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- Coś pięknego – zachwyca się Tadeusz Tomkiewicz, gospodarz 
obiektu, pokazując zieloną murawę. – Wczoraj pierwszy raz ją kosiłem. 
Jest idealna. Nasi piłkarze będą zachwyceni.       

Zakończyła się trwająca od czerwca modernizacja boiska spor-
towego przy ul. Świerczewskiego w Pawłowicach. W trakcie prac 
płyta boiska została wypoziomowana na kształt koperty. – W środku 
poziom jest najwyższy, a po bokach został obniżony,  aby zapewnić wo-
dzie naturalne ujście. Różnica poziomów wynosi prawie 25 centymetrów 
– wyjaśnia Bogusław Gawor, prezes firmy SOTM z Pawłowic, która 
wygrała przetarg na modernizację płyty boiska. 

Prezes z dumą oprowadza mnie po wyremontowanym boisku  

Trawa jak dywan
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i cierpliwie tłumaczy wszelkie zagadnienia techniczne. – Najpierw 
wykonano 20-centymetrowej grubości podbudowę z kruszywa naturalnego. 
Przykryto ją 13-centymetrową warstwą ziemi wegetacyjnej składającej się 
w 65 proc. z piasku, 20 proc. z ziemi urodzajnej i 15 proc. torfu. Dopiero 
na to rozłożono trawę.

Dodajmy nie byle jaką. Trawnik został założony przez firmę Zielona 
Architektura z Warszawy. Wykorzystano specjalne gatunki traw do-
stosowane do warunków glebowych oraz intensywnego użytkowania 
przez piłkarzy. 

cd. na stronie 3
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Obozy sportowe, 
czyli wakacje 
z treningiem

zdj. bs
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Do akcji oczyszczania koryta  
z nadmiernej ilości mułu przystąpiła 
w drugiej połowie lipca Spółka Wodna 
Jarząbkowice. W okolicach mostu 
koparką wybierano muł z dna i brze-
gów. - Dbamy o bezpieczeństwo miesz-
kańców naszego sołectwa, bo przez lata 
znacznie zmniejszył się przepust pod 
mostkiem, co utrudniało przepływ wody 
– mówi pracownik jarząbkowickiej 
Spółki. - Poza odmulaniem usuwamy 
również krzewy rosnące wzdłuż potoku.  
Prace porządkowe mają sprawić, że po-
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tok stanie się bardziej drożny.
W gminie Pawłowice działa sześć 

spółek wodnych. Ich głównym 
zadaniem jest utrzymanie w na-
leżytym stanie znajdujących się  
w poszczególnych sołectwach rowów 
melioracyjnych. Pod opieką Spółki jest 
ponad 50 kilometrów rowów, które 
są wykaszane dwa razy w roku –  
w czerwcu i październiku. Działalność 
Spółki prowadzona jest ze składek 
mieszkańców oraz dotacji celowej  
z Urzędu Gminy. bs    

Wybudowany zostanie chodnik 
na odcinku ponad 470 metrów, od 
zatoki autobusowej przy ośrodku 
zdrowia do wiaduktu. Inwestycja 
obejmuje budowę kanalizacji desz-
czowej oraz przejścia dla pieszych.

Wykonawcą robót jest firma 
Diego z Wisły Małej. Łączna war-
tość zadania wynosi: 305 tys. zł. 
Inwestycja zostanie sfinansowana ze 
środków budżetu Gminy Pawłowice 
oraz ugody między KWK „Pniówek” 
 i Starostwem Powiatowym. Prace 
rozpoczną się w drugiej połowie 
sierpnia i potrwają do 31 paździer-

Nowy chodnik przy 
ul. Zjednoczenia
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nika.
Przypomnijmy, że w poprzednich 

latach został przebudowany chodnik 
po obydwu stronach ulicy Zjedno-
czenia od ronda do ul. Nowej. Teraz 
nastąpi realizacja ostatniego  odcinka, 
po lewej stronie jezdni, patrząc od 
centrum Pawłowic. Do wykonania 
pozostanie jeszcze budowa chodnika 
po prawej stronie. Na razie ogłoszony 
został przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej. W planach 
na kolejne lata jest budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej oddzielonej od 
jezdni pasem zieleni. bs  
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Pomieszczenia związane z bezpośred-
nią obsługą pacjentów umiejscowiono 
na parterze obiektu. Piętro przychodni 
wykorzystane zostanie jako miejsce 
spotkań grup działających w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, a poddasze 
przewidziane jest dla zagranicznych 
wolontariuszy.   

Zakres usług medycznych pozo-
stanie na dotychczasowym poziomie, 
ale komfort obsługi pacjentów ulegnie 
znacznej poprawie. Pomieszczenia, 
które zostały urządzone przez firmę 
projektową, zachwycają detalami  
i ciekawymi akcentami na ścianach 
oraz mozaiką na suficie. Jest też nie-
spodzianka dla najmłodszych pacjen-
tów. W nowym ośrodku na dzie-
ci będzie czekał specjalny kącik do 
zabawy z kolorowymi zabawkami  
i przyborami do malowania. Za wystrój 
i wyposażenie zapłacił ośrodek zdrowia.  

Inwestycja jest już zakończona,  
a uruchomienie ośrodka ma nastąpić 
po odbiorach techniczno-sanitarnych 
obiektu, czyli jeszcze w tym miesiącu. 
– Jak tylko wydana zostanie zgoda na 
użytkowanie obiektu, zaczniemy przenosić 
dokumentację pacjentów, i otwieramy ośro-
dek – mówi Jerzy Pawełczyk, kierownik 
NZOZ „Zdrowie”. – Na nowym miejscu 
będziemy już 20 sierpnia. 

Oficjalne otwarcie ośrodka połączone 
z przecięciem wstęgi i poświęceniem 
obiektu planowane jest 1 września  
o godz. 11.00. Zapraszamy na te wyda-
rzenie wszystkich mieszkańców.

Sabina Bartecka

Droga, o której mowa, to boczny 
odcinek ul. Sikorskiego o długości 
ponad 400 metrów. Prowadzi do 
nowych domów, które zaczęły tam 
powstawać po wybudowaniu wodo-
ciągu i kanalizacji. Kamienna droga 
zyska nową nawierzchnię z kostki be-
tonowej oraz kanalizację deszczową, 
dzięki której nie będą się już tworzyć 
zalewiska wody. Były one szczegól-

Modrzewiowa w remoncie
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nie niebezpieczne zimą. Spływająca 
z położnych wyżej terenów woda 
zamarzała, tworząc warstwy lodu.  
Z kolei wiosną, w czasie opadów desz-
czu, droga stawała się nieprzejezdna 
z powodu błota.   

Urząd Gminy wybrał wykonawcę, 
który do połowy listopada, wyre-
montuje drogę. Jest to firma Bud-Rol 
z Golasowic. bs
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Została zrealizowana kolejna 
inwestycja Urzędu Gminy na paw-
łowickim osiedlu. Wyremontowana 
została droga znajdująca się pomiędzy 
blokami nr 18 i 26 przy ul. Polnej. 
Za 300 tys. zł wykonano nową 
nawierzchnię z kostki, parking dla 
ponad 50 aut oraz oświetlenie. bs         

Nowy 
parking na osiedlu
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Kursujące po drodze ciężarówki 
wznoszą tumany kurzu. – Kurz jest 
wszędzie. Nawet w upał nie można 
otworzyć okien, bo warstwa kurzu po-
krywa meble – opowiada wzburzona 
mieszkanka. – Nie można powiesić 
prania, bo zaraz jest brudne, ani wyjść 
na podwórko. 

W czasie ostatnich upałów ruch 
taboru budowlanego na remontowa-
nej drodze stał się szczególnie uciąż-
liwy dla mieszkańców. To dlatego, 
że wykonywano podbudowę jezdni  
z kruszywa kamiennego. Jeżeli jed-
nak nadal pogoda będzie sprzyjać 
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pracom na świeżym powietrzu, to 
już pod koniec sierpnia zostanie poło-
żona warstwa bitumiczna i problemy 
mieszkańców znikną. Jeszcze nie wia-
domo, kiedy zostanie przywrócony 
ruch pojazdów. Na razie obowiązuje 
objazd dwupasmówką, drogą 933  
i Orlą w Pniówku.            

Prace wykonywane są przez 
firmę Strabag. Ich zakres obejmuje 
wykonanie podbudowy kamiennej 
oraz położenie trzech warstw asfal-
tu. Zostaną zlikwidowane również 
zalewiska wody poprzez podniesienie 
poziomu jezdni. Droga zostanie do-

datkowo zabezpieczona przed szko-
dami górniczymi. W tym celu wy-
konane zostaną kamienne materace. 
Są to warstwy kamienia owinięte 
tkaninami i syntetykami. 

Na prace Gmina Pawłowice zabez-
pieczyła w budżecie 2 mln 600 tys. 
zł, Powiat Pszczyński – 150 tys. zł. 
Z inicjatywy Urzędu udało się pozy-
skać dotację z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych i Auto-
strad w wysokości 2 mln 250 tys. zł. 
Zakończenie inwestycji planowane 
jest pod koniec października. 

Sabina Bartecka
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Nagroda przyznawana jest:
a) instytucjom, firmom,
b) zespołom artystycznym i twór-

com,
c) stowarzyszeniom, fundacjom 

i organizacjom,
d) osobom fizycznym,
e) osobom pośmiertnie,które poprzez 

swoje działanie przyczyniły się 
do promocji Gminy Pawłowice 
w kraju lub za granicą albo do jej 
rozwoju.

Upoważnionymi do składania wnio-
sków są:
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a) Rada Gminy Paw-
łowice
b) Wójt Gminy Paw-
łowice
c) Rady Sołeckie Gmi-
ny Pawłowice
d) Wszystkie pod-
mioty uprawnione do 
otrzymania nagrody, 
przy czym nie można 
wnioskować we wła-
snej sprawie. 
Kandydatów do na-
grody zgłasza się na 
piśmie,  zaadreso-
wanym do Kapituły 
Nagrody, z siedzibą 

w budynku Urzędu Gminy, corocznie 
w terminie do 30 września. 
Wnioski o przyznanie nagrody win-
ny zawierać:
a) Pełną nazwę lub imię i nazwisko 

zgłaszanego kandydata.
b) Dokładny adres siedziby kandyda-

ta lub adres miejsca zamieszkania 
osoby.

c) Opis dokonań kandydata.
d) Nazwę i podpis wnioskodawcy. 
e) Zgodę kandydata – nie dotyczy 

nagród przyznawanych pośmiert-
nie. 

Już od kilku tygodni na polach 
widać kombajny i ciągniki, a to 
oznacza tylko jedno - żniwa. To naj-
gorętszy okres w roku dla rolników  
i ich rodzin. Od tego jak wiele uda się 
zebrać zależeć będzie stan gotówki  
w kieszeni. Na szczęście w tym se-
zonie wegetacyjnym pogoda była 
łaskawa. Widać wyraźnie postęp 
pracy. W większości gospodarstw 
żniwa już się zakończyły i zwożona 
jest słoma. Rolnicy są zgodni: plony 
są całkiem dobre.

Tegoroczne żniwa nie dość, że roz-
poczęły się wcześniej niż zazwyczaj, 
to także bardzo szybko skończyły. 
– Pamiętam lata, kiedy kończyliśmy 
żniwa już w lipcu, ale także takie, kiedy 
w drugiej połowie września owies rósł 
jeszcze na polu – opowiada rolnik, 
który gospodaruje na 17 hektarach. 
– W tym roku skończyłem kosić już  
6 sierpnia. U mnie żniwa trwały 10 dni. 
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Szybko poszło.         
Mieszkaniec naszej gminy jest za-

dowolony ze zbiorów zboża jarego. 
W jego gospodarstwie plony bowiem 
są lepsze od ubiegłorocznych. – Jak 
się stosowało opryski, to można było ze-
brać nawet 8 ton z hektara – opowiada.

