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Tradycją w gminie Pawłowice stał się organizowany z 
początkiem roku Bal Pracodawcy, na który zapraszani są 
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie 
gminy. Spotkanie w tak wyjątkowym biznesowym gronie 
jest okazją nie tylko do znakomitej zabawy, ale również, aby 
wręczyć medal „Wojana”. Medale przyznawane są przedsiębior-

Wojan po raz szósty!

cy, którego firma od ponad 20 lat funkcjonuje na terenie gminy, 
przyczyniając się do jej rozwoju i promocji. „Wojan” trafia do 
osoby, która poprzez swoją działalność tworzy klimat sprzyjający 
rozwojowi przedsiębiorczości i jest wzorem godnym naśladowania 

Od lewej stoją: wójt Pawłowic Damian Galusek,  zdobywca Wojana Czesław Lazar,  prezes Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Monika Harazin oraz prezes 
Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Pawłowicach Eugeniusz Piechoczek.

18 stycznia, po raz szósty została wręczona nagroda dla „Firmy z Tradycjami”. Medal Wojana trafił 
do Czesława Lazara, prowadzącego firmy „Ślusarstwo - Usługi - Produkcja - Handel” oraz HKS Lazar. 

O narodzeniu 
Jezusa w Betlejem...  

„Tajemnice przyrody 
Piotra Kardasza” 

w Gminie 
Pawłowice!

Już w sobotę, 2 lutego, o godzinie 19.40, 
na antenie TVP Katowice, zostanie wy-
emitowany premierowy odcinek progra-
mu „Tajemnice przyrody Piotra Kardasza”, 
który kręcono w gminie Pawłowice. 
Zachęcamy wszystkich do oglądania!

Przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach zachwyciło grą aktorską 
oraz bogatą oprawą muzyczną.
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 W których sołectwach powstaje 
najwięcej domów? Analizując ilość 
pozwoleń na budowę wydanych w 
ubiegłym roku widać wyraźnie, że 
atrakcyjne dla inwestorów są Pawło-
wice, Pielgrzymowice i Warszowice. 
Ilość pozwoleń na budowę wydanych 
w 2012 roku, czyli 71 budynków 
mieszkalnych jest dużo wyższa, niż 
rok wcześniej (55). Dla porównania, 
przed siedmioma laty pozwolenia na 
budowę domu w gminie Pawłowice 
otrzymało 31 osób.  

Wybierając miejsce do zamieszka-
nia, inwestorzy kierują się położeniem 
oraz infrastrukturą. - Nowe domy 
powstają w atrakcyjnie położonych 
sołectwach. Stąd jest wygodny dojazd 
do Katowic czy Wisły. Małżeństwa 
z małymi dziećmi chwalą zadbane i 
dobrze wyposażone szkoły i przedszko-

Coraz więcej osób chce 
zamieszkać na terenie 
gminy Pawłowice

Działki budowlane w naszej gminie sprzedają się jak ciepłe bułeczki. 
Nabywców przede wszystkim przyciąga dobra lokalizacja. Mimo kryzy-
su gospodarczego, coraz więcej osób decyduje się na budowę domu.

Sołectwa Budynki 
mieszkalne

Budynki 
usługowe

Budynki gospodarcze 
oraz garaże

Golasowice  4 - 3
Jarząbkowice  - - -

Krzyżowice 3 - 3
Pawłowice 33 4 3

Pielgrzymowice 17 - 6
Pniówek - 1 1

Warszowice 14 1 3
Razem 71 6 19

Pozwolenia na budowę wydane w 2012 roku
Pozwolenia w poprzednich latach:

          bud. mieszkalne          inne budynki
Rok 2005 31  33
Rok 2006 54  32
Rok 2007 76  40
Rok 2008 54  34
Rok 2009 62  15
Rok 2010 55  27 
Rok 2011 55  20
Rok 2012 71  25
Razem: 458  226

Sołectwa Budynki 
mieszkalne

Budynki 
usługowe

Budynki gospodarcze 
i garaże

Golasowice 5 - -
Jarząbkowice 3 - -

Krzyżowice 2 - 1
Pawłowice 11 7 2

Pielgrzymowice 12 2 1
Pniówek 2 1 -

Warszowice 5 2 2
Razem 40 12 6

Budynki zgłoszone do użytkowania w 2012 roku Zgłoszenia do użytkowania w poprzednich latach:
        bud. mieszkalne         inne budynki
Rok 2005 42  17
Rok 2006 25  11
Rok 2007 49  10
Rok 2008 67  4
Rok 2009 43  28
Rok 2010 45  10
Rok 2011 30  7
Rok 2012 40  18
Razem: 341  105

la - przyznaje Danuta Dziendziel z 
Referatu Gospodarki Przestrzennej, 
Geodezji i Mienia w Urzędzie Gminy 
Pawłowice. - Bardzo często domy w 
gminie Pawłowice budują osoby spoza 
naszego terenu, najczęściej mieszkańcy 
Jastrzębia. 

Wzrost ilości pozwoleń na budowę 
jest również wynikiem aktualizacji 
planów zagospodarowania prze-
strzennego. Rada Gminy uchwaliła 
nowe plany przestrzenne dla centrum 
Pawłowic oraz Warszowic. Efekty 
tego już widać. 

Działki budowlane kupują także 
firmy oraz deweloperzy. Przy stacji 
diagnostycznej w Pawłowicach firma 
z Poznania zamierza wybudować 
centrum handlowe Intermarche. Przy 
ul. Klonowej powstaje „Osiedle Aka-
cjowe”. To 12 nowoczesnych domów 

w zabudowie bliźniaczej, natomiast 
na sąsiedniej ulicy Stawowej w trakcie 
jest budowa ośmiu budynków miesz-
kalnych w zabudowie szeregowej.

Działki w gminie Pawłowice szyb-
ko znajdują nabywców. - Przede 
wszystkim budujemy dobrą markę 
gminy - mówi Damian Galusek, wójt 
Pawłowic. - Dobre połączenie gminy 
z drogami wojewódzkimi, krajowymi 
sprawia, że działki cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Silnym argumentem 
przemawiającym na korzyść naszej 
gminy jest dostępność mediów, niskie 
ceny wody i odprowadzania ścieków 
oraz znakomita baza oświatowa. Boom 
w  budownictwie sprawia zaś, że miesz-
kańców przybywa, a gmina się rozwija.

Poniżej trochę statystyki.
Sabina Bartecka

Większość z nas zna już z widzenia 
solary. Są to lśniące na dachach do-
mów tablice lub grube rury,  obrócone 
ku słońcu. Umieszczone w nich rury 
zawierają płyn solarny który nagrze-
wany jest przez światło słoneczne. 
Bezpłatnie! Co ciekawe, nagrzewany 
jest nie tylko przez światło które wi-
dzimy, ale i przez podczerwień, która 
przebija przez chmury nawet w dni 
pochmurne, w listopadzie i lutym. 
Same korzyści! Na pewno warto o 
taką instalację się pokusić. Zanim 
jednak podpiszemy umowę na zakup 
urządzenia, przeanalizujmy oferty 
różnych firm. – Dzięki programom 
pomocowym montaż kolektorów słonecz-
nych kosztuje znacznie mniej niż kilka 
lat temu. Nic więc dziwnego, że na solary 
w swoich domach i firmach decyduje się 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Pawłowice rozpo-
częła się już w 1992 roku. Wcześniej 
kanalizację mieli tylko mieszkańcy 
osiedla. Sieć powstała tam na przeło-
mie lat 70. i 80. Przez te 20 lat na in-
westycje mające poprawić gospodarkę 
wodno - ściekową wydano niebaga-
telną kwotę ok. 100 mln zł. Zdecydo-
waną większość z własnego budżetu. 
Przez ostatnie lata inwestowanie w 
budowę kanalizacji było priorytetem, 
a dzięki znacznym nakładom procent 
skanalizowania osiągnął bardzo wy-
soki wskaźnik 93 proc. mieszkańców. 
- Z kanalizacji sanitarnej korzysta 
ponad 16 tys. osób – mówi Tomasz 
Herok, dyrektor Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą 
w Krzyżowicach. – Całkowita długość 
sieci wynosi 246 kilometrów. Po kapi-
talnym remoncie jest też oczyszczalnia 
ścieków w Krzyżowicach. Można więc 
powiedzieć, że mamy uporządkowaną 
gospodarkę wodno - ściekową.

Sieć kanalizacji sanitarnej współ-
pracuje obecnie z 82 przepompow-
niami,  10 tłoczniami oraz 25 prze-
pompowniami przydomowymi.  Do 
kanalizacji są podłączone 2 tys. 982 
posesje. Z całego obszaru odprowa-
dzanych jest rocznie ponad 1 mln m 
sześc. ścieków (w tym 457 tys. m 
sześc. z KWK „Pniówek” i 558 tys. m 
sześc. z pozostałego obszaru gminy). 
Około 130 obiektów (komory wodo-
mierzowe, stacja uzdatniania wody, 
oczyszczalnie, przepompownie) ob-
jęte są monitoringiem. – Pracownicy 
naszego zakładu śledzą na ekranach 
komputerów działanie poszczególnych 
urządzeń, sprawdzają, czy nie doszło 
do awarii pompy, zaniku prądu, czy też 
włamania do obiektu. Mogą też określić 
poziom ścieków w przepompowniach – 
dodaje dyrektor GZWiK.

Pod koniec ubiegłego roku zakoń-
czył się ostatni duży etap budowy 
kanalizacji w gminie Pawłowice. 

Do skanalizowania 
zostało 300 posesji

Kiedy inne gminy dopiero zaczynają inwestować w budowę 
sieci kanalizacji, Pawłowice mogą pochwalić się w dużym 
stopniu uporządkowaną gospodarką wodno – ściekową. Już 93 
proc. mieszkańców korzysta z kanalizacji, a będzie ich więcej… 

Prace realizowane były w sołectwach 
południowych. Zakończenie dużych 
etapów budowy kanalizacji nie ozna-
cza, że gmina nie będzie już w ogóle 
budować sieci. Bez kanalizacji jest 
bowiem obecnie 420 budynków. W 
najbliższym czasie gmina zamierza 
skanalizować ul. Zwycięstwa - Kor-
fantego (36 posesji), ul. Ks. Kuboszka 
w Krzyżowicach (20 posesji), ul. 
Pszczyńską oraz drogi boczne (35 
posesji), ul. Osińską - Stawową - 
Poprzeczną w Warszowicach (20 
posesji) oraz ul. Wiosenną w Jarząb-
kowicach (obszar Bąków, 8 posesji). 
Te zadania inwestycyjne ujęte są w 
„Wieloletnim planie rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2012 – 
2015”. W tym roku zostaną opraco-
wane projekty, a realizacja nastąpi w 
latach 2014 – 2015. Planowana jest 
także budowa kanalizacji przy ul. 
Krótkiej w Warszowicach (15 posesji), 
ul. Słowików, Kanarkowej i Dąbkowej 
w Pniówku (26 posesji) oraz ul. Ja-
strzębskiej, Stromej, Borowej, Grun-
towej, Zielonej, Podlesie i Rzecznej w 
Pielgrzymowicach (98 posesji).

Po zrealizowaniu tych zadań sza-
cuje się, że do kanalizacji nie zostanie 
podłączonych około 100 – 150 pose-
sji. W 2015 roku stopień skanalizo-
wania wyniesie 97 proc.  w stosunku 
do ogólnej liczby ludności.

