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7 lutego w Domu Ludowym w Krzyżowicach odbyło się zebra-
nie mieszkańców sołectwa, na którym wybrano nowego sołtysa. 
Wybory zostały zwołane przez wójta gminy w związku z kończącą 
się kadencją obecnego sołtysa. Stefan Wróż podziękował wójtowi 
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gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy za wieloletnią współpracę  
i pomoc w rozwiązywaniu problemów w sołectwie. Słowa podziękowa-
nia skierował także do mieszkańców, podkreślając ich zaangażowanie, 
życzliwość oraz twórcze dyskusje.
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5 lutego w Urzędzie Gminy Pawło-
wice odbyło się spotkanie z udziałem 
przedstawicieli Zarządu Dróg Powia-
towych, Komendy Powiatowej Policji 
oraz sołtysów. Po raz pierwszy w po-
siedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego uczestniczył Roman 
Bańczyk, dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kato-
wicach. Gmina liczy na jego pomoc  
i fachową wiedzę. Na spotkanie, 
mimo pisemnego i telefonicznego 
zaproszenia, nie przybył nikt z Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, ani z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Szkoda, bo podczas 
posiedzenia poruszano wiele spraw 
dotyczących DK  81 oraz dróg wo-
jewódzkich.

„Tak” dla fotoradaru
Do końca marca, przy dwupa-

smówce w Pawłowicach postawiony 
zostanie fotoradar działający w syste-
mie on-line, czyli 24 godziny na dobę. 
Zmieni się jednak nieco jego lokaliza-
cja. Urządzenie rejestrujące prędkość 
pojazdów zabudowane zostanie na 
poboczu drogi, przed wjazdem na 
ul. Zjednoczenia. Fotoradar będzie 
dokonywał pomiaru prędkości samo-
chodów jadących od strony Katowic.     

Kierownik Referatu Infrastruktury 
Komunalnej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Krystyna Batko poinfor-
mowała, że za montaż urządzenia 
oraz jego obsługę odpowiada Główny 
Inspektorat Transportu Drogowego 
Delegatury Śląskiej w Katowicach. 
Inwestycja jest częścią projektu 
„Budowa centralnego systemu au-
tomatycznego nadzoru nad ruchem 
drogowym”, realizowanego w całym 
kraju. Na polskich drogach działa 
już ok. 315 fotoradarów Inspekcji 
Transportu Drogowego, kolejne 60 
jest właśnie - lub lada moment będzie 
- montowanych.

DW 938 – kiedy prace?
Remont drogi wojewódzkiej nr 

938 to najbardziej drażliwy temat 
drogowy ostatnich kilku miesięcy. 
Rozpoczęte późną jesienią prace, 
przerwane na okres zimy i związane  
z tym zamknięcie drogi, bardzo 
mocno utrudniają codzienne życie 
mieszkańców. Wydłużony dojazd 
do pracy i szkoły to chleb powszedni 
mieszkańców południowej części 
gminy. Inwestycja daje się wszystkim 
mocno we znaki, dlatego z niecierpli-
wością czekamy na zakończenie prac 

Q�'���<��������#'�
��#�<����#��F�X<=�Z[�

i przywrócenie ruchu na remonto-
wanym odcinku. Gmina ponownie 
będzie interweniować w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich w sprawie poda-
nia konkretnego terminu zakończenia 
prac I etapu oraz rozpoczęcia II etapu. 
Natomiast do komendanta Komisa-
riatu Policji w Pawłowicach Andrzeja 
Obracaja została skierowana prośba, 
aby umożliwić dojazd mieszkańców 
do własnych posesji przez remon-
towany odcinek drogi. Komendant 
przychylił się do propozycji. Z kolei 
do przedstawiciela Powiatowego Za-
rządu Dróg w Pszczynie Magdaleny 
Przybylskiej zwrócono się o odśnieże-
nie odcinka drogi wojewódzkiej DW 
938 aż do miejsca pogłębienia koryta 
remontowanej drogi. 

Czeka nas remont mostu
W tym roku zostanie przepro-

wadzony remont mostu ul. Górka  
w Pawłowicach (to most znajdujący 
się nad dwupasmówką). Prace będą 
wykonywane na zlecenie Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Pniówek” w poro-
zumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Katowicach. 
Zakres robót obejmuje ułożenie nowej 
nawierzchni na ul. Górka oraz wy-
mianę barierek ochronnych mostu. 
Naprawiony zostanie również środ-
kowy filar podtrzymujący obiekt. 
Ten zakres prac będzie wymagał obu-
stronnego zwężenia dwupasmówki. 
Wyłączone zostaną z ruchu pasy 
jezdni znajdujące się bezpośrednio 

przy filarze. W czasie wykonywania 
prac nie będzie możliwy przejazd ul. 
Górka. Ze względu na utrudnienia 
w ruchu, podczas wykonywania 
remontu zostanie wyznaczona osoba  
w celu przeprowadzania pieszych 
przez dwupasmówkę. Remont roz-
pocznie się w czerwcu. 

Jeżdżą za szybko
Do Urzędu Gminy Pawłowice 

wpłynął wniosek Rady Sołeckiej 
Golasowic o podjęcie działań w celu 
poprawy bezpieczeństwa w rejonie 
szkoły w Golasowicach. Zapropono-
wano strefę ograniczonej prędkości 
lub ustawienie znaków A-17 na od-
blaskowym tle. Przedstawiciel Powia-
towego Zarządu Dróg zwrócił uwagę, 
że w rejonie szkoły w Golasowicach 
jest już ograniczenie prędkości do 
50 km/h i problem tkwi w kulturze 
jazdy kierowców. Magdalena Przy-
bylska zapewniła jednak, iż zajmie 
się sprawą i poinformuje panią sołtys  
o ustaleniach. 

W wolnych głosach i wnioskach 
poinformowano, że do końca czerw-
ca wprowadzona zostanie nowa 
organizacja ruchu na ul. Szkolnej  
w Pawłowicach (droga będzie jedno-
kierunkowa), wnioskowano również 
o budowę sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu DK 81  z ul. Łąkową  
i Stawową w Warszowicach. 

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego odbędzie 
się pod koniec sierpnia. bs

Do wakacji zostały jeszcze cztery 
miesiące, ale miłośnicy piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki  z Golasowic  
mogą już zacierać ręce i wybierać 
nowe obuwie sportowe. Właśnie trwa 
przetarg na budowę zlokalizowanego 
w tym sołectwie wielofunkcyjnego 
boiska. Projekt opracowała pracownia 
architektoniczna z Warszawy. Boisko 
będzie służyło do gry w piłkę nożną, 
koszykówkę i siatkówkę. 

Będzie w miejscu dotychczasowe-
go boiska, a nawierzchnię pokryje 
sztuczna trawa. Zostanie  wyposażo-
ne w sprzęt sportowy: bramki, słupki 
i stojaki i inne niezbędne wyposażenie.  

Wzdłuż boiska wybrana firma  
wykona bieżnię do skoków w dal. Jej 

W Golasowicach 
powstanie boisko
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nawierzchnia będzie z poliuretanu. 
Zostanie wykonana także niezbędna 
infrastruktura z chodnikami i ła-
weczkami.  

Realizacja prac zaplanowana jest 
na wakacje. bs

Wybrano projektanta termo-
modernizacji budynku szkolnego  
w Pielgrzymowicach. Projekt zostanie 
opracowany przez firmę Top Project 
z Rybnika. 

Przedsięwzięcie pozwoli na zmniej-
szenie zapotrzebowania i zużycia 
energii cieplnej, a tym samym przy-
czyni się do znacznego zmniejszenia 
kosztów związanych z utrzymaniem 
szkoły.
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Dociepleniem budynku i wymia-
ną stolarki okiennej zajmie się firma 
wyłoniona w postępowaniu przetar-
gowym. Termomodernizacja zostanie 
przeprowadzona w tej części budyn-
ku, który nie był objęty pracami re-
alizowanymi w ramach prowadzonej 
kilka lat temu przebudowy. 

Do 30 kwietnia ma być gotowy 
projekt, natomiast sama inwestycja 
ma ruszyć w wakacje. bs
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Park znajduje się pod opieką Ślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a to oznacza, że wszystkie 
prace w parku muszą uzyskać jego 
zgodę, a potem należy przeprowadzać 
roboty pod jego ścisłą kontrolą. Nad-
zoru konserwatorskiego wymagała 
przeprowadzona w ubiegłym roku 
dokumentacja zawierająca cenę stanu 
drzew i krzewów oraz zatwierdzo-
ny sposób dalszego postępowania. 
Podczas inwentaryzacji drzewosta-
nu, każde z drzew znajdujących się  
w parku, zostało poddane indywi-
dualnej ocenie. Zinwentaryzowano 
261 drzew, do pielęgnacji wskazano 
129 z nich. 

