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rekreacyjne!

zdj. bs

26 lutego w Urzędzie Gminy w Pawłowicach, odbyło się ofi-
cjalne uruchomienie projektu „Elektroniczne wrota dla powiatu 
pszczyńskiego”. Dzięki najnowszej aplikacji za pomocą internetu 
sprawdzimy informacje dotyczące lokalizacji i działania urzę-
dów, restauracji, kościołów czy stacji benzynowych. Wystarczy 
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wejść na stronę wrotapszczynskie.pl.
Portal umożliwia szybki i łatwy dostęp drogą elektroniczną 

do informacji i usług z zakresu m. in. oświaty, kultury, sportu, 
turystyki, zdrowia czy ewidencji gruntów.
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Coraz częściej rekultywowane 
są kopalniane hałdy w naszym re-
gionie. Hałdy ze względu na swoją 
powierzchnię i architekturę śmiało 
można wykorzystać pod tereny 
rekreacyjne, czy chociażby punkty 
widokowe.  Swoją hałdę zagospoda-
rować chce też nasza gmina.

Wyznaczony teren znajduje się 
poza ogrodzeniem kopalni i był 
wykorzystywany jeszcze w trakcie 
jej budowy między innymi do skła-
dowania ziemi z głębienia szybu. 
Obecnie zarastają go samosiejki, 
niska zieleń i krzewy. Jest to tak 
zwana Głowica Wschodnia, która 
w środkowej części przedzielona jest 
torami wyciągowymi należącymi do 
Jastrzębskiej Spółki Kolejowej.

 - Dzięki tej inicjatywie nikomu 
niepotrzebne zarośla mogą stać się 
miejscem aktywnego wypoczynku, roz-
rywki i edukacji dla mieszkańców okolic 
- mówi Jarosław Zagórowski, prezes 
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tereny rekreacyjne!

1�"��
�
!��"������#
��)�
���2
���
�����	(��
���
����������
�����(
&���	,
����������

3��"�
��&����
�
&����
!��"�����
�������"	
4
�����
����
������	(�	
�
�������
��&����-
���������
��"�
45
#������
��� )	���
���	��&�(/�	�#
��
������
!�����,


Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Hałda znajduje się na granicy 

Pawłowic i Pniówka. - Zależy nam, 
aby mogli z niej korzystać mieszkańcy 
naszej gminy, bo znajduje się zaledwie 
300 metrów od zabudowań przy ul. 
Polnej - mówi wójt Damian Galusek. 

Pomysłów na wykorzystanie 
hałdy jest sporo. W miejscu nieużyt-
ków mogą powstać aleje spacerowe 
i ścieżki rowerowe, ścieżka przy-
rodniczo - edukacyjna, plac zabaw, 
a nawet w okresie zimowym trasa 
narciarska czy tor saneczkowy. Pod 
uwagę bierze się także miejsce na 
organizację imprez masowych oraz 
na boiska sportowe. Rekultywacja 
jednak zależy od środków unijnych, 
bowiem własnymi siłami gmina hał-
dy nie jest w stanie zagospodarować. 
Inwestycja wymaga czasu i zakrojo-
nych na szeroką skalę przygotowań, 
dlatego będzie mogła się rozpocząć 
najwcześniej w 2015 roku.

Szczegóły nie są jeszcze znane, 
ale przy opracowywaniu koncepcji 
zagospodarowania będą pracowali 
studenci Katedry Urbanistyki i Pla-
nowania Przestrzennego Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach. - Chodzi  
o miejsce wypoczynku przydatne latem 
i zimą. Pomysły studentów muszą się 
wpisać w potrzeby mieszkańców i in-
frastrukturę, która już w gminie jest. 
Trzeba pamiętać, że teren znajduje się 
przy osiedlu zamieszkiwanym przez 
6 tysięcy osób, głównie górników i ich 
rodziny  - podkreśla wójt gminy 
Pawłowice.

Ze studentami Politechniki Ślą-
skiej Jastrzębska Spółka Węglowa 
współpracowała już przy opracowy-
waniu koncepcji zagospodarowania 
doliny rzeki Szotkówki. - Został 
ogłoszony konkurs i ufundowano na-
grody. Podobnie będzie teraz - mówi 
Jarosław Zagórowski. 