W najbliższym czasie GZWiK 
zamierza także zająć się sprawą 
nieprzyjemnego zapachu, który 
pojawia się w niektórych miejscach 
sieci kanalizacyjnej i poprawić jakość 
ścieków. Prowadzona będzie neutrali-
zacja powstającego odoru za pomocą 
środków biologicznych (adipaki). – Je-
steśmy na etapie szukania rozwiązania 
przyczyny powstawania nieprzyjemnych 
zapachów, będziemy prowadzić badania 
w zakresie pomiarów tlenu na pompow-
niach i kolektorach tłocznych – zapew-
nia Tomasz Herok.

Namawiają na solary, 
powołują się na urząd

Do mieszkańców naszej gminy zaczęli dzwonić przedstawiciele firm zajmują-
cych się montażem układów solarnych, oferując im pomoc w wypełnieniu 
wniosku oraz pozyskaniu dotacji. Nic w tym złego, ale żeby zdobyć zaufa-
nie rozmówcy powołują się na Urząd Gminy, a na to już trzeba uważać.     

coraz więcej osób – mówi Wojciech 
Bazgier z Urzędu Gminy. – W ślad 
za tym na rynku pojawiło się wiele firm 
oferujących pomoc w pozyskaniu dotacji, 
zakupie i montażu urządzenia. Jednak 
w walce o klienta, niektóre firmy stosują 
nieuczciwe praktyki. 

Częste jest powoływanie się na 
Urząd Gminy w celu umówienia się 
na spotkanie i podpisanie umowy. Jak 
mówi Sabina Kordiak z Urzędu Gmi-
ny: - Mnie też w moim domu odwiedził 
przedstawiciel takiej firmy. Mówił, że 
współpracuje z Urzędem Gminy. Kiedy 
powiedziałam mu, że w urzędzie zajmuję 
się dopłatami do solarów, dosłownie 
uciekł spod drzwi – opowiada.  

Urząd Gminy nie wspiera jednak 
i nie współpracuje z żadną firmą 
zajmującą się sprzedażą i montażem 

solarów. – Możemy pomóc w przeana-
lizowaniu oferty, służymy doradztwem 
w przygotowaniu wniosku o dotację, ale 
to mieszkaniec sam decyduje urządzenie 
jakiej firmy kupi – podkreśla Wojciech 
Bazgier. – Osobiście radzę przeanali-
zować przynajmniej dwie, trzy oferty. 
Różnice bowiem, nawet w przypadku 
tej samej klasy urządzenia, mogą do-
chodzić nawet do 2 tys. zł. Mieliśmy 
takie przypadki. 

Gmina Pawłowice oferuje miesz-
kańcom dotację do zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych w wysokości 
do 5 tys. zł. Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu: 32/ 4756 
328, 4756 330.  

Sabina Bartecka      

Obszar skanalizowany 
w latach 1992 - 2012
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Z problemem hałasu od dawna 
borykają się mieszkańcy Warszowic i 
Pawłowic, mający swoje posesje przy 
dwupasmówce. Nadzieję na spokój 
wiążą z planowaną przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
w Katowicach budową ekranów aku-
stycznych. Sprawa wzbudza jednak 
szereg wątpliwości, gdyż z jednej 
strony ekrany mają chronić miesz-
kańców przed szkodliwym wpływem 
generowanego na drodze hałasu, a 
z drugiej strony mogą wprowadzić 
niedogodności w funkcjonowaniu 
gospodarczym i komunikacyjnym 
osób zamieszkujących przy drodze 
krajowej. Aby wyjaśnić wątpliwości 
związane z tą inwestycją, postano-
wiłam porozmawiać z kierownikiem 
Referatu Infrastruktury Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Pawłowicach Kry-
styną Batko.

Jak daleko jest posunięta budowa 
ekranów akustycznych w naszej 
gminie?

- Inwestycję prowadzi zarządca 
drogi, a więc Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Katowicach. 
Urząd Gminy może tylko interweniować, 
zgłaszać swoje postulaty, ale niestety nie 
ma możliwości prawnych, aby wpływać 
na decyzje GDDKiA. W październiku 
ubiegłego roku mieszkańcy Warszowic i 
Pawłowic otrzymali od zarządcy drogi 
ankiety do wypełnienia, w których mieli 
wyrazić swój stosunek do budowy zabez-
pieczeń przeciwhałasowych. 8 listopada 
Gmina zorganizowała dwa oddzielne 
spotkania zainteresowanych budową 
ekranów mieszkańców Warszowic i 
Pawłowic z projektantem działającym 
na zlecenie zarządcy drogi. Większość 
mieszkańców Warszowic zaakceptowal-
ła zaprezentowaną koncepcję lokalizacji 
zabezpieczeń przeciwhałasowych. Posta-
wiono jednak warunek wcześniejszego 

Ekrany przy dwupasmówce 
„tak”, ale jeżeli powstaną 
drogi gospodarcze

60 decybeli w dzień i 55 decybeli w nocy to poziom hałasu jaki dopusz-
cza Rozporządzenie Ministra Środowiska, określające limity hałasu dla 
samochodów przejeżdżających przez tereny zabudowy mieszkaniowej.

wybudowania drogi umożliwiającej im 
swobodny i bezpieczny dojazd do posesji 
na odcinku od ulicy Szybowej do ulicy 
Kościelnej. Natomiast w Pawłowicach 
spotkaliśmy się ze znaczącym podziałem 
zdań pomiędzy właścicielami nieru-
chomości i niewielką aprobatą przed-
stawionej koncepcji. Tak więc, budowa 
ekranów budzi dużo kontrowersji, mając 
zarówno zwolenników, jak i przeciw-
ników. Być może dlatego GDDKiA nie 
zdecydowała się na kolejne konsultacje z 
mieszkańcami, o które wnioskowaliśmy 
na spotkaniu.

- Nie oznacza to jednak, że spra-
wa przycichła, bo Gmina prowadzi 
rozmowy z zarządcą i projektantem. 

-  Po naszych interwencjach, 8 stycz-
nia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Katowicach, 
zaprosiła przedstawicieli Urzędu Gminy 
na spotkanie informacyjne, którego celem 
było przedstawienie przez biuro projekto-
we lokalizacji ekranów przy DK 81. Do 
przedstawionego projektu zgłosiliśmy 
szereg uwag, które zarządca obiecał 
przeanalizować.

Uzyskaliśmy zapewnienie, że mając 
na uwadze problemy, które mogą się 
pojawić po wybudowaniu ekranów, 
zostaną wzięte pod uwagę odpowiednie 
rozwiązania komunikacyjne indywi-
dualnie, dostosowując się do istniejącej 
już infrastruktury. Postanowiono za-
projektować zabezpieczenia przeciw-
hałasowe wraz z drogą serwisową dla 
mieszkańców Pawłowic na odcinku od 
ul. Spacerowej do ul. Szybowej.

- Co z dalszym odcinkiem? Czy 
tylko w tym miejscu powstaną 
ekrany? 

- Chcemy zapewnić mieszkańcom 
odpowiednią ilość dróg zbiorczych. Dla-
tego też Gmina ze swej strony projektuje 
dalszy ciąg tej drogi gospodarczej, na 
odcinku od ul. Szybowej do ul. Kościelnej. 
Zwróciliśmy się również o konieczność 

zaprojektowania drogi serwisowej także 
po stronie zachodniej DK-81 w Pawło-
wicach, aby zapobiec powstaniu zbyt 
gęsto usytuowanych wyjazdów na drogę 
główną z obszarów zabudowanych. 
Uważamy, że od budowy dróg gospodar-
czych zależy celowość budowy ekranów. 
Jeżeli nie powstaną drogi gospodarcze, 
budowa ekranów nie ma większego sen-
su, gdyż z powodu częstych przerw na 
zjazdy do posesji, ekrany zniwelują po-
ziom hałasu tyko w niewielkim stopniu, 
a będą znacznym utrudnieniem – m.in. 
mogą ograniczać widoczność i utrudniać 
włączanie się samochodów do ruchu.

- Gmina zgłosiła także inne wnio-
ski.

- Wnioskowaliśmy, aby inwestycja 
była realizowana etapami. W pierwszej 
kolejności prace budowlane rozpoczę-
łyby się na odcinku, gdzie w zdecydo-
wanej większości mieszkańcy oczekują 
szybkiego pojawienia się zabezpieczeń 
chroniących ich przed hałasem. Drugi 
nasz wiosek dotyczy tego, aby budowa 
dróg zbiorczych odbywała się w termi-
nie wcześniejszym lub równoczesnym z 
budową ekranów.

Pomimo iż ostateczną decyzję w 
zastosowaniu rozwiązań podejmie 
Zarządca drogi tj. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Kato-
wicach, to jednak Gmina nie ustaje w 
staraniach i prowadzi nadal rozmowy 
w celu zminimalizowania uciążliwości 
w korzystaniu przez mieszkańców z 
nowego układu komunikacyjnego. O 
rezultatach prowadzonych rozmów 
poinformujemy mieszkańców w jednym 
z kolejnych wydań gazety.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Sabina Bartecka

Inwestycję prowadzi Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
– Oddział w Pszczynie, tel. 32 258 62 
81, gddkia.gov.pl. Tam też należy 
kierować ewentualne pytania.

„Dziennik Gazeta Prawna” w tym 
roku po raz pierwszy przeprowadził 
Ogólnopolski Ranking „Perły Samo-
rządu”. Chcąc wybrać pięciu najlep-
szych prezydentów miast powyżej 
100 tys. mieszkańców, 10 włodarzy 
miast do 100 tys. mieszkańców i 15 
najlepszych wójtów, rozesłano do sa-
morządów 19 ankietowych pytań. W 
ankiecie pytano m.in. o kadencyjność, 
inicjatywy społeczne podejmowane 
przez samorząd, aktywność w sieci, 
w mediach oraz w strukturach sa-
morządowych, łatwy dostęp urzędu 
dla petentów, w tym e-urząd i dosto-
sowanie go dla osób niepełnospraw-
nych, ilość złożonych wniosków o 
finansowanie zewnętrzne oraz stan 
zatrudnienia w urzędzie, wykazujące 
różnicę między początkiem kadencji a 
sierpniem 2012 r.

Wójt naszej gminy najwięcej 
punktów otrzymał za kadencyjność 

Wójt Damian Galusek 
laureatem Ogólno-
polskiego Rankingu 
„Perły Samorządu”

Wójt Damian Galusek jako jedyny przedstawiciel woje-
wództwa śląskiego znalazł się w gronie 15 najlepszych 
wójtów w Polsce w organizowanym przez „Dziennik Ga-
zetę Prawną” Ogólnopolskim Rankingu „Perły Samorządu”.

Cykliczne spotkanie z sołty-
sami służy omówieniu bieżą-
cych spraw Gminy i poszcze-
gólnych sołectw. W spotkaniu 
uczestniczyli również kierow-
nicy poszczególnych referatów 
oraz szefowie jednostek organi-
zacyjnych Urzędu Gminy i Ko-
misariatu Policji. Sołtys Pniówka 
Zdzisław Goik zwrócił się o 
interwencję w Urzędzie Miasta 
w Jastrzębiu – Zdroju w sprawie 
planowanej likwidacji przystan-
ków autobusowych przy ul. 
Pszczyńskiej. Sołtys Krzyżowic 
Stefan Wróż wnioskował o na-
prawę nawierzchni na moście w 
Krzyżowicach. – Dopiero co jedna 
dziura została zaklejona, a już 

Kolejne spotkanie 
wójta z sołtysami

wypadła druga – informował. 
O problemach związanych z 

umieszczaniem ogłoszeń na słupach 
mówił Szczepan Martynowski, prze-
wodniczący Rady Osiedlowej Samo-
rządu Mieszkańców. – Ogłoszenia są 
przywieszane wszędzie, na słupach, 
drzewach, gdzie się tylko da. Czasem 
klej nie zdąży jeszcze wyschnąć, a już 
ogłoszenie zostanie zaklejone przez na-
stępne. Trzeba zwrócić na to baczniejszą 
uwagę – mówił.  