Inny dodaje: - Dobrze sypały jęcz-
mień, pszenica i pszenżyto. Posiadam 
zasiewy na powierzchni 35 hektarów – 
opowiada Sylwester Zieleźnik, rolnik 
z Warszowic. - W całej gminie plony są 
przyzwoite. Pogoda u nas dopisała, bo 
nie było gradobicia. A padało też wtedy, 
gdy rośliny najbardziej potrzebowały 
wilgoci.

Jak podkreśla, w tym roku, mniej 
niż zwykle jest zbóż ozimych, które z 
uwagi na lutowe mrozy wymarzły. 
– Nie można jednak narzekać,  bo zbiór 
był szybki i nie trzeba było tak bardzo 
martwić się pogodą – dodaje rolnik, 
który uprawia zboża na potrzeby 

własnego gospodarstwa. 
Szybki zbiór ułatwia rolnikom 

coraz nowocześniejszy sprzęt. Cią-
gniki i kombajny z klimatyza-
cją sprawiają też, że praca - na-
wet w pełnym słońcu- staje się  
mniej uciążliwa. Rolnicy inwestują  
w sprzęt, a na swoje zakupy starają 
się o dofinansowanie z Unii Europej-
skiej. – Udało nam się otrzymać dotację 
na zakup dwóch nowych przyczep, 
presy, pługu, agregatu uprawowego 
oraz rozsiewacza nawozów. Te, któ-
re mieliśmy, były już stare i zużyte. 
Nowy sprzęt przydał się już podczas 
tegorocznych żniw – opowiada rolnik.   
Bez wątpienia koszty tegorocznych 
żniw ponoszone przez rolnika będą 
wyższe niż rok temu. - To efekt 
drogiego paliwa, a kombajn sporo go 
potrzebuje. To najwyższy koszt przy 
zbiorach – tłumaczą rolnicy.

Sabina Bartecka   

Zrolowany trawnik przy-
wiozło z Warszawy 17 tirów. 
Ładunek był potężny, bo każ-
da rolka ważyła półtorej tony. 
Później przy pomocy specjal-
nego urządzenia 14-metrowej 
długości pasy układano na 
boisku. – O takiej murawie ma-
rzyłem od dawna, jeszcze jako 
prezes GKS Pniówek – przyznaje 
Bogusław Gawor. – Dziś moje 
marzenie udało się ziścić, i cieszę 
się, że moja firma miała w tym 
udział. 

Murawa jest równa, zielo-
na, na próżno szukać w niej 
dziur czy chwastów. – Żeby 
utrzymać ją w takim stanie 
przez wiele lat, trzeba o nią 
dbać. Przede wszystkim nawad-
niać – dodaje.

Na pawłowickim boisku 
zdecydowano się na bardzo 
nowoczesny system nawod-
nienia „Perrot”. Podobny, tyl-
ko bardziej rozbudowany, ma 
Stadion Narodowy w Warsza-
wie. Składa się on z 12 zra-
szaczy. Dwa z nich znajdują 
się w centralnej części boiska, 
pozostałe 10 umieszczono 
na jego obwodzie. Włączanie  
i wyłączanie systemu odby-

wa się elektronicznie. 
Jako ciekawostkę podaj-
my, że pierwotny projekt 
nie uwzględniał jednak 
budowy takiego syste-
mu. Nawadnianie miało 
się odbywać za pomocą 
węża z wodą. W trakcie 
prac postawiono jednak 
na nowoczesność, i do-
brze, bo tylko automa-
tyczny system zapewni 
właściwe utrzymanie 
murawy. Poza tym to 
także wygoda, oszczęd-
ność czasu i mniejsze 
zużycie wody. 

Inwestycja kosztowa-
ła prawie 950 tys. zł  
i została sfinansowana 
przez Gminę Pawłowice 
oraz KWK „Pniówek”. 
Otwarcie boiska i pierw-
szy mecz na nowej mu-
rawie zaplanowano na 
15 września. Z tej okazji 
dla kibiców przygotowa-
no wiele atrakcji. Zagra 
orkiestra dęta, odbędą się 
pokazy sportowe, będzie 
darmowy poczęstunek. 
Szczegóły w kolejnym 
wydaniu „Racji”. 

Sabina Bartecka

Trawa jak dywan
cd. ze strony 1
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Poniżej wykaz postulatów zgłoszonych przed wyborami oraz ich rozli-
czenie. Zaczynamy od Krzyżowic. Sołectwo ma jednego radnego Krzysztofa 
Uglorza. Zobacz, co obiecał on w swoim programie wyborczym.     

1)Budowa chodnika przy ul. Ligonia  od sklepu do p. Farugi.

Został wykonany 2 lata temu, natomiast odcinek w kierunku  ośrod-
ka zdrowia jest w trakcie projektowania.

2)Współpraca z KWK Pniówek w celu zminimalizowania  skutków 
szkód górniczych.

Jak zapewnia radny: odbywa się na bieżąco.

3)Uszczelnić i podnieść wały na Pszczynce.

Zadanie jest wykonane w połowie, na razie od strony Warszowic do 
mostu. Pozostaje regulacja w kierunku Boryni. Radny zapewnia, że 
realizacja nastąpi w przyszłym roku.

4)Zmodernizować przepompownię .

Prace zostały wykonane w ubiegłym roku przez kopalnię.

5)Zakupić agregat do pompowania wody o wysokiej wydajności.

KWK „Pniówek” zakupiła dwa takie urządzenia.

6)Zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla Krzyżowic. 

W przyszłym roku prawdopodobnie zostanie wszczęta procedura 
związana z jego opracowaniem. 

7)Budowa chodnika  przy  ul. Śląskiej od ul. Kuboszka w kierunku Żor.

Na razie brak realizacji.

8)Odtworzenie chodnika przy ul. Orlej w kierunku boiska przy szybie 
IV.

Budowa będzie mogła zostać zrealizowana dopiero po przebudo-
waniu skrzyżowania ulic Orlej i Ligonia. W miejscu krzyżówki ma 
powstać rondo.

Inne sprawy zgłaszane przez mieszkańców realizowane są na bieżąco.

Rozliczamy radnych

Obiecywali, 
!���?�J����'!�
dotrzymali?
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Z najnowszych danych ZUS wynika, że 
w ub. roku w Polsce powstało tylko ok. 

37 tys. nowych przedsiębiorstw. 

W poprzednich latach rejestrowano rocznie 80-100 tys. 
firm. Tylko połowa założonych w 2011 r. biznesów to fir-
my jednoosobowe, podczas gdy właśnie takie dominowały 
wcześniej.

Obecnie działa w Polsce 1,3 mln firm jednoosobo-
wych. Ponad pół miliona jest firm zatrudniających do 
pięciu osób.
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Doklej „e” administracji i sprawdź jej możliwości wykonując poniższe 
zadania:

1.Wyposaż się w podpis elektroniczny lub profil zaufany:
 poprzez stronę internetowąwww.epuap.gov.pl,
 przychodząc do Urzędu Gminy/ Referat Spraw Obywatelskich, 

pok. 4
 odpłatnie przez uprawnioną firmę (wykaz znajdziesz w Internecie)

2.Wejdź na stronę SEKAP (www.sekap.pl) lub do Wirtualnego Biura 
na stronie www.pawlowice.pl i sprawdź w jaki sposób opisano tam 
usługi świadczone przez Urząd oraz jego jednostki organizacyjne.

3.Załóż swoje indywidualne konto w systemie elektronicznej komu-
nikacji(www.sekap.pl) – będziesz mógł kontaktować się z urzędem 
i wysyłać wnioski.

4.Przedsiębiorco, sprawdź swój wpis w CEIDG – www.ceidg.gov.pl.

5.Skorzystaj z zapewniającego dostęp do internetu kiosku informacyj-
nego, kiedy znajdziesz się w jego pobliżu (np. w Gminnym Ośrodku 
Sportu).

CYKL 
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- Park linowy mam za darmo – 
śmieje się Daniel Sidorowicz, dynda-
jąc niczym Tarzan na linie zawieszo-
nej na wysokości około 10 metrów 
między drzewami, które właśnie 
przycina. – Chce pani zobaczyć, jak 
wygląda moja praca – usłyszałam 
kilka godzin wcześniej. – Proszę 
przyjechać do jaru obok szpitala w Ja-
strzębiu – Zdroju. - Właśnie wycinam 
suche gałęzie na dębie.           

Mieszkaniec Pielgrzymowic wy-
konuje trudną i niebezpieczną pracę. 
Przycina drzewa metodą alpinistycz-
ną, nie używając przy tym żadnych 
podnośników. Z wykształcenia 
jest technikiem leśnikiem. Pochodzi  
z Kaszub. – Wychowałem się na wsi, 
mój dom graniczył z zagajnikiem le-
śnym, więc całe dzieciństwo spędziłem 
wspinając się na drzewa – opowiada. 
– Od dziecka chciałem być leśnikiem.

Po skończeniu szkoły pracował 
jako ogrodnik wysokościowy w po-

_��?"!��/?��
w swoich dziedzinach 

����	���	��	����	
����	�	�������	�	�	
��������	
���.	)����	
����	
���	���	��!��	C������	�������"	�!�	���	���:�	�����;"	�����	�������	
�
������	��	����!��	��
�����	'�����	���'��	�	��������.	%	������	���!�	
�������	���	�����	�
���!�����D	����	!����	������"	�����	������.

Lekarz od drzew

znańskiej palmiarni, gdzie zajmował 
się pielęgnacją roślin tropikalnych. 
Następnie przez cztery lata w Za-
rządzie Zieleni Miejskiej w Poznaniu 
na stanowisku brygadzisty kierował 
grupą arborystyczną. Na początku 
2011 roku przeniósł się do Pielgrzy-
mowic i rozpoczął własną działal-
ność gospodarczą, zakładając firmę 
Sidorex.  Zdobył wiele certyfikatów: 
pilarza drzew ozdobnych, drwala 
oraz European Treeworker, który 
pozwala mu wykonywać prace  
w całej Europie. 

Ścinka, formowanie i redukcja 
drzew trudnych i niebezpiecznych 
to jego ulubione zajęcie, nie pozwa-
lające mu popaść w rutynę. Jednak 
niektóre zlecenia wymagają wręcz 
mistrzowskiej precyzji i niesłychanej 
odwagi. – W pracy, którą wykonuję, 
bardziej niż warunki fizyczne, liczą się 
predyspozycje psychiczne i odporność na 
stres. To jest praca na wysokości, cały 

czas wisi się na linie, a w ręce ma się 
warczącą pilarkę. Wystarczy chwila 
nieuwagi i może dojść do tragedii.

Wśród wielu prac, jakie przyszło 
mu wykonać, wymienia wycinkę 
drzewa, przez koronę którego prze-
chodziły linie elektryczne i telefonicz-
ne, a w obrysie korony znajdował się 
budynek i skrzyżowanie dróg. Za 
najtrudniejsze prace uważa te wyko-
nywane na cmentarzach, z uwagi na 
bardzo małą przestrzeń. Trzeba być 
bardzo ostrożnym. Na nagrobki nie 
może spaść nawet najmniejsza gałąź.