Sabina Bartecka
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Ustępująca zima odsłoniła po 
raz kolejny wiele dziur na naszych 
drogach.  Zmiana temperatur,  
a zwłaszcza „przechodzenie przez 
zero” prowadzi co roku do rozsadza-
nia pękniętych nawierzchni, zwłasz-
cza w rejonach, gdzie jeździ dużo 
ciężkich pojazdów i tirów. W tym 
roku tych skoków było więcej, dlatego 
pojawiła się też większa ilość dziur. 

Wyrwy są na bieżąco łatane, nie-
stety duży ruch pojazdów powoduje, 
że pojawiają się nowe. – Na razie prace 
prowadzone są metodą „na zimno”, która 
choć skuteczna na krótko, jest jedyną 
możliwą w sytuacji, gdy temperatura 
często się zmienia i dochodzi do roz-
marzania oraz ponownego zamarzania 
wody na jezdniach – tłumaczy Dariusz 
Kempny z Urzędu Gminy. - Zastoso-
wanie ciepłej masy bitumicznej będzie 

Po tej zimie 
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możliwe, gdy temperatura wzrośnie.
W połowie marca urzędnicy objadą 

wszystkie drogi znajdujące się w na-
szej gminie i wytypują te w najgor-
szym stanie. Jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi firmy wybrane do 
remontów cząstkowych zajmą się ich 
naprawami. Prace będą kontynuowa-
ne po świętach. bs

 - Przeprowadzka to było duże przedsięwzięcie logistyczne i sporo pracy, po-
nieważ do przeniesienia mieliśmy 27 tysięcy woluminów – mówi Halina Mańka, 
dyrektorka biblioteki. Prace przebiegały jednak bardzo sprawnie i już 4 marca 
biblioteka zaczęła funkcjonować w swojej nowej siedzibie. 

 Pierwsze spotkanie z książką w nowym miejscu pozytywnie zaskoczyło 
czytelników. - Wszyscy rozglądają się z zaciekawieniem po nowych pomieszcze-
niach i chwalą nowy wygląd placówki – przyznaje dyrektorka.

Nowa siedziba to nowe możliwości. Większa przestrzeń pozwoliła m.in. 
na zaaranżowanie czytelni, w której mieszkańcy mają dostęp do nowości 
wydawniczych literatury popularnej oraz gazet. Udało się wydzielić po-
mieszczenie ze stanowiskami komputerowymi wraz z dostępem do katalogu 
on-line. 

 Dla najmłodszych czytelników powstał kolorowy kącik malucha,  
w którym mogą kolorować i przejrzeć dostępne bajeczki, kiedy ich rodzice 
zajęci będą poszukiwaniem lektury dla siebie.  

Oficjalne otwarcie biblioteki odbyło się 14 marca. bs
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- Co kryje się za nazwą Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego?

- System Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego to ogólnodo-
stępny system informatyczny umożliwiający dostęp do szerokiego zakresu 
informacji publicznej na temat powiatu pszczyńskiego. System umożliwia 
również realizację usług drogą on – line, takich jak: rezerwacje, dokony-
wanie płatności elektronicznych czy np.  zgłaszanie uwag lub zapytań za 
pomocą formularzy elektronicznych.

- W jaki sposób prezentowane są informacje i usługi?

- Usługi skatalogowane są na stronie www.wrotapszczynskie.pl. Pierw-
szym etapem jest znalezienie interesującej nas usługi, następnie przenosimy 
się do części graficznej systemu. Informacje prezentowane są na podkładach 
różnego rodzaju typu ortofotomapa, mapa zasadnicza czy topograficzna. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu można prezentować informacje w sposób 
przestrzenny. Ma to szczególne znaczenie jeśli informację możemy połączy 
z konkretnym punktem adresowym czy danym obszarem.

- Jakiego rodzaju informacje można prezentować?

- Jedynym ograniczeniem są informacje, które nie są publiczne, po-
zostałe treści można prezentować. W chwili obecnej system prezentuje 
22 usługi z zakresu m.in. oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, 
komunikacji, geodezji itp. 

- Kto jest odbiorcą usług?

- Odbiorcami wymienionych usług są przede wszystkim mieszkańcy 
powiatu pszczyńskiego, ale także osoby odwiedzające nasz powiat, tury-
ści. Korzyści odniosą także przedsiębiorcy i jednostki sektora publicznego, 
ponieważ system można wykorzystywać jako typowy System Informacji 
Przestrzennej.

