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Spotkania  
z obcokrajowcami
w szkołach 

Szóstoklasiści z Pawłowic, Golasowic, Krzyżowic, Warszowic i Piel-
grzymowic uczą się języka angielskiego z native speakerem z RPA.

Drużyny 
KS Warszowice. 
Stoją od lewej: 

Łukasz Radajewski 
(skip), Damian Herman 

(trener), Aleksander 
Kolano, Łukasz Pacura 

(srebrni medaliści). 
Przed nimi złoci meda-
liści: Radosław Pisarek, 

Krzysztof Świątek, 
Adam Pauszek.

Złoto 
i srebro 

dla naszych curlerów
Takiego sukcesu w historii pawłowickiego curingu jeszcze nie było! W finałach Mistrzostw 
Polski juniorów młodszych nasze dwa zespoły zdobyły tytuły mistrza i wicemistrza kraju.

John Botha w czasie lekcji 
w SP-1 w Pawłowicach.

zdj. archiw
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A dokładniej mówiąc platformę do 
przemieszczania osób niepełnospraw-
nych. Tą samą, która znajdowała się 
przy starym budynku Urzędu Gminy 
w Pawłowicach.

- Pod naszą opieką mamy 300 osób 
niepełnosprawnych i chorych – mówi 
Grażyna Kaczmarczyk, dyrektor OPS 
Pawłowice. – Jednak podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, który do tej pory 
znajdował się przy głównych schodach 
prowadzących do budynku, nie spełniał 
swojej roli. Był za stromy. Dlatego został 
zamknięty.

W takiej sytuacji, gdy osoba poru-
szająca się na wózku chciała dostać 
się do budynku, najpierw musiała 
wezwać pomoc, a dopiero wtedy pra-
cownice OPS pomagały jej wciągnąć 
wózek po schodach. Było to uciążliwe 

Winda 
w OPS 

Pawłowice

i na pewno kłopotliwe dla obydwu 
ze stron. 

Teraz osobom niepełnosprawnym 
łatwiej będzie pokonać 5 stopni scho-
dów. Zabudową  platformy zajęła się 
firma Technika Dźwigowa z Racibo-
rza, która ukończyła prace budowla-
ne w połowie grudnia. Od 5 lutego, 
po uzyskaniu stosownych pozwoleń, 
urządzenie zostało dopuszczone do 
użytku. Żeby skorzystać z platfor-
my, należy przywołać pracownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej przyci-
skiem znajdującym się na zewnątrz 
windy. Z urządzenia mogą korzystać 
nie tylko osoby niepełnosprawne, ale 
także matki z dziećmi oraz osoby, 
którym z powodów zdrowotnych 
trudno chodzi się po schodach. 

Sabina Bartecka

- W naszej gminie co roku wielu 
ludzi chce podjąć taką pracę - mówi 
Honorata Karolak z OPS Pawłowice. 
– Na ten rok podpisaliśmy porozumienie 
gwarantujące zatrudnienie 41 osobom. 

Aby pracować w ramach prac 

Prace 
społecznie
użyteczne

społecznie użytecznych, należy być 
podopiecznym ośrodka pomocy 
społecznej oraz zarejestrowanym  
w urzędzie pracy. W gminie Paw-
łowice zatrudnionych zostanie  
w tym roku 41 osób. Za godzinę pracy 

każda z nich będzie otrzymywać 8 zł.  
W ciągu miesiąca mogą przepracować 
maksymalnie 40 godzin, łatwo więc 
wyliczyć, że w tym czasie zarobią 
320 złotych. 

Na czym polegają prace społecznie 
użyteczne? Paleta możliwości jest 
bardzo szeroka, a zadania do wyko-
nania zlecają jednostki organizacyjne  
gminy (Gminny Zespól Komunalny, 
Gminny Zespół Oświaty i Gminny 
Ośrodek Kultury) oraz sołtysi, którzy 
również nie kryją zadowolenia z takiej 
formy zatrudnienia.

- W moim sołectwie takie prace są 
prowadzone od kilku lat - mówi Kazi-
mierz Kiełkowski, sołtys Jarzabko-
wic. - To sprzątanie chodników, konser-
wacja placu zabaw dla najmłodszych, 
czy plewienie chwastów. Nie ukrywam, 
że takie osoby bardzo pomagają zadbać 
o czystość i ład w naszej gminie. 

Sami zainteresowani mówią, że 
chociaż wynagrodzenie nie jest zbyt 
wielkie, to sama praca nie jest trudna, 
a każdy grosz się przyda. – Do tej pory 
pracowałam niewiele, głównie dorywczo 
– opowiada mieszkanka Pniówka, 
która w ramach prac społecznie uży-
tecznych, plewiła chwasty przy OPS 
Pawłowice.  – To mąż był głównym 
żywicielem rodziny, więc po jego śmierci 
zaczęło mi brakować pieniędzy na opła-
cenie rachunków czy jedzenie. Praca nie 
sprawia mi problemu, a pieniądze są mi 
potrzebne. bs

Pomnik Chrystusa Króla 
zostanie wyremontowany

Przedwojenny pomnik znajduje 
się przy rondzie obok mleczarni.  
– Mieszkańcy są przekonani, że obecność 
pomnika chroni ich przed nieszczęściami 
– podkreśla ks. proboszcz Eugeniusz 
Paruzel. – Tłumaczę, że pomnik jest 
także zobowiązaniem, bo przypomina  
o wierności pewnym wartościom.

Do tej pory pomnikiem opiekowała 
się mleczarnia. Gmina przejęła jednak 
od niej teren, na którym znajduje się 
monument, i postanowiła niezwykłą 
figurę naprawić i bardziej wyeks-
ponować. Ukryty pomiędzy drze-
wami pomnik Chrystusa Króla nie 
prezentował się dobrze. Monument 
uległ zniszczeniu i wymaga pilnej 
naprawy. 

Projekt modernizacji opracowuje 
Pracownia Projekt Moduł z Wodzi-
sławia Śląskiego, należąca do Adama 
Domina, pochodzącego z Pawłowic.

Inwestycja obejmie modernizację 
monumentu oraz zagospodarowanie 
terenu wokół. Skwer, na który znaj-
duje się pomnik, zostanie podniesio-
ny, a sama figura wywyższona.  Od 

Osoby niepełnosprawne oraz matki z dziećmi teraz 
łatwiej dostaną się do Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pawłowicach. Przed budynkiem zamontowano windę.

W ciągu jednego miesiąca za swoją pracę mogą zarobić nie-
co ponad 300 zł. Takie wynagrodzenie można otrzymać za 
tzw. prace społecznie użyteczne, które właśnie rozpoczęły 
się w naszej gminie. Są one finansowane przez urząd pra-
cy oraz samorząd. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże. 

Chrystus Król stojący przy mleczarni w Pawłowicach odzyska swój 
dawny blask. Piękny monument z 1938 r. zostanie wyremontowany.

W ramach inwestycji docieplone 
zostaną ściany zewnętrzne budynku 
oraz strop na poddaszu. Planowana 
jest wymiana drewnianych okien na 
wykonane z tworzywa sztucznego. 
Zamontowane zostaną również nowe 
drzwi wejściowe. Wybrani wyko-
nawcy odnowią blachę znajdującą się 
na dachu budynku oraz wykonają 
nowy tynk.

- Bardzo cieszymy się z tej inwestycji. 

Szkoła 
w Pielgrzymowicach 
zostanie ocieplona

Urząd Gminy w Pawłowicach ogłosił przetarg na 
termomodernizację budynku szkoły podstawowej 
w Pielgrzymowicach wraz z wymianą stolarki.

Stare drewniane okna są nieszczelne,  
w klasach jest zimno, a i tak za ogrze-
wanie płacimy dużo. Teraz będzie nie 
tylko cieplej, ale tez zaoszczędzimy na 
ogrzewaniu – komentuje Andrzej Pilis, 
dyrektor szkoły.

Inwestycja rozpocznie się pod ko-
niec kwietnia i będzie realizowana do 
końca sierpnia. Po wakacjach ucznio-
wie powrócą do wyremontowanego  
i odnowionego budynku. bs        

strony parkingu i mleczarni  powsta-
nie murek zaporowy wypełniony 
kamieniem, a do pomnika prowadzić 
będą ścieżki z kostki brukowej. Pla-
nuje się również zaaranżować zieleń 
i wykonać nowe nasadzenia. Oprócz 
dwóch starych drzew, znajdujących 
się w narożach, pozostała zieleń 
zostanie zastąpiona nową, bardziej 
ozdobną. - Pomnik zostanie wypiasko-
wany, odmalowany, a uszkodzone ele-
menty zostaną naprawione – wyjaśnia 
Adam Domin. - Wykonamy również 
nowe powłoki z polichromii. 

Prace będą realizowane wiosną. bs 

Narada z proboszczem, projektantem, sołtysem i przedstawicielami 
urzędu w celu ustalenia szczegółów inwestycji.

zdj. bs

zdj. bs

zd
j. 

bs
zd

j. 
bs

zdj. archiw
um



Racje Gminne 3

AKTUALNOŚCI

Pawłowice – 17 lutego 
Zebranie odbyło się po raz pierw-

szy w nowej auli „Przylądek Talen-
tów” w Gimnazjum nr 1 w Pawło-
wicach. Sołtys Grzegorz Cyrulik oraz 
rada sołecka złożyła sprawozdanie 
ze swojej działalności w minionym 
roku. Podczas zebrania przeprowa-
dzono wybory uzupełniające do rady 
sołeckiej. Zgłoszono dwóch kandy-
datów: Czesława Kuklę i Zygmunta 
Orlika. Więcej głosów zdobył pan 
Czesław, i to on będzie wspomagał 
radę solecką w jej pracy.  

W zebraniu wzięło udział prawie 
80 osób. W części dotyczącej wol-
nych wniosków, obecni na spotka-
niu wnioskowali o oświetlenie ul. 
Klonowej, ograniczenie ruchu tirów 
na DW 938, zagospodarowanie 
miejsca na ogólnodostępne boisko 

Za nami zebrania 
w Pawłowicach, 
Krzyżowicach i Pniówku

Krzyżowice – 20 lutego
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krzyżowicach zebrało się blisko 
50 osób. Sołtys Beata Wala złożyła 
sprawozdanie ze swojej działalności 
w minionym roku oraz przeprowa-
dziła wybory uzupełniające do rady 
sołeckiej w związku z rezygnacją 
Tadeusza Borgla. Jego miejsce zajął 
Tadeusz Brzana, który w głosowaniu 
tajnym pokonał Mirosława Jasnego.  
W czasie zebrania pani sołtys przed-
stawiła potrzeby sołectwa w zakresie 
inwestycji oraz zadania przyjęte do 
realizacji przez gminę. W części doty-
czącej wolnych wniosków, obecni na 
spotkaniu mieszkańcy pytali o spra-
wy związane z remontami dróg, 
budową chodnika przy ul. Ligonia, 
częstotliwością odbioru śmieci. Zasta-
nawiano się nad zwiększeniem liczby  
zbiórki odpadów zielonych z posesji. 
W zebraniu wzięli udział przedstawi-
ciele powiatu, do których skierowano 

dla dzieci i młodzieży. Poruszono 
również sprawę cen wynajmu hali 
sportowej, przebudowy progów 
zwalniających na ul. Górka, remontu 

ul. Mickiewicza oraz dodatkowych 
kursów komunikacji autobusowej 
do Jastrzębia - Zdroju w dni wolne 
od pracy.

wnioski dotyczące remontu dróg 
powiatowych przebiegających przez 
sołectwo. Sporo pytań dotyczyło 
również prowadzonej eksploatacji 

węgla i szkód górniczych, dlatego 
zaproponowano zorganizowanie  
w najbliższym czasie spotkania 
z władzami kopalni.

Codziennie można oddać aż 5 głosów na 
wybraną szkołę. Jak to zrobić? Istnieją dwie 
drogi głosowania:

Wystarczy wejść na stronę: http://pszczy-
na.naszemiasto.pl/plebiscyt/najlepsze-
g imnaz jum-w-pow-pszczynsk im-
glosowanie,1461,t,id.html#94a7bba4f-
f183ee0,1,3,5 i oddać swój głos:
-  przez FACEBOOK - każdy oddany głos 

mnożony jest 3 razy,
- tradycyjnie przez kliknięcie - oddany głos 

nie jest mnożony.

Głosowanie potrwa do 10 marca, do go-
dziny 12.00.

Zagłosuj 
na nasze 

gimnazjum!
Portal pszczyna.nasze miasto 
ogłosił plebiscyt na najlepsze 
gimnazjum w powiecie pszczyń-
skim. W konkursie biorą udział 
3 gimnazja z gminy Pawłowice: 
Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza 
Wuwera w Pawłowicach, Publiczne 
Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach 
oraz Publiczne Gimnazjum nr 3 
w Pielgrzymowicach.

Od listopada na lekcje języka 
angielskiego w szóstych klasach 
przyjeżdża obcokrajowiec. To John 
Botha. Urodził się w Republice Połu-
dniowej Afryki, ale większość swoje-
go życia spędził w Wielkiej Brytanii, 
gdzie studiował i pracował. Poza 
językiem angielskim zna biegle m.in. 
afrykański język zulu, niemiecki, 
rosyjski oraz portugalski. 

Od czterech lat mieszka w Polsce. 
– Wcześniej przyjeżdżałem do Warsza-
wy na wakacje, ale o tym, że tutaj za-
mieszkam, tak naprawdę zadecydował 
rzut monetą – opowiada. – Chciałem 
wyjechać z Anglii, ale nie wiedziałem, 
czy wybrać Polskę czy Rosję. Zdałem się 
na los i nie żałuję.   

John Botha zamieszkał w Jastrzę-
biu – Zdroju. – Szkoła z tej miejscowości 
jako pierwsza odpowiedziała na moje 
ogłoszenie – mówi. – Po przyjeździe 
przeżyłem szok. Oglądałem zdjęcia 
Jastrzębia w internecie i spodziewałem 
się zobaczyć większą miejscowość. Do 
tej pory mieszkałem raczej w dużych 
miastach.

Dwa lata temu John Botha zało-
żył własną szkołę języków obcych  
w Jastrzębiu - Zdroju. Ma też zajęcia 
w Rybniku oraz od listopada w pięciu 
szkołach w naszej gminie. Z inicjaty-
wy nauczycieli anglistów, od kilku 
miesięcy nasi uczniowie poza trady-
cyjnymi lekcjami języka angielskiego 
mają zajęcia z native speakerem.  
Dzięki temu dostają próbkę tego, jak 
brzmi codzienny, żywy język, jaki 
mogą spotkać na ulicach za granicą. 
Lekcje z obcokrajowcem wymuszają 
komunikowanie się właśnie po angiel-
sku. Jest to niezwykle pomocne nie 

tylko w samej nauce angielskiego, ale 
przede wszystkim w przełamywaniu 
tak zwanej bariery komunikacyjnej. - 
Na pierwszych lekcjach uczniowie mało 
mówili, a teraz angażują się w lekcje, 
sami zgłaszają się do odpowiedzi i coraz 
lepiej porozumiewają się po angielsku – 
podkreśla nauczyciel.

Zajęcia są ciekawe i prowadzone  
w nieco swobodniejszej formie. Nie 
ma sprawdzianów, uczniowie nie są 
odpytywani, główny nacisk kładzio-
ny jest na poprawną wymowę. Nic 
więc dziwnego, że lekcji z Johnem 
wszyscy nie mogą się doczekać. -  
Bardzo lubię chodzić na te lekcje. Dużo 
mówimy, a nasz nauczyciel jest ser-
deczny i cały czas się uśmiecha – mówi 
Wiktoria Kot.

- Chyba wszyscy zaczęliśmy lepiej 
mówić po angielsku – dodaje Justyna 
Całus. – Mnie podobają się różne histo-
rie, które nam opowiada, m.in. o pobycie 
w armii i skokach na spadochronie – 
mówi Jan Łomozik.             

John Botha mieszka obecnie  
w Rybniku. Ma żonę i dwuletniego 
synka. W tym roku po raz pierwszy 
zamierza wybrać się z rodziną do 
RPA, gdzie mieszkają jego rodzice  
i brat. W Durbanie, gdzie mieszkał, 
teraz jest lato i 40 stopni Celsjusza. 
Panuje tam subtropikalny klimat  
z temperaturą od 15 do 40 stopni. 
– Jednak polski klimat bardzo mi od-
powiada. Lubię zimę i śnieg – mówi. 
– Jedyne czego tak naprawdę mi brakuje 
to surfowanie. W RPA mieszkałem zaraz 
przy plaży i surfowałem każdego dnia. 
W polskim morzu nie mam jednak od-
wagi się zanurzyć. Woda jest dla mnie 
za zimna. bs   

Dzięki lekcjom z obcokra-
jowcem dzieci nabierają 

pewności siebie w porozu-
miewaniu się po angielsku. 

Zebrania wiejskie są już na półmetku. Odbyło się już zebranie w Golasowicach (pisaliśmy 
o nim w poprzednim wydaniu gazety) oraz w Pawłowicach, Krzyżowicach i Pniówku.

Szóstoklasiści z Pawłowic, Golasowic, Krzyżo-
wic, Warszowic i Pielgrzymowic uczą się ję-
zyka angielskiego z native speakerem z RPA.

Spotkania  
z obcokrajowcami
w szkołach 

Przeprowadzono wybory uzupełniające do rady sołeckiej.

Pytania mieszkańców dotyczy-
ły remontów dróg i budowy 

oświetlenia.

Pniówek – 24 lutego
Zebranie w Pniówku odbyło się  

w Domu Ludowym. Prowadził je 
sołtys Zdzisław Goik, który po przed-
stawieniu sprawozdania z działalności 
za ubiegły rok, zapoznał mieszkańców  
z planami inwestycyjnymi w sołec-
twie. Pytania mieszkańców z racji 
bliskości kopalni i prowadzonej eks-
ploatacji węgla dotyczyły w więk-

szości szkód górniczych. Odpowiadał 
na nie Aleksander Szymura, pełnią-
cy obowiązki dyrektora ds. pracy  
w KWK „Pniówek”. Mieszkańcy zwró-
cili się do przedstawiciela kopalni  
o działania w zakresie zmniejszenia ha-
łasu dobiegającego od strony zakładu  
w kierunku zabudowań – skarżyli się 
na dużą uciążliwość spowodowaną 
unoszeniem się pyłu ze zwałowiska. 

Wnioskowali również o używanie 
lepszego jakościowo materiału do prac 
rekultywacyjnych prowadzonych 
przy naprawie szkód górniczych. Mieli 
uwagi dotyczące prowadzonych prac 
związanych z odtworzeniem kamieni 
granicznych. Podczas zebrania poru-
szono także temat zagospodarowania 
i nazwy ronda, windy w ośrodku 
zdrowia oraz remontu ul. Kruczej. bs           

zdj. bs

zdj. bs
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2122 to liczba uczniów w szkołach

uczniów chodziło do Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Pawłowicach w roku 
szkolnym 1995/1996 - nigdy wcze-
śniej, ani później, w żadnej szkole nie 
odnotowano takiego wyniku

702

osób pracuje w admini-
stracji i obsłudze szkół

przedszkolaków uczęszcza do 
przedszkoli publicznych i niepu-
blicznych w gminie Pawłowice

252
nauczycieli jest zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych (w tym jest 15 
stażystów, 39 nauczycieli kontraktowych, 
70 mianowanych i 128 dyplomowanych)

2074

środków unijnych pozyskały 
szkoły w latach 2010 – 2013

105

W rubryce „Gmina w liczbach” za pomocą cyfr, mówimy o różnych tematach związanych z gminą i pracą urzędu. W tym nu-
merze przedstawiamy dane dotyczące oświaty, piszemy o kosztach 

związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w gminie Pawłowice.

47
uczniów i przedszkolaków ko-
rzysta z obiadów na stołówkach 1036

tablic interaktywnych i 198 kom-
puterów znajduje się w szkołach 

1mln
440 
tys. zł

wynosi liczba oddziałów (klas) we 
wszystkich szkołach

Komentarz
Sabina Bartecka 

- redaktor „Racji Gminnych”

34,8
proc.

budżetu przeznacza gmina 
na zadania oświatowe

208 tys.

8,5 tys. zł

wynosi średni roczny koszt utrzymania 
1 klasy w szkołach, nie licząc wydatków 
remontowych 

Jaka jest kondycja oświaty w gminie Paw-
łowice? Jak wygląda stan szkół i przedszkoli 
zarządzonych przez gminę? Moja pierwsza 
myśl: pawłowicka oświata ma się dobrze. 

Skąd ta pozytywna opinia? Gołym okiem 
widać pozytywne efekty pracy samorządu 
oraz poszczególnych dyrektorów. W ciągu 

ostatnich lat wszystkie szkoły i przedszkola przeszły kapitalny 
remont. Na oświacie się nie oszczędza, przeznaczając znaczną 
część budżetu na funkcjonowanie placówek oraz inwestycje. 
Każdego roku w placówkach oświatowych przeprowadzane są 
jakieś modernizacje. W tym roku czeka nas termomodernizacja 
SP Pielgrzymowice, remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 
1 w Pawłowicach, budowa boiska przy SP Warszowice. Dwa 
przedszkola wzbogacą się o nowoczesne i kolorowe place zabaw. 

Każda szkoła (oprócz Warszowic, ale wkrótce się to zmieni) ma 
nowoczesne boisko umożliwiające grę w różne dyscypliny sportu. 
Szkoły są dobrze wyposażone, mają tablice interaktywne, pracownie 
komputerowe. Dyrektorzy coraz częściej sięgają po środki zewnętrzne, 
już połowa szkół i jedno przedszkole współpracują z placówkami za-
granicznymi i angażują się w projekty unijne.     

Większość szkół może się pochwalić sukcesami swoich uczniów  
w konkursach na poziomie powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogól-
nopolskim. Szkoły mają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dyrektorzy 
szkół, szczególnie gimnazjalnych, zauważają jednak, że problemem 
jest mała motywacja uczniów i niewykorzystywanie przez nich oferty 
zajęć pozalekcyjnych.

W naszej gminie jest 14 jednostek oświatowych (są to przedszkola, 
szkoły podstawowe, zespoły szkolno – przedszkolne, gimnazja, ZSO  
i GZO, działają też 4 niepubliczne przedszkola). We wszystkich szkołach 
jest 95 oddziałów (klas), a średni roczny koszt utrzymania jednego od-
działu wynosi ponad 208 tys. zł. Przeznaczane przez samorząd kwoty 
są imponujące, bo stanowią prawie 35 proc. budżetu.  Bilans wydatków 
na funkcjonowanie szkół i przedszkoli wypada więc bardzo dobrze. 

95

Czym jest dla nas samorządność?

uczniów liczy przeciętny oddział

rocznie dopłaca gmina do 
każdego dziecka w przedszkolu

22

Beata Wala
sołtys Krzyżowic, członkini 

Stowarzyszenia „Aktywne ko-
biety na rzecz rozwoju wsi”

S a m o r z ą d n o ś ć 
oznacza dla mnie za-
angażowanie w życie 
publiczne, członko-
stwo w organizacjach, 
zrzeszanie się w celu 
rozwiązywania okre-

ślonych problemów społecznych. Samo-
rządność zakłada, że grupy społeczne same 
decydują o sobie. Dlatego m.in. założyliśmy 
w Krzyżowicach stowarzyszenie. Chcemy 
mieć wpływ na to, co dzieje się w sołectwie 
i inicjować działania.  

Andrzej Wowra 
zastępca dyrektora  

ZSO Pawłowice
Moim zdaniem sa-

morządność daje miesz-
kańcom możliwość 
aktywnego działania 
w swoim środowisku, 
umożliwia współde-
cydowanie o własnych 

sprawach, wyznaczanie sobie lub grupie 
celów i zadań do zrealizowania. Dzięki idei 
samorządności można uaktywnić potencjał, 
jaki mają mieszkańcy danej społeczności, co 
z pewnością  przyczyni się do jej rozwoju. Sa-
morządność jest ważnym elementem budowy 
społeczeństwa obywatelskiego.

Dariusz Pawliczek
prezes UKS „Aquatica” 

Pawłowice
W samorządności 

objawia się demokra-
cja. Sami założyliśmy 
klub sportowy, wybra-
liśmy zarząd,  ogłosi-
liśmy nabór dzieci, co 
roku uczestniczymy 

w konkursach ogłaszanych przez gminę  
i staramy się o dofinansowanie. Zakładając 
klub sportowy w 2004 r., mieliśmy na celu 
dobro dzieci, rozwijanie ich umiejętności 
pływackich. Dziesięcioletnia nasza działal-
ność pokazuje, że aktywność społeczna jest 
potrzebna i wpływa na życie mieszkańców. 

Franciszek Dziendziel
przewodniczący Rady 

Gminy Pawłowice 
Prawdziwą s i ł ę 

gminy stanowi zaanga-
żowanie mieszkańców  
w lokalne przedsięwzię-
cia o charakterze spo-
łecznym oraz obywatel-
ska odpowiedzialność. 

Niezwykle ważne jest budowanie lokalnej 
wspólnoty i solidna integracja mieszkańców. 
Dzięki większej aktywności członków orga-
nizacji pozarządowych wzrasta możliwość 
bezpośredniego wpływu na poprawę jakości 
życia mieszkańców naszej gminy oraz jej 
rozwój społeczno – gospodarczy.

Barbara Krupka
Członkini Samorządu Uczniow-

skiego ZSP Krzyżowice
 Samorządność 

jest dla nas oka-
zją, aby osobiście 
z a a n g a ż o w a ć 
się w życie szko-
ły, uczestniczyć  
w rozwiązywaniu 
problemów, po-

znać nasze prawa jako ucznia. Wybory 
samorządu uczniowskiego przybliżają 
nam atmosferę prawdziwych wyborów 
i są okazją do przećwiczenia umiejęt-
ności korzystania z kart wyborczych 
i urny.

W szkołach znajduje się 47 tablic interaktywnych. Nowoczesny plac zabaw przy szkole w Pielgrzymowicach.

Przedszkolaki z Warszowic chętnie zjadają posiłki  
przygotowywane przez kucharki. Nowoczesna pracownia w SP - 1 w Pawłowicach.

zdj. bs
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18 stycznia tego roku weszła  
w życie nowa ustawa o zmianie 
ustawy o systemie oświaty. Nowe 
przepisy stanowią, że pierwszym  
i podstawowym kryterium podczas 
rekrutacji, jest zamieszkanie dziecka 
na terenie danej gminy. 

Jeżeli liczba kandydatów do pla-
cówki będzie większa, niż ilość dostęp-
nych miejsc, przedszkola rozpoczną 
procesy rekrutacyjne. Z rekrutacji 
wyłączone są dzieci 5- i 6-letnie, które 
objęte są obowiązkowym wycho-
waniem przedszkolnym. Natomiast 
młodsze dzieci, które już chodziły do 
przedszkola, mają zapewnione miejsce 
w placówce, pod warunkiem, że rodzi-
ce do 17 marca złożą deklarację o kon-
tynuowaniu edukacji w przedszkolu. 
Wyjątkiem jest sytuacja, w której 
rodzic chce posłać 3- lub 4-latka do 
innego przedszkola, wtedy obowiązuje 
go procedura rekrutacyjna.    

Podczas rekrutacji w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane dzieci, 
których rodziny potrzebują wsparcia 
ze strony państwa: 

- dzieci niepełnosprawne, 
- dzieci rodzica, bądź rodziców  

z orzeczoną niepełnosprawnością, 

Nabór do przedszkoli 
na nowych zasadach

Rekrutacja do 
przedszkoli na rok 
2014/2015. Sprawdź 

nowe zasady.

- dzieci z niepełnosprawnym rodzeń-
stwem, 

- z rodzin wielodzietnych (min.  
3 dzieci) 

- z rodzin zastępczych, bądź wy-
chowywanych przez samotnego 
rodzica.

W drugim etapie rekrutacji, który 
rozpocznie się z chwilą nieprzyjęcia 
wszystkich dzieci lub kiedy kilko-
ro dzieci uzyska taką samą liczbę 
punktów, decydować będą kryteria 
ustalone przez gminę. Pierwszeństwo 
będą miały dzieci aktywnie zawodowo 
rodziców, bądź rodzica. O przyjęciu 
decydować będzie również korzysta-
nie z pomocy OPS, punkty można 
zdobyć również za kontynuowanie 
edukacji przedszkolnej przez rodzeń-
stwo dziecka ubiegającego się o miejsce  
w przedszkolu.  

Rekrutacja rozpocznie się 24 marca. 
Dla przedszkolaków przygotowano 
575 miejsc w przedszkolach publicz-
nych, 130 miejsc w placówkach nie-
publicznych oraz 30 w niepublicznym 
przedszkolu prowadzonym przez 
Siostry Służebniczki. Od września 
ochronka będzie bowiem miała status 
placówki niepublicznej. bs   

Asystent rodziny,  
jej przyjaciel i doradca 

Jest przyjacielem rodziny z problemami, a nie typowym urzędnikiem. Nowe prawo zobowią-
zuje samorządy do zatrudniania asystentów rodziny. W naszej gminie jest jeden asystent 
rodziny. Funkcję tę pełni Justyna Malec. Została zatrudniona w maju ubiegłego roku.   

W Warszowicach
powstało nowe 
stowarzyszenie

Prezesem stowarzy-
szenia został Marian 
Bęben, przez wiele lat 
zastępca wójta gminy. 
Ma ambitne plany.

34 emerytów i rencistów Warszo-
wic założyło własne stowarzysze-
nie. Tyle osób przybyło na zebranie 
założycielskie, które odbyło się 10 
października. Nowa warszowicka or-
ganizacja przyjęła nazwę: Stowarzy-
szenie emerytów i rencistów sołectwa 
Warszowic i liczy obecnie ponad 50 
członków. 

Prezesem został Marian Bęben,  
w skład zarządu weszli natomiast: 
Henryk Harazin (zastępca), Alicja 
Wziętek (skarbnik), Elżbieta Łakota 
(sekretarz), Andrzej Szaweł (członek).

Stowarzyszenie zostało już zareje-
strowane w sądzie, a 30 stycznia jego 
członkowie ustalili plan pracy na 2014 
rok. – Chcemy organizować  wycieczki, 
imprezy integracyjne i ogniska, aby wiek 
dojrzały nie był czasem smutku, ale miłą 
rozrywką. Tym bardziej, że osób star-
szych z roku na rok przybywa – mówi 
Marian Bęben. – Planujemy wydać swój 
śpiewnik z pieśniami biesiadnymi.  

Stowarzyszenie jest organizacją 
działającą na rzecz seniorów war-
szowickich i jest oparte na pracy 

- Kim jest asystent rodziny?

- To osoba, która wspiera rodzinę, 
kiedy ta ma poważne problemy. Jest jej 
przyjacielem. Nie jest urzędnikiem. Asy-
stent nie siedzi za biurkiem, spędza czas 
z rodziną w ich domach. 

- W jaki sposób asystent może  
pomóc rodzinie?  

- Jego rolą jest praca u podstaw. Cza-
sami trzeba podpowiedzieć, jak gospoda-
rować pieniędzmi, żeby wystarczyło do 
końca miesiąca; przekonywać, że trzeba 
płacić czynsz i gotować dzieciom obia-
dy. Pomagam pisać urzędnicze pisma, 
podania o pracę. Jestem też w stałym 
kontakcie ze szkołami dzieci. Moja rola 
polega na tym, aby dzieci nie trafiły np. 
do placówek opiekuńczo-wychowawczych 
czy rodzin zastępczych. Udzielam też 

porad wychowawczych. Obecnie mam 
pod opieką 14 rodzin. 

- Czy to rodzina zwraca się  
o przyznanie jej asystenta?

- Procedura wygląda następująco: 
rodzinę powinien najpierw ktoś zgłosić 
do ośrodka pomocy społecznej. Najczęściej 
jest to pracownik socjalny lub kurator. 
Potem pracownik OPS przeprowadza  
w rodzinie wywiad. Dopiero po jego 
analizie może wnioskować do kierownika 
ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie 
asystenta rodzinnego.

- Jak często odwiedza Pani  
daną rodzinę?

- W zależności od sytuacji rodziny, 
najczęściej jest to jednak dwa razy w ty-
godniu. Pomoc asystenta nie ma narzuco-
nego limitu czasowego. Pracuje się wtedy, 

kiedy jest taka potrzeba i tak długo, jak 
długo rodzina przeżywa problemy. To 
jest praca od 8.00 do 20.00. Moja rola 
kończy się z chwilą, kiedy rodzina zrobi 
na tyle postępy, że zaczyna funkcjonować 
samodzielnie. 

- Czy w każdej gminie  
funkcjonuje asystent?

-  Asystent rodziny został wprowa-
dzony przez nową ustawę o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
W założeniu chodziło o stworzenie 
dodatkowej pomocy dla rodzin potrze-
bujących, kogoś kto będzie umiał zdobyć 
zaufanie pozostając jednocześnie profe-
sjonalistą. Zatrudnienie asystenta nie 
jest obligatoryjne, ale wkrótce ma się to 
zmienić, i każdy samorząd będzie musiał 
powołać asystenta. 

Rozmawiała Sabina Bartecka

społecznej swoich członków. - Celem 
naszym jest integracja osób niepra-
cujących zawodowo, wyciągnięcie ich  
z domów poprzez aktywne uczestnictwo 
w życiu sołectwa – dodaje, wymieniając 
propozycje wyjazdów. 

Stowarzyszenie chce zaprosić swo-
ich członków na wycieczkę do Bochni, 
kopalni Guido w Zabrzu oraz na 
trzydniową wycieczkę do Wrocławia 
i w okolice Karpacza. – Pomysłów jest 
dużo – przyznają członkowie stowa-
rzyszenia.

Warszowicka organizacja jest 
drugim stowarzyszeniem w Warszo-
wicach, ale pierwszym emeryckim  
w gminie Pawłowice. 

Sabina Bartecka

Gminny Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Krzyżowicach wystą-
pił z wnioskiem o zatwierdzenie no-
wych taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę oraz odbiór ścieków w gmi-
nie Pawłowice. Propozycja zakładu 
przyjęta przez radnych przewiduje 
wzrost opłat w większości taryfo-
wych grup odbiorców o 33 grosze 
brutto za każdy metr sześc. wody 
doprowadzonej do posesji czy zakła-
du. Przy czym opłata abonamentowa 
w większości pozostaje bez zmian. 

Nowe taryfy 
za wodę i ścieki

Były głównym tematem sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 lutego w Urzędzie Gminy.

Od 2011 roku ceny wody i ście-
ków pozostawały w naszej gminie 
na stałym, niezmiennym poziomie. 
- Zakład poprzez poczynione oszczędno-
ści, walkę z wyciekami wody, systema-
tyczną wymianę wodomierzy, zmianę 
dostawcy energii mógł przez blisko trzy 
lata utrzymać stałe ceny – mówi To-
masz Herok, dyrektor GZWiK. 

Tegoroczna podwyżka jest podyk-
towana ponoszeniem przez zakład 
dodatkowych opłat w związku ze 
zmieniającymi się przepisami. Nato-

miast opłaty za kanalizację pozostają 
bez zmian. Z wyższymi opłatami 
muszą liczyć się jedynie zakłady 
zlokalizowane na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Nowe taryfy będą obowiązywać 
od 1 kwietnia 2014 roku do 31 
marca 2015 roku. Zgodnie z nimi, 
za wodę zapłacimy 4,48 zł, za ścieki 
4,43 zł (brutto). Taryfy, nawet po 
podwyżce, są jednymi z najniższych 
w rejonie. 

Sabina Bartecka
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Agnieszka Słomka – Płaszczyca,  
1 kwietnia 2011 r. podjęła jedną z naj-
ważniejszych decyzji w swoim życiu 
zawodowym. Zaryzykowała: wzięła 
kredyt i założyła firmę. I wcale nie był 
to primaaprilisowy żart. Na rynku 
funkcjonuje już prawie 3 lata. – Już 
na studiach zaczęłam pracę zawodo-
wą – opowiada. – Byłam zatrudniona  
w biurach w Żorach, Bielsku – Białej i Ja-
strzębiu – Zdroju, ale nadszedł czas, aby 

Młode i przebojowe pawłowiczanki

spróbować pracy na własny rachunek.   
W opinii młodej kobiety biznesu, 

choć bycie własnym szefem ma też 
minusy, plusy przeważają. - Robię to, 
co lubię. A jeśli takie działanie zaczyna 
dodatkowo przynosić zyski, jest sukces 
- dodaje.

Bycie własnym szefem to także 
ogromny atut w przypadku kobiety 
matki. - Pracując na etacie, syna wi-
dywałabym tylko wieczorami - mówi. 

– Prowadząc swoją firmę mam większą 
swobodę w ustaleniu grafiku zajęć. Do-
ceniam to zwłaszcza teraz, kiedy mam 
małe dziecko. Syn ma 10 miesięcy, od 
niedawna zaczął chodzić do żłobka. 
Kiedy był mniejszy, przeniosłam biuro 
do domu – cały czas byłam w kontakcie 
z dziewczynami czy to mailowo, czy 
telefonicznie.     

Dla młodej matki czas poświecony 
dziecku jest bardzo ważny. – Wcze-

do żłobka, a pani Magda pracuje na 
pół etatu. Z sukcesem udaje się jej łą-
czyć opiekę nad dzieckiem z pracą za-
wodową. Jest szczęśliwa i spełniona.   

Kolejna nasza bohaterka to Rok-
sana Dylewska. Do pawłowickiego 
biura trafiła przez Urząd Pracy.  
– Najpierw byłam na stażu, a teraz mam 
już etat. Wcześniej próbowałam swoich 
sił za granicą. Pracowałam w Irlandii, 
ale wróciłam do Polski, bo bardzo tęsk-
niłam za rodziną.

Beata Biesaga też ma za sobą epizod 
związany  z pracą za granicą. Jej mąż 
pracuje w Holandii, więc próbowała 
tam ułożyć sobie życie, ale nie czuła 
się za granicą u siebie. Wróciła do 
Polski. – Mąż nadal pracuje w Holandii, 
ale spotykamy się co kilka tygodni – opo-
wiada. – Dajemy radę. 

Najmłodsza stażem w pawłowic-
kim biurze jest Karolina Szczepan-
kiewicz. – Zawsze marzyłam o pracy 
w policji lub w służbach mundurowych 
– opowiada. – Ukończyłam studia  
z bezpieczeństwa wewnętrznego i sta-
rałam się o przyjęcie do pracy w policji. 
Niestety nie udało się, za to mąż dostał 
się do straży pożarnej. Od niedawna 
pracuję w biurze nieruchomości. Cieszę 
się, że trafiłam na takie miejsce. 

Jak wygląda praca w babskim 
gronie. – Fajnie. Tworzymy zgraną 
ekipę – odpowiada zgodnie cała piąt-
ka. – Tylko jak klient wchodzi do biura, 
czuje się nieco zdezorientowany, patrzy 
na nas i nie wie, do której z nas podejść.  
Ale i tak najwięcej zamieszania robi 
Alex, nasz pupil, a klientom mówimy: 
do wyboru do koloru. 

Sabina Bartecka

śniej pracowałam w branży ubezpie-
czeniowej w Katowicach. Nie było mnie  
w domu od 7.00 do 18.00. Kiedy uro-
dziłam dziecko, dojazdy zaczęły mnie 
męczyć, miałam poczucie, że marnuję 
czas, który mogłabym spędzić z córką. Te 
2 godziny poświęcone na dojazd, to była 
wieczność – mówi Magdalena Gierek. 
– Kiedy córka zaczęła chorować, pomy-
ślałam, że czas na urlop wychowawczy. 

Dziś jej córka ma 2,5 latka. Chodzi 

Dziś Małgorzata Fusik ma za sobą 
kilkadziesiąt wejść do wody, tylko  
w poprzednim sezonie odbyła 46 ką-
pieli z morsami. Jej przygoda z mor-
sowaniem zaczęła się od wycieczek 
organizowanych przez gminne koło 
PTTK. To podczas wypraw w góry 
poznała pasjonatów morsowania  
z Jastrzębia – Zdroju. Najpierw spró-
bował mąż, kilka dni później pierwszą 
kąpiel zaliczyła ona. - Kiedy na dworze 
zimno, najtrudniejszy jest pierwszy krok 
– zwykłe wyjście z domu – mówi na-
sza bohaterka. - W zaciszu domowym 
wszystko wydaje się lepszym pomysłem 
niż zimowe pływanie w rzece czy morzu. 
Tak myśli się jednak tylko do pierwszej 
kąpieli. Później chce się więcej i częściej.

8 minut w Bałtyku
Gdzie pani Małgosia morsuje?  

Lodowata przyjemność, 
czyli jak Małgorzata Fusik 
została morsem!

W Ochabach, Wiśle, na kąpielisku  
w Jastrzębiu - Zdroju, ale też  
w Bałtyku. Uczestniczyła już w 
dwóch Międzynarodowych Zlotach 
Morsów w Mielnie. Ostatni odbył się 
16 lutego. W niedzielne popołudnie 
do Bałtyku weszło 1736 zwolenni-
ków zimnych kąpieli. W morskich 
wodach pławili się długo, bo - jak na 
morsowanie - było ciepło. – Pobiłam 
swój rekord. W morzu spędziłam 8 mi-
nut, w tym 5 minut za jednym razem 
– opowiada mieszkanka Golasowic. 
– Było wyjątkowo ciepło. Temperatura 
powietrza miała 9 stopni, a wody około 
2 stopni. 

Zlot ma wyjątkową oprawę. Tra-
dycyjnie kulminacją wydarzeń jest 
kolorowa parada, wspólna rozgrzew-
ka na plaży i kąpiel w morzu w samo 

południe. W tym roku paradę prowa-
dziły Szare Morsy. Jest to stowarzy-
szenie z Jastrzębia – Zdroju, której 
Małgorzata Fusik jest członkiem. Do 
grupy należy 11 mieszkańców naszej 
gminy. W czasie zlotu w Mielnie 
nasze morsy szły na czele 95 grup 
z ponad 200 różnych miejscowości. 
Prowadzenie parady było nagrodą  
w konkursie sprawnościowym.

W tym roku pogoda w Mielnie nie 
była typowo morsowa. Jak mówi 
Małgorzata Fusik: - Prawdziwe mor-
sowanie jest wtedy, kiedy trzyma mróz, 
a woda jest skuta lodem. Aż czuje się 
igiełki na nogach. 

Jakie są korzyści  
z morsowania? 

– Jest ich wiele. Przede wszystkim 
jest to zahartowanie ciała i zwiększe-

nie odporności organizmu na choroby 
zimowe. Od 2 lat nie choruję. A kiedyś 
łapała mnie angina i zapalenie krtani. 
Bycie morsem skutkuje również do-
brym humorem. Mamy swoje zwyczaje  
i spotkania. Do wody często wchodzimy  
w wesołych przebraniach. 

Czy każdy może 
zostać morsem?

Aby zostać morsem nie trzeba się 
wcześniej przygotowywać, wymaga-
ne jest jedynie przeciętnie dobre zdro-
wie. Barierą jest jedynie strach przed 
nieznanym. Pierwszy raz może wejść 
do zimnej wody praktycznie każda 
osoba, której towarzyszyć będzie 

doświadczony mors pokazujący, jak 
należy przygotować się bezpośrednio 
przed kąpielą i zachowywać w trak-
cie niej. Należy pamiętać, że przed 
zanurzeniem się w zimnej wodzie 
trzeba się najpierw rozgrzać poprzez 
intensywny ruch.

Szare Morsy z Jastrzębia – Zdroju 
spotykają się w poniedziałki i czwart-
ki na kąpielisku „Zdrój” w Jastrzębiu. 
Wejście do wody jest o 15.30. Każdy 
potencjalny mors, który chciałby 
spróbować, jak to jest zanurzyć się  
w lodowatej wodzie, jest mile wi-
dziany.

Sabina Bartecka

Jaka jest młoda mieszkanka Pawłowic? Namalowaliśmy jej portret, biorąc pod lupę Biuro Nieruchomo-
ści AS. Jest to chyba jedyna firma w naszej gminie, w której pracują tylko pawłowiczanki. Jest ich 
pięć, a średnia wieku wynosi nieco powyżej 20 lat. Poznajmy przedsiębiorcze mieszkanki naszej gminy.

Nie przepada za zimną wodą, a mimo to w listopadzie 2012 
roku po raz pierwszy zanurzyła się w lodowatej wodzie Wisły 
pod Baranią Górą. Woda miała zaledwie kilka stopni Celsjusza. 

Od lewej: Karolina 
Szczepankiewicz, Mag-
dalena Gierek, Agniesz-
ka Słomka - Płaszczyca, 

Roksana Dylewska, 
Beata Biesaga.

Szare Morsy na plaży w Mielnie z nagrodą za I miejsce w konkursie sprawnościowym, 
organizowanym w ramach międzynarodowego zlotu.

Do Bałtyku weszło ponad 1700 zwolenników zimnych kąpieli.
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Z ŻYCIA GMINY

Bartłomiej Chałupka z Golasowic, syn Marty i Dawida, ur. 2 stycznia

Martyna Skrobol z Pielgrzymowic, córka Agnieszki i Piotra, ur. 14 stycznia

Jakub Muranowski z Pawłowic, syn Agaty i Kamila, ur. 25 stycznia 

Kamila Fizia z Pielgrzymowic, córka Magdaleny i Rafała, ur. 31 stycznia 

Kajetan Gałuszka z Pawłowic, syn Justyny i Mateusza, ur. 3 lutego

NASI NAJMŁODSI

W tym roku odbyła się ona 6 lu-
tego. Dzieci zaprezentowały legendę 
o utopcach, były wiersze i piosenki, 
pokaz mody, hity muzyczne i ży-
wiołowe tańce. Po części artystycznej 
przyszedł czas na wręczenie gościom 

Hity muzyczne 
w Krzyżowicach

własnoręcznie przygotowanych upo-
minków, a dzięki pomocy rodziców 
wszystkie babcie i dziadkowie zostały 
ugoszczone pysznym ciastem i kawą. 
Jak zawsze, było wesoło, sympatycz-
nie i bardzo rodzinnie. bs

7 lutego, w auli Szkoły Podsta-
wowej w Pielgrzymowicach, zasiedli 
wyjątkowi goście – babcie i dziad-
kowie uczniów klasy II. Na scenie 
pojawili się drugoklasiści – główni 
gospodarze spotkania, prezentując 
swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne. Słowami wierszy i pięknie 

Nawrócenie wnuczki
Taki tytuł miała zabawna inscenizacja przygoto-
wana przez piątoklasistów. Były jeszcze papierowe 
korale dla babć i filcowe breloczki dla dziadków. 

zaśpiewanych piosenek przekazali 
ukochanym babciom i dziadkom to, 
co najcenniejsze - wyrazy szacunku 
i wielkiej, bezinteresownej miłości. Na 
koniec wręczyli przygotowane przez 
siebie laurki oraz prezenty: babciom 
- papierowe korale, a dziadkom - fil-
cowe breloczki. bs

18 lutego odbyło się kolejne 
spotkanie Klubu Czytelnika, pod-
czas którego uczestniczki mogły 
dowiedzieć się wielu ciekawych 
informacji o tym jak dbać o swo-
ją urodę i dobierać odpowiednie 
kosmetyki, by w kilka minut 
wykonać perfekcyjny makijaż. 
Pretekstem do spotkania było 
coraz większe zainteresowanie 
książkami o takiej tematyce 
dostępnymi w bibliotece m.in. 
„Max Factor - człowiek, który 
dał kobiecie nową twarz”, „Zrób 
mnie młodszą, zrób mnie pięk-
ną”. Gościem specjalnym była 
wizażystka Katarzyna Pokońska 
(Strefa Urody Prestige), która 
w bardzo profesjonalny sposób 
wyjaśniła słuchaczkom tajniki 
kosmetycznego świata oraz 
zaprezentowała podstawowe 
zasady pięknego makijażu.

Książki  jej autorstwa to m.in.: 
„Kaktus, dobry pies”, „W Zielonej Do-
linie”, „Dżok, legenda o psiej wierności” 
i „Baltic-pies, który płynął na krze”. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
słuchały opowiadań pisarki, w których 

Uroczystość organizowana z okazji Dnia Babci  
i Dziadka ma w Krzyżowicach wyjątkowy charakter. 
Szkoła jako jedna z nielicznych przygotowuje występ  
z udziałem wszystkich klas. Impreza organizowana jest  
w Domu Ludowym, który w tym dniu pęka w szwach. 

W bibliotece 
o urodzie i nie tylko

Uczestniczki Klubu Czytelnika tym razem dowiedziały się 
jak zadbać o swoją urodę i wykonać perfekcyjny makijaż. 

Pisarka, dziennikarka 
i tłumaczka

losy bohaterów związane są ze Szwe-
cją, traktowaną przez autorkę prawie 
jak drugi dom. Dużym powodzeniem 
cieszą się też książki tłumaczone przez 
pisarkę z języka szwedzkiego, najpopu-
larniejsza jest seria „Biuro Detektywi-

styczne Lassego i Mai”. Pani Barbara 
znalazła czas, żeby odpowiedzieć na 
pytania oraz podpisać książki. Trudno 
było zakończyć przemiłe spotkanie 
i wszyscy mają nadzieję, że autorka 
wkrótce odwiedzi naszą gminę.

21 lutego, dwie pawłowickie biblioteki odwiedziła pisarka 
dla dzieci i młodzieży, dziennikarka Radia Kraków oraz tłumaczka, 
Barbara Gawryluk. Autorka często opisuje prawdziwe historie, 
z którymi zetknęła się podczas swojej pracy dziennikarskiej. 

12 lutego, licznie zgromadzeni 
goście mieli okazję zobaczyć na żywo 
występy swoich utalentowanych 
wnucząt, przygotowane pod okiem 
Barbary Dybał, Doroty Klos oraz Bar-

Utalentowane wnuczęta, 
wzruszeni dziadkowie 

bary Bodio. To był dzień pełen wzru-
szeń, a babcie i dziadkowie oglądając 
występy swoich pociech czuli dumę 
i radość. Niejednej babci zakręciła się 
też łezka w oku. bs 

Dzień Babci i Dziadka organizowany  
w Szkole Podstawowej w Warszowicach ma 
charakter spotkania międzypokoleniowego. 

Dzień Babci i Dziadka

Spotkania pozwalają rozwijać 
ciekawość świata dziecka poprzez 
przeprowadzanie badań oraz eks-
perymentów naukowych.

Zajęc ia będą s ię  odbywać  
w każdy czwartek od 6 do 27 marca,  
w godz. 15.30 do 16.30.

Informacje i zapisy GBP filia 
Osiedle: tel. 32 4722266 (liczba 
uczestników ograniczona).

Zajęcia są bezpłatne.

Mali 
badacze
Gminna Biblioteka Publiczna 
filia Osiedle zaprasza dzieci 
w wieku 6 - 7 lat na cykl 
spotkań „Mali badacze”.

Zapisy wraz z wpłatą 40 zł od osoby przyjmuje Alicja Wziętek oraz sołtys 
Andrzej Szaweł w każdy poniedziałek podczas dyżuru w OSP w terminie do 
2 marca. Zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Pawłowice.

Wyjazd na musical
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Sołectwa 
Warszowic organizuje wyjazd do Teatru Muzycznego  
w Gliwicach na musical w dwóch aktach „Dźwięki mu-
zyki”. Wyjazd odbędzie się 10 kwietnia o godz.18. 30.
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KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do biura 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12 (Willa Reitzensteinów), tel. 32 47 22 570

Dzień Kobiet w naszej gminie
Golasowice – 1 marca o 18.00 w OSP

KGW w Golasowicach oraz GOK Pawłowice organizują 
coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W programie: 
ciepły poczęstunek, zabawa z zespołem PRIMA oraz inne 
atrakcje. Informacje i zapisy pod nr tel. 503 301 304. 

Warszowice – 1 marca o 18.00 w Domu Strażaka
Imprezę dla pań organizują Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic 

oraz GOK Pawłowice. Panie bawić będzie Bogdan Musiolik. Szczegółowe 
informacje: tel. 505 609 082. 

Krzyżowice – 2 marca o 16.00 w Domu Ludowym
Stowarzyszenie Aktywne kobiety na rzecz rozwoju wsi zaprasza na 

spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W programie: występy artystyczne i poczę-
stunek. Bilety do nabycia u Teresy Wawrzyczek – tel. 795765043, Bernadety 
Szymury – tel. 32 4723710 oraz w ZSP Krzyżowice - 32 4723715.

Pawłowice – 2 marca o 17.00 
w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Serdecznie zapraszamy Panie do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. 
Tegoroczna impreza odbędzie się pod hasłem „Szejking party”. Będziemy 
bawić się przy energetycznej muzyce i kosztować bajecznie kolorowych 
napojów. Mile widziane barwne stroje. Bilety do nabycia w biurze DKO. 

Pawłowice - 8 marca o 16.00 w willi Reitzensteinów
Zarząd Koła Emerytów nr 5 w Pawłowicach zaprasza na spotkanie  

z okazji Dnia Kobiet. Zapisy 2 marca od 10.00 - 12.00 w GOK Pawłowice.
Warszowice - 8 marca o 15.00 w Domu Strażaka

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Warszowic. Atrakcją będzie 
występ zespołu Margo i młodzieży z grupy musicalowej eM. Informacje  
i zapisy: tel. 605 052 259.

Dla miłośników gier planszowych
8 marca, godz. 14.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Miłośnicy gier planszowych i bitewnych kolejny raz spotkają się  
w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Zapraszamy. Więcej informacji 
na: www.gildia.aleatha.pl.

Szachowe Grand Prix
8 marca, godz. 9.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Ligę Szachową, czyli Szachowe Grand Prix, GOK rozegra już po raz 
dziesiąty. W cyklu odbędzie się 6 turniejów, po każdym z nich na stronie 
internetowej GOK znajdą się wyniki i aktualna punktacja uczestników. 
Pierwszy turniej rozpocznie się 8 marca o godzinie 9.00 w sali Domu Kul-
tury w Pawłowicach Osiedlu. Aby wziąć udział w imprezie, należy zapisać 
się przed rozpoczęciem turnieju. Więcej na: www.gokpawlowice.hg.pl.

Wernisaż prac w willi
13 marca, godz.18.00, willa Reitzensteinów 

W ramach warsztatów plastycznych dla dorosłych EDU-S, Gminny 
Ośrodek Kultury organizuje wernisaż prac powstałych podczas semestru. 
Malarstwo akrylowe i olejne będzie można podziwiać na I piętrze willi Re-
itzensteinów od 13 marca do końca maja. 

Teatrzyk dla dzieci 
21 marca, godz. 17.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Królewna Lukrecja doprowadza cały dwór do łez swoim zachowaniem. 
Niczym się nie cieszy, nic ją nie interesuje, a jedyną jej rozrywką są kompu-
terowe gry. Oczywiście nie ma także cierpliwości do nauki, bo ta jest zbyt 
nudna. Na ratunek do królestwa przybędą dawno zapomniane wróżki. Czy 
uda im się zmienić Lukrecję w miłą dziewczynkę? Zobaczcie sami. Bilety dla 
dorosłych do nabycia przed spektaklem, dzieci - wstęp wolny.

Premiera spektaklu „Nieznośna Królewna”
22 marca, godz. 17.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Zapraszamy rodziców oraz koleżanki i kolegów młodych aktorów na 
specjalny premierowy pokaz przedstawienia pt. „Nieznośna Królewna”  
w wykonaniu grupy teatralnej GOK „Mała Fanaberia”. Po występie odbędzie 
się spotkanie z aktorami i twórcami spektaklu. Spektakl zostanie również 
zaprezentowany dzień wcześniej, w ramach teatrzyków dla dzieci (patrz 
wyżej). 

Konkurs wiedzy o gminie Pawłowice
27 marca, godz. 9.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
zapraszamy do udziału w XVI edycji Konkursu Wiedzy o Gminie Pawłowi-
ce. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin i karta 
zgłoszenia na: www.gokpawlowice.hg.pl.

XX Gminny Indywidualny 
Turniej Szachowy Dzieci 

29 marca, godz. 9.00, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu
Zapraszamy młodych miłośników szachów na spotkanie, które wyłoni 

najlepszych graczy do lat 13. Zapisy przed turniejem. Uwaga! Chętni do 
udziału muszą mieć przy sobie ważne legitymacje szkolne. Regulamin 
turnieju dostępny na stronie www.gokpawlowice.hg.pl. Informacji udziela 
także instruktor Marek Kobiela, tel. 787152536.

Od wakacji ubiegłego roku siedziba 
Gminnego Ośrodka Kultury w Paw-
łowicach znajduje się w wilii Reitzen-
steinów. Około kilometr od rynku. 
To żywe i kolorowe  miejsce. Słychać 
śpiew uczestników zajęć wokalnych, 
dyskusje nad obrazem, który powstał 
podczas warsztatów plastycznych, 
słówka wypowiadane w języku 
angielskim i niemieckim przez doro-
słych studentów pobierających nauki  
w ramach Edukacji Seniorów czy 
utwory gospel w wykonaniu chóru 
Animato. Podobnie jest w Osiedlo-
wym Domu Kultury. Tam maluszki 
uczą się angielskich rymowanek 
(Playing English), dzieci i młodzież 
rozwijają się twórczo, rysują, lepią 
z gliny „Jak prawdziwi artyści”, 
tam też słychać dźwięki pianina 
w wykonaniu słuchaczy Ogniska 
Muzycznego, a kilkulatki wraz  
z rodzicami „Odkrywają świat”. 
Dzieci uczestniczą w zajęciach sza-
chowych oraz poznają magiczny 
świat teatru i muzyki. W Gminnym 
Centrum Informacji utworzonym 
przez GOK po internecie surfują starsi 
mieszkańcy gminy. 

Wszak Gminny Ośrodek Kultury 
tętni życiem. A jego tętno przyspiesza 
coraz bardziej, bowiem atrakcyjna 
oferta przyciąga młodzież, dzieci  
i osoby dorosłe z całej gminy. Jed-
nak GOK na tym nie poprzestaje.  
W ostatnim czasie duży nacisk kładzio-
ny jest na seniorów i zajęcia dla osób  
w dorosłym wieku oraz na działal-
ność wolontariacką czy nowe grupy 
teatralne. Zajęcia dają zdolnej, paw-
łowickiej młodzieży szansę na rozwój 

Dom kultury 
każdemu po 
drodze

talentów, a osobom dorosłym na na-
ukę w gronie rówieśników i realizo-
wanie marzeń o tworzeniu obrazów, 
obsłudze komputera czy sprawne 
posługiwanie się językami obcymi.  

aktywnie na zajęciach, ale również  
w czasie pleneru malarskiego, który od-
był się w willi. Sympatyczna atmosfera 
sprzyjała pracy. Z kolei grupy dziecięce 
i młodzieżowe uczestniczyły w wielu 
różnych konkursach.  Coraz więcej osób 
interesuje się sztuką współczesną, ale 
najbardziej cieszy mnie to, że sztuka 
plastyczna zaczyna się odradzać,  
a dzieci zaczęły zamieniać tablety na 
kartkę i farby.

Dla instruktorki teatralnej, Ewy 
Sikory, zburzenie domu kultury 
oznaczało utratę sceny. – Ze względu 
na brak sceny estradowej skupiliśmy 
się na małych formach teatralnych. 
Staramy się dostosować do obecnych 
warunków, na szczęście utrudnione 
warunki nie wpłynęły na frekwencję na 
zajęciach. Ostatni duży spektakl, który 
zrealizowaliśmy, to „Burza w Teatrze 
Gogo”. Z wielkim utęsknieniem czeka-
my na nową scenę, która zapewni nam 
profesjonalne warunki do wystawiania 
sztuk teatralnych. – wyjaśnia.

Oferta GOK skierowana jest także 
do dorosłych mieszkańców. – To naj-
lepsi uczniowie – chwali Monika Janec-
ka, która prowadzi zajęcia z języka 
angielskiego. -  Pilni, zawsze przygoto-

W ciągu bieżącego roku artystyczne-
go 2013/2014 z oferty zajęć i warsz-
tatów, ogniska muzycznego i eduka-
cji seniorów korzysta blisko 350 osób, 
do tego dochodzi działalność zespołów 
folklorystycznych, chórów i grup 
teatralnych, w które angażuje się ok. 
250 osób. Prosty rachunek daje nam 
600 osób uczestniczących regularnie 
w życiu kulturalnym organizowa-
nym przez GOK.

- Ubiegły rok okazał się dla nas 
niezwykle twórczy – mówi Agnieszka 
Kornas – Wiśniewska, plastyczka. 
– Grupa dorosłych pracowała bardzo 

wani i otwarci na nowe wiadomości. Moi 
studenci wciąż mnie zaskakują.  

- Już nie tylko dzieci i młodzież, ale 
także dorośli przychodzą do pracowni 
plastycznej, aby oddawać się pasji two-
rzenia. Cieszę się, że tyle osób angażuje 
się w naszą działalność, tak prężnie 
działa grupa wolontariacka – dodaje 
Małgorzata Ferfecka, instruktorka 
plastyczna.

Działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury nie ogranicza się jednak do 
budynków zlokalizowanych w Paw-
łowicach. Widać ją dobrze w każdym 
zakątku naszej gminy. – Prowadzimy 
ścisłą współpracę ze stowarzyszeniami 
i innymi organizacjami w sołectwach, 
dzięki czemu możliwe jest zrealizowanie 
wielu udanych imprez – podkreśla Prze-
mysław Poloczek, dyrektor GOK Paw-
łowice. – Większość imprez odbywają-
cych się w sołectwach, organizowana 
jest przy naszym udziale. Wspomagamy 
również działalność zespołów i chórów.

Na wszystkich imprezach i na 
wszystkich zajęciach panuje ciepła 
rodzinna atmosfera, bo dobry dom 
kultury powinien zapraszać. Urzekać, 
otwierać na nowe pomysły. Dom kul-
tury powinien być zawsze po drodze. 

Sabina Bartecka

Mimo że fizycznie budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
już nie ma, bo na jego miejsce buduje się nowocze-
sne centrum kultury, to jego oferta zajęć przyciąga 
coraz więcej ludzi zainteresowanych sztuką, eduka-
cją i rozrywką. Jak to możliwe i jak prosperuje GOK  
w czasie wielkiej budowy? Sprawdzamy i informujemy.

Spektakl „Burza w 
Teatrze Gogo”

Uczestniczki pleneru malarskiego, który odbył się w czasie wakacji.

Premiera spektaklu „Pokój z zabawkami” w wykonaniu grupy „TRiA”.

Liczby dotyczące kultury 
przedstawimy w kolejnym 
wydaniu gazety w rubryce 

„Gmina w liczbach”. 

zdj. bs

zdj. bs

zdj. bs
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SPORT

Pierwszy turniej odbędzie się 8 mar-
ca o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu. Aby wziąć 
udział w imprezie, należy zapisać się 
przed rozpoczęciem turnieju. Terminy 
kolejnych spotkań: 5 kwietnia, 17 
maja, 13 września, 11 października, 
8 listopada.

Rusza szachowa liga

Informacji na temat turnieju udziela: 
Marek Kobiela, tel.787 152 536, e-mail: 
chessmarko@interia.pl.

Zachęcamy do udziału szczególnie 
młodzież i osoby dorosłe. Rozgrywki 
pozwolą wyłonić najlepszych i najbar-
dziej wytrwałych graczy i dadzą okazję 
do nawiązania szachowych kontaktów.

Puchar ligi PLF
23 marca, godz. 9.00, hala sportowa

Drużyny, które biorą udział w Pawłowickiej Lidze Futsalu, zmierzą się 

podczas turnieju o Puchar Ligi. Zapraszamy wszystkich sympatyków futsalu.

Trampkarze starsi 
najlepsi w Żorach

Gospodarzem zawodów był miej-
scowy MKS, który corocznie orga-
nizuje turniej o Puchar Prezydenta 
Miasta Żory. Doświadczenie zdobyte 
w Pszczynie zaprocentowało i zawod-
nicy z Pniówka ponownie stanęli na 
najwyższym miejscu podium, poka-
zując dobry futbol oraz wykazując 
się odpornością psychiczną w decy-
dujących momentach.

 - Kolejne zwycięstwo w turnieju 
halowym bardzo cieszy – przyznaje tre-
ner Arkadiusz Przybyła. - Zawodnicy 
zdobyli cenne doświadczenie, które na 
pewno będzie procentować w przyszłości. 

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Wiktor Krzewiński - autor  
8 bramek. 

Drużyna wystąpiła w składzie: 
Radosław Babisz, Kamil Dawid, Wik-
tor Krzewiński, Tymoteusz Lewan-
dowski, Przemysław Wadas , Dawid 
Antczak, Piotr Chmiel, Patryk Dawid, 
Filip Pośpiech, Kacper Szadkowski, 
Sebastian Pustelnik.

Nasi koszykarze dotąd nie przegrali 
żadnego meczu! Mają na swoim koncie 
1054:517 tzw. małych punktów.

W Śląskiej lidze grają m.in. dru-
żyny z Wodzisławia, Rudy Śląskiej, 

Wojan prowadzi

Żor, Gliwic i Zabrza. W sumie jest 
to 14 drużyn, reprezentujących duże 
miasta.

Naszym zawodnikom życzymy 
powodzenia i kolejnych zwycięstw.   

Od 14 do 16 lutego, na gliwickim 
lodowisku „Tafla” zmierzyły się naj-
lepsze zespoły chłopięce i dziewczęce, 
które zostały wyłonione w grudnio-
wych eliminacjach w Pawłowicach. 
Nasz gminny klub „KS Warszowice” 
reprezentowały dwie drużyny chło-
pięce w składzie KS I: Radosław Pisa-
rek, Adam Pauszek i Krzysztof Świą-
tek oraz KS II: Łukasz Radajewski, 
Aleksander Kolano i Łukasz Pacura. 

Pierwsza drużyna ma w swoim 
dorobku wszystkie kolory medali, 

Złoto i srebro 
dla naszych curlerów

jednak podczas mistrzostw chłopcy 
chcieli udowodnić, że stać ich na coś 
więcej niż ubiegłoroczny brąz. Druga 
drużyna zrobiła natomiast wielką 
niespodziankę samą kwalifikacją 
do  grupy finałowej, jako że miała  
w swych szeregach najmłodszych 
stażem zawodników. 

Drużyny warszowickie rozpoczęły 
rywalizację od rozegrania spotkania 
ze sobą. W tych zmaganiach starsi 
koledzy okazali się lepsi wygrywając 
8:1. W kolejnych meczach zawodnicy 
naszego klubu pewnie pokonali Gli-
wice i stoczyli pełen emocji pojedynek 
z Warszawą. Po nieudanym pierw-
szym endzie nasi sportowcy przegry-
wali z Warszawą trzema punktami.  
O wygranej decydował ostatni ka-
mień w dogrywce! Ostatecznie skoń-
czyło się jednak szczęśliwie i drużyna 
z Warszowic pokonała zawodników 
z Warszawy 5:4.

Losy naszej młodszej druży-
ny usłane były niespodziankami. 
Chłopcy gładko pokonali Warszawę  
i Gliwice. Zatem w finale mistrzostw 
spotkały się dwie nasze drużyny...!  
W siedmioletniej historii olimpiad 

prawdopodobnie zdarzyło się pierw-
szy raz, by finał rozegrały między 
sobą drużyny z tego samego klubu. 
Spotkanie finałowe znowu miało 
swoją dramaturgię i było bardzo 
wyrównane. Po raz kolejny – ostat-
ni kamień decydował o wygranej. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło się 
wynikiem 5:4 dla pierwszej drużyny.

Znakomite występy naszych ze-
społów to w dużej mierze zasługa tre-
nera – Damiana Hermana, który ma 
ogromne powody do zadowolenia. 
Pierwszy raz w historii mistrzostw, 
nasz klub zdobył I miejsce w kla-
syfikacji klubowej (51 punktów), 
pozostawiając w tyle takie potęgi, 
jak: CCC Warszawa (48 punktów) 
czy KŚ PŚ AZS Gliwice (35 punktów). 
Nie dość tego – drużyna dziewczę-
ca z Gliwic, w której znajdują się  
3 podopieczne naszego trenera, także 
nie zawiodła i również zdobyła złoty 
medal. - Początkiem marca czekają nas 
Mistrzostwa  Polski Juniorów. Miejmy 
nadzieję, że i na nich będzie głośno o 
naszym gminnym klubie – mówi trener.

Gratulujemy zawodnikom i trene-
rowi znakomitych wyników! 

Trener Damian Herman (po lewej) odbie-
ra puchar dla KS Warszowice za I miejsce 

w klasyfikacji klubowej. 

Drugi w tym roku turniej halowy naszych piłkarzy i dru-
gie mistrzostwo z rzędu. Tym razem trampkarze starsi 
GKS Pniówek’74 okazali się najlepsi w turnieju w Żorach. 

Ligę Szachową, czyli Szachowe Grand Prix już po raz dziesiąty 
organizuje GOK Pawłowice. W ramach cyklu zaplanowano 6 
turniejów, w każdym szachiści walczyć będą o cenne punkty. 

Takiego sukcesu w historii pawłowickiego curingu jeszcze 
nie było! W finałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych 
nasze dwa zespoły zdobyły tytuły mistrza i wicemistrza kraju.

W Śląskiej Lidze Koszykówki w sezonie 2013/2014 po 13. 
kolejkach UKS Wojan Pawłowice zajmuje pozycję lidera. 

zaprasza na
VII MISTRZOSTWA 

GMINY PAWŁOWICE 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

9 MARCA (NIEDZIELA), godz. 10.00
STACJA NARCIARSKA

„ZŁOTY GROŃ” - ISTEBNA

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: 
zawody@alpino.pl, oraz w kasach Gminnego 

Ośrodka Sportu do czwartku, 6 marca.
Dodatkowe informacje oraz regulamin zawodów 

dostępny na www.alpino.pl/pawlowice oraz pod nr 
tel. 605 429 125.

WPISOWE WYNOSI 30 zł – DLA WSZYSTKICH 
ZAWODNIKÓW DWUGODZINNY KARNET GRATIS.

W ZAWODACH MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO MIESZKAŃCY 

GMINY PAWŁOWICE!

Możliwy transport.

Zapisy przyjmowane są telefonicz-
nie pod numerem 505-487-509, po-
przez stronę internetową chessarbiter 
do 20 marca lub w dniu turnieju do 
godz. 9.20. Wpisowe wynosi: senio-

rzy – 20 zł, młodzież do lat 18 - 15zł, 
dzieci szkolne – 10 zł.

Przewidziano atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe, upominki, puchary, 
statuetki.

Szachy w 10 minut
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Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice zapra-
sza na Mistrzostwa Gminy w Szachach Szybkich  
10 - minutowych. Zawody odbędą się 22 marca  
o godz. 9.40 w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach.
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE 

KRONIKA 
POLICYJNA

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

Pijana matka opiekowała się córką
Pawłowiccy policjanci interweniowali w sprawie sprawowania opieki 

nad dzieckiem przez pijaną matkę. Kobieta „zajmowała” się córką mając  
w organizmie przeszło 3,5 promila alkoholu. 

O sytuacji poinformował policję kurator. Z przekazanych ustaleń wyni-
kało, że matka dziewczynki nie była w stanie sprawować właściwej opieki 
nad swoim dzieckiem. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 
u niej ponad 3,5 promila alkoholu we krwi ( 1,71 mg/l ). Podczas wizyty 
kuratorów w domu w Pielgrzymowicach przebywało jeszcze starsze ro-
dzeństwo w wieku od 13- 16 lat. Po powrocie ojca, cała czwórka trafiła pod 
jego opiekę. Natomiast, 36-letnia matka dzieci na izbę wytrzeźwień. Kobieta 
może się teraz spodziewać konsekwencji prawnych swojego postępowania. 
Dodatkowo, sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.

Za narażenie swojej najmłodszej pociechy na niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prawo przewiduje karę nawet 
5 lat pozbawienia wolności.

Myślał, że zamarza
60 – letni mężczyzna zadzwonił do swojego znajomego, informując go, 

że zdrętwiały mu nogi i nie jest w stanie wrócić do domu. Zdołał jedynie 
przekazać, że jest na swojej działce i wydaje mu się, że zamarza. Zaniepo-
kojony treścią rozmowy kolega natychmiast powiadomił o tym dyżurnego 
z pawłowickiego komisariatu. Było już późno, dochodziła 20.00, tempe-
ratura znacznie się obniżyła, a z potrzebującym pomocy mężczyzną nie 
było kontaktu. Dodatkowo, zgłaszający nie był w stanie dokładnie wskazać 
miejsca przebywania swojego kolegi. Z informacji wynikało jedynie, że może 
przebywać gdzieś na terenie ogródków działkowych w Pawłowicach. Mun-
durowi kilkakrotnie przeszli wskazany teren, jednak ze względu na szybko 
zapadający zmrok i zimową porę poszukiwania okazały się trudniejsze, 
niż zakładano na początku. Po przeszło godzinnych poszukiwaniach udało 
się odnaleźć pawłowiczanina w jednej z altanek. Okazało się, że mężczy-
zna od dłuższego czasu leczy się na różnego rodzaju schorzenia i uczucie 
zdrętwienia jego nóg miało z tym związek. Dzisiaj jest już bezpieczny pod 
opieką swojej rodziny.

Na podwójnym gazie przez osiedle
3 lutego, pszczyńscy policjanci kontrolowali stan kierowców w ramach 

działań „Trzeźwość”. Na terenie osiedla w Pawłowicach zatrzymali dwóch 
pijanych kierowców. Grozi im nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Jako 
pierwszy, pół godziny po 6 rano, swoją jazdę na ul. Kruczej zakończył  
39 –latek z Pawłowic. Kierowca audi miał we krwi prawie promil alkoholu. 
20 minut po 10.00, na ul. LWP, został poddany badaniu inny pawłowicza-
nin, kierowca bmw. Alkometr wskazał blisko 2 promile. W najbliższym 
czasie, o losie tej dwójki, będzie decydował sąd i prokurator.

Czad atakuje. Trzy osoby trafiły do szpitala
31 stycznia przed godz. 13.00, strażacy zostali wezwani do budynku 

przy ul. Korfantego w Krzyżowicach. Stwierdzili obecność tlenku węgla.  
Do szpitala trafiły trzy osoby – 30-letnia kobieta oraz dwójka dzieci w wieku 
4 i 8 lat. Przyczyną wydobywania się silnie trującego gazu była niedrożność 
przewodu kominowego.

Czad to bezwonny, bezbarwny i silnie trujący gaz. Dostaje się do miesz-
kań przez niesprawne przewody wentylacyjne. Jest bardzo niebezpieczny. 
Ofiary tlenku węgla robią się senne, a gdy w porę nie nadejdzie pomoc, 
może dojść do tragedii.      

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

Do wynajęcia w przychodni zdrowia
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na najem lokali użytkowych na czas określony do 
5 lat, o powierzchni 45,17 m kw. oraz 47,51 m kw., położonych na 
piętrze w przychodni zdrowia w Pawłowicach przy ul. Górniczej 14 
A, z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami zdrowia lub 
nie mającą negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne.

Przetargi odbędą się 26 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy 
Pawłowice. Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warun-
kach przetargów udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, 
Tyberiusz Zawadzki, Robert Stępień, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 32 
47-56-319, 32 47-56-314.

Mobilne stanowisko ZIP będzie 
znajdować się w sali obsługi klienta 
w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Dane o leczeniu 
przez Internet?

Zintegrowany Informator Pacjenta 
to ogólnopolski serwis, w którym 
pacjent może sprawdzić  informacje 
o udzielonych im świadczeniach 
zdrowotnych od 2008 r. oraz kwocie 
środków publicznych wydanej na sfi-
nansowanie leczenia. Do lutego 2014 
r., tylko w województwie śląskim, 
Narodowy Fundusz Zdrowia  wydał 
ponad 80 tys. loginów i haseł dostę-
powych do ZIP. 

- Informacje przekazywane są poprzez 
serwis internetowy zarejestrowanym 
użytkownikom - mówi Kinga Szweda 
z Urzędu Gminy. - Online otrzymamy 
dane o leczeniu i finansowaniu leczenia, 
gromadzone przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Teraz możesz sprawdzić ile 
kosztowało twoje leczenie!

 Co wiemy dzięki ZIP?
 Dzięki ZIP, pacjent może w każ-

dej chwili, za pomocą internetu (po 
zalogowaniu się na stronie zip.nfz.
gov.pl), zweryfikować wykonane na 
jego rzecz usługi. Każdy pacjent ma 
swój login i hasło. Można je odebrać 
w delegaturze, sekcji obsługi ubez-
pieczonych lub siedzibie Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ. 

Pacjent dowie się: 
- gdzie i kiedy się leczył i ile zapłacił 

za to NFZ,
- gdzie i kiedy wykupił refundowa-

ną receptę i ile zapłacił za to NFZ,
- gdzie złożył deklarację do lekarza 

POZ, pielęgniarki lub położnej,
- czy jest ubezpieczony,
- w kolejce do których specjalistów 

i uzdrowisk czeka,
- jak przebiega realizacja jego wnio-

sków ortopedycznych.

Dodatkowo, poprzez portal pacjent 
ma dostęp do istotnych dla niego 
treści dotyczących np. programów 
profilaktycznych, leczenia za granicą, 
informacji gdzie można otrzymać po-
moc medyczną w ramach powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego.

Co zrobić, 
aby się zarejestrować? 

W Zintegrowanym Informatorze 
Pacjenta mogą zarejestrować się pa-
cjenci, którzy z dowodem osobistym 
lub paszportem odwiedzą mobilne 
stanowisko (26 i 27 marca w Urzędzie 
Gminy Pawłowice), delegaturę, sekcję 
lub oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Dane udostępniane w Infor-
matorze są tzw. danymi wrażliwymi 
i zgodnie z zasadami ochrony danych 
osobowych oraz wytycznymi GIO-
DO, podlegają szczególnej ochronie. 
Dlatego wymagany jest osobisty 
odbiór loginu i hasła ZIP.

- Obserwujemy  znaczne pogorszenie 
parametrów ścieków dopływających do 
biologicznej oczyszczalni w Krzyżowi-
cach – mówi Tomasz Herok, dyrektor 
GZWiK. – W związku z tym zwiększy-
liśmy liczbę kontroli sieci kanalizacyjnej.  
Udało nam się ustalić, że nielegalny zrzut 
miał miejsce w okresie wieczornym. Na 
sprawcę nałożona została kara finan-
sowa. 

Uwaga!
Za nielegalne wprowadzanie ście-

ków do kanalizacji sanitarnej gro-
żą kary m.in. w postaci grzywny  
w wysokości nawet 10 tys. zł.

Mieszkańcy często nie są świadomi 
tego, że wrzucanie do odpływów ma-
teriałów stałych (np. pampersów), czy 
też wprowadzanie ścieków powstają-
cych poza gospodarstwem domowym 
(chodzi tutaj o ścieki powstające 
przy hodowli zwierząt) pogarszają 
sprawność działania systemu kana-
lizacji i proces oczyszczania ścieków. 
Takie zachowania mają też wpływ na 
koszty świadczonych przez zakłady 
usług. W konsekwencji mieszkańcy 
sami sobie szkodzą, bo pozbywając 

Gnojownica 
w kanalizacji. 

Są kary
Do kanalizacji sanitarnej ktoś nielegalnie odprowadza gnojo-
wicę z szamba gospodarskiego. Wykazały to badania prze-
prowadzone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 

się odpadów w nielegalny sposób, 
muszą zapłacić więcej za odbiór ście-
ków. - Wprowadzanie do kanalizacji 
gnojowicy wiąże się ze stosowaniem  
w procesie technologicznym większej ilo-
ści bardzo drogich środków chemicznych 
wspomagających oczyszczanie ścieków, 
co przekłada się na koszty jednostkowe, 
które w efekcie końcowym ponosimy 
wszyscy – podkreśla Tomasz Herok.

Kradną żeliwne włazy
Kolejnym procederem, który nasilił 

się w ostatnim czasie, są kradzieże 
oraz niszczenie żeliwnych włazów 
kanalizacyjnych. Złodzieje kradną 
wykonane z żeliwa włazy, bo mogą 
je sprzedać w punktach skupu zło-
mu. Nie chodzi tylko o koszt nowej 
pokrywy, ale także o bezpieczeństwo 
mieszkańców – niezabezpieczone wej-
ście może się stać tragiczną pułapką. 

- Prosimy, jeśli ktoś był świadkiem 
kradzieży, niech skontaktuje się z nami 
lub z policją. Pogotowie wodociągowe  
i kanalizacyjne wykonujące prace na sie-
ciach, zawsze porusza się oznakowanymi 
pojazdami – apeluje dyrektor zakładu. 

Sabina Bartecka

Oferty z wymaganymi do-
kumentami należy składać  
w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjedno-
czenia 60, do 10.03.2014 r. do 
godziny 14.00.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60. 
Pracownikiem upoważnionym do 
kontaktów z kandydatami jest za-
stępca wójta gminy Marek Lucjan, 
nr tel. (32) 47 56 309.

Nabór 

na stanowisko 

kierownika 

referatu 

inwestycji 

Od 7 marca, porady prawne dla 
mieszkańców gminy Pawłowice, 
udzielane będą w urzędzie gminy  
w Pawłowicach.  

Prawnik będz ie  dyżurował  
w piątki w godzinach 15.30 – 18.30 
w sali 0.14,  a nie – jak dotychczas  
– w osiedlowym domu kultury. 
Zmiana ta została podyktowana 
większą dogodnością komunikacyjną. 
Linie autobusowe ze wszystkich so-
łectw podjeżdżają bowiem do centrum 
Pawłowic i urzędu gminy. 

Porady skierowane są do osób  
w trudnej sytuacji życiowej, z pro-
blemem alkoholizmu, narkomanii 
czy doświadczających przemocy. 
Udzielane są za darmo. 

Porady 
prawnika 

w urzędzie

26 i 27 marca, od 9.30 do 15.00, każdy mieszkaniec będzie mógł otrzy-
mać login i tymczasowe hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Wójt Gminy Pawłowice ogła-
sza nabór na stanowisko kie-
rownika Referatu Inwestycji 
w Urzędzie Gminy Pawłowice.  

DAM 
PRACĘ
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

maksymalna kwota kredytu    30.000,00zł
maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy
bez opłat za rozpatrzenie wniosku
bez opłat za wcześniejszą spłatę kredytu
niezwykle korzystne oprocentowanie 
już od 7,7% w stos.rocznym
promocja do końca marca możesz zyskać podwójnie

poleca
Kredyt SUPER-OKAZJA Przy kwocie kredytu 6000,00zł 

na okres 24 miesięcy 
rata wynosi tylko 273,28zł

Serdecznie zapraszamy 
do placówek naszego Banku

adres Centrali 43-250 Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 62B

tel. 32 47 21 924,  32 47 22 320
www.bspawlowice.pl

Reprezentatywny przykład dla klienta naszego Banku: kwota kredytu 6.000,00zł,  okres kredytowania 24 miesiące, opro-
centowanie zmienne w stosunku rocznym 8,7%, rzeczywista stopa procentowa 11,26%, prowizja od przyznanego kredytu 
2%, opłata przygotowawcza 0zł, koszt zabezpieczeń 0zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 558,73zł, całkowita 
kwota kredytu wynosi 6.000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 6.678,73zł, wysokość rat kapitałowo-odsetkowych 273,28zł

P.H.U.

DOM
PHU "DOM"

Piotrowski Mirosław
43-254 Warszowice

ul. Osińska 40 A

SPRZEDAŻ OPAŁU
LUZEM lub WORKOWANY:

USŁUGI TRANSPORTOWE

węgiel
orzech, groszek, ekogroszek
groszek retopal

flot muł miał

tel. 600 029 967
lub 600 029 965

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpa-
trując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich”. List do Hebrajczyków 13,7

W imieniu wiernych parafii ewangelickich w Golasowicach i Warszowicach,

dziękujemy Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Pawłowice Franciszkowi 

Dziendzielowi, Wójtowi Gminy Damianowi Galuskowi, Ks. Proboszczowi 

Romanowi Grabowskiemu, Panu Dyrektorowi Andrzejowi Pilisowi 

oraz wszystkim Braciom i Siostrom z Kościoła Rzymsko – Katolickiego

za złożone na nasze ręce kondolencje po śmierci 

JE Księdza Biskupa Tadeusza Szurmana

Podziękowanie 
Wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze zmarłego

Mieczysława Musiały
wyrazy podziękowania składa żona z rodziną

801 12 00 02
śp. Mariusz Urbanek z Pawłowic, lat 50

śp. Elżbieta Piszczek z Krzyżowic, lat 86

śp. Danuta Białek z Pawłowic, lat 56

śp. Adrian Stolarski z Pawłowic, lat 28

śp. Otylia Zerzoń z Pawłowic, lat 86

śp. Marian Domin z Pawłowic, lat 59

śp. Henryk Domin z Pawłowic, lat 60

śp. Mieczysław Musiała z Pawłowic, lat 82

Odeszli

ks. Tadeusz Makula
proboszcz

ks. Marcin Makula
proboszcz

Rozlicz się z podatku 
elektronicznie 
Zbliża się termin składania rozliczeń podatkowych. Warto przesłać 
deklarację, informację o dochodach oraz zeznania roczne drogą 
elektroniczną – poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. Spróbuj! 
Jest to łatwiejsze niż myślisz, a zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Urzędy skarbowe w województwie śląskim uruchomiły nową usługę online. Osoby, 
które złożyły zeznanie podatkowe, mogą na stronach internetowych urzędów skar-
bowych  - Aplikacja ZWROTY Z ZEZNAŃ ROCZNYCH uzyskać informację na temat 
stanu realizacji zwrotu podatku wykazanego w zeznaniu za 2013 r. Stan realizacji 
swojego zwrotu, podatnik może sprawdzić pod adresem http://www.isnet.katowice.
pl/zwroty, podając: NIP/Pesel oraz przychód wykazany w zeznaniu za 2013 r.

Sprawdź kiedy dostaniesz 
zwrot podatku 

Na portalu dostępne są interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją dotyczącą ich 
wypełnienia i przesłania do odpowiedniego organu podatkowego.

Mieszkańców, którzy chcą rozliczyć się w formie tradycyjnej, informujemy, że aktualne 
druki zeznań, wzorem lat ubiegłych, można  pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice,  
na parterze budynku. Zeznania należy złożyć do 30 kwietnia 2014 r. 

Poza drogą elektroniczną, PIT można złożyć:

bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie czynnym:
poniedziałek:  7.00 - 18.00,
wtorek – piątek: 7.00 - 15.00
29 kwietnia (wtorek) i 30 (środa) kwietnia: 7.00 - 18.00
listem poleconym za opłata pocztową na adres: 
Urząd Skarbowy w Pszczynie,
ul. 3 Maja 4, 43-200 Pszczyna 
w Urzędzie Gminy Pawłowice:
12 marca, 9 i 23 kwietnia, od 7.30 do 14.30.

  Ważne!
Podczas dyżurów w Urzędzie Gminy Pawłowice podatnicy będą mogli skorzystać ze stano-

wiska komputerowego i na miejscu, przy pomocy pracownika Urzędu Skarbowego, wypełnić 
i przesłać zeznanie drogą elektroniczną. Warunkiem jest posiadanie informacji o przychodzie 
z 2012 r.
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Dużymi krokami zbliża się Dzień 
Kobiet, dlatego Koło Gospodyń Wiej-
skich na czele z Reginą Budzińską 
zaprosiło panie na spędzenie swojego 
święta w nietypowy sposób, organi-
zując babski comber. 

Na sal i  w Domu Ludowym  
w Pniówku można było zobaczyć dia-
blice, Cyganki, pielęgniarki, pszczółki, 
biedronki i czarownice. Jak sama na-
zwa wskazuje na babski comber pano-
wie mieli wstęp wzbroniony. Wyjątek 
zrobiono dla zastępcy wójta Marka 
Lucjana, sołtysa Zdzisława Goika, 
prowadzącego Bogusława Musiolika 
oraz dyrektora GOK, Przemysława 
Poloczka, którego wpuszczono na salę, 
bo wykazał się humorem i przybył na 
zabawę w przebraniu szejka.  

Dla wszystkich pań (a było ich 70), 
prócz smacznego poczęstunku przy-
gotowano występ kabaretu z Suszca 
oraz sporo zabaw i konkursów. Każda 

Dzień Kobiet na wesoło!

pani przychodząca na imprezę mogła 
się przebrać za kogoś lub za coś, choć 
nie było to obowiązkiem. Każda jed-
nak bezwzględnie musiała mieć dobry 
humor!

Większość uczestniczek impre-
zy przyszło jednak w przebraniu,  
a zabawa była przednia. Inwencja pań  
w dobraniu i przygotowaniu kostiu-
mu była naprawdę duża a śmiechu 
jeszcze więcej. Ostatecznie po nagrody 
główne za najlepszą charakteryza-
cję sięgnęły 4 panie: Helena Matera  
w stroju Cyganki, Katarzyna Różań-
ska jako Pani Jesień, Justyna Ster jako 
urocza pszczółka i Urszula Glanc, 
przebrana za Japonkę. Wszystkie 
panie wyglądały cudnie, dlatego jury 
przyznało jeszcze nagrody dodatko-
we. Zdobyły je: Maryla Janiszewska 
– Gromada, Barbara Matys, Danuta 
Przybylska, Mariola Ster i Małgorzata 
Malich. 

- Kostium kupiła mi córka. Na-
mawiała, żebym przyszła, bo będzie 
wesoło – opowiada Anna Skłodowska  
w stroju więźnia. – Cieszę się, że dałam 
się przekonać, bo zabawa jest przednia. 

- Do 1 w nocy szyłam spódnicę 
potrzebną do kostiumu – opowiada 
Urszula Glanc, przebrana za Japon-
kę. – Mam nawet oryginalną parasolkę 
przywiezioną wiele lat temu z Japonii.  
Pożyczyłam ją od rodziny z Krakowa.

- Świetny pomysł na te przebrania – 
dodaje Bożena Zglinicka. – Wybrałam 
strój Cyganki, bo lubię cygańską kulturę, 
muzykę i śpiew.         

Następna taka babska impreza do-
piero za rok. Dlatego też mężczyźni, 
którzy w tym czasie mieli święty 
spokój i cały telewizor tylko dla sie-
bie, proponują by imprezę koniecznie 
powtarzać częściej. Co najmniej kilka 
razy w roku! Myślę, że panie nie będą 
miały absolutnie nic przeciwko! bs

Pielgrzymowicka biesiada od lat 
cieszy się ogromną popularnością. To 
prawdziwy rarytas dla miłośników 
śląskiej gwary, tradycji i kultury... 
Bilety rozchodzą się w jak świeże 
bułeczki, a chętnych do zabawy  
z roku na rok jest coraz więcej. Ogra-

Po śląsku i z dawką 
dobrego humoru

niczeniem są jednak warunki lokalowe 
– na sali może się bawić maksymalnie 
180 osób. I tyle też było w sobotę, 22 
lutego.

- Jest miło i sympatycznie. Cały 
czas się śmiejemy – mówi pani Basia,  
w pięknym stroju Smerfetki.

Siedząca obok Pippi  dodaje:  
- O zabawie powiedziała nam koleżanka. 
Wszyscy bardzo dobrze się bawimy.

Po raz pierwszy w zabawie uczest-
niczyła również Jolanta Janoszek. 
– Sława tych biesiad dotarła aż do Stru-
mienia – przyznaje. – Dobrze się tutaj 

czujemy. Jest fajna atmosfera, można 
pośpiewać i pośmiać się. Specjalnie na 
biesiadę uszyłyśmy nawet z bratową 
stroje księżniczek.  

Uczestników biesiady bawił zespół 
muzyczny, soliści Operetki Gliwickiej, 
Sylwester Targosz - Szalonek, Naira 
Ayvazyan oraz wodzirej Krzysztof 

Zaremba. Występy przeplatane były 
śląskimi dowcipami i krótkimi gawę-
dami - oczywiście w śląskiej gwarze. 
Nie zabrakło też konkursów. 

Biesiada w Pielgrzymowicach to 
wspaniała rozrywka dla wielbicieli 
zimnego piwa, pysznego golonka  
i dobrego humoru. bs

Kolejny Dzień Kobiet w Pniówku okazał się sukcesem - sala pełna po brzegi bawią-
cych się pań i fantastyczne kostiumy, a głównym tematem rozmów…  nie mężczyźni.

Biesiada Śląska w Pielgrzymowicach to jedna z najciekawszych imprez 
w tym sołectwie. W tym roku odbył się już jedenasta jej edycja. 

Anna Walczuk.

Urszula Glanc.Alfreda Fabiś.

Leokadia Sporek.

Mariola Ster.

Bożena Zglinicka.

Wielu mieszkańców założyło zabawne kostiumy.

Państwo Kuligowie i Janoszkowie na 
biesiadzie bawili się znakomicie.

zdj. bs
zdj. bs

zd
j. 

bs
zd

j. 
bs

Uczestnicy zabawy nagrodzeni w konkursie na najciekawsze przebranie.


