 7 dni w tygodniu
Wkrótce przekonała się, że to 

była jedna z lepszych decyzji w jej 
życiu. Kwiaciarnia „Dekor” ma już 
w Jastrzębiu – Zdroju swoją pozycję 
i markę. - Na początku działalności 
chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
klienta i go czymś zaskoczyć otworzyli-
śmy usługi dowozu kwiatów do klienta 
i całodobowego telefonu. Jako pierwsza 
kwiaciarnia ponad 10 lat temu mieliśmy 
otwarte 7 dni w tygodniu do godz. 20 - 
opowiada florystka.  

Od tego czasu tworzy aranżacje 
kwiatowe dla firm, sklepów, hoteli, 
a przede wszystkim dla stale posze-
rzającej się grupy wiernych klientów, 
którzy doceniają jej zaangażowanie 
oraz wrażliwość. 

Od kilku lat prowadzi kursy flory-
styczne dla różnych ośrodków oświa-
towych, podczas których zaraża 
innych swą wielką pasją. W ubiegłym 
roku po raz pierwszy wzięła udział 
w zawodach i została Florystycz-
nym Mistrzem Regionu. 30 kwietnia 
uczestniczyła w Florystycznych 
Mistrzostwach Polski, zdobywając 
7. miejsce. Impreza organizowana 
w ramach XXVI Festiwalu Kwiatów 
i Sztuki, odbyła się na Zamku Książ 
w Wałbrzychu. Na każdego uczest-
nika Mistrzostw czekało 5 zadań 
konkursowych do wykonania.

Róża dla strażaka
Stale się dokształca, uczestniczy  

w warsztatach i szkoleniach. Technik 
układania kwiatów uczyła się u mi-

Kariera 
����$��
kwiatami
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strzów polskich i europejskich. Jest 
jedną z założycielek Stowarzyszenia 
Florystów Polskich. Od trzech lat 
zachęca wszystkich do obcowania 
z kwiatami i szerzenia kultury ich 
wręczania. 

- Najbardziej spektakularnym zlece-
niem była dekoracja ślubnego helikop-
tera. Robiliśmy też dekoracje na tiry, 
ciężarówki. Pamiętam klienta – stra-
żaka, który przez 2 lata przychodził 
do nas codziennie i kupował jedną różę  
z przybraniem i zawsze to przybranie 
musiało być inne, niepowtarzalne, a 
strażak doskonale pamiętał niemal 
każdą różę, którą u nas zakupił - opo-
wiada.

Najpiękniejsze 
róże z Ekwadoru

Pawłowiczanka wie chyba wszyst-
ko o kwiatach, jak należy je układać, 
aby tworzyły efektowne kompozycje 
i jak je pielęgnować, aby cieszyły 
nasze oczy jak najdłużej. Przekonali 

się o tym uczestnicy spotkań orga-
nizowanych przez KGW Pniówek  
i GOK Pawłowice. Podczas pokazów 
w Pniówku i w Pawłowicach z pew-
nym niedowierzaniem wysłuchano 
informacji, że najpiękniejsze róże 
trafiają do nas aż z Ekwadoru. Od 
ścięcia do przewiezienia na giełdę 
kwiatową mijają 2 tygodnie, a kwiaty 
wyglądają świeżo i pięknie. Co zrobić 
kiedy kwiaty więdną? Hortensje i bzy 
można uratować zanurzając końców-
ki łodyg we wrzątku i je miażdżąc.   

Pani Marta lubi wręczać kwiaty  
i obserwować reakcje obdarowanych 
osób. Lubi też kwiaty dostawać. – 
Moje ulubione kwiaty? Hortensje i piwo-
nie, we wszystkich kolorach – opowiada. 
– Po urodzeniu syna mąż bardzo mnie 
zaskoczył, bo całą porodówkę szpitala 
zapełnił moimi ulubionymi piwoniami, 
które sprowadził aż z Holandii. To był 
niezapomniany prezent i wyjątkowa 
chwila. Kwiaty potrafią mówić. bs

Po raz kolejny wyniki zdawalności 
w naszej szkole są wyższe niż średnia 
w Polsce i na Śląsku. W tym roku 
maturę zdało 91,67 proc. uczniów 
LO i 71,79 proc. uczniów Technikum 
Górniczego. Do egzaminu przystąpiło 
87 osób.  

W kraju maturę zdało 71 procent 
abiturientów. Maturzyści najwięk-
sze problemy mieli z matematyką, 
poziom podstawowy zdało 75 proc. 
osób. Z kolei najlepiej napisano język 
polski - egzamin na poziomie pod-
stawowym zdało 94 proc. uczniów. 

W naszej gminie, egzamin z języka 
polskiego zdało 97,9 proc. licealistów 
i 94,9 proc. uczniów technikum. 
Nie potwierdziły się obawy o wynik 
zdawanej od dwóch lat obowiązko-
wo matematyki. Nasi maturzyści  
z królową nauk poradzili sobie bardzo 
dobrze. Różnica pomiędzy wynikiem 
ogólnopolskim a uzyskanym przez 
pawłowickich uczniów jest ogromna. 
Prawie wszyscy w Pawłowicach zdali 
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egzamin z tego przedmiotu (95,8 
proc. LO i 82 proc. technikum), pod-
czas gdy w Polsce egzamin oblał aż 
co trzeci maturzysta. 

Nasi uczniowie uzyskali również 
bardzo dobre wyniki z obydwu 
przedmiotów, powyżej średniej wo-
jewódzkiej. Słabiej wyszedł za to 
naszym maturzystom egzamin  
z języka angielskiego. Zdawalność 
była wysoka, bo wyniosła 97,9 proc. 
(LO) i 82 proc. (technikum), ale wy-
niki samego egzaminu plasują nas 
poniżej średniej wojewódzkiej. – Jako 
anglista ubolewam nad tym faktem – 
mówi Andrzej Wowra, zastępca dy-
rektora ZSO Pawłowice. -  Daje nam to 
do myślenia. Trzeba wyciągnąć wnioski 
i wziąć się do pracy, aby wypracować 
skuteczne metody kształcenia. 

