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Już od 15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia działalność
samorządów. Podstawą wyboru samorządów są dane przygotowane przez Ministerstwo Finansów. W tym roku Gmina
Pawłowice znalazła się na bardzo wysokim, 14. miejscu
w rankingu najlepszych gmin wiejskich. W województwie
śląskim tylko jedna gmina wiejska uplasowała się wyżej.
Przed nami znalazły się następujące gminy: Stepnica (woj.
zachodniopomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Tarnowo
Podgórne (woj. wielkopolskie), Zabierzów (woj. małopolskie), Mielno (woj. zachodniopomorskie), Morawica (woj.
małopolskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Zielonki (woj.
małopolskie), Przykona (woj. wielkopolskie), Ożarowice
(woj. śląskie), Słupno (woj. mazowieckie), Kosakowo (woj.
pomorskie), Puchaczów (woj. lubelskie).
- Jest to bardzo ważne wyróżnienie, bo ranking sporządzany

MAPA
ROWEROWA
gminy Paw³owice
6-7
Nowa mapa
rowerowa

jest przez niezależnych ekspertów, którzy oceniają nie tylko nakłady na inwestycje, ale także poziom edukacji oraz liczbę nowych
firm - mówi wójt gminy Damian Galusek. – Mocno inwestujemy
w oświatę, kanalizację, wodociągi, infrastrukturę drogową. Cieszymy
się, że po raz kolejny nasze działania zostały zauważone i docenione.
Ranking „Rzeczpospolitej” przeprowadzony został w dwóch
etapach. W pierwszym, kapituła konkursu wybrała miasta
i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami
w latach 2008-2011, a jednocześnie poczyniły w tym okresie
najwięcej inwestycji. Jednymi z siedmiu kryteriów, które brano pod uwagę w I etapie, były dynamika wzrostu wydatków
majątkowych oraz wartości środków unijnych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca czy zadłużenie samorządu w stosunku
do dochodów w latach 2008-2011.

czytaj na stronie 3
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w Polsce.
Wraz z zakończeniem rozbudowy i modernizacji budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, postanowiono
uporządkować teren zabytkowego parku. Obszar o powierzchni 2,1
hektara wcześniej wchodził w skład większego, bo liczącego 4,5 ha
kompleksu pałacowo-parkowego należącego do majątku rodziny
Reitzensteinów. Park powstał pod koniec XVIII wieku, w czasie
budowy pałacu dla Karola Gusnara. Obecnie w drzewostanie parku
dominują gatunki liściaste: jesiony wyniosłe i klony pospolite. Do
naszych czasów dotrwało kilkanaście szczególnie cennych drzew.
Są to praktycznie wszystkie drzewa posadzone w czasie zakładania
parku. Gdzie można je znaleźć? Rosną obok stawu i przy południowej
granicy parku. Jeszcze starsze są dęby. Ich wiek sięga końca XVII
wieku. Jeden z nich ma obwód pnia o szerokości 423 centymetrów,
pozostałe mają powyżej 350 cm.
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Pielgrzymowice

Mateusz Oleksy, Patryk Marczuk, Oliwia Janowska,
       
klonu.
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Kamery „złapały”
wandali
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najstarsze klony w Polsce
Park z XVIII wieku
Park powstał pod koniec XVIII wieku w czasie budowy pałacu (1788-1790) – rezydencji dla Karola Gusnara.
Został założony w stylu angielskim z wydzieloną częścią trawnikową (w kształcie kwadratu) od strony ul. Zjednoczenia i owalną – od strony wschodniej. Z czasem układ kompozycyjny został przekształcony w kierunku coraz
bardziej wyraźnej asymetrii. Teren, który znajduje się obok ośrodka zdrowia, stanowi tylko część pierwotnego parku,
i obejmuje podjazd w kierunku pałacu, staw parkowy, a także budynek willi, w której mieszkali spadkobiercy pałacu
(obiekt ten dziś pełni funkcję ośrodka zdrowia) oraz część obszernej łąki. Znaczna część parku została nieodwracalnie
zniszczona w czasie budowy drogi krajowej nr 81.
dokończenie ze strony 1

gach pielęgnacyjnych, będą cieszyć
nasze oczy jeszcze przez długie lata.
Podczas inwentaryzacji każde
drzewo zostało poddane indywidualnej analizie stanu zdrowia. - W jej
wyniku okazało się, że niestety niektóre
drzewa na terenie parku będzie trzeba
wyciąć ze względów sanitarnych oraz
bezpieczeństwa – wyjaśnia Krystyna
Batko, kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy. - Ich
stan zdrowotny jest bardzo zły. Ponadto,
gdy chore drzewa rosną w dużym zagęszczeniu szkodzą zdrowym drzewom.
Najcenniejsze gatunki drzew w parku
wymagają natychmiastowych zabiegów
pielęgnacyjnych w celu ich ocalenia.
Należy wiedzieć, że przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest
takie proste i nie zależy wyłącznie od
Gminy. Park znajduje się pod opieką
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków, a to oznacza konieczność przeprowadzenia i uzyskania
wielu uzgodnień i decyzji. Po pozytywnej decyzji Konserwatora Zabytków, takie prace mają zostać wykonane w okresie jesienno-zimowym.
Specjalistyczne zabiegi konserwacyjne
muszą zostać wykonane poprzez
cięcie sekcyjne metodą alpinistyczną
przez firmę posiadającą niezbędne
kwalifikacje do prowadzenia prac pod
nadzorem konserwatora.
Prace będą kosztowne. Dlatego
w sierpniu Urząd Gminy planuje złożyć wniosek o sfinansowanie 80 proc.
kosztów kwalifikowanych opisanych
prac pielęgnacyjnych drzewostanu do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Dzięki tym zabiegom
zabytkowy park odzyska dawny
wygląd i znów będzie radował oczy
pawłowiczan. bs
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przy nim parking.
Zakończyły się prace związane
z wymianą nawierzchni półkilometrowego odcinka ul. Krzyżowej
w Pielgrzymowicach. Droga prowadząca od kościoła do projektowanego
cmentarza uległa zniszczeniu w czasie
prac kanalizacyjnych i budowy wo-

2 Racje Gminne

dociągu. W ciągu ostatnich miesięcy
została gruntownie przebudowana.
Wykonawca – firma Budrol z Golasowic - nawierzchnię z tłucznia zamieniła na asfalt. W ramach inwestycji
umocniono skarpy przy pomocy
ażurowych płyt oraz wykonano

zjazdy do posesji. Na końcu drogi
wybudowano parking z kostki betonowej, który ma służyć mieszkańcom
odwiedzającym swoich bliskich na
pobliskim cmentarzu.
Inwestycja kosztowała 1 mln 300
tys. zł. bs

Pierwsze takie
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Za kilka tygodni w Pielgrzymowicach, obok boiska „Strażaka”, powstanie wielofunkcyjne boisko. Prace
wykonuje firma Monobet z Tychów.
Boisko będzie miało nawierzchnię poliuretanową, pozwalać będzie
na grę w siatkówkę, koszykówkę,
piłkę nożną i piłkę ręczną, będzie
też wyposażone w niezbędne do
gry urządzenia. Zostaną stworzone
uczniom warunki do uprawiania
lekkiej atletyki, ale nie tylko. Będzie
tu bieżnia w kształcie koła, skocznia
oraz boisko piłkarskie o wymiarach
20 na 40 metrów. Całość zostanie oświetlona oraz wyposażona
w trybuny. Plastikowe fotele przewidziane będą dla ponad 60 kibiców.
W ramach inwestycji, od strony stawów
i łąk przy dużym boisku piłkarskim
i w części budowanego boiska szkolnego zabudowane zostaną piłkochwyty.

(

Tym, co będzie wyróżniać nowe
boisko jest jego nawierzchnia wykonana z poliuretanu. To nowość
w naszej gminie. Nawierzchnia poliuretanowa jest miękka i elastyczna,
można na niej grać w tenisówkach,
a nie tylko w specjalnym obuwiu
sportowym z korkami. Poliuretan ma
wiele zalet: mniej obciąża nogi i jest
tańszy w utrzymaniu. bs
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Pawłowickie dęby prawdopodobnie posadzone zostały na pamiątkę
przemarszu wojsk Króla Jana III
Sobieskiego pod Wiedeń. Skąd to
wszystko wiemy? Urząd Gminy
zlecił przygotowanie inwentaryzacji
parku. Firma z Cieszyna, wybrana
w postępowaniu przetargowym, dokonała oceny stanu drzew i krzewów
wraz z zaleconymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Autorzy opracowania
zwrócili szczególną uwagę na dwa
klony pospolite o obwodach pni 405
i 407 centymetrów. Takie parametry
plasują je w czołówce największych,
a może i jednych z najstarszych drzew
tego gatunku w Polsce. Większe klony rosną jedynie w Kamienicy (459
cm), Ślemieniu (455 cm), Cetyni (420
cm) i Dąbroszynie (415 cm). Stan
zdrowotny pawłowickich klonów jest
średni, ale przy odpowiednich zabie-

