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Najlepsi nauczyciele
z nagrodami wójta

Kwiaty dla Karola Miarki
Wieńce w rocznicę urodzin znanego działacza społecznego.

Pierwszaki
Gminy
!
2012/2013

6-7
9

- Witam uczniów i naszych gości na nietypowej lekcji historii – mówił dyrektor szkoły Andrzej Pilis do osób zgromadzonych w auli
szkolnej. – Od Karola Miarki możemy uczyć się pracowitości i wszechstronności. Obszar jego działalności był tak rozległy, że stanowiłby
temat na niejedną lekcję. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza uroczystość
pozwoli nam pamiętać o najważniejszych sprawach, jak: historia,
patriotyzm i tradycja.
Zaprezentowany przez uczniów montaż słowno – muzyczny przypomniał postać Karola Miarki i jego twórczość. O tym

wybitnym działaczu społecznym mówił też Jarosław Mrożkiewicz –
nauczyciel historii z Jastrzębia – Zdroju. - Macie wspaniałego patrona.
Szanujcie go – zwrócił się do uczniów.
Od kilku lat w czasie uroczystości organizowanej z okazji urodzin
patrona przyznawana jest Nagroda „Karol”. Statuetkę otrzymuje
uczeń wyróżniający się w kontaktach z rówieśnikami, pracowity
i wszechstronny, które swoje codzienne obowiązki wykonuje z radością, szanuje język polski i wie, co to patriotyzm.
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Racje Gminne
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Budowa wielofunkcyjnego obiektu rozpoczęła się w połowie wakacji.
Teraz została zakończona. Inwestycja w całości została sfinansowana
przez gminę Pawłowice. Firma
Monobet z Tychów wybudowała
kompleks sportowy składający się
z wielofunkcyjnego boiska, bieżni
i skoczni w dal.
Boisko wielofunkcyjne ma 20x40
m, pozwala na grę w siatkówkę,
koszykówkę i piłkę ręczną. Jest też
miejsce do uprawiania lekkoatletyki. W skład kompleksu sportowego
wchodzi bieżnia na kształt koła wraz
z odcinkiem prostym do biegu na
50 m oraz skocznia do skoku w dal.
Nawierzchnia tego sportowego kompleksu została wykonana
z poliuretanu. Ten materiał został
w naszej gminie zastosowany po raz
pierwszy. Uczniowie są zachwyceni.

– Nawierzchnia jest miękka i elastyczna, w czasie deszczu nie jest tak ślisko
jak na murawie – chwali gimnazjalista
Mateusz Kiełkowski.
Nowy kompleks sportowy został oświetlony oraz wyposażony
w trybuny, które będą służyć także
kibicom klubu piłkarskiego. Przygo-

towano dla nich 60 miejsc.
Obiekt podoba się uczniom. –
Robi wrażenie. W końcu mamy gdzie
ćwiczyć – mówili gimnazjaliści
w czasie pierwszej lekcji wychowania
fizycznego na nowym boisku. – Super, rewelacja, ale miękko – krzyczeli.
- Nie ukrywam, że bardzo na tę inwestycję liczyliśmy – mówi dyrektor
Szkoły Podstawowej Andrzej Pilis.
– Do tej pory uczniowie nie mieli gdzie
ćwiczyć, bo nasze stare boisko było już
bardo zniszczone. Po deszczu tworzyły
się na nim zalewiska wody. Teraz nie
mamy już takiego problemu. Specjalnie
poszedłem zobaczyć, jak prezentuje się
nasze boisko po ulewie. I było lepiej
niż na Stadionie Narodowym, gdzie
z powodu deszczu odwołano mecz Polski
i Anglii.
W ramach inwestycji zagospodarowano również teren wokół boiska.
Prace kosztowały prawie 600 tys.
zł. i zostały dofinansowane w wysokości 400 tys. zł z Europejskiego
Funduszu Rybackiego. bs

Nowa nawierzchnia
na ul. Piekucz
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Wąska i kręta droga, wykonana
z czerwonego łupka, zyskała nawierzchnię z asfaltu. Wyremontowany został odcinek o długości 250

metrów. Prace kosztowały 145 tys.
zł i były wykonywane przez firmę
„Skanska”.
Sabina Bartecka
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Ulica Gajowa jest w złym stanie.
Nawierzchnia jest bardzo nierówna,
a w licznych dziurach po opadach
deszczu zalega woda. Gmina postanowiła przeprowadzić jej remont. Pojawił się jednak problem z własnością
gruntu. Z tego powodu niemożliwa
jest gruntowna naprawa wraz z
wymianą podbudowy i wykonaniem
odwodnienia. Na razie zrealizowane

zostaną prace interwencyjne polegające na powierzchniowym utrwaleniu
jezdni emulsją asfaltową i grysami.
– Dwie warstwy emulsji i dwie grysu
– tłumaczy Tomasz Szatkowski, pracownik Urzędu Gminy. – To wystarczy, aby zalepić dziury i zdecydowanie
poprawić komfort jazdy.
Prace wykonuje firma „Goraus”
z Warszowic. bs
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Nowy chodnik przy
ul. Zjednoczenia
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w znajdujący się poniżej dom. Dlatego mieszkańcy proszą o zabudowanie metalowych osłon, na całej
długości chodnika, tzn. od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do
ul. Stawowej. Stanowią one lepsze
zabezpieczenie.
- Wielokrotnie interweniowaliśmy
w tej sprawie, ale na nic się to zdało –
mówi sołtys. – Gdyby to zależało od
Gminy już dawno łańcuszków by nie
było. A tak jesteśmy skazani na decyzję
urzędników z Katowic, którzy nie są

świadomi zagrożenia. Chodnikiem, przy
którym znajdują się łańcuchy, chodzą
głównie dzieci i młodzież. Nie chcemy
czekać, aż dojdzie do nieszczęścia.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców, Urząd Gminy wysłał
pismo w tej sprawie do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Musimy być jednak świadomi tego, że w wielu miejscach
przy drodze krajowej sytuacja jest
jeszcze gorsza i brakuje nie tylko
barierek, ale także chodników. bs
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200 tys. zł kosztowało wykonanie
nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej
w Jarząbkowicach. Firma „Skanska”
ułożyła warstwy asfaltu, wykonała
pobocza i zjazdy. Remontowany był
odcinek od drogi wojewódzkiej do
kościoła w Golasowicach. bs
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- Te łańcuchy ciągle są niszczone. Co chwila zrywa je jakieś auto
– mówi sołtys Warszowic Andrzej
Szaweł. – Kilka tygodni temu znowu wjechał w nie samochód. Minutę wcześniej chodnikiem szedł ojciec
z dzieckiem. Nawet nie chcę myśleć, co
by się stało, gdyby szli trochę później.
Innym razem rozpędzone auto uderzyło w znajdujące się bliżej skrzyżowania metalowe barierki. Gdyby
kierowca uderzył jednak w łańcuchy, auto wjechałoby z pewnością
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Budowany jest chodnik na odcinku ponad 470 metrów, od zatoki
autobusowej przy ośrodku zdrowia
do wiaduktu. Inwestycja obejmuje
budowę kanalizacji deszczowej oraz
przejścia dla pieszych.
Wykonawcą robót jest firma
Diego z Wisły Małej. Łączna wartość zadania wynosi: 305 tys. zł.
Inwestycja jest finansowana przez
Powiat Pszczyński (właściciela drogi)
i Gminę Pawłowice w wysokości 50
proc. Prace rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do połowy listopada.
Przypomnijmy, że w poprzednich
latach został przebudowany chodnik
po obydwu stronach ulicy Zjednoczenia od ronda do ul. Nowej. Teraz
trwa 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
dokumentacji projektowej. W planach na kolejne lata jest budowa
ścieżki pieszo-rowerowej oddzielonej
od jezdni pasem zieleni.
Sabina Bartecka
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O podatkach
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Rada Gminy, w drodze uchwały,
określa co roku wysokość stawek
podatku od nieruchomości. Stawki obowiązujące w danym roku
podatkowym ulegają za każdym
razem zmianie w zależności od
stopnia inflacji. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych
w I półroczu 2012r. wynosił 4 proc.
O tyle też wzrosły stawki podatku
w naszej gminie na przyszły rok.
Nowe stawki w uchwale obok.

Wymogi
dla przedsiębiorcy
Rada Gminy zobowiązana jest
do określenia w drodze uchwały
wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
W uchwale czytamy, że przedsiębiorca taki powinien przede wszystkim posiadać odpowiednie zaplecze
techniczno-biurowe, posiadać co
najmniej jeden pojazd asenizacyjny,
który powinien być myty i dezynfekowany przynajmniej raz na
tydzień.