Sołtys Golasowic Bogumiła Tekla 
zgłosiła wnioski Rady Sołeckiej, w 
tym m.in. dotyczący wprowadzenia 
ruchu wahadłowego na moście na 
DW 938 w Pawłowicach. Poinfor-
mowała, że kierowcy tirów nie prze-
strzegają przepisów i nadal wjeżdżają 

na remontowaną drogę 938, niszcząc 
przy tym lokalne drogi, nieprzy-
stosowane do tak dużego tonażu.  
Sołtys Pawłowic Grzegorz Cyrulik 
zwrócił się o dopisanie do porządku 
obrad Komisji Bezpieczeństwa sprawy 
budowy sygnalizacji świetlnej przy 
„źródełku”.

Inne wnioski sołtysów dotyczyły 
utwardzenia końcowego odcinka ul. 
Osińskiej (sołtys Warszowic Andrzej 
Szaweł), poszerzenia podjazdu na 
ul. Akacjowej (sołtys Pielgrzymowic 
Iwona Baron) oraz zabudowania wi-
tacza na ul. Wiejskiej (sołtys Jarząb-
kowic Kazimierz Kiełkowski).    

Sołtysi przekazali także informacje 
o terminach planowanych zebrań 
sołeckich. bs

21 stycznia w sali narad Urzędu Gminy, wójt gmi-
ny Damian Galusek i jego zastępca Marek Lucjan 
spotkali się z sołtysami. Wśród omawianych tema-
tów znalazły się sprawy związane z remontem DW 
938, akcją „Zima” oraz ogłoszeniami na słupach. 

oraz kontakt z mieszkańcami, który 
odbywa się za pomocą bieżących 
serwisów informacyjnych na stronie 
internetowej Urzędu Gminy, współ-
pracy z lokalnymi mediami oraz 
spotkaniami twarzą w twarz. Wójt 
postarał się także by ułatwić miesz-
kańcom kontakty z urzędem, jak i 
uczynić ich życie lepszym na terenie 
gminy. Wspiera także lokalnych 
przedsiębiorców. Za odpowiedzi na 
kolejne pytania wójt uzyskiwał rów-
nież wysokie noty, co ostatecznie zde-
cydowało o zajęciu 7. miejsca wśród 
wójtów gmin wiejskich w Polsce. 
Zapytany wprost skąd jego sukces, 
odpowiada: - Trzeba słuchać ludzi i 
wspierać osoby z ciekawą inicjatywą 
oraz pomagać im w realizacji pomysłów  
służących lokalnym społecznościom.

Ogłoszenie wyników rankingu 
odbyło się 17 stycznia 2013 r.

Sabina Bartecka

Kategoria: najlepszy włodarz
1. Korycin -  Mirosław Lech 
2. Popielów - Dionizy Duszyński
3. Przykona -  Mirosław Broniszewski 
4. Repki - Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, Chojnice - Zbigniew Szcze-

pański 
5. Czarnocin - Leon Fortak, Kurów - Stanisław Wójcicki, Lesznowola - Ma-

ria Batycka - Wąsik, Malanów - Gerard Krzeszewski, Wilków - Grzegorz 
Teresiński, Jaraczewo - Dariusz Strugała

6. Borowie - Wiesław Gąska
7. Brzostek - Leszek Bieniek, Dlugołęka - Iwona Łebek, Koneck - Henryk 

Konieczny, Lanckorona - Zofia Oszacka, Strawczyn - Tadeusz Tkaczyk, 
Czerwonak - Mariusz Poznański, Pawłowice - Damian Galusek

8. Bieliny - Sławomir Kopacz, Pszczółki - Hanna Bre]wo, Tarnowo Pod-
górne - Tadeusz Czajka, Wielka Wieś - Tadeusz Wójtowicz 

9. Dąbrówka - Tadeusz Bulik, Dubiecko - Zbigniew Blecharczyk, Ożarowice 
- Grzegorz Czapla, Polska Cerekiew - Krystyna Helbin

10. Sawin - Andrzej Mazur, Stare Miasto - Ryszard Nawrocki
11. Strzyżewice - Jan Dąbrowski, Swieszyno - Ryszard Osiowy
12. Ujazd - Włodzimierz Goździk, Cekcyn - Jacek Brygman
13. Komorniki- Jan Broda, Legnickie Pole - Aleksander Kostuń
14. Mircze - Lech Szopiński, Białobrzegi - Franciszek Masłoń, Bierawa - 

Ryszard Gołębowski, Drwinia - Jan Pająk, Godów - Mariusz Adamczyk, 
Michałowice - Krzysztof Grabka

15. Podegrodzie - Małgorzata Gromala, Rzeczenica - Lech Zwoliński, 
Zakrzówek - Grzegorz Lemiecha, Czernikowo - Zdzisław Gawroński
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18 grudnia Rada Gminy usta-
nowiła rok 2013 Rokiem Eduka-
cji w Gminie Pawłowice. Został 
opracowany program obchodów 
obejmujący: imprezy, uroczystości i 
inne działania promujące oświatę w 
gminie Pawłowice. Celem obchodów 
ma być podkreślenie roli edukacji w 
rozwoju gospodarczym i społecz-
nym naszej gminy na przestrzeni 
wieków, integracja środowiska 
wokół obchodów 500-lecia oświaty, 
promocja gminy i przyciągnięcie 
uczniów spoza gminy do pawło-
wickiego liceum i technikum oraz 
ustanowienie nowych stypendiów 
dla uczniów, przyznanie medali dla 
osób zasłużonych oświacie i promo-
wanie osiągnięć uczniów. 

Pięćsetne urodziny są bardzo 
szczególnym jubileuszem, muszą 
więc mieć należyty rozgłos. To 
najlepszy moment na pochylenie 
się nad historią szkolnictwa oraz 

500 lat szkolnictwa 
w Gminie Pawłowice 

przedstawienie jej najnowszych 
dokonań. To wreszcie niepowta-
rzalna okazja do prezentacji sukce-
sów i osiągnięć każdej placówki. Z 
okazji jubileuszu zostanie wydana 
„Monografia Pawłowic”, publikacja 
dra Ludwika Kohutka, napisana w 
1938 roku, którą dotąd uważano 
za zaginioną. 

W „Racjach Gminnych” będzie się 
ukazywał cykl artykułów dotyczą-
cych edukacji, w których przedsta-
wimy wszystkie placówki oświa-
towe naszej gminy. Opiszemy ich 
działalność, nawiążemy do historii, 
przedstawimy wyróżniających 
się uczniów, nauczycieli, ciekawe 
pomysły realizowane w szkole. Z 
pewnością w każdej szkole znaj-
dziemy coś niepowtarzalnego, co 
zainteresuje naszych czytelników. 

Z okazji Roku Edukacji chcemy 
również promować zdrowy styl 
życia. Dzieci i młodzież coraz więcej 

czasu spędzają przed telewizorem 
i komputerem, mają problemy z 
koncentracją, są coraz bardziej oty-
łe. Gmina chce zapewnić wszystkim 
uczniom darmową herbatę oraz 
opiekę stomatologa, który dwa 
razy w roku będzie dokonywał 
przeglądu dziecięcego uzębienia. My 
nawiązaliśmy kontakt z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Pszczynie i spróbujemy zachęcić 
dzieci i młodzież do uprawiania 
sportu i aktywnego wypoczynku, a 
rodzicom zwrócimy uwagę na nie-
bezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą 
współczesne zdobycze techniki.           

W organizację obchodów Roku 
Edukacji zostały włączone: Gminny 
Zespół Oświaty jako jednostka wio-
dąca, odpowiedzialna za koordyna-
cję działań, Referat Promocji Urzędu 
Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, 
Gminna Biblioteka Publiczna i 
wszystkie szkoły i przedszkola. bs

Pierwsza szkoła w Pawłowicach 
powstała w 1513 roku przy koście-
le. Grunt pod budowę obiektu 
podarował rolnik Bączek. Skąd to 

wiemy? Podczas rozbiórki drewnianego 
budynku szkolnego, w kilku miejscach na belkach 

zauważono wyrytą datę 16.04.1513 r.  
Fakt ten opisuje ks. prof. Alfons Nowack w książce „Historia 

parafii wiejskich archidekanatu żorskiego na Górnym Śląsku 
do 1912 r.” Publikację można kupić w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pawłowicach.

 O regularnej nauce szkolnej od 1513 r. wspomina zaginiona 
XVII – wieczna kronika szkolna. Według danych w niej zawar-
tych, w 1848 r. można było jeszcze obejrzeć zwalony budynek 
szkolny z 1513 r. 

Charakterystyczny dla tego okresu jest fakt, że nauczanie or-
ganizowano wtedy dla małej liczny dzieci, a funkcję nauczyciela 
pełnił często organista.  Nauka w tych czasach bardzo często 
odbywała się w domu, w którym mieszkał nauczyciel wraz z 
rodziną. Często brakowało ławek, sale były małe, a budynki 
szkolne przypominały chaty z małymi oknami.

To, co młody człowiek wniesie w 
swoje dorosłe życie, zależy od jego 
doświadczeń w dzieciństwie i jest 
niezwykle ważne dla niego samego i następ-
nych pokoleń. Styl życia oraz składające się na niego 
zachowania zdrowotne kształtują się przez całe życie, poczynając 
od wczesnego dzieciństwa.

Nasz styl wychowawczy ma bezpośredni wpływ na to, kim 
będzie nasze dziecko. Od nas zależy ile czasu dziecko spędzi przed 
telewizorem czy komputerem. Czy polubi książki, czy rozwinie 
zamiłowanie do sportu. W naszym cyklu będziemy zachęcać do 
wartościowego spędzania czasu z dzieckiem, napiszemy również 
o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą nadmierne oglądanie tele-
wizji czy spędzanie wielu godzin przed komputerem. 

Fakty i mity

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

W 2013 roku gmina Pawłowice będzie świętować 500 lat istnienia szkolnictwa na swo-
im terenie. Wydarzenia upamiętniające powstanie edukacji zaplanowano na cały rok.

Klasa III ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Pawłowicach.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  nr 1 

w Pawłowicach.

Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krzyżowicach.
Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach.
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Początki działalności firmy sięgają 
1937 roku. Wtedy to ojciec Czesława 
Lazara - Emanuel Lazar - wynajął 
w Pielgrzymowicach kuźnię i zaczął 
świadczyć usługi dla ludności. Zajmo-
wał się głównie podkuwaniem koni i 
wykonywaniem prostych rolniczych 
narzędzi. Działalność dobrze się roz-
wijała, co skłoniło go do wybudowa-
nia kuźni obok swojego domu przy ul. 
Jasnej. – Ojciec prowadził kowalstwo aż 
do 1960 roku.  Pod koniec swojej dzia-
łalności zaczął produkować pierwsze 
piece węglowe - mówi Czesław Lazar. 
Służyły one do ogrzewania pomiesz-
czeń oraz pełniły funkcje kuchenki 
do przygotowywania potraw. W 
jego ślad poszedł syn Czesław, który 
postanowił wykorzystać niszę na 
rynku maszyn rolniczych i w 1980 
roku otworzył zakład ślusarski.  – Za-
czynałem od usług dla rolnictwa. W tych 
czasach w sklepach były pustki, brako-
wało wszystkiego – opowiada. – Zają-
łem się produkcją wałów strunowych, 
kultywatorów, przewracarek do siana 
oraz na zamówienie kotłów centralnego 
ogrzewania. Zacząłem również współ-
pracę z Fabryką Maszyn Górniczych w 
Katowicach, produkując dla nich części 
związane z obróbką i skrawaniem. 