Z jego wiedzy i niezwykłych 
umiejętności chętnie korzystają 
mieszkańcy naszej gminy. – Ogólnie 
mówiąc, jestem wzywany w sytuacjach, 
kiedy ludzie mają problemy z drzewa-
mi. Jakie są to problemy? W zasadzie 
wszystkie: drzewa kolidują z budynka-
mi i liniami napowietrznymi, usychają, 
grożą rozłamaniem, a nawet wydają 
dziwne dźwięki. Na pewno każdy z nas 
słyszał o czymś takim, jak śpiew drzew. 
Z powodu różnych pęknięć, czasami 
wydaje się, że drzewo śpiewa. Wrażenie 
jest niesamowite – opowiada.   

Dwukrotnie pomógł też bocia-
nom. - W ubiegłym roku wezwano mnie 
do Golasowic, bo młode bociany nie mo-
gły rozpostrzeć skrzydeł i wydostać się  
z gniazda z powodu wystających gałęzi. 

Czuje satysfakcję, kiedy dzięki 
swojej pracy może przedłużyć ży-
cie starych drzew bez stwarzania 
zagrożeń dla otoczenia. - Przycina-
nie konarów trzeba przeprowadzać 
umiejętnie. Jeśli drzewo straci zbyt 
wiele gałęzi, przeżyje szok, bo zostanie 
pozbawione liści, za pomocą których 
oddycha. Dlatego lepiej nie wykonywać 
żadnych prac na własną rękę. Chętnie 
przyjadę i odpowiem na każde pytanie.  
Konsultacja do 50 kilometrów jest 
bezpłatna.   

Firma „Sidorex” 
Daniel Sidorowicz 
ul. Akacjowa 5
Pielgrzymowice
tel. 609 172 470
e-mail: daniel@sidorex.pl 

Bierze w dłoń klucze, kombinerki 
i śrubokręty, żeby rowerom pawło-
wiczan przywrócić sprawność. Kto? 
Mariusz Królik, mieszkaniec Osiedla, 
który przy osiedlowym deptaku pro-
wadzi warsztat.

Swój zakład naprawy rowerów 
uruchomił  2 lata temu. Przejął warsz-
tat, który w tym miejscu prowadził 
przez kilka lat jego poprzednik. Jak 
przyznaje, nie znał się jakoś specjal-
nie na rowerach, ale też nie było dla 
niego problemem wymienić w nich 

Jego 
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dętkę, zamontować hamulce czy 
łańcuch. Reszty się nauczył. Dziś na 
brak klientów nie może narzekać.  
W warsztacie zawsze jest coś do zro-
bienia: piętrzą się części do rowerów: 
koła, szprychy, błotniki, śruby. Do 
tego rowery klientów, którzy zosta-
wili je do naprawy. Przez cały dzień 
do zakładu zaglądają mieszkańcy, 
pytają o części, zostawiają rowery do 
złożenia. – Rowery oferowane obecnie  
w marketach są marnej jakości i często się 
psują. Niektóre sprzedawane są w karto-

nach i zdarza się, że brakuje części, aby je 
złożyć. Ludzie meczą się później, próbując 
dopasować poszczególne ich elementy,  
a kiedy mają dość, przynoszą je do mnie. 
Tak było, kiedy do jednego z marketów 
trafiły rowery za 150 zł. Miałem co robić.

Klientami pawłowickiego warszta-
tu są miłośnicy rowerowych eskapad 
z  Żor, Jastrzębia -  Zdroju, a nawet 
Cieszyna. – Z naszego serwisu korzy-
stają także osoby, które jazdę na rowerze 
traktują bardziej profesjonalnie i startują 
w zawodach – opowiada. – Przejażdżki 
rowerowe cieszą się coraz większą po-
pularnością, a problemów technicznych 
związanych z eksploatacją roweru, nie 
brakuje. 

W zakładzie można nie tylko 
naprawić rower, ale także kupić do 
niego części. Pan Mariusz remon-
tuje również stare rowery miejskie, 
które obecnie cieszą się ogromną 
popularnością. – Udało mi się odkupić 
starą „Ukrainę” od górala, który jeździł 
na niej zaraz po wojnie. Rower został 
naprawiony i czeka na kupca. W jego 
warsztacie na próżno szukać nowych 
rowerów. Znajdziemy tu jedynie te  
z historią, którym pawłowiczanin dał 
drugie życie. bs

Mariusz Królik 
Naprawa rowerów „Freeway”
Pawłowice Osiedle, ul. Polna 18
tel. 727 905 504.  
www.naprawa rowerow.pl 

Osoby, które decydują się na założenie własnej 
firmy bez zatrudniania pracowników nazywane są 
samozatrudnionymi. Takie osoby mogą liczyć na 

liczne przywileje z uwagi na rozmiary swojej działalności, 
np. ulga w ZUS, jednorazowa amortyzacja itp. Trzeba jednak 
pamiętać, że nie wszyscy samozatrudnieni mogą korzystać 
z tych dobrodziejstw. Dotyczy to w szczególności przed-
siębiorców, którzy zamierzają współpracować z byłym lub 
obecnym pracodawcą. 

* Samozatrudnienie wiąże się z koniecznością 
wyboru formy opodatkowania oraz odpro-

wadzania do urzędu skarbowego zaliczek na 
podatek dochodowy.

* Osoby decydujące się na samozatrudnienie muszą sa-
modzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne.

* Prowadząc  jednoosobową działalność gospodarczą masz 
prawo do zatrudnienia pracowników, zleceniobiorców czy 
wykonawców. Możesz też korzystać z pomocy członków 
rodziny jako osób współpracujących, jak również przeka-
zać pewne prawa i obowiązki osobom trzecim na zasadzie 
pełnomocnictwa - np. księgowej.

Zalety:
- brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, 
- możliwe wszystkie formy opodatkowania działalności, 
- nieskomplikowany sposób likwidacji.
Wady:
- odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zo-
bowiązania firmy, 

- niemożność pozyskaniu kapitału na rynku kapitałowym 
lub poprzez przyjęcie nowego wspólnika.
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Wszystko dla ludzi  
Ksiądz Eugeniusz Paruzel objął 

parafię św. Jana Chrzciciela w Paw-
łowicach. – Przychodzę do parafii, która 
cieszy się w dekanacie bardzo dobrą opi-
nią i o której słyszałem wiele dobrego. To 
duże wyzwanie dla mnie – mówi nowy 
proboszcz.

Ksiądz Eugeniusz Paruzel przy-

�!,!��!�������!'��'�?���<,�J&�'�?�
poznali nowych proboszczów 
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szedł do Pawłowic z parafii św. 
Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej 
-Bielszowicach. Po święceniach ka-
płańskich, które przyjął w Katedrze 
Wrocławskiej  został skierowany 
do tworzenia od podstaw parafii na 
osiedlu Teofilów w Łodzi. Później był 
wikariuszem w parafiach w Knuro-
wie oraz Siemianowicach – Michał-

kowicach. 
Urodził się 27 lutego 1962 roku. 

– W mojej rodzinie nie było powołań. 
Rodzice byli kolejarzami. Żyją do dziś. 
Mają 87 i 89 lat – opowiada. – Wycho-
wali czterech synów: jeden był tokarzem, 
drugi listonoszem, trzeci kolejarzem,  
a ja (najmłodszy z rodzeństwa) zostałem 
księdzem. Największy kontakt miałem ze 
starszym o 8 lat Antkiem. Łączyły nas 
wspólne zainteresowania: piłka nożna 
i plastyka.

Ponieważ ksiądz od najmłodszych 
lat przejawiał zdolności plastycz-
ne, dlatego postanowił kształcić się  
w tym kierunku, wybierając liceum 
plastyczne. – Gdzieś tam w mojej gło-
wie pojawiła się nawet myśl o studiach 
na Akademii Sztuk Pięknych, ale wtedy 
przyszło powołanie – opowiada. –  Za-
marzyły mi się misje. Rozpocząłem naukę 
w Seminarium Misyjnym we Wrocławiu.   

Na wymarzone misje musiał trochę 
poczekać. Wyjechał dopiero w 1994 
roku po rocznym kursie przygoto-
wawczym w Paryżu. Pięć lat spędził 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kiedy 
z grupką innych kapłanów przyby-
wał do wioski ogłaszano święto. Pod 
opieką misjonarzy znajdowało się 30 
stacji, które odwiedzali średnio raz  
w miesiącu. Na Wybrzeżu Kości Sło-
niowej do Kościoła katolickiego przy-
znaje się co piąty mieszkaniec kraju, 
a liczba wiernych bardzo szybko 
wzrasta. Kaplice w buszu są skromne, 
gliniane, pokryte palmowymi liśćmi. 
Z nabożeństwami nikt się nie spieszy. 
Msza święta trwa 2 godziny i dłużej. 
Podczas liturgii nie brakuje śpiewów 
i tańców, a zamiast organów brzmią 
przeróżne grzechotki, kołatki i tam-
-tamy. Zdarza się, że niektórzy, aby 
przybyć na nabożeństwo wędrują 
nawet 20 kilometrów. – Parafianie 
są tam bardzo zaangażowani, prawie 
każdy należy do jakiejś grupy. Zgłasza 
się do pomocy mnóstwo katechetów – wo-
lontariuszy. Jest w ludziach niesłychana 
radość z kontaktu z Bogiem.  

Proboszcz planował wyjechać na 

kolejne misje, tym razem do Kame-
runu, jednak ze względu na zdrowie 
(kilkakrotnie chorował na malarię), 
poprosił o skierowanie do placówki  
w Polsce. Trafił do parafii Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w Knurowie,  
a potem do Siemianowic – Michałko-
wic. – Do tej pory pracowałem w dużych 
parafiach, pawłowicka jest najmniejsza, 
ale ludzie są tutaj serdeczni i uczynni – 
mówi. – Najbliższy rok chcę poświęcić 
na to, aby poznać wiernych, środowisko, 
w którym teraz będę pracował, ludzkie 
inicjatywy. To wierni wprowadzają  
i oczekują zmian, nie proboszcz.  

Ks. Eugeniusz Paruzel widzi jednak 
już przed sobą wyzwania. – Chciała-
bym dokończyć remont kościoła, zwrócić 
uwagę na ludzi ubogich, na pogłębianie 
rodzinnych więzi, dalej - więzi sąsiedz-
kich, wspólnot. Tak, aby wszyscy po-
czuli, że należą do jednej małej ojczyzny 
– wyjaśnia. – Wiem, że dużą popular-
nością w poprzednich latach cieszyły się 
w parafii półkolonie dla dzieci. Obiecuję, 
że będę je organizował. Tak samo jak 
rodzinny festyn. Mam doświadczenie 
w tym zakresie, bo prowadziłem duże 
festyny w Knurowie, na jednym z nich 
gwiazdą był zespół Universe. 

W przyszłym roku za sprawą 
proboszcza będziemy mieć też paw-
łowicką pielgrzymkę. - Pielgrzymuję od 
ósmej klasy szkoły podstawowej. Mam 
za sobą co najmniej 25 pielgrzymek – 
mówi kapłan.

Co jeszcze? Ksiądz śpiewa, gra na 
gitarze, jest otwarty na ludzi. To 
przemiły i serdeczny człowiek. 

Jego pasją jest rolnictwo  
Społeczność parafialna Krzyżowic 

przyjęła do swojej wspólnoty nowe-
go proboszcza ks. Krzysztofa Kępkę. 
Nowy proboszcz przyjechał z Roju, 
gdzie przez 2 lata był wikariuszem 
w tamtejszej parafii. Kapłan pochodzi 
z Mikołowa. Urodził się 21 lutego 
1965 roku. Swoją posługę w kościele 
sprawuje już od 22 lat. Święcenia 
kapłańskie przyjął w maju 1990 
roku z rąk arcybiskupa Damiana 
Zimonia. Pierwszą jego placówką 
była parafia Matki Boskiej Różań-
cowej w Rudzie Śląskiej – Halembie.   
- Myśl o wstąpieniu do seminarium 
pojawiła się u mnie  pod koniec liceum – 
opowiada. – W mojej rodzinie było wiele 
powołań. Moim kuzynem jest proboszcz 

z Warszowic, a w diecezji jest aż czterech 
księży z mojej rodziny.  