Konserwator zwrócił szczególną 
uwagę na kilka najcenniejszych ga-
tunków, m.in. dwa klony pospolite 
o obwodzie 405 cm i 407 cm - praw-
dopodobnie jedne z najstarszych 
drzew tego gatunku w Polsce oraz 
wiekowe dęby i zalecił pilne prze-
prowadzenie niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych w celu ich ocalenia. 
Na zabiegi  czekają także inne drzewa.

- Niektóre drzewa trzeba będzie wy-
ciąć ze względów bezpieczeństwa ludzi 
i ich mienia, gdyż ich stan zdrowotny 
jest bardzo zły. Są to chore i suche drze-
wa oraz te, które rosną w dużym za-
gęszczeniu i szkodzą zdrowym drzewom 
– mówi Jerzy Franek, współwłaściciel 
Zakładu Urządzania i Utrzymania 
Zielni w Krakowie, który od prawie 
30 lat zajmuje się pielęgnacją drzew. 
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w zabytkowym parku
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– Na pewno nie będziemy wycinać 
wartościowych drzew. W parku rośnie 
wiele cennych okazów i będziemy robić 
wszystko, aby je uratować.

Jest to trudne zadanie wymagające 
specjalistycznych zabiegów. Cięcie 
sekcyjne wykonywane jest metodą 
alpinistyczną lub przy użyciu pod-
nośnika. – Czeka nas wiele pracy, 
m.in. walka z grzybami powodującymi 
rozkład drewna. Jeżeli uda nam się wy-
hamować proces rozkładu, uratujemy 
drzewa – dodaje. – Jest tutaj kilkanaście 
drzew, przed którymi należy schylić 
głowę. Naszym obowiązkiem jest ich 
leczenie i zapewnienie im warunków 
do dalszego rozwoju. Nasza ingerencja 
musi być ostrożna, bo te drzewa przez 
lata nie były poddawane żadnym zabie-
gom pielęgnacyjnym. Nie możemy robić 
gwałtownych cięć, bo zakłócimy bilans 
energetyczny tych roślin.

Firma wykonująca prace ma duże 
doświadczenie w zakresie pielęgnacji 
drzew. Może się pochwalić pracami w 
parku w Muzeum w Oświęcimiu, na 
Cmentarzu Rakowieckim oraz Górze 
Zamkowej. Od ponad 20 lat opiekuje 
się również parkiem na Wzgórzu 
Wawelskim w Krakowie. 

Rewitalizacja parku w Pawłowi-
cach ma potrwać do 15 marca. Po-
zostaje nam teraz poczekać na efekty 
tych prac, aby już wiosną można 
było bezpiecznie spacerować po parku 
ciesząc się pięknem tego miejsca.

Sabina Bartecka

W czasie zebrania sołtys Stefan  
Wróż przedstawił sprawozdanie rady 
sołeckiej za ostatnią kadencję. Wy-
mienił zrealizowane prace w sołec-
twie, a wśród nich remont ul. Ligonia, 
utwardzenie ul. Deszczowej, budowę 
siłowni na świeżym powietrzu przy 
szkole oraz remont Domu Ludowego. 

Przedstawił zadania, które będą 
realizowane przez Gminę Pawłowice  
w tym roku w sołectwie. Są to: 
budowa kanalizacji sanitarnej przy 
ul. ks. Kuboszka (projekt) oraz ul. 
Zwycięstwa – Korfantego, przebu-
dowa ulic Partyzantów (projekt),  
Szkolnej, Ligonia (II etap), budowa 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ligonia 
i ul. Zwycięstwa (projekt), zakup 
samochodu dla jednostki OSP Krzyżo-
wice, opracowanie zmiany  Studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju 
dla północnej części sołectwa.

Zgłosił także najpilniejsze potrzeby 
do realizacji w kolejnych latach. Są to 
m.in. remont ul. Partyzantów, budo-
wa chodnika przy ul. Orlej oraz od 
skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Szkol-
ną w stronę ubojni, 
a także w kierunku 
Żor oraz wykonanie 
drogi dojazdowej do 
Domu Ludowego od 
strony Bajki. Wnio-
skowano również o 
przedłużenie chodni-
ka przy ul. Ligonia, 
uszczelnienie wa-
łów na Pszczynce, 
remont ul. Szkolnej 
na dalszym odcin-
ku oraz zagospo-
darowanie kortów 
tenisowych na cele 
rekreacyjne. Sprawozdanie sołtysa 
spotkało się z akceptacją, stąd decyzja 
o udzieleniu mu absolutorium.  

Kolejnym punktem było prze-
prowadzenie wyborów. Mieszkańcy 
zgłosili dwóch kandydatów. Chęć 
pełnienia funkcji sołtysa wyrazili 
Beata Wala oraz Bogusław Gąsior. 

Większym zaufaniem obdarzono 
panią Beatę. - Dziękuję za zaufanie 
i liczę na waszą pomoc – mówiła tuż 
po ogłoszeniu wyników głosowania. 

To trzecia kobieta sołtys w na-
szej gminie. Swoje szefowe mają 

rady sołeckie w Golasowicach  
i Pielgrzymowicach. Ci, którzy znają 
panią Beatę, wiedzą, że to doskonały 
wybór. Jako prezeska pierwszego 
stowarzyszenia kobiet w naszym 
rejonie dała się poznać jako osoba 
niezwykle przedsiębiorcza, zaradna 
i bardzo zaangażowana. Dzięki niej 

życie społeczne Krzyżowic wyraźnie 
rozkwitło, a umiejętność współpracy 
z pozostałymi organizacjami działa-
jącymi w sołectwie dają nadzieję na 
jeszcze większy rozwój tego sołectwa. 
Prywatnie pani Beata jest mamą 

czwórki dzieci.         
W jej działaniach 

na rzecz wsi wspierać 
będzie ją rada sołecka. 
W skład nowej rady 
sołeckiej wchodzą: 
Tadeusz Borgiel, Al-
fred Hejnoł, Anto-
ni Krentusz, Jerzy 
Milewski, Stanisław 
P a w l e t k o ,  J ó z e f 
Wawrzyczek oraz 
Stefan Wróż.

Zebranie wiejskie 
to dla mieszkańców 
okazja do porusze-

nia ważnych spraw dotyczących 
sołectwa i zadania pytań osobiście 
wójtowi gminy. Wnioski dotyczyły 
ograniczenia prędkości na ul. Ligonia, 
doświetlenia ul. Szkolnej, remontu 
ul. Partyzantów. Pytano również  
o nowe zasady gospodarki odpadami 
oraz boisko przy Domu Ludowym. 

W czasie zebrania odbyły się także 
wybory komisji rewizyjnej (wybra-
no Janinę Nogły, Bernadetę Klepek  
i Bogusława Gąsiora) oraz konsulta-
cje w sprawie statutu sołectwa. Jak 
wyjaśniła sekretarz Joanna Śmieja, 
statut w obecnej formie funkcjonuje 
od 1998 roku, a w międzyczasie 
zaszły zmiany, które wymagają ich 
wprowadzenia do tego dokumentu. 
W statucie wyodrębniono funkcję 
przewodniczącego rady sołeckiej, 
zmniejszono także wymagane kwo-
rum potrzebne do przeprowadzenia 
wyborów rady sołeckiej. Wymagana 
jest obecność 1/10 uprawnionych do 
głosowania, a wcześniej była to 1/5. 

Nowy statut zostanie uchwalony 
w pierwszym półroczu tego roku 
po przedstawieniu sprawozdania  
z konsultacji.

Sabina Bartecka
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Pniówek – 25 lutego o godz. 16.00 w Domu Ludowym 
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Pary małżeńskie, które w roku 
2013 obchodzą jubileusz 50 - lecia 
pożycia małżeńskiego i są na stałe 
zameldowane na terenie Gminy 
Pawłowice, proszone są o zgłasza-
nie się w terminie do 30 kwietnia 
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2013r. w Urzędzie Stanu Cywil-
nego przy ul. Zjednoczenia 60 w 
Pawłowicach. Do  zgłoszenia jubile-
uszu należy zabrać ze sobą dowody 
osobiste obojga małżonków oraz 
odpis skrócony aktu małżeństwa, 

w przypadku gdy ślub został za-
warty poza gminą.  

Informacji w tej sprawie udziela 
Urząd Stanu Cywilnego w Pawło-
wicach, tel. (32) 47-56-349.
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Twoje dziecko nie radzi sobie w szkole. Jest nadmiernie ruchliwe, 
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Doskonała atmosfera, przyjazne 
otoczenie, fachowa i sympatyczna 
kadra, piękny ogród, dogodna loka-
lizacja to największe atuty tej pla-
cówki. W przedszkolu panuje ciepła, 
rodzinna atmosfera sprzyjająca indy-
widualnemu podejściu do rozwoju, 
nauki i wychowania najmłodszych. - 
Atmosfera jak w domu, dzieci uwielbiają 
tutaj przychodzić  – chwalą rodzice.