Sprawą zajęła się policja. - Nagranie pozwoliło nam ustalić kim jest
sprawca. To 19-latek z Pawłowic, który w towarzystwie kolegów, po wypiciu alkoholu, dokonał dewastacji – mówi komendant Komisariatu Policji
w Pawłowicach Piotr Sołtysik.
Pawłowiczanin przyznał się do winy. Zostało wobec niego zastosowane
poręczenie majątkowe w celu zabezpieczenia naprawy szkody. Sprawa
toczy się w sądzie. Mieszkaniec będzie musiał zapłacić za swój lekkomyślny czyn i zniszczone mienie.
Monitoring okazał się przydatny także w kolejnym przypadku wandalizmu, do którego doszło w czasie nocy sylwestrowej. Mieszkaniec
Rybnika tak dobrze się „bawił”, że rozbił szybę wiaty przystankowej przy
pawłowickiej mleczarni i powyginał w niej boczne blachy. Przed rozprawą sądową prowadzone były mediacje z udziałem sprawcy, mediatora
i pracownika Urzędu Gminy. Rybniczanin musi pokryć koszt naprawy
wiaty. Do końca sierpnia ma wpłacić na konto Urzędu Gminy 816 zł.
Jeżeli nie zapłaci, zostanie wszczęte postępowanie przed sądem.
Monitoring działa w naszej gminie od kilku lat, ale w ostatnim czasie
został rozbudowany o nowe i lepsze kamery. Urządzenia do monitoringu
rozlokowane są w miejscach o największym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Podgląd na to, co widzą kamery, mają urzędnicy oraz
policja. Kamery działające w Pawłowicach pozwalają na przesyłanie obrazu o dużej rozdzielczości w dzień i w nocy. Dzięki optycznemu zoomowi
możliwe jest rozpoznanie twarzy i numerów rejestracyjnych pojazdów. bs
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Na podstawie kryteriów wytypowano do II etapu 250
najlepszych gmin wiejskich oraz 250 gmin miejskich
i wiejsko-miejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu (64) otrzymały one do wypełnienia ankiety
dotyczące m.in. poziomu edukacji czy rozwoju, innowacyjności, czyli jak najlepszego wykorzystywania środków
unijnych, ale też wydatków na promocję, wyników testu
szóstoklasistów, liczby nowych firm czy stopy bezrobocia.
Pytano także o plany zagospodarowania przestrzennego
i o pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji
administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Analizą wyników zajęła się kapituła specjalistów, na czele
której stał profesor Jerzy Buzek. W jej skład wchodzili m.in.
przedstawiciele organizacji samorządowych czy Resortu
Finansów i Rozwoju Regionalnego.
Laureatów wybrano w pięciu kategoriach. Nagrody
wraz z minister Elżbietą Bieńkowską wręczał prof. Jerzy
Buzek oraz redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Tomasz
Wróblewski. Galę poprzedziła debata „Czy państwo powinno zwiększyć dochody samorządów czy zmniejszyć
ich obowiązki” na której resort reprezentował wiceminister
Marceli Niezgoda. Oba wydarzenia odbyły się 16 lipca 2012r.
w Warszawie.
– Nie ma klimatu dla samorządności – przyznał prof. Jerzy
Buzek, były premier RP i były szef Parlamentu Europejskiego – Nie ma go w całej Unii Europejskiej, bo w czasach kryzysu
następuje centralizacja władzy w państwach narodowych – mówił. Według prof. Buzka Polska i nasz system samorządowy
wciąż służą jako dobry przykład dla innych. – Sukces Polski
nie budzi dyskusji, a bardzo duża w tym zasługa samorządów.
Pokażmy więc, że mamy jedną z najlepiej zorganizowanych
struktur samorządowych – mówił. Przyznał, że wyniki rankingu „Rz” są szczególnie ważne, bo pokazują, co się działo
w samorządach w pierwszym roku kadencji. bs

„Rzeczpospolita” wyróżnia najlepsze samorządy
od 15 lat. Nagradzane są gminy i miasta, które
najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości
życia. Ranking ”Rzeczpospolitej” ma najwyższą
rangę w kraju, gminy są oceniane bardzo dokładnie, starannie i rzetelnie przez niezależną Kapitułę.
Nasza gmina znalazła się w rankingu po raz
szósty, plasując się w kolejnych latach na miejscach:

2001
78

2002
43

2003
25

2004
16

2005
13

2012
14

Laureaci Rankingu „Rzeczpospolitej”

GMINY WIEJSKIE:
I miejsce gmina Stepnica (woj. zachodniopomorskie),
II miejsce gmina Słupsk (woj. pomorskie),
III miejsce gmina Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie).

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE:
I miejsce dla Kołobrzegu,
II miejsce dla Ełku,
III miejsce dla gminy Dobczyce (woj. małopolskie).

MIASTA NA PRAWACH POWIATU:
I miejsce dla Gdańska,
II miejsce dla Poznania,
III miejsce dla Sopotu.

GMINY - WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH:
I miejsce: gmina Stara Kamienica (woj. dolnośląskie),
gmina miejsko-wiejska Uniejów (woj. łódzkie),
miasto Konin.

GMINY INNOWACYJNE:
I miejsce: gmina Szczurów (woj. mazowieckie),
gmina miejsko-wiejska Aleksandrów Łódzki, miasto
Tarnów.
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w Tepliczce Beaty Kasajovej z wójtem
Damianem Galuskiem i przewodniczącym Rady Gminy Franciszkiem
Dziendzielem było podpisanie umowy
o partnerstwie w ramach projektu
unijnego.
Pawłowice i Tepliczka zamierzają
wspólnie realizować projekt transgraniczny. W jego ramach młodzież
z obydwu miejscowości będzie uczestniczyć w zmaganiach sportowych.
W sierpniu zostanie złożony wniosek,
w październiku projekt poddany zostanie ocenie i wtedy dowiemy się czy
uzyskał dofinansowanie. Współpraca
między Pawłowicami a Tepliczką
rozwija się od 2006 roku, kiedy to
podpisano umowę o partnerstwie. bs
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Wybudowana kilka lat temu sieć
ciepłownicza doprowadza ciepło do
około 40 budynków w centrum
Pawłowic. Są to m.in. Urząd Gminy, GOS, GOK, mleczarnia, kościół
oraz kilkanaście prywatnych posesji, głównie przy ul. Mickiewicza
i Świerczewskiego.
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Jastrzębiu–Zdroju zamierza sieć zmodernizować, a istniejące
rury wymienić na nowe, aby zapobiec w przyszłości awariom oraz
umożliwić mieszkańcom korzystanie z ciepłociągu przez cały rok.
– Projektowana sieć może dostarczać
ciepło zarówno na potrzeby centralnego

ogrzewania, jak i dla przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Oznacza to,
że można będzie włączyć ogrzewanie
i korzystać z ciepłej wody o dowolnej
porze roku – wyjaśnia Henryk Niechoj, zastępca dyrektora Zespołu
Elektrociepłowni Kogeneracyjnych
w Spółce Energetycznej „Jastrzębie”.
Główna magistrala ciepłociągu
prowadząca z KWK „Pniówek” do
centrum Pawłowic może zostać rozbudowana, o ile mieszkańcy wyrażą
chęć korzystania z tak dostarczanego ciepła. Zgodnie z aktualną taryfą,
koszty inwestycyjne, które poniesie
mieszkaniec, związane są jedynie
z wykonaniem przyłącza. Decydując

się na sieć ciepłowniczą, mieszkańcy
naszej gminy mogą liczyć na dopłatę z Urzędu Gminy (do 5 tys. zł).
Ciepłociąg może być zatem ciekawą alternatywą dla gazu, a nawet
węgla. Zaletą takiego systemu na
pewno jest funkcjonalność i wygoda. Nie trzeba przykładać do pieca,
wywozić popiołu.
Osoby zainteresowane korzystaniem z ciepła w swoich domach,
zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 32/ 4756 210, 4756
211 lub zapraszamy do siedziby PEC
przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
Sabina Bartecka
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- Ta wiadomość
adomość bardzo
nas zasmuciła.
uciła. Będzie
nam jej brakować.
Była doskonałym
konałym
m
nauczycielem
i dobrym czło-wiekiem – mówii
Zofia Musiał,
usiał,,
dyrektor
szkoły.
Izabela
Kamińska
uczyła w
„Dwójce” od
d
1986 roku.
ku.
W ciągu 26
6
lat pracy pedagogicznej
wychowała
wiele pokoleń
młodzieży.
y. Swoją pasją i umiłowaniem historii
orii zarażała
a
swoich uczniów. Prze-kazywała
a nie tylko wiedzę
o wydarzeniach
zeniach historycznych
i ich uwarunkowaniach, w sposób
szczególny uczyła patriotyzmu
i odpowiedzialności. – Uczniowie
bardzo lubili jej lekcje, bo nie skupiała
się tylko na faktach historycznych, ale
przedstawiała omawiane wydarzenia
od kuchni, z podaniem wielu ciekawostek – mówi Zofia Musiał. – W kontaktach międzyludzkich była bardzo
bezpośrednia i przyjacielska, potrafiła
jednak walczyć o swoje. Nie bała się
wyrazić swojego zdania. Konsekwentna i pracowita, z pasją przekazywała
wiedzę i wyciągała pomocną dłoń do
najsłabszych uczniów, angażując ich
w życie szkolne.
Jej oczkiem w głowie była szkolna gazetka, której poświęcała wiele
czasu i wokół której zgromadziła
liczną młodzież. Od 1993 roku
pełniła funkcję wicedyrektora
szkoły. Przyjaciołom, znajomym
i współpracującym z Izabela Kamińską trudno uwierzyć w jej
śmierć. – Miałyśmy tyle planów.
Jeszcze nie tak dawno mówiła, że
w tym roku z powodu choroby nie
będę miała z niej pożytku, za to w
przyszłym będziemy znowu działać