- Czy do korzystania z e-wrót wymagane są specjalne programy?

- Nie, wszystkie informacje dostępne są z poziomu przeglądarki inter-
netowej.

- Ile kosztował projekt i jakie było źródło finansowania?

- Budżet projektu to prawie 2,4 mln zł. Projekt współfinansowany jest 
w 85 proc. przez Unię Europejską w ramach programu RPO WŚ na lata 
2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Roz-
wój elektronicznych usług publicznych. Pozostała część to wkład własny 
partnerów projektu.

Na temat systemu 
rozmawiamy z jego 
$�E*�F���>����>�
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System oparty jest na  pod-
kładach mapowych, dlatego jest 
intuicyjny i prosty w obsłudze. 
– Za jego pośrednictwem możemy 
sprawdzić adresy, numery telefonów 
banków, restauracji, urzędów. Szybko 
dowiemy się jakie autobusy odjeżdżają  
z danego przystanku i w jakim kie-
runku - mówi Tomasz Porwisz, 
inicjator projektu. - Wszystko na 
jednej interaktywnej stronie.

Dla mieszkańców i inwestorów 
niezwykle użyteczna może okazać 
się ewidencja działek w gminach 
oraz wgląd do planu zagospoda-
rowania przestrzennego w danym 
miejscu. Projekt swoim zasięgiem 
obejmuje wszystkie gminy powiatu 
pszczyńskiego.

Udogodnieniem jest również 
możliwość zadania pytania do-
wolnemu urzędowi w powiecie, 
poprzez wypełnienie formularza 
kontaktowego.  – Użytkownik musi 
sformułować pytanie i określić tema-

tykę, a system sam wyśle petycję do 
odpowiedniego wydziału, w wybranej 
miejscowości - tłumaczy Tomasz Po-
rwisz. - Chodzi o to, aby mieszkańcy 
nie musieli się już zastanawiać, który 
referat zajmuje się jakimi sprawami i 
do kogo się zwrócić z pytaniem.

Prace nad projektem trwały od 
2007 r. - Sześć lat temu nie myślałem, 
że powstanie coś 
tak fantastyczne-
go - mówił Paweł 
Sadza, starosta 
pszczyński.

- Dajemy miesz-
kańcom powiat 
pszczyński w pi-
gułce. System jest 
kapitalny i bardzo 
użyteczny. Teraz 
trzeba tylko pilno-
wać, aby dane były 
na bieżąco aktu-
alizowane – mówi 
wójt Damian Ga-

Za nami zebrania wiejskie

- Jak długo pracuję w Urzędzie Gminy, 
a jest to już kilkanaście lat, nie pamiętam, 
żeby kiedykolwiek w zebraniu uczestniczyło 
tak wiele osób – przyznaje Małgorzata 
Drozdziok z biura Rady Gminy. - Do 
tej pory rekord należał do Pielgrzymowic, 
gdzie nowego sołtysa przyszło wybrać 
ponad 130 osób.

We wszystkich zebraniach uczestni-
czyli wójt gminy Damian Galusek lub 
jego zastępca Marek Lucjan, sekretarz 
gminy Joanna Śmieja, która zapo-
znawała mieszkańców ze zmianami 
wprowadzonymi do statutu sołectwa, 
Wojciech Bazgier – informował o no-
wych zasadach zbiórki odpadów oraz 

27 lutego w strażnicy OSP spo-
tkali się mieszkańcy Pielgrzymo-
wic. Prawie 100 mieszkańców gło-
sowało za przyjęciem sprawdzania 
Rady Sołeckiej i Spółki Wodnej. 
Sołtys Iwona Baron przedstawiła 
sprawozdanie z działalności w 2012 
roku oraz omówiła inwestycje, 
które będą realizowane ze środków 
Urzędu Gminy. W 2013 roku zo-