Kadrę tworzy sześć nauczycielek, 
anglistka, pani od rytmiki, konser-
wator, kucharki i pomoc kuchenna.  
W sumie jest to 17 osób. – Nasza 
kadra jest bardzo młoda – mówi dy-
rektorka Dorota Rybka. – Panie mają 
wiele pomysłów i zapał do pracy. Wierzę, 
że dzięki temu udało nam się stworzyć 
miejsce, w którym dzieci lubią przebywać 
i znajdują doskonałe warunki do dosko-
nalenia swoich umiejętności, odkrywania 
talentów i zainteresowań. 

Do tego przedszkola dzieci przy-
chodzą z radością, zaciekawieniem  
i oczekiwaniem na coś specjalnego 
każdego dnia. A tych wyjątkowych 
chwil jest całe mnóstwo. Kiedy dzieci 
np. poznają warzywa, to nie z ob-
razków, ale każde oglądają, wąchają, 
dotykają, smakują. Raz w miesiącu 
uczestniczą w koncertach muzycz-
nych. Poznają różne instrumenty  
i tańce. Rozwijają swoją wrażliwość. 
Podczas ostatniego takie koncertu, 
który odbył się w klimacie karnawa-
łowych ostatków, przedszkolaki słu-
chały dźwięków saksofonu, zachwy-
cały się polką, walcem i marszem. 

- Pragniemy odkrywać ogromny 
potencjał najmłodszych, bawiąc uczyć, 
a ucząc, towarzyszyć im w stawianiu 
pierwszych odważnych kroków w świat 
– podkreśla dyrektorka, która pracuje 
w tej placówce niemal od samego po-
czątku, bo od 1977 roku, a od 1979 
jako szefowa placówki. - Przez ten czas 
przewinęły się przez nasze przedszkole 
całe pokolenia. Dziś swoje pociechy przy-
prowadzają moi dawni wychowankowie. 
Dobrze ich pamiętam. Czasami zdarzają 
się zabawne pomyłki, kiedy do dziecka 
zwracam się imieniem ojca lub matki – 
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uśmiecha się. - To wszystko jednak 
powoduje, że w naszym przedszkolu 
czuć ciepłą, rodzinną atmosferę.

Jak podkreśla: - Bardzo dobrze 
układa się nam współpraca z rodzicami. 
Drzwi naszego przedszkola są dla nich 
otwarte o każdej porze dnia i we wszyst-
kich sytuacjach życia przedszkolnego.

Kierując się doświadczeniem oraz 
wykorzystując nowoczesne meto-
dy nauczania, przedszkole rozbu-
dza wśród dzieci zainteresowania 
otaczającym światem przyrody 
i kultury. Dzieci jesienią były na 
wystawie ryb w Strumieniu, po-
jechały też do Teatru Banialuka  
w Bielsku – Białej, do Muzeum Chleba 
w Radzionkowie, do apteki oraz po-
bliskiego sklepu, gdzie same wybrały 
choinkę do swojego przedszkola. 
Przed świętami piekły ciasteczka pod 
okiem pani kucharki. Odwiedzili je 

górnicy, dentysta, a jedną z więk-
szych atrakcji był prawdziwy kulig 
połączony z pieczeniem kiełbasek.       
Przedszkole szczególny nacisk kładzie 
na żywienie. Prowadzi smaczną, 
domową kuchnię. - Naszym hitem 
jest zupa pomidorowa oraz kluski na 
parze – przyznaje kucharka. Potrawy 
dla maluszków przygotowywane są  
z warzyw sezonowych zakupionych 
u miejscowych gospodarzy. Panie 
kucharki same kiszą kapustę i cu-
kinię. W Tłusty Czwartek serwują 
wykonane przez siebie pączki, a na 
bal przebierańców domowe ciasta. - 
Nie kupujemy półproduktów, kluski na 
parze robimy same, tak samo sałatkę  
z czerwonej kapusty – dodaje.  

Zdrowa kuchnia, bogata oferta 
zajęć i przede wszystkim życzliwość 
i ciepło. Przedszkole w Pielgrzymo-
wicach to wyjątkowa placówka. bs
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Jednym z najważniejszych punk-
tów obrad była wymiana uwag  
i doświadczeń w zakresie nowych 
zadań i obowiązków, które nałożyła 
na samorządy gminne znowelizowa-
na ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Zakłada ona, 
że to gminy przejmują obowiązki 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz regulu-
je nowe zasady postępowania z odpa-
dami. Nowy system gospodarowania 
odpadami zacznie funkcjonować od  
1 lipca 2013 r., a najważniejsze de-
cyzje w tym zakresie, w tym cena za 
odbiór opadów, zostały już podjęte 
przez poszczególne samorządy. 

W merytorycznej dyskusji wój-
towie – podkreślając niedoskonałość 
obowiązującej ustawy – wskazali jed-
nocześnie na nieuchronność wprowa-
dzenia rozwiązań, które ona zakłada.

Konwent 
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Jednym z tematów konwentu 

była komunikacja publiczna, któ-
ra w znacznej mierze funkcjonuje  
w oparciu o gminne dotacje. Wójto-
wie i burmistrz rozmawiali również 
o rosnących kosztach związanych  
z funkcjonowaniem placówek oświa-
towych oraz realizowanym wspólnie 
projekcie „Elektroniczne e- wrota dla 
powiatu pszczyńskiego”. 

Konwent  wó j tów powia tu 
pszczyńskiego jest cyklicznym spo-
tkaniem opiniotwórczym i doradczym 
szefów wszystkich samorządów.  
W swojej formule funkcjonuje od 
kilku lat – spotkania są przemiennie 
zwoływane w poszczególnych gmi-
nach. Konwent ma na celu koordyno-
wanie przedsięwzięć podejmowanych 
wspólnie przez szefów samorządów. 
Wójtowie spotykają się przeciętnie raz 
na kwartał. bs

Głównym tematem spotkania 
było omówienie problemów doty-
czących prawidłowego funkcjono-
wania urzędów zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa oraz 
sposoby usprawniania i profesjo-
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nalnej obsługi klientów. Ponadto 
dyskutowano o efektach audytu 
personalnego, mającego na celu 
weryfikację zakresu obowiązków 
i obciążeń urzędników, przeprowa-
dzonego w Urzędzie Miasta w Wo-

Stypendia i nagrody za wysokie 
osiągnięcia sportowe Rada Gminy 
Pawłowice przyznaje już od 2008 
roku. Podstawą otrzymania stypen-
dium jest zajęcie od 1 do 5 miejsca 
w mistrzostwach Polski, Europy, 
świata – zawodach organizowanych 
przez związek danej dyscypliny 
sportowej, kwalifikacja do udziału 
w igrzyskach olimpijskich lub repre-
zentowanie Polski w turnieju finało-
wym Mistrzostw Świata lub Europy 
w zespołowych grach sportowych 
w kategoriach młodzieżowych. Wy-
magania są duże, na pomoc finansową 
mogą więc liczyć tylko najlepsi. 

- Gratuluję osiągnięć, zapału i wy-
trwałości podczas trudnych treningów 
– mówił wójt gminy Damian Galusek 
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podczas wręczania stypendiów. – Aby 
była radość zwycięstwa, najpierw musi 
być trud treningowy, fachowa opieka tre-
nerska i pomoc rodziców. Sportu na tym 
poziomie nie uprawia się dla pieniędzy. 
Jest wręcz odwrotnie: zarówno rodzice, 
jak i trenerzy wkładają własne pieniądze 
i czas w to, aby ci młodzi ludzie mogli 
ten sport uprawiać. 

Stypendia w wysokości 380 zł wy-
płacane będą przez okres 10 miesięcy 
sześciu zawodnikom. Natomiast na-
groda sportowa w wysokości 2,6 tys. 
zł została przyznana jednej osobie. bs

Stypendia sportowe 
otrzymali:

Dawid Janulek - zawodnik Pszczyń-
skiego Stowarzyszenia Szachowego 
- zajął III miejsce w Drużynowych 

Mistrzostwach Polski Juniorów, 

Witold Klepek - zawodnik Pszczyń-
skiego Stowarzyszenia Szachowego 
- zajął I miejsca na III szachownicy 
w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów,

Seweryn Klimza, Patryk Gronow-
ski, Jacek Rokita, Andrzej Hanusek 
- zawodnicy Klubu Sportowego 
Warszowice - zdobyli II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w curlingu.

Nagrodę sportową otrzymała Alicja 
Ulatowska - zawodniczka Uczniow-
skiego Klubu Pływackiego „UNIA” za 
I miejsce w Zimowych Mistrzostwach 
Polski w Pływaniu Juniorów Młod-
szych w Dębicy.
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dzisławiu Śląskim. 
Spotkania sekretarzy odbywają 

się cyklicznie, w różnych miastach 
i gminach i służą wymianie do-
świadczeń i dobrych praktyk z za-
kresu administracji samorządowej.

