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Remont DW 938 rozpoczął się w listopadzie. Prócz samej drogi 
remontowane są także dwie zatoki autobusowe nieopodal skrzyżowa-
nia z ul. Dąbrowskiej. Prace miały się zakończyć 15 grudnia ubiegłego 
roku. Niestety budowa musiała zostać wstrzymana z powodu złych 
warunków atmosferycznych. – Prace zostały przerwane 7 grudnia – 
mówi Mariusz Lyszczyna, kierownik robót z ramienia Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, inwestora zadania. – Jeśli pogoda pozwoli, zostaną 
wznowione. Żeby przywrócić ruch samochodów, potrzebujemy kilku dni  
z temperaturą powyżej 0 stopni Celsjusza.   
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W ramach wniosków złożonych 
we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym planowana jest reali-
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zacja zadania pod nazwą „Poprawa 
układu komunikacyjnego w ciągu 
dróg powiatowych ul. Ligonia  

Przeprowadzek w naszej gminie 
ciąg dalszy. Rozpoczął się remont 
budynku znajdującego się obok 
Gminnego Ośrodka Kultury (daw-
ny Budynek „C” Urzędu Gminy) 
i adaptacja biur na pomieszczenia 
biblioteczne.

- Bardzo cieszymy się z tej inwesty-
cji, głównie z tego powodu, że zyskamy 
większą przestrzeń i będziemy mogli 
poszerzyć naszą ofertę zajęć dla dzieci 
oraz spotkań autorskich z czytelnika-
mi – mówi Halina Mańka, dyrek-
torka GBP w Pawłowicach. – Do tej 
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pory takie spotkania organizowaliśmy 
w szkołach lub korzystaliśmy z go-
ścinności Gminnego Ośrodka Kultury. 

Dla potrzeb biblioteki zostanie 
zaadaptowany parter budynku z 
wejściem od strony ul. Zjednocze-
nia. W bibliotece poza oczywiście 
regałami z książkami znajdą się 
także: kącik dla dzieci z bajkami, 
kącik prasy z gazetami oraz czytel-
nia multimedialna na 5 stanowisk 
komputerowych, dla której przewi-
dziano osobne pomieszczenie.

Prace remontowe wykonuje fir-
ma Skid z Pawłowic. Ich wartość to 
ok. 260 tys. zł. Umowa przewiduje 
zakończenie robót na koniec stycz-
nia. Przeprowadzka biblioteki będzie 
możliwa po uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie, czyli najwcześniej 
pod koniec lutego. bs
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Pawłowice:

 - ul. Poprzeczna, skrzyżowanie z ul. 
Miarki (obok Auto-Złomu),

- ul. Polna, skrzyżowanie z ul. Mickie-
wicza,

- ul. Mickiewicza, przed ogrodzeniem 
GZK,

- ul. Zapłocie, pobocze drogi przy skrzy-
żowaniu z drogą do źródełka,

- ul. Kol. Studzieńska, skrzyżowanie z 
ul. Pszczyńską,

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. Krucza, obok słupa, przed nu-

merem 74,
Pielgrzymowice: 

- 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

Golasowice: 
- ul. Norwida, przy budynku so-

cjalnym,
- ul. Kraszewskiego 2, przy bu-

dynku OSP, 
Jarząbkowice:

- ul. Rolnicza, parking naprzeciw 
OSP.

Jednak nie wszyscy mieszkańcy 
stosują się do zasad zbiórki. W kon-
tenerach przy ul. Zebrzydowickiej 
w Pielgrzymowicach, ul. Polnej w 
Pawłowicach oraz przy ul. Stawowej 
w Warszowicach pojawiły się śmieci. 

Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać,   
pojemniki zostaną przeniesione  
w inne miejsce.

Przypominamy, że na terenie 
naszej gminy ustawiono 17 konte-
nerów w następujących miejscach: 

Przepełnienie kontenerów należy zgłaszać 
w Referacie Infrastruktury 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
nr tel. 32 47 56 330 lub 32 47 56 328.

i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz 
ul. Boryńskiej w Warszowicach 
- etap II ul. Ligonia w Krzyżowi-
cach”. Zmodernizowany zostanie 
odcinek o długości około 900 me-
trów w kierunku skrzyżowania 
z ul. Orlą i Zwycięstwa. Wartość 
inwestycji szacowana jest na ok. 
3,2 mln złotych, z czego 50 proc. 
stanowi dotacja z budżetu państwa. 
Zakres zadania obejmuje pełną 
wymianę konstrukcji jezdni oraz 
zabezpieczenie nawierzchni przed 
wpływem eksploatacji górniczej.

Kolejna znacząca inwestycja to 
„Remont ulic Rolniczej i Bąkow-
skiej w Jarząbkowicach”. Zakres 
tej inwestycji obejmuje remont 
odcinka o długości około 2,8 km 
(frezowanie istniejącej nawierzchni 
i wykonanie nowej warstwy asfal-
tu). Koszt remontu szacowany jest 
na niespełna 3 mln złotych. Także 
w tym przypadku połowę stanowić 
będzie dotacja w ramach rządowego 
programu. bs

Liczba mieszkańców Pielgrzymo-
wic stale rośnie. Przybywa także 
uczniów. W związku z rozwojem 
sołectwa szkoła w Pielgrzymowicach 
stała się za ciasna. Obecnie klasy dru-
gie i trzecie uczą się w systemie zmia-
nowym, co oznacza, że co drugi dzień 
zaczynają lekcje o godz. 10.00, 11.00 
lub nawet o 12.00. Żeby wygospo-
darować dodatkowe pomieszczenie, 
postanowiono wszystkie trzy biblio-
teki znajdujące się w budynku szkoły 
przenieść w jedno miejsce. - Dzięki 
temu uzyskaliśmy dodatkową klasę. 
To znacznie ułatwi nam pracę. Obecnie 
bowiem mamy w szkole 10 oddziałów,  
a jedynie 7 sal lekcyjnych – mówi 
Andrzej Pilis, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej. 

Pomysł wziął się stąd, że już dwa 
lata temu w jednym pomieszczeniu 
ulokowano bibliotekę gimnazjalną  
i publiczną. – Takie rozwiązanie bardzo 

się sprawdziło. Skorzystali zarówno 
uczniowie, jak i czytelnicy, przede 
wszystkim ze względu na łatwiejszy 
dostęp do woluminów i wydłużone 
godziny pracy biblioteki – przyznaje 
wójt Damian Galusek. – Idąc krok 
dalej, postanowiliśmy dołączyć do tych 
placówek jeszcze jedną bibliotekę – szkoły 
podstawowej i stworzyć swoiste centrum 
biblioteczne dla Pielgrzymowic. 

Dla potrzeb biblioteki wyremon-
towano część korytarza z szatnią. 
Szafki na ubrania gimnazjalistów 
przeniesiono do innej części szkoły, 
a powstałą przestrzeń wyremonto-
wano i zaadaptowano na potrzeby 
biblioteki i świetlicy szkolnej. Cieka-
wostką jest fakt, że pomieszczenia 
świetlicy i biblioteki są oddzielone od 
siebie jedynie szybą. – Ma to zachęcić 
uczniów do korzystania z bogatych bi-
bliotecznych zbiorów – mówi dyrektor 
Andrzej Pilis. – Szklana ściana ma po-

tęgować wrażenie otwartości, przestron-
ności i być sygnałem, że świetlica czeka 
na uczniów, a biblioteka na czytelników.                    

Warto podkreślić, że dzieci z Piel-
grzymowic będą mogły nie tylko 
korzystać z biblioteki, ale i spędzać 
czas w nowej świetlicy. – Do tej 
pory świetlica szkolna znajdowała się  
w jadalni. Dzieci, które nie korzystały 
z obiadów, nie czuły się komfortowo 
przebywając w świetlicy właśnie w porze 
obiadów – zaznacza dyrektor. – Myślę, 
że w nowej świetlicy dzieci znajdą dla 
siebie przestrzeń i warunki do tego żeby 
dobrze się bawić. Świetlica i biblioteka 
będą się idealnie uzupełniały.

Świetlica będzie czynna od 7.45 do 
15.20, natomiast biblioteka od 7.45 
aż do 18.00, a to oznacza większą do-
stępność do bibliotecznych zasobów. 
Przenosiny biblioteki planowane są 
podczas ferii zimowych.

Sabina Bartecka
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Dlaczego temperatura jest tak 
ważna w prowadzeniu tej inwestycji? 
Dodatnie stopnie są potrzebne, aby 
zakończyć proces stabilizacji grun-
tu. - Do tej pory wykonaliśmy około 20 
proc. prac związanych ze stabilizacją.  
Na ich dokończenie potrzebujemy 5-7 
dni z temperaturą ok. plus 5 stopni – 
mówi kierownik robót. – Stabilizacja 
polega bowiem na mieszaniu gruntu 
na głębokości 30 cm z cementem oraz 
specjalnym środkiem „Geosta”. Jeżeli 
prace przeprowadzimy w nieodpowied-

nich warunkach, nawierzchnia popęka  
i roboty trzeba będzie powtórzyć. Dlatego 
prosimy o cierpliwość. 