na rzecz szkoły. Widać jednak Bóg miał wobec niej
swoje
s je plany – dodaje
swo
ze
Zofia
z smutkiem
smutk
Musiał.
M iał
Mus
Izabela
KaIza
mińska
udziemińs
lała
l a się spolał
la
łecznie.
Przez
łeecz
wiele
wie lat była
radną.
W larad
tach 1988
– 1990
była
1
członkiem
Gminnej
Rady
Gm
Narodowej,
a od 1998 do
2006
2 006 działała
w Radzie
Rad Gminy
Pawłowice.
PełP awłow
niła
przeniła funkcję
funk
wodniczącej
wodnicząc Komisji
Działalności
D ziałalności Społecznej
n oraz członka Zarządu
Gminy.
G miny. Była pełna werwy,
chęci do dalszej społecznej
społeczn pracy,
bo właśnie na tej niwie sprawdzała
się znakomicie. Sprawy dotyczące
oświaty były dla niej bardzo bliskie
i ważne. Z jej inicjatywy zaczęto
organizować konkursy na najlepszego ucznia, sportowca i absolwenta – pomagała w opracowywaniu ich regulaminów. Brała udział
w pracach na rzecz ustanowienia
gminnych stypendiów.
- Zapamiętam ją jako osobę niezwykle odważną, potrafiącą z przekonaniem walczyć o swoje zdanie
– mówi wójt Damian Galusek.
Planowała wrócić do samorządu
po przejściu na emeryturę. Nagle
w połowie maja trafiła do szpitala.
Ciężko zachorowała, ale do końca wierzyła, że wróci do szkoły.
Choroba okazała się silniejsza. Nie
doczekała swoich 53. urodzin. 25
lipca odbyła się ceremonia pogrzebowa. W ostatniej drodze towarzyszyli jej przyjaciele, rodzina,
wychowankowie, znajomi z pracy
oraz liczni przedstawiciele samorządu i Urzędu Gminy.
Odeszła wyjątkowa osoba.
Sabina Bartecka
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Z pokolenia na pokolenie w rodzinie Niezgodów przekazywano
tradycję pracy nad drewnem. Zapoczątkował ją ponad 50 lat temu
ojciec obecnych właścicieli zakładu.
– W 1958 roku otworzył warsztat stolarski. Wykonywał okna, drzwi i schody
do domów – opowiada Krzysztof Niezgoda, który wspólnie z bratem Stanisławem prowadzi warsztat stolarski
przy drodze krajowej w Pawłowicach.
Cieszył się dobrą opinią i pracy
nigdy mu nie brakowało. Ludzie
poznali się na jego robocie. Miał
dużo zamówień, a fachowców było
niewielu. Pracy ojca od najmłodszych
lat przyglądali się jego synowie: najpierw starszy Stanisław, a następnie
młodszy o 12 lat Krzysztof. Jako
młodzi chłopcy znali już podstawy
stolarstwa i chętnie pomagali ojcu
w zakładzie. Wkrótce przejęli po
nim schedę i zaczęli sami prowadzić
warsztat. Był to okres, kiedy dużo się
budowało i remontowało. - Robiliśmy
różne prace stolarskie, ale musieliśmy
się przekwalifikować, bo największe
zapotrzebowanie było na meble i schody
– opowiada właściciel.
Obecnie warsztat Niezgodów
realizuje zamówienia dla klientów
z Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Wodzisławia, Jastrzębia–Zdroju i Paw-

łowic. – Klientów jest dużo i aktualnie
przyjmowane zamówienia realizowane
będą dopiero w listopadzie. Większość
zamawiających trafia do nas z polecenia.
Zobaczyli nasze meble u kogoś i spodobała im się robota – dodaje.
Zamówienia są różne, bo w stolarstwie też panują mody na określone
wzory i kolory. – Mamy sporo zamówień na kuchnie wykonane z drewna.
Ludzie zaczynają szukać trwałego
materiału, który będzie im służył przez
lata – dodaje. – Coraz częściej wybierają
naturalne wzory i kolory.
Kiedy pytam o najtrudniejsze
zlecenie, pan Krzysztof opowiada
o ogromnej rezydencji z basztą
i wieżyczkami, w której wykonywali boazerie na sufity i ściany oraz
potężne schody. Wykonali także

80 drzwi do budynku Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Pawłowiczanie
otrzymali nawet propozycję pracy
dla Ambasady Polskiej w Helsinkach,
ale zrezygnowali, bo podpisanie kontraktu oznaczałoby opuszczenie kraju
na pół roku, a oni nie chcieli na tak
długo zamykać warsztatu.
Stolarstwo jest dla braci Niezgodów, którzy wbrew nazwisku są
wyjątkowo zgodni, nie tylko pracą,
ale również pasją. - Czasem praca jest
ciężka, mozolna i trudna, ale jak się już
zrobi i popatrzy to, ach... jak to pięknie
wygląda. To wielka satysfakcja, widzieć
efekt swojej pracy i to cieszy, ale trzeba
się starać – przyznają. bs

Zakład Stolarski
„Niezgoda”
Pawłowice,
ul. Zjednoczenia 113
tel 32 472 26 69,
32 472 15 55
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Asortyment i wybór towarów ma
ogromne znaczenie. Młodzi ludzie
w małych sklepach nie robią dużych zakupów, a jedynie korzystają
z sytuacji, gdy czegoś zabraknie albo
w celu zaopatrzenia się w świeże
pieczywo. Ludzie mobilni po większe
zakupy jadą do marketu. Inaczej jest
w przypadku osób starszych, które
uciekając od zgiełku, wolą zrobić
zakupy w wiejskim sklepie, gdzie
jest miła obsługa, a sprzedawczyni
podpowie im , co wybrać, pomoże się
spakować i jeszcze zapyta o zdrowie.
– Znam wszystkich swoich klientów,
często nawet wiem, jakie produkty wybiorą – mówi dalej. – To tworzy fajną
atmosferę i jest z kim pogadać. Na
pewno kiedy widzi się znajome twarze
pracuje się przyjemniej. Ludzie pytają
o zdrowie, co słychać u dzieci, okazują
zainteresowanie.

Sklep Spożywczy
Bożena i Krystian
Gabryś
ul. Rolnicza 10
Jarząbkowice
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Od 13 do 31 sierpnia Powiatowy Urząd Pracy
w Pszczynie wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
przez osoby bezrobotne.
W ramach dofinansowania można ubiegać się o kwotę 16000 złotych brutto. To ostatnia szansa, aby otrzymać pieniądze bez konieczności
ich zwrotu (w roku 2013 środki unijne będą udzielane w formie pożyczek).
Przed uzyskaniem dofinansowania przewidziane jest szkolenie z zakresu
„Przedsiębiorczości wraz z modułem księgowości”.
Druki wniosków można otrzymać w Powiatowym Urzędzie Pracy (II
piętro, pokój nr 20) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy www.
pup-pszczyna.pl.

FAKTY I LICZBY
W naszej gminie mieszka
sześciu milionerów
Według zeznań podatkowych za ubiegły rok,
naszej gminy osiągnęło dochody
na poziomie powyżej jednego miliona złotych. W całym powiecie mieszka
51 milionerów. To o sześć osób mniej niż rok wcześniej, a o jedną osobę
więcej niż w 2009 roku.
Wśród najbogatszych osób są przede wszystkim przedsiębiorcy i mieszkańcy rozliczający się z fiskusem, składający zeznanie PIT-38 (m.in. uzyskujący przychody ze sprzedaży papierów wartościowych oraz pochodnych
instrumentów finansowych). Najwyższy dochód osiągnięty przez mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2011 roku wyniósł ponad 10 mln zł,
a najwyższy zapłacony podatek wynikający z zeznania osiągnął kwotę
12.336.700 zł (na podstawie danych Urzędu Skarbowego w Pszczynie).

6 mieszkańców
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Jarząbkowice są najmniejszym
sklepu GS, nie namyślałam się długo –
sołectwem naszej gminy. W oddalonej
opowiada właścicielka. – Zwłaszcza,
od głównej drogi wiosce życie wydaje
że miałam już doświadczenie w handlu.
się biec wolniej i spokojniej. W JarząbPrzez 15 lat prowadziłam sklep w gakowicach nie ma szkoły, kościoła,
rażu własnego domu. Był nawet czas,
zbyt wielu firm. Są za to dwa sklepy
że mieliśmy dwa sklepy: w Bąkowie
ogólnospożywcze. I właśnie jeden
i Jarząbkowicach, ale w ubiegłym roku
z nich udało nam się odwiedzić.
ten przy domu zamknęliśmy.
Prowadzi go małżeństwo z BąkoJak mówi, prowadzenie sklepu na
wa Bożena i Krystian Gabryś. – Powsi może być dobrym pomysłem. chodzę z Jarząbkowic i kiedy pojawiła
Ważne jest, by sklep miał duży wybór
się możliwość przejęcia tutaj dawnego
towaru, a ceny nie były zbyt wysokie.
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Technologie teleinformatyczne śmiało wkroczyły w nasze życie, działalność zawodową i społeczną, w kulturę,
ochrony zdrowia oraz spędzanie wolnego czasu i usługi
mające wpływ na wyższą jakość życia.
W naszej gminie postawiono dwa kioski informacyjne (w GOS oraz obok
Urzędu), są miejsca z darmowym dostępem do internetu (np. w parku),
Urząd oferuje swoje usługi poprzez internet (w SEKAP), a już niebawem
funkcjonować będzie platforma tworzona w ramach projektu pn. „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”.