Gdyby nie odkrył powołania, 
rozpocząłby studia w Wyższej Szko-
le Wojska Zmechanizowanego we 
Wrocławiu. Od dziecka fascynowały 
go militaria, jak mówi, być może 
dlatego, że ojciec w czasie II wojny 
światowej służył w armii Andersa.

W Krzyżowicach czuje się bardzo 
dobrze. – Parafianie przyjęli mnie 
niezwykle ciepło, są bardzo życzliwi – 
przyznaje. – Myślę, że szybko się tutaj 
odnajdę. Pochodzę z parafii wiejskiej, 
robotniczej, a większość parafii, w któ-
rych do tej pory pracowałem, znajdowała 
się na terenach górniczych. Na pewno 
jest tutaj ogrom pracy do wykonania. 
Nie ukrywam, że bardzo liczę na pomoc 
parafian. Ktoś kto jest otwarty na Boga, 
jest też otwarty na ludzi. 

Jak podkreśla o otwartości krzy-
żowiczan przekonał się osobiście: – 
Kilka dni temu ludzie przyjęli w swoich 
domach 420 pielgrzymów z Cieszyna. 
Która tak mała miejscowość jest w stanie 
przyjąć tak wiele osób, a wystarczyło 
tylko słowo z ambony?

W pracy duszpasterskiej nowy 
kapłan chce kontynuować dzieło swo-
jego poprzednika. – Z nowych rzeczy, 
zamierzam wprowadzić nabożeństwo 
do św. Rity, która jest patronką spraw 
trudnych i beznadziejnych - mówi. 

Pasją nowego proboszcza jest 
rolnictwo – Interesują mnie maszyny 
rolnicze, czytam fachową literaturę 
dotyczącą rolnictwa. Pochodzę ze wsi 
i chyba stąd takie zainteresowanie – 
przyznaje.

Ksiądz lubi piłkę nożną oraz po-
dróże po Polsce. – W naszym kraju 
jest tyle pięknych miejsc do obejrzenia, 
że wcale nie ciągnie mnie za granicę 
– mówi. – Lubię jeździć do Krakowa. 
Spaceruję po Kazimierzu i nie mogę wyjść  
z zachwytu. Byłem tam już wielokrotnie 
i za każdym razem jestem oczarowany 
pięknem tego miasta.  

Ksiądz ma też poczucie humoru 
i dystans do własnej osoby. Kilka-
krotnie bezskutecznie namawiałam 
go na zdjęcie do gazety, ale się nie 
zgodził. - Nie tym razem, może kiedyś 
indziej – słyszałam. W końcu stwier-
dził: – Proszę napisać, że ksiądz nie 
chciał zdjęcia, bo jest niefotogeniczny. 
Tak też zrobiłam.

Sabina Bartecka
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W raporcie znaleźć można sta-
tystyki i analizy dotyczące osób 
kończących szkołę w naszym po-
wiecie oraz liczby absolwentów 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 
Najwięcej osób w naszym powiecie 
w ubiegłym roku ukończyło liceum 
ogólnokształcące (565). Drugą co 
do wielkości grupę stanowili absol-
wenci szkół policealnych i średnich 
technicznych  (323 osoby). Najmniej 
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osób ukończyło zasadnicze szkoły 
zawodowe (257). 

Wśród szkół średnich technicz-
nych największym zainteresowa-
niem cieszyły się kierunki: górnictwa 
podziemnego, pojazdów samocho-
dowych, ekonomiczny, żywienia 
i gospodarstwa domowego oraz 
architektury krajobrazu. 

W zasadniczych szkołach zawo-
dowych absolwenci zdobyli wy-

kształcenie w 13 zawodach. Jakie za-
wody były najpopularniejsze? Sprze-
dawca, kucharz małej gastronomii, 
fryzjer, mechanik samochodowy. Za 
to prawie nikt nie podjął się nauki za-
wodu lakiernika, rzeźnika, piekarza, 
złotnika czy tapicera. Najwięcej mło-
dych mieszkańców naszego powiatu 
zdobyło kwalifikacje mechaników 
samochodowych (45 osób), ale życie 
pokazało, że był to dobry wybór, bo 
zdecydowana większość ma pracę. 
Ciekawie przedstawiają się dane do-
tyczące fryzjerów. Szkołę zawodową 
w tym kierunku ukończyło 20 osób, 
jednak pracy nie może znaleźć prawie 
połowa. Widać, że rynek się nasycił. 
Salonów fryzjerskich w naszym 
regionie jest tak dużo, że na pracę 
mogą liczyć tylko najlepsi.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Pszczynie na koniec 2011 roku 
liczba zarejestrowanych absolwen-
tów w stosunku do 2010 roku 
wzrosła o 93 osoby. Wzrost ten 
był spowodowany m.in. napływem 

absolwentów szkół wyższych. Pro-
gnozuje się, że w tym roku liczba 
absolwentów spadnie o około 40 
osób i wyniesie 1105 osób. 

W raporcie można również zna-
leźć prognozy dotyczące zawodów 
deficytowych oraz planowanych 
zwolnień. Okazuje się, że w najbliż-
szych latach może brakować pracy 
dla sprzedawców, techników ekono-
mistów, robotników budowlanych 
oraz fryzjerów. Największe jednak 
bezrobocie będzie panowało wśród 
osób bez zawodu (przewiduje się, ze 
na koniec 2012 roku  prawie tysiąc 
takich osób zarejestruje się w urzę-
dzie pracy). 

Oczywiście są to tylko prognozy, 
ale warto dokładnie je przeanali-
zować wybierając swój przyszły 
zawód. Należy pamiętać, że o znale-
zieniu pracy w dużej mierze decydują 
czynniki osobowe, takie jak: otwar-
tość, umiejętność pracy w grupie 
oraz komunikatywność. 

Sabina Bartecka
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Otwarcie auli w „jedynce”

Wakacje powoli zbliżają się do 
końca. 3 września uczniowie usły-
szą pierwszy dzwonek i powrócą 
do szkół po letnim wypoczynku. 
Dla naszej gminy będzie to wy-
jątkowy dzień nie tylko z tego 
powodu. 3 września odbędzie się 
gminna inauguracja roku szkolne-
go 2012/2013, która w tym roku 
zostanie połączona z otwarciem 
nowej auli dla pawłowickiej „je-
dynki”. Trwająca od roku budowa 
została ukończona, a rozpoczęcie 
roku szkolnego, będzie doskonałą 
okazją, aby zaprezentować nowe 
pomieszczenia. 

Uroczystość rozpocznie się mszą 
świętą o godz. 10. 30 w kościele św. 
Jana Chrzciciela. Przecięcie wstęgi  
i otwarcie obiektu będzie miało 
miejsce o godz. 12.00. 
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Z okazji jubileuszu Ambasada 
Brytyjska w Pradze postanowiła 
zorganizować pokazowy mecz  polo. 
Za catering odpowiedzialny był 
„Dworek” Szonowice znajdujący się 
pod Raciborzem. To właśnie z tym 
lokalem współpracuje Michał Bała-
zy z Jastrzębia-Zdroju, na co dzień  
gotujący w pawłowickiej restauracji, 
który podczas uroczystości w Pradze 
pełnił rolę szefa kuchni. 

- Jak trafiłem do Pragi? To przede 
wszystkim łut szczęścia, bo poko-
naliśmy ogromne firmy cateringowe  
z Paryża i Mediolanu – mówi. – Zanim 
zostałem kucharzem pracowałem jako 
przedstawiciel handlowy i sprzedawa-
łem przyprawy. W czasie swojej pracy 
odwiedziłem Dworek Szonowice. Jak 
się okazało, przedstawicielem byłem 
kiepskim i niczego tam nie sprzedałem, 
za to zaprzyjaźniłem się z właścicielem, 
Markiem Setkiewiczem. To dzięki niemu 
zacząłem jeździć konno, grać w golfa 
i próbować swoich sił w grze w polo oraz 
w przygotowywaniu cateringu.

 Od kilku lat wspólnie obsługu-
ją m.in. Jeździeckie Mistrzostwa 
Gwiazd w Zakrzowie. 20 paździer-
nika będą gotować dla prezydenta 
Bronisława Komorowskiego podczas 
otwarcia Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Jeździectwie Kon-
nym.

Dla ambasadorów 
i konsulów

Wspomniana na początku artyku-
łu  impreza z okazji Diamentowego 
Jubileuszu panowania jej wysokości 
królowej Elżbiety II odbyła się 15 lip-
ca w praskim Polo Clubie. Przygoto-
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wania trwały około roku. Na impre-
zie mieli pojawić się przedstawiciele 
królewskiego dworu. - Otrzymaliśmy 
wiadomość, że Pałac Buckingham przy-
jął zaproszenie dla księcia Williama  
i jego żony księżniczki Kate oraz księcia 
Harry’ego. Ostatecznie nie udało im się 
przyjechać z powodu innych obowiąz-
ków, ale już samo potwierdzenie zapro-
szenia podziałało na nas mobilizująco 
– przyznaje Michał Bałazy. 

W obchody diamentowego jubile-
uszu włączyła się za to rodzina hrabio-
stwa Kinsky dal Borgo, mocno zwią-
zana zarówno z arystokracją bry-

tyjską, jak i z praskim Polo Clubem. 
   Na mecz zaproszono ponad 120 
przedstawicieli ambasad i konsu-
latów wszystkich krajów świata. 
Pawłowicki kucharz musiał zadbać 
o podniebienia gości z całego świata 
m.in. z Pakistanu, Nowej Zelandii  
i Australii.  W swoim menu starał się 
uwzględnić wiele smaków, od specja-
łów kuchni wschodniej, skończyw-
szy na śląskich roladach i kluskach.  

Grillowane bakłażany 
i kaczka z jabłkami

Najpierw na stołach znamieni-
tych gości pojawiły się przystawki. 

Grillowane bakłażany, marynowany 
czosnek, babeczki z ciasta francu-
skiego wypełnione gęsim paszte-
tem i kulki ryżowe z orzechami 
pinii... Te specjały podawane były 
na zastawie z Emiratów Arabskich, 
sprowadzonej specjalnie na tę okazję. 
Mozaika przystawek ułożona została 
na kształt indyjskich mandali, co 
wywołało zachwyt gości. - Podczas 
obiadu podaliśmy m.in. pieczoną kaczkę 
z jabłkami i żurawiną, medaliony z 
polędwiczki wieprzowej w sosie truflo-
wym. Były też rolady, kluski oraz różne 
sałatki. Całość zamknęliśmy o 18.00 
deserami – opowiada.

Goście mieli do wyboru rozmaite 
tarty, mus czekoladowy oraz pra-
liny z migdałami i orzechami. Jak 
przyznaje pawłowicki kucharz, było 
to największe wydarzenie kulinarne 
w jego życiu i ogromne przeżycie.  
– Stres był ogromny, ale kiedy zoba-
czyliśmy, że przygotowane przez nas 
potrawy znikają w ekspresowym tempie, 
poczuliśmy radość i zadowolenie. Do-
staliśmy wiele pochwał, szczególnie za 
kaczkę – śmieje się kucharz. 