Jednak nie jest łatwo mówić to 
ludziom, którzy codziennie muszą 
tamtędy dojeżdżać do pracy czy  
z dziećmi do szkoły. Większość miesz-
kańców ulic Rolników, Wspólnej i Dą-
browskiej korzysta z nieutwardzonej 
drogi znajdującej się przy lesie Kuziok, 
jednak z powodu wzmożonego ruchu 
i jej nawierzchnia uległa w ostatnim 
czasie znaczącemu pogorszeniu.   

- Tam się już nie da jeździć osobówkami.  
A jak ma dojechać do nas pogotowie, 
straż pożarna czy policja – martwi się 
jeden z mieszkańców tego rejonu.

- Kto rozpoczyna prace w listopadzie? 
Przecież wiadomo, że będzie zimno i bę-
dzie padał śnieg – pyta drugi.

Zapytaliśmy o to wykonawcę. – 
Startując w przetargu byliśmy świadomi 
tego, że może nam się nie udać dotrzymać 
wyznaczonego na połowę grudnia termi-
nu. Jednak musieliśmy zacząć roboty.

Takie same pytanie postawiliśmy 

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach, który jako zarządca 
drogi nadzoruje i odpowiada za tę 
inwestycję. - Na realizację przedsię-
wzięcia przeznaczyliśmy pieniądze, które 
pozostały w budżecie, po wcześniejszych 
przetargach – wyjaśnia Ryszard Pa-
cer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach. - Wy-
szliśmy tu na przeciw postulatom władz 
gminy, które od dawna wnioskowały  
o remont tego odcinka. Rzeczywiście wy-
magał on pilnej przebudowy z uwagi na 
daleko posuniętą degradację konstrukcji 
drogi. To zawsze jest dylemat, czy pie-
niądze oddać do budżetu województwa, 
czy spróbować przeprowadzić kolejne 
remonty przed zimą. Wybraliśmy to 
drugie.

Warto podkreślić, że gmina co 
prawda wnioskowała o remont drogi, 
ale była przeciwna temu, żeby inwe-
stycję rozpoczynać w okresie jesienno 
- zimowym.

Jak zapewnia rzecznik, prace będą 
kontynuowane, kiedy tylko pozwoli 
na to pogoda i warunki gruntowe. 
Roboty są na tyle zaawansowane, że 
potrzeba ok. 2 – 3 tygodni, by całko-
wicie zakończyć remont tego 700 - 
metrowego odcinka, a tylko kilka dni, 
aby umożliwić przejazd samochodom 

osobowym. Po przeprowadzeniu sta-
bilizacji gruntu, zostanie wykonana 
20-centymetrowa podbudowa, a na 
niej trzy warstwy asfaltu. Jednak 
przejazd samochodów osobowych 
zostanie umożliwiony wcześniej, za-
raz  po wykonaniu stabilizacji.

 Na czas przerwy w pracach, wy-
konawca ma zapewnić możliwość 
dojazdu do posesji położonych na 
wysokości remontowanego odcinka 
drogi. Samochody osobowe mogą 
też wjechać na remontowaną drogę, 
wyjeżdżając z ul. M. Dąbrowskiej 
czy Rolników. Ustawiono tam szy-
kany z piasku, aby żaden kierowca 
tira czy samochodu ciężarowego, nie 
próbował jechać dalej, omijając liczne 
zakazy. Ale osobówka spokojnie się 
zmieści. – Takie rozwiązanie  sprawdzi-
ło się i jest skuteczne. Kierowcy zawraca-
ją i nie próbują jechać dalej – podkreśla 
Marek Garbocz z Urzędu Gminy. – 
Zobowiązaliśmy także wykonawcę, aby 
zachował przejezdność przez DW 938 
oraz na bieżąco kontrolował i w razie 
potrzeby poprawił zjazdy z remontowa-
nego odcinka na lokalne drogi.

Koszt remontu to ponad 2,4 mln 
zł. Prace wykonuje przedsiębiorstwo 
MPRD z Rudy Śląskiej.

Sabina Bartecka 
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cd. ze strony 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Urodzenia 189 202 214  231 238 230 216 221

Zgony  90 128 127  110 131 131 84 107
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17.650

+   388

17.541

+  355

17.551

+  363

17.619

+  354

17.659

+  340

17.678

+   377

17.773

+ 400

17.755

+ 354

Statystyki podają, że w ubiegłym 
roku w naszej gminie przyszło 
na świat 221 noworodków. To  
o 5 więcej niż w 2011 roku.

Podobnie jak w 2009 oraz 2010 
roku urodziło się więcej noworod-
ków płci żeńskiej. Dziewczynek 
było aż 116, a chłopców zaledwie 
105. Odwrotnie było w 2011 roku, 
kiedy na świat przyszło 97 dziew-
czynek i 119 chłopców. Jest to trend 
odwrotny do ogólnopolskiego, bo 
zgodnie ze statystykami GUS w 
Polsce od kilku lat systematycznie 

Rok 2012 w statystykach 
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rośnie liczba narodzin chłopców.  
Niezależnie od płci, widać wyraźnie, 
że systematycznie w naszej gminie 
przybywa nowo narodzonych dzie-
ci. – To w głównej mierze dlatego, że 
młode pokolenie mieszkańców naszej 
gminy, które samo przyszło na świat w 
okresie wyżu demograficznego lat 80., 
zaczęło zakładać rodziny – usłyszeli-
śmy w ewidencji ludności.

W 2012 roku przybyło miesz-
kańców Golasowic, Pielgrzymowic 
i Warszowic. Wpływ na to ma 
fakt, że te sołectwa są wybierane 

Najpopularniejsze imiona 2012 roku
dla dziewczynek: Lena, Julia, An-
tonina
dla chłopców: Filip, Wiktor
Imiona rzadkie:
dla dziewczynek: Blanka, Konstancja, 
Pola, Florentyna,
dla chłopców: Max, Dorian 

- Ten rok jest wyjątkowy dla Gminy 
Pawłowice – mówi przewodniczący 
Rady Gminy Franciszek Dziendziel. – 
W 1513 roku po raz pierwszy jest mowa 
o istnieniu szkoły w Pawłowicach. Jest 
to okazja do prezentacji dorobku naszej 
gminy w dziedzinie oświaty – podkreśla, 
dodając: - Nasza Gmina postrzegana 
jest jako prooświatowa. Za osiągnięcia w 
dziedzinie oświaty wielokrotnie byliśmy 
wyróżniani przez władze państwowe, 
laury zdobywają także nasi nauczyciele 
i uczniowie. W 2000 roku jako pierwsza 
jednostka samorządowa w Polsce powo-
łaliśmy Radę Oświatową do opiniowa-
nia wszelkich zagadnień związanych  
z edukacją w naszej gminie. W jej skład 
wchodzą wójt gminy oraz przedstawi-
ciele rad pedagogicznych, rad rodziców, 
samorządów uczniowskich, związków 
zawodowych, Rady Gminy i Gminnego 
Zespołu Oświaty.

Mając to wszystko na uwadze, 
Rada Gminy uchwaliła rok 2013 Ro-
kiem Edukacji w Gminie Pawłowice. 
- W związku z tak ważnym jubileuszem, 
chcemy promować naszą oświatę oraz 
wszystkie placówki szkolne znajdujące 
się na terenie naszej gminy – dodaje.  
– Zależy nam, aby podkreślić, że edu-
kacja miała ogromny wpływ na postęp 
gospodarczy dokonujący się w naszej 
gminie na przestrzeni wieków.

Rok 2013 
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Pięćsetne urodziny są bardzo szcze-
gólnym jubileuszem, nie mogą więc 
przejść bez echa. To najlepszy mo-
ment na pochylenie się nad historią 
szkolnictwa oraz przedstawienie jej 
najnowszych dokonań. To wreszcie 
niepowtarzalna okazja do prezentacji 
sukcesów i osiągnięć każdej placówki. 
Efektem obchodów mają być nowe 
imprezy, konkursy oraz stypendia 
dla zdolnych uczniów. Wszystkie 
te działania mają przyczynić się do 
promocji gminy, a w efekcie również 
przyciągnąć nowych uczniów do 
naszych szkół ponadgimnazjalnych. 

Z okazji jubileuszu zostanie wy-
dana publikacja dotycząca dziejów 
szkolnictwa, w „Racjach Gminnych” 
będzie się ukazywał cykl artykułów 
dotyczących edukacji, odbędzie się 
debata publiczna dotycząca oświa-
ty, zostanie wyprodukowany film 
i zostanie opracowane logo Roku 
Edukacji.

W organizację obchodów zostaną 
włączone: Referat Promocji Urzędu 
Gminy, wszystkie szkoły i przed-
szkola, Gminny Zespół Oświaty jako 
jednostka wiodąca, odpowiedzialna za 
koordynację działań, Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna. Z niecierpliwością czeka-
my na efekt. bs

najczęściej przez młode małżeństwa 
na miejsce zamieszkania i budowę 
domu. Na koniec 2012 roku łączna 
liczba mieszkańców wyniosła 17 
tys. 755. bs

Przyjdź do Urzędu Gminy w 
Pawłowicach. W każdy pierwszy 
wtorek miesiąca w godzinach od 
13.00 do 17.00 uzyskasz tutaj bez-
płatną usługę doradczą i informacyj-
ną od pracownika Agencji Rozwoju 

W ramach projektu będzie można 
skorzystać ze wsparcia szkoleniowo - 
doradczego oraz finansowego (dotacja 
do 35 tys. zł na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej).
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Projekt skierowany jest do osób 
w wieku 18-65 lat, posiadających co 
najmniej wykształcenie zawodowe, 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
i zamieszkujących powiat pszczyński.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu są udzielane przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Pszczynie pod nr 
telefonu: (32) 210-47-20, (32) 210-
46-32, wew. 38. 
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Przedsiębiorczości z Żor. Dowiesz się 
jak założyć własną firmę, jak pozy-
skać środki unijne, uzyskasz pomoc  
w korzystaniu z bazy CEIDG, sporzą-
dzeniu wniosku pożyczkowego oraz 
opracowaniu biznesplanu.