Początki były trudne
Początki funkcjonowania firmy 

zbiegły się z czasem największych 
transformacji ustrojowych i gospo-
darczych w Polsce. Rynek ciągle się 

 Od małego zakładu do 
producenta liczącego się 

w Polsce 

zmieniał, wymagając od przedsiębior-
ców innowacyjności i dużej elastycz-
ności. – Dużym wsparciem dla mnie 
okazali się synowie Marcin i Janusz, 
którzy po ukończeniu studiów, z głową 
pełną pomysłów pomogli mi zmierzyć się 
z realizacją nowych dużych inwestycji. 
Zaczęliśmy wykonywać stalowe kon-
strukcje budowlane – dodaje. – Naszym 
dziełem są hale budowlane i magazyny 
znajdujące się na całym Śląsku. Budowa-
liśmy konstrukcje dla Fiata w Tychach, 
firmy „Bielmar” w Bielsku – Białej, Ma-
kro w Rybniku. Przyszedł jednak kryzys 
budowlany i zapotrzebowanie na tego 
typu roboty znacznie zmalało. Firmy 
przestały być wypłacalne. Zaobserwo-
waliśmy jednak duże zapotrzebowanie 
na kotły centralnego ogrzewania do bu-
dynków mieszkalnych. Ocena tej sytuacji 

pozwoliła nam podjąć ostatecznie decyzję 
o rozpoczęciu produkcji kotłów.

Lazarowie postanowili opraco-
wać swój wzór kotłów i rozpocząć 
ich produkcję. Miesięczna produkcja 
wynosiła zaledwie kilka kotłów, nie 
pokrywała jednak zapotrzebowania 
rynku na te urządzenia. W miarę 
rozwoju firma zaczęła inwestować w 
profesjonalne maszyny i rozwój kardy 
pracowniczej. Pozwoliło to sukcesyw-
nie zwiększać produkcję. 
Zakład produkcyjny nie za-
wsze był położony w obec-

nym miejscu… 
Po latach działalności przyszedł 

czas na następny krok. Z małego 
przydomowego zakładu rzemieśl-
niczego przeprowadzili się do nowej 
lokalizacji – hali po zakładzie w Ja-

strzębiu - Zdroju, gdzie do dziś działa 
firma. Następne lata to praca nad 
przekształceniem małego przedsię-
biorstwa w znaczącego producenta 
rynkowego o rozpoznawalnej w 
kraju i za granicą marce. Obecnie ko-
tły HKS Lazar sprzedawane są przez 
ponad 400 firm partnerskich obejmuje 
swoim zasięgiem cały kraj. Z dużym 
powodzeniem prowadzony jest rów-
nież eksport do większości krajów 
europejskich: m.in. do Niemiec, Czech, 
Słowacji, Hiszpanii, Grecji i Portugalii. 
Jako ciekawostkę podajmy, że piece 
stąd trafiły nawet do Chile. Eksport 
stanowi obecnie 40 proc. 
produkcji. - Stale 
poszerzany wa-
chlarz produktów 
obecnie obejmuje 
kotły na paliwa 
stałe (pelet, wę-
giel, miał, drewno), 
wkłady kominkowe oraz 
drzwiczki do pieców kaflowych, 
systemy solarne. Ponadto w ofercie 
znajduje się osprzęt do produkowanych 
urządzeń, taki jak armatura czy przy-
łącza kominowe – mówi Marcin Lazar.

Firma nie boi się nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych. Jako 

gie stosowane w procesie wytwarza-
nia urządzeń. Laserowe cięcie blach, 
alfanumeryczna obróbka plastyczna 
blachy oraz robotyzacja spawalnictwa 
stały się podstawą produkcji. Nato-
miast doskonale wyposażona malar-
nia proszkowa gwarantuje wysoką 
jakość powłok malarskich.

Jak rozwijać się będzie 
oferta firmy? 

Z pewnością uzależniona będzie od 
zmieniającego się rynku paliw i po-
trzeb użytkowników. Rynek krajowy 
oraz Czech i Słowacji nastawiony jest 
na kotły z podajnikiem retortowym 

na ekogroszek. Natomiast 
w krajach zachodnich 

kupuje się kotły na 
pelet. Przy rosną-
cych cenach węgla 
ten rodzaj opału 

zyskuje sobie coraz 
więcej zwolenników 

także w naszym kraju.   
HKS Lazar to firma rodzinna. 

Jaka jest recepta na przekonanie ko-
lejnego pokolenia do pracy w firmie 
rodziców? - Nie ma żadnej recepty. 
Do zaangażowania i pracy w firmie nie 
można zmusić. Myślę, że w tym przypad-
ku, była to dość naturalna kolej rzeczy. 

jeden z pierwszych polskich produ-
centów HKS LAZAR zastosował takie 
nowości jak: ceramika w kotłach na 
paliwa stałe, okładziny wermikuli-
towe we wkładach kominkowych, 
sonda lambda w kotłach na pelet czy 
modułowa konstrukcja wkładów 
kominkowych.

Nowoczesne są również technolo-

Nasza firma tak wrosła w rodzinę, w jej 
codzienne życie, że podjęcie pracy przez 
synów – Marcina i Janusza (który zaj-
muje się sprawami technologii) – w 
firmie nie było zaskoczeniem – przyznaje 
Czesław Lazar, dodając: - Obecność 
synów jest dla mnie dużym wsparciem, a 
ich kompetencja i zaangażowanie pozwa-
lają mi ze spokojem patrzeć w przyszłość.

przez innych.
Ubiegłorocznym laureatem kon-

kursu „Firma z Tradycjami” jest  
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach. 
W poprzednich edycjach nagrodę 
odebrał Damian Kryska, prowadzą-

cy w Pawłowicach Zakład Instalacji, 
Pomiarów Elektrycznych i Tele-
technicznych, Franciszek Bandura, 
właściciel Zakładu Instalacji Sani-
tarnych, Centralnego Ogrzewania 
ZISCO oraz Tadeusz Pisarek, Firma 
Handlowo –Usługowo - Produk-

cyjna TAD.   
Uroczystość odbyła się w restau-

racji „Koniczynka” w Pawłowicach. 
Zaproszonych gości powitali wójt 
Damian Galusek oraz prezes Delega-
tury Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Pawłowicach Eugeniusz Piecho-
czek, którzy wraz z ubiegłorocznym 
laureatem nagrody Moniką Harazin  

wręczyli medal Wojana tegoroczne-
mu zwycięzcy Czesławowi Lazaro-
wi właścicielowi firm „Ślusarstwo 
- Usługi - Produkcja - Handel” oraz 
HKS Lazar. Ta ostatnia firma, którą 
prowadzi wraz z synami, obejmuje 
sieć ponad 400 firm partnerskich 
znajdujących się na terenie całego 
kraju. Z dużym powodzeniem pro-

wadzi również eksport do większo-
ści krajów europejskich. To nadaje jej 
międzynarodowy charakter.

Po wręczeniu nagród i przemó-
wieniach gości, rozpoczęła się część 
rozrywkowa balu. Szerzej na temat 
laureata tegorocznej nagrody w 
tekście poniżej.

Sabina Bartecka 

Wojan po raz szósty!
cd. ze strony 1

Rodzinna firma Czesława Lazara z Pielgrzymowic rozpoczęła działalność w 
1980 r. funkcjonując na początku jako niewielki zakład ślusarski. Zdobyta w 
tym czasie wiedza i praktyka, a także długoletnia tradycja w kontaktach z 
klientami i znajomość ich potrzeb pozwoliły stworzyć dobry produkt polski.

Zwrot akcyzy przysługuje rolni-
kom na podstawie faktur VAT doku-
mentujących zakup oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 
stycznia 2013 r. 

Jednocześnie przypominamy, iż 
stawka zwrotu podatku akcyzowego 
na 2013 rok od oleju napędowego zu-

Złóż wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego!

Urząd Gminy informuje rolników, że od 1 
do 28 lutego 2013 roku można składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego za 
I półrocze 2013 roku za zakupiony olej 
napędowy zużywany do produkcji rolnej.

żywanego do produkcji rolnej, wynosi 
0,95 zł od zakupionego 1 litra oleju. 

Pieniądze wypłacane będą w termi-
nie od 2 do 30 kwietnia 2013 r.  

Maksymalna kwota zwrotu po-
datku akcyzowego na 1 ha użytków 
rolnych w 2013 r. wynosi 81,70 zł.

Na konkurs wpłynęły oferty, 
które zostały złożone przez 21 klu-
bów sportowych i organizacji po-
zarządowych. Łączna kwota dotacji 
przyznanych przez Wójta Gminy 
na realizację zadań wyniosła ponad 
pół miliona zł. 

Dotacje zostały przyznane na 
szkolenie dzieci i młodzieży w róż-
nych dyscyplinach sportu (piłka 
nożna, koszykowa, kung – fu, wu 
– shu, ju – jitsu, judo, pływanie, 

0,5 mln zł dla organizacji
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 
zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2013 roku przez orga-
nizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

curling, tenis ziemny, wspinaczka). 
Szkolenie obejmuje treningi, udział 
w rozgrywkach, zawodach i tur-
niejach oraz utrzymanie bazy spor-
towej. Ponad 51 tys. zł przekazano 
klubom na utrzymanie boisk sporto-
wych (LKS Strażak Pielgrzymowice, 
LKS Krzyżowice, GKS „Pniówek 74”).    

W ramach dotacji dwa kluby or-
ganizują obozy sportowe w czasie 
ferii zimowych, pięć klubów zaprosi 
dzieci na obozy w wakacje, a dzie-

więć klubów będzie prowadzić zaję-
cia sportowe dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych przez okres 10 miesięcy. 
Planowana jest organizacja 5 wycie-
czek i wyjazdów oraz aż 28 imprez 
sportowych. bs

Pełny wykaz treningów moż-
na znaleźć na stronie Gminnego 
Ośrodka Sportu w zakładce tre-
ningi. 

Roczna 
produkcja przekracza 

2 tys. kotłów, a w ciągu 
ostatnich 10 lat 
wyprodukowano 

ponad 15 tys. kotłów.

Czesław Lazar wraz z synami Januszem i Marcinem.

Emanuel Lazar (z lewej) w swojej kuźni w 1937 r.
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50-osobowa grupa mieszkańców 
przez trzy dni, od 18 do 20 stycznia, 
przebywała w Białym Dunajcu. – Pro-
gram był bogaty i dostosowany do osób 
w różnym wieku i o różnych zaintereso-
waniach – wyjaśnia Grzegorz Cyrulik, 
sołtys Pawłowic i członek OSP. – Zale-
ży nam na tym, aby promować aktywny 
wypoczynek i integrować mieszkańców, a 

Strażacy zaprosili 
na wycieczkę

taki wyjazd bardzo temu sprzyja. 
Jakie atrakcje czekały na uczestni-

ków wyjazdu? Tylko w pierwszym 
dniu pawłowiczanie zwiedzili Ko-
palnię Soli w Wieliczce i skorzystali 
z basenów termalnych w Białce Ta-
trzańskiej. Następnego dni czekały 
ich narty na ośnieżonych górskich 
szczytach i kąpiele w wodach termal-

nych. Atrakcją popołudnia był kulig 
połączony z pieczeniem kiełbasy, a 
wieczorem odbyła się biesiada z kapelą 
góralską. Ostatni dzień to znowu 
narty lub wody termalne, wyjazd do 
Zakopanego i wieczorny przyjazd do 
Pawłowic. Wszyscy wrócili bardzo 
zadowoleni, wyrażając chęć wzięcia 
udziału w kolejnej wycieczce. bs

Kolejna biesiada i kolejny sukces. 19 stycznia sala Domu Strażaka 
w Pielgrzymowicach pękała w szwach a jej mury aż trzęsły się od wy-
buchów śmiechu 200 biesiadników. Duża dawka humoru to zasługa 
znakomitego wodzireja Zbigniewa Cieślika. Pod jego batutą i z Kapelą 
Biesiadną „Kamraty” uczestnicy zabawy wybrali się w muzyczną podróż 
po znanych, biesiadnych, śląskich piosenkach, ale nie tylko. 

Śląskie klimaty 
w Pielgrzymowicach

Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne Karola Miarki zna-
lazło skuteczny sposób, aby w sobotni wieczór wyciągnąć 
mieszkańców z domu. Jest nią biesiada w śląskich klimatach.

Kilka godzin wspaniałej im-
prezy z mnóstwem wspólnego 
śpiewania, zabawami, kon-
kursami i mrożącym krew w 
żyłach pokazem magii, zdaniem 
wielu osób, minęło zdecydo-
wanie za szybko. -  To już moja 
kolejna biesiada. Chyba ósma. Po-
chodzę z Pielgrzymowic i zawsze 
chętnie tutaj wracam - mówi 
Edmund Klimosz z Zebrzydo-
wic. – Jest wesoło, wszyscy się 
cieszą, oby tylko tak dalej. Brawa 
dla organizatorów tej biesiady za 
pomysł i chęci. 

- Nieważne gdzie, ważne z kim. 

Na biesiadę namówiła mnie koleżanka i muszę za to serdecznie jej podziękować. 
Dawno się już tak dobrze nie bawiłam – dodaje pani Krystyna z Lublińca. 

A kolejna okazja do zabawy dopiero za rok…
Sabina Bartecka

Uzyskali maksimum 
punktów i indeks na 
uczelnię

W eliminacjach uczestniczyły dwu-
osobowe reprezentacje 16 szkół kształ-
cących w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego. Do finału przeszło 6 
drużyn, które uzyskały największą 
liczbę punktów z interdyscyplinarne-
go testu obejmującego zagadnienia z 
zakresu technicznej eksploatacji złóż, 
maszyn i urządzeń górniczych, bhp i 
zagrożeń w górnictwie.

Olimpiada wpisana została po raz 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach postarała się o dotację z 
Urzędu Gminy i zaprosiła mieszkańców na trzydniową wycieczkę w góry.

11 stycznia 2013r. sprawdzili 
swoją wiedzę w gronie 82 uczniów 
z powiatu pszczyńskiego. Michał 
Wojtek Ziebura zdobył I miejsce w 
konkursie. Natomiast dotychczasowy 
laureat dwóch poprzednich konkur-
sów biblijnych Michał Franciszek Zie-
bura był trzeci. Chłopcy są kuzynami, 

Najlepsi w rejonie 

W Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbył się dru-
gi etap eliminacji do III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Do finału przeszło 
6 drużyn. I miejsce zdobyli uczniowie z Pawłowic.

trzeci na ministerialną listę konkur-
sów i olimpiad, których laureaci są 
zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe i dwunastka finalistów może się 
już dzisiaj cieszyć maksymalnym wy-
nikiem tej części egzaminu. Poprzeczka 
była postawiona bardzo wysoko -  
dwie drużyny ex aequo zajęły pierwsze 
miejsce - z Rybnika i Pawłowic zdobyły 
maksymalną, możliwą do zdobycia 

liczbę punktów. Drużynę naszej gminy 
reprezentowali Kamil Skowronek i Ka-
mil Guca, uczniowie Technikum Gór-
niczego w Pawłowicach. Do konkursu 
przygotowywał ich Marek Koziński.  

Pracą jury, złożonego z opiekunów 
wszystkich reprezentacji, kierował dr 
inż. Jan Kania, adiunkt Wydziału Gór-
nictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. 
Obecny podczas II etapu eliminacji był 
również dr inż. Piotr Sobota, Dziekan 
Wydziału Górnictwa i Geologii Poli-
techniki Śląskiej, sprawującej patro-
nat naukowy na Olimpiadą. Należy 
podkreślić, że finaliści mają również 
zagwarantowany indeks tego wy-
działu po ukończeniu szkoły i zdaniu 
egzaminu maturalnego. Natomiast do 
kogo trafi Złota Lampka dowiemy się 
18 kwietnia.

do konkursu przygotowywała ich 
katechetka Lidia Pająk. - Do konkursu 
przygotowywaliśmy się od września. 
Oglądaliśmy filmy, czytaliśmy książ-
ki, aby jak najwięcej dowiedzieć się o 
czasach, w których żył Jezus Chrystus 
– przyznają.

Podczas konkursu rozwiązywali 

test znajomości Ewangelii św. Jana. 
- Jest to ciekawy konkurs. Można spraw-
dzić na ile zrozumiało się to, co się prze-
czytało. Poziom jest wysoki, a pytania 
nieraz bardzo szczegółowe. Trzeba mieć 
dobrą pamięć – dodają.

Cieszy to, że w czasach kiedy wiele 
mówi się o tym, iż młodzi ludzie nie 
czytają książek okazuje się, że nie tyl-
ko czytają, ale niejednokrotnie sięgają 
po tak trudną lekturę jak Pismo Świę-
te. – Z roku na rok uczniowie prezentują 
coraz wyższy poziom. Zadziwiają nas 
dokładną znajomością biblijnych cyta-
tów – mówi dyrektor ZSP Krzyżowice 
Andrzej Zonenberg.  

Życzymy owocnych przygotowań 
do etapu diecezjalnego, który odbędzie 
się 18 kwietnia w Katowicach. bs

Michał Franciszek Ziebura, Michał Wojtek Ziebura 
i Dominika Somerlik z Krzyżowic uczestniczyli w 
etapie rejonowym XVIII Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Do etapu diecezjalnego za-
kwalifikowała się również 
Katarzyna Maron - uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Pawłowicach. Kasia 
zdobył I miejsce w etapie 
powiatowym.

Donata Pawliczek podczas pokazu 
magii przeżyła chwilę grozy.

Atrakcją biesiady było losowanie nagród.
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Wielu pawłowiczan czeka na ten 
koncert przez cały rok. Nic więc 
dziwnego, że kościół był pełen ludzi. 
Na scenie wystąpili młodzi artyści 
z grupy wokalnej „Fantazja”. Przy 
akompaniamencie gitary i instru-
mentów perkusyjnych utalentowani 
muzycy zaśpiewali najpiękniejsze 
polskie kolędy.

Wspaniały występ dał również 

Oj maluśki, maluśki...

chór „Animato” prezentując nie-
znane szerszej publiczności kolędy i 
pastorałki. 

Niedzielny występ zakończył się 
wspólnym kolędowaniem. Swoje 
siły połączyły obydwa zespoły, a 
czar dźwięków i energia płynąca z 
tegorocznego kolędowania udzieliła 
się wszystkim uczestnikom. bs

Świąteczne kompozycje, liryczne i energetyczne utwory, 
fantastyczne głosy młodych muzyków.  A wszystko to w 
znakomitej oprawie przygotowanej przez Małgorzatę Lucjan. 
Było mnóstwo powodów, by w niedzielę, 13 stycznia wybrać 
się do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 

W ferie nie nudź się 
w domu!

Dzień Babci i Dziadka 
w gminie Pawłowice

Dzień Babci i Dzień Dziadka to znakomita okazja 
dla wnucząt, aby podziękować za miłość, za dobre 
serce i za to, że Babcie i Dziadkowie po prostu są. 

W naszej gminie imprezy dla 
babć i dziadków odbyły się lub w 

21 stycznia, przedszkolaki z Krzyżowic zaprosiły swoje babcie i dziad-
ków do szkoły. Przygotowały i zaprezentowały piękną inscenizację. Licznie 
przybyli goście oklaskiwali małych aktorów, którzy recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki i wystąpili w spektaklu pt. „Czerwony Kapturek”. Wnuki 
obdarowały też babcie i dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
– Występ bardzo nam się podobał. Dzieci były fantastyczne, w ogóle nie okazywały 
tremy – mówią Halina 
Masny i Katarzyna 
Sekuła.

Ich wnuczka Oli-
wia Sekuła cały ty-
dzień wykonywa-
ła dla nich laurkę. 
– Kocham moje bab-
cie, lubię się do nich 
przytulać. Wspólnie 
czytamy książeczki, 
malujemy. Ostatnio 
babcia namalowała 
mi słonia – opowiada 
dziewczynka.

22 stycznia przedszkolaki z Golasowic 
podziękowały babciom i dziadkom za 
ciepło i dobroć, które od nich otrzymują, 
wspólnym występem. Dzieci pod okiem 
nauczycielek przygotowały bogaty pro-
gram artystyczny. Grupa Biedronek za-
prezentowała Jasełka „ Ach! Co za noc!”, 
Krasnale pokazały swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne i taneczne. Miłym 
zakończeniem spotkania był wspólny 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców oraz upominki wykonane przez 
dzieci przy współpracy z Publiczną Biblio-
teką w Golasowicach. 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która co roku odbywa 
się w Warszowicach, to przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę. 
Rzadko się bowiem zdarza, aby szkoła podstawowa co roku zapra-
szała babcie i dziadków wszystkich uczniów na uroczystość z okazji 
ich święta. Sala gimnastyczna pękała więc w szwach. Frekwencja 
była wspaniała. Przybyło około 150 babć i dziadków, aby podziwiać 
występy swoich wnucząt. Uczniowie zaprezentowali wiersze, pio-
senki, tańce, a salę gimnastyczną zamienili na cyrkową arenę. Goście 
obejrzeli mrożącą krew w żyłach tresurę dzikich zwierząt, pokazy 
akrobatyczne oraz popisy klaunów. Dziadkowie byli pełni uznania 
dla swoich wnuków. Podziwiali ich talenty i umiejętności. Nagrodzili 
ich gromkimi brawami oraz uściskami pełnymi miłości. – Wspaniały 
występ, który obejrzałem z wielką radością, tym większą iż wystąpiła moja 
wnuczka Sandra – mówił Eugeniusz Sobczak. 

Na zakończenie spotkania dziadkowie zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. Przy ciastku i herbacie był czas na miłą pogawędkę.

najbliższych dniach odbędą się we 
wszystkich przedszkolach oraz w 

Krzyżowice

Golasowice

Warszowice

niektórych szkołach. Wspaniała 
atmosfera, która towarzyszyła 
wszystkim spotkaniom, była oka-
zją do umocnienia więzi rodzinnej, 
nawiązania bliższych kontaktów 
z babcią i dziadkiem poprzez ra-
dosne, wspólne przeżywanie ich 
święta. Zobacz jak świętowano 
w Warszowicach, Golasowicach i 
Krzyżowicach. bs

Bartosz Joniak - największy siłacz na sali.

Nikola Hejnoł w czasie występu. Buziaczek dla Oliwii Sekuły za piękną laurkę.

Ferie nie muszą być nudne! 
Co robić w wakacje zimowe w Pawłowicach?

Przyjdź do biblioteki
Zajęcia dla dzieci przygotowały biblioteki w Warszowicach, Pawłowicach Osiedlu, 

Krzyżowicach  i Golasowicach. Oferta przygotowana na czas zimowego odpoczynku 
w Warszowicach skierowana jest do dzieci szkolnych.  Zajęcia odbywać się będą 
od 11 – 15 lutego od godz. 10.00 do 12.00. W programie: papierowe szaleństwo, 
zimowy zawrót głowy, walentynkowe majsterkowanie oraz „Podróż na Dziki 
Zachód”. W tych samych dniach i w tych samych godzinach do „Krainy Płatka 
Śniegu” zaprasza dzieci w wieku szkolnym (6-1 0 lat) Gminna Biblioteka Publiczna 
filia „Osiedle”. Równie ciekawie zapowiada się oferta biblioteki w Golasowicach. Pla-
cówka organizuje zajęcia od 18 do 22 lutego, w godz. 12.00 – 14.00. Dzieci spędzą 
czas twórczo i na zabawie. Będą wykonywać witraże z papieru, będzie wspólne 
czytanie z bajek, a wszystko zakończy się nocowaniem w bibliotece! Ilość miejsc 
ograniczona! Zapisy w bibliotekach. 

Miłośników westernów i kowbojów zapraszamy  na spotkanie z Anetą Lisowską, 
która podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą, przybliży nam kulturę Dzikiego Zacho-
du. Spotkania odbędą się 13 lutego o godz. 9.30 (Warszowice) i o 11.00 (Krzyżowice).    

Zapisz się na akcję zimową w GOK
Gminny Ośrodek Kultury, jak co roku na ferie zimowe przygotował sporo atrak-

cji: różnorakie zabawy i konkursy oraz wycieczki. Akcja zimowa „Ferie z Domem 
Kultury” to program zajęć i wyjazdów dla dzieci w wieku 6 - 12 lat, mieszkańców 
naszej gminy. W programie wyjazd do kina, teatru, na basen, do figloraju oraz 
dyskoteka, zabawy i konkursy. Koszt to 65 zł. 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 Pawłowicach – Osiedlu oraz ponownie 
w GOK. Ze względu na duże zainteresowanie ofertą, postanowiono rozszerzyć ofertę 
o dodatkowy turnus. Na pierwszy turnus nie ma już miejsc, natomiast zapisy na 
drugi turnus przyjmowane są w biurze GOK, tel. 32 47 22 570. 

Zobacz, co organizuje twoja szkoła
Zajęcia w czasie ferii zimowych odbędą się w Warszowicach oraz w Gimnazjum 

nr 2 w Pawłowicach. O ofercie pierwszej z tych szkół piszemy poniżej, natomiast 
propozycja gimnazjum to zajęcia sportowe dla młodzieży w sali gimnastycznej.     

Wybierz się na basen i lodowisko
Na czas ferii zimowych Gminny Ośrodek Sportu przygotował bardzo atrakcyjne 

ceny biletów. Seans w grocie solnej będzie kosztował tylko złotówkę, bilety na basen 
7 i 5 zł (ulgowy), na lodowisko 3 i 2 zł (ulgowy), a za wynajęcie hali zapłacimy 50 
zł. Promocje obowiązują we wszystkie dni i godziny.     

Jedź na narty
Zajęcia na stoku narciarskim oraz w sali gimnastycznej to propozycja UKS 

Warszowice na aktywny wypoczynek. Technikę jazdy na nartach będą poznawać 
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 Wojan. 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. opolskie, gmina Głuchołazy). W programie dwutygodniowego 
obozu są zajęcia sportowe oraz wycieczki.          
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KULTURA

Koncerty i spektakle wyjazdowe
Gminny Ośrodek Kultury organizuje wyjazdy autokarowe 

na spektakle i koncerty. 
W najbliższym czasie proponujemy:

17 lutego, godz. 17.00, Gliwicki Teatr Muzyczny 
Widowisko taneczne „The Beatles&Queen”. Bilety 
w cenie 31 zł od osoby.

24 lutego, godz. 17.00, Gliwicki Teatr Muzyczny
Operetka „Ptasznik z Tyrolu”. Bilety w cenie 31 
zł od osoby.

8 marca, godz. 19.30, Narodowa Orkiestra Sym-
foniczna Polskiego Radia w Katowicach
Koncert symfoniczny: Takemitsu, Gliere, Rim-
ski-Korsakow.
Bilety w cenie 30 zł i 20 zł (ulgowy)

17 marca, godz. 17.00, Gliwicki Teatr Muzyczny
Operetka „Orfeusz w Piekle”. 
Bilety w cenie 31 zł od osoby
Zapisy oraz szczegółowe informacje w biurze 
GOK, tel. 324722570. 

Babski comber
2 lutego, sala OSP Warszowice

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. 

Premiera spektaklu
9 lutego, godz. 18.00, sala widowiskowa GOK 

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się premiera spek-
taklu pt. „Burza w teatrze GOGO”. Grupa „Teatralny Bzik” mierząc 
się z tekstem Andrzeja Maleszki napotkała wiele trudności. Tekst ten 
powstał z myślą o zawodowym zespole i prawdziwej zmechanizo-
wanej scenie, tak więc reżyser oraz młodzi aktorzy musieli wykazać 
wiele twórczej inwencji by doprowadzić do końca jego realizację. 
Zapraszamy do obejrzenia finalnego efektu tych zmagań. 

Bal przebierańców
11 lutego, godz. 17.00, 

sala Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu 
Zapraszamy dzieci i rodziców na bal przebierańców. Będą tańce, 

wspólne zabawy i konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. Bilety w 
cenie: 3 zł dzieci, 5zł dorośli do nabycia w Domu Kultury w Pawło-
wicach Osiedlu w godz. 9.00 – 15.30, we wtorek od 13.00 do 19.30. 

Turniej szachistów
11 i 13 lutego, godz. 10.00, 

sala Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu 
Podczas ferii zimowych młodych miłośników gry w szachy zapra-

szamy na turniej do Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Zapisy 
na miejscu. Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach wiekowych 
od 11 lat i 12 do 16 lat. 

Teatrzyk dla dzieci
15 lutego, godz. 16.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
Zapraszamy małych widzów na kolejny spektakl. Tym razem dzie-

ci zobaczą przedstawienie Teatru Wlanego z Warszawy pt. „Przygody 
kropli wody”. Przedstawienie jest zabawną, pisaną wierszem historią 
o fenomenie wody, o tym jak zmienia stany skupienia i podróżuje z 
głębi ziemi przez rzeki i morza, by znów powrócić na ziemię. Spektakl 
ma charakter lekcji w laboratorium, którą prowadzi szalony nauko-
wiec. Dzieci mają wstęp wolny, dorośli płacą 7 zł.

Tym razem jego tematyka dotyczyła tańca. Na spotkanie z muzyką 
renesansową zaprosiła seniorów Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Gminny Ośrodek Kultury. Program koncertu wypełniły wybrane tań-
ce dworskie w oryginalnych, pochodzących z epoki choreografiach i 
kostiumach oraz muzyka instrumentalna. Prezentacjom wybranych 
tańców i muzyki tanecznej towarzyszyły rozważania o miejscu i roli 
tańca w dawnych kulturach. A zatem, jak tańczono na dworze, jaki 
był obyczaj związany z dworskimi balami i repertuar tańców – to 
zagadnienia, które przedstawiła Aneta Lisowska z Jastrzębia – Zdroju. 

Dodatkową atrakcją było wykonywanie dekoracji na stół oraz 
wspólne tańce przy dawnej i współczesnej muzyce. – Jestem rozryw-
kowym facetem, lubię się bawić, a mam to szczęście, że mogę uczestniczyć w 
zabawie razem z żoną – śmiał się Mieczysław Musiała, który w peruce 
i kapeluszu prezentował się niczym książę na prawdziwym balu.

- Te nasze spotkania są wspaniałe: pouczające, a przy tym ciekawe. 
Byłam na wszystkich – mówiła Urszula Sojka. - Są potrzebne, bo dzięki 
nim możemy lepiej się poznać i zintegrować, a wspólny taniec pozwala na 
chwilę wrócić do młodości. 

Spotkania zainicjowane przez Gminny Ośrodek Kultury odby-
wają się cyklicznie w każdą trzecią środę miesiąca. Kolejne spotkanie 
planowane jest 20 lutego i dotyczyć będzie teatru oraz zdrowia.  O 
aktorstwie opowie Ewa Sikora, instruktor teatralny GOK, natomiast 
o zasadach leczenia zimnem - lekarz medycyny. Będzie okazja, aby 
spotkać się w miłym gronie, pośpiewać i dowiedzieć się co nieco o 
teatrze i krioterapii. bs

Kunszt dawnego tańca
Nauka prostych tanecznych kroków, ale przede wszystkim miłe towarzystwo i 
ciekawie spędzony wieczór. 16 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora.

Impreza odbyła się 25 stycznia w 
Gminnym Ośrodku Kultury. Zapro-
szonych gości, zespoły i mieszkańców 
przywitała Monika Janecka – in-
struktor GOK i Dziecięcego Zespołu 
Regionalnego „Pawłowice”. – To już 
drugie nasze spotkanie. Chcemy pokazać 
rodzicom, czego dzieci nauczyły się w 
ciągu roku – mówiła. – Zawsze miło 
jest spotkać się, szczególnie jeżeli można 
zobaczyć swoje dziecko na scenie. 

Spotkanie miało wyjątkowo barw-
ny charakter, każdy z zespołów 
wystąpił w swym tradycyjnym 
stroju i zaśpiewał lub zatańczył kilka 
utworów.

Noworoczne spotkanie 
zespołów

Dziecięcy Zespół Regionalny „Paw-
łowice” wystąpił z wiązanką śląskich 
dziecięcych piosenek i zabaw. Młodzi 
tancerze ubrani w stroje wzorowane 
na autentycznych śląskich strojach 
dziecięcych z okresu międzywojenne-
go , poprzez tańce i zabawy dziecięce 
pielęgnuje śląskie tradycje. Opiekuna-
mi zespołu są z ramienia SP - 1 Danuta 
Brandys, zaś kapelę i chórek prowa-
dzi Monika Janecka.

Scena Gminnego Ośrodka Kultury 
należała również do zespołów „Bajtel”, 
działającego przy Szkole Podstawowej 
w Warszowicach oraz „Golasowia-
nie”, do którego należą uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Golasowicach.  
Zespoły swoimi występami uświet-
niają wiele imprez okolicznościowych. 
Swój warsztat taneczny szlifują pod 
okiem instruktora Justyny Nowak. 
„Bajtel” w występach obrazuje kulturę 
Śląska, oryginalne stroje i gwarę. Na-
tomiast Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego „Golasowianie” swoimi 
występami przybliża nam kulturę 
różnych regionów Polski, podczas 
ostatniego występu  zachwycając 
skocznym krakowiakiem.  

Spotkanie zakończyło się wspól-
nym zaśpiewaniem kolędy „Świeć, 
gwiazdeczko”. bs

Dziecięce zespoły śpiewacze działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach 
zorganizowały wspólne noworoczne spotkanie. Popisom dzieci przyglądali się rodzice.

Mieczysław Musiała to urodzony tancerz.

Wszystkie zespoły zaśpiewały na koniec kolędę.
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SPORT

Pawłowicka 
Liga Futsalu

W trwających od połowy październi-
ka futsalowych spotkaniach bierze udział 
dziesięć piłkarskich drużyn. 19 stycznia 
rozpoczęła się runda rewanżowa. Naj-
bliższe mecze w pawłowickiej hali odbędą 
się  3, 9, 10 i 16 lutego. Początek o godz. 
16.00. Wstęp na mecze jest bezpłatny! 

Turniej Curlingowy 
9 – 10 lutego, 

lodowisko w Pawłowicach
Zapraszamy miłośników gry w 

curling na finały Turnieju Curlingowe-
go, które odbędą się 9 – 10 lutego na 
torze znajdującym się na lodowisku w 
Pawłowicach. Zaprezentują się czołowi 
zawodnicy naszego kraju, w tym wi-
cemistrzowie Polski. W sobotę zawody 
potrwają od 8.00 do 20.00, natomiast w 
niedzielę rozpoczną się o godz. 9.00 i za-
kończą ok. 19.00. Zapraszamy kibiców. 
Wstęp wolny! 

zd
j. 

bs

Klienci, którzy pragną skorzystać z basenu 
krócej niż godzinę, mogą wybrać opcję minuto-
wego rozliczenia czasu spędzonego na basenie.

W tej opcji, cena jednej minuty to tylko: 15 
groszy (bilet normalny) oraz 10 groszy (bilet 
ulgowy). O szczegóły pytaj w kasie!

W dodatku promocja obowiązuje we wszystkich godzinach funkcjono-
wania obiektu, nie tylko w tych wyznaczonych, jak to było do tej pory.

Poniżej cennik uprawniający do korzystania z obiektów przez godzinę: 

- To naprawdę wygoda. W weekendy autobusy kursują 
rzadko, a nie każdy rodzic ma czas, aby pojechać z dzieckiem 
na basen czy zawieźć swoją pociechę, a później ją odebrać po 
zakończonym pływaniu – mówi sołtys Jarząbkowic Kazi-
mierz Kiełkowski. - Teraz dzieci mają zapewniony nie tylko 
transport na basen, ale także do domu. Rodzice mogą więc być 
spokojni o swoje dzieci. 

Zawody potrwają od 9.00 do 
15.00 i są przewidziane dla miesz-
kańców naszej gminy: dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 

Zawody 
narciarskie
Zapraszamy amatorów jazdy na nartach na VI Mistrzostwa Gminy 
Pawłowice w Narciarstwie Alpejskim, które odbędą się 2 marca 
na stoku „Złoty Groń” w Istebnej. 

27 lutego na adres pawlowice@
alpino.pl lub w kasach GOS oraz 
na miejscu przed zawodami. Jest 
możliwość zorganizowania dojazdu 
z Pawłowic do Istebnej.  

Nabór do sekcji 
siatkówki

Gminny Ośrodek Sportu w 
Pawłowicach ogłasza nabór 
do sekcji piłki siatkowej dla 
chłopców klas drugich i trze-
cich szkół podstawowych.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 28 lutego o godz. 16.30 w 
Gminnym Ośrodku Sportu w sali do aerobiku. Zajęcia odbywać się 
będą we wtorki i czwartki w GOS.

Kontakt:
Zbigniew Kiełkowski, tel. 506 32 92 63, GOS, 32/ 47 24 215.  

Zima to wspaniały czas dla dzieci. 
Można lepić bałwana, rzucać śnież-
kami w kolegów, pędzić z góry na 
sankach. To czas, kiedy wiele dzieci 
stawia też swoje pierwsze kroki na 
nartach. Rodzice, którzy lubią szuso-
wać na stoku, z pewnością chcieliby, 
aby ich pociechy również pokochały 
ten sport i były dobrym kompanem 
na stoku. Jak tego dokonać? Można 
samemu zacząć wprowadzać dziecko 
w tajniki narciarstwa, lepiej jednak 
skorzystać z pomocy instruktora. 
Znają oni możliwości dzieci, są od-
powiednio przygotowani do tego, 
aby bezpiecznie poprowadzić dziecko 
na stoku, najważniejsze jednak, że 
wiedzą jak wprowadzić je w świat 
sportów zimowych, żeby miało z 
nich przyjemność i chciało się uczyć.

Znajdźmy dobrą szkółkę lub in-
struktora. W każdym ośrodku nar-
ciarskim są takie możliwości. Wyjaz-
dy narciarskie organizuje także Klub 
Sportowy Alpino, który ma swoją 
sekcję w Pawłowicach. Wyjazdy od-
bywają się w weekendy do Brennej, 
Wisły i Istebnej. - Dzieci zawozimy 
busem na stok i dowozimy po szkoleniu 
narciarskim – mówi Jan Krosny, szef 

Tacy mali, a tak jeżdżą!

Widok maluchów na stoku narciarskim w kolorowych kombinezonach i wielkich kaskach 
jest wyjątkowy! Korzystajmy ze śniegu i zabierzmy nasze maluchy w góry na narty.

sekcji w Pawłowicach. - Na stoku znaj-
dują się pod opieką instruktorów. Ćwiczą 
w grupach w zależności od umiejętności. 
Szkolenie trwa 4 godziny, w połowie jest 
przerwa na posiłek.        

- W tym roku to nasz pierwszy 
wyjazd na narty, ale w ubiegłym roku 
byłyśmy kilka razy – opowiada mama 
ośmioletniej dziewczynki, która ko-
rzysta z oferty „Alpino”. - Jazda w 
grupie sprawia córce wiele przyjemności. 
Nie muszę jej jakoś specjalnie namawiać 
na wyjazd. Na nartach z każdym wy-
jazdem radzi sobie coraz lepiej. Widać 
efekty szkolenia.

Klub organizuje również obozy 
narciarskie na Słowacji oraz we 
Włoszech. 

Korzystanie ze szkółki jest bardzo 
wygodne również dla rodziców - 
mogą oni z czystym sumieniem wy-
słać dziecko na stok, kiedy sami nie 
mogą jechać lub poszaleć na nartach 
w czasie szkolenia dziecka, a po kilku 
godzinach zabrać dziecko i potreno-
wać wspólnie to, czego w tym czasie 
nauczyło się w szkółce. 

Cieszmy się zimą i korzystajmy z 
możliwości, jakie oferowane są tylko 
o tej porze roku. bs

Jeżdżą za darmo na basen

Nowość! 
Bilet minutowy na basenie

Masz tylko 30 minut? Spieszysz 
się? Bilet minutowy jest dla Ciebie!

Promocja na ferie
Takiej oferty jeszcze nie było. W czasie ferii zimo-
wych na wszystkie obiekty Gminnego Ośrodka Sportu 
będziemy mogli wejść w bardzo atrakcyjnej cenie.

Forum miłośników narciarstwa i nie tylko!
Zachęcamy wszystkich miłośników narciarstwa (i nie tylko!) do odwiedzania Forum Narciarskiego www.skimania.com.pl. 

Forum powstało z inicjatywy mieszkańców Pawłowic i cieszy się ogromną popularnością w całym kraju. Na forum można znaleźć 
informacje na temat sportów zimowych, wodnych oraz turystyki. Administratorzy i moderatorzy forum udzielą także wielu 
niezbędnych i pomocnych informacji (np. gdzie warto jeździć na nartach, jak prawidłowo to robić, jak spędzać czas latem, jakie 
sporty wodne uprawiać, jak serwisować sprzęt sportowy itd.), dlatego gorąco zachęcamy do czytania!

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
9 i 16 lutego, 9 marca, 

ZSO Pawłowice, godz.10.00

Wszystkich pingpongistów zapra-
szamy na cykl trzech turniejów tenisa 
stołowego. Zawody przeznaczone są dla 
mieszkańców gminy i odbędą się w 3 ka-
tegoriach wiekowych: do 35 lat, powyżej 
35 lat i open. Organizatorem rywalizacji 
jest KRS TTK „Rozwój” Pawłowice. Zapisy 
na miejscu w godz. 9.30 – 10.00. Szcze-
gółowe informacje: Zbigniew Suchodol-
ski, tel. 509-696-127. 

Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Oldbojów

23 lutego, hala GOS Pawłowice

KRS TKKF „Rozwój Pawłowice” or-
ganizuje Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Oldbojów. Zawody odbędą się 
23 lutego w hali GOS Pawłowice. Mogą 
wziąć w nich udział zawodnicy w wie-
ku powyżej 35 lat.Informacji udzielają: 
Krzysztof Mleczek, tel. 605291549 i Sta-
nisław Stroka, tel. 32 4728 401. bs

Grota solna: 1 zł 
dla wszystkich

Basen: bilety 7 i 5 zł 
(ulgowy) – nie łączy się 
z innymi promocjami

Lodowisko: 3 i 2 
zł (bilet ulgowy) 

Hala 
sportowa: 

50 zł 

Zajęcia są przewidziane dla dzieci w wieku 4- 7 lat i 
będą łączyć gimnastykę, akrobatykę i taniec nowoczesny. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 lutego o godz. 16.30 
w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowi-
cach. Więcej informacji: bernadeta.wrobel@poczta.fm, 
tel. 533 – 182 – 970.     

Sekcja sportowa 
dla przedszkolaków

Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach 
zaprasza wszystkie dzieci, które lubią 
ruch oraz dobrą zabawę w gronie swoich 
rówieśników, do nowej sekcji sportowej.

Poniżej rozkład jazdy „basenowego” autobusu:
Pielgrzymowice: parking przy kościele, wyjazd o 
godz. 10.00, powrót o godz. 13.10,
Golasowice: parking przy OSP, wyjazd o godz. 
10.10, powrót o godz. 13.20,
Jarząbkowice: parking przy Domu Ludowym, wy-
jazd o godz.10.20, powrót o godz. 13.30, Przyjazd 
na basen: godz.10.45, wyjazd z basenu: 12.45.

Od 5 stycznia, w każdą 
sobotę dzieci i młodzież 
z sołectw mogą za dar-
mo jeździć na pływalnię 
„Wodny Raj” w Pawło-
wicach. Chętnych jest 
sporo, bo która Gmina 
funduje swoim mieszkań-
com taki komfort.

Zbierz znajomych (6 - 8 osób) i 
umów się z instruktorem. Bezpłatne 
zajęcia odbywają się na torze cur-
lingowym w Pawłowicach. Możesz 
też zebrać drużynę i wziąć udział 
w turnieju, który odbędzie się 2-3 
lutego. 

Informacji udziela Damian Her-
man, tel. 601 503 568, curling-
paw@interia.pl.

Chcesz 
nauczyć się 

grać w curling?
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

KRONIKA POLICYJNA telefon 
komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Porysował karoserię
Nieznany sprawca na parkingu samo-

chodowym, używając ostrego narzędzia, 
porysował cztery elementy karoserii BMW, 
powodując straty w wysokości 2 tys. zło-
tych. Zdarzenie miało miejsce 7 stycznia o 
godz. 17.00 przy ul. Polnej w Pawłowicach. 
Do kolejnego aktu wandalizmu doszło 
następnego dnia na ul. Poprzecznej w Paw-
łowicach. Ok. godz. 22.00, na parkingu 
nieznany sprawca zniszczył lusterko  ze-
wnętrzne oraz tylną lampę w samochodzie 
marki Fiat Palio Weekend. Straty właściciela 
spowodowane zniszczeniem to ok. 450 
złotych.

Pił alkohol 
i prowadził auto

17 stycznia o godz. 8.30, policjanci za-
trzymali 43-latka z Jastrzębia Zdroju, który 
będąc w stanie nietrzeźwości (2,68 promila), 
kierował samochodem marki Opel Astra. 
Mężczyzna nie dość, że jechał po pijaku, to 
jeszcze spowodował kolizję drogową na ul. 
22 Lipca w Pawłowicach.

Było ślisko
Kierowca forda focusa, 55-letni pawłowi-

czanin, na śliskiej nawierzchni jezdni stracił 
panowanie nad pojazdem i zderzył się czo-
łowo z jadącym z przeciwka samochodem 
marki BMW X5, którym kierowała 49-let-
nia jastrzębianka. Zdarzenie miało miejsce 
18 stycznia o godz. 8.30 na ul. Kruczej w 
Pawłowicach.