Akcja PIT
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Wzorem lat ubiegłych, udzielono 
z budżetu Gminy Pawłowice pomocy 
finansowej Powiatowi Pszczyńskie-
mu oraz Województwu Śląskiemu  
z przeznaczeniem na realizację letniego 
utrzymania dróg powiatowych znajdu-
jących się na terenie gminy. Na kosze-
nia poboczy dróg przeznaczono dotację  
w wysokości po 60 tys. zł dla Powiatu 
i Województwa. Równocześnie Gmina 
przejęła na siebie obowiązki związane  
z koszeniem. Szczegółowe warunki 
udzielenia pomocy finansowej, prze-
znaczenie i zasady rozliczenia środ-
ków określone zostaną w zawartych 
umowach.
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Kolejnej pomocy finansowej Gmi-
na udzieli na realizację zadań inwe-
stycyjnych – budowę ciągu pieszo 
– rowerowego przy ul. Zjednoczenia 
na odcinku od ul. Pszczyńskiej do 
DK  81 oraz remont ul. Zawadzkiego  
w Golasowicach. W ramach współpra-
cy z Powiatem Pszczyńskim w zakresie 
inwestycji na drogach powiatowych  
z budżetu naszej gminy pochodzić 
będzie wkład finansowy w wysokości 
740 tys. zł. Realizacja tych inwestycji 
przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu oraz usprawni komunika-
cję na terenie gminy.

Na pomoc finansową może liczyć 

także Województwo Śląskie. Gmina 
zarezerwowała w swoim budżecie  
1 mln zł na budowę ciągu pieszo - ro-
werowego wzdłuż ul. Świerczewskiego 
w Pawłowicach oraz 50 tys. zł na bu-
dowę chodnika przy ul. Pszczyńskiej 
w Pawłowicach. Inwestycje te mają na 
celu znaczącą poprawę bezpieczeństwa 
ruchu wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Należy podkreślić, że we wszystkich 
opisanych przypadkach dofinansowa-
nie jest konieczne, aby realizacja inwe-
stycji mogła w ogóle się rozpocząć. Bez 
wkładu Gminy, prowadzenie prac sta-
łoby przed wielkim znakiem zapytania  
i mogłoby nie dojść do skutku. bs
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W marcu 2006 roku szkole nada-
no imię ks. Tomasza Wuwera. Na pa-
miątkę tego wydarzenia co roku gim-
nazjum obchodzi uroczyście Dzień 
Patrona. Święto za każdym razem ma 
wyjątkową oprawę. Tradycyjnie już 
obchody rozpoczęła msza 
św., po której zaproszeni 
goście oraz nauczyciele 
i uczniowie udali się do 
nowej auli znajdującej 
się w szkole. Oficjalnego 
powitania zgromadzo-
nych gości dokonała 
dyrektor Irena Grabow-
ska. W uroczystości 
wzięła udział rodzina 
przedwcześnie zmar-
łego katechety: mama 
ks. Tomasza Wuwera, 
jego brat - ks. Arkadiusz 
Wuwer oraz  siostra 
Marzena Zimny wraz z rodziną. – Ta 
uroczystość za każdym razem to dla nas 
ogromne przeżycie. Podczas niej pada tak 
wiele ciepłych słów pod adresem naszego 
Tomka – powiedziała Róża Wuwer, 
mama Patrona.   
Za dobre słowo i modlitwę

Tradycją Święta Patrona jest nada-
wanie tytułu „Przyjaciela Szkoły”.  
W tym toku te wyróżnienie przyzna-
no trzem byłym katechetom z pawło-
wickiego gimnazjum: ks. Witoldowi 
Tatarczykowi, ks. Krzysztofowi Go-
ikowi oraz ks. Tomaszowi Kuszowi. - 
To między innymi dzięki Wam uczniowie 
mogli lepiej poznać naszego Patrona. 
Macie wspaniały kontakt z młodzie-
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żą i tak samo jak ks. Tomek jesteście 
autorytetem dla uczniów. Dziękujemy 
za te lata, gdy byliście z nami oraz za 
wspieranie słowem i modlitwą naszego 
gimnazjum. Niech tytuł „Przyjaciela 
Szkoły” będzie wyrazem wdzięczności za 
okazane i nadal okazywane nam dobro 

– mówiła pani dyrektor, wręczając 
wyróżnienia.  

Konkursy dla uczniów
Tegorocznym obchodom towa-

rzyszyły dwa konkursy: fotogra-
ficzny „Okiem Młodego Fotografa” 
oraz na nazwę auli. W pierwszym  
z nich zwyciężył  Łukasz Janota, 
drugie miejsce zdobyła Agata Mach, 
a trzecie Łukasz Czerwiński i Błażej 
Krupka. W konkursie na nazwę no-
wej auli, z której korzystają ucznio-
wie gimnazjum oraz szkoły podsta-
wowej, zgłoszono 171 propozycji. 
Zwyciężczynią konkursu została 
Sabina Baros. Jej propozycja to „Przy-
lądek Talentów”. Nagrody za drugie 

miejsce otrzymały uczennice: Marty-
na Szewczyk („Skrawek Nieba”) oraz 
Natalia Ziebura („Magiczna aula”). 
Trzecie miejsce przyznano Tomaszo-
wi Schmidtowi, Grzegorzowi Boboli, 
Hani Sojce, Mateuszowi Radajew-

skiemu, autorom nazwy 
„Aula słoneczna”. 
Podróż do Włoch 
śladami patrona

Po części oficjalnej 
zaproszono wszystkich 
do obejrzenia progra-
mu artystycznego. Te-
matem wiodącym aka-
demii był cytat: „Wę-
drówką jedną życie jest 
człowieka...”, dlatego 
widzowie mieli okazję 
wyruszyć w podróż do 
Włoch śladami ks. To-
masza Wuwera. Jako 

przewodnik posłużył pamiętnik Pa-
trona. Dopełnieniem spektaklu były 
wiersze oraz piosenki w wykonaniu 
szkolnego chóru pod kierownictwem 
Zofii Gaży. 

Na zakończenie akademii wystąpił 
zespół gimnazjalistów. „Gimband” 
w składzie: Michał  Pietrzak, Karol 
Lucjan, Dominik Doleżyk, Magda 
Lucjan zaprezentował utwory Stinga  
i Michaela Buble. Gościnnnie towa-
rzyszył mu Artur Plinta, z którym 
zespół fenomenalnie wykonał pio-
senkę Michaela Jacksona. Występ 
spotkał się z ogromnym aplauzem 
ze strony publiczności.

Sabina Bartecka

Aż cztery osoby zakwalifiko-
wały się do finału Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego w części 
humanistycznej i matematycz-
no - przyrodniczej. Jeszcze nigdy 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawło-
wicach nie miała aż tylu finalistów  
w jednym z najważniejszych konkur-
sów sprawdzających poziom nauki  
w szkole podstawowej.

 Organizatorem konkursu jest 
Śląskie Kuratorium Oświaty. 
W konkursie, który wymaga sze-
rokiej wiedzy ponadprogramowej 
z różnych przedmiotów, uczestniczą 
najlepsi uczniowie starszych klas 
szkół podstawowych z naszego 
województwa. Konkurs odbywa 
się w trzech etapach: szkolnym, 
rejonowym oraz wojewódzkim.  
W szkolnym etapie konkursu w czę-
ści humanistycznej największy 
sukces odnieśli: Patryk Kubieniec 
z klasy VI a oraz Katarzyna Maron 
i Przemysław Wadas z klasy VI c, 
natomiast w części matematyczno 
- przyrodniczej Witold Klepek z VI 
c. Zakwalifikowali się oni do etapu 
rejonowego, który odbył się 7-8 

Takiego sukcesu 
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stycznia w Pszczynie. W konkursie 
z języka polskiego z elementami 
historii rywalizowało 67 osób. Do 
kolejnego etapu wojewódzkiego 
przeszło tylko 5 z nich, w tym jed-
nak wymieniona  trójka uczniów 
SP nr 2 w Pawłowicach. Sukces 
odniósł także Witold Klepek zdoby-
wając maksymalną ilość punktów  
i awansując do finału wojewódzkie-
go, który odbędzie się 27 - 28 lutego.

Uczniowie do konkursu przygo-
towywali się przez wiele miesięcy. 
– Gdybym się nie uczył, na pewno nie 
poradziłbym sobie z zadaniami, które 
były na konkursie. Wymagały one 
rozległej wiedzy – mówi Witold Kle-
pek, który odnosi sukcesy również  
w turniejach szachowych. 

- Największą trudność sprawiło mi 
rozpoznanie w tekście zdań złożonych 
współrzędnie i podrzędnie. Nad tym 
muszę jeszcze popracować – przyznaje 
Przemysław Wadas, który jest nie 
tylko zdolnym uczniem, ale rów-
nież utalentowanym sportowcem.  
W piłkarskiej lidze zdobył tytuł 
króla strzelców, zdobywając 15 goli  
w 5 spotkaniach. bs      
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Zgłoszenia dokonują  rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając spe-
cjalną kartę, którą można otrzymać w przedszkolu lub pobrać w wersji 
elektronicznej.  