W związku z nowymi 
przepisami, od 1 lipca 2013 
roku właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych (domków 
jednorodzinnych czy budyn-
ków wielorodzinnych – np. 
wspólnoty i spółdzielnie) nie 
będą już zawierać umów na 
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Racje Gminne4

„wywóz śmieci” (odbieranie odpa-
dów), a zawarte do tej pory umowy 
powinni rozwiązać tak, aby od dnia 
1 lipca 2013 r. funkcjonować wy-
łącznie w nowym systemie.

Od 1 lipca bowiem odpady ko-
munalne będzie odbierał na pod-
stawie umowy zawartej z Gminą 

przedsiębiorca, który wygra prze-
prowadzony przetarg. 

Obsługa całego systemu zbiórki 
odpadów realizowana będzie ze 
środków wniesionych przez wła-
ścicieli nieruchomości. Z pozyska-
nych pieniędzy pokrywane będą 
koszty odbioru odpadów, dodat-

kowej segregacji, składowania lub 
innego zagospodarowania, a także 
tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnej zbiórki odpadów oraz 
administrowania  systemu. Wyso-
kość opłaty zależeć będzie zatem od 
kosztów funkcjonowania nowego 
systemu.
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Jak będzie wyglądała zbiórka?
Częstotliwość zbiórki dla budynków mieszkalnych
zmieszane odpady komunalne wraz z popiołem będą odbierane  
w każdej ilości raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz raz 
w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej pojedynczej, pod warunkiem 
wyposażenia we własnym zakresie swojej nieruchomości w pojemniki, 
kontenery do zbierania odpadów zmieszanych.
papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi - raz w miesiącu 
zbierany do worków dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od mieszkańców,
szkło - raz w miesiącu zbierane do worków dostarczanych przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców,
tworzywa sztuczne wraz z metalami - raz w miesiącu zbierane do 
worków dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od mieszkańców,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku,
meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,
zużyte opony - dwa razy w roku,
odpady budowlane i rozbiórkowe wielkogabarytowe: stolarka okienna 
i drzwiowa, wanny, umywalki - dwa razy w roku,

Częstotliwość zbiórki dla Pawłowic - Osiedla
zmieszane odpady komunalne - trzy razy w tygodniu,
papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi - raz w tygodniu,
szkło - raz w tygodniu,
tworzywa sztuczne wraz z metalami - raz w tygodniu,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu,
meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu,
zużyte opony - raz w miesiącu,
odpady budowlane i rozbiórkowe wielkogabarytowe rodzaju: stolarka 
okienna i drzwiowa, wanny, umywalki – raz w miesiącu,

Jednocześnie zostaną zorganizowane dodatkowe punkty zbiórki, do któ-
rych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą dostarczać następujące 
odpady:

przeterminowane leki i chemikalia można przekazywać do pojemni-
ków ustawionych w wyznaczonych aptekach w dniach i godzinach 
otwarcia apteki,
zużyte baterie i akumulatory można przekazywać do pojemników 
ustawionych w szkołach i innych obiektach w dniach i godzinach ich 
otwarcia,
odpady biodegradowalne w tym zielone zbierane będą do kontenerów 
ustawionych na stałe przez przedsiębiorcę odbierającego odpady ko-
munalne od mieszkańców na terenach wyznaczonych i opróżniane  
w terminach ustalonych z przedsiębiorcą,
odpady budowlane i rozbiórkowe w rodzaju gruz zbierane będą dwa razy 
w roku do kontenerów ustawionych przez przedsiębiorcę odbierającego 
papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, tworzywa 
sztuczne wraz z metalami do pojemników ustawionych w stałych 
punktach selektywnego zbierania odpadów w miejscach wyznaczonych.

Informacji udzielają:

Wojciech Bazgier 
- tel. (32) 4756 328, 

e-mail: 
w.bazgier@pawlowice.pl 

Sabina Kordiak 
- tel. (32) 4756 330, 

e-mail: 
s.kordiak@pawlowice.pl 

Masz pytania 
w sprawie odpadów 

- zadzwoń
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Okazją do odwiedzin było posie-
dzenie Komisji ds. Infrastruktury 
Sportowej i Rekreacyjnej działającej 
przy Śląskim Związku Gmin i Powia-
tów. Po raz pierwszy posiedzenie tej 
Komisji odbyło się na terenie naszej 
gminy. Komisja została powołana  
w grudniu 2011 r. w celu nawią-
zania bliższej współpracy pomiędzy 
szefami ośrodków sportu w zakresie 
wspierania rozwoju kultury fizycznej. 
– Spotykamy się co miesiąc, za każdym 

Szefowie MOSiR-ów 
"*�?!��[���������������

razem w innej miejscowości – mówi 
Bożena Wróbel, dyrektorka GOS, 
która wystąpiła w roli gospodarza 
styczniowego spotkania. – Posiedzenie 
komisji jest okazją, aby poznać obiekty 
sportowe odwiedzanej miejscowości oraz 
omówić najważniejsze tematy dotyczące 
funkcjonowania obiektów sportowych.

Spotkanie w Pawłowicach rozpo-
częło się nietypowo, bo na torze do 
curlingu. Mistrz olimpijski Adam 
Herman omówił zasady tej cieka-

Czy jesteś za zmianą formatu „Racji Gminnych” 
i powrotem do poprzedniej wielkości?

Tak

Nie

Zaznacz właściwą odpowiedź

Minął już rok od kiedy powiększy-
liśmy format naszej gazety. Dzięki tej 
zmianie możemy publikować jeszcze 
więcej artykułów dotyczących naszej 
gminy, ciekawostek z życia mieszkań-
ców, spraw gospodarczych. Tematów 
jest mnóstwo i łatwiej wszystko opi-
sać, gdy ma się do dyspozycji większą 

	����$����$?��\���_���!��^'���?�[`

Ankieta

wej gry oraz zaprezentował swoje 
curlingowe umiejętności. Wszyscy 
chętni zaś mogli spróbować jak to jest 
„szczotkować lód”.  

- Do tej pory curling oglądałam jedy-
nie w telewizji, i przyznaję, że patrzyłam 
na graczy z zachwytem. Curling to poker 
na lodzie, w dodatku dla osób w różnym 
wieku – mówi Grażyna Goszcz, zastęp-
ca burmistrza Miasta Pszczyna i prze-
wodnicząca Komisji ds. Infrastruktury 
Sportowej i Rekreacyjnej. – Cieszę się, że 

posiedzenie naszej komisji 
odbyło się właśnie tutaj, bo 
takiego toru do curlingu nie 
ma żadna inna miejscowość 
na Śląsku, a celem naszych 
spotkań jest m.in. wymiana 
doświadczeń i zapoznanie 
się z bazą sportową innych 
gmin. Staramy się zdia-
gnozować i przeanalizować 
najważniejsze problemy 
lokalnej kultury fizycznej 
oraz znaleźć sposoby na ich 
rozwiązanie.

Posiedzenie komisji 
odbyło się w sali GOS. 
Zgromadzonych powitał 
wójt Damian Galusek, 
natomiast pawłowickie 
obiekty sportowe zapre-
zentowała szefowa GOS 
Bożena Wróbel.   

Sabina Bartecka
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przestrzeń. Większy format sprawia 
również, że mogą Państwo odnaleźć 
siebie i swoich bliskich na zdjęciach, 
bo jest ich więcej, są większe i w ko-
lorze. Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że nie każdemu taki format się po-
doba. Dlatego chcielibyśmy poznać 
Państwa opinie na ten temat. Prosimy 

o wypełnienie ankiety, wycięcie jej 
z gazety i wyslanie pocztą na adres 
GOK Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67, 
43-250 Pawłowice. Ankiety można 
zostawiać także w biurze GOK oraz 
w bibliotekach publicznych na terenie 
całej gminy. 

Sabina Bartecka

Przez miesiąc dostępne były an-
kiety, w których mieszkańcy mogli 
ocenić pracę urzędników. Takie ba-
dania przeprowadzane są od kilku lat  
i stanowią ważne źródło informacji na 
temat oczekiwań mieszkańców. 

Na pytania dotyczące oznakowania 
biur, poziomu obsługi, dostępności 
formularzy, ewentualnych trud-
ności podczas załatwiania sprawy 
w urzędzie wypowiedziały się 102 
osoby. Jedna trzecia ankietowanych 
przychodzi do Urzędu kilka razy  
w miesiącu, drugie tyle osób odwiedza 
urząd kilka raz w roku. Najwygodniej 
jest im załatwiać sprawę pomiędzy 
godz. 10.00 a 15.30. 