Ile obwodów głosowania?
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Następna uchwała dotyczyła
podziału gminy Pawłowice na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011
r. – Kodeks wyborczy wprowadza
tzw. jednomandatowe okręgi wyborcze, co oznacza, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru
rady w gminie niebędącej miastem
na prawach powiatu wybiera się

1 radnego. W ślad za nowym podziałem gminy na okręgi wyborcze
idzie ustalenie na nowo granic stałych obwodów głosowania.
Teren naszej gminy został podzielony na 16 stałych obwodów
głosowania. Każdy obejmuje od
ponad 500 do 1200 mieszkańców.

Współpraca
z organizacjami
Uchwalono program współpracy
na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działającymi na
terenie gminy Pawłowice. Taki program uchwalany jest co roku i ma
za zadanie zwiększyć aktywność
społeczną mieszkańców i służyć lepszemu zaspakajaniu ich potrzeb. Na
jego mocy Gmina będzie realizowała
zadania publiczne we współpracy
z organizacjami. Dofinansowane
zostaną m.in. kursy, warsztaty,
zajęcia, kolonie i obozy dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, zajęcia
i turnieje sportowe, ale również działania z zakresu edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowego stylu życia oraz
rozwijania umiejętności przedszkolaków. Organizacja, chcąca pozyskać pieniądze na jedne z tych zajęć,
musi złożyć wniosek i wziąć udział
w konkursie, organizowanym przez
Urząd Gminy.
Program współpracy Gminy
Pawłowice z organizacjami pozarządowymi podlegał konsultacjom
społecznym. Zostały one przeprowadzone w formie elektronicznej
w okresie od 16 do 22 października
2012 roku. bs

Zmiany w policji
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1 listopada nadkomisarz Piotr
Sołtysik zostanie komendantem Komisariatu Policji w Kobiernicach. Jego
następca zostanie wybrany w drodze

UCHWAŁA NR XXI/260/2012 RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala:
§ 1. Określić roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Pawłowice:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,86 zł od 1 m kw.
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,33 zł
od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację
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Mieszkańcy domów w Warszowicach i Pawłowicach, położonych
najbliżej drogi wojewódzkiej nr 81,
nie mogą spać spokojnie. Tuż pod
oknami po ruchliwej trasie 24 godziny na dobę mkną cysterny, tiry,

ciężarówki i zwykłe auta osobowe.
- Ruch jest ogromny, a hałas powodowany przez przejeżdżające pojazdy
bardzo uciążliwy – przyznaje sołtys
Grzegorz Cyrulik, któremu dobrze
znany jest ten problem, bo sam

konkursu.
Kobiernice to gmina w powiecie
bielskim, która jest prawie dwukrotnie większa od Pawłowic, dlatego też

należy w przeniesieniu dopatrywać
się nagrody.
Większość policjantów, z którymi rozmawialiśmy po ogłoszeniu
informacji o awansie komendanta,
przyznawała, że to jeden z lepszych
szefów policji. - Wyważony, spokojny
facet. Surowy, jeśli trzeba kogoś postawić
do pionu, ale i niebojący się pochwalić
tych, którzy zrobili coś ponadprzeciętnego.
W Pawłowicach pracę Piotra Sołtysika bardzo sobie chwalą. Podwładni, ale i urzędnicy mają o nim
jak najlepszą opinię. Dlatego podczas
ostatniej sesji wójt gminy Damian
Galusek oraz przewodniczący Rady
Gminy Franciszek Dziendziel wręczyli
komendantowi list gratulacyjny oraz
podziękowali mu za dotychczasową
pracę, życząc powodzenia w nowej.
Sabina Bartecka

mieszka przy DK - 81 – Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do mnie
o budowę ekranów akustycznych. Chcą
mieć chociaż trochę spokoju.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada

pożytku publicznego – 0,26 zł od
1 m kw. powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków
pod symbolem „dr” – 0,05 zł od
1 m kw. powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 21,57 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,65 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statu-

za ewentualną budowę ekranów,
do tej pory nie chciała przystąpić
do realizacji inwestycji, tłumacząc
się brakiem odpowiednich środków.
Coś się jednak zmieniło, bo na
ostatnim spotkaniu w Urzędzie
Gminy, wójt otrzymał zapewnienie
od przedstawiciela, że inwestycja
może zostać zrealizowana, jeżeli
będzie taka wola mieszkańców. –
Ekrany mogłyby powstać na odcinku
od ul. Stawowej w Warszowicach do
ul. Wyzwolenia w Pawłowicach –
wyjaśnia wójt. – Jeżeli będzie zgoda
mieszkańców, będziemy również wnioskować o zabudowanie ekranów na
dalszym odcinku.
Na razie rozesłane zostały do
mieszkańców ankiety z zapytaniem
o ich zdanie. W listopadzie planowane są spotkania mieszkańców
i przedstawicieli Urzędu Gminy.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że budowa ekranów budzi dużo kontrowersji
i ma swoich zarówno zwolenników, jak
i przeciwników. Chcemy poznać opinie
mieszkańców, zanim zaczniemy reali-

towej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,66
zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej;
3) od budowli – 2 proc. ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Pawłowice,
który jej treść poda do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy i w prasie
lokalnej „Racje Gminne”.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr
XI/131/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 października 2011r.
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r..

zować inwestycję – podkreśla wójt.
W czasie spotkania w Urzędzie
Gminy poruszono również inny
ważny dla mieszkańców temat – budowy dróg gospodarczych. – Obecnie
przygotowywane jest porozumienie
między Gminą Pawłowice a Generalną
Dyrekcją o przejęcie terenu pod budowę dróg zbiorczych. W chwili obecnej
znajdują się one w pasie drogowym
DK – 81 i konieczne jest przekazanie
terenu, aby Gmina mogła rozpocząć inwestycję – wyjaśnia Krystyna Batko,
kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy.
Po zawarciu porozumienia, nastąpi wydzielenie terenu, a następnie zostanie opracowany projekt
i będzie można zlecić wykonawstwo. W pierwszym etapie droga
gospodarcza zostanie wybudowana
od ul. Kościelnej do ul. Szybowej
w Warszowicach, natomiast w kolejnym od ul. Szybowej do źródełka
i następnie do drogi wojewódzkiej do
Pszczyny. bs

Racje Gminne
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P.P.U.H. ALSA s.c. E. W. Ziebura
ul. Szkolna 23
Krzyżowice
tel. 32 472 36 21
e-mail: alsa@alsa.com.pl

sterowane numerycznie (CNC),
dzięki czemu wyroby są lepszej
jakości, a wydajność pracy uległa
zwiększeniu. Procesy produkcyjne
wspomagane są przez nowoczesne
oprogramowania SolidWorks i
Edgecam. Od 1999 roku firma posiada wdrożony System Jakości ISO
9001:2009.
A co w dziedzinie kowalstwa
artystycznego? – Pozostaje tradycyjne kucie, a więc przede wszystkim
praca ręczna, choć wspomagana specjalistycznymi maszynami produkcji
niemieckiej - wyjaśnia. Firma z Krzy-

żowic nadal wykonuje ogrodzenia,
balustrady, meble kute, ale, jak podkreśla właściciel, dla klientów, dla
których liczy się przede wszystkim
jakość i dobry smak. - Coraz więcej
mamy zleceń na wyroby jednostkowe.
Jesteśmy wykonawcą kałamarza, który
upiększa park w Pawłowicach. Ostatnią naszą ciekawą pracą jest korona
(zwieńczona dwoma orłami trzymającymi krzyż) na figurze Chrystusa Króla
w Kalnej. Sama korona mierzy 1,45 m
wysokości, a figura Chrystusa Króla aż
6 m - opowiada.
Ale firma to przede wszystkim lu-
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Zakład Tapicerski
Czesław Kuboszek
ul. Wesoła 19
Pawłowice
tel. 798 038 548

zdj. archiwum

Firma nadal się rozwija. Obecnie
działa w dwóch obszarach. Jest to
obok kowalstwa artystycznego produkcja urządzeń dźwignicowych
i konstrukcji stalowych. - Odbiorcami
naszych urządzeń i części maszyn są
zarówno firmy krajowe jak i międzynarodowe koncerny, szczególnie koksownie, elektrownie, huty – mówi właściciel Wojciech Ziebura. - Świadczymy
również dla nich usługi w zakresie
obróbki skrawaniem.
I tu nastąpiły największe zmiany.
Firma rozpoczęła proces wymiany
parku maszynowego na maszyny

dzie. Załogę stanowią w większości
pracownicy z długoletnim stażem,
wysoko wykwalifikowani. Nie boją
się żadnych wyzwań i nowych projektów. Pracują na nowoczesnych
maszynach samodzielnie je programując i stale się rozwijają.
- Pracujemy w warunkach ciągłej

konkurencji i stale musimy się dopasowywać do warunków rynkowych. Jednakże to nie konkurencja jest naszym
problemem, ale szkody górnicze, które
nasilają się w ostatnim czasie i stają
się realnym zagrożeniem dla funkcjonowania naszej firmy w obecnym miejscu
– zaznacza właściciel.