Pielgrzymowice
stanie zmieniony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa, planowana jest przebu-
dowa przepustów na cieku Jelonek 
przy ul. Grunwaldzkiej, przebudo-
wa ul. Cieszyńskiej, budowa oświe-
tlenia ul. Jastrzębskiej, remont 
szkoły i budowa kanalizacji na 
obszarze nie objętym systemem ka-
nalizacyjnym. W wolnych głosach 

i wnioskach ożywioną dyskusję 
wywołała tzw. reforma śmiecio-
wa. Nowe zasady zbiórki odpadów 
omówił Wojciech Bazgier z Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa. Mieszkańcy pytali o zmia-
ny, które wejdą w życie z dniem  
1 lipca. Wyjaśniono m.in., że odbiór 
odpadów będzie odbywał się raz  
w miesiącu, popiół będzie odbierany 

razem z odpadami zmieszanymi,  
a trawę i liście trzeba będzie zawozić 
do specjalnych kontenerów, które 
zostaną postawione na terenie 
gminy. Mieszkańcy mieli sporo 
wątpliwości i związanych z tym 
pytań.  Nie jesteśmy w stanie podać 
ich tu wszystkich. Zainteresowa-
nych odsyłamy na str. 10, gdzie 
znajduje się informacja dotycząca 

konieczności złożenia deklaracji  
w sprawie zbiórki odpadów.

W dalszej części zebrania miesz-
kańcy zwrócili się m.in. o naprawę 
nawierzchni ul. Akacjowej, wy-
budowanie chodników przy ul. 
Zebrzydowickiej i Miarki oraz za-
montowanie punktów świetlnych 
przy ul. Daszyńskiego.    

cd. na stronie 5

lusek.
Całkowity koszt projektu to 

prawie 2,4 mln złotych, z czego 
85 proc. stanowi dofinansowanie 
z Funduszy Unii Europejskiej. 

Żeby korzystać z systemu, wy-
starczy wejść na www.wrotapsz-
czynskie.pl.

Sabina Bartecka
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Krystyna Batko – odpowiada za infra-
strukturę w gminie.    

Poniżej relacje z zebrań, które odbyły 
się w Jarząbkowicach, Pielgrzymowi-
cach, Pawłowicach, Pielgrzymowicach, 
Golasowicach i Warszowicach. O zebra-
niach w Pniówku i Krzyżowicach pisali-
śmy w poprzednich wydaniach gazety. 

cd. ze strony 1
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- Od lat zawsze chętnie do nas przychodziły dzieci z rożnymi problemami, z orze-
czeniami o niepełnosprawności – podkreśla Barbara Noweta, dyrektorka placówki. 
– Cieszymy się, że stworzyliśmy miejsce, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe 
i niepełnosprawne. Staramy się, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie.

Funkcjonowanie placówki  jest odpowiedzią na jeden z najpoważniejszych 
problemów edukacji przedszkolnej, jakim jest brak wystarczającej liczby miejsc 
w placówkach przedszkolnych, dla niepełnosprawnych dzieci. Przedszkoli in-
tegracyjnych w naszym regionie jest kilka, ale potrzeb znacznie więcej. – Tym 
dzieciom trzeba pomóc, objąć je fachową opieką – mówi pani dyrektor. – Do naszego 
przedszkola uczęszczają dzieci autystyczne, z zespołem nadpobudliwości psychoru-
chowej ADHD, z zespołem Downa, czy Aspergera. Na miejsce w naszym przedszkolu 
mają szansę także dzieci słabowidzące i niedosłyszące.    

Przedszkole zatrudnia pedagoga i logopedę, organizuje zajęcia dla rodziców, 
w czasie których omawiane są najważniejsze problemy wychowawcze. – Ro-
dzice nie wiedzą jak poradzić sobie z atakami złości u swojego dziecka, nie zdają 
sobie sprawy z zagrożeń, jakie powoduje częste oglądanie telewizji czy wielogodzinne 
przesiadywanie przed komputerem. Coraz częściej dzieci mają zaburzoną percepcję, nie 
radzą sobie z emocjami – tłumaczy. – Dlatego ściśle współpracujemy z rodzicami,  
a gdy jakieś zachowanie wzbudza nasz niepokój, odsyłamy ich do specjalistów. Nasza 
kadra stale się dokształca, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, aby pomóc 
dzieciom z rozmaitymi schorzeniami wiedzieć, jak zareagować w trudnej sytuacji. bs

440 uczniów korzysta 
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Od września w szkołach 
podstawowych naszej gmi-
ny realizowany jest projekt 
unijny, którego głównym 
celem jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci. 
W projekcie pod nazwą „Kids 
– Kreatywnie Indywiduali-
zujemy Działania Szkoły” 
uczestniczy 441 uczniów 
z klas I - III z wszystkich 
szkół podstawowych. Z zajęć 
mogą korzystać ucznio-
wie, którzy mają problemy  
w komunikowaniu się, mają 
wady wymowy, specyficzne 
trudności w czytaniu i pisa-
niu lub nauce matematyki, 
ale także wady postawy. 

- W projekcie biorą udział 
również uczniowie uzdolnieni. 
Mogą liczyć na dodatkowe go-
dziny polonistyczne, językowe,  
z matematyki - informuje 

Ilona Skrobol z Gminnego Zespołu 
Oświaty w Pawłowicach.

Szkoły zostały wyposażone  
w materiały dydaktyczne wspomaga-
jące indywidualną pracę nauczyciela 
z uczniem. 

- W ramach projektu szkoły otrzyma-
ły pomoce dydaktyczne do prowadzenia 
zajęć, sprzęt multimedialny, tablice 
interaktywne, pomoce oraz sprzęt do 
gimnastyki korekcyjnej, pomoce do zajęć 
logopedycznych, matematyczno - przy-
rodniczych oraz do zajęć z dziećmi ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu 
i pisaniu - wymienia Ilona Skrobol. - 
Na pomoce szkoły wydały łącznie ponad 
100 tys. zł.  

W Szkole Podstawowej nr 2 w 
Pawłowicach projekt cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem. –  Dzieci są 
zachwycone pomocami i bardzo chętnie 
uczestniczą w zajęciach. Te zajęcia to 
dla nich wręcz nagroda – przyznaje 
Zofia Musiał, dyrektorka szkoły.  

- Wiem teraz dużo więcej o przy-
rodzie – opowiada trzecioklasist-

ka Weronika 

Spieler. – Zajęcia są bardzo ciekawe. 
Oglądamy filmy i rozwiązujemy testy.  

Dyrektor ZSP w Krzyżowicach 
przyznaje, że projekt pozwolił zreali-
zować zakupy, na które szkoły inaczej  
nie byłoby stać. – Kupiliśmy pomoce za 
12 tys. zł, w tym układanki, urządzenia 
do nauki równowagi. Najważniejsze jed-
nak jest to, że te urządzenia pozostaną  
w szkole i będą służyły dzieciom także po 
zakończeniu realizacji projektu - mówi 
dyrektor Andrzej Zonenberg.  

Projekt potrwa do końca roku. Na 
jego realizację Gminnemu Zespołowi 
Oświaty udało się pozyskać dotację  
z Unii Europejskiej w wysokości 280 
tys. zł. bs

44
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Racje Gminne

Bajka kluczem 
do serca dziecka
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W tym sołectwie padł rekord, je-
żeli chodzi o frekwencję. W zebraniu 
uczestniczyło aż 168 mieszkańców 
sołectwa. Sala pękała w szwach – 
wszystkie miejsca były zajęte. Oży-
wioną dyskusję wywołała reforma 
śmieciowa. Mieszkańcy mieli dużo 
pytań do pracownika Urzędu Gminy, 
który przedstawił zasady zbiórki od-
padów, które będą obowiązywać od  
1 lipca 2013 roku, zachęcając również 
do zaglądania na stronę internetową 
poświęconą szeroko omawianym 
zagadnieniom. 

Jarząbkowice

cje, które będą w tym roku realizo-
wane przez Gminę. Są to: budowa 
oświetlenia ul. Wiosennej – projekt, 
opracowanie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa oraz remont 
ul. Rolniczej i drogi powiatowej ul. 
Bąkowskiej. Ożywioną dyskusję 
wywołała sprawa komunikacji.  
W związku z remontem drogi 
na Cieszyn z dziewięciu kursów 
autobusu  jadącego przez Golaso-
wice pozostawiono sześć. Resztę 
zawieszono na czas remontu drogi. 
Mieszkańcy prosili o pomoc i przy-
wrócenie zawieszonych kursów o 
13.05 z Jarząbkowic oraz o 20.30 
z Jastrzębia. Kolejne pytania do-
tyczyły terminu przeprowadzenia 
remontów cząstkowych oraz na-
prawy 400-metrowego odcinka ul. 
Łąkowej. 

Pawłowice
W zebraniu uczestniczyło 70 

mieszkańców sołectwa. Przywitał 
ich sołtys Grzegorz Cyrulik, który 
przedstawił obszerne sprawozdanie 
z pracy rady sołeckiej w 2012 roku. 
Wymienił inwestycje zrealizowane 
przez Urząd Gminy oraz lokalne 
wydarzenia ubiegłego roku. 

Rok 2013 upłynie w sołectwie pod 
znakiem inwestycji w kulturę oraz 
infrastrukturę drogową. Rozpocz-
nie się budowa centrum kultury, 
wybudowana zostanie kanalizacja 
sanitarna przy ul. Wyzwolenia – 
Zapłocie, a nowe punkty świetlne 
zostaną wykonane przy ul. Leśnej  
i Stawowej. Przeprowadzona zostanie 

modernizacja boiska treningowego ze 
sztuczną nawierzchnią. W tym roku 
będą także opracowane projekty: 
budowy dróg gospodarczych wzdłuż 
DK 81, przebudowy łącznika DW 
938 do DK 81 (ul. Dulska), budowy 
ciągu pieszo – rowerowego przy ul. 
Pszczyńskiej. Realizacji ma doczekać 
się także budowa ciągu pieszo – ro-
werowego przy ul. Świerczewskiego, 
wzdłuż ul. Zjednoczenia - na odcin-
ku  od ul. Pszczyńskiej do  DK 81,  
a także przy ul. Polnej - na odcinku od 
ul. Zjednoczenia do ul. Mickiewicza. 
Planowana jest również przebudowa 
ul. Grzybowej. W trakcie jest budowa 
targowiska wraz z zajezdnią autobu-

sową oraz rewitalizacja paru przy ul. 
Zjednoczenia. 

W wolnych głosach i wnioskach 
zwrócono się o przyśpieszenie prac 
remontowych na DW 938 i utwar-
dzenie ul. Klonowej, aby umożliwić 
mieszkańcom dojazd do centrum 
Pawłowic. Zwrócono uwagę na pilną 
potrzebę wykonania ścieżki pieszo 
– rowerowej przy ul. Świerczew-
skiego oraz wykonanie przejścia dla 
pieszych na wysokości dojazdu do 
GOS. Wnioskowano o przyśpiesze-
nie prac na ul. Górka, aby umożli-
wić rolnikom korzystanie z mostu  
w czasie żniw oraz zabudowanie  
w czasie robót tymczasowej sygna-

lizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
ul. Wyzwolenia i DK 81. Kolejne 
wnioski dotyczyły połączenia ul. 
Myśliwskiej z ul. Strumieńską,  
wykonania ścieżki pieszo – rowero-
wej wzdłuż ul. Leśnej i połączenia jej 
ze ścieżką w kierunku „Wodnika”.  

Mieszkańcy pytali także o obwod-
nicę Pawłowic. Wójt Damian Galusek 
przedstawił zakres tej inwestycji 
oraz związane z budową finanse.  
- W budżecie Urzędu Marszałkowskiego 
zabezpieczono na budowę obwodnicy 
1,3 mln zł na ten rok oraz 47 mln zł 
na rok 2014 i 50 mln zł na 2015 r. 
 – wyjaśniał wójt. – Prace w terenie 
mają potrwać ok. 18 miesięcy i będą 

mogły się rozpocząć najwcześniej wiosną 
przyszłego roku. 

Inwestycja będzie realizowana  
w 3 etapach: 1) połączenie obwodnicy 
z DK 81, 2) przebudowa wiaduktu, 
3) budowa samej obwodnicy.

W czasie zebrania sołtys apelował 
do mieszkańców, aby nie parkowali 
swoich samochodów na wjeździe do 
OSP, gdyż utrudniają w ten sposób 
wyjazd wozów bojowych do akcji. 
Poinformował mieszkańców o orga-
nizacji dożynek gminno – powiato-
wych w sołectwie w dniu 8 września. 
Prosił o pomoc w ich przygotowaniu. 
Na koniec podziękował mieszkańcom 
za aktywny udział w zebraniu.

Golasowice
Zebranie w tym sołectwie było 

jednym z najdłuższych i chyba naj-
bardziej burzliwym. W czasie trzy-
godzinnego spotkania wiele czasu 
poświęcono remontowanej drodze na 
Cieszyn. Mieszkańcy nie kryli swojego 
oburzenia w związku z zamknięciem 
drogi i utrudnionym dojazdem do 
Pawłowic. – Mamy zniszczone samo-
chody, nie możemy dojechać do pracy, nie 
możemy wyjść na spacer z dzieckiem – 
mówili mieszkańcy. -  W dodatku cały 
czas, mimo zakazu, remontowaną drogą 
próbują przejechać tiry. To są samochody 
z rejestracją czeską, słowacką i z całej 
Polski. Niszczą nasze drogi i blokują i tak 
utrudniony przejazd. Nie wiemy już któ-
rędy mamy jeździć. Drogi przez Kuziok 
i w Zbytkowie są w opłakanym stanie.  

Wójt Damian Galusek wyjaśnił, że 
droga jest remontowana przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich, który jest wła-
ścicielem drogi i odpowiada za jej stan. 
Gmina była przeciwna rozpoczynaniu 
prac późną jesienią, ale jej zdania nie 
wzięto pod uwagę. – Zdajemy sobie 
sprawę z utrudnień, spowodowanych za-
mknięciem drogi, nie mamy jednak wpły-
wu na postęp pracy – wyjaśniał wójt. 
– Możemy jednak ułatwić mieszkańcom 
dojazd do Pawłowic, poprawiając stan 
nawierzchni drogi pod lasem. 

W czasie zebrania sołtys Bogumiła 
Tekla zapoznała mieszkańców z pra-
cami, które zostały wykonane przez 
Urząd Gminy Pawłowice w ubiegłym 
roku. Mówiła m.in. o budowie ul. 
Makuszyńskiego, remoncie ul. Dą-
browskiej, utwardzeniu drogi bocznej 
ul. Reja (przedłużenia z ul. Łąkową). 
Ponadto wykonano oświetlenie ul. 
Kraszewskiego, wymieniono wodo-

ciąg przy ul. Kraszewskiego, 
Korczaka i Lipowej, wymienio-
no trzy wiaty przystankowe, 
wykonano miejsce postojowe 
dla rowerzystów i zamonto-
wano progi zwalniające na ul. 
Prusa.      

Pani sołtys przedstawiła 
również zadania, które będą 
realizowane w Golasowicach 
w 2013 roku. Zostanie opraco-
wany nowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego sołectwa 
oraz planowana jest budowa 
boiska przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym. Powstaną 
projekty ścieżki rowerowej na 
odcinku od ul. Słowackiego w 
Golasowicach do ul. Powstań-
ców w Pielgrzymowicach oraz 
remontu ul. Zawadzkiego.

Warszowice
Obszerne sprawozdanie z działal-

ności rady sołeckiej przedstawił sołtys 
Andrzej Szaweł. Wymienił również 
inwestycje, które będą realizowane  
w tym roku. Przy ul. Spokojnej zo-
stanie wybudowane nowe oświetlenie, 
wyremontowana zostanie ul. Miczka, 
kontynuowane będą prace związane 
z budowa boiska przy szkole podsta-
wowej. Wójt poinformował, że inwe-
stycji nie uda się zakończyć w tym 
roku, gdyż przez teren wskazany pod 
budowę boiska przechodzą wszystkie 
możliwe media. - Najpierw trzeba 

istniejące sieci przebudować i schować 
kable pod ziemią. Boisko powinno być 
gotowe wiosną 2014 roku - informował.  
W tym roku zostaną opracowane pro-
jekty budowy kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ulic Osińska - Stawowa – 
Poprzeczna oraz odcinka ul. Pszczyń-
skiej i dróg bocznych. W planie jest 
również wykonanie projektu budowy 
stacji uzdatniania wody. 

Zgłoszone przez mieszkańców 
potrzeby dotyczyły przede wszyst-
kim remontów dróg. Zwrócono się o 
remont ul. Kościelnej, zabudowanie 

barierek przy dwupasmówce (od 
strony głębokiego rowu), gdyż po-
dmuchy wiatru spowodowane przez 
przejeżdżające tiry spychają dzieci 
ze skarpy. Zwrócono się o naprawę  
ul. Szybowej. Omówiono także temat 
budowy ekranów dźwiękochłonnych 
i dróg gospodarczych. Wójt poinfor-
mował, że obecnie opracowywane są 
projekty budowy ekranów, jednak na 
samą inwestycję Zarząd Dróg Woje-
wódzkich nie ma obecnie pieniędzy. 
Jeżeli jednak się znajdą, w pierwszej 
kolejności ekrany zostaną wybudo-

wane w Warszowicach. Na budowę 
dróg gospodarczych, Gmina zamierza 
wystąpić z wnioskiem o dofinan-
sowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace 
mogłyby rozpocząć się najwcześniej 
wiosną 2014 roku, a ich zakres do-
tyczyłby odcinka od ul. Szybowej aż 
do ul. Pszczyńskiej. 