Zaczynał 
jako przedszkolak

Michał Bałazy gotuje od najmłod-
szych lat. To dzięki mamie, która jest 

świetną kucharką i która pozwalała 
mu na bałagan w kuchni podczas 
jego kulinarnych wyczynów. – Za-
cząłem gotować w przedszkolu. Pierw-
szy był drożdżowiec, który podobno 
był pyszny – mówi dalej. – Pamiętam, 
że z niecierpliwością siedziałem przy 
grzejniku, patrząc aż ciasto wyro-
śnie. Kiedy byłem starszy zacząłem 
szukać rozmaitych przepisów i ekspe-
rymentować. Do dziś wszystkie prze-
pisy mam w głowie. Nie zapisuję ich,  
ale być może kiedyś to zrobię. Lubię 
mieszać smaki, sprawdzając co z tego 
wyjdzie.

Jego droga do gotowania wcale 
jednak nie był prosta i oczywi-
sta. Zanim został kucharzem, był 
przewodniczącym Młodzieżowej 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako 
konferansjer prowadził szereg im-
prez – Dni Jastrzębia, Dni Wisły. 
Ukończył pedagogikę i animację spo-
łeczno - kulturalną na Uniwersytecie 
Śląskim. – Na studiach gotowałem  
dla kolegów, którzy mieszkali w akade-
miku, mimo że sam codziennie dojeżdża-
łem na uczelnię z Jastrzębia - śmieje się. 
– Kuchnia towarzyszyła mi od zawsze,  
a gotowanie jest dla mnie bardzo ważne. 
To moja radość i pasja – podkreśla.

Sabina Bartecka  

Lipiec i sierpień to czas, w któ-
rym nie tylko uczniowie udają się 
na wakacyjny odpoczynek – także 
przedszkolaki. Letnie dni dzieci spę-
dzają najczęściej w towarzystwie 
rodziców – na wczasach, albo po 
prostu w domu. Rodzice pracują-
cy nie zostali w naszej gminie na 
lodzie, ponieważ dwie placówki 
przedszkolne pełniły w tym czasie 
wakacyjne dyżury. Zajęcia prowa-
dzone w lipcu i w sierpniu, podobnie 
jak te w ciągu roku szkolnego, są 
bezpłatne w wymiarze 5 godzin 
dziennie. Jest to czas bezpłatnego 
nauczania zagwarantowany usta-
wą. Każda kolejna godzina kosztuje 
2 zł, przy czym dziecko musi prze-
bywać w przedszkolu minimum 
7 godzin dziennie. Wyższa jest 
stawka żywieniowa, która w czasie 
wakacji wynosi 6 zł.   

- Mamy zapisanych 15 dzieci: 12 to 
nasze przedszkolaki, pozostałe chodzą 
na co dzień do placówek, które teraz 
są zamknięte – mówi Dorota Rybka, 
dyrektorka przedszkola w Piel-

Lato w przedszkolu
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grzymowicach. – Nie ma problemów  
z adaptacją, niektóre dzieci goszczą 
u nas nie pierwszy raz. Chcemy, by 
poczuły wakacyjną atmosferę, więc 
organizujemy wiele zajęć rekreacyj-
nych, zabaw ruchowych w ogrodzie, 
spacerów.

- Jest fajnie, cały czas się bawimy 
i jemy smaczne obiadki. Dzisiaj jest 
kotlecik z ziemniaczkami – opowiada 
Paweł Pokoński. - Zaraz pójdziemy 
na spacer.

Pielgrzymowicka placówka pełni 
dyżur w sierpniu, w lipcu otwarte 
było natomiast Przedszkole w Mo-
drzewiowym Ogrodzie.   

 - Zapotrzebowanie na przedszkola 
podczas wakacji jest o wiele mniejsze 
niż w ciągu pozostałej części roku 
- podkreśla Jan Figura, dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty. - Ro-
dzice zapisują dzieci do dyżurujących 
przedszkoli bez problemu, ponieważ 
ich liczba zaspokaja potrzeby w tym 
zakresie.  Nie słyszeliśmy o przypadku, 
by zabrakło miejsc dla dzieci w tym 
czasie. bs
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Przez cztery dni przedszkolaki 
uczestniczyły w nietypowej lekcji 
bibliotecznej odbywającej się w Par-
ku ks. Profesora Stanisława Pisarka. 
Cykl spotkań „Hopsasanie i czytanie 
na zielonym dywanie” to spotkanie  
z książką na świeżym powietrzu. 

Dzieci słuchały bajek i baśni  
w pięknej scenerii i wyjątkowej 
atmosferze. – Jak wygląda sroka? – 
pytała Olga Kowcz, przebrana za 
damę dworu, czytając bajkę o tym 

Czytanie na trawie
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zwierzątku. – Jest czarno–biała – jako 
pierwszy odpowiedział Adaś Staniek. 
Chłopczyk bardzo lubi zwierzątka  
i cały czas opowiada o nich w przed-
szkolu. 

Później pojawiły się kolejne pytania 
i bajki. – Najbardziej podobała mi się o 
biedronce, bo to niezwykle piękny owad 
– powiedziała rezolutnie Anastazja 
Ziebura. – Mamusia zawsze czyta mi 
bajki przed snem, a moja ulubiona opo-
wiada o jelonku Bambi.    

Na pomysł organizacji półkolonii 
wpadła katechetka Agnieszka Kolon,  
a pomysł poparł ks. Roman Grabow-
ski, proboszcz parafii. W organizację 
zaangażował się także  ks. Paweł 
Gajda. Wakacyjny turnus w Gola-
sowicach odbył się po raz pierwszy. 
Przedsięwzięcie finansowo wsparł 
Urząd Gminy Pawłowice. Dzieci za 
zajęcia nie płaciły. – Nie ukrywam, że 
inspiracją były dla mnie półkolonie od-
bywające się w Pawłowicach. Pomagając 
przy ich organizacji zdobyłam cenne 
doświadczenia, które postanowiłam 
przenieść na grunt sąsiedniego sołectwa 
– opowiada.   

 W zajęciach, które odbywały się w 
minionym tygodniu, wzięło udział 40 
dzieci, przede wszystkim z Golasowic. 
Czas wolny umilali im wolontariusze.

Kamila Moń, uczestniczyła  
w parafialnych zajęciach kilkakrot-
nie. – Nie trzeba było mnie specjalnie 
namawiać. Bardzo mi się podobało na 
półkoloniach organizowanych w Pawło-
wicach i postanowiłam zobaczyć, jak jest 
w Golasowicach – mówi dziewczynka.
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- Próbujemy zagospodarować dzie-
ciom czas, korzystając z pomocy pani 
katechetki, naszego wikarego oraz wo-
lontariuszy  – mówi ksiądz proboszcz. 
– Chcemy pokazać, że parafia jest taką 
wspólnotą, domem gdzie modlimy się, 
poznajemy Pana Boga, ale jednocześnie 
jesteśmy ze sobą, możemy na siebie 
liczyć. 

Półkolonie rozpoczęły się 6 sierpnia 
od swoistej integracji – wspólnych 
śpiewów i mszy świętej, a zakończyły 
pięć dni później ogniskiem. – Bawili 

Czytelnicy 
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Mali czytelnicy uczestniczyli  
w grach i zabawach mających na 
celu integrację i pokazanie, że można 
łączyć czytanie i zabawę w jedno. 
Zajęcia prowadziły wolontariuszki: 
Olga Kowcz, Ewelina Kuśka i Sylwia 
Brączek.    

Idea projektu powstała z chęci 
kształtowania wyobraźni najmłod-
szych czytelników oraz przekazania 
dobrego nawyku głośnego czyta-
nia. bs

się wszyscy, tworzyliśmy wspólnotę – 
podkreśla ksiądz.

Na terenie ogrodu przy parafii od-
bywały się zawody sportowe, zajęcia 
integracyjne oraz zabawy z chustą. 
Były też wycieczki – do Dream Par-
ku w Ochabach i Ustronia, a także 
wyjazd na pływalnię w Pawłowicach.

- Bardzo mi się podobało, bo było 
dużo różnych gier i zabaw – mówi Kasia 
Klimosz. – Wszyscy byli bardzo mili. 

- Szkoda, że to już koniec – dodaje 
Zuzia Salamon. bs

Młoda mieszkanka Pawłowic uwielbia czytać książki. Na lekturę poświęca 
każdy swój wolny czas. - Czytam kilka książek tygodniowo. Jeżeli trafię na dobrą 
pozycję, to trudno mnie później oderwać od książki – śmieje się pawłowiczanka. 

Czytelniczka z bibliotecznej półki wybiera książki różnego gatunku, 
kryminały, publicystykę, powieści dla młodzieży. Jeżeli książka okaże się 
interesująca, zapamiętuje  wydawnictwo, które ją opublikowało, i sięga 
po kolejne pozycje z tej serii. Tak stało się w przypadku serii wydawniczej 
Ossolineum przeznaczonej dla młodzieży. - Przeczytałam wszystkie książki tej 
oficyny, które znalazłam w naszej bibliotece - mówi.  - Na pewno są to książki, 
które warto przeczytać z uwagi na poruszony w nich temat. Opowiadają o pro-
blemach nastolatków, anoreksji, HIV. 

W „Chcę żyć” opisana jest historia siedemnastoletniej Nadine, która do-
wiaduje się, że jest nosicielką wirusa HIV. - Dla każdego, kto otrzymuje tak 
drastyczną informację, to szok, z którym trudno sobie poradzić. W głowie kłębi 
się wiele pytań, wątpliwości, strachu przed reakcją innych osób. O tym właśnie 
jest ta książka. I o łamaniu stereotypów – wyjaśnia. - W innej Maja postanawia 
za wszelką cenę schudnąć i kontrolować swoje ciało, tak jak robiła to dotychczas. 
Heidy Hassenmuller przedstawia, w jaki sposób Maja powoli uwalnia się  z zaklę-
tego kręgu swojej anoreksji. Jednak jest to niełatwa droga, ponieważ nie wystarczy 
tylko znowu zacząć jeść. Ksiąązka jest poruszająca, jak wszystkie z tej serii. bs

Sylwia 
Brączek

czytelniczka 
Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
w Pawłowicach
poleca 

W sprzedaży są cztery książki. 
Wszystkie napisali pasjonaci hi-
storii, wykonując mrówczą pracę  
związaną z zebraniem potrzebnych 
informacji i przejrzeniem wielu ar-
chiwów.          

Książki obejmują czasy od najstar-
szych wzmianek o naszej miejsco-
wości do współczesności. Wiele jest 
w nich ciekawostek m.in. o zbior-
niku Kościelniok w Krzyżowicach, 
losach rodziny Reitzensteinów oraz 
drewnianym kościółku w Pielgrzy-
mowicach.
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W sprzedaży są:
1) Joanna Zdziebło „Górnośląscy 

Reitzensteinowie” - cena 35 zł.
2) Beata Cyganek „Opowieść w od-

cieniach sepii” - cena 30 zł.
3) „Pielgrzymowice wczoraj i dziś” 

- cena 35 zł (2 ostatnie książki)
4) Alfons Nowack w przekładzie 

Grzegorza Witoszy „Historia 
parafii wiejskich archidekanatu 
żorskiego na Górnym Śląsku do 
1912 r.” - cena 35 zł.

5) Ks. Jan Grzegorzek „Krzyżowice 
na tle historii ziemi pszczyńskiej”.   
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Każdego dnia na poligonie stra-
żackim przy ul. Szybowej można 
spotkać strażaków z młodzieżowej 
drużyny chłopców. Już za dwa tygo-
dnie czekają ich Mistrzostwa Polski. 
Aby zająć dobre miejsce, od kilku 
tygodni ciężko trenują. – Każdego 
dnia ćwiczymy nawet do dwóch godzin 
– opowiada trener Grzegorz Pisarek, 
sam jest członkiem drużyny seniorów 
i wie, że bez żmudnych treningów 
nie ma co liczyć na medale. – Chłopcy 
do zawodów podchodzą ambitnie i dają 
z siebie wszystko, ale nie będzie łatwo.