Poniżej ciekawostki dotyczące wykorzystania komputerów
i internetu przez Polaków:
niespełna trzecia część obywateli nigdy nie kontaktowała się z administracją publiczną przez Internet,
ponad 80 proc. przedsiębiorców w Polsce korzysta z usług e-administracji i banków online, co daje nam 8. pozycję wśród krajów Unii
Europejskiej,
tylko 15 proc. osób powyżej 65. roku życia w Polsce miało kontakt
z komputerem, a w Norwegii – aż 81 proc.,
najrzadziej z administracją publiczną przez internet kontaktują się
osoby z niskim wykształceniem oraz w wieku powyżej 55 lat, czyli
grupy społeczne, których w największym stopniu dotyczy wykluczenie
cyfrowe (wynikające z braku dostępu do internetu),
ponad 90 proc. internautów poszukiwało informacji na stronach internetowych urzędów w 2010 r.,
największe ograniczenie w korzystaniu z e-administracji internauci
upatrują w niskim stopniu zaawansowania i zbyt ubogiej ofercie usług,
(dla przykładu Urząd Gminy Pawłowice w ofercie usług na www.sekap.
pl oferuje ich aż 251),
25 proc. urzędów w Polsce udostępnia usługi na platformie ePUAP –
Urząd Gminy Pawłowice udostępnia usługi na www.sekap.pl,
obsługa wniosku o potwierdzenie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w największym stopniu jest zelektronizowana na Śląsku.

Na podstawie: „Społeczeństwo Informacyjne”,
Warszawa 2012
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Ksiądz Jan Grzegorzek
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Ksiądz Florian Ludziarczyk
szafarzy komunii świętej, osobiście
sprawował pieczę nad przygotowaniami kandydatów do przyjęcia
sakramentu bierzmowania, pomógł
założyć Legion Maryi oraz Kościół
Domowy – Oazę Rodzin.
Poza tym troszczył się o wychowanie dzieci i młodzieży. Organizował półkolonie, wypoczynek
ministrantów i młodzieży oazowej, pielgrzymki do Częstochowy,
a także festyny rodzinne przy probostwie. Pomagał wielu osobom ubogim, codziennie o stałej porze czekał
w konfesjonale na penitentów. Rozwijał życie duchowe parafii, wpływał na pogłębienie więzi rodzinnych.
Parafia w Pawłowicach była
pierwszym probostwem ks. Ludziarczyka. Po święceniach w 1973
roku otrzymał dekret do parafii
Opatrzności Bożej i św. Katarzyny
w Jastrzębiu Górnym. Pracował
w parafii w Jedłowniku oraz
w Świętochłowicach-Piaśnikach. 16
stycznia 1984 przeniesiony został do
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła
w Katowicach z poleceniem budo-

wy klasztoru Sióstr Karmelitanek
Bosych. Po poświęceniu klasztoru
w 1991 abp Damian Zimoń zlecił
mu budowę Domu Księży Emerytów
w Katowicach, którego w latach
1996 – 2003 został pierwszym dyrektorem. W 1995 roku mianowany został kanonikiem gremialnym
Kapituły Katowickiej. Od 2003 roku
pełnił obowiązki proboszcza parafii
w Pawłowicach.
Odchodzi do parafii Sanktuarium
Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich, gdzie będzie pełnił funkcję
administratora. – Lata uciekają
i przychodzi ten wiek, kiedy trzeba
odejść na emeryturę. Dotyczy to wszystkich, księży, sióstr zakonnych – mówił
do parafian w czasie mszy pożegnalnej. –Teraz będę miał więcej czasu
na modlitwę. Nie będę się już martwił
o to, czy świeci lampa, że trzeba zapłacić rachunki. Nie wyjeżdżam daleko.
Będę tylko 21 kilometrów od Pawłowic,
więc zapraszam do odwiedzin.
Jego następcę, ks. Eugeniusza
Paruzela parafianie powitali 29
lipca. bs
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Materialny ślad jego pracy jest
na tyle znaczący, że niewątpliwie
zasłużył na tytuł „Proboszcza XXI
wieku”. Objął parafię w 2003 roku.
Energicznie przystąpił do pracy.
Wyremontował organy, przeprowadził renowację zakrystii, wyposażył
kościół w nowe ławki, okna i drzwi,
wprowadził komputer w kancelarii.
Zadbał o ogrzewanie świątyni, właściwe nagłośnienie. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy uporządkowano cmentarz, obejście probostwa,
wybudowano nowy parking.
Wielu wiernych przyznaje, że
wykonanie tak wielu inwestycji
w tak krótkim czasie wynikało
z umiejętności zjednywania ludzi
i „stylu bycia” proboszcza. Serdeczny, otwarty, stale uśmiechnięty,
zawsze miał dla każdego miłe słowo.
Nic więc dziwnego, że był bardzo
lubiany przez parafian.
Dbałość o to, co zewnętrzne szła
w parze z troską o duchowy wymiar funkcjonowania parafii. Ksiądz
Florian Ludziarczyk doprowadził
do ustanowienia nadzwyczajnych
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29 lipca ks. Jan Grzegorzek zakończył posługę proboszcza w krzyżowickiej parafii. Tydzień wcześniej
w niedzielę podczas mszy dziękczynnej pożegnał sie z parafianami.
Z kwiatami, upominkami, podziękowaniami i życzeniami, przede
wszystkim zdrowia, pośpieszyły
liczne delegacje parafian, grup modlitewnych, młodzieży szkolnej. Dziękujemy księże proboszczu za owoce
pracy Twojej 12-letniej posługi pasterskiej. Jesteśmy za wszystko wdzięczni.
Cieszymy się również, że pozostaniesz wśród nas – mówili parafianie,
w dowód wdzięczności, przekazując
proboszczowi „Księgę Podziękowań”.
To obszerna księga, na której kartach parafianie starannie wypisali
podziękowania i słowa wdzięczności. – Znakomity prezent. Będę miał co
czytać – przyznał proboszcz.
Ksiądz Jan Grzegorzek objął parafię w Krzyżowicach 1 sierpnia
2000 roku. Przyszedł do Krzyżowic
z Orzesza – Zawiści, gdzie pełnił posługę proboszczowską przez prawie
20 lat. Już tam dał się poznać jako
sprawny zarządca i budowniczy.
Stworzył parafię od podstaw. – Początkowo msze święte odbywały się
w zwykłym baraku, który kupiliśmy od
kopalni. Dopiero później udało nam się
wybudować kościół.
Zamiłowanie do budownictwa
i zmysł organizacyjny pozwoliły
mu przeprowadzić szereg ważnych
inwestycji w Krzyżowicach. Stare chlewy, które z powodu szkód
górniczych, miały zostać zburzone,
on wyremontował, przeznaczając
na spotkania grupy „Cenacolo”
oraz parafian. Natomiast stodołę
i spichlerz po gruntownym remoncie zagospodarował na „Namiot
Spotkań” dla grup wiernych. Jego
zasługą są prace remontowe w kościele i przy jego obejściu. W Gaju
bł. Edmunda Bojanowskiego zostało
wybudowanych 20 kapliczek różańcowych oraz staw z fontanną. Dzięki
staraniom proboszcza udało się
przeprowadzić renowację głównego
ołtarza i chóru, przywracając je do
pierwotnej postaci. – Artyści z Muzeum Pszczyńskiego odkryli, że ołtarz
został przemalowany aż 4 razy – wy-

jaśnia proboszcz. Jego dociekliwość
historyczna pozwoliła na okrycie
ciekawych kart z dziejów historii
Krzyżowic, ale również wyjaśnić
dzieje zabytkowego malowidła.
Obraz Matki Boskiej Krzyżowickiej, który w ubiegłym roku został
ukoronowany, proboszcz odnalazł
w bocznym ołtarzu. Był w złym stanie, dlatego ksiądz zlecił jego renowację. W jej trakcie okazało się, że obraz
pochodzi z początku XVI wieku
i został namalowany przez malarza
krakowskiego, zwanego Mistrzem
tryptyku z Szyku. Ma niezwykłą
wartość. Przez lata dokonywały się
przed nim różne nawrócenia.
Ksiądz Grzegorzek ma również
spory wkład w ocalanie lokalnej historii. Wydał trzy książki dotyczące
dziejów Krzyżowic: „Z kart historii
wsi i parafii Krzyżowice. Zapiski
z okazji 700-lecia” w 2006 roku,
„Obraz Matki Boskiej Krzyżowickiej
z Dzieciątkiem” w 2008 roku oraz
najnowsza „Krzyżowice na tle historii ziemi pszczyńskiej” w 2012 roku.
Wspierał rozwój wspólnot parafialnych. Założył Akcję Katolicką,
Apostolstwo Dobrej Śmierci oraz
chór parafialny „Wisła”.
Teraz marzeniem proboszcza jest
utworzenie sanktuarium. Przed takim wyzwaniem stanie już jednak
jego następca. 29 lipca do parafii został wprowadzony nowy proboszcz,
którym został ks. Krzysztof Kempka,
wikary z Roju. Arcybiskup ustanowił dla parafii również rezydenta.
Zostanie nim ks. Michał Motyka,
również wikary z Roju.
Ksiądz Grzegorzek nie rozstaje się
z parafią. Przechodzi do Wspólnoty
„Cenacolo”. W jej trzech domach
rozsianych po całej Polsce (Borynia,
Kołobrzeg i Tarnów) będzie prowadził duszpasterstwo rodzin. – Żeby ci
młodzi ludzie potrafili wyjść z nałogu
narkotyków i alkoholu, potrzebne jest
wsparcie dla całej rodziny. I tutaj widzę
swoją rolę na emeryturze.
Ksiądz proboszcz jako wolontariusz zamierza również odwiedzać
pacjentów krzyżowickiego hospicjum. Jak widać, mimo że nie będzie
już proboszczem, to z parafią się nie
rozstaje i nie żegna. bs
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GOK Pawłowice: zajęcia świetlicowe