75 proc. ankietowanych osób nie 
spotkało się z żadnymi trudnościami 
podczas załatwiania swojej sprawy. 
Mieszkańcy chwalą przygotowane 
dla nich udogodnienia (dostępność 
druków czy stoliki, przy których 
mogą wypełnić dokumenty). Pozy-
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tywnie ocenieni zostali także sami 
urzędnicy. Większość mieszkańców 
uważa, że są uprzejmi i życzliwi, 
kompetentni, a udzielane przez nich 
informacje wyczerpujące. W pytaniu 
co należy poprawić w pracy Urzędu, 
ankietowani zwracali uwagę m. in. na 
długi czas załatwiania spraw z zakre-
su ewidencji ludności czy dowodów 
osobistych, za niskie stoliki do wypeł-
niania formularzy oraz brak wjazdu 
dla mamy z wózkiem. Wychodząc na-
przeciw tym potrzebom, w styczniu 
uruchomiono dodatkowe stanowisko 
do obsługi spraw z zakresu danych 
osobowych. Od teraz mieszkańcy 
mogą załatwić swoje sprawy szybciej  
i w osobnym pomieszczeniu. Zakupio-
no także wyższe stoliki i oznakowano 
odpowiednio windę, która służy nie 
tylko osobom niepełnosprawnym, ale 
właśnie mamom z wózkami. Szczegó-
łowe wyniki badania można znaleźć 
na stronie www.pawlowice.pl. bs 
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Państwami partnerskimi nowego 
projektu, w którym uczestniczy 
Szkoła Podstawowa z Pielgrzymowic, 
są: Węgry, Włochy, Niemcy, Turcja i 
Polska. W dniach 22-26 października 
odbyło się pierwsze, organizacyjno-
-zapoznawcze spotkanie nauczycieli 
włączonych w działania Comeniusa 
w poszczególnych szkołach. Spotka-
nie miało miejsce w zaprzyjaźnionym 
z Gminą Pawłowice Szendrö na Wę-
grzech. - Najważniejszym jego punk-
tem było omówienie głównych zadań  

���v	*$Q�x����?�E��!�?�"*�!��$�

i planowanych działań realizowanych 
przez uczniów i nauczycieli wszystkich 
partnerskich szkół – mówi Andrzej 
PIlis, dyrektor szkoły. - Z pewnością 
dużą motywacją do zaangażowania się 
w projekt będzie dla uczniów możliwość 
wyjazdu do Turcji, Włoch, Niemiec lub 
na Węgry. 

Spotkanie partnerskie w Szkole 
Podstawowej w Pielgrzymowicach 
odbędzie się w maju 2013 roku. 

- Udział w kolejnym projekcie „Come-
nius” jest skorzystaniem z oferty, jaką 

daje nam Unia Europejska, której zało-
żenia dążą do przekroczenia granic nie 
tylko terytorialnych, ale również tych, 
wynikających często z braku możliwości 
bezpośredniego kontaktu z ludźmi innych 
kultur, światopoglądu, języków. Czy 
można z tego szeroko otwartego okna na 
Europę nie skorzystać? – pyta dyrektor.

Zainteresowanych działaniami 
szkoły odsyłamy do stron interne-
towych: www.sppielgrzymowice.
pawlowice.pl oraz strony projektu: 
www.ecoart-comenius.weebly.com.
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Znany i lubiany kucharz Remi-
giusz Rączka razem z szefem kuchni 
Restauracji „Smak Regionu” Bar-
tłomiejem Paszkiem, zaprezentują 
regionalne przysmaki. Będą to: schab 
po sztygarsku z sosem pieczeniowym 
podany z tuzinem klusek śląskich, 
koperta drobiowa z wędzonym 
boczkiem i czerwoną cebulą podana  
z sosem borowikowym i kluskami ślą-
skimi oraz sum z hodowli Marka Kró-
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la w sosie śmietanowo-ogórkowym. 
    Obecność telewizji w Pawłowicach 
związana jest z otrzymaniem przez 
Restaurację „Smak Regionu” certy-
fikaty Szlaku Kulinarnego „Śląskie 
Smaki”. Szlak powstał z inicjatywy 
Śląskiej Organizacji Turystycznej 
w celu promowania wybranych  
w województwie śląskim restauracji, 
do których warto zajrzeć i coś zjeść. 
Na mapie „Śląskich Smaków” znajdu-

ją się obecnie 23 restauracje z całego 
regionu, w tym „Smak Regionu”, 
reprezentujące różne „stoły” i różne 
tradycje. Warunkiem przystąpienia 
do Szlaku było przejście ścisłego 
procesu certyfikacji, obejmującego 
zarówno kwestie smaku potraw, ich 
przygotowania, użytych składników, 
ale także jakość samej restauracji – 
czystość, czy dbałość o obsługę. 

Sabina Bartecka
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Przez dwa tygodnie internauci 
oceniali, która gmina powiatu 
pszczyńskiego najlepiej ozdobiła 
ulice na święta i zasłużyła na przy-
znanie tytułu najpiękniej oświetlonej 
miejscowości.

Głosowanie trwało do 6 stycz-
nia. Jego wynik jest jednoznaczny. 
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W Pawłowicach najbardziej czuć 
świąteczny klimat i ducha świąt. 
Na naszą gminę swój głos oddały aż 
1274 osoby, podczas gdy na drugą 
w rankingu gminę – zaledwie 114.  

Kolorowe lampki, mnóstwo deko-
racji. W całej gminie jest 69 iluminacji 
świetlnych. Większość znajduje się  

w centrum Pawłowic, w okolicy 
Urzędu Gminy, parku i ronda. 
Świąteczne dekoracje zdobią również 
centralne miejsca sołectw. – Ozdoby 
dokupywane są sukcesywnie w miarę 
potrzeb. W tym roku dokupiliśmy tylko 
dwie iluminacje – zdobią one dwa ronda 
w Pawłowicach i Pniówku - pozostałe 

- Jestem osobą niepełnosprawną. 
Mam wykształcenie podstawowe i żad-
nych kwalifikacji zawodowych. Gdyby 
nie kurs organizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej nie miałbym szans 
na stałą pracę. Do tej pory, z powodu 
braku kwalifikacji, wszędzie odsyłano 
mnie z kwitkiem – przyznaje Krzysz-
tof Kowalski, 30 – letni mieszkaniec 
Golasowic.
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19 grudnia w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pawłowicach odbyło się 
podsumowanie  projektu „IMPULS – 
aktywizacja społeczno - zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w Gminie Pawłowice”. 
Pieniądze na realizację projektu Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Pawłowi-
cach pozyskał z Unii Europejskiej 
ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
W projekcie trwającym od marca 

do grudnia uczestniczyło 14 osób.  
W jego ramach uczestnicy mieli 
warsztaty z psychologiem oraz  
z doradcą zawodowym. Najważniej-
sze jednak były szkolenia zawodowe 
- najczęściej bowiem adresatami pro-
jektów są osoby z niskimi kwalifika-
cjami zawodowymi.

Weź udział w kursie i znajdź pracę!
Ośrodek Pomocy Społecznej już ogłosił nabór do kolejnej edycji pro-

jektu „IMPULS – aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice”. Jest on skierowany do 
mieszkańców Gminy Pawłowice, kobiet i mężczyzn w wieku aktywności 
zawodowej (od 15 do 64 lat) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo 
lub zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, znajdujących się 
w trudnej sytuacji bytowej.

Do udziału w projekcie w szczególności są zapraszane:
•osoby niepełnosprawne,
•osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego,
•osoby bez kwalifikacji zawodowych,
•osoby opiekujące się osoba zależną.

Liczba uczestników w projekcie jest ograniczona. W projekcie przewiduje 
się udział 15 uczestników, z którymi zawarte będą kontrakty socjalne.

W ramach projektu oferowane są m.in.:
• doradztwo (psychologiczne, zawodowe, indywidualne, grupowe),
• warsztaty i treningi umiejętności społeczno – zawodowych,
• sfinansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowo w ramach projektu refundowane będą koszty dojazdu na 
zajęcia, w razie konieczności – koszty opieki nad osobami zależnymi.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są w OPS 
w Pawłowicach do 30 stycznia. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 32/47-21-741.

Uczestnicy mogli nauczyć się ob-
sługi kasy fiskalnej, zdobyć upraw-
nienia w obsłudze wózków jezdnio-
wych lub uzyskać prawo jazdy. 
Przewidziano również szkolenie dla 
kucharza wraz ze zdobyciem ksią-
żeczki zdrowia oraz magazyniera  
i sprzedawcy.

– Kursy dobierane były indywidualnie 
po rozmowie osoby bezrobotnej z doradcą 
zawodowym – wyjaśnia Barbara Za-
męcka z OPS Pawłowice. – Od zeszłego 
roku ofertą szkoleń objęliśmy także grupę 
samopomocową osób niepełnosprawnych.  

Uczestnicy projektu mieli moż-
liwość skorzystania z grupowych 
warsztatów i indywidualnych spo-
tkań ze specjalistami: psychologiem, 
doradcą zawodowym i trenerem 
umiejętności społecznych.

- Projekt odmienił moje życie. Za-
jęcia były prowadzone ciekawie, ale 
najważniejsze jest to, że podniosły moją 
samoocenę i pomogły mi znaleźć  zatrud-
nienie – przyznaje Krzysztof Kowalski. 
– Zaraz po ukończeniu kursu dostałem 
pracę w firmie sprzątającej w Pawłowi-

cach. To moja pierwsza praca i pierwsze 
zarobione przeze mnie pieniądze. 