i proszą o ich naprawę - mówi.
Zapotrzebowanie na usługi tapicerskie z roku na rok jest coraz większe, także ze względu na branżę motoryzacyjną. – Naprawiam podsufitki,
wymieniam tapicerkę na siedzeniach
w samochodach – opowiada. – Zdarzyło mi się również naprawiać skórzane
siodło końskie. To była misterna, ręczna

robota.
Pawłowiczanin pracuje na stuletniej maszynie firmy Singer. – Kupiłem
ją w 1978 roku od tapicera z Warszowic. Już wtedy było widać, że ma za
sobą wiele lat pracy, ale ja się do niej
przyzwyczaiłem i nie chcę innej. Na
tej szyje mi się wyjątkowo dobrze. Jest
niezawodna – przyznaje. bs
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szkoły. Jednak przez 25 lat pracę
tapicera łączył z zatrudnieniem w
kopalni. Teraz jest już na emeryturze
może więc poświęcić się swojej pasji.
Bo tapicerstwo nadal sprawia mu
wiele radości. – Wymiana tapicerki,
naprawa zniszczonych elementów pozwala zachować piękno starych mebli
– mówi. – Najbardziej boli mnie, że
ludzie wyrzucają dobre, solidne meble,
a w zamian kupują nowe, ale dużo gorszej jakości. Jak się taki mebel rozbierze,
to aż się chce płakać. Drewna nie ma
w im wcale, sama sklejka i płyty wiórowe.
Coraz więcej jednak osób chce
mieć oryginalne meble, których nie
znajdzie się w sklepie. – Do wyboru jest 500 wzorów. Można dostać
zawrotu głowy – śmieje się. – Mam
w warsztacie próbniki, ale jak ktoś chce

zobaczyć większy kawałek materiału,
to wysyłam go do hurtowni. Po takim
wyjeździe małżonkowie często wracają skłóceni, bo każdemu co innego się
podoba. Zawsze jednak dochodzą do
porozumienia.
Jakie obicia wybierane są najczęściej. – Przez te lata były różne mody.
Najpierw były to materiały elastyczne –
jak udało się dostać jedną rolkę, to szyło
się wszystkim i nikt nie wymyślał. Teraz
wybór jest ogromny i przez to trudniej
się zdecydować. Jednak zauważyłem, że
klienci stawiają na klasykę, na coś, co
się szybko nie znudzi - szukają raczej
jednobarwnych wzorów.
Wraca też trend na tradycyjne, eleganckie i wygodne meble, nawiązujące do stylowych wzorców angielskich. – Coraz częściej ludzie przynoszą
wyciągnięte ze strychu fotele i krzesła

zdj. Jacek Bielenin

Gdy wydawało się, że tapicerstwo
powoli staje się zawodem wymierającym, odżyła potrzeba na ręcznie
robione krzesła, sofy czy komplety
do salonu. – Nie narzekam na brak
pracy – przyznaje Czesław Kuboszek,
który od ponad 20 lat prowadzi zakład tapicerski w Pawłowicach.
Warsztat założył w 1991 roku,
przeznaczając na niego pomieszczenie
we własnym domu. – Dlaczego zostałem tapicerem? – Jako dziecko często
zaglądałem po szkole do warsztatu tapicerskiego w Warszowicach. Spodobała
mi się praca tapicera. Postanowiłem
w tym kierunku się kształcić. Ukończyłem szkołę zawodową, a doświadczenie
zdobyłem w Wojewódzkiej Spółdzielni
Pracy w Rybniku.
Swój własny warsztat zaczął
prowadzić zaraz po ukończeniu

Wręczono Złote Laury Przewodniczącego Rady i Starosty Pszczyńskiego dla Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego. Zgłoszeń było 16, nominacji siedem, a nagrodzonych jest czterech.
Złoty Laur w kategorii „handel” odebrał Czesław Goszyc, właściciel Hurtowni Materiałów Budowlanych z Pawłowic.
W kategorii „usługi” Złotym Laurem nagrodzono Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny „Silesia-Med” w Grzawie.
W kategorii „produkcja” Złoty Laur otrzymali właściciele Przedsiębiorstwa Budowlanego „Molbud” z Goczałkowic-Zdroju. Laur specjalny
w kategorii „rolnictwo” przyznano Gospodarstwu Szkółkarskiemu „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju.
Gala wręczenia Złotych Laurów odbyła się 27 września w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Nagrodzeni i zaproszeni goście
wysłuchali koncertu Grzegorza Turnaua.
Więcej o nagrodzonej firmie w kolejnym wydaniu gazety. bs
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Kwiaty dla Karola Miarki
cd. ze strony 1
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W przyszłości chciałbym zostać lekarzem
lub farmaceutą.
Piotrek odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych i jest bardzo
skromnym i chętnym do pomocy
chłopcem.
Zwieńczeniem obchodów Dnia
Patrona był przemarsz wszystkich
uczniów i nauczycieli pod pamiątkową tablicę znajdującą się na budynku
przedszkola, gdzie zapalono znicz
i złożono kwiaty.

Z okazji rocznicy urodzin Karola
Miarki, 22 października niezwykły
koncert zorganizowało również Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne
Karola Miarki. W wypełnionej po
brzegi auli wystąpiło Trio Con Brio.
Mistrzowie harmonijek ustnych zostali entuzjastycznie przyjęci przez
publiczność. Koncert był wielką
atrakcją dla melomanów, miłośników
harmonijki i ludzi otwartych na nowe
muzyczne doświadczenia. bs
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Najlepsi nauczyciele
z nagrodami wójta
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Uhonorowano 18 nauczycieli szkół
i przedszkoli za szczególne osiągnięcia,
m.in. w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz działalności pozaszkolnej.
- Oświata jest jednym z najważniejszych
zadań samorządu – mówił wójt podczas
okolicznościowego wystąpienia. –
Przedmiotem naszej troski są sprawy materialne związane z wyglądem budynków
szkolnych, budową boisk i placów zabaw,
doposażeniem szkół, ale nie mniej ważny
jest rozwój intelektualny uczniów, pasje

i zainteresowania młodych ludzi oraz
właściwe wynagradzanie pracowników
oświaty.
Nagrody finansowe otrzymały
osoby, które wyróżniają się najwyższą
oceną pracy i znacznymi osiągnięciami. Wybrano je spośród kandydatur
zgłoszonych przez dyrektorów szkół
oraz w przypadku dyrektorów – były
to osoby wskazane przez wójta.
12 października wójt zaprosił pedagogów na uroczyste obchody ich święta do sali gimnastycznej Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Pawłowicach. Były
życzenia, podziękowania, kwiaty.
- Życzę wam, zdolnych i spokojnych
uczniów, pogodnych rodziców oraz
satysfakcji finansowej z wykonywania
trudnego i odpowiedzialnego zawodu zwracał się do nauczycieli wójt.
Dyplomy i podziękowania wręczono wszystkim dyrektorom szkół
i przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy, natomiast Nagrody
Wójta Gminy otrzymało 15 pedagogów i 3 dyrektorów. bs
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- O konkursie dowiedzieliśmy się od
naszej nauczycielki, Marty Florkiewicz
– Borkowskiej, z którą realizowaliśmy
wcześniej inne projekty – opowiadają gimnazjaliści z Pielgrzymowic:
Agnieszka Kajzerek, Hanna Holeksa
i Jakub Bazgier.
Konkurs polega na stworzeniu
bloga, który będzie informował
o przemianach zachodzących w danej miejscowości dzięki pieniądzom
pozyskanym z Unii Europejskiej.
– Przez 6 tygodni musimy dodać co
najmniej 18 postów, czyli 3 na tydzień
– opowiadają gimnazjaliści.
Uczniowie umieszczają na blogu
artykuły, filmy, prezentacje, wywiady (m.in. z wójtem gminy Damianem Galuskiem, Wioletą Strządałą
i Mariuszem Owczarkiem z Urzędu
Gminy). - PM na wesoło to zakładka,
w której zamieszczamy nasze zabawne chwile nagrane podczas zmagań
z projektem - wyjaśniają. – PM News to
cotygodniowe wiadomości prezentujące
wydarzenia z całej gminy – taki odpowiednik „Wiadomości” telewizyjnych.
Każdy z uczestników projektu
ma w nim inne zadanie. Agnieszka
przeprowadza wywiady, prowadzi
rozmowy oraz pisze artykuły. Mówi
o sobie: Jestem szalona i zwariowana. Hania zajmuje się wszystkimi
sprawami związanymi z interaktywnymi narzędziami. - Z charakteru
jestem osobą bardzo miłą, odważną,