Nasi strażacy zmierzą się z 18 
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Mistrzostwa Polski 
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najlepszymi drużynami z całej Polski. 
To mistrzowie województw i obrońcy 
czołowych miejsc z ubiegłorocznych 
zawodów. – Największym wyzwaniem 
będzie dla nas konfrontacja z druży-
ną OSP Błeszno, która pokonała nas  
w czasie zawodów wojewódzkich. 
Chłopcy pragną rewanżu i bardzo chcą 
zwyciężyć – dodaje trener.     

Chłopcy w wieku od 11 do 16 
lat pod okiem doświadczonego ko-
legi trenują bieg sztafetowy oraz 
ćwiczenie bojowe. Trzeba przyznać, 
że idzie im coraz lepiej i wierzymy  
w ich sukces. bs

Stypendia szkolne są przeznaczone 
dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych.  
O pomoc mogą ubiegać się ucznio-
wie zamieszkujący na terenie Gminy 
Pawłowice, w których rodzinach 
dochód na osobę nie przekracza 351 
zł miesięcznie.

Wszelkie informacje związane 
z programem czy wymaganą doku-
mentacją można uzyskać osobiście 
lub telefonicznie w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Pawłowicach, ul. 
Górnicza 26, tel. 32 47 21 741 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.30 (we wtorki od 7.30 
do 17.00) oraz na stronie www.ops.
pawlowice.pl w dziale „Pomoc mate-
rialna dla uczniów”.

Wypłata stypendium odbywa się 

Pamiętaj!
Podstawą przyznania pomocy jest  spełnianie warunków określonych w regulaminach.  Odpowiedzi na wszel-

kie pytania związane z poszczególnymi programami czy wymaganą dokumentacją można uzyskać osobiście lub 
telefonicznie w sekretariatach szkół oraz w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65, tel. 
32 47 22 757 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.30. Wnioski są do pobrania na stronach inter-
netowych www.pawlowice.pl i www.oswiata.pawlowice.pl.

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013 

Wszystko, 
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Stypendia szkolne
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na podstawie przedłożonych faktur 
czy rachunków imiennych za zaku-
pione podręczniki, artykuły szkolne, 
pomoce dydaktyczne czy strój spor-
towy na zajęcia wychowania fizycz-
nego, zgodnie z wykazem wydatków 
określonym w stosownej uchwale 
Rady Gminy. 

W związku z powyższym przy-
pomina się rodzicom i uczniom, aby 
za wszelkie zakupy szkolne domagali 
się rachunków lub faktur imiennych.

Wnioski na stypendia należy skła-
dać w siedzibie OPS w Pawłowicach, 
ul. Górnicza 26 w godzinach pracy 
jednostki w terminie do 15 września 
2012 r., a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb spo-
łecznych – do 15 października.

OPS Pawłowice
ul. Górnicza 26

tel. 32/ 47 21 741

Internetowa platforma dostępna 
będzie pod adresem www.wrotapsz-
czynskie.pl.

Rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego wymusza na administracji 
publicznej świadczenie usług drogą 
elektroniczną oraz stworzenie do-
godnych warunków do rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. - Od-
powiedzią na to wyzwanie są właśnie 
e-wrota. Wprowadzone technologie 
informacyjne i komunikacyjne przy-
śpieszą przebieg informacji pomiędzy 
urzędami a jego klientami. Usługi 
elektroniczne będą dostępne w postaci 
kompletnej, aktualnej i interaktywnej 
informacji przez 24 godziny na dobę. 
Wiele spraw będzie można załatwić 
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Beneficjenci: Gmina Pawło-
wice – Lider projektu, Gmina 
Pszczyna, Gmina Goczałkowi-
ce-Zdrój, Gmina Suszec, Gmina 
Miedźna, Gmina Kobiór oraz 
Powiat Pszczyński.
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bez wychodzenia z domu.
Informacje będą lokalizowane na 

mapach powiatu pszczyńskiego, co 
umożliwi łatwe wyszukiwanie inte-
resujących mieszkańca miejsc wraz 
z prezentacją pełnej informacji o tym 
miejscu (np. jednostki administra-
cji publicznej, służby komunalne, 
posterunki policji, straż pożarna, 
pogotowie, biblioteki, muzea, poczta, 
parkingi, parki, przystanki auto-
busowe itp). Platforma www.wro-
tapszczynskie.pl. oferuje też usługi 
interaktywne w formie dwustronnej, 
czyli pozwala na komunikację osoby 
z niej korzystającej z danym urzę-
dem lub inną jednostką. Dzięki temu 
możliwe będzie np. wskazanie na 

mapie zauważonej nieprawidłowości, 
jak np. porzucony samochód, dziura  
w jezdni, dzikie wysypisko śmieci,  
a także ankietowanie mieszkańców 
na dany temat, wysyłanie poczty 
e-mail do urzędu czy rezerwacja 
biletów, boisk itp. Platforma www.
wrotapszczynskie.pl to miesjce, gdzie 
każdy mieszkaniec powiatu szybko  
i łatwo znajdzie potrzebne iformacje.  

1)Wyprawka szkolna – przeznaczona 
jest dla:

– uczniów klas I – IV szkoły pod-
stawowej,

– niepełnosprawnych uczniów 
(słabowidzących, niesłyszących, 
z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim, z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi; po-
siadających, orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego) klas IV-VI 
szkoły podstawowej, gimnazjum 
oraz szkoły  ponadgimnazjalnej,

– uczniów klasy I szkoły ponadgim-
nazjalnej.

2)Program stypendialny SZANSA – 
przeznaczony jest dla studentów 
i absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych. Wnioski są do po-

3)Program stypendialny MOTYWACJA 
– przeznaczony  jest dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Wnioski 
można pobrać ze stron interneto-
wych Urzędu Gminy lub Gminnego 
Zespołu Oświaty. Należy je skła-

Wnioski należy składać do dy-
rektora szkoły do 13 września 
- druki są do odbioru w szkole, 
do której uczeń będzie uczęszczał  
w roku szkolnym 2012/2013.

Kryterium dochodowe – wynosi 
504 zł netto na osobę dla uczniów 
klas I szkoły podstawowej, dla 
pozostałych uczniów jest to 351 zł 
netto na osobę. Kryterium dochodo-
we może być przekroczone w przy-
padku, gdy występuje szczególna 
sytuacja rodzinna, zgodnie z art.  
7 ustawy o pomocy społecznej. Ja-
kie są to sytuacje? Pomoc może być 

brania na stronie Urzędu Gminy 
lub Gminnego Zespołu Oświaty. 
Należy je składać do 30 września  
w Gminnym Zespole Oświaty. Wa-

runkiem otrzymania stypendium 
jest  dochód w wysokości 1125 zł 
na osobę w rodzinie. 

dać do 15 września w Gminnym 
Zespole Oświaty. Nie obowiązuje 
tutaj kryterium dochodowe, liczą się 
udokumentowane osiągnięcia w kon-
kursach i olimpiadach, które zwal-
niają z obowiązku przystąpienia do 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjal-

nego oraz egzaminu maturalnego, 
ogłoszonych przez Dyrektora CKE 
w Warszawie, wysokie osiągnięcia 
artystyczne w konkursach organi-
zowanych przez Centrum Edukacji 
Artystycznej oraz w konkursach 
FOX, Kangur, i Lwiątko.

Kancelaria Doradztwa Podatkowe-
go i Gospodarczego „ANNA” Sp. z o.o. 
z Jastrzębia Zdroju w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Kulturalno - Spo-
łecznym Karola Miarki w Pielgrzymo-
wicach stara się pozyskać dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego na organizację szkoleń 
dla mieszkańców. Projekt „Rozwój 

q����!@����B,�J����HF�'�/?��
Edukacji Warunkiem Zatrudnienia 
w Gminie Pawłowice” uzyskał pozy-
tywną ocenę 89 punktów. 

Organizowane w ramach projektu 
szkolenia będą bezpłatne, skierowane 
do mieszkańców gminy Pawłowice  
i będą realizowane na jej terenie. Pla-
nowany okres realizacji: od września 
2012 r. do marca 2013 r. Tematyka 
szkoleń to: podstawy księgowości 

oraz kadry i płace.
Z uwagi na oddolną inicjatywę 

projektu, są już zapisani uczestnicy, 
jednakże są jeszcze wolne miejsca. 
Wszystkich chętnych zachęcamy do 
kontaktu z Biurem Projektu, tel. 32 
4751643 (informacji udziela Małgo-
rzata Marek). We wrześniu na terenie 
gminy zostanie zorganizowane spo-
tkanie informacyjne. bs
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Uwaga!
Uczniowie niepełnosprawni 

posiadający orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego 
zamiast zaświadczenia o wy-
sokości dochodów do wniosku 
muszą dołączyć kopię orze-
czenia.  

udzielona osobom i rodzinom m.in. 
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności,  bezrobocia,  dłu-
gotrwałej lub ciężkiej choroby, 
niepełnosprawności i przemocy  
w rodzinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. 
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OSP Warszowice i GOK Pawłowice zapraszają na festyn 
strażacki, który odbędzie się przy remizie strażackiej w War-
szowicach. 

Concerto Luciano 
�,!��,���Q�J���EE<��,��

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 mieszan-
ka 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.
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2 września, godz. 15.00, 

Dom Ludowy Jarząbkowice 

KGW Jarząbkowice i GOK Pawłowice zapraszają na 
coroczny Festyn Dożynkowy, który odbędzie się 2 wrze-
śnia przy Domu Ludowym w Jarząbkowicach. Początek 
o godz. 15.00. W programie występ Kapeli B.A.R., zespół 
Jarząbkowianki, losowanie nagród i zabawa z zespołem 
PRIMA. 
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15 i 16 września, 
plac przy GOK w Pawłowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach po raz drugi orga-
nizuje przegląd śpiewaków i zespołów ludowych. Jego celem jest 
popularyzacja dorobku artystycznego zespołów oraz przekazy-
wanie młodemu pokoleniu tradycji różnych regionów Polski.

Zgłoszenia do 17 sierpnia przyjmowane są w biurze GOK 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67, tel. 32/ 4722 570.

15 września odbędą się przesłuchania zespołów śpiewaczych  
i solistów. Natomiast 16 września w trakcie „Festynu na zakoń-
czenie lata” odbędą się: wręczenie nagród, koncert laureatów oraz 
występ gościa specjalnego.

Zapisy do ligi futsalu
GKS Futsal Pawłowice informuje, że przyjmuje zapisy do Pawłowickiej Ligi Futsalu oraz do Młodzieżowej 

Ligi Futsalu (rocznik 1997 i młodsi) na sezon 2012/2013.
Zgłoszenia przyjmują: Jacek Braszkiewicz, tel. 785 520 363, e-mail: jack6410@o2.pl oraz Piotr Drobek, 

tel. 609 198 330, e-mail: piotrekde@op.pl. Termin zapisów upływa 31 sierpnia. Spotkanie organizacyjne 
odbędzie się we wrześniu.

Turniej dzikich drużyn 
31 sierpnia, godz. 16.00, boisko GOS

LKS Piast Pawłowice organizuje Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn w czterech kategoriach wiekowych: 
1) rocznik 2004-2002, 2) 2001- 1999, 3) 1998-1996, 4) 1995-1991. Rywalizacja odbędzie się na boisku 
sportowym o sztucznej nawierzchni przy ul. Świerczewskiego 16a w Pawłowicach (boisko treningowe GKS 
PNIÓWEK 74). Zapisy przyjmuje i informacji udziela Grzegorz Nogły, tel. 609540047, mgno@interia.pl.