Jak przyznaje pani Barbara Za-
męcka projekt pomaga osobom dłu-
gotrwale bezrobotnym zdobyć nowe 
kwalifikacje zawodowe, ale także 
ułatwić poruszać się na obecnym ryn-
ku pracy. - Może nie od razu szkolenia 
przez nas organizowane przekładają się 
na znalezienie pracy. Równie ważny jest 
jednak pewien impuls zewnętrzny, który 
pozwoli bezrobotnym wyjść z domu, 
przerwać sytuację, w której nie wierzą, 
że znajdą zatrudnienie – twierdzi. 

Z wyliczeń OPS wynika, że od 
2008 roku, od kiedy ośrodek zajmuje 
się prowadzeniem tego typu projek-
tów, dzięki szkoleniom pracę znalazło 
kilkanaście osób.

- Wszystkich zachęcam do wzięcia 
udziału w projekcie – dodaje mieszka-
niec Golasowic. - Każdy jest w innej 
sytuacji życiowej, potrzebuje pomocy, 
a dodatkowe umiejętności zawsze się 
przydadzą.

Właśnie ruszył nabór do kolejnej 
edycji projektu. Szczegóły poniżej. bs

zostały wyremontowane – mówi 
Krystyna Batko, kierownik 
Referatu Infrastruktury Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Gminy Paw-
łowice. – Większość elementów 
iluminacji jest wykonana w ener-
gooszczędnej technologii LED. bs  
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KULTURA

Spotkanie seniorów
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Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Seniora. Tym razem jego 
tematyka dotyczyć będzie tańca. O tańcach z różnych epok opowiadać 
będzie Aneta Lisowska. Seniorzy zobaczą prezentację multimedialną, 
nauczą się prostych tanecznych kroków i spędzą czas w miłym gronie. 
Spotkanie organizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach.

���$*�?������������
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Zapraszamy najmłodszych miłośników teatru na przedstawienie 

pt. „Babroszki lecą w kosmos”. Babroszki to dziwne stworki – wesołe 
i żądne przygód. Pewnego dnia wpadają na pomysł podboju kosmosu. 
Wspólnie z dziećmi zbudują rakietę i spełnią swoje marzenie. Dzieci na 
przedstawienie mają wstęp wolny, dorośli płacą bilet w wysokości 7 zł.    
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Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne Karola Miarki zaprasza 
mieszkańców na coroczną Biesiadę Śląską. W programie poczęstunek 
oraz znakomita zabawa z Kapelą Biesiadną. Informacji udziela Mał-
gorzata Kiełkowska, tel. 32 47 23 191.   
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W Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XIII Gminny Przegląd 
Jasełkowo – Szopkowy. Swój udział w przeglądzie zadeklarowało 
osiem grup. Przegląd rozpocznie się 22 stycznia o godz. 9.30. Insceni-
zacje jasełkowe przedstawią przedszkolaki z Pawłowic, Pielgrzymowic  
i Golasowic. Następnego dnia bożonarodzeniowe przedstawienia zapre-
zentują uczniowie szkół podstawowych z Pawłowic i Pielgrzymowic 
oraz dwa pawłowickie gimnazja. Konkurs potrwa do godz. 11.25 (22 
stycznia) oraz do 12.10 (23 stycznia).   
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Związek Emerytów i Rencistów w Pielgrzymowicach zaprasza na 
imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie się w sali OSP 
Pielgrzymowice. W programie zabawa taneczna z zespołem „Apollos” 
oraz ciepły poczęstunek.

Noworoczne spotkanie 
��������?�[���<"��F��

1@�������
6�������34�226�
�
�
�����������
�7AO�

Dziecięce zespoły ludowe działające na terenie gminy Pawłowice 
spotkają się, aby wspólnie kolędować oraz zaprezentować swoje 
umiejętności taneczne i wokalne rodzicom, dziadkom i znajomym. 
Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury zaśpiewają i zatańczą zespoły 
Bajtel, Golasowianie oraz Pawłowice. Zapraszamy wszystkich sym-
patyków folkloru dziecięcego. 
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Zespoły Retro oraz Talizman wystąpią z repertuarem kolędowym 

w czasie nieszporów kolędowych.  Usłyszymy najpiękniejsze polskie 
kolędy oraz bożonarodzeniowe pieśni.
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Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Warszowi-
cach zapraszają wszystkie mieszkanki gminy Pawłowice na Babski 
Comber, który odbędzie się 2 lutego w sali OSP w Warszowicach. 
Organizatorzy zapewniają ciekawy program artystyczny z udziałem 
zespołu FAX oraz wodzireja Janusza Benesza. Informacje i zapisy pod 
numerem telefonu: 512 291 083.  

Ferie z Domem Kultury
Gminny Ośrodek Kultury, jak co roku zaprasza wszystkie dzieci 

szkolne w wieku 6 - 12 lat do wspólnej zabawy podczas ferii zimo-
wych. W programie zabawy i konkursy, wyjazdy do kina, teatru, na 
basen oraz dyskoteka. Odpłatność: 65 zł za turnus. I turnus (11 - 15 
lutego, GOK, ul. Zjednoczenia 67), II turnus (18-22 lutego, DKO, ul. 
LWP 11). Zapisy w domach kultury. 
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wycieczkę krajoznawczo – turystyczną w Beskid Śląsko-
-Morawski (Czechy) - 27 stycznia (niedziela)

W programie:
piesza wycieczka górska: Łom-
na Górna – Kamienity – Slavic– 
Łomna Górna (szczegóły opis 
trasy na stronie: www.pttk.
pawlowice.pl).
Zapewniamy:
- przejazd autokarem
- opiekę przewodnika
- ubezpieczenie 

Mieszkańcy gmin i ich znajomi 
spotkali się w jednym miejscu by 
wspólnie bawić się w tę wyjątkową 
noc.  Zabrzmiały muzyczne przeboje 
z lat 80. i 90. A do zabawy zapraszał 
zespół Cover Band. Pod rozjaśnionym 
niebem pawłowiczanie składali sobie 
życzenia. Tradycyjnie złożył je rów-
nież wszystkim mieszkańcom gminy 
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i uczestnikom sylwestrowej zabawy 
wójt Damian Galusek: - Szczególnie 
ciepło i serdecznie witam osoby, które są 
tutaj z nami każdego roku i nie opuściły 
dotąd żadnej organizowanej przez nas 
imprezy sylwestrowej - powiedział wójt.

 2013 rok przywitany został wido-
wiskowym pokazem sztucznych ogni.

Atrakcją imprezy było losowanie,  

w którym można było wygrać między 
innymi tablet i konsolę play stadion.

Ci, którzy zdecydowali się na 
spędzenie tej wyjątkowej nocy na 
pawłowickim rynku, z pewnością się 
nie zawiedli. Atmosfera była gorącą,  
a witanie Nowego Roku w tak dużym 
gronie, potęgowało odczucie radości  
i zachęcało do zabawy. bs

Zimowe zajęcia dla dzieci  
i młodzieży przygotowali 

m.in. Gminny Ośrodek 
Kultury oraz  kluby 

sportowe.

Poniżej prezentujemy oferty spędza-
nia wolnego czasu w trakcie nadcho-
dzących ferii zimowych. Więcej szcze-
gółów w kolejnym wydaniu gazety.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach

Jak co roku na ferie zimowe przy-
gotował sporo atrakcji: różnorakie za-
bawy i konkursy oraz wycieczki. Akcja 
zimowa „Ferie z Domem Kultury” to 
program zajęć i wyjazdów dla dzieci 
w wieku 6 - 12 lat. I turnus odbędzie 
się od 11 do 15 lutego w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Zjednoczenia 
67. Natomiast drugi tydzień ferii dzieci 
spędzą w Domu Kultury w Pawłowi-
cach – Osiedlu. W programie wyjazd 
do kina, teatru, na basen, do figloraju 
oraz dyskoteka, zabawy i konkursy. 
Koszt to 65 zł. Zapisy przyjmowane 
są w biurze GOK, tel. 32 47 22 570. 
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Nauka jazdy na nartach
Zajęcia na stoku narciarskim oraz w 

sali gimnastycznej to propozycja UKS 
Warszowice na aktywny wypoczynek. 
Technikę jazdy na nartach będą pozna-
wać dzieci, które nigdy nie jeździły na 
nartach i nie dysponują potrzebnym 
do tego sprzętem. Szkoleniem objęta 
zostanie grupa 15 osób. Z kolei na sali 
gimnastycznej uczniowie (20 osób) 
będą grać w piłkę siatkową, koszykową 
i nożną. Propozycja klubu skierowana 
jest do mieszkańców Warszowic.

Obozy sportowe
W czasie ferii zimowych obozy 

sportowe planują zorganizować dwa 
kluby: UKS Aquatica oraz UKS Wo-
jan. Obóz kondycyjno – rekreacyjny 
to propozycja pierwszego z klubów. 
Co czeka naszych pływaków? Zajęcia 
na basenie i w salce gimnastycznej, 
zawody pływackie, piesze wycieczki 
oraz kręgle i kulig. Wojan swój obóz 
organizuje w Pokrzywnej (woj. opol-
skie, gmina Głuchołazy). W programie 
dwutygodniowego obozu są zajęcia 
sportowe oraz wycieczki. 

Krzyżowice – sala gimnastycz-
na szkoły podstawowej oraz basen  
w Pawłowicach 
- wtorek i piątek od godz. 19.00 do 

20.00 – cena 2 zł.
Najbliższe zajęcia w sali: 15, 18, 22, 

25, 29 stycznia oraz 1, 5, 26 lutego. 
Zajęcia na basenie: 8 lutego.