Wakacje z profilaktyką w Golasowicach

W sierpniu dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat przygotowano zajęcia
na świetlicy. Czekają na nie zajęcia integracyjne w formie zabaw,
gier i akcji plastycznych. Świetlica w Osiedlowym Domu Kultury
przy ul. LWP 11 zaprasza od 30 lipca do 14 sierpnia, a świetlica
w Domu Kultury przy ul. Zjednoczenia 67 od 16 do 31 sierpnia.
Zajęcia potrwają od 10.00 do 14.00 i są bezpłatne.

W sierpniu Parafia Rzymskokatolicka w Golasowicach organizuje turnus wakacyjny „Baw się zdrowo i bezpiecznie”. Program
przygotowany przez parafię jest dofinansowany z budżetu gminy.
Turnus będzie trwał od 6 do 11 sierpnia. W zajęciach weźmie
udział grupa około 40 dzieci. Przygotowano dla nich gry i zabawy
oraz trzy jednodniowe wycieczki do Ustronia, Ochab i Pawłowic.

Ośrodek Pomocy Społecznej: zajęcia w świetlicy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach w ramach projektu
unijnego „IMPULS…” organizuje dla dzieci z Golasowic zajęcia
plastyczno-integracyjne. Zajęcia odbywać się będą przez cały
sierpień w Golasowicach przy ul. Kraszewskiego 2 (budynek OSP).
Wszystkie dzieci zapraszamy w poniedziałki od 10.00 do 12.00
Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne. Zajęcia są bezpłatne.
Informacje i zapisy: 32/47 21 741 (należy kontaktować się
z pracownikiem socjalnym).

Półkolonie w Golasowicach

Parafia ewangelicko-augsburska zaprasza wszystkie dzieci w
wieku 7 – 13 lat na Tydzień Dobrej Nowiny. W programie gry i
zabawy dla dzieci. Zajęcia odbywać się będą od 20 do 24 sierpnia
od godz. 15.00 do 18.00. Nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Gminny Ośrodek Sportu: promocyjne bilety
Wzorem lat ubiegłych, na wszystkich obiektach Gminnego
Ośrodka Sportu obowiązywać będą promocyjne ceny biletów.
Kryta pływalnia „Wodny Raj”
- bilet normalny 8 zł
- bilet ulgowy 4 zł
Ceny biletów obowiązują od poniedziałku do piątku
7.00
ku od 7.0
7
7.
.0
00 do
o
15.00.
Grota solna
- bilet normalny 7 zł
- bilet ulgowy 5 zł
Ceny biletów obowiązują przez wszystkie dni tygodnia
d i na
wszystkie godziny wejść.
Hala sportowa
- 20 zł za godzinę do 15.00
- 40 zł za godzinę po 15.00
Boiska wielofunkcyjne przy GOS
Bezpłatnie od poniedziałku do niedzieli do godz. 15.00 dla dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pawłowice po okazaniu
legitymacji szkolnej.
Boisko w hali namiotowej na osiedlu
- 5 zł za godzinę od poniedziałku do niedzieli do godz. 15.00
(dla dzieci i młodzieży szkolnej)
- 15 zł od poniedziałku do niedzieli po 15.00
Informacje: GOS Pawłowice, tel. 32/ 47 24 215.

Gminna Biblioteka Publiczna
Filia Golasowice: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie” - spotkania
dla dzieci (szkoła podstawowa) połączone z zabawą i zajęciami
twórczymi w każdy piątek sierpnia, tel. 472 32 83.

Wakacje to najlepszy czas aby rozpocząć
swoją przygodę ze sportem. Dzieci i młodzież
mogą spróbować swoich sił na zajęciach
z kung-fu, ju-jitsu i karate oraz poćwiczyć
grę w piłę nożną.
UKS „Budo” - kung-fu, wu-shu, ju-jitsu, zajęcia na basenie
Juniorzy młodsi: – wtorek i czwartek,18.00 – 20.00, sala gimnastyczna ZSO Pawłowice
– czwartek, 20.45 – 21.45, „Wodny Raj” Pawłowice
Juniorzy: – wtorek i czwartek, 18.00 – 20.00, sala gimnastyczna
ZSO Pawłowice
Kontakt i szczegóły: Leszek Kremiec, tel. 606-449-406. Zajęcia
odpłatne.
LKS „Piast” Pawłowice - piłka nożna - dzieci i młodzież do 2l lat:
– wtorek i czwartek,17.00 – 18.30, boisko GOS
Kontakt i szczegóły: Grzegorz Nogły, tel. 609-540-047. Zajęcia
nieodpłatne.
LKS „Strażak” Pielgrzymowice - piłka nożna – boisko sportowe
w Pielgrzymowicach
trampkarze, poniedziałek i środa, 17.00 – 18.30
juniorzy, wtorek i czwartek, 17.00 – 18.30
Kontakt i szczegóły: Stanisław Reclik, tel. 32 4729 355. Zajęcia
nieodpłatne.
GKS „Pniówek 74” – piłka nożna – zajęcia na boisku przy kopalni
lub sztucznym boisku GOS – w okresie od 1 do 31 sierpnia:
trampkarze starsi – poniedziałek i czwartek od 18.00 do 19.30,
wtorek od 16.30 do 18.00
trampkarze młodsi – poniedziałek, środa i piątek od 16.30 do
18.00
żacy - poniedziałek, środa i piątek od 16.30 do 18.00
maluchy – poniedziałek i czwartek do 16.00 do 17.45
juniorzy – poniedziałek, środa i piątek od 18.00 do 19.30
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Animator czasu wolnego:

praca i wakacje jednym
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zdj. archiwum

Jej przygoda z animacją zaczęła się przypadkiem. - Nauczycielka Technikum Hotelarskiego, w którym się uczyłam, powiedziała nam
o kursie animatora czasu wolnego. Do Chorzowa,
gdzie odbywały się zajęcia, pojechałam wspólnie
z koleżanką – opowiada. - Wkrótce otrzymałam
propozycję pracy jako hostessa w galerii w Krakowie, a następnie jako animatorka w czasu wolnego
w hotelu na Wyspach Kanaryjskich. Tak rozpoczęła się moja współpraca z firmą Stageman Polska.
W 2009 roku pawłowiczanka pojechała na
osiem miesięcy na Lanzarote, jedną z Wysp
Kanaryjskich w Hiszpanii. Organizowała
czas dzieci i dorosłych. - Zadaniem naszej
grupy było zadbanie o to, aby goście w czasie
pobytu nie nudzili się i spędzili wakacje aktywnie
i ciekawie – wyjaśnia. - Nasza praca zaczynała
się już o 7.00 rano od pierwszej próby. W czasie
dnia prowadziliśmy zajęcia i konkursy dla dzieci,
miniclub, aerobik w wodzie, a wieczorem organizowaliśmy show z pokazem tańca, śpiewem
i spektaklem teatralnym.
Jak mówi dalej, praca animatora trwa od
rana do późnego wieczora, ale daje wiele satysfakcji. - Cały czas jest się w ruchu, spotyka
się ciekawych ludzi.
Zalety takiej pracy? Zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Niezłe zarobki (od
700 do 1 tys. euro miesięcznie). - Praca ta daje
możliwość nawiązania kontaktów z ciekawymi
ludźmi oraz poprawienia znajomości języków
obcych – opowiada.
Sabina Bartecka
+ $( &  &5$'
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MAPA
ROWEROWA
gminy Paw³owice

Nowa mapa
rowerowa
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Mapa prezentuje lokalne atrakcje i obiekty turystyczne oraz ścieżki i trasy
rowerowe wraz z miejscami wypoczynku, które niebawem mają przy nich
powstać. Zawiera wykaz wszystkich ulic, także tych nowych, których
nazwy zostały uwchalone przez Radę Gminy w ciągu ostatnich miesięcy.
Nowa mapa z pewnością pomoże osobom odwiedzającym naszą gminę
skorzystać z lokalnych walorów turystycznych oraz dotrzeć we wskazane
miejsce, a miłośnicy rowerowych eskapad będą mogli zwiedzić ciekawe zakątki na dwóch kółkach. Można ją zakupić w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pawłowicach w cenie 2,50 zł.
Sabina Bartecka

SPORT I KULTURA

zdj. GOK
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Agnieszka Kornas – Wiśniewska.
Uczestniczki pleneru: Barbara Matys, Maria Janiszewska – Gromada,
Barbara Mrzyk, Wanda Woś i Jolanta
Bojarowska spędzały przy sztalugach
czas od rana do wieczora. Nie było to
jednak przymusem, bo pasji tworzenia oddawały się z prawdziwą radością. Panie poznawały różne techniki
oraz uczyły się podkreślać perspektywę w swoich pracach. Ponieważ w
czasie wakacji w schronisku odbywa

zdj. bs

Pięć pań, uczestniczek zajęć plastycznych w ramach Edukacji Seniorów, pojechało do Górek Wielkich, aby
oddać się pasji tworzenia. Czterodniowy plener odbywał się w schronisku
„Koss” od 2 do 5 lipca. – W ubiegłym
roku w plenerze wzięła udział młodzież,
a w tym roku postanowiliśmy zachęcić
do wyjazdu osoby dorosłe. W przyszłości
chcielibyśmy organizować plenery przemiennie: raz dla dorosłych, a raz dla
młodzieży – mówi instruktorka GOK
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Letnia nauka
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Podobnie jak w ubiegłym roku najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli korzystać z bezpłatnych zajęć pod

okiem instruktora nauki pływania
w pawłowickiej pływalni „Wodny Raj”.
Nauka rozpoczęła się 2 lipca i trwała

<
się cykl imprez kulturalnych pod nazwą „Lato artystyczne u Kossaków”,
mogły uczestniczyć w Spotkaniu
Piosenki Poetyckiej, zakończonym
spektaklem teatralnym. Wzięły udział
również w nagraniu programu telewizyjnego „Aktywni plus 50” dla
TVP Info Kraków, która w tym czasie
gościła w Górkach Wielkich.
Po plenerze pozostały miłe wspomnienia, występ w telewizji i piękne
prace. bs
do 20 lipca. Prowadziło ją dwóch instruktorów: Marek Biernat i Przemysław Brzeski. Każdy z nich miał pod
opieką kilkanaście osób. Łącznie na
zajęcia uczęszczało prawie 30 dzieci
w wieku 4-10 lat. - Przede wszystkim
chcieliśmy dzieci oswoić z wodą, pokazać
im ćwiczenia wypornościowe, nauczyć
leżenia na plecach, podstaw pracy nóg,
by dzieci łatwiej nauczyły się pływać
kraulem i grzbietem - mówi instruktor.
– W przypadku osób, które chodziły na
nasze zajęcia w ubiegłym roku, była to
już typowa nauka pływania różnymi
stylami.
Każde dziecko spędziło na basenie
10 godzin. A że był to czas dobrze
wykorzystany, świadczy to, co
zobaczyłam na ostatniej lekcji, podsumowującej zajęcia. Dzieci świetnie
radziły sobie nawet na głębokiej wodzie. - Bardzo mi się podoba - mówi
8-letnia Natalia Toborek. – Nauczyłam
się pływać różnymi stylami i skakać
bezpiecznie do wody.
- Dzięki zajęciom pływam lepiej. Pod
wodą przepłynę około 10 metrów – dodaje Kacper Konieczny.
Zajęcia zostały zorganizowane
przez pawłowicki klub w ramach
dofinansowania przez Urząd Gminy
Pawłowice. bs
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wakacyjnej przerwie.
GKS Pniówek rozegra swój pierwszy mecz na wyjeździe. Zmierzy się
z drużyną Swornica Czarnowąsy.
W ostatnim sparingu Pniówek
Pawłowice zremisował 1:1 z drugoligowym ROW-em Rybnik. Bramkę dla
pawłowiczan z rzutu karnego zdobył
Michał Szczyrba.
W nowym sezonie szykują się
zmiany kadrowe w szeregach klubu.
Do Pniówka po półrocznej przerwie
wracają Bartosz Wojtków oraz
Tomasz Zyzak. Pierwszy z nich
w ostatnim czasie reprezentował
barwy I-ligowej Polonii Bytom,
natomiast Zyzak występował
w okręgówce Wisły Strumień. Od-

"  "% ciekawie dla drugiej drużyny Pniówchodzi Mateusz Majsner, który po
półrocznej grze w pawłowickim
Pniówku wraca do Polonii Łaziska
Górne. Klub opuszczają również
Dawid Szwarga, który przenosi się
do Szczakowianki Jaworzno, oraz
po 3 latach gry Robert Tkocz, który
w nowym sezonie będzie bronił barw
beniaminka II ligi, Rozwoju Katowice.
Nowymi zawodnikami Pniówka
Pawłowice zostali: Paweł Woniakowski oraz Wojciech Caniboł. Paweł wraca do naszej drużyny po dwuletniej
przerwie w drużynie Startu Bogdanowice, zaś Caniboł przechodzi do nas
po występach w Naprzód Zawada.
Ten sezon zapowiada się bardzo

ka, która awansowała do klasy
A. W pierwszym pojedynku Pniówek
Pawłowice II podejmie również beniaminka tej klasy rozgrywek– drużynę
LKS Czarków.
Do kolejnego sezonu w klasie
A grupy Skoczów przygotowuje się
Strażak Pielgrzymowice. Zawodnicy
rozegrali kilka bardzo dobrych sparingów. W ostatnich spotkaniach
pokonali 4:1 m.in. drużynę z Ruptawy oraz KS Warszowice. W pierwszej kolejce zmierzą się na wyjeździe
z LKS Goleszów. Piłkarze, którzy
w poprzednim sezonie uplasowali
się na trzecim miejscu w tabeli, będą
chcieli teraz powalczyć o awans.
Sabina Bartecka
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oraz program dla dzieci
5 sierpnia, godz.17.00,
Park ks. prof. Stanisława Pisarka w Pawłowicach
W pawłowickim parku odbędzie się kolejny z tegorocznych
koncertów niedzielnych. Zespołem, który zaprezentuje się naszej
publiczności będzie”KAPELA BAWARSKA” pod kierownictwem Danuty Szczypki. Dodatkową atrakcją będą dmuchańce oraz program
dla dzieci „Spotkanie w bajkowym zwierciadle” z udziałem Kubusia,
Tygryska i Clowna.
"'Q9!'
12 sierpnia, godz.17.00,
Park ks. prof. Stanisława Pisarka w Pawłowicach
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców do pawłowickiego parku na wielkie wydarzenie artystyczne, którym będzie koncert
w wykonaniu zespołu „Ryczące Dwudziestki”. Zespół koncertuje po
całym świecie, wykonując głównie utwory należące do gatunków
muzyki folk oraz pełne radości piosenki żeglarskie. Usłyszmy nietuzinkowe aranżacje od romantycznych ballad i piosenek autorskich
przez opracowane w nowej formie wersje szant, piosenki o tematyce ekologicznej dla dzieci po humorystyczne miniatury muzyki
klasycznej i gospel.
Concerto Luciano
$/ /'# </$

19 sierpnia, godz. 17.00, Park ks. prof. Stanisława
Pisarka w Pawłowicach
Na zakończenie tegorocznego cyklu koncertów niedzielnych
wysłuchamy pawłowickiego rodzinnego zespołu Concerto Luciano,
który wykona utwory muzyki klasycznej, filmowej i melodie ludowe
opracowane w nowoczesnych aranżacjach, z odpowiednią dawką
żartu i humoru. Druga części koncertu to wybuchowa mieszanka
rodzinnego talentu ojca, syna i córki w bajkowym świecie dźwięków
wibrafonu, perkusji i basu. IREK GŁYK P.I.K TRIO to nowy ciekawy
projekt Irka Głyka.
+',/3
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OSP Warszowice i GOK Pawłowice zapraszają na festyn strażacki,
który odbędzie się przy remizie strażackiej w Warszowicach. W programie mecz piłkarski, pokazy tresury psów, sprzętu strażackiego
i samochodów wojskowych, gry i zabawy dla dzieci. Gwiazdą imprezy będzie kabaret „NOŁ NEJM”. Festyn zakończy zabawa taneczna
z zespołem Kredyt.
Q$3,#*,,'