Informacja o wynikach rekrutacji będzie dostępna od  17 kwietnia  
w  poszczególnych przedszkolach.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie oraz 
na stronach internetowych przedszkoli.

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach    
 tel. 32 47 22 419, ul. Szkolna 1a, www.pp1.pawlowice.pl  

2. Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach
 tel. 32 47 21 842, ul. LWP 3, www.ppmo.pawlowice.pl

3. Publiczne Przedszkole w Golasowicach  (Zespół Szkolno - Przedszkolny)
 tel. 32 47 23 201, ul. Korczaka 1, www.zspgolasowice.superszkolna.pl  

4. Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach (Zespół Szkolno - Przedszkolny) 
 tel. 32 47 23 715, ul. Szkolna 7, www.zspkrzyzowice.republika.pl

5. Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach 
 tel. 32 47 23 141, ul. K. Miarki 8, www.ppp.pawlowice.pl

6. Publiczne Przedszkole w Warszowicach     
 tel. 32 47 23 525, ul. Pszczyńska 74, www.ppw.pawlowice.pl

Rekrutacja 
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Uczniowie z 24 szkół gimnazjal-
nych naszego regionu m.in. z Żor, 
Strumienia, Pszczyny, Jastrzębia 
– Zdroju mogli sprawdzić swoją 
wiedzę, uczestnicząc w dwóch kon-
kursach językowych: z niemieckiego 
i angielskiego. Najlepszych języko-
znawców wyłoniono po napisaniu 
testu sprawdzającego gramatykę, 
słownictwo i znajomość kultury da-
nego państwa oraz po przeprowadze-
niu finałowej potyczki wzorowanej 
na teleturnieju „Jeden z dziecięciu”. 
– Dziękuję za tak liczne przybycie i gra-
tuluję znakomitej znajomości języków 
obcych – mówił Jacek Kowol, dyrektor 
ZSO w Pawłowicach, tuż przed ogło-
szeniem wyników. – Takie konkursy to 
świetna promocja dla naszej placówki.  
Zauważyliśmy, że sporo ich uczestników 
pojawia się później w naszej szkole już 
w charakterze uczniów. 

Konkurs, w opinii uczestników, 
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był trudny, ale jego laureaci uczą się 
języków obcych od wielu lat, więc po-
radzili sobie bardzo dobrze. – Pierwsze 
lekcje z języka angielskiego miałam już 
w przedszkolu – przyznaje Weronika 
Kubiak z Jastrzębia – Zdroju, zdo-
bywczyni I miejsca. – Nie chodzę na 
żadne prywatne kursy, bazuję na tym, 
czego nauczyłam się w szkole. Słownic-
two wzbogacam jednak oglądając filmy 
w oryginalnej wersji językowej, a akcent 
szlifuję w kontaktach z obcokrajowcami. 
Mam to szczęście, że mąż mojej kuzynki 
jest rodowitym Anglikiem. Staram się jak 
najczęściej z nim rozmawiać. 

Oprócz sprawdzenia wiedzy 
uczestnicy konkursu mogli wziąć 
udział w ciekawych warsztatach. Da-
vid French, mieszkający w Polsce nati-
ve speaker z angielskiego Nottingham, 
przeprowadził warsztaty językowo 
– kulturowe. Natomiast  warsztaty  
z mnemotechnik, czyli skutecznego za-

pamiętywania słówek z języka obcego 
były prowadzone przez profesjonalną 
trenerkę Magdalenę Szarblewską. bs 
Poniżej wyniki:
- konkurs z języka niemieckiego 

„Träume werden wahr”: I miejsce 
Natalia Otrząsek - Publiczne Gim-
nazjum im. Powstańców Śląskich 
w Strumieniu, II miejsce Martin 
Greń - Publiczne Gimnazjum nr 
3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu,  
III miejsce Weronika Lekki - Publicz-
ne Gimnazjum nr 2 w Pszczynie.

- konkurs językowo-kulturowy  
„Potyczki z językiem angielskim”: 
I miejsce - Weronika Kubiak – Pu-
bliczne Gimnazjum nr 1 w Jastrzę-
biu-Zdroju, II miejsce - Patrycja 
Majerska - Publiczne Gimnazjum 
w Suszcu, III miejsce - Dawid So-
lich – Publiczne Gimnazjum nr  
4 w Żorach.

W 2012 r. z bibliotek publicznych znajdujących się na terenie gmi-
ny korzystało 3.868 mieszkańców, którzy odwiedzili je 38.881 razy, 
wypożyczając 125.580 książek. - Obecnie już jedna czwarta mieszkań-
ców naszej gminy korzysta z bibliotecznych zbiorów – przyznaje Halina 
Mańka, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach.  
Znacznie zwiększyła się również liczba osób korzystających z internetu  
w bibliotekach – w 2012 r. z komputerów skorzystało 5328 użytkowników. 

Halina Mańka, jako źródła sukcesu wskazuje: jakość księgozbioru, szybkie 
reagowanie na potrzeby czytelników, akcje promujące czytelnictwo i duży 
wybór książek mówionych, czyli audiobooków.

Współczesna biblioteka to coraz częściej miejsce spotkań oraz organizacji 
wieczorków autorskich i wielu imprez dla dzieci. - W ubiegłym roku na zapro-
szenie GBP, gościliśmy w naszej gminie m. in. Ewę Wachowicz, Leszka Mazana, 
Mieczysława Czuma – dodaje. - Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się 
zajęcia organizowane w czasie wakacji oraz „Noce w bibliotece”.

Dyrekcja biblioteki jest świadoma tego, jak ważne są działania, które do 
biblioteki przyciągną osoby w przeróżnym wieku, które do tej pory czasu 
na czytanie nie miały. Stąd mnogość i różnorodność akcji odbywających 
się w placówkach.    

Zaproponuj książkę, a biblioteka ją kupi
Biblioteka idzie z duchem czasu i stara się wychodzić naprzeciw oczekiwa-

niom czytelników.  Posiada stronę internetową www.biblioteka.pawlowice.
pl, na której można znaleźć nowości książkowe, imprezy oraz sprawdzić 
w katalogu elektronicznym zasoby innych placówek. Nowością na stronie 
internetowej jest możliwość zaproponowania do zakupu przez bibliotekę 
interesującej czytelnika książki. Aby jednak nasza prośba mogła zostać 
zrealizowana, ważne jest by daną propozycję uzasadnić.

Biblioteczne hity
W ubiegłym roku najbardziej poczytne były sensacyjne powieści skan-

dynawskich autorów, powieści obyczajowe Richarda Paula Evansa (np. 
„Bliżej słońca”, „Doskonały dzień”). Natomiast panie chętnie sięgały po sagi 
np. „Cukiernia pod Amorem” i książki z serii „Pisane przez życie”. Dzieci 
wypożyczały książeczki z serii o zwierzątkach Holly Webb.

�����F�'�#���<�q
Haliny Mańki, dyrektorki Gmin-

nej Biblioteki Publicznej. 
- Wbrew powszechnym opiniom 

lubimy czytać?
- Te statystyki udowadniają, że 

młodzi ludzie lubią czytać. Może nie 
kupują książek, stąd bierze się prze-
konanie o tym, że niechętnie po nie się-
gają. Tymczasem im mniej kupionych 
książek, tym więcej osób zapisanych 
do biblioteki. 

- Biblioteka co roku przeznacza 
znaczną część środków na zakupy. 
W jaki sposób biblioteka wzbogaca 
swoje zbiory?  

- Zdecydowana większość książek, to kupowane przez nas nowości wydaw-
nicze. Na ogół staramy się, aby były jeszcze „ciepłe”. Śledzimy listy i zapowiedzi 
największych wydawnictw. 

- Jakie gatunki cieszą się największą popularnością? 
- Przede wszystkim reportaż, literatura kobieca zwłaszcza polskich autorek, 

biografie, literatura historyczna oraz faktu. Ludzie chcą się czegoś dowiadywać, 
pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać się. Często szukają książek pomagających zdobyć 
im nowe informacje.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Sabina Bartecka

�����F���&���
biblioteki

�@
����&
������1�"�
�����
����	
���$��

$�
 ���������
 A
 ���
 �	����
 �
 ����	��	�

*�����
)��������
���������
�
�����������&

Górska przygoda rozpoczęła się w miejscowości Dolna 
Łomna. Z przysiółka Tatinky, w nieco ponad godzinę, 
grupa dotarła na jedno z ramion Kozubowej do schroniska 
Kamienity. Jest to obiekt wybudowany przez Macierz Śląską 
jako szkoła dla polskiej ludności żyjącej na tym terenie. Tę 
funkcję budynek pełnił do 1973 roku, kiedy został zaadap-
towany na potrzeby ruchu turystycznego. Po krótkim 
postoju w schronisku i regeneracji sił amatorzy górskich 
wędrówek udali się głównym grzbietem w kierunku schro-
niska Sławicz. 