Więcej informacji na www.kobie-
tyzkrzyzowic. republika.pl.

Warszowice – sala gimnastyczna 
szkoły podstawowej
- poniedziałki i środy, godz. 17.00 – 

ćwiczenia ogólne (wzmacnianie i 
kształtowanie sylwetki) – koszt 2 zł

- poniedziałki i środy, godz. 18.00 – 
ćwiczenia na stepperach – koszt 3 zł.
Dodatkowe informacje: Anna 

Pławecka, tel. 608 122 383, 32/ 47 
23 865.

Zapraszamy 
panie 

�����*�>��
Q���#��������#�������"#��
�
����
�����#�������
������-
#������������$����������
��
�������
��������������6���
-
������
��
��
����
��
���
�
���
�����
�����O�������-

����0
������
���

������$
��	
�

��
���

Koszt: 
20 zł członkowie PTTK, 
25 zł pozostali uczestnicy.
Zapisy: 
podczas dyżurów członków Koła 
w każdy drugi i czwarty wtorek 
miesiąca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pawłowicach w godz. 
16.00 – 17.00, pttk@pawlowice.pl, 
tel. 534 591 356. 

29 stycznia 
od godz. 11.00 
do15.00 przy 
OSP Warszowi-
ce przeprowa-
dzona zostanie 
akcja honoro-
wego krwio-

dawstwa. Krew mogą oddawać osoby 
w wieku od 18 do 65 lat cieszące się 
dobrym stanem zdrowia. Organizato-
rem akcji jest OSP Warszowice.
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Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Oldbojów
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KRS TKKF „Rozwój Pawłowice” 

organizuje Gminny Turniej Piłki 
Nożnej Halowej Oldbojów. Zawody 
odbędą się 23 lutego w hali GOS 

Celem eliminacji było wyłonienie 
4 drużyn dziewczęcych i 4 chłopię-
cych, które będą rywalizować pod-
czas lutowych finałów w Dębicy. 
Najpierw do turnieju przystąpiły 
dziewczęta. Reprezentantki naszej 
gminy: Ewa Nogły, Kornelia Masny, 
Aleksandra Tomecka i Małgorzata 
Pękal dowodzone przez najbardziej 
doświadczoną wśród nich Karolinę 
Zaborską wygrały swój pierwszy 
mecz z ŚKC Katowice 8:1. Potem nie-
stety przeżyły smak porażki z dużo 
bardziej doświadczonymi zespołami 
POS Łódź (8:1) i CCC Warszawa (7:1). 
Nie załamały się jednak i w ostatnim 
spotkaniu dosyć niespodziewanie 
wygrały z innym utytułowanym 
zespołem z Pomorza - Waku’tą Sopot 
5:3. Ostatecznie dziewczęta zajęły pią-
te miejsce i były bardzo blisko wejścia 
do pierwszej czwórki.

Co nie wyszło dziewczętom, uda-
ło się chłopakom. Już w sobotę (22 
grudnia) po pierwszym dniu zma-
gań nasza utytułowana drużyna KS 
Warszowice I (złoto sprzed dwóch lat 
i srebro z ubiegłego roku), w składzie 
Adam Pauszek (skip), Radosław Pi-
sarek, Patryk Gronowski i Krzysztof 
Świątek, po wygranej nad drużyną  
z Łodzi 8:1 oraz remisie z CCC War-
szawa „Szwagry” (3:3) weszła do lu-
towych finałów z pierwszego miejsca! 

Dużo bardziej „urozmaicony” 
turniej miała nasza młodsza druży-

Wielki sukces Warszowic

na KS Warszowice „Rad”. Chłopcy  
w składzie: Łukasz Radajewski, Alek-
sander Kolano wspomagani mniej 
doświadczonymi kolegami Patrykiem 
Drzyzgą i Wojtkiem Rajwą pierw-
szego dnia, mając dużą tremę, nie 
podołali drużynom z Gliwic (8:2), 
oraz CCC Warszawa „Mleko” (5:3). 
Porażki zmobilizowały ich do jeszcze 
większych wysiłków i już następnego 
dnia w walce o wejście do finałów 
- wygrali niespodziewanie z uty-
tułowaną drużyną CCC Warszawa 
„Szwagry” 7:2.

Podsumowując: naszą gminę  

w finałach będą reprezentować dwie 
drużyny chłopięce, a na dodatek 
dziewczęta się o finał otarły. Tego 
jeszcze nie było!

Sukces odnieśli nie tylko zawod-
nicy, także organizatorzy. Drużyny, 
które przybyły na zawody z różnych 
stron Polski, wywiozły z Pawłowic 
wspomnienia bardzo dobrze przy-
gotowanego lodu. Jak sam określił 
Ice master, biuro zawodów i trener  
w jednej osobie Damian  Herman: - 
Były to ciężkie dni, ale efekt zapiera dech 
w piersiach. 

Damian Herman
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W trwających od połowy paździer-
nika futsalowych spotkaniach bierze 
udział dziesięć piłkarskich drużyn. Po-
łowa z nich startuje po raz pierwszy. 
Wśród nich wyróżnia się z pewnością 
zespół Normal. Drużyna, która do 
tej pory występowała z sukcesem  
w Bielskiej Lidze Futsalu, w Pawłowi-
cach gra pierwszy sezon. Dodajmy, że 
z powodzeniem, bo futsalowcy zdomi-
nowali rozgrywki, zgarniając dla siebie 
prawie za każdym razem komplet 
punktów. W dziewięciu do tej pory 
zorganizowanych kolejkach „Nor-
mal” zanotował aż osiem zwycięstw. 
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��� MECZE Z R P PKT BRAMKI
1. P��������		(m,s) 9 8 1 0 25 65 : 21
2. N�
���	(b) 9 8 0 1 24 65 : 11
3. G�����	(b) 9 6 2 1 20 51: 20
4. KSRG 9 6 1 2 19 46: 21
5. GKS  P������ (b) 9 4 0 5 12 34 : 45
6. J����
	(p) 9 3 1 5 10 29 : 50
7. K�������	(b) 9 3 0 6 9 27 : 28
8. N��������	(b) 9 2 1 5 7 26 : 55
9. B����
��� 9 1 0 8 3 21 : 74

10. GKS F����� 9 1 0 8 3 24 : 56

Dopiero w dziewiątej kolejce uległ 
mistrzowi Pawłowickiej Ligi Futsalu 
- drużynie „Pawłowice”. Spotkanie 
na szczycie zakończyło się wynikiem 
2:1 dla „Pawłowic”, które z jednym 
punktem przewagi objęły prowadzenie 
w tabeli. Okazja do zebrania kolejnych 
punktów nadarzy się już za kilka dni. 
19 stycznia o godz. 16.00 rozpocznie 
się runda rewanżowa. Kolejne mecze w 
pawłowickiej hali odbędą się: 20 stycz-
nia, 3, 9, 10 i 16 lutego oraz 2, 9 i 10 
marca. Puchar Ligi wraz z dekoracją 
drużyn zaplanowano na 23 marca. 
Wstęp na mecze jest bezpłatny! bs

W Tegorocznym III Międzynaro-
dowym Mityngu Pływackim, który 
odbył się 15 i 16 grudnia, uczest-
niczyło 420 pływaków. Przyjechali 
m. in. z Kielc , Rzeszowa, Kłobucka, 
Kluczborka, Katowic, Stalowej Woli. 
Najlepszych pływaków wystawiło 
36 klubów.

Uczestnicy stanęli w szranki aż  
w 30 konkurencjach. Uzyskane 
przez nich czasy mierzyło kilkunastu 
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Pawłowice. Mogą wziąć w nich 
udział zawodnicy w wieku powy-
żej 35 lat.

Spotkanie organizacyjne odbę-
dzie się 22 stycznia o godz.18.00 
w hali GOS. Informacji udzielają: 
Krzysztof Mleczek, tel. 605291549 
i Stanisław Stroka, tel. 32 4728 
401.

sędziów klasy państwowej. Obowią-
zywał elektroniczny pomiar czasu. 
Pawłowickim pływakom udało się 
zdobyć łącznie 17 medali: 2 złote,  
6 srebrnych i 9 brązowych. Większość 
poprawiła swoje rekordy życiowe, co 
wskazuje na pełne zaangażowanie 
i dobrą pracę naszych pływaków, 
którzy pływają niemal codziennie od 
świtu do nocy. Przykładem takiego 
zawodnika jest Kacper Opolka.

- Trening mam osiem razy w ty-
godniu. Na basenie jestem trzy razy 
w tygodniu o 6.00 rano i pięć razy  
w tygodniu po południu – mówił uczeń, 
który zdobył dwa srebrne medale na 
zorganizowanych tydzień wcześniej 
Mistrzostwa Śląska i triumfował 
również podczas pawłowickiego 
mityngu. Utalentowany uczeń wy-
walczył  1 miejsce na 100 i 200 m 
stylem dowolnym, 2 miejsce na 50 

m stylem motylkowym, 3 miejsce 
na 50 m dowolnym oraz wspólnie  
z Kacprem Cieleckim zdobył 3 miejsce 
w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym. 
   W barwach pawłowickiego klubu 
bardzo dobrze zaprezentowali się 
także: Szymon Okopa (2 miejsce na 
dystansie 50 m stylem dowolnym), 
Kacper Cielecki (3 miejsce na 100 
m grzbietem), Konrad Pawliczek  

(3 miejsce na 200 m stylem zmien-
nym), Bartłomiej Uryga (3 miejsce na 
100 m stylem klasycznym), Natalia 
Brejza (2 miejsce na 100 i 200 m 
stylem dowolnym), Nikola Michalak  
(2 miejsce na 50 m stylem klasycz-
nym), Justyna Pisarek (2 miejsce na 
50 m stylem klasycznym), Alicja 
Gruca (3 miejsce na 50 m stylem 
klasycznym). bs
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Zimowa promocja na basenie

Gminny Ośrodek Sportu w 
Pawłowicach przygotował kolejną 
promocję dla miłośników pływa-
nia. Od 6 stycznia do 31 marca 
w każdą niedzielę za bilet wstępu 
zapłacimy połowę normalnej ceny. 

Obniżka obowiązuje w godzinach 
9.00 – 14.00. Promocyjny bilet 
kosztować będzie 5 zł (normalny) 
i 3,50 zł (ulgowy) za 90 minut 
spędzonych na basenie! To najta-
niej w okolicy.

zd
j. 

bs
zdj. bs
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Działki przy ul. Stawowej 
Wójt Gminy Pawłowice informuje, 

że został sporządzony i wywieszony 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 
60, wykaz nieruchomości z terenu 
sołectwa Warszowice. Wykaz dotyczy 
działek niezabudowanych położonych 
przy ul. Stawowej, przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie przetargowym. 

Przedsiębiorcy, posiadający zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w 2013r., zobowiązani są do 
złożenia w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 31 stycznia pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży 
w  roku 2012 oraz uiszczenia I raty 
opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Niezłożenie ww. oświadczenia we 
wskazanym terminie lub niedoko-
nanie opłaty powoduje wygaszenie 
zezwolenia. 

Przedsiębiorcy, których termin 
ważności posiadanego zezwolenia 
upływa w roku 2013, zobowiązani 
są w terminie ustawowym tj. do 
31 stycznia 2013 r. do wniesienia 
opłaty w całości (bez uwzględnienia 
rat) w wysokości proporcjonalnej do 
terminu ważności zezwolenia.

Wójt Gminy Pawłowice infor-
muje, że w dniu 04.01.2013r. poda-
ny został do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Pawłowice wykaz nieruchomości 
gruntowych stanowiących wła-
sność Gminy Pawłowice przezna-
czonych do wydzierżawienia oraz 
wykaz lokali użytkowych prze-

Gminny Zespół Komunal-
ny w Pawłowicach organizuje 
przetarg ustny nieograniczony 
w formie licytacji na sprzedaż 
drewna pochodzącego z wycinki 
na działce nr 2081/523 w ilości 
30,02 m sześc. Sprzedaż dotyczy 
całej ilości drewna bez możliwości 
częściowej sprzedaży. Przetarg 

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Pszczynie informuje, że z dniem  
1 stycznia weszły w życie nowe prze-
pisy dotyczące podatku VAT.

Metoda kasowa
W przypadku zakupu towarów  

i usług od małych podatników stosu-
jących metodę kasową nabywca może 
odliczyć kwotę podatku naliczonego 
w rozliczeniu za okres, w którym 
uregulował należność na rzecz małe-
go podatnika. Mały podatnik nie ma 
obowiązku zamieszczania terminów 
płatności na fakturze, choć może to 
zrobić.

Ulga na złe długi
Kolejna zmiana dotyczy ulgi na 

złe długi. Wierzyciel może skorzystać  
z ulgi między innymi pod warun-
kiem, że na dzień poprzedzający dzień 
złożenia deklaracji, w której dokonuje 
korekty, dłużnik nie jest w trakcie 
postępowania upadłościowego lub  
w trakcie likwidacji. Wierzyciel może 
to sprawdzić, korzystając z interne-
towej bazy Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądo-
wego. Obie są prowadzone on - line.

Po upływie 150 dni od terminu 
zapłaty dłużnik będzie miał obowią-

przy ul. Stawowej, prze
do sprzedaży w trybie przetargowym.

na działce nr 2081/5
30,02 m sześc. Sprzedaż dotyczy
całej ilości drewna bez możliwości
częściowej sprzedaży. Przetarg
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KRONIKA POLICYJNA telefon 
komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę
Odebrał sobie życie

5 stycznia w pokoju, we wła-
snym mieszkaniu, ujawniono, bez 
zewnętrznych obrażeń ciała, wiszące 
zwłoki 52-letniego mężczyzny. Od-
stąpiono od sekcji. Mieszkaniec ul. 
Górniczej w Pawłowicach odebrał 
sobie życie. 

Śmiertelne zatrucie 
metanolem  

53-letni mieszkaniec Pawłowic 
śmiertelnie zatruł się alkoholem 
metylowym. Mężczyzna pił alkohol 
25 grudnia. Następnego dnia źle się 
poczuł. Mężczyzna zmarł w szpitalu  
w Jastrzębiu - Zdroju, do którego 
został przewieziony. Według usta-
leń policji śmierć nastąpiła wskutek 
wypicia metanolu. Na razie nie wia-
domo skąd pochodził alkohol. Nie-
wykluczone, że został sprowadzony 
z Czech. - Na miejscu nie znaleźliśmy 
żadnej butelki, kartki czy paragonu, 

które mogłyby nas naprowadzić na 
miejsce nabycia zatrutego alkoholu – 
mówi Karolina Błaszczyk, rzecznik 
prasowy KPP Pszczyna.     

Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego przy śląskim wojewodzie 
podliczyło, że od końca sierpnia do 
końca grudnia na Śląsku zarejestro-
wano łącznie 21 potwierdzonych 
przypadków zatruć alkoholem me-
tylowym, w tym 12 przypadków 
śmiertelnych oraz 3 podejrzenia 
zatruć. W związku z ponowną 
falą zatruć metanolem wojewoda 
śląski Zygmunt Łukaszczyk i szef 
regionalnego sanepidu Grzegorz 
Hudzik wydali ostrzeżenie przed 
spożywaniem wyrobów alkoholo-
wych oraz innych płynów zawie-
rających alkohol niewiadomego 
pochodzenia. Mogą one zawierać 
zabójczy metanol, który jest sil-
ną trucizną. Jego spożycie grozi 

śmiercią lub utratą wzroku. Apel 
w sprawie alkoholu wystosowała 
także śląska policja. „Apelujemy do 
wszystkich, aby nie kupowali i nie 
spożywali alkoholu niewiadomego 
pochodzenia, pozbawionego zna-
ków akcyzy, kupionego po niskiej 
cenie, poza oficjalnymi kanałami 
dystrybucji” - napisali policjanci. 
Służby sanitarne apelują o kupo-
wanie alkoholu jedynie w pewnych 
miejscach. Alkohol sprzedawany  
w legalnej sprzedaży, w sklepach 
monopolowych, z polskimi zna-
kami akcyzy, jest bezpieczny. Nie 
było dotąd przypadku negatywnej 
oceny alkoholu wziętego ze skle-
powych półek. Według szacunków 
czeskich śledczych w magazynach 
grup przestępczych może jeszcze 
znajdować się metanol, który prze-
stępcy mogli starać się sprzedać 
przed świętami Bożego Narodzenia.

Tereny pod dzierżawę oraz lokal do oddania w użyczenie

znaczonych do oddania w użyczenie. 
Przedmiotowy wykaz dotyczy: 

- nieruchomości niezabudowanej poło-
żonej w Pielgrzymowicach pomiędzy 
ulicami Jastrzębską i Ruptawską 
przeznaczonej na działalność rolniczą,

- nieruchomości położonej w Pniówku 
przy ul. Orlej  przeznaczonej na dzia-
łalność rolniczą,

- lokalu użytkowego znajdującego się 

w budynku położonym w Ja-
rząbkowicach przy ul. Rolniczej 1. 

Niniejszy wykaz podlega wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń 
na okres 21 dni. Dodatkowych 
informacji udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy Pawłowice: Tybe-
riusz Zawadzki i Robert Stępień 
w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 
47-56-314.

Licytacja drewna 
odbędzie się w siedzibie Gminnego 
Zespołu Komunalnego 25 stycznia 
o godz. 11.00. Bliższych informacji 
udziela pracownik GZK Florian 
Brudny, tel. 32 449 34 34. Regu-
lamin przetargu oraz informacja 
o gatunkach drzew dostępna jest 
na stronie internetowej gminy 
Pawłowice.

b'���?���"���$�E��	�
zek automatycznego skorygowania 
podatku VAT - bez względu na to, 
czy wierzyciel skorzystał z ulgi na 
złe długi. Jeśli tego nie zrobi, to organ 
podatkowy będzie nakładał sankcję  
w wysokości 30 proc. kwoty po-
datku, który powinien być skory-
gowany.

Fakturowanie
W związku z koniecznością za-

pewnienia autentyczności pocho-
dzenia i integralności treści faktur 
papierowych i elektronicznych, 
przedsiębiorca nie ma obowiązku 
stosowania żadnych technicznych 
procesów oraz wdrażania jakichkol-
wiek regulaminów. Można to zrobić, 
np. zestawiając faktury z innymi do-
kumentami takimi jak: zamówienie, 
umowa, dokument transportowy czy 
wezwanie do zapłaty. Na fakturach 
dokumentujących nabycie paliw nie 
trzeba podawać numeru rejestracyj-
nego samochodu.

Wszystkie wyjaśnienia dotyczące 
zmian w przepisach podatkowych 
można znaleźć na stronach interneto-
wych Ministerstwa Finansów www.
mf.gov.pl/ministersto-finansow/
wiadomości/komunikaty. 

Urząd Skarbowy w Pszczynie

I rata za alkohole
Uwaga, przedsiębiorcy! 

Do tej pory becikowe, czyli jedno-
razowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka, przysługiwała niezależnie od 
dochodów i wynosiła 1000 zł. Jednak 
rządowa nowela ustawy o świadcze-
niach rodzinnych wprowadziła kryte-
rium dochodowe przy przyznawaniu 
tego świadczenia. Według nowych 
przepisów od 2013 r. becikowe ma 
trafiać tylko do rodzin o miesięcznych 
dochodach poniżej 1922 zł netto na 
osobę. 

Becikowe 
w 2013 roku 
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Aby otrzymać „becikowe” w dal-
szym ciągu trzeba przedstawić za-
świadczenie, że matka od co najmniej 
10. tygodnia ciąży pozostawała pod 
opieką lekarza.

Pisemny wniosek o „becikowe” 
należy złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej (tam, gdzie wypłacane są 
świadczenia rodzinne) w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Szczegółowe informacje pod nu-
merem telefonu tel. (32) 47-22-041.

KUPIĘ LUB WYDZIERŻAWIĘ
GRUNTY ROLNE, ŁĄKI

OD 1 DO 20 HA
TEL. 797 622 520

Terminy płatności kolejnych rat:
- druga rata do 31 maja br.
- trzecia rata do 30 września br.

(podane terminy to data zaksięgo-
wania należnej wpłaty na koncie 
urzędu gminy).

Kalkulator dla 
przedsiębiorców - nowość

Wysokość opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2013 roku bę-
dzie można policzyć na specjal-
nym kalkulatorze, dostępnym 
na stronie www.pawlowice.pl  
w zakładce Przedsiębiorca. Wy-
starczy wybrać kategorię zezwo-
lenia, wpisać wartość sprzedaży  
i już mamy gotową kwotę. Szyb-
ko i sprawnie.       

1. Roboty dekarskie:
Górnicza 10 - remont pokrycia da-
chowego  - około 728 m2      
Wąska 2 – remont  pokrycia  dacho-
wego i kominów - około 819 m2  
Górnicza 7 - remont pokrycia dacho-
wego i kominów -  około 793 m2  
Polna 19 – remont i wymiana świe-
tlików dachowych, krycie papą dasz-
ków balkonowych, remont komi-
nów, wymiana wyłazów dachowych

2. Roboty ogólnobudowlane:
Polna 21 – remont balustrad żelbeto-
wych i części elewacji 
LWP1 -  malowanie elewacji zewnętrz-
nej budynku
Górnicza 5 - malowanie elewacji ze-
wnętrznej budynku
Polna 18 – malowanie klatek scho-
dowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach ul. LWP 19, ogłasza  
przetarg nieograniczony na niżej wymienione zakresy robót:

Polna 27 – malowanie klatek schodowych
Polna 28 – malowanie klatek schodowych

Specyfikacje  istotnych  warunków wy-
konania robót w cenie 30,00 zł (odrębnie dla 
każdego budynku) są do odebrania w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach 
przy ul. LWP 19 w dniach od 21.01.2013 r. 
w godz. 8.00 -14.00

Opłaty za specyfikację prosimy dokonać na 
niżej podany numer konta:

ING  Bank Śląski  Nr  konta:
56 1050 1403 1000 0023 3438 8606 

Z dopiskiem ,,Przetarg na roboty” (wymienić 
jakie). 

Potwierdzenie wpłaty za specyfikację na-
leży przedstawić przy odbiorze specyfikacji. 

Oferty zgodnie ze specyfikacją należy 
składać w zamkniętych kopertach (z opisem 

rodzaju robót) w siedzibie Spółdzielni 
pokój Nr 5

Termin składania ofert upływa w dniu 
29.01.2013r. - godz. 13.00 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Spółdzielni.
•Roboty dekarskie w dniu 31 .01.2013r. 

o  godz. 1000
• Roboty ogólnobudowlane w dniu 

31.01.2013r. o godz. 1100
Wszelkich informacji o przetargu 

udziela dział techniczny SM Pawłowice 
tel. /032/ 4493 444 i /032/ 4493 445  
w godzinach  8.30 - 13.00.

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od  przetargu bez podania 
przyczyn.

Należność za umieszczenie ogłoszenia 
uregulujemy przelewem po otrzymaniu 
faktury.

Nasz NIP  638-174-34-38.

Studio Fryzjerskie „Alex” 
zatrudni doświadczoną fryzjerkę, 

tel. 883 007 537, 
CV należy przesyłać na maila: 

studio - alex@wp.pl
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W PLACÓWKACH 
ALIOR BANKU 
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE 
RACHUNKI BEZ OPŁAT!

Zapraszamy: 
PAWŁOWICE, UL. MICKIEWICZA 18/5 
(GALERIA KOLOR) 

  32 211 21 68

Zakład Optyczny BRYLEX
PAWŁOWICE, MICKIEWICZA 18

(przy rondzie i mleczarni)
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Przedszkole Niepubliczne
Jaś i Małgosia

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY
2013/2014

Do grupy:
3-4 latków
5-6 latków

Tel. 516 15 19 13



Racje Gminne12


q/	�b��	

���	����	������������
�������������	���	��	�������
 �������!�"�#����$�������
�������	�
��
�����������������
��
������������������������������������������������������
�������������
��������
��
����������
����
�����������������
��
�����
������������
������!�"#$$�������%�����
%�������������!�&'()*$�,���
����-�/%�������
�������:;<���%��')�&;)�)*�;$-������
����%
���������%
"�����������!�=�>?,@AB�C�����-���%��')�&)'�#*�D$-�')�&)'�#*�*"-���/�
E��F
������%

��
���

�
��

��
��
�	

���
!

@�����������
w Pielgrzymowicach
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Kolędowanie odbyło się już po raz 11. Tym razem w święto 
Trzech Króli śpiewali i grali: uczniowie Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Pielgrzymowicach, uczniowie PSM II stopnia  
w Jastrzębiu – Zdroju tworzący zespół wokalno instrumental-
ny „2+3”, zespół śpiewaczy „Niezapominajki” pod kierunkiem 
Izabeli Pilis oraz gościnnie chór Polskiego Związku Kulturalno-
-Społecznego w Czechach -  „Dźwięk” z Karwiny prowadzony 
przez Tomasza Piwko. Chór „Dźwięk” tworzą Polacy mieszkający  
w Czechach, którzy z wielką starannością kultywują polską mowę 
i tradycje. Goście z Czech kolędowali w Pielgrzymowicach już po 
raz drugi, prezentując tym razem - poza polskimi - także czeskie 
kolędy i pastorałki.  

Pomysłodawczynią i organizatorką koncertów kolędowych 
jest Izabela Pilis. Niedzielne spotkania kolędowe cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. W kościele nie było ani jednego 
wolnego miejsca. Uczestnicy na zakończenie tradycyjnie życzyli 
sobie ponownego spotkania za rok.

Licznie zgromadzona publiczność 
miała możliwość posłuchania prze-
pięknych kolęd i pastorałek, które 
od nocy wigilijnej rozbrzmiewają  
w wielu kościołach i domach. 

W repertuarze tego koncertu zna-
lazły się utwory polskie i zagraniczne, 
zarówno w tradycyjnych, jak i nowo-
czesnych aranżacjach. Usłyszeliśmy 
najpopularniejsze pieśni świąteczne 
w wykonaniu dzieci, młodzieży  
i dorosłych. W pawłowickiej świątyni 
zaprezentowała swoje zdolności dzie-
cięca grupa „Fantazja”, którym towa-
rzyszyli instrumentaliści - ministranci 
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parafii pw. św. Jana Chrzciciela. 
Kapela podczas niedzielnego koncertu 
po raz pierwszy zaprezentowała się 
publicznie. Debiut  był udany, o czym 
świadczyły brawa i entuzjastyczne 
przyjęcie przez widzów. 

Nowoczesne brzmienie świątecz-
nych pieśni usłyszeliśmy dzięki gru-
pie „Na Obcasach”. W tym roku jej 
solistka Monika Stuchlik wystąpi-
ła z chórem Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Pawłowicach. Chór każdego 
roku uatrakcyjnia swoim występem 
ten piękny koncert. Bożonarodzenio-
we pieśni, kolędy i pastorałki przygo-

towały także grupa musicalowa „eM” 
oraz zespół „Margo”, który jako orga-
nizator tego wydarzenia od wielu lat 
zaprasza do wspólnego kolędowania 
grupy śpiewacze z Pawłowic i okolic.

Cały zespół wykonał ogromną 
pracę nad przygotowaniem tego 
koncertu, który bardzo podobał się 
publiczności. Ostatnią kolędę „Mędr-
cy świata” wszyscy wykonali razem 
z towarzyszeniem organistki oraz 
publiczności, poddając się czarowi 
kolęd i kończąc ten magiczny wieczór 
wspólnym występem. 

Sabina Bartecka
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