Maturzystom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów na wyma-
rzonych studiach, a gimnazjalistom 
trafnego wyboru szkoły. 

Sabina Bartecka

Ilu uczniów zdało maturę w 2014 roku?
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- Aula z trudem mieści wszystkich 
nagrodzonych i ich rodziców. To dla 
mnie bardzo dobra wiadomość, bo 
z roku na rok jest ich coraz więcej - 
mówił gospodarz spotkania Marek 
Lucjan, zastępca wójta gminy, pod-
kreślając, że nazwa auli „Przylądek 
talentów” w pełni oddaje charakter 
uroczystości, która zgromadziła 
pod jednym dachem najzdolniej-
szych uczniów gminnych szkół.   

26 czerwca, salę wypełnili mło-
dzi laureaci ogólnopolskich i wo-
jewódzkich konkursów, olimpiad 
czy turniejów przedmiotowych. 
Byli wśród ich również sportowcy 

Najzdolniejsi absolwenci 
i sportowcy 
zostali nagrodzeni 

odnoszący sukcesy w zawodach 
na szczeblu wojewódzkim i ogól-
nopolskim.

- Z dużą radością patrzę na tak 
dużą liczbę młodych i zdolnych osób, 
którzy w różnych dziedzinach zdo-
bywają nagrody. Niech nasi prymusi 
kształcą się i zdobywają wiedzę na do-
brych uczelniach, pamiętając jednak o 
tym, skąd pochodzą i gdzie się wycho-
wali - mówił Franciszek Dziendziel, 
przewodniczący Rady Gminy. 

Żeby otrzymać nagrodę, trzeba 
być naprawdę dobrym uczniem, 
ale to nie wszystko, bo poza oce-
nami należy wykazać się sumienną 

pracą i sukcesami pozaszkolnymi. 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe 
statuetki, dyplomy oraz bony pie-
niężne.

- Te nagrody to wyrazy uznania 
dla uczniów, ich determinacji, ciężkiej 
pracy, ale także dla ich nauczycieli  
i rodziców, bo bez ich zaangażowania 
nie byłoby tego sukcesu – podkreślił 
Jan Figura, dyrektor Gminnego 
Zespołu Oświaty. Dziękował jed-
nocześnie wszystkim nauczycielom  
i rodzicom, którzy przyczynili się 
do osiągnięć sportowych i nauko-
wych swoich podopiecznych. 

Sabina Bartecka

Najlepszy Absolwent 2014 roku

Najlepszy Sportowiec 2014 roku
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Zabawny tekst napisany przez 
znanego pisarza Marka Szołtyska 
rozbawił zebraną w auli „Przylądek 
Talentów” publiczność. Główni boha-
terowie spektaklu – rodzina Ciapuly-
tów i Motyków  od wielu lat toczyła 
ze sobą spór o ….. nić do rolady. 

- Chciałabym, aby dzieci miały 
świadomość swoich korzeni, nie wsty-
dziły się śląskiej godki i ją pielęgnowa-
ły. W ubiegłym roku wystawialiśmy 
„Czerwonego Kapturka” też po śląsku, 
uczniowie doskonale opanowali role, 
świetnie się przy tym bawili, dlatego 
postanowiliśmy kontynuować śląskie 
przedstawienia podczas rodzinnych uro-
czystości  – mówi nauczycielka Beata 
Olekszyk – Nowakowska.   

W SP -1 znajduje się Izba Regio-
nalna, której opiekunką jest Danuta 
Brandys, nauczycielka edukacji 

Romeo i Julia 
po naszymu

wczesnoszkolnej. Zostały tutaj zgro-
madzone prawdziwe śląskie skarby 
– od mebli, pamiątek religijnych 
na wyposażeniu śląskich domów 
skończywszy. Ale prawdziwym 
zabytkiem jest stary „szrank” w któ-
rym znajdują się regionalne ubrania 
czyli „ancugi”, „zopaski”, „galoty”, 
„kiecki” i „westy”. Podczas przy-
gotowań do występu piątoklasiści 
mogli wypożyczyć stroje z Izby, 
dzięki czemu widzowie mogli zoba-
czyć prawdziwe życie śląskich rodzin  
w całej okazałości.       

Zainteresowanych  tym, jak skoń-
czyły się perypetie tych dwóch rodzin 
odsyłamy do książki autorstwa pana 
Szołtyska, natomiast uczniowie i na-
uczyciele całej pawłowickiej Jedynki 
poznali koniec tej  historii  na zakoń-
czenie roku szkolnego, 26 czerwca. 
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Na boisku szkolnym królowały 
dmuchańce, trampolina i byk, któ-
rego niełatwo było ujeździć. Anima-
torzy organizowali dzieciom różne 
zabawy, odbył się pokaz ogromnych 
baniek mydlanych i malowanie dzie-
cięcych buziek. Wkrótce na boisku 
pełno było kotków, misiów, piesków  
i innych sympatycznych postaci.

W trakcie imprezy odbywał się 
konkurs, w którym licznie uczest-
niczyły dzieci z rodzicami. Wszyscy 
uczestnicy, od przedszkolaka do 
gimnazjalisty, otrzymali nagrody, 
a rodzice kawę ufundowaną przez 
firmę „Mokate”, sponsora festynu.

Nie mogło zabraknąć występów 
artystycznych - popisywały się 
przedszkolaki i starsze dzieci. Wszy-
scy wykonawcy zaprezentowali się 
bardzo dobrze i zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

Lekcja historii 
w plenerze

Pomimo że w niedzielne popo-
łudnie pogoda nie rozpieszczała, na 
festyn wybrało się wielu mieszkań-
ców. Gośćmi tegorocznej imprezy 
byli Janina Lazar ze swoimi pięknymi 
kwiatami z krepiny i bibuły oraz 
Alfred Hejnoł, który zaprezentował 
swoje wyroby z wikliny.

Zabawa była wspaniała, a wszyst-
kie dzieci zgodnie stwierdziły, że był 
to jeden z „fajniejszych” dni w roku 
szkolnym. - Po takiej uwadze nie spo-
sób nie myśleć o następnej „Żywej lekcji 
historii” i o tym, co mogłoby się jeszcze 
spodobać naszym dzieciom – mówi 
Mariola Zonenberg, jedna z organi-
zatorek festynu. 

Impreza odbyła się przy współ-
udziale Urzędu Gminy Pawłowice 
oraz Rady Rodziców, a także aktyw-
nej pomocy nauczycieli i pracowni-
ków szkoły. bs
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Od 2 do 6 czerwca, przed uczniami  
i przedszkolakami zgromadzonymi w sali 
gimnastycznej siadali z książką w dłoniach 
mieszkańcy sołectwa: przedstawicielka Rady 
Rodziców Danuta Wacławik, Rady Peda-
gogicznej - Teresa Pietkun, Koła Gospodyń 
Wiejskich - Małgorzata Fusik oraz właściciel 
golasowickiej piekarni - Eugeniusz Kowalski  
i prezeska Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej - 
Wiesława Kłosek.

Dzieci słuchały podań o powstaniu państwa 
polskiego i najstarszych miast Polski. Czyta-
jący goście starali się uatrakcyjnić codzienne 
spotkania, przebierając się w strój krzyżacki 
nawiązujący do czytanego tekstu o dwóch 
krzyżackich mieczach czy częstując uczniów  
i przedszkolaków piernikami po zapoznaniu ich 
z legendą o słynnych toruńskich piernikach. bs
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OSP Pielgrzymowice i GOK Pawłowice zapraszają na festyn strażacki 
na placu przy remizie. Wystąpi zespół „Bajery”, a imprezę będzie pro-
wadził Bogusław Musiolik. Na zakończenie potańcówka z zespołem 
„Eden”. Zapraszamy!

Koncert niedzielny: 
^���"'">&���'�"��q���>��
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Tym razem zapraszamy wszystkich na fascynującą muzyczną podróż 
do niezwykłego świata operetki i musicalu. Podczas tego wyjątkowego 
popołudnia usłyszymy najpiękniejsze arie i duety ze słynnych operetek 
i musicali w wykonaniu artystów: Tomasz Białek - tenor, Monika Ra-
jewska - sopran, Grażyna Griner - fortepian. Całość poprowadzi Barbara 
Pakura – Brzoska. 

Wakacyjne warsztaty artystyczne
Jak co roku, GOK zaprasza dzieci z gminy Pawłowice w wieku 7 - 12 
lat na wakacyjne warsztaty artystyczne. Pozostały jeszcze miejsca na 
turnusy organizowane w 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.

Koncert niedzielny: Happy Folk
D@������&������0@>>&�������������	�����������������������

Zapraszamy do wspólnego biesiadowania z zespołem Happy Folk. To 
grupa, której utwory gościły i goszczą na listach przebojów rozgłośni 
radiowych i telewizyjnych oraz Liście Śląskich Szlagierów telewizji TVS.

KULTURA

zdj. bs
zdj. bs

Przez tydzień uczestniczki zajęć 
plastycznych odbywających się  
w ramach Edukacji Seniorów spo-
tykały się w pracowni plastycznej  
w willi Reitzensteinów, aby pod 
okiem instruktorki Agnieszki Kornas 
– Wiśniewskiej ćwiczyć się w trudnej 
sztuce malarskiej. – Tematem pleneru 
było światło w malarstwie – tłumaczy. 
– Za pomocą farb akrylowych panie 
malowały pejzaże i abstrakcje, czerpiąc 

F���>���
��'��������$"!

inspirację z natury, ze szczególnym 
uwzględnieniem światła. Panie szukały 
promyków słońca w konarach starych 
drzew, obserwowały jak zmienia się 
przyroda rankiem i o zachodzie słońca. 
Natchnienie znalazły w zabytkowym 
parku przy willi.     

Uczestniczkami pleneru były panie 
biorące udział w zajęciach plastycz-
nych organizowanych przez GOK 
w ramach edukacji dla dorosłych. 

Najmłodszą uczestniczką tegorocz-
nych warsztatów była 13 – letnia 
Katarzyna Piwko. Mieszkanka Piel-
grzymowic została zaproszona do 
udziału w plenerze w nagrodę za 
wygraną w konkursie „Malujemy  
z natury”,  organizowanym przez 
GOK Pawłowice. 

Efekty pracy artystek będzie moż-
na zobaczyć na wystawie poplene-
rowej zaplanowanej na wrzesień. bs

1.08 
Ratatui 

Narzeczony mimo woli

18.07 
Odlot

Zatańcz ze mną

8.08 
Dawno temu w trawie

Niepokonany Seabiscuit

25.07 
Zakochany kundel
Batman forever

15.08 
Gdzie jest Nemo 

Krucjata Bourne’a

22.08 
Uciekające kurczaki 
O północy w Paryżu
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Dobra zabawa w gronie rówie-
śników to główny cel wakacyjnych 
zajęć, jakie co roku odbywają się  
w Gminnym Ośrodku Kultury. Wła-
śnie rozpoczął się drugi turnus zajęć, 
a przed nami jeszcze dwa kolejne 
turnusy pełne wycieczek, warsz-
tatów plastycznych i konkursów. 
Zostały jeszcze pojedyncze miejsca 
na turnusy organizowane w Osie-
dlowym Domu Kultury od 21 do 25 
lipca oraz od 28 lipca do 1 sierpnia. 
Wszystkie dzieci, które nie miały po-

W czasie wakacji dzieci 
����$�"�$�,��H

mysłu na spędzenie swojego wolnego 
czasu podczas wakacji, brały udział 
w zajęciach stacjonarnych, zabawach 
plenerowych oraz wycieczkach.  
W ofercie zajęć każdy mógł wybrać 
coś dla siebie. Były quizy i zagadki 
logiczne, zajęcia plastyczne i mu-
zyczne oraz zabawy w teatr. Zajęcia 
były okazją do ciekawego i pożytecz-
nego spędzenia czasu oraz sprzyjały 
zawiązywaniu nowych przyjaźni. 
Dla spragnionych przygód przygo-
towano wycieczki: do Miasteczka 

Westernowego w Żorach, na basen 
i do Muzeum Filmów Rysunkowych 
w Bielsku – Białej.

- Takie zajęcia są bardzo potrzebne 
– mówi babcia Artura Przybylika. - 
Wnuczek przyjechał do mnie na wakacje, 
ale nudził się w domu, a tutaj cały czas 
coś się działo. Poznał nowych kolegów  
i odwiedził ciekawe miejsca.

W sprawie zapisów na kolejne 
turnusy, należy dzwonić pod numer 
32/ 47 21 036. 

Sabina Bartecka  
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14 czerwca, na boisku przy ul. 
Polnej w Pawłowicach Osiedlu odbył 
się Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
Plażowej Mężczyzn. W turnie-
ju zorganizowanym przez KRS 
TKKF „Rozwój” Pawłowice, wzięło 
udział 16 dwuosobowych zespołów.   
- W turnieju zespoły grały systemem 
brazylijskim, czyli jedna porażka nie 
przekreślała szans na zwycięstwo  

Siatkówka, 
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w całych rozgrywkach - mówi Wła-
dysław Gawlas, jeden z organizato-
rów rozgrywek. Najwyższy poziom 
gry zaserwowali bracia Mateusz  
i Łukasz Janusowie, którzy w finale 
pokonali inną utalentowaną parę w 
składzie: Michał Wołoszyn i Jakub 
Zakrzewski. Podium uzupełnili: 
Bartosz Skolimowski i Mikołaj 
Pietrzyk.

Z pływaniem w Polsce nie jest 
dobrze. W Niemczech czy Holan-
dii pływać potrafi około 90 proc. 
mieszkańców, w Polsce tylko 60 
proc. Najlepiej zacząć naukę już od 
najmłodszych lat. W pierwszej poło-
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wie lipca wakacyjną naukę pływania 
dla najmłodszych zorganizował UKS 
„aQuatica” Pawłowice. Pod okiem in-
struktorów pierwsze pływackie szlify 
zdobywało 40 osób w wieku od 5 do 
11 lat. Dzieci ćwiczyły w 4 grupach 

w zależności od umiejętności. Odbyły 
12 godzinnych lekcji. - Najpierw dzieci 
oswajały się z wodą, a kiedy czuły się 
już pewniej, zaczynaliśmy ćwiczenia 
na dużym basenie – opowiada trener 
Marek Biernat.         

Muay thai to tradycyjna sztuka 
walki z Tajlandii, inaczej tajski boks. 
W swojej ojczyźnie jest nazywane 
tańcem ośmiu wojowników. Uderzać 
można bowiem obiema dłońmi, łok-
ciami, kolanami i stopami. W Tajlandii 
muay thai zna każdy, począwszy od 
dzieci i kobiet, na starcach kończąc. 
A treningi odbywają się wszędzie, na 
ulicy, na podwórkach, w lesie (uderza-
jąc w drzewa bambusowe), w szkole. 

W Polsce tajski boks jest upra-
wiany rzadko, a już na pewno nie 
przez kobiety. Jak więc to się stało, 
że mamy przedstawicielkę muay thai  

Wojowniczka 
�����>#��H

w naszej gminie? – To za sprawą mojego 
męża, który trenuje muay thai od kilku 
lat – opowiada Patrycja Gorzko. – 
Jeździłam z nim na zawody jako kibic. 
Obserwując walki, powoli zaczęłam 
oswajać się z tym, co dzieje się na ringu. 
Aż wreszcie postanowiłam spróbować 
sama. 

Regularne treningi rozpoczęła  
8 miesięcy temu. – Trenuję 5-6 razy  
w tygodniu po ok. 2 godziny – opowiada 
bokserka. – Trening składa się z roz-
grzewki, rozciągania i ćwiczeń techniki. 
Ciosy są tu zadawane w powietrze lub 
ćwiczone na workach. Na zajęciach jest 

sporo ćwiczeń wzmacniających i spa-
ringowych. 

Muay thai to doskonały trening 
ogólnorozwojowy, zarówno zwięk-
szający siłę, jak i kondycję. - Nie ma 
co ukrywać, treningi są naprawdę ciężkie, 
ale efekty widać bardzo szybko – dodaje. 
- Każdy trening to zmierzenie się ze sobą, 
ze słabościami własnego organizmu oraz 
lękami czy uczuciem rezygnacji. Jest to 
doskonały trening ducha i ciała.

Pawłowiczanka trenuje w Octagon 
Team Żory pod okiem Kamila Wójci-
ka. Jest pierwszą zawodniczka tego 
klubu, która wzięła udział w zawo-
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Uwaga!
Przerwa 

technologiczna 
na hali 

sportowej
21 – 27 lipca

W tych dniach 
hala będzie 

nieczynna.

Mecz o Puchar Polski 
W sobotę, 19 lipca o godzinie 17.00 na 

boisku w Pawłowicach zostanie rozegrany 
mecz w ramach rozgrywek Pucharu Polski. 
Drużyna GKS Pniówek’ 74 zmierzy się 
z II - ligową drużyną Siarki Tarnobrzeg. 
Zapraszamy do kibicowania.

Ruszają ligowe rozgrywki
26 lipca o godz. 17.00, GKS Pniówek’ 74 

podejmie na własnym boisku Szombierki 
Bytom, rozpoczynając tym samym wy-
stępy rundy jesiennej sezonu 2014/2015.  

Mali pływacy dowiedzieli się jak 
prawidłowo pływać technicznie, ale 
też, jak postępować w sytuacjach 
niebezpiecznych - gdy zachłyśniemy 
się wodą, wpadniemy do niej czy 
złapie nas skurcz. Dzięki zajęciom 
dzieci nauczyły się skoków do wody, 
podstaw pływania oraz udoskonaliły 
styl. -  Potrafię już pływać – mówi Ania 
Czylok, ośmiolatka z Jarząbkowic. - 
Nauczyłem się skakać do wody – dodaje 
Bartek Raciborski, sześciolatek z Paw-
łowic. - Wcześniej syn bał się położyć na 
plecach, a dzięki lekcjom pozbył się lęku 
i świetnie sobie radzi– wyjaśnia jego 
mama. - Zajęcia z instruktorem to nie to 

samo, co samodzielna nauka. Mama czy 
tata nie nauczy prawidłowej techniki. 
Lepiej zaufać specjaliście.

Wakacyjna nauka pływania koń-
czy się 17 lipca. Do tego czasu prawie 
każdy powinien umieć samodzielnie 
przepłynąć jedną długość basenu. Ci, 
którzy będą chcieli więcej i połknęli 
pływackiego bakcyla, mogą konty-
nuować naukę w klubie pływackim. 
We wrześniu zostanie przeprowa-
dzony nabór. Planowane jest otwar-
cie grupy początkującej dla dzieci 
z roczników 2006 i 2007. Termin 
naboru zostanie podany na stronie 
internetowej klubu. bs       

dach. 8 czerwca, Patrycja zadebiuto-
wała w Mistrzostwach Polski Muay 
Thai i od razu zdobyła wicemistrzo-
stwo Polski! Niesamowite, bo były to 
jej pierwsze zawody. – Miałam szanse 
nawet na złoto. Sędziowie przerwali wal-
kę z powodu mojej kontuzji – opowiada. 
– Dzień wcześniej otrzymałam mocny 
cios w nos, i każde mocniejsze uderzenie 
mogłoby wywołać krwotok. 

Jej przeciwniczką na ringu była 
doświadczona zawodniczka, mająca 
na swoim koncie aż 40 walk. Okazja 
do rewanżu nadarzy się już jesienią. 
We wrześniu pawłowiczanka jedzie 
na Mistrzostwa Europy.

Życzymy powodzenia!
Sabina Bartecka
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Badanie będzie można wy-
konać w mammobusie, który 
w lipcu zaparkuje pod Urzę-

X"����>$��
mammografia
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dem Gminy w Pawłowicach. 
W marcu mammobus został 
wyposażony w najnowszej 

Od lipca, w każdą pierwszą środę 
miesiąca, od godz. 10.00 do 12.00 
dyżur będzie pełnił funkcjonariusz 
Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Poradnictwo dotyczy:
- przemocy w rodzinie,

Od 1 lipca 2014 r. wnioski o wy-
danie kart parkingowych należy 
kierować do Przewodniczącego Powia-
towego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Rybniku, 
ul. Raciborska 20, tel. (32) 423 72 
02 (www.pzon.rybnik.pl), który jest 
organem właściwym do wydawania 
kart parkingowych dla mieszkańców 
powiatu pszczyńskiego. 

Karty będą obowiązywać czasowo, 
na okres maksymalnie pięciu lat. Kartę 
parkingową – uprawniającą do parko-
wania na tzw. kopertach – będą mogły 
otrzymać wyłącznie osoby ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności 

Karty parkingowe dla 
$�"�"�$���'��$��#�
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oraz umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności. Dla osób do 16. 
roku życia, które nie mają w orze-
czeniu określonego stopnia niepełno-
sprawności, warunkiem otrzymania 
karty parkingowej będzie ograniczona 
możliwość poruszania się.

Karty parkingowe wydane na 
podstawie dotychczasowych prze-
pisów zachowują ważność do dnia 
określonego jako data ważności kar-
ty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 
listopada 2014 r. W dniu 1 grudnia 
2014 r. wszystkie karty wydane przez 
dotychczasowe organy administracji 
publicznej tracą ważność.

1.Nie będzie już kontenerów na odpady 
biodegradowalne

Z powodu wrzucania niedozwolonych odpadów do 
kontenerów przeznaczonych na odpady biodegradowalne 
(np. gruzu), od 1 lipca odpady zielone (trawa) są odbie-
rane wyłącznie w systemie workowym bezpośrednio  
z nieruchomości, zgodnie z harmonogramem. Odpady 
są przyjmowane również w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, znajdującym się na terenie GZK 
Pawłowice przy ul. Mickiewicza 28 a. Oznacza to, że przy 
szkołach podstawowych w Pielgrzymowicach i Warszo-
wicach oraz w Pawłowicach w rejonie skrzyżowania ul. 
Poprzecznej z ul. Nową nie będzie już dostępnych kon-
tenerów. Prosimy o niezostawianie worków z odpadami 
w tych miejscach.

2.Przypominamy mieszkańcom o ter-
minie zapłaty opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w II 

kwartale br.

Informujemy, że 15 lipca minął termin 
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za II kwartał br. Osoby, które  
z jakiejkolwiek przyczyny nie uregulowały opła-
ty, proszone są o pilne dokonanie wpłaty celem 
uniknięcia dodatkowych kosztów upomnień.  
Dodatkowo przypominamy, że funkcjonują 
indywidualne numery kont dla potrzeb opłaty 
za gospodarowanie odpadami. Osoby, które ich 
nie pamiętają, proszone są o kontakt z Referatem 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy.

Policjant udziela 
porad w OPS
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- nieporozumień i konfliktów ro-
dzinnych,

- trudnych sytuacji życiowych.
Terminy dyżurów: 6 sierpnia,  

3 września, 1 października, 5 listopa-
da, 3 grudnia.

Właściciele nieruchomości będą 
mogli otrzymać dotację do demonta-
żu, transportu i utylizacji posiadanego 
azbestu. Muszą jednak fakt posiadania 
azbestu na swojej nieruchomości zgło-
sić w Referacie Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa, tel. 32 47 56 330. Należy 
podać: dane właściciela i adres nieru-
chomości, rodzaj azbestu oraz jego 
przybliżoną powierzchnię. Trzeba 
również spodziewać się wizyty urzęd-
nika. Osoby zajmujące się przygoto-
waniem inwentaryzacji będą posiadać 
odpowiednie identyfikatory. Prosimy  
o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących charakterystyki obiek-

Inwentaryzacja azbestu. 
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tów.
Pamiętajmy, że całkowite usunięcie 

azbestu należy przeprowadzić zgod-
nie z zatwierdzonymi przepisami do 
końca 2032 roku. Lepiej jednak nie 
odkładać tego na później, bo włókna 
azbestu mogą wywołać poważne 
problemy zdrowotne oraz mogą być 
przyczyną wielu chorób dróg odde-
chowych, a nawet w skrajnych przy-
padkach mogą prowadzić do rozwoju 
chorób nowotworowych. - Apelujemy 
do wszystkich właścicieli nieruchomości, 
aby zwrócili uwagę na stan jakościowy 
posiadanych płyt azbestowych. Może już 
najwyższy czas na ich wymianę – mówi 

Wojciech Bazgier z Urzędu Gminy.
Mieszkańcy naszej gminy mogą 

pozyskać z budżetu Gminy Pawłowice 
dotację do demontażu, transportu  
i utylizacji azbestu w wysokości 75 
proc. poniesionych kosztów, ale nie 
więcej niż 5 tys. złotych. Po zatwier-
dzeniu „Programu usuwania wyro-
bów zawierających azbest z terenu 
Gminy Pawłowice” z dotacji będą 
mogli skorzystać jedynie właściciele 
tych nieruchomości, które znalazły 
się w inwentaryzacji. 

Fakt posiadania azbestu należy 
zgłaszać w terminie do 15 sierpnia 
2014 roku.

generacji cyfrowy mammo-
graf, umożliwiający uzyskanie 
najwyższej jakości obrazu przy 
niskiej dawce promieniowania.

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 
gminy. Więcej informacji: 32/ 278 
98 96.

Należy zabrać dowód osobisty 
oraz, jeśli to możliwe, zdjęcia i płytę  
z poprzedniej mammografii.
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Praca w ZSO Pawłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 

ogłasza wakat na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych 
(eksploatacja podziemna złóż, podstawy techniki i konstrukcji maszyn oraz 
podstawy geologii i górnictwa podziemnego) w roku szkolnym 2014/2015. 
Podania należy składać do 1 sierpnia w sekretariacie szkoły od 6.00 do 
14.00, tel. 324722149. 

Q	;��=	��
Wakaty w ZSP Golasowice

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golasowicach ogłasza  
nabór na stanowiska nauczyciela: wychowania przedszkolnego, plastyki, 
pedagoga szkolnego. Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe ma-
gisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe.

Oferty należy składać od 15 do 31 lipca w sekretariacie szkoły. O terminie 
rozmów kwalifikacyjnych, osoby spełniające kryteria rekrutacji zostaną 
poinformowane telefonicznie.
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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.
   Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

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.
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www.zdrowie.
pawlowice.pl

LETNIA PROMOCJA 
REKLAM 

�`��@^��	�<=^�Q�
���

�	5����6�5��
�678�
�59:2�	��	

696;
�62	�9�5��	

5	<�
+*
='*
++
*=
�2	����
>�<��

?�62@������	

SPEŁNIJ 

MARZENIA
2
�6	:;5	�

�9�	6
���2?�
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
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Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę
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Przedmiotowy wykaz dotyczy lokalu 
użytkowego położonego w budynku - hali 
targowej w Pawłowicach przy ul. Zjedno-
czenia, przeznaczonego na prowadzenie 
działalności gastronomicznej.

Lokal o łącznej powierzchni 94,15 m kw. 
składa się z:

- bufetu, zaplecza kuchennego, WC dla 
personelu,

Na działalność gastronomiczną
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- toalet ogólnodostępnych,
- przylegającego tarasu zewnętrznego. 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Dodatko-
wych informacji udzielają pracownicy Urzę-
du Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki 
i Robert Stępień, w godz. 7.30 - 15.30, 
tel. (32) 47-56-314.
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Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy 
asfaltowej drodze gminnej – ul. Stawowej i w pobli-
żu drogi krajowej nr 81. Dojazd od DK 81 ok. 650 m.

Przetarg odbędzie się 29 września o godz. 10.00 

WÓJT GMINY PAWŁOWICE
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w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjedno-
czenia 60, salka narad nr 0.14.

Osoba uprawniona do udzielania informacji: 
Tyberiusz Zawadzki – tel. 324756319.