Zimowa sceneria, ośnieżone i oszronione drzewa, gruba 
warstwa śnieżnego puchu zalegająca na rozległych łąkach 
i mróz dochodzący do 10 stopni – to była wyprawa godna 
prawdziwego piechura. Za uczciwie przedreptane kilome-
try na wszystkich uczestników wycieczki czekała jednak 
nagroda w postaci specjałów czeskiej kuchni w kolejnym 
schronisku. Uczestnicy zajadali się knedlami i smażonym 
serem. Ostatni odcinek do  Górnej Łomnej pokonali z uśmie-
chami na twarzach.

Zapraszamy na kolejne wspólne wyjazdy. Najbliższy 
24 marca, a jego uczestnicy przejdą „Szlakiem biskupa 
Pawłowskiego” (Czechy, Ołomuniec, Św. Kopeczek). Zapi-
sy i informacje podczas dyżurów koła w drugi i czwarty 
wtorek miesiąca, www.pttk.pawlowice.pl, tel.534591356.

Biblioteka publiczna znajdująca 
się w szkole w Pielgrzymowicach 
przenosi się do nowego pomieszcze-
nia. Na potrzeby placówki przysto-
sowano dawną szatnię gimnazjum. 

Zimowa wycieczka z PTTK
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W związku z przeprowadzką oraz 
inwentaryzacją księgozbioru, bi-
blioteka będzie nieczynna do 22 
lutego.

Natomiast Gminna Biblioteka 

Publiczna w Pawłowicach przenosi 
się do budynku obok Gminnego 
Ośrodka Kultury. Zmiany wyma-
gają zamknięcia placówki od 11 
lutego do 1 marca.

zdj. bs

zdj. bs

zdj. archiw
um

 PTTK
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W najbliższym czasie proponuje:

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

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

Spotkanie w Klubie Seniora
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Zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Seniora. Tym razem 
tematem spotkania będzie „Krioterapia dla Seniora”. Warsztaty po-
prowadzi specjalista w tej dziedzinie dr Zbigniew Kałuba. Druga część 
spotkania upłynie w klimacie „Teatralnych wizji Ewy Sikory”. Szcze-
gółowych informacji udziela Gabriela Gwiszcz, tel. 887 577 535.
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Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi w Krzy-
żowicach oraz GOK Pawłowice zapraszają na spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. W programie występy artystyczne, poczęstunek i dobra zabawa. 
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KGW Pniówek oraz GOK Pawłowice zapraszają na coroczne spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. W programie występ zespołu „Druga Młodość”  
z Szerokiej, ciepły poczęstunek oraz inne atrakcje. Informacje i zapisy 
u przewodniczącej KGW Reginy Budzińskiej - tel. 324729552.
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Tegoroczny Dzień Kobiet organizowany w Osiedlowym Domu Kul-
tury odbędzie się w konwencji „Sabatu czarownic”. Serdecznie zapra-
szamy wszystkie panie do wspólnej zabawy w babskim gronie - mile 
widziane przebrania. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w biurze DKO. 
Zapewniony poczęstunek. 
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Zapraszamy do obejrzenia prac młodych artystek – studentek In-
stytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na wystawie 
zaprezentują się Agata Hadikova, Karolina Nowak, Aneta Szarzec, Zofia 
Zawadzka oraz mieszkanka naszej gminy Aneta Płaczek. Zobaczymy 
prace wykonane w różnych technikach w pracowni dr Katarzyny Pyki. 
Wstęp wolny! 
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KGW Golasowice oraz GOK Pawłowice zapraszają na spotkanie  
z okazji Dnia Kobiet. W programie występy artystyczny Janusza Be-
nesza, zespołu Viola, poczęstunek i dobra zabawa z zespołem Prima. 

Szkubaczki w Warszowicach 
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Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Warszowic zapraszają na Szkubaczki, czyli spotkanie 
z tradycją na wesoło. W programie występ zespołu „Wesoło Czelotka” 
z Osin, a imprezę poprowadzi Bogusław Musiolik.

Informacje i zapisy w sklepach: „Barbórka”-  B. Krzysztofiak; „Anwo” 
– A. Smyczek, „Złoty Róg” - E. Muras oraz w Drink Barze „Hawel”.
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W ramach cyklu „Wesołe bajeczki” najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy obejrzą spektakl teatralny pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce”  
w wykonaniu Teatru „Ptak” z Bielska – Białej. Dzieci mają wstęp wolny, 
dorośli płacą 7 zł. 

Ewa Sikora, instruktorka teatralna Gminnego 
Ośrodka Kultury, wyreżyserowała spektakl „Burza 
w Teatrze Gogo”. Przedstawienie pokazane w sobotę, 
9 lutego, to kolejne dokonanie artystyczne młodych 
pasjonatów teatru z gminy Pawłowice. W spektaklu 
główne aktorskie role wykonują: Aleksandra Skaźnik, 
Karolina Koterba, Kamil Żukowski, Janusz Mutor  
i Aleksandra Bierska. Animacje w konwencji czarnego 
teatru tworzą: Dagmara Rajwa, Dominika Olewni-
czak, Alicja Nogły i Natalia Czarnula. Za opracowanie 
muzyczne odpowiada Monika Janecka, a kostiumy 
wykonała Bożena Brzana.

Przygotowania spektaklu trwały ponad rok. Grupa 
„Teatralny Bzik” mierząc się z tekstem Andrzeja Ma-
leszki napotkała wiele trudności. Tekst ten powstał 
z myślą o zawodowym zespole i prawdziwej zme-
chanizowanej scenie, tak więc reżyser oraz młodzi 
aktorzy musieli wykazać wiele twórczej inwencji by 
doprowadzić do końca jego realizację. - To typowy spek-
takl aktorski z mnóstwem dialogów. Poszczególne postaci 
znikają ze sceny na krótko, dlatego aktorzy muszą być czuj-
ni i skupieni - wyjaśnia Ewa Sikora. - Próby wymagały 
dużej dyspozycyjności i poświęcenia. Cieszę się, że udało 
nam się realizację przedstawienia doprowadzić do końca.       

Spektakl wywarł ogromne wrażenie na publiczności. 
Wszyscy wpatrywali się na scenę w ogromnym sku-
pieniu, czekając jaki finał będzie miała ta przejmująca 
historia dziewczynki, która tak mocno walczy o od-
zyskanie rodziców. Interesująca historia, która dotyka 
czegoś, co mamy w środku, świetne wykonanie - to 
dowód na to, że szkolenie dzieci i młodzieży w kierunku 
teatru jest warte każdego wysiłku. 

Wszyscy aktorzy zagrali nieprzeciętnie. Wspięli się 
na wyżyny teatralnego kunsztu. W swoje role wczuli 
się do tego stopnia, że oglądając ich na scenie nie my-
ślało się, że to Ola, Karolina, Kamil czy Janusz. Oni żyli 
swoimi postaciami, a niektóre scenki w ich wykonaniu 
to prawdziwe perełki.      

Gratulacje i uznanie dla reżyserki, która w najnow-
szej sztuce jaka zwykle zaskakuje nieoczekiwanymi 
pomysłami i ogromnym ładunkiem energii. W przygo-
towanych przez nią opowieściach wszystko jest możli-
we, a młodzi ludzie sięgają wgłąb siebie, wydobywając 
niesamowitą wrażliwość i wielkie emocje. 

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Wspaniały spek-
takl Ewy Sikory na jej jubileusz 15-lecia działalności  
w Gminnym Ośrodku Kultury. bs
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w nowej sztuce
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Ci, którzy nie mogli zobaczyć spektaklu, 
będą mieli ku temu okazję 

3 marca o godz. 17.00. 
Zapraszamy do 

Gminnego Ośrodka Kultury. 
Wstęp jest wolny.
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SPORT

Gminna Liga Futsalu
16 lutego, godz. 16.00, 

hala GOS Pawłowice
Trwają rozgrywki rundy rewanżo-

wej Gminnej Ligi Futsalu. Rywalizują 
drużyny: Futsal Pawłowice, Blaugrana, 
Jo - Mar Stawowa, Normal, KSRG Zo-
fiówka, Pawłowice, GKS „Pniówek ‘74”, 
Kolegium Sędziów, Niebiescy, Gwiazdy 
Pawłowice. Najbliższe mecze 16 lutego 
oraz 2, 9 i 10 marca. Wstęp wolny!

Turniej skata
22 lutego, godz. 16.00, 

OSP Pielgrzymowice
Rusza nowa edycja Gminnej Ligi Ska-

ta Sportowego. Wszystkich miłośników 
tej niezwykle popularnej w naszym 
rejonie karcianej gry zapraszamy na 
turniej, który odbędzie się w sali OSP 
Pielgrzymowice. Zapisy i informacje: 
Marek Kiełkowski, tel. 505 115 123.   