umiem jednak postawić na swoim –
pisze o sobie na blogu.
Rolą Kuby są sprawy techniczne, czyli m.in. prowadzenie bloga
i umieszczanie postów. - Lubię słuchać muzyki, interesuje mnie język angielski, grafika komputerowa i ogólnie
informatyka – mówi.
Na bloga stworzonego przez
gimnazjalistów zajrzało już ponad
4 tysiące osób. – Otrzymujemy listy
z pochwałami od nauczycieli z całej
Polski – przyznają uczniowie. – Pracy
jest sporo. Żeby zebrać materiał musimy
jeździć po całej gminie, ale prowadzenie
bloga daje nam dużo radości.
Żeby urozmaicić stronę, zamieszczają na niej ankiety oraz konkursy.
Jeden z nich polegał na wykonaniu
zdjęcia miejsca, które zmieniło się
w związku z pozyskaniem funduszy
europejskich. – Jestem z nich dumna
i trzymam za nich kciuki – mówi
Marta Florkiewicz – Borkowska,
opiekunka projektu.
Jury oceniać będzie posty, wygląd
bloga, liczbę osób, które odwiedziły
bloga oraz aktywność i pomysłowość twórców. Tworzenia bloga
tak wciągnęło gimnazjalistów, że
zamierzają jego prowadzenie kontynuować także po zakończeniu
konkursu. Blog można znaleźć na
stronie www.pawlowickiemetamorfozy.blogspot.com.
Sabina Bartecka

Lista wyróżnionych
Danuta Brandys – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pawłowicach
Helena Musioł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pawłowicach
Joanna Czajkowska – Wadas - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach
Iwona Cholewa – Szkoła Podstawowa w Warszowicach
Anna Boruta – Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach
Katarzyna Malec – Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach
Norbert Mosioł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach
Izabela Król – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach
Marek Koziński – Zespól Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
Teresa Panek – Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie
Agnieszka Goraus – Szkoła Podstawowa w Golasowicach
Marta Florkiewicz – Borkowska – Publiczne Gimnazjum nr 3
w Pielgrzymowicach
Elżbieta Drozdziok – Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach
Ilona Pustelnik – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach
Lidia Duch – Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach
Jacek Kowol – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
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Piotr Wieszołek – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3
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w Pielgrzymowicach
Andrzej Pilis – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach
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Do nagrody nominowanych było
ośmioro uczniów: Jacek Czyż, Natalia Herman, Agata Lebioda, Piotr
Lenkowiec, Katarzyna Piwko, Sandra
Szewczyk, Amelia Tucka i Szymon
Wojakowski. Nagrodę „Karol 2012”
w tym roku otrzymał Piotr Lenkowiec, uczeń I klasy gimnazjum. – Nie
spodziewałem się wygranej, ale bardzo się
z niej cieszę. Ale będzie radość w domu –
mówił tuż po ogłoszeniu wyników. Lubię matematykę, język polski i historię.
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Uczniowie klasy I B Szkoły Podst
awowej nr 2 w Pawłowicach z wych
owawczynią Iwoną
Bochnak. W pierwszym rzędzie od
góry stoją: Patryk Drabik, Paweł
Wojciechowski, Mateusz
Heda, Karol Kupisz, Natalia Pytla
k, Oliwia Mężyk, Martyna Jagiel
ska, Aleksandra Kudła.
W dolnym rzędzie: Olivier Gaj,
Jakub Tokarczyk, Olaf Wawrzycz
ek, Filip Wawrzyczek,
Magdalena Ziebura, Iliana Hałac
zkiewicz, Patryk Stachowski, Adam
Woliński. Nieobecna
Dominika Jabłońska.
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a, Justyna Tur, Am
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Gogol, Zuzanna Szc
zepańska i Daniel
Kościelny.
Wychowawczyni
Krystyna Góralska.
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lia
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ławeczce: Oliwer Szw
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Wanessa Wacławik, na
Fole
, Olivia
Burek, Norbert Fydrych
Sara Klejnot, Gracjan

Klasa I A Szkoły Podstawowej nr
1 w Pawłowicach z wychowawczyni
ą Haliną Gażą i dyrektor
Bożeną Herman. W górnym rzędz
ie (od lewej) stoją: Igor Łukasik,
Emilia Kotowska, Szymon
Głowala, Jerzy Ficek, Anna Lipus
, w środkowym rzędzie: Aron
Spyra, Kamil Kotas, Michał
Polak, Natalia Wiek, Tymoteusz Urban
iak, Adam Stanieczko, na ławce siedzą
: Wiktoria Iskrzycka,
Karol Salamon, Nadia Drożdż, Wikto
r Grudzka, Jasmina Peitz, Łukasz
Pietrzyk, Grzegorz Gajda.
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Uczniowie klasy
I Szkoły Podsta
wowej w Golas
Goraus i dyrekt
owicach z wycho
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Jesienne spotkanie emerytów
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Pawłowice zaprasza na Jesienne Spotkanie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie
się w sali widowiskowej GOK.
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Przybyłych gości przywitał prezes Marian Kiełkowski. Życząc im
zdrowia, energii, witalności i optymizmu, zaprosił najpierw do wyborów,
a później do wspólnego biesiadowania.
Pan Marian szefuje tej prężnej
pielgrzymowickiej organizacji od
prawie 6 lat. Objął swoje stanowisko
w 2006 roku, kiedy z prowadzenia
koła zrezygnował Jerzy Rogus. Swoje
obowiązki wykonywał należycie,
czego dowodem było udzielone mu
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Uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu postanowili
przerobić niepotrzebne stroje, a efekty pracy zaprezentować na specjalnej wystawie, którą będzie można oglądać w dniach 9-30 listopada.
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Warszowic i GOK Pawłowice
zapraszają na jesienną biesiadę. W programie: występ kabareciarza
Zbigniewa Cieślika, zabawa taneczna z zespołem KREDYT oraz ciepły
poczęstunek. Zapisy i informacje: Czesław Lasek, tel. 505609082.
f+v;
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KGW Pniówek i GOK Pawłowice zapraszają na jesienną biesiadę. Organizatorzy zapewniają ciepły poczęstunek, zabawę taneczną z zespołem EDEN oraz dodatkowe atrakcje. Informacje - Regina Budzińska
(tel. 509 329 827).

XI Gminne Dyktando
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Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na doroczne zmagania z ortografią. Do udziału w dyktandzie
można zgłosić się osobiście lub telefonicznie (32/ 47
21 036) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00. Regulamin
konkursu na www.gokpawlowice.hg.pl.

i całemu zarządowi jednogłośnie absolutorium. Pod kierunkiem Mariana
Kiełkowskiego zorganizowano 18
wieczorków tanecznych, 26 wycieczek oraz 6 spotkań wigilijnych (dla
osób angażujących się w działalność
koła poprzez gotowanie, sprzątanie,
roznoszenie ulotek). Przekazano prawie 200 paczek dla chorych członków
koła i 80-latków, z okazji urodzin.
W okresie sprawozdawczym przyjęto
41 nowych osób, a 10 wypisano z powodu niepłacenia składek. Koło liczy

Wygrali dwa keyboardy
zdj. archiwum
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Zapraszamy na kolejne przedstawienie dla dzieci,
w ramach cyklu „Wesołe Bajeczki”, w wykonaniu
Teatru Kwadryga z Bielska-Białej pt. „Szewczyk
Dratewka”. Zapraszamy dzieci od 3 lat. Dzieci wstęp wolny, rodzice
płacą 7 zł.

Wybory u emerytów
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Obecnie w szkole uczy się 30 dzieci
w wieku od 5 do 17 lat. Szkoła, która
znajduje się w salkach katechetycznych przy kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, uczy gry na

fortepianie, akordeonie, keyboardzie
i gitarze. Szkoła odniosła w tym roku
największy swój sukces, biorąc udział
w X Ogólnopolskim Festiwalu Szkół
Muzycznych Casio. Tegoroczny fe-
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KGW Jarząbkowice oraz GOK Pawłowice zapraszają na doroczną Biesiadę Śląską w Jarząbkowicach. W tym roku wszystkich uczestników
zabawy w biesiadne klimaty wprowadzi Krzysztof Zaręba, a do tańca
zaprosi zespół KREDYT. Ponadto organizatorzy zapewniają ciepłe
poczęstunki i dodatkowe atrakcje. Kontakt: Jadwiga Kiełkowska, tel.
32/47 23 312, 507 262 768.
f+ +<
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Stowarzyszenie KGW Pielgrzymowice oraz GOK
Pawłowice zapraszają na Biesiadę Andrzejkową. W programie: biesiada z zespołem „Wesoły
Masorz” oraz zabawa z zespołem „Avista”. Ponadto gry, zabawy
i konkursy z nagrodami. Informacje i zapisy u p. Janiny Barchańskiej
(tel. 32 4723138).
Cecyliada 2012
#G  "(%H(AA"+ 
Jak co roku wszystkie zespoły śpiewacze gminy Pawłowice spotkają się na wspólnej zabawie
z okazji św. Cecylii. Tegoroczna „Cecyliada”, której gospodarzem jest
zespół VIOLA z Golasowic, będzie wyjątkową podróżą muzyczną przez
poszczególne dekady XX wieku. Uroczystość rozpocznie się mszą św.
o godz. 16.00. Część artystyczna odbędzie się w Domu Ludowym.