Polska prapremiera musicalu 
„Tarzan” z muzyką i słowami Phila 
Collinsa została przygotowana przez 
Gliwicki Teatr Muzyczny we współ-
pracy z Domem Muzyki i Tańca  
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w Zabrzu. To jedno z największych 
musicalowych widowisk w do-
tychczasowej historii tego gatunku  
w Polsce. Znaleźć w „Tarzanie” moż-
na wszystko, co najlepsze: przebojo-

Do tej pory w cenie 10 zł (bilet 
normalny) i 7zł (bilet ulgowy) na 
basenie można było przebywać 70 
minut. Teraz ten czas zwiększa się aż 

^�B&�"��!�~!������
'�@�"��!A�"�?����#

��	E4	����
���"	)����	�����!���	*%����	
��-	�
�������	���:���	 ����	
�������	
��	��	����	����.

wą musicalową muzykę, zaskakujące 
efekty sceniczne, barwne kostiumy, 
ekwilibrystyczne popisy akrobatów, 
gimnastyków i utalentowanych 
młodych aktorów wyłonionych  
w ogólnopolskim castingu.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmują:
Anna Pławecka, tel. 608 122 383, 

Katarzyna Gizler, tel. 662 348 230, 
Czesław Lasek, tel. 505 60 90 82, 32 
47 23 481.

Ilość miejsc ograniczona.

Jak co roku, w pierwszym 
tygodniu września, w pływalni 
„Wodny Raj” będzie trwała przerwa 
technologiczna. Z basenu zostanie 
spuszczona woda, zostanie prze-
prowadzona konserwacja urządzeń 
oraz prace porządkowe. Po siedmiu 
dniach przerwy basen będzie znów 
dostępny dla pawłowiczan.  
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o 20 min, a cena pozostaje bez zmian! 
Oferta dotyczy wszystkich indywi-
dualnych biletów wstępu, niezależnie 
od dnia tygodnia i godziny!

godz. 15.00
• mecz piłkarski seniorzy kontra juniorzy,
• pokaz sprzętu wojskowego,
• improwizacja historyczno - pokazowa ostrzału artyleryjskiego 

z haubicy w wykonaniu Żorskiej Grupy Operacyjnej
godz. 16.00

• gry i zabawy dla dzieci,
• pokaz sprzętu strażackiego

godz. 18.00
• gwiazda festynu: kabaret „Noł Nejm”

godz. 19.00
• pokaz tresury psów

godz. 19.30 
• zabawa taneczna na świeżym powietrzu z zespołem „Kredyt”   

Program imprezy
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Zmiany w zbiórce odpadów 
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Wójt Gminy Pawłowice ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony  
w formie licytacji na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Warszowicach przy ul. 
Nad Młynką o powierzchni 864 m 
kw. za cenę wywoławczą 45.000 zł.

Nieruchomość położona jest  
w pobliżu drogi gminnej – ul. 

Konkurs skierowany jest do 
wszystkich tych, którzy mają  
w swoim otoczeniu małych mi-
lusińskich i pragną ich uwiecznić  
w kulinarnej scenerii. Chodzi  
o przedstawienie dziecka lub dzieci 
w trakcie przygotowywania jakiejś 
potrawy. Wybór miejsca wyko-
nania zdjęcia oraz rodzaj potrawy 
pozostawiony jest kreatywności 
uczestników. Chodzi jedynie o po-
wiązanie tematyki zdjęcia zarówno 
z dzieckiem, jak i kulinariami. 

Wybrane zdjęcia zostaną opubli-
kowane w Kalendarzu ”Przysmaki 
Smyka” na 2013 r. Każdy autor 
wybranego do kalendarza zdjęcia 
otrzyma upominek. 

Oprócz zdjęć, każdy uczestnik 
konkursu powinien przesłać także 

Przysmaki smyka 
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– twoja pociecha w kalendarzu

przepis kulinarny, na wybraną przez 
siebie potrawę. Przepis wraz ze zdję-
ciem znajdzie się w kalendarzu.

Regulamin konkurs znajduje się 
na stronie internetowej www.lgdzie-
miapszczynska.pl. Prace wraz z for-
mularzem zgłoszeniowym (ostatnia 
strona regulaminu) należy przesyłać  
do końca września.

Kryterium dochodowe upraw-
niające do świadczeń z pomocy 
społecznej nie było zmieniane od 
2006 r. Doszło do tego, że prawo do 
niej stracili nawet niektórzy żyjący 
poniżej minimum egzystencji (to mi-
nimum w 2011 r. wynosiło 500,68 
zł dla samotnie gospodarujących,  
a dla rodziny dwuosobowej 421 zł 
na osobę, zaś trzyosobowej - 442,99 
zł). Od 1 października do uzyskania 
pomocy społecznej będzie uprawniał 
dochód na osobę w rodzinie w wy-
sokości 456 zł (obecnie jest to 351 
zł). W przypadku osoby samotnie 
prowadzącej gospodarstwo domowe 
kryterium dochodowe ustalono na 
542 zł (aktualnie 477 zł).

Gdzie szukać pomocy?
Zgłaszamy się do ośrodka po-

Obecnie 

obowiązujące kwoty 

kwoty od 

1 października 2012r. 

kryterium dochodowe 

dla osoby samotnie gospodarującej
477 zł 542 zł

kryterium dochodowe 

dla osoby w rodzinie
351 zł / os. 456 zł / os.

maksymalna kwota zasiłku stałego 444 zł 529 zł

kwota dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego
207 zł 250 zł

Nowe kryteria dochodowe 
'���A�?J������?���"
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mocy społecznej w swoim miejscu 
zamieszkania. Zanim dostaniemy 
pieniądze, pracownik socjalny z OPS 
przeprowadzi rodzinny wywiad 
środowiskowy. Na jakie wsparcie 
można liczyć? Na pomoc pieniężną 
(zasiłki) i niepieniężną (typu: posiłki  
i produkty żywnościowe, odzież, 
opał, usługi opiekuńcze, terapia, 
praca, socjalna czy składki na ubez-
pieczenie społeczne).

Przepisy prawne można znaleźć 
w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 
2012r., w którym  opublikowano 
Rozporządzenie Rady Ministrów  
w sprawie zweryfikowanych kry-
teriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz.U. z dnia 17 lipca 
2012r., poz.823). 

Obecne i nowe kwoty obrazuje tabela.

Stawowej i drogi krajowej nr 81. 
Według miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego działka 
położona jest na terenach: symbol 
planu „24MN” - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się 15 paździer-
nika o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice przy ul. Zjednocze-

nia 67 (sala posiedzeń).
Szczegółowe warunki przetar-

gowe – regulamin, można odebrać  
w Referacie Gospodarki Przestrzen-
nej Geodezji i Mienia Urzędu Gminy 
Pawłowice. 

Osoba uprawniona do udzielania 
informacji: Tyberiusz Zawadzki – 
tel. 32/4756319.

Podatek należy wpłacać na konto 
Urzędu Gminy Pawłowice nr 49 8447 
0005 0000 0013 2000 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Pawłowicach lub  
u inkasenta.

Zapłaty podatku skutecznie doko-
nać może jedynie sam podatnik. Wyni-
ka to z faktu, że obowiązki podatkowe 
wynikające z ustaw mają charakter 
osobisty i nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie. Art. 60 Ordynacji 
podatkowej stanowi, że za termin 
dokonania zapłaty podatku uważa 
się w obrocie bezgotówkowym dzień 
obciążenia rachunku bankowego po-
datnika. Oznacza to, że nie jest dopusz-
czalna zapłata podatku z rachunku 

bankowego osoby trzeciej (np. dzieci 
za rodziców, z konta firmowego, itp.).

Informujemy ponadto, że od no-
wego roku każdy podatnik będzie 
miał przypisane indywidualne konto 
bankowe (podane w decyzji podatko-
wej), na które będzie uiszczał zapłatę 
podatku od nieruchomości, rolnego  
i leśnego. 

Celem rozgraniczenia zapłaty po-
datku od opłaty za użytkowanie 
wieczyste, osoby uiszczające opłatę za 
użytkowanie wieczyste będą również 
miały przypisane indywidualne konta 
bankowe, o numerze których zaintere-
sowani zostaną poinformowani.

Urząd Gminy Pawłowice
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Działka w Warszowicach

Praca w przedszkolu
Dyrekcja Publicznego Przedszko-

la w Pielgrzymowicach zatrudni 
nauczyciela wychowania przed-
szkolnego na zastępstwo na nowy 
rok szkolny. 

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe magister-

skie z przygotowaniem pedago-
gicznym – kierunek wychowanie 
przedszkolne. 

Wymagane dokumenty:
- podanie, 
- CV,
- dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje.
Oferty należy składać w Publicz-

nym Przedszkolu w Pielgrzymo-
wicach, ul. Karola Miarki 8, tel. 32 
47 23 141 w terminie od 16 do 30 
sierpnia w godzinach 8.00 – 13.00.

Urząd Gminy informuje rolników, 
że tylko do 31 sierpnia 2012 roku 
można składać wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego za II półrocze 
2012 roku za zakupiony olej napę-
dowy zużywany do produkcji rolnej. 
Zwrot akcyzy przysługuje rolnikom 
na podstawie faktur VAT dokumen-
tujących zakup oleju napędowego  
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 
2012 r. 
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Jednocześnie przypominamy, iż 
stawka zwrotu podatku akcyzowego 
na 2012 rok od oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej, 
wynosi 0,95 zł od zakupionego  
1 litra oleju. 

Pieniądze wypłacane będą w termi-
nie od 1 do 31 października 2012 r.  

Maksymalna kwota zwrotu po-
datku akcyzowego na 1 ha użytków 
rolnych w 2012 r. wynosi 81,70 zł.
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Opłata będzie uzależniona od tego mieszkańcy będą segregować swoje odpady i czy będą to robić sta-
rannie. Pamiętajmy, że koszty zbiórki i przetworzenia odpadów posegregowanych są o wiele mniejsze niż 
ponowna segregacja, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych. Dlatego już teraz 
przygotujmy się do prawidłowej segregacji odpadów. 

Jednym z rodzajów odpadów jakie najczęściej wytwarzamy jest papier, który segregujemy w workach 
i pojemnikach w kolorze niebieskim. 

Do worków na papier należy wrzucać:
książki, gazety, ulotki, katalogi, zeszyty,
torby papierowe, papier szkolny i biurowy,
opakowania z  kartonu i tektury,
wypłukane opakowania po mleku i sokach

Do worków na papier nie można wrzucać:
zabrudzonego i tłustego papieru np.: olejami lub asfaltami,
papieru połączonego z tworzywami sztucznymi,
worków po cemencie lub zaprawach,
kalek, tapet,
opakowań styropianowych,
pampersów i środków higieny osobistej.

Zanim wrzucimy papier usuńmy z niego wszystkie elementy z tworzyw sztucznych i metalu. Odpady 
muszą być zgniecione i czyste. Pamiętaj! Segreguj odpady, a wszyscy mniej zapłacimy.

Konsultacje dotyczą projektu 
uchwały Rady Gminy Pawłowice 
w sprawie zmian w Statucie Gminy 
Pawłowice. Projekt uchwały wraz 
ze Statutem Gminy jest dostępny na 
forum konsultacji społecznych www.
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pawlowice.pl lub www.projektyue.
pawlowice.pl. Konsultacje będą trwać 
od 14 sierpnia do 10 września 2012 
roku. Uwagi, propozycje prosimy 
składać w formie odpowiedzi do 
postu.
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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

Ambulatoryjną opiekę me-
dyczną lekarską i pielęgniar-
ską od poniedziałku do piątku 
w godzinach 18.00 do 8.00, so-
boty i niedziele (całodobowo), 
pozostałe dni wolne od pra-
cy (całodobowo) zabezpiecza: 
NZOZ HERMED, ul. Krasickiego 
21, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. 
(32) 47 599 63 oraz Miejskie Za-
�������	
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Całodobową opiekę wyjaz-
dową na terenie naszej gmi-
ny świadczy: Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Jastrzębiu - 
Zdroju, ul. Krasickiego 21, tel. 
alarmowy 999 lub (32) 47 190 
60.