Liga tenisa stołowego
2 marca, godz. 10.00, 

ZSO Pawłowice
Rusza ósma edycja Ligii Amatorów 

Tenisa Stołowego, w ramach której 
rozegrane zostaną 4 turnieje. Pierwsze 
zawody odbędą się 2 marca o godz. 
10.00 w ZSO Pawłowice. Zawodnicy 

rywalizować będą w kategoriach: do 
12 lat, od 13 do 17 lat i powyżej 18 
lat. Zapisy przed rozgrywkami. Kolejne 
turnieje planowane są 3, 23 i 24 marca, 
kiedy to odbędzie się podsumowanie ligi 
i wręczenie nagród. 

Turniej szachowy dla dzieci
9 marca, godz. 9.00, Dom Kultu-

ry w Pawłowicach Osiedlu
Młodzi miłośnicy szachów spotkają się  
w Domu Kultury, aby wyłonić najlep-
szych graczy do lat 13. Zapisy do XIX 
Gminnego Indywidualnego Turnieju Sza-
chowego Dzieci przyjmowane są w dniu 
rozgrywek. Uczestnicy muszą mieć przy 
sobie ważne legitymacje szkolne. Regula-
min na ww.gokpawlowice.hg.pl. 

Rusza liga szachowa 
16 marca, godz. 9.00, 

I Turniej Ligi Szachowej 
Rozpoczynamy zmagania szachistów 

w ramach dorocznego cyklu Ligi Sza-
chowej - Grand Prix Pawłowice 2013. 
Aby wziąć udział w zawodach, należy 
zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Regulamin na stronie www.
gokpawlowice.hg.pl. Informacji udziela 
Marek Kobiela, tel. 787 152 536, e-mail: 
chessmarko@interia.pl. Cykl będzie się 
składał z sześciu turniejów i potrwa od 
marca do listopada. 

Główne cele tego programu to 
stymulacja rozwoju fizycznego 
dzieci, nauka podstawowych umie-
jętności pływackich, rozwój koordy-
nacji, zapobieganie wadom postawy  
i hartowanie organizmu. Zajęcia od 
stycznia odbywają się w pływalni 
„Wodny Raj”. Dzieci uczęszczają na 
basen raz w tygodniu wspólnie z ro-
dzicami. - Dzieci już po kilku miesiącach 
znają podstawy pływania - m.in. styl 
grzbietowy. Potrafią też zanurkować po 
przedmiot znajdujący się na dnie. Już po 
kilku spotkaniach rodzice widzą efekty - 
przyznaje trenerka.

W trakcie nauki pływania dzieci 
poznają też zasady bezpiecznego 
zachowania się nad wodą. - Muszą 
wiedzieć, że woda to zabawa i zdrowie, 
ale także zagrożenie - dodaje.

Przekonuje, że  warto uczyć dzieci 
pływania już od najmłodszych lat - 
oswoi je to z wodą, wyrobi odpowied-
nie nawyki, dokrwi mózg, polepszy 
koordynację ruchową. – Świetna spra-
wa. Nie każdego stać na zajęcia w szkole 
pływania – przyznaje mama 6-letniej 
Nadii. – Dzięki tej akcji córka czuje się 
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pewniej w wodzie. Zajęcia na basenie to 
też nieco inna forma spędzania czasu  
z dzieckiem, a dla maluszków możliwość 
poznania rówieśników.     

Zajęcia odbywają się w brodziku 
o głębokości jednego metra. Sprawia 
to, że dzieci czują się bezpiecznie. 
Kolejnym atutem jest woda o tem-
peraturze ok. 30 stopni. Wszystko 
to pozwala swobodnie wykonywać 

dzieciom podstawowe ćwiczenia, 
ćwiczyć oddychanie, zanurzanie. 
Pamiętajmy też o tym, że pływanie 
koryguje również wady postawy.

W zajęciach uczestniczy ponad 
180 dzieci podzielonych na 16 grup. 
Lekcje odbywają się od poniedziałku 
do piątku i trwają 30 minut. Akcja 
potrwa do końca czerwca.

Sabina Bartecka 
Gmina Pawłowice organizuje konkursy na realizacje zadań publicznych 

z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. 
Na łamach gazety przedstawimy informacje o klubach, które te szkolenia 
realizują, wraz z wykazem treningów. Takie zajęcia to znakomita okazja, 
aby nasze pociechy spróbowały różnych dyscyplin sportu. 

W zawodach wzięło udział 
100 zawodników z Polski i Czech  
w kategoriach wagowych (walki 
semi - kontakt) i wiekowe w kon-
kurencjach: kata, kata zwierzo-
podobne, kata z bronią, kata syn-
chroniczne oraz kata synchroniczne  
z bronią. Pawłowiccy zawodnicy, 
jak zwykle zgarnęli pulę złotych 
medali.
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W walkach semi - kontakt zło-
tym medalistą w kategorii juniorów 
powyżej 65 kg okazał się Daniel 
Żukowski. Daniel zdobył również 
statuetkę i tytuł najlepszego tech-
nika w walkach wśród juniorów.

Wśród seniorów sukces odniósł 
Paweł Pustelnik, który zdobył  
I miejsce w kategorii do 70 kg i zo-
stał uznany za najlepszego technika 

w grupie seniorów. 
Świetnie spisał się również Dawid 

Głowala – zdobywca srebrnego 
medalu w kategorii seniorów do 
90 kg, Szymon Domin – III miejsce 
wśród seniorów do 65 kg oraz Ma-
teusz Zielonka – brązowy medalista  
w grupie juniorów powyżej 65 kg. 
Gratulujemy świetnych wyników.

Sabina Bartecka
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Uczniowski Klub Sportowy 
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KRONIKA POLICYJNA
telefon 

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

Szklanka na drodze

W poniedziałek, 21 stycznia na 
drogach panowały bardzo trudne 
warunki drogowe. Opady mar-
znącego deszczu sprawiły, że na 
drogach powstała „szklanka”. Na 
szczęście kierowcy widząc, co się 
dzieje  zdjęli nogę z gazu i dosto-
sowali  prędkość do warunków 
panujących na drodze. Policjanci 
pszczyńskiej drogówki odnotowali 
na terenie naszej gminy tylko jedną 
kolizję. Przy stacji paliw w Warszo-
wicach kierowca ciężarowej Scanii, 
obywatel Słowacji, najechał na tył 

Każda osoba, która ma obowiązek 
stawić się przed komisją, otrzyma imien-
ne wezwanie z informacją o terminie i 
miejscu. Powiatowa Komisja Lekarska 
dla powiatu pszczyńskiego przyjmować 
będzie w budynku Starostwa Powiato-
wego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10.  
Kwalifikacja dla osób z rocznika 1994 
zamieszkałych stale lub przebywających 
czasowo ponad 3 miesiące na terenie 
Gminy Pawłowice odbywać się będzie od 
28 lutego do 6 marca. 

Osoby, które po raz pierwszy zostały 
wezwane do kwalifikacji wojskowej, 
powinny zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość (np. pasz-
port),

- dokumentację medyczną (jeżeli taką 
posiadają),

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 
4 cm bez nakrycia głowy,

Kwalifikacja wojskowa 
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- dokumenty potwierdzające wykształ-
cenie albo zaświadczenie o kontynuacji 
nauki oraz posiadane kwalifikacje 
zawodowe.
W przypadku braku możliwości sta-

wienia się w terminie określonym w we-
zwaniu, należy przedstawić  dokument 
potwierdzający tego przyczynę. W takiej 
sytuacji wójt wyznaczy inny termin. 
Warunkiem jest poinformowanie o tym 
fakcie do dnia wyznaczonej kwalifikacji 
oraz przedstawienie dokumentu potwier-
dzającego przyczyny niestawienia się.

Pamiętajmy, że niestawienie się do 
kwalifikacji wojskowej lub odmowa 
poddaniu się badaniom lekarskim albo 
nieprzedstawienie dokumentów podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolno-
ści (art.224 ustawy z dnia 21.11.1967r. 
o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej). 

Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach organizuje przetarg ust-
ny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż drewna pochodzącego 
z wycinki na działce nr 2081/523 w ilości 30,02 m sześc. Sprzedaż do-
tyczy całej ilości drewna bez możliwości częściowej sprzedaży. Przetarg 
odbędzie się 1 marca o godz.11 00 w GZK. 

Bliższych informacji udziela pracownik GZK Florian Brudny,  tel. 32 
449 34 34. Regulamin przetargu oraz informacja o gatunkach dostępna 
jest na stronie internetowej gminy Pawłowice.

Możesz kupić drewno

Wójt Gminy Pawłowice informuje, 
że w dniu 04.02.2013r. podany został 
do publicznej wiadomości, poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Pawłowice wykaz nie-
ruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Pawłowice przeznaczo-
nych do wydzierżawienia oraz wykaz 
lokali użytkowych przeznaczonych do 
oddania w najem. 