8 Racje Gminne

zdj. archiwum GOK
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KGW Pawłowice, Rada Sołecka Pawłowic i GOK Pawłowice organizują
Biesiadę Rolniczą. Wystąpi kabareciarz Stefan Witkowski, a do tańca
przygrywać będzie zespól Duo Vocal & Sax. Na biesiadników czekają:
dobrze zaopatrzony bufet, konkursy z nagrodami i inne atrakcje.
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Ciągle się zdarza, że ludzie wstydzą się śląskiej
gwary i nie chcą „godać”. 17 października odbyło
się drugie spotkanie „Klubu Seniora”. Tym razem
poświęcone śląskiej kulturze i gwarze.
Gminny Ośrodek Kultury po raz drugi zaprosił
seniorów na spotkanie w wilii Reitzensteinów. Gościem specjalnym był Marek Szołtysek, historyk,
autor publikacji i książek w gwarze śląskiej. Autor
prezentował swoje książki, ale przede wszystkim
opowiadał o śląskich zwyczajach. Słuchało go
ponad 50 osób. – Ze śląskości trzeba być dumnym
i jestem przekonany, że będzie tak uważać coraz więcej
ludzi – mówił.
Spotkanie miało charakter biesiady, a opowieści
i anegdoty prezentowane przez Marka Szołtyska
były przelatane śląskimi piosenkami biesiadnymi.
Seniorzy mogli pośpiewać, „pogodać” i poczytać
po śląsku. Gminna Biblioteka Publiczna, która była
współorganizatorem spotkania, zaprezentowała
bogaty księgozbiór dostępny w bibliotekach publicznych naszej gminy. bs

obecnie 198 osób oraz 38 wspierających (razem jest to 236 osób).
- Wszystko było dobrze. Niech zostaną te same osoby – słychać było głosy
z sali, kiedy poproszono o zgłaszanie
kandydatów do nowego zarządu.
Wybory trzeba było jednak przeprowadzić, gdyż z pracy w zarządzie
zrezygnowały: Janina Holeksa oraz
Maria Bortlik. Na kolejną kadencję
pozostali: Marian Kiełkowski (przewodniczący), Bronisława Gatner
(zastępca), Maria Bazgier (skarbnik).
Doszli: Aniela Kiełkowska (sekretarz)
i Zbigniew Baran (członek).
Po części oficjalnej przyszedł czas
zabawy przy starych znanych przebojach w wykonaniu zespołu Apollos.
Zaprezentowano seniorom piosenki
na tyle znane, że biesiadujący nie tylko tańczyli, ale wspólnie je śpiewali.
Chętnych do zabawy nie brakowało.
- Bardzo podoba mi się atmosfera,
jest wesoło, miło i świetna muzyka,
więc czego chcieć więcej - stwierdziła
Helena Białek. - Warto było przyjść,
bo my seniorzy nie mamy aż tak dużo
rozrywek. Dlatego każda taka impreza
to odskocznia od codzienności i okazja
do dobrej zabawy.
Sabina Bartecka
stiwal przyciągnął ponad 60 dzieci
z różnych zakątków kraju wraz ze
swoimi opiekunami. O miejsca na
podium i cenne nagrody rywalizowały dzieci z 20 szkół muzycznych
„Casio” z całego kraju. Muzyczne
zmagania młodych keyboardzistów
odbyły się nad zalewem Chańcza
w Korytnicy. W kategorii powyżej
10 lat wyróżnienie zdobył Patryk
Stryczek z Pawłowic, natomiast
zespół w składzie Kamil Błatoń,
Mariusz Cichos, Adam Król uzyskał
I miejsce i w nagrodę otrzymał keyboard. W kategorii występy grupowe zespół w składzie Marcin Mrukwa, Piotr Hanusek, Dawid Stryczek
i Patryk Stryczek zdobył II miejsce
(nagrodą również był keyboard).
Sabina Bartecka

SPORT
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- Pomysł zrodził się rok wcześniej
w czasie spotkania z kolegami. Ktoś
rzucił hasło wyprawy pieszej nad morze.
Od razu mi się spodobał – opowiada
uczeń Zespołu Szkól nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju, tegoroczny maturzysta
Technikum Elektrycznego.
Przez rok wspólnie z kolegą, Pawłem Sobolewskim, przygotowywał
się do wyprawy – czytali w internecie
wskazówki innych długodystansowych piechurów, planowali trasę,
kupowali potrzebny sprzęt i odbywali
wędrówki po okolicy po 15-20 km.
– Sprawdzianem dla nas była Istebna.
W dwie strony zrobiliśmy 120 km – opowiada. – Wtedy poczułem, że dam radę.
Wędrówkę nad morze rozpoczęli
8 sierpnia w 50. urodziny ojca Arka.
– Kolega doszedł do Gliwic, ale zaczęły
puchnąć mu nogi i stało się jasne, że będę
musiał odbyć wędrówkę sam – opowiada dalej. – Rodzice o tym nie wiedzieli.
Dopiero w Malborku się przyznałem.
Cel wędrówki: Stegna. Po drodze:
Gliwice, Pyskowice, Wieluń, Warta,
Toruń, Grudziądz, Kwidzyn i Malbork. W sumie 570 km. Pawłowiczanin każdego dnia pokonywał od 30
do 40 km. Wędrówkę zaczynał już
o 5. rano. Pakował namiot, prowiant
i ruszał dalej. Maszerował do 17.00.

Później szukał miejsca na nocleg. –
Rozbijałem namiot na podwórkach przy
prywatnych domach, przy probostwach.
Jednak kilka razy zdarzyło się, że musiałem nocować w lesie – opowiada. – To
były nieprzespane noce, bo wyobraźnia
lubi płatać figle i wyolbrzymia każdy
nawet najmniejszy szelest.
Większość ludzi reagowała jednak
bardzo życzliwie. Zapraszano go do
stołu, oferowano miejsce do spania
i łazienkę, aby mógł się odświeżyć
po trudach wielogodzinnego marszu.
– W Lublińcu chciałem zapytać księdza
o nocleg. Akurat skończyła się msza
i otoczyła mnie grupka starszych
pań, pytając o cel mojej wędrówki.
Każda chciała mnie przyjąć do siebie.
W końcu się porozumiały między
sobą i zgłosiła się jedna – opowiada.
Kryzys? Najpoważniejszy
przeżył w połowie trasy, kiedy zgubił mapę. – Wypadła mi
z kieszeni. Wróciłem po nią, ale
po 4,5 km dałem sobie spokój.
Przez dwa dni szedłem według
wskazówek napotkanych ludzi.
W końcu ktoś skierował mnie do
księgarni. Akurat tak się złożyło,
że księgarz pochodził z Żor. Po
wysłuchaniu mojej historii wrę-

Nocny maraton szachowy
Sekcja szachowa GKS „Pniówek 74”, Urząd Gminy Pawłowice
oraz Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach serdecznie zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy do wzięcia
udziału w XIII Międzynarodowym Nocnym Maratonie Szachowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice. Maraton rozpocznie się 3 listopada o godz. 19.45 i potrwa do 8.00
rano następnego dnia. Rozgrywki odbędą się w hali
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. Zapisy
przyjmowane są przed turniejem.
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czył mi mapę za darmo – mówi dalej.
Po drodze mijał też pielgrzymki
idące do Częstochowy. - Zawracali mnie, mówiąc że Częstochowa to
w przeciwnym kierunku - śmieje się.
– A jedna babcia powiedziała, że jestem
za chudy, żeby maszerować z tak dużym
plecakiem.
Cel swojej podróży osiągnął w 17.
dniu wędrówki. O dwa dni szybciej
niż zakładał. - Ostatni dzień marszu
to była już euforia. Szedłem z szerokim
uśmiechem na ustach. Na plaży czekali
na mnie koledzy. Kiedy zobaczyłem
morze, rzuciłem się pędem w jego stronę
z kijem wzniesionym do góry i okrzykiem
na ustach. Wskoczyłem do wody w ubraniu. Cieszyłem się jak dziecko – mówi.
Ludzie patrzyli na niego z zaciekawieniem. Przystawali, wypytywali,
robili sobie z nim zdjęcia.
- To była przygoda mojego życia. Na
pewno zahartowała mnie, dodała pewności siebie. W czasie wielogodzinnego
marszu człowiek zostaje sam ze sobą,
ze swoimi myślami – mówi dalej. –
Udowodniłem sam sobie, że potrafię. To
cudowne uczucie.
Pawłowiczanin już myśli o kolejnych wyprawach. W przyszłe wakacje chciałby przejść szlak beskidzki
– z Ustronia do Bieszczad. Marzy
mu się również droga św. Jakuba
w Hiszpanii. bs
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nad morze

1 listopada
obiekty GOS
,+J
nieczynne
Informujemy, że w dniu 1 listopada obiekty Gminnego Ośrodka
Sportu (basen, hala, hala pod namiotem) będą nieczynne.
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14 października ruszyły rozgrywki Pawłowickiej Ligi Futsalu w sezonie
2012/2013. Startuje dziesięć piłkarskich drużyn. Za nami już trzy kolejki. Na razie najlepiej radzi sobie beniaminek rozgrywek - drużyna Normal, która zdobyła
komplet punktów, wygrywając wszystkie spotkania. Stosunek bramek 15:2 mówi
sam za siebie. Drugie miejsce zajmuje mistrz i zdobywca Superpucharu – drużyna
„Pawłowice”. Kolejne mecze 4 i 11 listopada od godz. 17.00 w hali sportowej GOS.
Zapraszamy kibiców halowej piłki nożnej.
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Jesień kończy się sukcesem dla GKS
„Pniówek 74” Pawłowice. 20 października nasz trzecioligowiec odniósł
drugie z rzędu zwycięstwo, tym razem
pokonując na własnym boisku LKS
Czaniec 2:0. Bramki zdobyli: Tomasz
Zyzak (66’) oraz Łukasz Halama (82’).
Do końca rundy jesiennej Pniówek
ma do rozegrania tylko dwie kolejki,
w tym jedną u siebie. Będzie to bardzo
ważne spotkanie, bo Pniówek zajmuje
obecnie drugie miejsce w tabeli i traci
do lidera (Przyszłości Rogów) tylko
2 punkty. 3 listopada o godz. 13.30
Pniówek podejmie drużynę z Leśnicy.
- Teraz każdy mecz jest ważny, bo
różnice w punktacji pomiędzy czołowymi drużynami są naprawdę niewielkie
– przyznaje Janusz Sojka, prezes
klubu. – Na pewno będziemy walczyć
o komplet punktów, bo chcemy zakończyć

rundę jesienną na dobrym miejscu, aby
wystartować wiosną z dobrej pozycji.
Z kolei druga drużyna Pniówka
przegrała aż trzy ostatnie kolejki
w klasie „A”. Czy piłkarzom uda się
odwrócić złą pasę w końcówce tej
rundy? To się okaże.
„Strażak” Pielgrzymowice
w ostatnich kolejkach gra ze zmiennym szczęściem. W efekcie zajmuje
8 miejsce w tabeli, a wysoka porażka 1:5
z drużyną z Istebnej pozwala mieć
spore obawy co do formy naszych
piłkarzy.
W klasie „B” KS Warszowice wygrał 2:1 z notowaną niżej Unią II
Bieruń Stary, a w klasie „C” dominacja
drużyny z Krzyżowic, która wygrała
wszystkie spotkania tej rundy oraz
nieco lepsza forma pawłowickiego
Piasta. bs

TABELE LIGOWE
III LIGA, GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA
Halowy Puchar Polski
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Zapraszamy wszystkich kibiców do
hali sportowej GOS Pawłowice na turniej
eliminacyjny do Halowego Pucharu Polski
2012/2013.
Rozgrywki odbędą się 3 listopada od
godz. 8.00. W turnieju wystąpi mistrz
Pawłowickiej Ligi Futsalu - drużyna
„Pawłowice” oraz Silesia Chorzów, Nbit
Gliwice, LM Opole, AZS UP Wrocław. Liczymy na gorący doping naszej drużyny.
Runda rewanżowa futsalu
4 listopada o godz. 12.00 rozpocznie
się runda rewanżowa Gminnej Ligi Piłki
Nożnej Halowej. Kolejne mecze odbędą się
10 oraz 17 listopada o godz. 9.00 w hali
GOS Pawłowice. Organizatorem rozgrywek jest KRS TKKF „Rozwój” Pawłowice.
Skat – zostały dwie kolejki
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Kończą się rozgrywki Gminnej Ligi
Skata Sportowego. Rozegrane zostaną
już tylko dwie kolejki. Zawodnicy spotkają się przy kartach 9 listopada i 14
grudnia. Turnieje odbędą się w sali OSP
Pielgrzymowice.

Nazwa
1. Przyszłość Rogów
2. Pniówek Pawłowice Śląskie
3. BKS Stal Bielsko-Biała
4. Odra Opole
5. Szczakowianka Jaworzno
6. Skra Częstochowa
7. Polonia Łaziska Górne
8. LZS Leśnica
9. Górnik Wesoła (Mysłowice)
10. Odra Wodzisław Śląski
11. Swornica Czarnowąsy
12. LZS Piotrówka
13. Start Namysłów
14. Victoria Chróścice
15. LKS Czaniec
16. Polonia Głubczyce

M.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pkt.
25
23
21
21
19
18
18
17
16
16
15
14
13
11
10
5

Bramki
27-10
18-9
18-16
20-11
18-11
17-15
17-15
18-19
15-14
13-13
18-18
16-18
13-14
11-23
14-23
5-29

KLASA A, GRUPA SKOCZÓW
Nazwa
1. LKS 99 Pruchna
2. Spójnia Zebrzydowice
3. Błyskawica Kończyce Wielkie
4. Olimpia Goleszów
5. Mieszko Piast Cieszyn
6. Victoria Hażlach
7. Trójwieś Istebna
8. Strażak Pielgrzymowice
9. Zryw Bąków
10. Beskid Brenna
11. LKS Pogórze
12. Spójnia Górki Wielkie
13. Olza Pogwizdów
14. Orzeł Zabłocie

M.
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
11
12
12
12

Pkt.
30
25
24
19
18
17
17
16
16
14
13
12
11
5

Bramki
34-8
35-11
36-23
28-21
27-28
18-18
27-26
24-31
17-31
20-25
20-31
20-27
19-22
9-32

KLASA A, GRUPA TYCHY
Nazwa
1. Piast Bieruń Nowy (Bieruń)
2. LKS Łąka (k. Pszczyny)
3. Ogrodnik Cielmice (Tychy)
4. LKS Wisła Wielka
5. Znicz Jankowice
6. Polonia II Łaziska Górne
7. ZET Tychy
8. LKS Czarków
9. GTS II Bojszowy
10. LKS Gardawice
11. JUW-e Jaroszowice (Tychy)
12. LKS Goczałkowice Zdrój
13. LKS Rudołtowice-Ćwiklice
14. Pniówek II Pawłowice Śląskie
15. Fortuna Wyry
16. Leśnik Kobiór

M.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pkt.
27
26
23
23
22
18
17
17
17
16
14
13
12
11
10
4

Bramki
28-12
21-9
28-15
34-15
28-14
28-27
19-21
20-23
16-20
21-24
20-21
19-22
17-23
18-30
22-32
7-38

KLASA B, GRUPA TYCHY
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Cennik:

Wejścia:

6 zł – bilet normalny
4 zł – bilet ulgowy (młodzież
szkolna za okazaniem
legitymacji, dzieci do
lat 7, emeryci)

dni powszednie o godz. 14.00,
15.30, 17.00, 18.30, 20.00
w weekendy o godz. 9.30,
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 20.00

Nazwa
1. Sokół II Wola
2. Czapla Kryry
3. LKS Studzienice
4. ZET II Tychy
5. Siódemka Tychy
6. Josieniec Radostowice
7. KS Warszowice
8. LKS Wisła Mała
9. Unia II Bieruń Stary (Bieruń)
10. UKS Suszec
11. Polonia Międzyrzecze
12. LKS Miedźna

M.
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9

Pkt.
23
18
18
17
17
13
11
11
7
6
5
2

Bramki
18-5
15-11
22-16
31-16
23-11
19-10
15-19
16-14
17-22
4-28
14-26
10-26

KLASA C, GRUPA TYCHY
Nazwa
1. LKS Krzyżowice
2. LKS Frydek
3. ABR Tychy
4. LKS Brzeźce
5. Stal Chełm Śląski
6. LKS Mizerów
7. LKS Woszczyce
8. Piast Pawłowice Śląskie
9. JUW-e II Jaroszowice (Tychy)

M.
7
7
7
8
7
7
7
7
7

Pkt.
21
16
11
10
9
8
6
5
3

Racje Gminne

Bramki
21-5
23-10
17-10
14-17
12-9
14-18
16-22
12-24
7-21

9





^  "

'"

';<>>!A

Q
'_

_b`


zdj. archiwum

Najem lokalu użytkowego
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- Jestem supermamą tylko dzięki moim dzieciom, które są super,
a największą dla mnie nagrodą jest ich
nieznikający uśmiech! – mówi pawłowiczanka.
Patrycja jest mamą dwóch synów:
2,5 - letniego Sambora i 6-miesięcznego Igora, który urodził się z chorą
wątrobą. Pierwsze tygodnie życia
spędził w klinice w Katowicach. – To
był trudny dla nas czas. Powiedziano
nam wtedy, że syn do roku będzie musiał przejść operację. Ostanie badanie
pokazało jednak, że torbiel zniknął
i Igor jest zdrowy. Teraz czekamy tylko
na potwierdzenie tej diagnozy.
Patrycja Gorzko o konkursie „Szukamy Super Mamy” dowiedziała się
przypadkiem, przeglądając internet.
W połowie lipca br. z czystej ciekawości zalogowała się na stronie internetowej konkursu. Napisała krótką

notkę o sobie i lawina ruszyła. Głosy
internautów i jury, w skład którego
wchodzili pediatra, psycholog dziecięcy i pedagog, zdecydowały, że trzecią
„Super Mamą” w Polsce została właśnie pawłowiczanka.
- Byłam zaskoczona, bo nie sądziłam,
że to mnie wybiorą. Dziękuję wszystkim
za oddane głosy i za docenienie moich
starań. Rodzina to cały mój świat –
mówi Patrycja Gorzko.
Opiekę nad chłopcami udało się jej
pogodzić z nauką. Macierzyństwo nie
przeszkodziło jej w uzyskaniu tytułu
magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. A to
wszystko w trybie studiów dziennych! – Nie było łatwo, ponieważ mąż
wyjechał za granicę do pracy, więc dom
i dzieci były na mojej głowie – mówi.
– Zawsze jednak mogłam liczyć na
pomoc rodziny. Kiedy wyjeżdżałam na

";<<>
<+F!> 
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uczelnię, dziećmi zajmowała się babcia.
W lipcu się obroniłam, dostałam pracę
w SP-2 w Pawłowicach. Mąż też zmienił
pracę i jest już na miejscu. A dzieci od
października chodzą do żłobka. To ten
sam budynek, w którym ja mam staż.
W czasie przerw mogę więc podejść,
zobaczyć co u moich chłopaków słychać,
nakarmić Igorka. Znajomi się śmieją, że
jestem w czepku urodzona i wszystko mi
wychodzi, także macierzyństwo.
Mama i jej synkowie dużo czasu
spędzają na świeżym powietrzu, na
basenie, w parku, w zoo, wyjeżdżają do rodziny na wieś. - Starszego
synka uczę samodzielności i opieki nad
młodszym bratem. Dzięki temu czuje się
potrzebny i nie jest zazdrosny – mówi
Patrycja Gorzko. – Nie czuję się wyjątkowa. Uważam, że każda mama jest
dla swojego dziecka najfajniejsza – jest
właśnie supermamą! bs
Regulamin konkursu dostępny
jest w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.pawlowice.pl
Uprawnieni do składania zgło-

/  
;  
 - szeń konkursowych:
   "   "   
- właściciele zgłaszający własną
   +      #A "
firmę,
      - 
- Zarząd Delegatury Regionalnej
+    ?< )   @(
Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda w postaci
Medalu Wojana, który wręczony
zostanie na Balu Przedsiębiorców
dnia 19 stycznia 2013 r.
Zgłoszenia należy składać do

dnia 30 listopada 2012r. w punkcie podawczym Urzędu Gminy ul.
Zjednoczenia 60 w Pawłowicach
lub przesłać pocztą na adres urzędu.
Zgłoszenia powinny być opisane:
Konkurs „Firma z Tradycjami”

E!+@
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    3 ;             
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Podczas spotkań zainteresowane
osoby zapoznają się z działaniem
pomp ciepła i kolektorów słonecznych oraz dowiedzą się o możliwością ich współpracy z różnymi
systemami grzewczymi. Omówione zostanie w bardzo przystępny
i praktyczny sposób działanie ogrzewania podłogowego podłączonego
do różnych źródeł ciepła (piec węglowy, gazowy, kominek z płaszczem

10 Racje Gminne

wodnym, pompa ciepła, kolektory
słoneczne). Jednocześnie uczestnicy
zapoznają się z działaniem systemów energetycznych wiatrowych
i słonecznych, oszczędnościami
dzięki zastosowaniu w oświetleniu
żarówek LED. Uczestnikom przedstawione zostanie projektowanie
systemów energii odnawialnej wraz
z prezentacją gotowych rozwiązań
i praktyczne przykłady realizacji

-

Izby Gospodarczej,
Kapituła Konkursu,
Wójt Gminy,
komisje stałe Rady Gminy,
Rada Sołecka,
Rada Osiedlowa Samorządu
Mieszkańców.

instalacji: pompa ciepła ziemia/
powietrze, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie wody użytkowej,
wytwarzanie energii elektrycznej
z paneli fotowoltaicznych.
Udział w spotkaniach dla mieszkańców gminy jest bezpłatny. Spotkania planowane są na przełomie
stycznia i lutego 2013r. w Pawłowicach i podzielone będą na cztery
dni po 4 godziny. Adresowane są
one wyłącznie do 20 osób, które
będą uczestniczyć we wszystkich
czterech spotkaniach. Zapisy prowadzone są do 15 listopada w Referacie Infrastruktury Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UG Pawłowice przez Sabinę Kordiak
pod nr tel. 32 47 56 330, 32 47 56
300.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu w Pawłowicach informuje,
że w dniu 23.10.2012r. podany
został do publicznej wiadomości,
poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawłowice oraz w budynku GOS, ul.
Szkolna 1B wykaz lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Pawłowice przeznaczonych do wynajęcia.
Przedmiotowy wykaz dotyczy lokalu położonego w obiekcie
basenowym Gminnego Ośrodka

Sportu w Pawłowicach przy ul.
Szkolnej 1B, przeznaczonego na
działalność związaną z usługami
gastronomicznymi, prowadzenie
lokalu gastronomicznego typu
kawiarnia, bufet.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na
okres 21 dni.
Dodatkowych informacji
udzielają pracownicy GOS: Stanisław Pyka, Tomasz Jaskuła
w godz. 7.30 15.30, tel. (32)
4724 - 215.

Sprzedaż drewna
Gminny Zespół Komunalny
w Pawłowicach ogłasza przetarg
ustny nieograniczony w formie
licytacji na sprzedaż drewna opałowego, pochodzącego z wycinki,
która zostanie przeprowadzona
na terenie gminy w okresie od
listopada 2012 r. do marca 2013 r.
Wszelkich informacji dotyczących licytacji udziela pracownik

 

 

Gminnego Zespołu Komunalnego, Florian Brudny, pod numerem: 32 449 34 36 lub 500-184713 w godzinach 7.00-15.00.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Pawłowice
– Punkt Obsługi Klienta oraz na
stronie internetowej www.pawlowice.pl.
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W PLACÓWKACH
ALIOR BANKU
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE
RACHUNKI BEZ OPŁAT!
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Zapraszamy:
PAWŁOWICE, UL. MICKIEWICZA 18/5
(GALERIA KOLOR)
32 211 21 68
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www.powerpassion.pl

W Ę G I E L
POWYŻEJ 1 TONY - TRANSPORT GRATIS

węgiel polski

eko - groszek
czeski
workowany
620 zł/tonę
Jastrzębie - Bzie

bzie@chempest.pl

workowany
880 zł/tonę
Zadzwoń:

ul. Stawowa 6
środki ochrony roślin
pasze
maszyny rolnicze

32 470 27 28
600 279 656

nawozy
nasiona
skup płodów rolnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach
ogłasza przetarg na mieszkanie:
• kat. M-2 o powierzchni użytkowej
36,16 m kw. w Pawłowicach przy ul. Wąskiej 1 C/2.
Cena wywoławcza wynosi 91.400 zł.
W dniu 14.11.2012 o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. LWP 19, odbędzie
się I przetarg ograniczony dla członków
SM Pawłowice i ich dzieci wspólnie z nimi
zamieszkujących.
II przetarg nieograniczony, w przypadku
braku chętnych członków Spółdzielni, odbędzie się w dniu 15.11.2012 r. o godz. 11.00
dla wszystkich osób zainteresowanych.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić
wymagane wadium w wysokości 2.000
zł przelewem na konto ING Bank Śląski nr
rachunku
56 1050 1403 1000 0023 3438 8606

Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy dostarczyć do siedziby SM Pawłowice na
1 dzień przed przetargiem. Wadium na
przetarg ustny nieograniczony należy
wpłacić najpóźniej w dniu przetargu
i przed otwarciem przetargu okazać
dowód wpłaty.
Wystawione do przetargu mieszkanie jest po generalnym remoncie (nowe
meble kuchenne, panele podłogowe).
Lokal mieszkalny można oglądać
w dniu 13.11.2012 r. w godzinach
10.00 – 11.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

KRONIKA POLICYJNA
telefon komisariatu w Pawłowicach
32/ 449-45-10 czynny całą dobę
Wszedł do kanału

Pijany kierowca

Takiego przypadku jeszcze w naszej
gminie nie było. Złodziej po swój łup
wszedł w nocy do kanału! 19 października, nieznany sprawca odsunął pokrywę zabezpieczającą kanał podziemny
i wszedł do środka. Poprzecinał kabel
telekomunikacyjny, powodując straty
w wysokości 1 tys. zł. Do tego zdarzenia doszło kwadrans przed czwartą nad
ranem.