Opieka medyczna

Telefondla 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 Refera-
tu 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 - fir-
ma HEKTOBLOK w Warszo-
wicach, ul. Cieszyńska 7, tel. 
32 47 23 869;  602 703 650 
(linie czynne 24 h). 

Zniszczenia mienia gminne-
go (przystanków, koszy itp.)  
w dniach wolnych od pracy 
należy zgłaszać pod następu-
jącymi numerami: 500 184 
717 (Wojciech Wiatrok), tel. 
500 184 713 (Florian Brud-
ny). 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 zgło-
szenia przyjmowane są przez 
policję pod numerem 32/ 449 
45 10.

KRONIKA POLICYJNA
telefon komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Dlatego policja apeluje - bądźmy ostroż-
ni, gdy nagle zadzwoni krewny i poprosi  
o pilną pożyczkę! Nie przekazujmy żad-
nych pieniędzy osobom, które telefonicznie 
podają się za członków rodziny lub proszą  
o przekazanie pieniędzy osobie pośredni-
czącej! 

Każdy, kto zetknie się z takim sposobem 
działania przestępców, powinien natych-
miast skontaktować się z najbliższą jednost-

Policja przypomina:
- będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki,
- nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj,
- jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, administracji, elektrowni czy ga-

zowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Ciebie kierowany. Jeśli nie 
masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok,

- jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu. Najlepiej, 
żeby towarzyszyli Ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny,

- nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów 
- każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty,

- nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej 
rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące,

- mając w domu pieniądze, schowaj je w miejscu trudno dostępnym,
- nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, nu-

merów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych, czy członkach 
rodziny. 

80

Nie daj się oszukać „wnuczkowi”
Oszuści podający się za krewnych i usiłujący pod byle pretek-
stem wyłudzić pieniądze od starszych osób są aktywni, również 

w naszym regionie. Kilka tygodni temu dwóch młodych mężczyzn 
próbowało w ten sposób wyłudzić 42 tys. zł. Na szczęście „dziadek” zorien-

tował się, że ma do czynienia z oszustami i mężczyźni zostali złapani.  

ką policji pod numer: 997 lub 112. Pamię-
tajmy, że szybkie powiadomienie policji 
przyczyni się do zatrzymania oszustów 
i przerwania ich przestępczej działalności.

Jednocześnie apelujemy do dzieci  
i młodzieży o przekazanie naszych rad 
starszym rodzicom, babciom i dziadkom, 
którzy często pozostają sami w domu,  
a przez to narażeni są na działanie oszu-
stów, domokrążców i innych przestępców.

Złapani na gorącym uczynku
26 lipca na ul. Zjednoczenia w Pawło-

wicach funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Pawłowicach zatrzymali dwóch miesz-
kańców Jastrzębia -Zdroju podczas próby 
sprzedaży elementów metalowych, które 
kilkanaście minut wcześniej skradli na tere-
nie prywatnej posesji.

Zniszczył samochody
Urwane lusterka, wycieraczki, kołpaki  

i anteny samochodowe – taki  obraz zo-

baczyły dwie mieszkanki Pawłowic, kiedy 
wróciły do swoich samochodów. Do wanda-
lizmu doszło 27 lipca na parkingu niestrze-
żonym przy ul. Górniczej w Pawłowicach.
Oszukany na portalu aukcyjnym 

30 lipca oficer dyżurny pawłowickiego 
komisariatu przyjął zgłoszenie od miesz-
kańca Golasowic w sprawie oszustwa na 
portalu aukcyjnym. Mężczyzna zakupił 25 
m kw. kamienia ozdobnego, ale nie otrzymał 
towaru ani zwrotu pieniędzy.      

Szkoła tuż, tuż!
DH „Pod Dębem” 

zaprasza na kiermasz szkolny, 
który odbędzie się 

w dniach 16,17 sierpnia.
Szeroki wybór artykułów 

szkolnych, nowości, 
atrakcyjne ceny (miłe upominki).

Ponadto zapraszamy do 
naszej kwiaciarni. 

Przy zakupach kwiatów ciętych 
udzielamy rabatu – 30 proc.

Zapraszamy!

tel. 32 472 31 50
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Odeszli

Samodzielne wakacje to dla kilku-
latka duże wydarzenie. Jeżeli jednak 
wyjazd zostanie dobrze zorganizo-
wany, to dziecko przywiezie do domu 
mnóstwo dobrych doświadczeń. Dla-
tego warto wysyłać dzieci na obozy, 
zwłaszcza sportowe, podczas których 
zajęcia sportowe przerywane są zaba-
wą i innymi atrakcjami. – Na takim 
obozie jest świetna zabawa, sprawdzeni 
koledzy i koleżanki, których łączy ta 
sama pasja. Warto jechać – zapewniają 
uczestnicy.

W tym roku obozy sportowe orga-
nizuje w naszej gminie sześć klubów 

Obozy sportowe, 
czyli wakacje z treningiem

sportowych. Połowa już się odbyła, 
a reszta planowana jest w drugiej 
połowie sierpnia.

Od 18 do 27 lipca na obóz do Po-
gorii, dzielnicy Dąbrowy Górniczej 
pojechało 13 zawodników UKS Budo 
Pawłowice. – Każdego dnia odbywały 
się trzy treningi po około 2 godziny 
– opowiada trener Leszek Kremiec. 
– Ćwiczenia przyniosły niesamowity 
efekt. W ciągu tych dziesięciu dni chłopcy 
nauczyli się tyle, ile w ciągu 3 miesięcy 
normalnych zajęć.

W tym samym czasie na obo-
zie przebywali również członkowie 

klubów z Wyr i Tychów. Trenerzy 
mieli więc okazję do podzielenia się 
doświadczeniami w szkoleniu dzieci  
i młodzieży, a karatecy do wspólnych 
treningów z zawodnikami z innych 
klubów. To bardzo ważne, bo we 
wrześniu czekają ich Mistrzostwa 
Polski w ju-jitsu.

Nagrodą za wysiłek wkładany  
w treningi były wyjazdy i atrakcje. 
Nasi zawodnicy pływali motorówką, 
a nawet 15-osobowym jachtem.

Na doskonalenie techniki pływac-
kiej postawili z kolei organizatorzy 
obozu pływackiego. Grupa składająca 

się z 45 pływaków UKS „Aquatica” 
spędziła aktywnie czas na obozie  
w Istebnej w ośrodku „Jaworzyna”. 
– Mieliśmy do swojej dyspozycji basen  
i salę gimnastyczną – opowiada Robert 
Gruca. – Dzieci trenowały na basenie 
dwie godziny dziennie oraz półtorej na 
sali gimnastycznej. Treningi miały na 
celu poprawienie techniki, nie były na-
stawione na wytrzymałość.

Uzupełnieniem programu były 
wycieczki w góry, ognisko oraz gry  
i zabawy na świeżym powietrzu.

Dzieci z Warszowic wzięły udział 
w tygodniowym obozie piłkarskim 
w Krościenku nad Dunajcem. Przez  
6 dni młodzi piłkarze UKS Warszowice 
ćwiczyli pod opieką instruktorów. 
Dodatkowo w czasie wolnym od zajęć 

programowych, chłopcy mieli dostęp  
i chętnie korzystali do późnych godzin 
wieczornych z boisk trawiastych 
i asfaltowych, znajdujących się na 
terenie obiektu noclegowego. - Dobra 
pogoda sprawiła, że odbyły się wszystkie 
zaplanowane treningi i program obozu 
zrealizowano w całości – przyznaje 
Marek Kret, trener. - Dodatkowo star-
sza grupa odbyła pieszą wycieczkę na 
Trzy Korony i oglądał okolicę z punktów 
widokowych na szczycie góry. W dniu 
powrotu do domu grupa skorzystała  
z kompleksu basenów znajdujących się  
w Białce Tatrzańskiej. Wakacyjne obo-
zy w drugiej połowie sierpnia organi-
zują także UKS Wojan Pawłowice oraz 
GUKS Gwarek Pawłowice. 

Sabina Bartecka 

W ostatnim czasie wielokrotnie 
słyszałam, że dzieci nie przejawiają za-
interesowania sportem, że większym 
powodzeniem od gier zespołowych 
cieszą się gry komputerowe, a telewi-
zja pozbawiła je chęci przebywania na 
świeżym powietrzu.

W naszej gminie tego nie widać. 
O zamiłowaniu dzieci do ruchu, do 
współzawodnictwa i sportowej walki, 
przekonałam się obserwując odbywa-
jące się na boisku treningowym GKS 
Pniówek zajęcia sportowe. 

Młodzi piłkarze Pniówka rozpoczęli 
treningi po miesięcznej przerwie. -  
Mieliśmy miesiąc odpoczynku, ale wzno-
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wiliśmy już ćwiczenia, żeby przygotować 
się do nowego sezonu – tłumaczy Dawid 
Oszek, trener trampkarzy młodszych. 
– Treningi odbywają się trzy razy w tygo-
dniu. Chłopcy nie mogli się ich doczekać. 
Cieszy mnie ich zapał i wola walki. I nikt 
mi nie powie, że dzieci nie lubią ruchu  
i współzawodnictwa, bo to nieprawda.

Drużyna trampkarzy w poprzed-
nim sezonie zajęła I miejsce w eli-
minacjach w rundzie jesiennej oraz 
III miejsce w grupie mistrzowskiej 
w rundzie wiosennej. Jednak to nie 
wynik jest najważniejszy, ale przede 
wszystkim radość, jaką daje kopanie 
piłki. – Syn goni za piłką od rana do wie-

czora. Gra po 12 godzin dziennie – śmieje 
się mama Gracjana Piotrowskiego, 
który przeszedł do pawłowickiego 
klubu z MOSiR Jastrzębie. Jego ulu-
bionym polskim piłkarzem jest Robert 
Lewandowski.

Kiedy pytam Dawida Gałuszkę o to, 
czy lubi wakacyjne treningi odpowia-
da: - A kto ich nie lubi? W żakach jest 
inaczej niż w maluchach. Jest trudniej. 
Bramkarze są zwinniejsi, a zawodnicy 
znają więcej trików – opowiada.

Chłopak razem z grupą 12 piłka-
rzy rocznika 2003 przeszedł właśnie 
do drużyny żaków pod opiekuńcze 
skrzydła Arkadiusza Przybyły. –  

Zachęcenie dzieci do uprawiania 
ćwiczeń fizycznych ma wielkie 
znaczenie w dalszym ich życiu. Je-
śli jako dziecko będziemy uprawiać 
jakiś sport, chęć jego uprawianie 
będziemy też przejawiać także  
w dorosłym życiu. Przecież nie od 
dziś wiadomo, że ruch to zdrowie 
albo inaczej: „Są lekarstwa, które 
można zastąpić ruchem, ruchu nie 
zastąpi się żadnym lekarstwem”. 

Ruch to 
zdrowie

W drużynie mamy 26 zawodników, więk-
szość z gminy Pawłowice. Ale lista nie 
jest zamknięta. W każdej chwili można 
przyjść, popatrzeć jak wygląda trening  
i do nas dołączyć – zachęca trener.

Wakacyjne zajęcia organizują także 
inne kluby sportowe: UKS Budo Paw-
łowice, LKS Piast oraz LKS „Strażak” 
Pielgrzymowice. bs
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