Przedmiotowy wykaz dotyczy: 
1) nieruchomości niezabudowanej po-

łożonej w Pielgrzymowicach przy ul. 
Gruntowej przeznaczonej na działal-
ność rolniczą,

2) nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Pielgrzymowicach przy 
ul. Ziołowej przeznaczonej na dzia-
łalność rolniczą,

3) nieruchomości niezabudowanej po-
łożonej w Golasowicach na północ od 
ul. Kochanowskiego przeznaczonej 
na działalność rolniczą,

4)lokalu użytkowego znajdującego się 
w budynku położonym w Pawłowi-
cach przy ul. Zjednoczenia 65. 
Niniejszy wykaz podlega wywie-

szeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 
dni. Dodatkowych informacji udzielają 
pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice: 
Tyberiusz Zawadzki i Robert Stępień  
w godz. 7.30 - 15.30, tel. (32) 47 -56 - 314. 

Tereny pod dzierżawę oraz 
lokal do oddania w najem

Ponadto informujemy, że sprzedaż drewna pozyskanego z działek 
należących do Gminy Pawłowice prowadzona jest w ciągu całego roku 
w ilościach dostępnych na magazynie. Sprzedaż określona jest w m 
sześc. Cena zależy od rodzaju drewna.

25 lutego (poniedziałek), godz. 16.00, 
OSP Warszowice – dla członków  
z Warszowic i Krzyżowic 

25 lutego, godz. 17.00 – Centrala 
banku – dla członków z Pawłowic, 
Pniówka i członków spoza gminy 
Pawłowice

26 lutego (wtorek), godz. 15.00, 
OSP Golasowice – dla członków z 
Jarząbkowic i Golasowic

26 lutego, godz. 16.00, OSP Piel-
grzymowice – dla członków z 
Pielgrzymowic.

Planowany porządek zebrań:
1.Otwarcie i przyjęcie porządku 

oraz regulaminu obrad.
2.Wybór przewodniczącego oraz 

stojącego przy dystrybutorze 
ciężarowego Volvo, którym kie-
rował również Słowak. Obydwaj 
kierowcy byli trzeźwi w chwili 
zdarzenia.

Ukradł kabel
Nieznany sprawca z pod-

ziemnej linii telekomunikacyjnej 
ukradł 50 metrów kabla tele-
technicznego. Przez jego czyn 
mieszkańcy zostali pozbawieni 
możliwości korzystania z te-
lefonu. Kradzież miała miejsce  
1 lutego ok. godz. 22.00 przy ul. 
Słowików w Pniówku. 

Kupię działkę 
budowlaną 
na terenie 

Pawłowic, Andrzej, 
tel. 512 018 309

Jednocześnie przypominamy, iż 
stawka zwrotu podatku akcyzowego 
na 2013 rok od oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej, 
wynosi 0,95 zł od zakupionego  
1 litra oleju. 
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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.

   

Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Pawłowicach zawiadamia, 
że zebrania sprawozdawcze 

Grup Członkowskich odbędą się 
w następujących terminach:

sekretarza zebrania.
3 .Sprawozdan i e  Zarządu  

z działalności Banku za 2012 
r.  i wykonania wniosków  
z poprzedniego Zebrania 
Przedstawicieli i ZGCZ.

4.Sprawozdanie Rady Nadzor-
czej.

5.Omówienie spraw będących 
przedmiotem obrad najbliższe-
go Zebrania Przedstawicieli.

6.Dyskusja i wolne wnioski.
7.Zamknięcie Zebrania.

Informujemy, że Zebranie jest 
zdolne do podejmowania uchwał 
bez względu na liczbę obecnych 
członków.       

Licytacja
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

w formie licytacji na sprzedaż majątku ruchomego  (meble z urzędu 
gminy) stanowiącego własność Gminy Pawłowice.

Przetarg odbędzie się 26 lutego o godz. 9.00 w sali narad nr 2.2 (II 
piętro) Urzędu Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60. Istnie-
je możliwość zapoznania się ze środkami ruchomymi 25 lutego, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy, Mariettą 
Kiełkowską  w godz. 9.00 – 11.00, tel. 32/4756-323.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Pawłowice oraz na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Warszowic zaprasza na 
wycieczkę krajoznawczą w Beskid 
Śląski połączoną z rekreacją w Par-
ku Wodnym „TROPIKANA”. Wy-
jazd odbędzie się 23 lutego. Koszt: 
70 zł. Zapisy:  Anna Pławecka - tel. 
608 122 383, Katarzyna Gizler - 
tel. 662 348 230, Czesław Lasek 
- tel. 505 60 90 82. 
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Lokal na basenie do wynajęcia 
Gminny Ośrodek Sportu podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali 

użytkowych stanowiących własność gminy Pawłowice przeznaczonych 
do oddania w najem. Chodzi o lokal użytkowy o  łącznej powierzchni 
89 m kw., znajdujący się na terenie basenu, wykorzystywany na cele 
związane z prowadzeniem sauny, solarium, gabinetu masażu, gabinetu 
kosmetycznego. Wysokość najmu w skali miesiąca: 18,50 zł netto za m 
kw. Więcej informacji: GOS, ul. Szkolna 1 B, Pawłowice, tel. 47 24 215. 
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Zakład Optyczny BRYLEX
PAWŁOWICE, MICKIEWICZA 18

(przy rondzie i mleczarni)
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Zapisy: ��������������

Zapraszamy do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 

PAWŁOWICE 
UL. MICKIEWICZA 18/5 (GALERIA KOLOR) 

32 211 21 68

POŻYCZKA Z GWARANCJĄ!

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl
Przykład reprezentatywny . Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie nominalne: 13,5%, 
składka na ubezpieczenie na życie: 4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, 
RRSO: 25,13%, rata: 644,19 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej 
Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r.

0% prowizji
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń
środki nawet w 1 dzień
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Filip Konieczny z Pawłowic, syn Pauliny i Adama, ur. 30 listopada

Kacper Kruszyński z Pawłowic, syn Damiana i Jolanty, ur. 11 grudnia

Jakub Marciniak z Pielgrzymowic, syn Beaty i Michała, ur. 15 grudnia

Milena Krypczyk z Jarząbkowic, córka Sabiny i Zbigniewa, ur. 17 grudnia

Franciszek Czakon z Pielgrzymowic, syn Grzegorza i Bożeny, ur. 21 grudnia 

Zuzanna Porwisz z Pawłowic, córka Mirosławy i Grzegorza, ur. 22 grudnia

Piotr Nowak z Krzyżowic, syn Joanny i Andrzeja, ur. 28 grudnia

Katarzyna Łukoszek z Pawłowic, córka Beaty i Mirosława, ur. 30 grudnia

Klara Rosińska z Pawłowic, córka Patrycji i Seweryna, ur. 31 grudnia

Alan Lenc z Warszowic, syn Barbary i Mateusza, ur. 3 stycznia  

Jan Bugiel z Golasowic, syn Agnieszki i Stanisława, ur. 4 stycznia

Maksymilian Goraus z Warszowic, syn Grażyny i Grzegorza, ur. 10 stycznia

Tomasz Ochnio z Pawłowic, syn Izabeli i Mariusza, ur. 11 stycznia
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7 lutego w szkole podstawowej i przedszkolu w Krzyżowicach zorganizowano wielki bal. W tym 
dniu sala gimnastyczna i pomieszczenia przedszkola zamieniły się w bajkową krainę. Dzieci, młodzież, 
nauczyciele – wszyscy bawili się doskonale. Każdy przyszedł w oryginalnym przebraniu. - Nie było dziś 
osoby, która nie założyłaby kostiumu – mówi dyrektor Andrzej Zonenberg, prezentując strój dyrygenta. - 
Oryginalne przebrania założyli również wszyscy nauczyciele.        

Nie zabrakło wesołej muzyki, wspólnego śpiewania, a także konkursów, gier i zabaw. - Było śmiesznie 
i wesoło. Przebrałem się za dziewczynę. Koledzy jak mnie zobaczyli, to się śmiali. Świetnie się bawiłem – mówi 
Damian Baros. W stroju cheerleaderki i różowej peruce był nie do poznania.           

Mali przebierańcy bawili się tańcząc do utworów takich jak „Ona tańczy dla mnie” czy „Gangnam 
Style”. Przy skocznej muzyce nogi same rwały się do tańca. W przerwach roztańczeni uczniowie udawali 
się do sali, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek ufundowany przez radę rodziców. 

To był wyjątkowy bal! Wszyscy znakomicie się bawili i z wypiekami na twarzy wrócili do domu. bs

#�����������"�������'�����������������������
���������� �	�����
� �����!���
� ���
�� W
��'������

W����:� %����� �� 	������� ������� �	���1� '����!���
���'�������	����������������!�������������%*(�

9��������
��*���������!��!������71�5>���35����-
�����'�!����
�57�66��9����������������	��5F��"�

%������ ���������� ����� ����
�� ��/��������
�!��
	���B� L
�
��� #�������
1� �
	�� 7=F�

78F�6>01�O
���!
���*������1��
	��03�>7�
30�756�������
�
�������%*(�9��������
1�

�
	��03�>7�30�75F�

�"��=��$�'>!��

�
�
��
�

��

�
��


�
��

�

�

��
��

�



