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Trwa wymiana wiat przystankowych znajdujących się w poszczególnych sołectwach. Spośród 68
wymienionych zostanie 21. Montaż
potrwa do końca listopada.
Największe wiaty, ze względu na
liczbę pasażerów, zostały zamontowane przy Urzędzie Gminy. Są one
wyposażone w gabloty reklamowe,
za pośrednictwem których będzie
można się dowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach z życia gminy.
Takie gabloty znajdą się również
w centrach pozostałych sołectw.
Wkrótce znikną szpecące tabliczki
z rozkładem jazdy, które również
zostaną ujednolicone i dopasowane
do nowych przystanków.

Kolorystyka wiat nawiązuje do witaczy i tabliczek z nazwami ulic, które
też niedawno zostały wymienione
w całej gminie. Na każdej znajduje
się nazwa przystanku, herb gminy,
numer linii autobusowej oraz adres
strony internetowej www.pawlowice.pl.
- Do tej pory na terenie gminy znajdowało się aż pięć rodzajów wiat – mówi
Krystyna Batko, kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy. – Chcemy je ujednolicić, dlatego
pozostałe będziemy systematycznie wymieniać w miarę posiadanych środków.
Wymiana 21 wiat będzie kosztować budżet gminy ok. 200 tys. zł. bs
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Nowe wiaty
przystankowe
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Wręczenie nagród odbyło się 16
listopada na Stadionie Narodowym
w Warszawie podczas konferencji
podsumowującej projekt „Rowerem
przez Polskę”. Organizatorem konkursu, który odbył się w ramach
projektu „Rok Turystyki Rowerowej”,

było Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze.
W konkursie doceniane są te
miejscowości, które inwestują w infrastrukturę turystyczną, wytyczają
nowe ścieżki i szlaki rowerowe oraz
dbają o to, aby na ich terenie znaj-

dowały się wypożyczalnie rowerów
i stojaki w miejscach użyteczności
publicznej. Gminy takie powinny też
wydawać materiały informacyjne,
np. mapki i organizować cykliczne
imprezy dla wszystkich zainteresowanych turystyką rowerową.
Pawłowice otrzymały nagrodę
w kategorii gmin do 50 tys. mieszkańców. W naszej gminie do dyspozycji amatorów dwóch kółek jest
pięć dobrze oznakowanych szlaków
i tras rowerowych. W tym roku pojawiły się też miejsca odpoczynkowe
z wiatą i ławkami, w których rowerzyści zmęczeni jazdą mogą usiąść
i się posilić. Wobec tak sprzyjających
warunków nie dziwi fakt, że z roku
na rok przybywa amatorów jazdy na
rowerze, i że taki sposób spędzania
wolnego czasu wybiera coraz więcej
pawłowickich rodzin.
Więcej informacji na temat konferencji, a także akcji „Rowerem przez
Polskę” można znaleźć na stronie
www.narowerze.pttk.pl. bs
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2 Racje Gminne

- Tylko do godziny 8.00 rano ul.
Dąbrowską przejechały już trzy tiry –
opowiada Tyberiusz Zawadzki, jeden
z mieszkańców tego rejonu. – Dwa
zawróciły, ale jeden pojechał dalej i utopił się na bocznej drodze w Lesie Kuziok.
Zablokował ruch na wiele godzin.
Kierowca tłumaczył się później policji, że nie patrzył na znaki i jechał na
pamięć. Jednak to nie pierwszy taki
przypadek, kiedy kierowca samochodu ciężarowego, nie dostosował się do
oznakowania, pomimo tego że znaki
informujące o objeździe są ustawione
na całej drodze na Cieszyn i nie sposób
ich nie zauważyć. Dlatego Gmina postanowiła znaleźć inne rozwiązanie tej
sytuacji i uniemożliwić wjazd tirów
na drogi lokalne. W tym celu na ul.
Stawowej i Dąbrowskiej umieszczone
zostaną specjalne metalowe bramki.
Zmieszczą się pod nimi osobówka
i bus, ale już nie tir. Ponadto na DW
938 wykonawca wysypie piasek, aby
żaden tir nie wjechał na remontowaną
drogę. Wzmożone zostaną również
kontrole policji.
To powinno skutecznie rozwiązać
problem. bs

Warunkiem jest opieka osoby dorosłej. – Ze względu na to, że jest to
miejsce do zabawy przeznaczone dla
dzieci, prosimy, aby nie zabierać tutaj
zwierząt – zwraca uwagę Andrzej
Pilis, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Pielgrzymowicach.
Jak podkreśla plac zabaw to trafiona inwestycja, na którą czekali
uczniowie, ale i mieszkańcy sołectwa.
– Przyjechałem tutaj w niedzielę, żeby
zobaczyć, czy dzieci korzystają z tego
miejsca i byłem zaskoczoną tak liczną
obecnością rodzin z dziećmi.
Jak mówi dalej: - W tej chwili nasza
szkoła, jeśli mowa o obiektach rekreacyjno – sportowych, jest bardzo dobrze
wyposażona. Jest boisko wielofunkcyjne,
jest bieżnia, a teraz nowoczesny plac
zabaw. Dzieci będą mogły rozwijać się
ruchowo. One naprawdę na ten plac
czekały.
- Przychodzę tutaj z mamą i braćmi
– mówi Szymon Barchański. – Podoba mi się ta największa zjeżdżalnia,
karuzela… Wszystko. Mama nie może
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Nawierzchnia dróg jest w coraz
gorszym stanie, ale trudno się temu
dziwić. – To są drogi lokalne, zupełnie
nieprzystosowane do pojazdów o masie
powyżej 3,5 tony. Ich konstrukcja nie
wytrzyma nacisku tirów ważących co
najmniej 20 ton. Już zostały uszkodzone
krawężniki – stwierdza Marek Lucjan,
zastępca wójta gminy Pawłowice.
Władze gminy nie godzą się jednak
na to, aby drogi były niszczone. Są
prowadzone rozmowy z Zarządem
Dróg Wojewódzkich na temat zmiany
oznakowania na DW 938 na całej jej
długości, nie tyko na terenie gminy,
ale także od strony Cieszyna. Dodaje,
że Gminy nie satysfakcjonuje zapewnienie, że powstałe w czasie objazdu
drogi uszkodzenia zostaną naprawione przez wykonawcę po zakończeniu
inwestycji. – Mamy nowe drogi z gładką
nawierzchnią, a po takim remoncie zostaną nam łaty – mówi.
Jednak najbliższe miesiące będą
dla mieszkańców tego rejonu bardzo
trudne, bo remont drogi na Cieszyn
ma potrwać do 17 grudnia i po zimowej przerwie zostanie wznowiony
w okresie wiosennym.

Nowe miejsce do zabawy powstało
na powierzchni 250 m kw., jest na
nim m.in. duży zestaw z trzema
zjeżdżalniami, huśtawka, karuzela,
stożek z grubymi linami. A wszystko
to ustawione jest na bardzo sprężystych płytach poliuretanowych,
które mogą zamortyzować ewentualny upadek.
Inwestycja została sfinansowana
z budżetu gminy oraz dotacji pozyskanej z rządowego programu
„Radosna szkoła”.
- Rządowy program „Radosna szkoła” od 2009 roku stwarza najmłodszym
dzieciom atrakcyjne warunki do aktywności ruchowej. Gmina z tej formy
wsparcia finansowego skorzystała już
po raz kolejny. Wcześniej dofinansowane zostały szkoły w Golasowicach,
Pawłowicach Osiedlu, Krzyżowicach
i Warszowicach – mówi Justyna Lasek, pracownik Urzędu Gminy.
Plac zabaw jest ogólnodostępny.
Korzystać z niego mogą zarówno
uczniowie, jak i pozostałe dzieci.

mnie stąd wyciągnąć. Mógłbym bawić
się tutaj do wieczora.
To nie jedyne miejsca do zabawy,
które w ostatnich miesiącach wybudowano w naszej gminie. Place
zabaw powstały również w Pniówku
i Jarząbkowicach. Znajdują się w rejonie skrzyżowania ul. Kasztanowej
z Rolniczą (Jarząbkowice) oraz przy
domu ludowym (Pniówek). Ich budowa została sfinansowana całkowicie
z budżetu gminy. W tych sołectwach
nie ma szkół i taka inwestycja była
bardzo potrzebna. – Nasi mieszkańcy
bardzo ucieszyli się z faktu, że ktoś pomyślał również o miejscu do zabawy dla
dzieci. Do tej pory w naszym sołectwie
takiego placu nie było – mówi sołtys
Pniówka Zdzisław Goik. – Niektórzy
dziękowali mi osobiście.
Place wyposażone są w 6 urządzeń: huśtawki, bujaczki, piaskownicę i zjeżdżalnię. Są przy nich ławki
i kosz na śmieci. Koszt wykonania
jednego placu wyniósł 30 tys. zł.
Sabina Bartecka
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Na ten dzień czekaliśmy rok!
Po trwającym kilkanaście miesięcy
remoncie budynek Urzędu Gminy znowu otworzył swe podwoje
dla mieszkańców. W uroczystym
otwarciu obiektu wzięło udział wielu znamienitych gości, do Pawłowic
przybyli samorządowcy z całego województwa, przedstawiciele jednostek
współpracujących z urzędem, policji
i górnictwa, radni, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych, kół
gospodyń oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pawłowice.
Symbolicznym aktem otwarcia
było wciągnięcie na maszt flagi Unii
Europejskiej, Polski i Gminy Pawłowice przy wtórze orkiestry górniczej.
Dokonała tego młodzież z klasy
wojskowo – obronnej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących. Ceremoniał poprowadził płk Ireneusz Zalasa.
Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy jest największą
inwestycją ostatnich lat. - Od wielu lat
mieszkańcy gminy Pawłowice pragnęli
mieć, tak jak ich sąsiedzi, nowoczesny
Urząd, w którym w komfortowych
warunkach mogliby załatwiać swoje
sprawy - mówił wójt Damian Galusek. - Nowoczesna administracja
powinna działać zgodnie ze standardami europejskimi w oparciu o
zasady skuteczności i przejrzystości,
a sprawy mieszkańców winny być
załatwiane w sposób profesjonalny i możliwie szybki. Rozbudowa
budynku urzędu była konieczna,
aby sprostać obecnym i przyszłym
potrzebom naszych mieszkańców
oraz podnieść komfort ich obsługi.
Od 12 listopada tego roku, w nowym
budynku urzędu mieszkańcy Gminy
Pawłowice mają taką możliwość.
Autorem projektu jest Pracownia
Projektowa F-11z Krakowa na czele
z architektem Marcinem Furtakiem. To jego myśl architektoniczna

zmieniła obraz centrum Pawłowic.
– Otwarcie obiektu to dla architekta
najprzyjemniejszy moment w jego pracy.
Wtedy bowiem obraz, który sobie wymyślił, zaczyna żyć i służyć mieszkańcom
– mówił. – Kiedy zastanawiałem się,
jak ma wyglądać pawłowicki urząd,
wydawało mi się oczywiste, że musi
łączyć tradycję i historię z nowoczesnością. Stąd śląska cegła układana
naprzemiennie, bulaje, czyli okrągłe
okienka, które można nadal spotkać
w starych pawłowickich domach oraz
element nowoczesności – okazała wieża
z zegarem.
Budowa, która odbywała się
w bardzo trudnych warunkach, ze
względu na szkody górnicze i ograniczoną przestrzeń, rozpoczęła się
23 sierpnia 2011 roku i potrwała do
30 września 2012 r. Wykonawcą
robót było konsorcjum firm: Doro
z Pszczyny, Plater z Łąki i Instalatorstwo elektryczne z Pszczyny.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
ponad 9 mln zł. Na kwotę tę składają
się roboty budowlano – instalacyjne
oraz wyposażenie w meble i nowoczesne archiwum.
Budynek o powierzchni użytkowej 2 tys. m kw. został powiększony
o dodatkowe skrzydło i piętro. Na
parterze znalazł się m. in. punkt obsługi klienta, sala ślubów, biuro rady
gminy, informacja. Na wyższych
kondygnacjach znajdują się biura,
a na drugim piętrze przestronna sala
narad (ok. 140 m kw.), która pomieści wszystkie osoby zainteresowane
obradami rady gminy.
- Poprzedni budynek służył mieszkańcom przez ponad 35 lat i mam
nadzieję, że zmodernizowany budynek
przez kolejne dziesięciolecia będzie służył
mieszkańcom – mówił wójt gminy.
- Blisko 10 lat temu w centrum Pawłowic nie było parkingu, rynku, pięknego
parku, ronda. Cieszę się, że przez te lata

udało się nadać nowy wymiar przestrzeni Pawłowic.
Okazały budynek wywarł na
wszystkich ogromne wrażenie. Zaproszeni goście nie szczędzili pochwał
i zachwytów. – Coraz mniej potrzeba
Pawłowicom, żeby mieć wszystko –
mówił poseł na Sejm RP Sławomir
Kowalski. – Dzięki tej inwestycji jakość
pracy i obsługa klientów będą na jeszcze
wyższym poziomie.
- Pozwolę sobie zażartować, że zamiast trzech gwiazdek, nad wejściem do
urzędu powinny znaleźć się co najmniej
cztery jako znak najwyższej jakości
– mówił starosta pszczyński Paweł
Sadza.
- To urząd na prawdziwe europejskim poziomie – podkreślił Bogusław
Szarzyński, naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie.
Po przemówieniach gości nastąpiła
część artystyczna. Scenki kabaretowe
przedstawili uczniowie Gimnazjum
nr 1 (Adam Pawłowski, Błażej Krupka, Paweł Małek, Bartłomiej Wolak)
oraz absolwenci tej szkoły Grzegorza
Zamaryka i Mateusz Gizler. Półgodzinny koncert dał Marcin Wyrostek,
mistrz gry na akordeonie i zwycięzca
drugiej edycji telewizyjnego programu „Mam Talent”. Artysta wystąpił
z zespołem Coloriage.
Muzycy zaskoczyli słuchaczy
tym, że przygotowali na koncert
z okazji otwarcia nowego urzędu specjalny utwór, którym były
wariacje na temat naszego pawłowickiego hejnału. Zaproszenie
Marcina Wyrostka z zespołem na
uroczystość w sali sesyjnej Urzędu
Gminy było związane z niezwykle
trudnym przedsięwzięciem od strony
technicznej, a ważną rolę spełniają
oświetlenie i nagłośnienie. Pracownicy GOK stanęli jednak na wysokości
zadania i koncert okazał się strzałem
w dziesiątkę! bs
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W porządku sesji znalazła się
również uchwała dotycząca opłaty
od posiadania psa. Stawka roczna od
posiadania psa wyniesie 30 zł i jest
płatna do 30 czerwca każdego roku.
Jeżeli staniemy się właścicielem psa
w drugim półroczu, musi zapłacić
jedynie połowę tej kwoty. Wpłat
należy dokonywać bezpośrednio na
konto Urzędu Gminy.

Złoże „Żory – Warszowice”
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Pierwsza sesja
w nowej sali narad
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W komputerach znaleźli porządek
obrad oraz wykaz uchwał. Radni
twierdzą, że nowe komputery poprawią jakość ich pracy. Będą szybsi,
bliżej społeczeństwa, a w dodatku
tańsi, bo zaoszczędzą na korespondencji papierowej. Nie trzeba będzie
już drukować nawet kilkuset stron
uchwał dla jednego radnego na każdą
sesję. To znaczna oszczędność czasu,
ale też i papieru.

Pierwsza uchwała
„śmieciowa”
Zgodnie z wejściem w życie
z dniem 1 stycznia 2012 rok nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, samorządy
muszą wprowadzić zmiany w zbiórce
i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z terenu gminy. To wymaga
podjęcia szeregu uchwał, a jedna
z nich dotyczy terminu, częstotliwo-

ści i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała reguluje dokładny termin
i częstotliwość wnoszenia opłaty.
Ustalono, że mają być one wnoszone co kwartał. Termin wniesienia
pierwszej opłaty upływa 15 lipca
2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca
do 30 września. Natomiast wysokość
opłaty zostanie uchwalona na jednej
z późniejszych sesji.

9 marca wpłynął wniosek JSW SA
KWK „ Borynia – Zofiówka” w Jastrzębiu – Zdroju w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice, w związku z przyjęciem przez
Ministra Środowiska dokumentacji
geologicznej złoża węgla kamiennego
„Żory- Warszowice”. Nowe złoże
powinno być w pierwszej kolejności
ujawnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dlatego
przystąpiono do sporządzenia zmiany
studium w celu wprowadzenia złoża.

Zmiany w konkursach
Zmieniono zasady przeprowadzania konkursów dla uczniów.
W przypadku konkursów dla najlepszych absolwentów oraz najlepszych
uczniów rozszerzono wykaz olimpiad

i konkursów o osiągnięcia zwalniające z egzaminu zawodowego, doprecyzowano zasady przyznawania
punktów za egzamin gimnazjalny
(liczona będzie suma procentów
z wszystkich części). O zmiany
wnioskowała komisja, która oceniała
wnioski złożone w poprzednim roku
szkolnym. Natomiast w konkursie
na najlepszego sportowca zmieniono
punktację za osiągnięcia na szczeblu
gminy – liczone będą miejsca od 1 do
6 (do tej pory od 1 do 3).
Zmiany wprowadzono również
w programie pomocy stypendialnej
„Szansa”. Na wniosek stypendystów zmieniono termin składania
wniosków z 30 września na 30
października. Obniżono wysokość
wymaganej średniej ocen z 4,1 na 4,0
i wprowadzono jedną kwotę – 350
zł – niezależnie od osiągniętej średniej.
W przypadku programu „Motywacja” zrezygnowano z warunku
średniej ocen na koniec pierwszego
półrocza i wymaganej bardzo dobrej
oceny z zachowania (żeby otrzymać
stypendium wystarczy mieć zachowanie dobre).
Pełne treści uchwał można znaleźć
w BIP Urzędu Gminy Pawłowice
w zakładce „Informacje”. bs
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sal treningowych, aż wreszcie w sierpniu
ruszyłyśmy pełną parą. Chciałyśmy
stworzyć miejsce zapewniające wysoki
poziom oferowanych usług oraz wyjątkową serdeczną atmosferę za przystępną
cenę. I myślę, że nam się to udało.
Mogę to potwierdzić, bo wszystkie klientki, które wychodziły
z zajęć, były zmęczone wysiłkiem, ale
uśmiechnięte i radosne. Zapewniały,
że znowu tutaj wrócą po kolejny taki
zastrzyk energii. – Najważniejsze dla
nas jest zadowolenie i dobre samopoczucie naszych klientów - zapewnia właścicielka. – Dlatego w naszym studiu
panie i panowie mogą nie tylko poprawić
kondycję i sprawność fizyczną swojego
ciała, ale także wyzwolić emocje i przede

wszystkim lepiej się poczuć.
Proponowane są różnego rodzaju
formy treningów. Wśród nich nie
może zabraknąć zarówno tych klasycznych z dziedziny fitnessu, takich
jak ABT, jak również i takich, które
obecnie robią wręcz oszałamiającą
karierę, jak zumba i power bike.
Właśnie zumba cieszy się największym zainteresowaniem. Jest to
zainspirowana latynoskimi rytmami
fuzja tańca i aerobiku. - Proste kroki
taneczne, świetne kombinacje ruchów
i motywująca muzyka stwarzają atmosferę imprezy i porywają nas do zabawy
– wyjaśnia instruktorka.
Najwięcej kalorii spala się za to
podczas zajęć na rowerze. Power bike
to trening jazdy na rowerze, kształtujący siłę, szybkość i witalność.
– Regularny trening pomaga wzmocnić
mięśnie nóg oraz poprawić kondycję organizmu. Duża ilość spalonych kalorii

A

oraz wspaniała zabawa są gwarantowane! - zapewnia.
Powodzeniem cieszą się także
„Zdrowe plecy”, czyli zajęcia prowadzone przez rehabilitantkę dla osób
prowadzących siedzący tryb życia
i skarżących się na ból kręgosłupa.
Jak tylko zbierze się grupa, ruszą
aerobik na basenie oraz nauka salsy.
W planach są również zajęcia dla
młodych mam „Fit mama” oraz „Rusz
się, mamo”. W ich ramach odbywać
się będzie nauka wiązania chust,
a mamusie będą mogły zabrać na ćwiczenia swoje pociechy. Jest też joga,
rzeźba ciała, modelowanie brzucha.
- Każdy znajdzie coś dla siebie.
Mamy zajęcia, które w dynamiczny
sposób poprawiają i kształtują naszą
sylwetkę, jak również te, które relaksują
i wyciszają nasz organizm - dodaje. –
Czas spędzony tutaj na pewno nie będzie
stracony. bs

Studio Fitness Power & Passion
Pawłowice, ul. Mickiewicza 18/12
tel. 797 366 309
zdj. bs

Studio powstało na początku
sierpnia. Jego właścicielką jest młoda
mieszkanka Żor, Marta Nieckarz.
- Pomysł zrodził się z mojej pasji do aktywnego stylu życia - mówi. – Od wielu
lat uprawiam sport, intensywnie ćwiczę
i uczestniczę w warsztatach, w czasie
których zdobywam kolejne certyfikaty.
Kocham sport, dlatego postanowiłam
uczynić z niego sposób na życie.
Założenie własnego studia było jej
marzeniem od dawna. – Przez trzy
lata, ja i moja mama szukałyśmy odpowiedniego lokalu, aż wreszcie trafiłyśmy
na ogłoszenie o wynajęciu pomieszczeń
w galerii „Kolor” w centrum Pawłowic
- opowiada. – Kilka tygodni trwał remont i przystosowanie pomieszczeń do
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Salon kosmetyczny „Cosmosun”
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62 c,
tel. 32 4725172
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nicure i pedicure.
Salon kosmetyczny „Cosmosun”
oferuje swoim klientom bogaty wachlarz usług z zakresu pielęgnacji ciała i twarzy. Świadczy usługi
w zakresie stylizacji paznokci, masaży relaksacyjnych z użyciem oliwki,
gorących kamieni i ziołowych stempli. - Wykonujemy zabiegi na twarz
i ciało m.in. mikrodermabrazję, mezoterapię, przedłużanie rzęs, oczyszczanie
twarzy, a także z zużyciem kwasów:
migdałowego, mlekowego czy laktobionowego dla bardzo wrażliwej skóry.
Mikrodermabrazja diamentowa polega na usuwaniu martwego naskórka
przy użyciu głowicy pokrytej kryształkami diamentu. – Nowym zabiegiem
w naszym salonie będzie mezoterapia
mikroigłowa. Zabiegi zaczniemy wykonywać już w grudniu – mówi pani Marta.
- Mezoterapia mikroigłowa nazywana

jest liftingiem bez skalpela. Za pomocą
niewielkiej końcówki z igiełkami wprowadza się podskórnie kwas hialuronowy.
Dzięki temu skóra ładnie się odbudowuje,
jest gładka, zmarszczki zredukowane,
a owal twarzy ulega znacznej poprawie.
Najlepsza jakość wykonania i miła
obsługa to gwarancja powodzenia
w tej branży. Konieczne są także
kursy i szkolenia, dzięki którym
można oferować nowości na rynku
kosmetycznym. - Żeby świadczyć
najlepsze i najnowsze zabiegi, szkolenia są konieczne, bez tego ani rusz….
Zawód kosmetyczki wymaga nieustannego dokształcania się – mówi. – Dlatego chciałabym poszerzyć ofertę salonu
o zabiegi medycyny estetycznej. Zamierzam
w przyszłym roku rozpocząć studia
medyczne. Tym samym spełnię swoje
marzenie z dzieciństwa.
Sabina Bartecka
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– Lubię swoją pracę ze względu na
kontakty z ludźmi. Cieszy mnie, kiedy
mogę im pomóc – mówi właścicielka. Miło jest usłyszeć: „Marta dziękuję, czuję
się dzięki tobie piękniejsza...”. Takie słowa
budują i dają siłę na kolejny dzień pracy
i pokonywanie nowych wyzwań.
A tych w pracy kosmetyczki nie
brakuje. – Najważniejszą umiejętnością
kosmetyczki jest zdolność rozpoznawania różnych rodzajów skóry i umiejętne
dobieranie zabiegów i sposobów pielęgnacji. Bardzo ważne jest dokonanie
oceny czy defekty danej cery mieszczą się
w granicach fizjologii, czy przekroczyły
granice normy i wymagają konsultacji
lekarskiej – wyjaśnia. – Przeważnie
panie zgłaszają się z powodu trądziku,
popękanych naczynek, przesuszonej
i zniszczonej słońcem skóry. Natomiast
panowie wybierają zabiegi oczyszczające
na twarz, regulują brwi i wykonują ma-
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- Te największe zdarzyło mi się wypożyczyć nie więcej niż pięć razy – opowiada pracownik wypożyczalni. – Znacznie częściej sięgam po te najmniejsze.
Pierwsze łyżwiarskie szlify zdobywają
już trzylatki i nieźle sobie radzą.
Jak mówi dalej: - Najstarsza moja
klientka miała 67 lat. Na lodowisku
wprost imponowała jazdą. Musiała
wyczynowo uprawiać łyżwiarstwo, bo
kręciła piruety jak mało kto.
Wybór łyżew jest ogromny i nie
zawsze wiadomo, które wybrać.
Dlatego warto zwrócić się do pracownika wypożyczalni o pomoc. – Mamy
łyżwy hokejowe i figurowe, sznurowane
i klamrowe – tłumaczy. – Figurówki
są bezpieczniejsze, a na hokejówkach

łatwiej jeździć. Osobom początkującym radzę wybrać łyżwy figurowe. Są
stabilniejsze i łatwiej w nich utrzymać
równowagę. Ci, którzy jeżdżą dobrze,
mogą skusić się na łyżwy hokejowe.
Wszystkie jednak muszą posiadać
ostre krawędzie. Te znajdujące się
w wypożyczalni są ostrzone średnio
co 5-6 jazd. A jeżeli mamy swoje
łyżwy, kiedy powinniśmy dać je do
ostrzenia? – Jak tylko zauważymy po
wejściu na lód, że łyżwy nam uciekają
i nie jesteśmy w stanie ich kontrolować.
Wypożyczalnia jest czynna
w godzinach pracy lodowiska. Koszt
wypożyczenia jednej pary łyżew
wynosi 5 zł.
Sabina Bartecka
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Nowe sprawy
w nowej sali
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Spotkanie z wójtem gminy i jego
zastępcą było okazją, aby poruszyć
sprawy dotyczące sołectw. W Warszowicach przydałaby się naprawa
ul. Kościelnej (odcinek do stacji paliw) oraz ul. Miczka. Mieszkańcy
tego sołectwa skarżą się również na
głośne zabawy taneczne w remizie
strażackiej oraz problemy z przejazdem przez dwupasmówkę w rejonie
ul. Stawowej i Łąkowej. Mówią, że
przejechanie ciągnikiem z dwoma
przyczepami na drugą stronę tej drogi
graniczy z cudem.
W Pawłowicach mieszkańcy zwrócili się o naprawę drogi gospodarczej oraz wykonanie sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu DK-81
z ul. Wyzwolenia. Sołtys Golasowic
poinformowała, że tiry poruszają się
ul. Zawadzkiego i Tuwima zamiast

korzystać z wyznaczonego objazdu.
Wnioskowała o zwiększenie liczby
kursów autobusu linii 127 oraz
o jej wydłużenie do pętli. Sołtys Jarząbkowic poinformował o postępie
prac na ul. Łąkowej, natomiast sołtys
Krzyżowic o zakończonych pracach
na ul. Ligonia.
W Pielgrzymowicach zanieczyszczone są przydrożne rowy, natomiast
w Pniówku kończą się prace związane
z budową ronda. W okresie wiosennym zostanie odmalowany znajdujący się przy skrzyżowaniu krzyż
przydrożny. Mieszkańcy sołectwa
cieszą się z nowego placu zabaw.
To tylko część poruszonych spraw.
My przedstawiliśmy te najistotniejsze. Kolejne spotkanie z sołtysami 17
grudnia.
Sabina Bartecka
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zdaniem. Dzisiaj ten autorytet oraz
swoją wiedzę muszą w kontaktach
z młodymi ludźmi udowadniać – mówił. - Dlatego życzę wam, aby wasze
życie było jak najwygodniejsze, a wasze
wnuki chciały was słuchać i czerpać
z waszego doświadczenia i ogromnej
wiedzy.
Teresa i Andrzej Pawlakowie byli
na Dniu Seniora po raz drugi. – Podoba nam się tutaj, bo możemy spotkać
się z sąsiadami, trochę się rozerwać.
– Szczerze mówiąc, to dopiero pierwszy raz uczestniczę w tej imprezie.
Namówiła mnie rodzina i jestem miło
zaskoczona. Jest bardzo sympatycznie,
bo ludzie podchodzą do tego spotkania
5 )     )B!  +       z wielkim entuzjazmem – skomento   &  "    F  %  & wała Irena Kotas.
G 9 ) 
9)  &
Nie zabrakło również śmiechu,
  )   25 " )  5   Gminny Ośrodek Kultury zadbał
Na spotkanie zapraszane są osoby Chcą w spotkaniach uczestniczyć. - bowiem o oprawę artystyczną tego
powyżej 65 lat oraz niepełnospraw- Atmosfera, którą oni tworzą, mobilizuje spotkania. Program muzyczno –
ne. W tym roku przybyło ich ponad do planowania kolejnych edycji spotkań kabaretowy zaprezentował zespół
„Strumień”. Natomiast podczas
50. Życzenia seniorom złożył sołtys – mówi sołtys.
Pięknego przedsięwzięcia, jakim poczęstunku, który przygotowała
Zdzisław Goik: – Zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy, żebyście jest Dzień Seniora, gratulował sekre- Rada Sołecka, mogli sobie powspojeszcze niejeden raz mogli spotkać się tarz powiatu pszczyńskiego Szymon minać dawne czasy oraz pochwalić
w takim gronie – wśród rówieśników, Sekta. O roli seniorów mówił z kolei się nie tylko wnukami, ale i prawnuz kolegami z klasy, a może i pierwszymi zastępca wójta Marek Lucjan. – Kie- kami. Dlatego też te przysłowiowe
dyś osoby starsze darzyło się ogrom- „sto lat” – to dla nich stanowczo za
miłościami.
Seniorzy bardzo chętnie odpowia- nym szacunkiem. Babcia, dziadek byli mało. Życzmy im więcej.
Sabina Bartecka
dają na zaproszenia Rady Sołeckiej. autorytetami i każdy liczył się z ich
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również drogą mailową na adres
j.kielkowska@pawlowice.pl.
Zachęcamy mieszkańców do
wyrażania swoich opinii na temat funkcjonowania Urzędu, gdyż
wypełniona ankieta stanowi cenne
źródło informacji i pozwoli w przyszłości udoskonalić pracę urzędników. Przypomnijmy, że właśnie na
podstawie ankiety przeprowadzonej
kilka lat temu podjęto decyzję o rozbudowaniu Urzędu Gminy. A dziś
nowy budynek jest już otwarty!
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Pytania dotyczą oznakowania
biur, poziomu obsługi, dostępności
formularzy, ewentualnych trudności
podczas załatwiania sprawy w urzędzie. Wypełniając ankietę, mieszkańcy będą mogli także wypowiedzieć
się na temat pracy urzędników:
ich uprzejmości i życzliwości oraz
kompetencji.
Ankiety można znaleźć w poszczególnych biurach oraz na portalu gminnym www.pawlowice.pl.
Wypełnioną ankietę można wysłać
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W ramach przedmiotu edukacja wydostać się z auta – mówi Grzegorz Pisarek, zastępca naczelnika OSP
dla bezpieczeństwa uczniowie trzech Zalewski. – Nie spodziewaliśmy się, że w Pawłowicach. – Bardzo często odklas trzecich z Gimnazjum nr 2 strażacy dysponują tak specjalistycznym wiedzają nas przedszkolaki i uczniowie
w Pawłowicach mogli zwiedzić strażnicę sprzętem – dodaje Patryk Skobiernada. podstawówek, ale gimnazjaliści byli
i z bliska przyjrzeć się pracy straża- Wielu uczniów, szczególnie chłopców, u nas po raz pierwszy.
ków.
Na koniec był test. Zdobytą wiedzę
z ogromną fascynacją słuchało straGrzegorz Pisarek i Rafał Krosny żaków oraz wyraziło chęć podjęcia uczniowie mogli sprawdzić w praktyoprowadzili gimnazjalistów po jed- w przyszłości pracy strażaka. - To ce, układając poszkodowanego na nonostce, pokazując im samochód jedna z form uczenia dzieci o tym, jak szach. Wyszło im to całkiem dobrze.
i sprzęt wykorzystywany w akcjach. ważna jest rola strażaków oraz zachęTakie spotkania to dla uczniów
– Oglądaliśmy nożyce do cięcia blachy, cenia ich do wstępowania do dziecięcych znakomita lekcja, która z pewnością
  4AD>   
które są wykorzystywane w wypad- i młodzieżowych drużyn i w ogóle do zostanie zapamiętana i przyswojona
    C<>E
kach, kiedy poszkodowani nie mogą pracy społecznej - mówi Grzegorz na piątkę z plusem. bs
W związku z trwającym reBus odjeżdża z przystanku
montem drogi wojewódzkiej 938 w Golasowicach o godz. 6.10,
na odcinku od ul. Dąbrowskiej 7.35, 10.20, 11.40, 13.35 i 16.30.
>  %   4     )    w Golasowicach do ul. Zjednocze- W Pniówku jest o godz. 6.30, 7.55,
  
   H      
nia w Pawłowicach, Urząd Gminy 10.40, 12.00, 13.55 i 16.50.
zwrócił się do MZK o wprowadzenie
Koszt wprowadzenia dodatkowej
Obecnie na zlecenie zarządcy drogi,
Konsultacje spotkały się z dużym
Uwagi dotyczące
dodatkowego połączenia Golasowic linii zostanie pokryty z budżetu czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo- zainteresowaniem mieszkańców, któz Pawłowicami na linii 128 A.
rozmieszczenia ekranów
Gminy Pawłowice.
wych i Autostrad opracowywana jest rzy zgłosili wiele uwag i problemów.
Dodatkowa trasa objazdu obejSzczegółowy rozkład jazdy moż- dokumentacja projektowa budowy Nie udało się ich wszystkich rozwiąnależy kierować
muje przystanki: Golasowice Skrzy- na znaleźć na stronie MZK (www. zabezpieczeń przeciwhałasowych zać, dlatego planowane jest kolejne
do kierownika projektu
żowanie - Golasowice SKR – Gola- mzkjastrzebie.com), portalu gminy wzdłuż drogi krajowej nr 81 w sołec- spotkanie. Termin nie jest jeszcze znaŁukasza Musioła, e-mail:
sowice Kolonia – Pawłowice Pętla Pawłowice (www.pawlowice.pl) twach Warszowice i Pawłowice. Pro- ny. Data zostanie podana na stronie
musiol@autostradaii.pl,
- Pawłowice Mleczarnia - Pawłowice oraz na przystankach.
jekt ten wykonuje firma Autostrada internetowej www.pawlowice.pl oraz
tel. 32 735 2055.
Osiedle - KWK „Pniówek”.
II z Katowic.
przez sołtysów.

Dodatkowy kurs
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Grażyna Arczewska.
Trzeba mieć dużo odwagi by zmierzyć się z pisownią języka polskiego.
Cieszy zatem fakt, że w dobie komputeryzacji, a co za tym idzie spłycania
języka i jego form, tak wielu chętnych
przystąpiło do tych zmagań. Małym
Mistrzem Ortografii została Katarzyna Lenik, natomiast Mistrzem Ortografii Gminy Pawłowice w 2012 roku
– Karol Wybituła - siedemnastoletni
uczeń ZSO w Pawłowicach. – Tekst
według mnie nie był trudny, a że nigdy
nie miałem problemów z ortografią, udało mi się uniknąć błędów – mówi. – Źle

postawiłem tylko przecinek.
Mistrz interesuje się teorią muzyki,
gra na gitarze, świetnie zna język angielski, zastanawia się nad wyborem
kierunku studiów. Za znakomity wynik w dyktandzie otrzymał główną
nagrodę - tablet ufundowany przez
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach.
Spośród wszystkich uczestników
nagrodzono w każdej kategorii wiekowej czterech najlepszych znawców
ortografii. Nagrody – bony do salonu
EMPIK – ufundował Gminny Ośrodek
Kultury.
Sabina Bartecka
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Siedemnastolatek jako jedyny
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dzież do 16. roku życia oraz osoby
powyżej 17 lat.
Prace pawłowiczan sprawdziła komisja, w której skład weszły
nauczycielki języka polskiego: Monika Klyszcz – Kaczmarek, Olimpia
Herman oraz kierowniczka Domu
Kultury w Pawłowicach Osiedlu Grażyna Arczewska. Tylko one wiedzą,
kto zrobił ile błędów. Do publicznej
wiadomości podane zostały jedynie
nazwiska mistrzów.
Organizatorom zależy na tym,
by na start w gminnym dyktandzie
odważyło się jak najwięcej osób. – To
ma być przyjemność i zabawa, okazja
do międzypokoleniowego spotkania i integracji mieszkańców gminy – podkreśla

Aby zostać mistrzem ortografii,
trzeba było być biegłym w pisowni
nazw leśnych zwierząt, wiedzieć co
to jest „exodus”, kim są rohatyńce,
piegże i gżegżółki. Tekst dyktanda
zatytułowany „Leśna pożoga” nasycony był terminami związanymi z życiem zwierząt w puszczy,
a dotyczył nagłej ucieczki w związku
z krwistoczerwonym pożarem, po
którym zostało tylko „pogorzelisko
z powoli dogasającymi żagwiami”.
Takiego wyzwania podjęło się 101
uczestników pawłowickiego dyktanda, które odbyło się 17 listopada
w Domu Kultury w Pawłowicach
Osiedlu. Z polską ortografią zmagały
się dwie grupy wiekowe – dzieci i mło-
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oraz teoretycznej) wyłoniono liderów.
Wśród których znalazło się dwóch reprezentantów ZSO w Pawłowicach:
Kamil Skowronek ze Strumienia
i Kamil Guca z Pszczyny. Uczniowie
rozwiązywali zagadnienia problemowe, dotyczące między innymi urządzeń odstawy urobku i transportu
materiałów, zagrożeń naturalnych
i technicznych w górnictwie. W części
teoretycznej odpowiadali na 30 pytań
testowych dotyczących bhp oraz
prawa pracy.
Konkurs został zorganizowany po
raz drugi. - Od ubiegłorocznego różnił

8  %#$ # #%& $ # %#   $    7  #7 3 #7 #%  $& $  4     ##7   .    *$ 3 & - & 0    " 9%%

Wyniki dyktanda
kategoria: osoby powyżej 17 lat
Mistrz Ortografii
Gminy Pawłowice

Karol Wybituła
II miejsce - Joanna Jasińska
III miejsce - Anna Lubska
wyróżnienie - Teresa Kobiela

kategoria: do 16 lat
Mały Mistrz Ortografii
Gminy Pawłowice

Katarzyna Lenik
II miejsce - Patrycja Puzoń
III miejsce - Łukasz Staszkiewicz
wyróżnienie - Adrianna Puzoń

Co to jest Polska?
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Występ tak bardzo spodobał się
publiczności, że postanowiliśmy
wymienić autorów tego sukcesu.
Program artystyczny został przygotowany przez Iwonę Cholewę oraz
Justynę Goszyc. Na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Pawłowicach wystąpiło 30 osób, uczniowie klasy piątej
oraz ich szkolni koledzy. Scenariusz
opracowała Iwona Cholewa. - Uczniowie wykazali się zaangażowaniem

i entuzjazmem. Chętnie wzięli udział
w występie, chociaż przed takim gremium wystąpili po raz pierwszy i mieli
tremę – przyznaje nauczycielka.
Oprócz pięknie odśpiewanych patriotycznych piosenek i wyrecytowanych wierszy, każdy uczeń odznaczał
się eleganckim strojem i wyjątkowym
elementem symbolizującym Polskę.
Występ okazał się wspaniałą lekcją
historii i patriotyzmu. bs

zdj. bs

Konkurs, który zorganizowali
Wyższy Urząd Górniczy i Okręgowy
Inspektorat Pracy, składał się z dwóch
etapów: konkursu międzyszkolnego
w Rudzie Śląskiej i finałów w Katowicach. W konkursie uczestniczyli
uczniowie 21 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, które
kształcą kadry dla górnictwa. Do
finału, który odbył się 20 listopada
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
kopalni „Wujek” w Katowicach,
zakwalifikowało się piętnaście osób.
W dwuetapowej rywalizacji (praktycznej pod ziemią na poziomie 370 m
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się częścią praktyczną, która odbywała się w takich samych wyrobiskach,
w jakich szkolą się pracownicy kopalń,
a więc na polu szkoleniowym znajdującym się na poziomie 370 m – wyjaśniają
uczniowie.
Uczniów do konkursu przygotowywał Marek Koziński, nauczyciel
przedmiotów zawodowych górniczych. – Zarówno nauczyciel, jak
i uczniowie zasługują na uznanie
i słowa pochwały – mówi dyrektor
ZSO Jan Kowol. – Konkurs wykraczał znacznie poza materiał lekcyjny
i wymagał poszerzenia wiedzy o trudne
i obszerne zagadnienia z prawa pracy,
prawa geologiczno – górniczego i kodeksu
pracy.
Kamil Skowronek zajął I miejsce.
Natomiast Kamil Guca z tej samej
szkoły był piąty. – Przez dwa lata
przygotowywaliśmy się do konkursu.
Zostawaliśmy po lekcjach dwa razy
w tygodniu po cztery godziny, aby
opanować wymagany materiał – opowiadają uczniowie.
Są przekonani, że zdobyta
w trakcie konkursu wiedza przyda im
się w przyszłości. W najbliższej podczas Olimpiady Górniczej, w której
główną nagrodą jest indeks na Politechnikę Śląską, oraz w trochę dalszej
– w czasie pracy, której będą szukać
w górnictwie.
Patronat nad konkursem objęła:
Kompania Węglowa, Państwowy
Inspektorat Pracy w Katowicach
i Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Sabina Bartecka
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„Zwierz budzi się z przerażeniem.
Pierwsze, na wyprzódki, rzucają
się do rejterady szaraki. Skacząc
i klucząc, omijają trzeszczące pod
nadmiarem żołędzi sędziwe dęby
i młode dąbczaki. Dalej sarny, daniele
i jelenie płochliwie szarżują przez
przecinki i dukty. Tętent ich kopyt
niesie się tępym odgłosem po kniei.
Chybotliwym i chwiejnym krokiem,
niuchając nozdrzyskami, rzucają się
do ucieczki zatrwożone odyńce i lochy
z dojrzałym potomstwem. Sędziwe
modrzewie, przygięte życiem, poskręcane brzozy i dostojne, wiekowe
buczyska patrzą z panicznym strachem na niespotykany zwierzostanu
exodus.”

Mistrz Ortografii
Gminy Pawłowice
Karol Wybituła.
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i pragnął posmakować czegoś innego.
Po takim wysiłku konieczny był
odpoczynek przy bogato zastawionych stołach - oczywiście każ-

dy przygotowany przez mamusie
i przedszkolne kucharki smakołyk
zawierał jabłko. Było więc bardzo
smakowicie, zdrowo i wesoło. bs
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Organizatorzy przygotowali kilka
godzin świetnej muzyki biesiadnej. Gości częstowano chlebem ze
smalcem, ogórkami oraz swojskim
kołoczem. Smaczny poczęstunek
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich. – Jesienna biesiada to już nasza
tradycja – opowiada Jadwiga Kiełkowska, przewodnicząca Koła. – Chcemy wyciągnąć ludzi z domów, dać im
nieco rozrywki, bo bez takich spotkań
życie byłoby smutne i monotonne. Każdy
z nas potrzebuje kontaktów z ludźmi i zabawy. Sądząc po frekwencji (dzisiaj jest
z nami około 100 osób), nasi mieszkańcy
zgadzają się z moim zdaniem.
W programie biesiady znalazły
się najpiękniejsze śląskie pieśni, które
wykonywano wspólnie, kołysząc
się na boki, oraz konkursy. Jedni
chętniej inni trochę za namową
stawali na środku sali i brali udział
w rywalizacji. Nie liczył się wynik,
ale dobra zabawa. Jednym z tych
„wyciągniętych” do konkursu był
Franciszek Sojka. – Jest super – mó-

wił. – Dopiero biesiada się rozpoczęła,
a już przyprawiono mi rogi – śmiał się
pokazując oryginalne nakrycie głowy
z dwoma rogami.
Pan Franek oraz Mirosław Bandura wybrani zostali do dyrygowania
orkiestrą złożoną z biesiadników.
Takich ciekawych akcentów tej biesiady było jeszcze więcej. W okazałym
torcie (którego kawałek kosztował

20 zł) ukryty był srebrny pierścionek
z cyrkoniami. – Oczywiście, pierścionek
został odpowiednio zapakowany, aby
nikt go nie połknął – wyjaśnia pani
Jadwiga.
Jeśli połączyć to wszystko ze
wspólnym śpiewem, tańcami, to
można rzec, że kolejna impreza
w Jarząbkowicach udała się nad
wyraz. bs
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- Jarmark Bożonarodzeniowy kryje
w sobie mnóstwo atrakcji. Zarówno dla
najmłodszych, jak i tych trochę starszych - zapewniają organizatorzy.
I wymieniają m.in. konkursy na stoisko jarmarkowe, bombkę świąteczną, koncerty zespołów oraz jasełka
i wystawy związane ze zbliżającymi
się świętami.
Uroczyste otwarcie jarmarku
odbędzie się w niedzielę, 16 grudnia.
Zakupy będzie można robić już od
10.00, natomiast część artystyczna
rozpocznie się o 14.00. Na scenie
zaprezentują się cheerleaderki z GOS
Pawłowice, podopieczne Domu Pomocy Społecznej z Pielgrzymowic,
zespoły Retro, Margo i Talizman oraz
grupa musicalowa „eM” i grupa wokalna „Fantazja”. Monologi w gwarze
śląskiej wygłoszą dzieci Dominik
Konieczny z Pielgrzymowic i Natalia
Kiełkowska z Jarząbkowic.
Do wspólnego kolędowania zaprosi publiczność grupa musicalowa
„eM” wraz z orkiestrą dętą. Kolędowe
karaoke zostanie zorganizowane na
wzór programu „Jaka to melodia”
i będzie polegało na rozpoznaniu
zagranej kolędy. Ci, którzy podadzą
właściwą odpowiedź i odważą się
zaśpiewać, wygrają nagrody.
Na zakończenie rozstrzygnięty
zostanie konkurs na bombkę świąteczną. Prace wykonane w dowolnej
technice gwarantującej trwałość
i użytkowanie na zewnątrz, należy
przynosić na jarmark. Nagrodzone
bombki wraz z łańcuchami wyko-

nanymi w czasie jarmarku podczas
warsztatów plastycznych ozdobią
świąteczne drzewko przy Urzędzie
Gminy.
Jak zwykle nie zabraknie Aniołków ze słodkościami dla starszych
i młodszych. Będzie nastrojowo i wyjątkowo! A w kolejne dni zapraszamy
na świąteczne zakupy: domowe
wypieki, stroiki i inne wspaniałości
na wigilijny stół. W tym roku nowością będą ryby wędzone na miejscu.
Będą też pachnące choinki, mydełka
i swojskie miody.
Stoiska będą czynne od godz. 10.00
do 16.00 aż do soboty, 22 grudnia.
W tym roku zakończenie jarmarku
również będzie miało wyjątkową
oprawę. Wystąpią uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach, którzy
wystawią jasełka. Rozstrzygnięty
zostanie konkurs na najatrakcyjniejsze jarmarkowe stoisko. Swoje głosy
będzie można oddawać w czasie trwania jarmarku na specjalnych drukach,
które dostaniemy od sprzedających po
zrobieniu zakupów.
Wybierzmy się na Świąteczny
Jarmark i poczujmy magię Bożego
Narodzenia!
Sabina Bartecka
16 grudnia, w czasie trwania
jarmarku, jego uczestnicy będą
mogli zwiedzić Urząd Gminy.
Pracownicy urzędu oprowadzą po
nowych pomieszczeniach, pokażą
gdzie urzęduje wójt i gdzie podejmowane są uchwały.

Operetka
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„ Wiecie chłopcy i dziewczynki, że
jabłuszka mają witaminki” śpiewały
dzieci, prezentując przygotowany
program artystyczny. Dzięki tej imprezie przedszkolaki przekonały się,
że to naprawdę zdrowy i potrzebny
owoc.
Podczas Dnia Jabłka przedszkolaki
poznawały ich walory odżywcze,
smakowały przetwory z tych owoców, sałatki i soki. Były też konkursy
dla dzieci, wyścigi z jabłkiem na łyżce,
które nie mogło upaść na podłogę.
Gromkie oklaski zebrała recytacja
wiersza Jana Brzechwy o.... no, pewnie! - o małym robaczku żyjącym
w jabłuszku, który miał już serdecznie dosyć owocowego jedzenia
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Jarmark
wraca na rynek

Ognisty czardasz, najbardziej
podejrzane lokale Budapesztu, przepych wiedeńskich salonów - słowem:
jedna z najsłynniejszych w świecie
operetek, kwintesencja najlepszych
cech gatunku. Dzięki inicjatywie
stowarzyszenia i dotacji z Urzędu

Gminy mieszkańcy Warszowic zobaczyli jedną z największych inscenizacji
w historii gliwickiej sceny. – Znakomity spektakl. Myślę, że najbardziej
wytrawni fani operetki byli zadowoleni
– mówi Czesław Lasek, członek stowarzyszenia. bs

Racje Gminne
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6 grudnia,
godz. 16.30 - sala widowiskowa GOK,
godz. 18.00 - sala ogólna DKO
Zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy
na spotkanie ze Świętym Mikołajem. W programie
tego wieczoru w oczekiwaniu na niezwykłego gościa wystąpi Teatr Ruchu i Animacji „Tria”, prezentując małą formę
teatralną pt. „Bałwankowa fantazja” (GOK) oraz „Mała Fanaberia”
(DKO). Dla wszystkich grzecznych dzieci Mikołaj będzie miał prezenty. Rodziców chętnych do współpracy z Mikołajem prosimy
o kontakt z biurem GOK: 324722570 lub DKO: 32 4721036.

8 Racje Gminne
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Już po raz drugi w hali sportowej
w Pawłowicach mieliśmy okazję
zobaczyć występy kabaretów. Jako
support wystąpił Kabaret Szybkiego
Pomysłu, wschodząca gwiazda polskiej sceny kabaretowej, a następnie
zobaczyliśmy jej wytrawnych bywalców Tomasza Jachimka oraz grupę
Neo-Nówka z zespołem „Żarówki”.
Licznie zgromadzona publiczność
dobrze bawiła się w piątkowy wieczór, 23 listopada. - Neo - Nówka bardzo mnie zaskoczyła. Na żywo grupa jest
jeszcze lepsza niż w telewizji. Wszystkie
skecze były genialne. Natomiast chłopcy
z Żor muszą jeszcze popracować nad
swoim występem – powiedział nam
Zygmunt Molitor z Pniówka, który
wybrał się na kabareton wraz z żoną.
- Dawno tyle się nie naśmialiśmy – dodała jego żona.
Impreza była biletowana, na widowni zasiadło około 350 osób. Możliwość obejrzenia na żywo czołówki
polskiej sceny kabaretowej zapewne
zrobiła swoje. Ci, którzy wybrali
się do Pawłowic, z pewnością się nie

zawiedli. Każdy z kabaretów zaprezentował swoje najlepsze skecze.
Jako pierwszy, aby przygotować
publiczność do dużej dawki śmiechu,
wystąpił Kabaret Szybkiego Pomysłu
z Żor. Hitem grupy jest wykonanie
piosenki „Hej Babe”. Piosenka złożona
z czterech wersów to prawdziwa „perełka”. Kiedy kabareciarze ją śpiewają,
wychodzą do kobiet do publiczności,
chwytają panie za rękę, a na koniec
zawsze otrzymują buziaka w policzek.
Następnie na scenie pojawił się
Tomasz Jachimek, żartując, że po
zabawnym występie jego poprzedników, on zapewne zanudzi wszystkich. Do niczego takiego nie doszło.
Opowiadając o pierwszej wizycie
u rodziców swojej wybranki (skecz
„Wizyta u Teściów”) czy wykonując
piosenkę „Ojciec debiutant” o ciężkim
losie młodych ojców - doprowadził

publiczność zebraną w hali sportowej
niemalże do łez.
Na deser zaprezentowała się Neo
- Nówka. Licznie zgromadzona
publiczność mogła zobaczyć znane
i mniej znane skecze, które bawiły
wszystkich równie mocno. W swoim
programie jedna z najlepszych grup
kabaretowych w Polsce skupiła sie na
aktualnych wydarzeniach, którymi
żyje cały kraj. A więc nie zabrakło
spotkania Komorowskiego z Obamą
oraz przezabawnego wykorzystywania przywar naszych polityków
w najnowszym programie „The
SEJM”. Były też zimne wakacje nad
polskim morzem, a na koniec najsłynniejszy skecz „Niebo”.
- Było super. Widuje się Neo - Nówkę
w telewizji, ale na żywo to co innego.
Przyznam, że są jeszcze bardziej zabawni – chwalił uczestnik kabaretonu.
Sabina Bartecka
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Zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach oraz Dziecięcego Zespołu
Regionalnego „Pawłowice” organizują Dzień Górnika.
Impreza rozpocznie się występem gościa specjalnego orkiestry dętej KWK „Pniówek”. Następnie uczniowie zaprezentują
pokaz słowno - muzyczny, a zespół zaśpiewa popularne piosenki
górnicze.
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Zapraszamy do udziału w ostatniej8. edycji cyklu
„Babskie Sprawy”. Podczas grudniowych spotkań
twórcze panie poznają nowe techniki i nowe pomysły na wykonanie
ozdób świątecznych. Spróbują wykonać bombkę techniką koronkową
i kimekomi. Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł od osoby. Szczegółowe
informacje i zapisy: tel. 660829896 lub biuro DKO, tel. 32/ 4721036.
*$B*,=*,$
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Tuż przed świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy
będą mogli zrobić zakupy na jarmarku w Pawłowicach. Otwarcie jarmarku będzie wydarzeniem
artystycznym z udziałem grup i zespołów śpiewaczych naszej
gminy. Wystąpią cheerleaderki z GOS Pawłowice, podopieczne
Domu Pomocy Społecznej z Pielgrzymowic, zespoły Retro, Margo,
Talizman, grupa musicalowa „eM”, grupa wokalna „Fantazja”
i orkiestra dęta. Zapraszamy do wspólnego kolędowania.
Teatrzyk o smoku
<C" &" CG==&"79
Zapraszamy na spektakl „Co mogą smoki?
A czego nie? Zaraz dowiesz się” Teatru Otwartego z Krakowa. Smok Obibok i Robert Ropuch
- mieszkańcy leśnej polany - to nieposłuszne i niegrzeczne nicponie.
Przyjaciele dowiedzą się co to kultura osobista i dobre wychowanie.
Bajeczka zawiera elementy teatru kukiełkowego i żywego aktora,
a mali widzowie uczestniczą w tworzeniu przedstawienia. Wstęp dla
dzieci jest bezpłatny, dorośli płacą bilet w wysokości 7 zł.
Sylwester na rynku
DC" &   %  
Zapraszamy mieszkańców do wspólnego powitania
Nowego 2013 Roku. Sylwestrowa zabawa wraca
na rynek w Pawłowicach. W programie imprezy,
jak zawsze: występy zespołów, atrakcyjne nagrody i widowiskowy
pokaz ogni sztucznych. Życzenia noworoczne złoży pawłowiczanom
wójt Damian Galusek. Szczegóły w kolejnym wydaniu gazety.
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich chętnych panów
(nie tylko górników) na I Karczmę Górniczą. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z biurem GOK, tel 32/ 47 22 570 lub sołtysem
Grzegorzem Cyrulikiem, tel. 661 859 878. Zostało już tylko kilka
wolnych miejsc.
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W tym roku po raz pierwszy będziemy uroczyście
obchodzić Dzień Wolontariusza w naszej gminie.
Spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia, będzie nie
tylko podsumowaniem rocznej pracy młodych wolontariuszy, ale
również okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych.
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„Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie
tutaj jest. Na biesiadzie w Pawłowicach pobawisz się fest”. Słowa
tej biesiadnej piosenki mogłyby

być mottem całej imprezy. W sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury bawiła się setka osób. Imprezę zorganizowała Rada Sołecka,

Koło Gospodyń Wiejskich i Gminny
Ośrodek Kultury. – Biesiada odbywa
się jesienią, gdy rolnicy zgromadzą
wszystkie zbiory – wyjaśnia sołtys
Grzegorz Cyrulik. - Wtedy to ze
spokojem mogą świętować i się bawić.
Liczne konkursy z udziałem
mieszkańców na scenie rozbawiały
publiczność i dawały możliwość
czynnego uczestnictwa w wydarzeniu. Natomiast program kabaretowo – biesiadny w wykonaniu
Stefana Witkowskiego wprawił
wszystkich w doskonały nastrój.
Na scenie pojawiła się również grupa
muzyczna Duo Vocal & Sax.
Znakomita muzyka i pyszne jedzenie, i przepis na udaną imprezę
mamy gotowy. Następna możliwość spędzenia czasu na Rolniczej
Biesiadzie dopiero w następnym
roku. bs
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Feruga, Dariusz Sierota,
Kamil Sekuła, Marcin
Sztykiel, Mateusz Maciążka, Sebastian Różycki, Bogdan Szczotka,
Marcin Jakowenko, Jacek Kręcichwost, Dawid
Lech, Piotr Czak, Michał
Sztykiel i Josef Cieślar
wygrywa raz za razem.
Podczas ostatniej, siódmej kolejki zanotowała
kolejne zwycięstwo, pokonując GKS Futsal 6:1.
W czasie tej kolejki
padło aż 56 bramek!
lp. 
mecze
z
r
p
pkt
bramki
Komplet punktów zdo1. Normal(b)
7
7
0
0
21
43 : 9
były drużyny: KSRG,
2. 

7
6
1
0
19
55 : 17
Pawłowice (mistrz PLF
3.  
7
4
2
1
14
38 : 14
4. KSRG
7
4
1
2
13
30 : 19
w sezonie 2011/2012),
5. Jo-Mar(p)
7
3
1
3
10
23 : 37
Normal i Gwiazdy.
6.    
7
2
1
4
7
24 : 28
W klasyfikacji fair play
7.   
7
2
0
5
6
17 : 26
8.  ! 
7
2
0
5
6
25 : 40
prowadzi Jo – Mar Sta9. "#
7
1
0
6
3
18 : 63
wowa. A już 22 grudnia
10. $%&' 
7
1
0
6
3
20 : 40
o godz. 16.45 mecz na
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szczycie Normal (lider)
W trwających od połowy paździer- Pawłowice (aktualny mistrz PLF).
nika rozgrywkach bierze udział dzieZapraszamy do hali sportowej. Wstęp
sięć piłkarskich drużyn. Połowa z nich
wolny! bs
startuje po raz pierwszy. Największą niespodzianką jest z pewnością
znakomita gra zespołu Normal. To
zespół, który do tej pory występował
w Bielskiej Lidze Futsalu, a w Pawłowicach gra pierwszy sezon. Drużyna
w składzie: Paweł Bodek, Mateusz
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Choć aura jeszcze nie przypomina zimowej, już możemy cieszyć
się sportowym szaleństwem na
lodowisku. Pod zadaszeniem w hali
namiotowej codziennie na łyżwach
śmigają pawłowiczanie. - Zainteresowanie jest duże i ma tendencję
wzrostową. Z każdym dniem ludzi
przybywa - przyznaje Bożena Wróbel, dyrektorka GOS.
Sezon dla miłośników łyżew
ruszył 10 listopada. – Przyznaję, że
nie mogliśmy doczekać się otwarcia.
Jeździmy na łyżwach nawet trzy razy
w tygodniu. To jeden z naszych ulubionych sportów zimowych – powiedziała nam Agnieszka Foks, która
do Pawłowic przyjechała z Wisły
Wielkiej. Na lodowisko zabrała
dwójkę swoich dzieci: 6-letniego

Mateusza, który zaczynał swoja
przygodę z łyżwiarstwem w wieku
3 lat oraz 4-letnią Anię, która zaczęła
jeździć w tym roku i już na lodowisku
była cztery razy. Kiedy spotkaliśmy
tę sympatyczną rodzinę była jeszcze
z nimi babcia, która debiutowała na
łyżwach. – Było całkiem fajnie. Chyba
też zacznę jeździć – mówiła zadowolona.
I takich miłych chwil spędzonych
na ślizgawce życzymy wszystkim
rodzinom. A więc wyciągajmy zakurzone łyżwy i ruszajmy na lodowisko. Nie masz łyżew? Nic straconego.
Istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu na miejscu.
Cennik wstępu i godziny wejść
znajdziecie obok.

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

Wejścia:
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

II Turniej Wojan
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Wyniki VII kolejki PLF
KSRG – Kolegium
Gwiazdy - Blaugrana
Jo - Mar - Niebiescy
Normal - GKS Futsal
Pawłowice - GKS „Pniówek`74”

5:0
14:0
6:6
6:1
13:5

Sauna za
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Od 1 grudnia, w ramach wydłużonego do 90 minut biletu wstępu
na basen (bilet kosztuje 10 zł), można skorzystać z sauny, płacąc jedynie 4 zł. Wejście na saunę normalnie

czowe, puchary, medale, dyplomy.
Szczegółowe informacje: Grzegorz
Nogły, tel. 609 540 047, mgno@
interia.pl.
Międzynarodowy Mityng
Pływacki
C?QCG" &
  ,4 2)/%  
UKS „aQuatica” organizuje III
Międzynarodowy Mityng Pływacki.
W zawodach weźmie udział ok. 400
młodych pływaków z 30 klubów
m.in. z Ukrainy, Czech, Niemiec
i Austrii. Rywalizacja potrwa od
godz. 9.20 do 19.00 w sobotę i od
9.30 do 14.00 w niedzielę. W tych
godzinach basen będzie nieczynny,
ale można będzie kibicować pływakom na trybunach.
Mikołaj na basenie
i lodowisku
Z okazji Mikołajek, Gminny
Ośrodek Sportu przygotował promocyjne ceny biletów i słodki poczęstunek.
Basen:
•ulgowy 3 zł/90 minut
•normalny 6 zł/90 minut
Lodowisko:
•ulgowy 2 zł
•normalny 3 zł

dla podopiecznych Zbigniewa Duszy okazał się mecz z WKK Wrocław, wygrany dwoma punktami
(35:37, 9-11, 9-6, 6-8, 11-12).
Tym samym puchar za I miejsce
wywalczył UKS „Wojan” Pawłowice. Nagrody zdobyli także zawodnicy pawłowickiego klubu w
kategoriach indywidualnych. Igor
Kozłowski został wybrany najlep-

UKS „Wojan” Pawłowice: Piotr
Lazarek, Dawid Zalewski, Adam
Grabarczyk, Hubert Pełdjak, Bartek
Kubieniec, Łukasz Januszewicz, Piotr
Palczewski, Mikołaj Szombara, Jakub
Pietrzak, Aleks Żmijak, Mateusz Panic, Filip Orszulik, Igor Kozłowski,
Krystian Markiewicz. Bartek Chodukiewicz. Trenerem drużyny jest
Zbigniew Dusza.

Grand Prix przyznane

Poniżej wyniki:

zdj. archiwum

Turniej skata o Puchar
Prezesa
>" &" CG==&
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Warszowicach organizuje II
Otwarty Turniej Skata o puchar
Prezesa OSP. W turnieju obowiązywać będą przepisy i regulamin
Polskiego Związku Skata. Zapisy
na miejscu do godz.15.00. Informacje dodatkowe: Michał Wowra,
tel. 503 567 369, Adam Helis, tel.
32 47 23 508, Henryk Harazin, tel.
32 47 23 532.
Halowe Mistrzostwa
w Piłce Nożnej Dzieci
> C?" &
.95%  
LKS „Piast” Pawłowice zaprasza
dzieci z klas od IV do VI szkół podstawowych do udziału w Halowych
Mistrzostwach Gminy Pawłowice
w Piłce Nożnej Dzieci.
Zawody odbędą się w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu
w Pawłowicach 8 grudnia (w godz.
15.00 – 19.30) oraz 15 grudnia
(w godz. 10.00 – 15.00). Dla uczestników przewidziano nagrody rze-

kosztuje 17 zł.
Nie trzeba przechodzić przez
szatnię. Wejście będzie bezpośrednio
z basenu. Wystarczy zabrać ręcznik
i oddać się relaksowi w saunie.

Weekend 24- 25 listopada dostarczył kibicom piłki koszykowej
sporo emocji. Już po raz drugi odbył
się Turniej Wojan Cup i po raz kolejny pawłowiczanie pokazali klasę.
Wygrali wszystkie pięć spotkań:
z MKKS Rybnik (33:21), Olimpijczykiem Ostrów Wielkopolski (34:29),
WKS Śląsk Wrocław (34:31) i MOS
Katowice (45:16). Najtrudniejszy
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Turniej odbył się 24 listopada
w Domu Kultury w Pawłowicach
Osiedlu i był ostatnim z całorocznego
cyklu Grand Prix Pawłowice 2012.
W turnieju wzięło udział 44 szachistów - 12 seniorów, 12 juniorów
starszych (11 – 18 lat) i 20 juniorów
młodszych do lat 10. Juniorzy grali

systemem szwajcarskim, na dystansie
7 rund (kojarzenie komputerowe, 15
minut dla zawodnika). Seniorzy grali
każdy z każdym mecz i rewanż.
Zgodnie z regulaminem, w klasyfikacji końcowej liczyły się punkty
zdobyte przez zawodnika z pięciu
turniejów.

szym strzelcem turnieju. Koszykarz
w całym turnieju zdobył aż 62 punkty.
W konkursie wsadów na 3 miejscu
znalazł się Aleksander Żmijak, a na 9
miejscu Mikołaj Szombara. W konkursie ,,rzutów wolnych” startowali
wszyscy zawodnicy. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Bartek Kubieniec
i Piotr Lazarek. Krystian Markiewicz
został uznany jednym z najlepszych
obrońców turnieju, a Piotr Lazarek –
rozgrywającym.
Wytypowano także zawodników,
którzy rokują dobrze na przyszłość.
W grupie „Nadzieje koszykówki”
znaleźli się: Bartek Chodukiewicz
i Aleks Żmijak.
Puchary, medale i statuetki wręczali: wiceprzewodniczący Rady
Gminy Aleksander Szymura oraz
prezes UKS „Wojan” Pawłowice Karina Markiewicz. bs

seniorzy
1 miejsce: Marek Kobiela, Pawłowice
2 miejsce: Stanisław Brzyszkowski,
Jastrzębie-Zdrój
3 miejsce: Czesław Filip, Jarząbkowice
juniorzy starsi:
1 miejsce: Witold Klepek, Pawłowice
2 miejsce: Dawid Janulek, Pawłowice
3 miejsce; Wojciech Szmidt, Pawłowice
juniorzy młodsi:
1 miejsce: Kacper Szczepanik,
Pawłowice
2 miejsce: Dominik Szmidt,
Pawłowice
3 miejsce: Mateusz Dziendziel,
Pielgrzymowice
Organizatorzy zapraszają chętnych
do udziału w kolejnym Szachowym
Grand Prix, które rozpocznie się
w marcu 2013 roku. Dokładny terminarz rozgrywek zostanie podany na
stronie internetowej www.gokpawlowice.hg.pl.

Racje Gminne
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Tereny pod dzierżawę

Konkurs ofert
dla organizacji społecznych
Wójt Gminy Pawłowice informuje, iż został
ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
Rodzaje zadań:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- turystyka i krajoznawstwo.
Terminy realizacji zadań: od stycznia do grudnia 2013 roku.
Oferty należy składać do 12 grudnia
w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice w Punkcie
Podawczym lub przesłać pocztą na adres: Urząd
Gminy, 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60.
Szczegółowe informacje oraz warunki znajdują
się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice www.pawlowice.pl.

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że 20 listopada podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Pawłowice wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Pawłowice, przeznaczonych do wydzierżawienia.
Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości niezabudowanej położonej
w Pniówku przy ul. Orlej, przeznaczonej na usytuowanie reklamy wolnostojącej.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień, w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 47-56-315.

Do wynajęcia w GOS
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg
ustny nieograniczony w formie licytacji na najem powierzchni użytkowej,
wynoszącej 70 m kw., położonej w obiekcie basenowym Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1B, na czas określony do 3 lat,
z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową.
Przetarg odbędzie się 17 grudnia o godz. 12.00 w GOS, sala nr 216. Dodatkowe informacje: Stanisław Pyka, tel. (32) 47-24-215, wew. 23, Tomasz
Jaskuła, tel. (32) 47-24-215, wew. 24.
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- Warunkiem odbioru jest dostarczenie popiołu w stanie luźnym do wyznaczonych kontenerów. Popiół można
przywozić w workach lub w taczkach,
a następnie należy go przesypać do
zbiornika – podkreśla Wojciech
Bazgier z Urzędu Gminy. – Apelujemy do mieszkańców o wrzucanie do
kontenerów tylko i wyłącznie popiołu,
a nie innych śmieci. Od tego zależy
czy zbiórka będzie kontynuowana
w kolejnych miesiącach.
Zbiórka dla mieszkańców naszej
gminy jest bezpłatna i potrwa do
15 kwietnia. Kontenery ustawiono
w 17 miejscach na terenie gminy,
wskazanych przez sołtysów po
konsultacjach z mieszkańcami. –
W tym roku mamy o trzy kontenery
więcej, a niektóre przesunęliśmy nieco
dalej od domostw – dodaje pracownik urzędu.
lokalizacji
Obok miejsca lo
j kontenerów:

Pawłowice:

Pielgrzymowice:

- ul. Poprzeczna, skrzyżowanie z ul.
Miarki (obok Auto-Złomu),
- ul. Polna, skrzyżowanie z ul. Mickiewicza,
- ul. Mickiewicza, przed ogrodzeniem
GZK,
- ul. Zapłocie, pobocze drogi przy
skrzyżowaniu z drogą do źródełka,
- ul. Kol. Studzieńska, skrzyżowanie
z ul. Pszczyńską,

- ul. Powstańców, pas pobocza drogi
wjazdowej na boisko,
- ul. Sikorskiego, wjazd na kładkę
na ul. Jasną,
- ul. Zebrzydowicka, skrzyżowanie
z ul. Jasną
- ul. Grunwaldzka, skrzyżowanie
z ul. Bukową

Warszowice:
- ul. Pszczyńska, droga do dworca
PKP,
- ul. Stawowa, obok skrzyżowania
z ul. Spokojną,
- ul. Ks. F. Miczka, obok skrzyżowania z ul. Boryńską,

Krzyżowice:
- ul. Szkolna, poniżej budynku OSP,

Pniówek:
- ul.
u Krucza, obok słupa, przed numerem 74,

Golasowice:
- ul. Norwida, przy budynku socjalnym,
- ul. Kraszewskiego 2, przy budynku
OSP,

Jarząbkowice:
- ul. Rolnicza, parking naprzeciw
OSP.
W razie przepełnienia się kontenerów oraz jakichkolwiek zapytań,
prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, nr tel. 32 47
330 lub 32 47 56 328.
56 3

KRONIKA POLICYJNA

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

Śmiertelny wypadek
w czasie pracy
Policjanci z komisariatu w Pawłowicach wyjaśniają okoliczności
śmierci 21-letniego mieszkańca
Czechowic - Dziedzic. Mężczyzna
został przygnieciony przez toczącą
się szpulę z kablem. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.
21 listopada, kilka minut po
północy pracownik firmy w Warszowicach zadzwonił do komisariatu, aby powiadomić o nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło
w trakcie rozładunku tira. Pracownicy zakładu próbowali zatrzymać toczącą się szpulę z kablem.
Niestety, ta próba zakończyła się
tragicznie dla młodego mężczyzny.

10 Racje Gminne

Obrażenia ciała okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł po przewiezieniu
do szpitala. Prokurator zarządził sekcję
zwłok.

citroena. Wypadek miał miejsce 14
listopada o godz. 16.00 na ul. Kraszewskiego w Golasowicach.

Idą święta, kradną ryby

Jakiś wandal porysował karoserię golfa. Tak się w swoim chuligaństwie rozpędził, że naprawa
będzie kosztować 7 tys. zł. Do tego
zdarzenia doszło 10 listopada pół
godziny przed północą na ul. Kruczej w Pawłowicach.

Kłusownicy grasowali na terenie
Kolonii Studzieńskiej w Pawłowicach.
Zarzucili sieci na ryby przechowywane
w zbiorniku w magazynie. Ich łupem
padło 100 kilogramów ryb. Straty właściciela to 1400 złotych. Kradzież miała
miejsce 17 listopada.

Ranni w wypadku
Z nieustalonych przyczyn kierowca samochodu marki Citroen Jumper, 62-letni
katowiczanin, zderzył się czołowo z kierującą samochodem marki VW Golf, 26-latką ze Studzionki. W wyniku zdarzenia do
szpitala trafiła kobieta i 11-letni pasażer

Zniszczył karoserię

Kolizja po pijaku
22 listopada o godz. 17.20,
policjanci zatrzymali 33-latka
z Jastrzębia Zdroju, który kierując
samochodem marki Audi spowodował kolizję na dwupasmówce
w Pawłowicach. Mężczyzna był
nietrzeźwy (1,57 promila).
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Od 3 do 14 grudnia, Urząd Gminy Pawłowice organizuje bezpłatną
zbiórkę wszystkich rodzajów opon.
Wystarczy, że dostarczysz je w go-

dzinach pracy GZK, od poniedziałku
do piątku, od 7.00 do 15.00. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 47 56 330 lub 32 47 56 328.

Rolniku, sprzedajesz
na targu…
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Szkolenie przeprowadzane jest
w związku z planowaną budową na
terenie Pawłowic stałego targowiska
w ramach programu „Mój Rynek”.
Szkolenie adresowane jest do rolników, przedsiębiorców, mieszkańców
naszej gminy.
Szkolenie odbędzie się 10 grudnia

o godz. 11.00 w restauracji „Smak
Regionu” w Pawłowicach przy ul.
Katowickiej 15. Ilość osób jest ograniczona, dla uczestników przewidziano
poczęstunek.
Więcej informacji oraz zapisy prowadzi ODR w Pszczynie (Anna Rogala), tel. 32 210 33 28, 515 275 909.

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 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 44-335 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
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Zakład Optyczny BRYLEX
PAWŁOWICE, MICKIEWICZA 18
(przy rondzie i mleczarni)

6%

W STOSUNKU

ROCZNYM

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
ZAPRASZA DO ZAŁOŻENIA LOKATY 9-cio MIESIĘCZNEJ
O BARDZO KORZYSTNYM OPROCENTOWANIU
MAMY RÓWNIEŻ W SWOJEJ OFERCIE

NOWE RACHUNKI

OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE DLA MŁODZIEŻY I JUNIORÓW
na niezwykle korzystnych warunkach
WSTĄP I PORÓWNAJ Z INNYMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!!!

Pawłowice ul.Zjednoczenia 62B tel.32-4722320
www.swdent.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

POŻYCZKA
GOTÓWKOWA
do 150 tys. bez zabepieczeń
okres kredytowania do 10 lat
do 3 miesięcy wakacji kredytowych

Proponujemy:
• UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE BUDYNKÓW W GOSPODARSTWIE
ORAZ OC ROLNIKA – OK. 30% TANIEJ,
• UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DOBROWOLNE,
• UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, AC, NNW
– Z DODATKOWYMI ZNIŻKAMI DLA ROLNIKÓW

ZAPRASZAMY:
PAWŁOWICE
UL. MICKIEWICZA 18/5
(Galeria Kolor), 32 211 21 68

?$,'!
?,/!
sprzeda:

Nowy Gabinet Lekarski
dr n. med. Grzegorz Kuballa
– chirurg
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.

•

kombajn REKORD

•

•

super ciągniki
C-360, C-330, ZETOR 16045,

• ładowacz „TROL”,
• kosiarkę rotacyjną,
• rozrzutnik obornika,
•

rozsiewacz RCW-3, RCW-2,
pługi śnieżne.

Tel. 503-777-242

Agent Ubezpieczeniowy
Roman Firla
Studzionka, ul. Wieczorka 70
tel. 32 2123373, 606346645

ZATRUDNIĘ
pracownika
na stanowisko
„Asystent technika
dentystycznego”.
Pawłowice,
tel. 602 730 661.

KUPIĘ
LUB WYDZIERŻAWIĘ
GRUNTY ROLNE, ŁĄKI
OD 1 DO 20 HA
TEL. 797 622 520

Premium Ubezpieczenia
Tomasz Firla
Pszczyna, ul. Kopernika 14
tel. 793278924

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

tel. 32/ 4722570.
Racje Gminne
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Cecyliada: muzyczna
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24 listopada w Golasowicach zorganizowano „Cecyliadę”. Przedsięwzięcie organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury odbywa się cyklicznie w różnych sołectwach naszej gminy. Historia Cecyliady sięga roku 2000.
Przedsięwzięciu patronuje święta Cecylia - patronka chórzystów, lutników, muzyków i organistów. Tradycyjnie
do udziału w tym święcie muzyki zaproszono zespoły
działające na terenie gminy. Wykonawcy zaprezentowali
swój kunszt muzyczny najpierw w kościele podczas mszy
świętej, a następnie podczas występów w sali OSP.
- Było czuć, że uczestnicy mszy świętej są wyszkoleni
w śpiewie – powiedział ks. Roman Grabowski, proboszcz
parafii pw. NNMP w Golasowicach. – Jestem pełen podziwu dla chórzystów za ich mozolną pracę i wielogodzinne
próby. Śpiewem, prostymi słowami potrafią w piękny sposób
wychwalać życie rodzinne i Pana Boga.
W uroczystych obchodach liturgicznego wspomnienia
św. Cecylii, patronki chórów i śpiewaków, wzięli udział
wszyscy, którym bliska jest muzyka. Tym razem organizatorzy tego muzycznego święta – w tym roku był to
zespół „Viola” z Golasowic – zaprosili uczestników na
muzyczną podróż w czasie. Usłyszeliśmy wszystko co
najlepsze z lat 30., 40., 50., 60., 70., 80. i 90. Każdy zespół
prezentował dwie piosenki z wylosowanej wcześniej dekady. „Bella Bella Donna”, „Troszeczkę ziemi, troszeczkę
słońca” czy „Mówiły Mu” Maryli Rodowicz – to tytuły
niektórych z nich.
Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Piosenka jest dobra na wszystko”. Słowa tej piosenki

*# 1$ #$ )%     15  )%
 0 7 %

towarzyszyły całej imprezie i były wykonywane jako
przyśpiewka pomiędzy kolejnymi występującymi. Swoistym wprowadzeniem do dekady była prezentacja multimedialna, przypominająca najważniejsze wydarzenia oraz
postaci danego dziesięciolecia. Tę ciekawą muzyczną podróż
przez pokolenia zakończył zespół „Viola”. Zespół powstał
w 1999 roku z inicjatywy pani sołtys Bogumiły Tekli. Liczy
obecnie 19 osób. Wykonał dwie piosenki „Moja muzyka”
z repertuaru Bayer Full oraz „Ten kto się śmieje”.
Listopadowe święto muzyki okazało się dużym wydarzeniem. Dostarczyło wszystkim wielu niezwykłych
przeżyć. – Tegoroczna „Cecyliada” to było prawdziwe mistrzostwo – powiedziała nam Janina Nogły, instruktorka zespołu
„Harmonia” z Krzyżowic. - Impreza była wspaniała. Nasze
„Cecyliady” z roku na rok są coraz lepsze! W imieniu naszego
zespołu dziękuję za organizowanie tak pięknego święta muzyki.
Komu należy się pochwała? Kto się kryje za organizacją tegorocznej Cecyliady. To chór „Viola” z Golasowic.
– Zaangażował się cały zespół. Wszyscy pracowali jak jeden
mąż – przyznaje Barbara Baron, instruktorka chóru. – Na
pomysł muzycznej podróży przez dekady wpadła Otylia
Foltyn. Wraz z córką opracowała repertuar dla wszystkich
zespołów. Prezentacja multimedialna to dzieło Rafała Stuchlika, a poczęstunek jest zasługą pań z KGW i naszych
rodzin. Cały tydzień wszyscy ciężko pracowaliśmy, żeby
dopiąć imprezę na przysłowiowy ostatni guzik i jesteśmy
bardzo zadowoleni z jej przebiegu.
I słusznie, bo „Cecyliada” zakończyła się pełnym sukcesem. bs
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