Włamanie w Warszowicach
23 stycznia, nieznany sprawca wykorzystu-

jąc nieobecność domowników, włamał się do 
budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 
w Warszowicach. Jego łupem padł portfel oraz 
biżuteria.     

Pościg za złodziejami paliwa
Sześć radiowozów brało udział w pościgu za 

złodziejami paliwa. Swój udział w akcji miała 
pawłowicka policja. 10 stycznia, przed godziną 
19.00 jastrzębscy funkcjonariusze otrzymali 
zgłoszenie od pracownika stacji benzynowej do-
tyczące kradzieży paliwa na kwotę ponad 1300 
złotych. Chwilę później, patrolujący centrum 
miasta policjanci zauważyli volkswagena golfa, 
którego pasażerowie mieli dokonać tej kradzie-
ży. Stróże prawa ruszyli za nim w pościg. Żeby 
zatrzymać pędzące auto, w Pawłowicach usta-
wiono blokadę. Jednak kierowca przejechał przez 
krawężnik, omijając tym samym przeszkodę. Do 
pościgu za uciekającym w stronę Katowic golfem, 
włączyły się inne policyjne patrole. Pirat drogowy 
został zatrzymany dopiero w Łaziskach Górnych, 
chwilę po tym jak uderzył w opla, czekającego 
przed skrzyżowaniem na zielone światło. Zło-
dzieje zostali szybko obezwładnieni i zatrzymani. 
Cała trójka w wieku 18, 19 i 20 lat pochodzi z 
Jaworzna. Kierowcą golfa był najmłodszy z nich, 
w dodatku bez prawa jazdy. W samochodzie zna-
leziono osiem beczek wypełnionych blisko 250 
litrami oleju napędowego. Zatrzymani usłyszeli 
już zarzuty, o ich dalszym losie zdecyduje sąd. 
Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

Firma jest obecnie drugim co do wielkości producentem kabli i przewodów w Polsce, 
a swoje wyroby sprzedaje w kraju oraz prawie w całej Europie. Troska o środowisko, 
dbałość o wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo w pracy – to wyznaczniki dzia-
łalności tego zakładu. 

Zakład cały czas jest unowocześniany. Do produkcji używa się tutaj najwyższej jakości 
materiałów, które podczas normalnej eksploatacji oraz właściwej utylizacji nie oddziałują 
w sposób szkodliwy na środowisko. 

W latach 2011 – 2012 przeprowadzono szereg działań proekologicznych. Między 
innymi przeprowadzono dalsze modernizacje maszyn i instalacji technologicznych 
ograniczające poziom hałasu na stanowiskach pracy w Warszowicach oraz w zakładzie 
produkcyjnym w Knurowie, gdzie produkowane są komponenty do produkcji kabli. 
Warto zaznaczyć, że prace te były prowadzone pomimo tego że dopuszczalny poziom 
hałasu spełniał wymagania normy i nie był przekroczony. 

nkt cables Warszowice 
– kolejne inwestycje 

w ekologię 
Na terenie sołectwa Warszowice w podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej od kilkunastu lat działa firma nkt cables Warszo-
wice Sp. z o.o., należąca do duńskiej grupy kablowej nkt cables. Firma zajmuje 
się produkcją oraz sprzedażą szerokiej gamy przewodów i kabli energetycznych. 

Ponadto wdrożony został projekt wykorzystujący ciepło z kompresorowni do ogrze-
wania magazynu wysokiego składowania, co pozwoliło na redukcję zużycia gazu.

Szereg działań prowadzono również w kierunku zmniejszenia zużycia energii elek-
trycznej. Zastosowano chłodnie wentylatorowe do chłodzenia maszyn wytłaczarkowych 
oraz zastosowano lampy energooszczędne w hali produkcyjnej oraz w magazynach.

W roku 2013 planowane jest uruchomienie produkcji przewodów bezhalogenowych, 
które instalowane są w budynkach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, szpitale 
itd. Za wprowadzeniem produkcji nowych przewodów stoją kwestie związane z ochroną 
środowiska i bezpieczeństwem. Przewody te nie zawierają PCV, w związku z czym w 
przypadku pożaru  emitują jedynie niewielkie ilości dymu nie zawierającego związków 
toksycznych oraz korozyjnych. Gwarantuje to lepsze warunki ewakuacji oraz prowa-
dzenia akcji ratunkowych w czasie pożarów. W rezultacie stosowanie przewodów bez-
halogenowych oznacza większe bezpieczeństwo zarówno dla ludzi, jak i wyposażenia.

- Jaką stawkę opłaty za odpady będzie ponosił właściciel nieruchomości, 
jeśli będzie segregował odpady na szkło, plastik, papier i oddawał kubeł 
z odpadami zmieszanymi, które nie nadają się do posegregowania, a w 
sezonie grzewczym będzie wystawiał drugi kubeł z popiołem?

Taki właściciel nieruchomości będzie płacił opłatę w wysokości 7,50 zł miesięcznie 
za każdą osobę zamieszkującą jego nieruchomość. Za tę kwotę będą odbierane takie 
odpady jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 
odpady biodegradowalne w tym zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeter-
minowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz pozostałe 
odpady komunalne zmieszane wraz z popiołem. Warunkiem odbioru wymienionych 
odpadów w podanej  opłacie będzie ich posegregowanie i oddanie zgodnie ze wska-
zanym terminem i miejscem odbioru.

- Czy określono limity odpadów. Ile litrów odpadów będzie mógł przekazać 
właściciel za stawkę 7,50 zł? 

Za kwotę 7,50 zł miesięcznie właściciel nieruchomości będzie mógł przekazać 
każdą ilość odpadów niezależnie od objętości i ilości wystawionych pojemników czy 
też worków. Wszystkie wyprodukowane odpady zostaną odebrane pod warunkiem, 
że będą one posegregowane.

Więcej informacji o nowych zasadach zbiórki odpadów na stronie www.gospodar-
kaodpadami.pawlowice.pl oraz pod nr tel. 32 47 56 330, 32 47 56 328 lub mailowo 
w.bazgier@pawlowice.pl. 

Warto wiedzieć
Przygotuj się do reformy śmieciowej, która zacznie obo-
wiązywać od 1 lipca. Poniżej najczęściej zadawane pytania.

Pytania o nowy system zbiórki odpadów…

OGŁOSZENIE PŁATNE
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REKLAMY

Jastrzębie - Bzie

bzie@chempest.pl

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

eko - groszek
czeski

workowany
620 zł/tonę

węgiel polski
workowany

880 zł/tonę

ul. Stawowa 6

32 470 27 28
600 279 656

środki ochrony roślin      nawozy      nasiona
pasze     maszyny rolnicze      skup płodów rolnych

Zadzwoń:Zakład Optyczny BRYLEX
PAWŁOWICE, MICKIEWICZA 18

(przy rondzie i mleczarni)

BEZPŁATNE
BADANIE 

WZROKU !!!
Zapisy: (32) 44 78 019

ALIOR
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gminne

Widowiska bożonarodzeniowe, które zaprezentowały grupy z Pawłowic, Piel-
grzymowic i Golasowic były bardzo różnorodne. Mimo że motyw walki dobra ze 
złem pojawiał się we wszystkich przedstawieniach, to już treści jasełek pozostały 
zróżnicowane. 22 i 23 stycznia na scenie Gminnego Ośrodka Kultury zobaczyliśmy 
przedstawienia tradycyjne z ładnymi kostiumami, dopracowaną scenografią oraz 
z udziałem instrumentów muzycznych, ale też bardzo nowoczesne, a nawet w 
konwencji teatru cieni. W spektaklach przygotowanych przez młodzież opowieści 
o narodzeniu Jezusa w Betlejem, pokłonie trzech króli i pasterzy, spisku Heroda, 
wątki biblijne mieszały się z realiami polskimi. Nie brakowało w nich także scen 
wesołych, humorystycznych, zabawnych opowiastek. 

Wszystkie przedstawienia miały w sobie coś, co mogło się podobać. bs

O narodzeniu 
Jezusa w Betlejem...  

W trzynastej edycji Gminnego Przeglądu Jasełkowo – 
Szopkowego zaprezentowano siedem spektakli. Każda z 
grup teatralnych historię dotyczą narodzenia Jezusa w 
Betlejem i spisku Heroda przedstawiła na swój sposób.  

Kategoria – przedszkola: 
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: „Ach, co za noc!”, Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Golasowicach 
III miejsce: „Noc betlejemska”, Publiczne Przedszkole w Piel-
grzymowicach 

Kategoria – szkoły podstawowe:
I miejsce: „Niech nadzieja wstąpi w nas”, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Pawłowicach
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: „Cud Świętej Nocy”, Szkoła Podstawowa w Piel-
grzymowicach
Wyróżnienie: „Ziemia podobna do Nieba”,  chór ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Pawłowicach

Kategoria – gimnazja:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: „Narodził się Pan”, Gimnazjum nr 1 im. ks. To-
masza Wuwera w Pawłowicach
Wyróżnienie: „Coraz bliżej Święta”, Gimnazjum nr 2 w 
Pawłowicach
Wyróżnienie za temperament sceniczny dla Natalii Węglorz.

Poniżej wyniki

Jasełka „Niech nadzieja wstąpi w nas” wy-
grały również XIII Gminny Przegląd Jasełkowo 
-Szopkowy w Pawłowicach. Młodzi artyści - 
uczniowie klas trzecich, czwartych, piątych i 
szóstych zachwycili grą aktorską. Szczególnie 
podobała się rola anioło - diabła w wykonaniu 
Sylwii Orszulik – uczennicy klasy Vc. Jury 
wysoko oceniło oprawę muzyczną. Muzykę do 

Grand Prix dla pawłowickiej jedynki
Przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach 
zdobyło Grand Prix X Powiatowego Przeglądu Jasełkowego, który odbył się 15- 17 stycznia w Suszcu.

spektaklu tworzyli uczniowie grający 
na klarnecie, wiolonczeli, skrzypcach, 
trąbce i gitarach. Zachwyt wzbudzały 
także świetne dekoracje i ciekawy po-
mysł scenariusza opracowanego przez 
panią Ewę Kasperowicz - Pękal. 

Przedstawienie połączyło motywy 
Bożego Narodzenia ze współczesny-

mi problemami młodych osób. Dla 
uczniów występ, choć nieco stresu-
jący, był świetną zabawą i możliwo-
ścią pokazania swoich talentów. Nad 
całością przygotowań czuwały panie: 
Urszula Sikora, Ewa Kasperowicz - 
Pękal i Anna Półgroszewicz.

Gratulujemy!

Przedszkolaki z Pielgrzymowic w przedstawieniu 
„Noc betlejemska”.

„Ach, co za noc” - jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Golasowic. 

W rolę Maryi wcieliła się Katarzyna Piwko 
z Pielgrzymowic.

Grzegorz Brandys z SP-1 w 
Pawłowicach zagrał króla 

Heroda. Z tyło widać Sylwię 
Orszulik.

Gimnazjum nr 1 przygotowało jasełka w konwencji teatru cieni.
„Opowieść Wigilijna” według uczniów Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach.

Przeglądowi towarzyszyły warsztaty plastyczne.

Grupa „Gwiazdeczki” z SP-2 w przedstawieniu 
„Ziemia podobna do nieba”. 

Aniołowie z SP-1 w Pawłowicach.

Pastuszki z przedszkola w Golasowicach.