26 sierpnia, godz. 13.00, Pielgrzymowice
Tegoroczne dożynki gminne odbędą się w Pielgrzymowicach.
Impreza rozpocznie się uroczystą mszą świętą w kościele pw. św.
Katarzyny. Atrakcjami dożynek będą: korowód, występy zespołów
dziecięcych i ludowych, zabawy dla dzieci, zespoły „Duet Karo”
oraz „Siwy Dym”, a także zabawa taneczna z zespołem „STRING”.
Szczegółowy program w kolejnym wydaniu gazety.
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Wójt Gminy Pawłowice informuje, że 17.07.2012r. podany został
do publicznej wiadomości, poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Pawłowice (budynek GOK, ul. Zjednoczenia 67),
wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pawłowice
przeznaczonych do wynajęcia.
Przedmiotowy wykaz dotyczy:
1) lokalu położonego w Krzyżowicach przy ul. Św. Floriana 1 przeznaczonego na działalność związaną
z usługami gastronomicznymi,
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Akcja bezpłatnych badań organizowana była przez Urząd Gminy
Pawłowice oraz Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach.
Z mammografii skorzystało 97 pań
w wieku od 50 do 69 lat.
- Staram się badać regularnie – mówiła nam mieszkanka Warszowic
tuż przed wykonaniem zdjęcia piersi. – Nie trzeba nigdzie jechać, mammobus przyjeżdża na miejsce. To duża
wygoda. Jak przyznaje dalej, z takim
badaniem z pewnością związane są
stres i obawa, czy wszystko będzie
dobrze. Mieszkanka Warszowic
ma jednak świadomość ważności
regularnych badań. - Mój ojciec
chorował na raka płuc, w rodzinie
ojca prawie wszyscy zmarli z powodu

nowotworów. Jestem więc obciążona
genetycznie.
Warto się zbadać, by mieć pewność, że jesteśmy zdrowe. - Tylko ok.
5 proc. kobiet przebadanych mammograficznie wymaga dalszej diagnostyki
(m.in. badania USG, badania przez
lekarza), ale i w takim wypadku
zdecydowana większość (ok. 99 proc.)
uzyskuje potwierdzenie, że zmiana
jest łagodna, a więc niezagrażająca
życiu – mówi lekarka obsługująca
mammograf.
Rak piersi to jeden z najgroźniejszych zabójców kobiet. Każdego
roku w Polsce zapada na niego około
13 tys. pań, 5 tys. z nich umiera. Za
te dramatyczne statystyki w dużej
mierze niestety odpowiadają same
kobiety. Polki nie dbają o swoje

zdrowie, idą do ginekologa dopiero
wtedy, kiedy choroba jest mocno
zaawansowana, a zmiany duże.
Tymczasem mammografia to
bardzo dokładne badanie. Pozwala
wykryć guzek o średnicy zaledwie
5mm. Im szybciej damy lekarzowi
okazję do postawienia diagnozy,
tym bardziej zwiększamy swoje
szanse na pełny powrót do zdrowia.
Pamiętać też należy, że nie każdy
guzek jest złośliwy.
- Mammografię wykonałam ponad
3 lata temu. W jednej z piersi wykryto wtedy małego guzka – opowiada
mieszkanka Pawłowic. – Został
wycięty. Na szczęście nie był to nowotwór złośliwy. Dla mnie był to jednak
sygnał, że trzeba się badać. Nie można
czekać, aż choroba się rozwinie. bs
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Szkolenie jest skierowane do osób
bez doświadczenia zawodowego, bez
motywacji do poszukiwania pracy,

a także chcących powrócić na rynek pracy po długim okresie braku
aktywności zawodowej. Udział
mogą wziąć również udział osoby
niepełnosprawne.
Szkolenie trwa 3 tygodnie i podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy
to zajęcia w Klubie Pracy trwające
dwa tygodnie, w sumie 40 godzin.
Drugi to aktywne poszukiwanie
pracy oraz spotkania w Klubie
Pracy z uczestnikami oraz liderem
(w ramach drugiego etapu szkolenia
odbędzie się spotkanie z wizażystką

- kosmetyczką, która podpowie Ci
jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jak dostosować makijaż
i fryzurę oraz w jaki sposób zrobić
dobre wrażenie na pracodawcy).
Dodatkowo, każdej osobie biorącej udział w szkoleniu przysługuje
stypendium szkoleniowe oraz zwrot
kosztów dojazdu na szkolenie.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa
23, tel. 32/ 210 47 20 lub 210 46
32, e-mail: pup@pup-pszczyna.pl,
kaps@praca.gov.pl.
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podatku akcyzowego!
Urząd Gminy informuje rolników, że od 1 do 31 sierpnia można
składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego za II półrocze 2012
roku za zakupiony olej napędowy
zużywany do produkcji rolnej.
Zwrot akcyzy przysługuje rolnikom na podstawie faktur VAT

10 Racje Gminne

dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do
31 lipca 2012 r.
Jednocześnie przypominamy, iż
stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego
zużywanego do produkcji rolnej,
wynosi 0,95 zł za litr zakupionego

oleju.
Pieniądze wypłacane będą
w terminie od 1 do 31 października
2012 r.
Maksymalna kwota zwrotu
podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wynosi
81,70 zł.

2) części powierzchni lokalu zabudowanego ścianką wspinaczkową położonego w budynku Ośrodka Sportu
w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1B.
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie zajęć sportowych na ściance
wspinaczkowej,
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres
21 dni.
Dodatkowych informacji udzielają
pracownicy UG Pawłowice: Tyberiusz
Zawadzki i Robert Stępień, w godz.
7.30-15.30, tel. (32) 47-56-315.

Praca w przedszkolu

Praca dla fizyka

Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Warszowicach zatrudni nauczyciela do
prowadzenia zajęć rytmiki w przedszkolu
w wymiarze 2,5/25 od 1.09.2012 r.
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne o zgodnym kierunku. Dokumenty
można składać w przedszkolu przy ul.
Pszczyńskiej 74 w Pielgrzymowicach od
poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 14.00.Termin składania podań
od 1 do 17 sierpnia.

Publiczne Gimnazjum nr 2
w Pawłowicach ogłasza nabór na
stanowisko nauczyciela fizyki na
rok szkolny 2012/2013. Wymiar
etatu: 12/18. Dokumenty należy
składać w terminie od 6 do 20
sierpnia w sekretariacie szkoły
przy ul. J. Pukowca 4, tel. (32)
4721104. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie
przeprowadzona 22 sierpnia.
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Na indywidualnych konsultacjach
prowadzonych przez specjalistów
od pozyskiwania środków unijnych
zainteresowani mieszkańcy dowiedzą
się, jak wypełnić wniosek oraz jakie
dokumenty należy przedstawić, aby
uzyskać dofinansowanie w planowanych konkursach.
Każdy kto planuje pozyskać pomoc
finansową w ramach programu PO
RYBY może skorzystać z usługi doradczej dostępnej w Urzędzie Gminy
lub w siedzibie biura LGR. Każdy pomysł na wykorzystanie europejskich
środków jest wart skonsultowania
z ekspertem, należy tylko pamiętać,
że głównym warunkiem starania
się o dofinansowanie, jest realizacja
operacji na obszarze gmin: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój,
Pawłowice, Strumień, Skoczów,
Zebrzydowice.
W gminie Pawłowice konsultacje eksperckie odbędą się 13
sierpnia w godz. 8.30 do 11.00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67.
W sierpniu Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zamierza ogłosić
konkursy:
1) „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem”.
Można pozyskać na jedną operację
do 450 tysięcy złotych, a w okresie
programowania – do 900 tysięcy.

Dofinansowane mogą być działania
w zakresie np. zagospodarowania
terenu oraz wyposażenia obiektów,
w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza. O środki
może ubiegać się podmiot, który
prowadzi działalność na obszarze
LSROR jako uprawniony do rybactwa
(zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym), z wyłączeniem organu
administracji publicznej.
2) „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług
na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa”.
Beneficjent na jedną operację może
pozyskać do 300 tysięcy złotych,
a w okresie programowania – do 600
tysięcy. Środki można pozyskać np.
na tworzenie lub rozwój systemów
sprzedaży produktów rybactwa, podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji
lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności
w zakresie: handlu detalicznego,
działalności usługowej związanej
z wyżywieniem, działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
oraz działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi. O środki mogą ubiegać się
osoby fizyczne i prawne.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w biurze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie,
tel. (33) 48 74 955, 797 410 134, e-mail: projekty@zabikraj.pl.
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Wkrótce otwarcie

To jest miejsce
na twoją reklamę
Cennik na stronie
www.gokpawlowice.hg.pl.
W sprawie reklam należy
kontaktować się
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury,

tel. 32/ 4722570.
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Niepublicznego Przedszkola
w Studzionce
„Akademia Pszczółki Mai”
Zapraszamy
Nabór Rocznika 2009

Tel. 508-150-378
Tel. (32) 212-31-45
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Wiktoria Paraluk z Pielgrzymowic,
córka Marzeny i Janusza, ur. 15 czerwca
Max Stuchlik z Pielgrzymowic,
syn Izabeli i Grzegorza, ur. 20 czerwca
Wojciech Krzeszowiak z Pawłowic,
syn Agnieszki i Pawła, ur. 29 czerwca
Pola Kubiak z Pawłowic,
córka Irminy i Dawida, ur. 1 lipca
Julianna Miłota z Pawłowic,
córka Niny i Dariusza, ur. 8 lipca

KRONIKA POLICYJNA

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

Kradną samochody i rowery
Złodzieje nie próżnują. Czas letniego
wypoczynku to dla nich „żniwa”. 14 lipca
z terenu nieogrodzonej prywatnej posesji
skradziony został dostawczy mercedes sprinter. Ciężarówka służyła jako pomoc drogowa.
Poza pojazdem wartym 37 tysięcy złotych
skradziono pozostawione w nim dokumenty
i pieniądze - 12 tysięcy złotych.
Kilka dni później kradzieży roweru marki
Giant dokonano na ul. Wąskiej w Pawłowicach. Nie pomogło zabezpieczenie. Straty
właściciela wyniosły 510 zł. Postępowanie
w tych sprawach prowadzą policjanci z pawłowickiego komisariatu.

Łup w kopalni
20 lipca na terenie KWK „Pniówek” nieznany sprawca dokonał kradzieży portfela,
dokumentów, pieniędzy (100 zł) oraz kart
bankomatowych na szkodę mieszkańca Jastrzębia – Zdroju.

Odjechał z miejsca zdarzenia
21 lipca o 20.37 na ul. Świerczewskiego po-

licjanci z Pawłowic zatrzymali kierowcę audi
A-4, który na stacji paliw „Crab” spowodował
kolizję z renault premium i odjechał z miejsca
zdarzenia. Jak się okazało, 22-letni kierowca
audi, mieszkaniec Pawłowic, był nietrzeźwy
(2,64 promila).

Wykopano pocisk
17 lipca podczas prac przy budowie Obwodnicy Południowej na ul. Pszczyńskiej
w Pniówku wykopano pocisk z okresu II
wojny światowej. Niewybuch został zabezpieczony przez saperów z JW Gliwice.

Wypadek w Pawłowicach
52-letnia mieszkanka Cisownicy, jadąc dwupasmówką w kierunku Cieszyna,
w niewyjaśnionych okolicznościach, zjechała
samochodem do przydrożnego rowu, doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Kobieta
doznała stłuczenia głowy oraz kręgosłupa
i została przyjęta na obserwację do szpitala
w Jastrzębiu – Zdroju. Do zdarzenia doszło
18 lipca w nocy na dwupasmówce w Pawłowicach.

Opieka medyczna
Ambulatoryjną opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską od poniedziałku do piątku
w godzinach 18.00 do 8.00, soboty i niedziele (całodobowo),
pozostałe dni wolne od pracy (całodobowo) zabezpiecza:
NZOZ HERMED, ul. Krasickiego
21, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel.
(32) 47 599 63 oraz Miejskie Za         
  ! "#"#$
#!
Całodobową opiekę wyjazdową na terenie naszej gminy świadczy: Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Krasickiego 21, tel.
alarmowy 999 lub (32) 47 190
60.

Ważne telefony
Urząd Gminy w Pawłowicach
– 32/ 47 56 300
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
– 32/ 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
– 32/ 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
– 32/ 449 22 00
Sanepid Tychy - (32) 227 52 47
Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej
- 33/ 822 18 35
ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33

Telefon
dla ofiar i sprawców
przemocy w OPS Pawłowice:

32/ 47 21 741
wew. 139
(czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30).

Ogólnopolskie
pogotowie dla
ofiar przemocy w rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”

801 12 00 02

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe:
tel. 999 lub 112.
Policja: tel. 997 lub 32/ 449
45 10
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe: tel. 32 47
11 358 lub 992
Pogotowie
Energetyczne
w Gliwicach, tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego
- firma TOM - ELEKTRO tel.
32/ 471 07 66 lub do Referatu Infrastruktury Komunalnej
Urzędu Gminy, tel. 32/ 44 94
803.
Awarie sieci wodociągowych Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292,
32/ 72 41 272, 601 439 119
(w godz. od 7.00 do 15.00) lub
tel. 512 396 250, 509 922 931
(w pozostałych godzinach).
Awarie sieci kanalizacji - firma HEKTOBLOK w Warszowicach, ul. Cieszyńska 7, tel.
32 47 23 869; 602 703 650
(linie czynne 24 h).
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 pozostałym czasie
w GZK Pawłowice, tel. 32/
449 34 34.
W sprawie wałęsających się
psów, w dni powszednie od
godz. 7.30 do 15.30 należy
dzwonić do Urzędu Gminy,
tel. 32/ 44 94 808 lub 44 94
802, w pozostałych godzinach
oraz w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane są przez
policję pod numerem 32/ 449
45 10.
Racje Gminne
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Pielgrzymowice
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- Powstały szkice i rysunki inspirowane krajobrazami i zabytkami sołectwa – mówi Barbara Bazgier–Woźny,
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z Małgorzatą Dziendziel i Celiną Piwko
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wowej i jej absolwentów każdego dnia
od 9 do 13 lipca wychodziła ze sztaluOd 9 do 13 lipca trwała wakacyjna akwarium. – Wystarczyło przepołowio- dziewczynka.
Dzieci dowiedziały się również jak gami na ulice, by podczas malarskiego
przygoda w bibliotece w Warszowi- ną butelkę ozdobić plastikowymi łyżeczcach pod hasłem „Czerpiemy z na- kami lub napełnić ją piaskiem i wykonać powstaje papier oraz własnoręcznie pleneru uwiecznić najciekawsze widotury”. - W trakcie zajęć dzieci poznały kolorowe rybki z papieru – wyjaśnia wykonały kartki papieru, najpierw ki Pielgrzymowic.
- Interesowały mnie krajobrazy naszej
mocząc i miksując wytłoczki po jajdecoupage, czyli technikę zdobienia przed- Celestyna Foks.
miotów za pomocą papierowej serwetki –
Ania Lala przyznaje, że w domu się kach. Na koniec uczestnicy zajęć (było wsi. W moich pracach chciałam oddać
wyjaśnia bibliotekarz . – Za pomocą tej nudziła, a tutaj było tyle interesują- ich dwunastu) otrzymali pamiątkowe piękno Pielgrzymowic – mówi Agnieszka
metody własnoręcznie ozdobiły deseczki cych rzeczy do zrobienia. – Najbardziej dyplomy oraz słodką niespodzianką. Stokłosa, dla której był to już czwarty
ze swoim imieniem.
podobały mi się zajęcia z kolorowym pia- Natomiast ich prace zostały wyeks- plener.
Uczestnicy tworzyli swoje prace
Z plastikowych pięciolitrowych skiem, który wykorzystaliśmy do wyko- ponowane w bibliotece i będą miłą
plastyczne pod kierunkiem instruktobutelek wykonywały żyrandole oraz nania pocztówek z wakacji – opowiada pamiątką wakacyjnych zajęć. bs
rek: Tatiany Czech, Marii Kiełkowskiej
i Marceliny Dziendziel. – Wszyscy
uczestnicy wykazali się pracowitością

i cierpliwością. Nie trzeba było ich jakoś
specjalnie zachęcać do pracy. Sami łapali
za pędzle i tworzyli – mówi Marcelina
Dziendziel.
Młodzi twórcy zastosowali różnorodne techniki plastyczne. Powstały
prace w ołówku, a także pastele
i akwarele. Uczestnicy pleneru poznali
takie techniki zdobienia jak: decoupage
i kolaż. Obrazy przedstawiające malownicze krajobrazy Pielgrzymowic
w końcowym efekcie wyglądały naprawdę imponująco.
- Spędziliśmy cudowny tydzień wypełniony twórczymi spotkaniami, ale
również zabawą i śpiewem – przyznaje
Maria Orszulik, stała uczestniczka
pielgrzymowickich plenerów.
Efekty tak zorganizowanej formy
wypoczynku można było podziwiać
podczas wystawy na zakończenie
pleneru.
Sabina Bartecka
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warsztaty artystyczne

Wakacyjny festyn zorganizowała miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna
przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury. - To nasza coroczna impreza
i cieszymy się, że spotyka się z tak dużym zainteresowaniem – mówi Mirosław
Orszulik, prezes OSP.
Strażacki festyn zgromadził zarówno członków jednostki, jak i całą
lokalną społeczność. W promieniach słońca bawiono się z zespołem Sekret
Duo oraz gwiazdą imprezy – Karpowicz Family.
Największą uciechę mieli najmłodsi - mogli z bliska obejrzeć strażacki
pojazd, a nawet usiąść za jego kierownicą. Sami zaznali też smaku strażackiej roboty, mocując się z sikawkami. Wieczorem odbyła się zabawa
taneczna. bs
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w Chorzowie i niedawno otwartego
miasteczka westernowego w Żorach. Były zachwycone. Obejrzały
film w kinie 5D o podróży do starej
kopalni, były w Kuli Parowej, czyli
planetarium z bajką o kosmosie, szalały na Karuzeli Trapera w kształcie
UFO, w rollercoasterze w kształcie
gąsienicy, strzelały z łuku i wzięły
udział w płukania złota. A na koniec
obejrzały pojedynek rewolwerowców.
Warsztaty zakończyły się dyskoteką
oraz wręczeniem nagród dla najbardziej aktywnych uczestników.

- Spędziłem fajnie czas. Poznałem nowych kolegów i koleżanki. Mogłem pójść
do kina i brać udział w przedstawieniu,
a najbardziej podobało mi się w miasteczku westernowym, bo bardzo lubię
konie i kowbojów! – opowiada Sebastian
Domin z Pawłowic.
- Świetne było zoo, kino, basen, miasteczko westernowe, no i oczywiście zajęcia na sali - czyli wszystko! – wylicza
Magda Blecharz z Golasowic.
W takich nastrojach, aż trudno
było się żegnać. Do zobaczenia za rok
na następnych warsztatach! bs
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Ponad 80 dzieci w dwóch turnusach uczestniczyło w wakacyjnych
warsztatach artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Zajęcia trwały od poniedziałku
do piątku. Kolejne dni mijały na zabawach integracyjnych, akcjach plastycznych i tańcu. Wielu uczestników
warsztatów mogło odkryć swój talent
artystyczny podczas przeróżnych
zadań wykonywanych na zajęciach.
Jednak największą atrakcją były
wycieczki. Dzieci pojechały do kina,
na basen, do Wesołego Miasteczka
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