Patrol KPP w Pawłowicach zatrzymał nietrzeźwego, 40-letniego pawłowiczanina, który kierował
seatem cordobą mając we krwi 1,30 promila. Do
zatrzymania doszło 20 października ok. 8.00 rano
na ul. Szkolnej w Pawłowicach.

Kradzież w szatni szkolnej
18 października o godz. 13.00 doszło do kradzieży
w szkole w Krzyżowicach. Nieznany sprawca z szatni
przy sali gimnastycznej skradł telefon komórkowy
Nokia 500 o wartości 400 zł.

www.swdent.pl

Nowy Gabinet Lekarski

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice
z siedzibą w Pawłowicach przy ul. LWP

dr n. med. Grzegorz Kuballa
– chirurg

19 ogłasza przetarg nieograniczony na
niżej wymieniony zakres robót:

porady chirurgiczne,
kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych
żylaków kończyn dolnych, przepuklin, pęcherzyka żółciowego i chorób sutka w trybie
„chirurgii jednego dnia”,
leczenie chorób żył metodą skleroterapii,
skleroterapii piankowej oraz klasyczną chirurgiczną,
BADANIE USG NARZĄDÓW JAMY
BRZUSZNEJ, tarczycy, sutków,
estetyczne usunięcie zmian skórnych połączone z badaniem histopatologicznym.
Wcześniejsza rejestracja: 32/ 47 22 759.
Pawłowice, ul. Świerczewskiego 17
Gabinety Lekarskie „SALUS”
piątki od godz. 10.00.

1.wykonanie i wymiana stopnic schodowych
na wejściach do klatek schodowych oraz płyt
spocznikowych.
2.naprawa belek schodowych z zastosowaniem
systemu ATLAS BETONER oraz malowanie
farbą lateksową zewnętrzną w kolorze cokołu
fundamentowego budynku i naprawa podjazdów
na wózki.
Informacja na temat szczegółowego zakresu prac zawarta jest w specyfikacji, która jest
do pobrania w dziale technicznym spółdzielni
w godzinach od 9.00 - 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32
4493440 wew. 104 lub 105.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej do dnia 12 listopada 2012 r. do
godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 13 listopada
2012r. o godz. 11.00.

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe:
tel. 999 lub 112.
Policja:
tel. 997 lub 32/ 449 45 10
Straż Pożarna:
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe:
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne
w Gliwicach,
tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego - 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
p
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.
Podstawową opiekę zdrowotną na terenie
Gminy Pawłowice realizują niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej, które czynne
są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00. Gdzie nasi mieszkańcy
mają szukać pomocy w nocy lub wczesnym
rankiem przed otwarciem przychodni? Ambulatoryjną opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską:
• od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 wieczorem do 8.00 rano,
• soboty (całodobowo)
• niedziele (całodobowo)
• pozostałe dni wolne od pracy (całodobowo)
zabezpiecza NZOZ HERMED, ul. Krasickiego 21, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 4759963
Całodobową opiekę wyjazdową świadczy Stacja Pogotowia Ratunkowego 44335 Jastrzębie - Zdrój, ul. Krasickiego 21
tel. alarmowy 999 lub (32) 47 190 60

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
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

Racje Gminne
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Ponad 100 mieszkańców osiedla odebrało nagrody
za piękne balkony i ogródki przyblokowe
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i, oczywiście, nagradzają właścicieli
najbardziej urokliwych „zakątków”.
– Ogródki oceniane są czterokrotnie, za
każdym razem przez inne osoby, człon-

ków Rady Osiedla, Rady Nadzorczej, Rady
Osiedlowej Samorządu Mieszkańców
i Komisji Społeczno – Wychowawczej –
dodaje. - Przyznając wyróżnienia chce-

Zdobywcy I miejsca:
Jerzy Szczepkowski, Jadwiga Zochorek, Bożena Gregorczyk, Urszula Konieczna,
Jadwiga Brachaczek, Mariusz
i Magdalena Kowalscy, Joanna i Piotr Janoszkowie, Danuta
i Zenon Kaczmarkowie, Józef
Wasiak, Mirosława Kornatowska,
Danuta Rus, Maciej Przekwas,
Halina Baranowski, Ilona Harasimowicz, Marek Kerlin, Krzysztof
Knicz, Marek Rus, Janusz Pietrek,
Dariusz Goszcz, Elżbieta Worek,
Maria Kulesza, Maria Paszyna,
Janina Lukasek, Danuta i Grzegorz
Friske, Halina i Jerzy Tomaszewiczowie, Małgorzata Sachs, Helena
Martynowska, Krystian i Joanna
Sachs, Jolanta Wieleba, Elżbieta
i Dariusz Wegielnikowie, Stanisława i Zbigniew Bodziony, Szczepan
Martynowski, Danuta i Tadeusz
Wróblowie, Sylwia Martynowska
i Jolanta Czerniej.

zdj. archiwum

Od siedemnastu lat, Spółdzielnia
Mieszkaniowa i Urząd Gminy organizują konkurs na najpiękniejsze
balkony oraz ogródki przyblokowe

my uhonorować osoby, które dokładają
tak wiele starań, by niewielki kawałek
zieleni przed ich mieszkaniem prezentował się efektownie. Jednocześnie chcemy
zdopingować do pracy osoby, których
przydomowe ogródki zarosły chwastami.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 października w Gminnym
Ośrodku Kultury – Filia Osiedle. Nagrody (bony pieniężne i parasole z logo
spółdzielni) wręczali przewodniczący
Rady Gminy Franciszek Dziendziel
oraz zastępca wójta Marek Lucjan.
Przyznano 35 pierwszych miejsc,
29 – drugich oraz 13 – trzecich i jedną
nagrodę dodatkową. Wśród nagrodzonych znaleźli się Danuta i Zenon
Kaczmarkowie. – Opiekuję się opuszczonym ogródkiem przy Górniczej 1 B, a mąż
przy sąsiedniej klatce A – opowiada pani
Danuta. – Ogródek męża podoba mi się
bardziej. Mąż umie skomponować rośliny,
by podkreślić ich urok, i często się go radzę.
Praca wśród zieleni sprawia nam obojgu
wielką frajdę.
W tabelce zdobywcy pierwszego
miejsca, a w galerii poniżej przedstawiamy zdjęcia wybranych balkonów
i ogródków przydomowych. bs
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- To urodzony aktor – szeptali ludzie między sobą. Postanowiliśmy zaspokoić ciekawość naszych czytelników i spotkać się z małą gwiazdą Gminnych Dożynek. Dominik
niedawno skończył 7 lat. Jest uczniem II klasy. Scena to jego żywioł. – Bardzo lubię
występować, bo dzięki temu poznaję nowych ludzi – opowiada zapytany o swoje występy.
- Dominik śpiewa, recytuje i bardzo szybko się uczy. Wystarczy mu kilka razy coś przeczytać,
a już to zapamiętuje – przyznaje jego mama, Alicja Penkala – Konieczny, która przygotowała go do występu. – Nie ma tremy. Bardziej to ja się stresuję i wszystko przeżywam.
Dominik to odważny i wesoły chłopak, który interesuje się piłką nożną i przyrodą.
– Chciałbym kiedyś zobaczyć na żywo jak gole strzela Cristiano Ronaldo – przyznaje siedmiolatek. – I zagrać w filmie, np. w „Barwach Szczęścia”. Lubię też rysować, bo w ten sposób
mogę rozwijać swoją wyobraźnię.
Chłopczyk chodzi na szkolne kółko teatralne i matematyczno – przyrodnicze. Ze
względu na swoje zdolności recytatorskie często występuje podczas uroczystości szkolnych. W czerwcu wygrał w kategorii „godka” VIII Wiosenne Spotkania z Folklorem
w Pielgrzymowicach. We wrześniu wystąpił podczas dożynek w Dębowcu. bs

R