Zasnął i wjechał w golfa 
Policjanci z Pszczyny ustalają przebieg wypadku, do którego doszło 8 lipca 

w Pawłowicach. Kierowca fiata zasnął za kierownicą pojazdu. 
Wypadek miał miejsce o 8.20 na skrzyżowaniu ulic Górniczej i Świerczew-

skiego w Pawłowicach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54- letni 
kierowca seicento, mieszkaniec Rudy Śląskiej, jadąc ulicą Świerczewskiego 
zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z golfem. Jak sam przyznał, 
był zmęczony i zasnął. Kierowca volkswagena, 18 - latek z Jastrzębia Zdroju, 
nie ucierpiał w wypadku. Z urazem nogi, natomiast, do szpitala trafiła jego 
pasażerka. Obydwaj panowie byli trzeźwi w chwili wypadku. 

Ranni w Pawłowicach i Pielgrzymowicach
W poniedziałek, 30 czerwca doszło do dwóch groźnych wypadków na terenie 

naszej gminy. O godz. 8.40 na ul. Górniczej w Pawłowicach, zderzyły się dwa 
samochody. 30-latek z Pawłowic, kierujący matizem, wykonał niesygnalizo-
wany manewr skrętu w lewo i zderzył się z fiatem doblo. Fiatem kierowała 
31-letnia mieszkanka Tychów. Kierowcy trafili do szpitala.

Do drugiego wypadku doszło o godz. 17.00 na ul. Cieszyńskiej w Pielgrzy-
mowicach. Kierujący daewoo tico, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu  
i zderzył się z prawidłowo jadącym mitsubishi. W wypadku poważnie ran-
ny został kierowca tico, 33-letni mieszkaniec Suszca, który został uwięziony  
w aucie. Trzeba było użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydostać suszczanina  
z pojazdu. Rany odniósł także mieszkaniec Cieszyna, kierujący drugim z po-
jazdów. 

Skradziono telefon
Nieznany sprawca z pojazdu m-ki AUDI A6 dokonał kradzieży telefonu ko-

mórkowego marki Samsung Galaxy S3 o wartości 1500 zł. Telefon znajdował 
się w audi A6. Do kradzieży doszło 11 czerwca na ul. Polnej w Pawłowicach.
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Uczniowie mogli zwiedzić zamek 
Streczno, przekonali się, że średnio-
wieczna „lodówka”  to nic inne-
go jak ośmiometrowe zagłębienie,  
w którym przechowywano pokar-
my. 

Delegacja z Krzyżowic została za-
proszona do Tepliczki na Olimpijski 
Festiwal Dzieci i Młodzieży. W czasie 

�������"��&��
,�������,��

%�������*�������#�����������
� ���.���&���������)����!�

���������������$���'�������&��	.�����������*	�
���������
���������������������V����������������L�������������/������

Festiwalu, uczniowie rywalizowali 
w biegach na różnych dystansach, 
grali w piłkę nożną, badmintona 
oraz strzelali z łuku. Z Tepliczki 
przywieźli do szkoły puchar, wiele 
medali, a także dobre wspomnienia. 

Wszyscy wrócili zadowoleni  
i z nadzieją na kolejne spotkania  
z koleżankami i kolegami ze Słowacji.

W połowie maja delegacje wszyst-
kich szkół partnerskich z: Węgier, 
Niemiec, Włoch, Turcji i Polski wzięły 
udział w spotkaniu podsumowu-
jącym i kończącym projekt. Przed-
stawicielami Szkoły Podstawowej  
w Pielgrzymowicach byli nauczycie-
le: Izabela Pilis, Andrzej Pilis i Celina 
Piwko, a uczniów reprezentowała 
grupa siedmiu piątoklasistek: Oliwia 
Cepiel, Joanna Bułka, Kamila Czyż, 
Agata Herman, Kinga Wiśniewska, 
Amelia Serówka i Emilia Walaszek.  
Dziewczęta zasłużyły sobie na wyjazd 
różnorodnymi działaniami. Wyjazd na 

Uczniowie 
z Pielgrzymowic 
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Węgry poprzedzony był licznymi kon-
kursami i zadaniami do wykonania. 
Uczennice brały udział w konkursie 
literackim i plastycznym „Ziemia – 
bezcenna planeta”, czynnie udzielały 
się w akcjach ekologicznych, tworzyły 
prezentacje multimedialne. Jednym  
z zadań projektu było również stwo-
rzenie filmu, w którym ukazano 
bezcenne elementy przyrody, kultury, 
folkloru naszego regionu i kraju, za-
projektowane zostały też pocztówki 
ukazujące atrakcyjne przyrodniczo 
miejsca Pielgrzymowic. 

Podczas pięciu wspólnie spędzonych 

dni na Węgrzech wszyscy uczestnicy 
spotkania uświadomili sobie wiele ko-
rzyści wynikających ze wspólnie po-
dejmowanych działań, rozmów, czasu 
spędzonego w innych, niż sala lekcyj-
na warunkach. Kontakty międzynaro-
dowe dają możliwość zdobycia wiedzy 
i umiejętności z różnych dziedzin na-
uki. Pozwalają spojrzeć na wiele spraw  
z innej perspektywy, uświadamia-
ją, że różnorodność nie musi dzie-
lić, może być elementem łączącym  
i uzupełniającym wspólne działania. 
Jednym z punktów programu po-
bytu w węgierskiej szkole był udział 
w międzynarodowym konkursie  
o tematyce ekologicznej, wszystkie 
instrukcje przekazywane były w ję-
zyku angielskim i z niewielką pomocą 
nauczycieli dziewczęta poradziły sobie  
z wszystkimi zadaniami bardzo do-
brze, a w nagrodę otrzymały prze-
pyszny tort, którym podzieliły się  
z wszystkimi uczestnikami spotkania. 
- Wyjazd zaliczam do bardzo udanych. 
Oprócz możliwości zwiedzenia wielu 
ciekawych miejsc, poznałam nowych,  
bardzo otwartych i przyjaźnie nasta-
wionych ludzi. W piątek, na zakończenie 
spotkania, było nam smutno, bo musie-
liśmy się wszyscy pożegnać, ale mamy  
nadzieję, że być może się jeszcze kiedyś 
spotkamy  – tak podsumowuje pobyt 
na Węgrzech Joanna Bułka, uczennicy 
klasy V a.

Celem wyjazdu było położone na 
Słowacji pasmo Małej Fatry, a dokład-
nie Wielki Rozsutec (1609 m n.p.m), 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
szczytów Słowacji. Grupa 54 tury-
stów rozpoczęła pieszą wędrówkę 
urokliwym wąwozem Hornych 
Dierów. Zdobywając kolejne metry 
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Najpierw przeprawa promem przez Kanał 
La Manche i zwiedzanie Yorku - uroczego mia-
steczka w północnej Anglii, a później Szkocja: 
przepiękne i malownicze widoki, zielone pagórki 
i pasące się na nich owce i krowy. Uczniowie 
zwiedzili Zamek Inverness, czyli miejsce, gdzie 
bohater szekspirowskiego dramatu, Makbet, 
miał zabić Duncana. Po opuszczeniu tego nie-
zwykłego miejsca zatrzymali się nad jeziorem 
Loch Ness, w którym według legendy mieszka 
potwór. - Potwora nie udało nam się zobaczyć, ale 
za to mieliśmy możliwość zamoczenia nóg w jeziorze. 
Ostatni dzień w Szkocji spędziliśmy w Edynburgu – 
relacjonuje  licealistka Patrycja Sekuła. – W kolejne 
dni zwiedzaliśmy Londyn. Podobało nam się zwłasz-
cza nocne zwiedzanie miasta! Widoki zapierały dech 
w piersiach, całe miasto było pięknie oświetlone, co 
nadawało mu niesamowity klimat i nastrój. 

Jak podkreślają uczestnicy wycieczki, wspól-
ny wyjazd uczniów obydwu szkół okazał się być 
trafionym pomysłem. bs

Wspólny wyjazd 
gimnazjalistów 

i licealistów 
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Pierwsze atrakcje czekały na gim-
nazjalistów już na trasie wycieczki.  
W Czechach grupa dotarła do malow-
niczej krainy Morawski Kras, znanej 
z niemal tysiąca jaskiń i podziemnych 
tuneli. Zwiedziła jedną z najatrakcyj-
niejszych jaskiń - Punkveni, płynęła 
łodzią rzeką Punkvą poprzez ma-
lownicze groty. Zobaczyła również  
największy w Republice Czeskiej lej 
krasowy zwany Przepaścią Maco-
chy. W drodze na miejsce noclegowe 
odwiedziła także neogotycki zamek  
z pięknym parkiem w Lednicach.

W stolicy Austrii uczniowie mie-
li okazję podziwiać najważniej-
sze  zabytki, poczynając od Domu 
Hundertwassera, dawnych siedzib 
rodu Habsburgów (Hofburg i Schön-
brunn), średniowiecznej katedry św. 
Stefana, po wzgórze Kahlenberg, 
historycznego miejsca dla Polaków, 
skąd Jan III Sobieski dowodził woj-
skami sprzymierzonymi w bitwie 
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pod Wiedniem.
W letniej rezydencji rodziny ce-

sarskiej - Schönbrunn, uczniowie 
zwiedzili okazałe wnętrza i przyjrzeli  
się zgromadzonym w nich kolekcjom 
sztuki. Zachwycali się także Fontanną  
Neptuna oraz kolumnadą zwaną glo-
riettą, z której roztaczał się wspaniały 
widok na Wiedeń.

Najbardziej wyczekiwanym punk-
tem wycieczki był park rozrywki. 
Prater dostarczył uczniom niesamo-
witych emocji. Dobrą zabawę i sporą 
dawkę adrenaliny zapewniły karu-
zele, zjeżdżalnie, gokarty, strzelnice 
i diabelski młyn. Duże wrażenie na 
uczestnikach wycieczki zrobiła rów-
nież wizyta w Muzeum Madame Tus-
sauds z woskowymi figurami gwiazd 
świata muzyki, filmu i sportu. 

Wycieczka z pewnością na długo 
utkwi uczniom w pamięci jako jedno 
z ważniejszych wydarzeń roku szkol-
nego 2013/2014.

W czerwcu, uczniowie drugich i trzecich klas 
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Wspinali 
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uczestnicy wspinali się po drabinkach, 
schodach i klamrach, dzięki którym 
przejście w ogóle jest możliwe. Trudy 
wędrówki zrekompensował im za-
pierający dech w piersiach widok na 
okoliczne grzbiety gór.

Trzy tygodnie wcześniej, paw-
łowickie koło PTTK zorganizowało 

spływ kajakowy. Za cel obrano 
rzekę Odrę, a dokładnie jej fragment 
od Chałupek do Krzyżanowic. Po-
czątkowy odcinek, to tzw. meandry 
Odry, malownicza część, na której 
rzeka wielokrotnie zmienia swój bieg, 
a spora ilość podwodnych przeszkód 
w postaci konarów i gałęzi tylko 
potęguje wrażenia. - To właśnie ten 
fragment sprawiał nam najwięcej kło-
potów. Nie obyło się też bez kąpieli kilku 
uczestników, ale wszyscy wracali do 
kajaków z uśmiechami na twarzach – 
opowiada Mirosław Kordiak, prezes 
gminnego koła. 

Zapraszamy na kolejne wyjazdy. 
Szczegóły na www.pttk.pawlowice.
pl oraz podczas dyżurów w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Pawłowi-
cach w każdą drugą i czwartą środę 
miesiąca, w godz. 16.00 -17.00, tel. 
534591356.
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