Zebranie zakończyło się obszerną 
dyskusją na temat Domu Ludowego, 
zasadami wynajmu sal i udostępnia-
nia ich organizacjom społecznym.

Sabina Bartecka 

Za nami zebrania wiejskie cd. ze strony 3

Zebranie w tym sołectwie odbyło 
się 28 lutego. Uczestniczyło w nim 
72 mieszkańców. Sprawozdanie  
z działalności rady sołeckiej przed-
stawił sołtys Kazimierz Kiełkowski. 
Przedstawił w nim prace wyko-
nane na ternie sołectwa w ubie-
głym roku. Mówił o remoncie ul. 
Łąkowej (położono dwie warstwy 
asfaltu, wykonano zjazdy do pól  
i pobocza), miejscu postojowym dla 
rowerzystów przy ul. Kasztanowej, 
wymianie wiaty przystankowej na 
ul. Rolniczej, pomalowaniu barier 
ochronnych na ul. Kasztanowej  
i nowym placu zabaw dla dzieci 
w centrum Jarząbkowic. Wiosną 
zostaną wykonane na terenie placu 
prace porządkowe, aby dzieci mo-
gły z nowego miejsca bezpiecznie 
korzystać. 

Sołtys przedstawił także inwesty-
.�8����	������,���������$������
�����$���������� ���������������������
���$����#�$�������!+.�

Sprawa remontu 938 wzbudza wiele emocji. Dlatego postanowiliśmy skon-
taktować się z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, aby zapytać  
o termin wznowienia prac na zamkniętym odcinku drogi i zakończenia realizacji 
inwestycji. Rzecznik Ryszard Pacer w rozmowie telefonicznej poinformował nas, 
że prace rozpoczną się, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, czyli temperatura 
w dzień i w nocy będzie dodatnia, a grunt nieco przeschnie po zimie. Realizacja 
inwestycji nie zajmie więcej niż miesiąc.      
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Część artystyczną przedsta-
wił zespół „Jarząbkowianki”,  
a w przerwach jego dwie członkinie 
Genowefa Klimosz i Bronisława Pa-
wełek zabawiały zgromadzonych 
dowcipami.   

Spotkanie połączono z zebra-
niem sprawozdawczym zarządu 
koła. Obecnie do koła należą 52 
osoby. Dzięki zaangażowaniu 
mieszkanek wieś tętni życiem. 
Członkinie koła biorą corocznie 
udział w kiermaszu wielkanoc-
nym, gdzie prezentują własne wy-
pieki oraz stroiki. KGW organizuje 
też imprezy okolicznościowe np. 
Dzień Kobiet, festyn dożynko-
wy, biesiady i bale. W minionym 
roku zarząd pracował w składzie: 
Jadwiga Kiełkowska (przewod-
nicząca), Danuta Krzempek (za-
stępca), Janina Foltyn (sekretarz), 
Krystyna Brachaczek (skarbnik), 
Irena Czakon, Bożena Matuszyń-
ska i Bronisława Pawełek (człon-
kinie). Komisję rewizyjną two-

<�!/$��J��F������
z zebraniem

rzą (Łucja Kłosek, Anna Bielecka  
i Anna Zatorska).     

 Przy KGW działa zespół śpie-
waczy „Jarząbkowianki”, którym 
od założenia kieruje Genowefa Kli-
mosz. Zespół ma na swoim koncie 
wiele sukcesów i uświetnia swoimi 
występami różne uroczystości.

Podczas spotkania podsumo-
wano działalność koła oraz ze-
społu i omówiono plany na ko-
lejne miesiące. Oprócz stałych 
imprez i spotkań, planowane 
jest wykonanie gablotay na 
sztandar koła. Znajdzie się ona  
w małej salce, w której odbywają 
się próby zespołu.

 Spotkaniu towarzyszyła wesoła 
atmosfera. Członkinie wspominały 
zabawne historyjki z lat ubiegłych 
oraz snuły plany na przyszłość. 
– Do koła należę już bardzo długo – 
przyznała Erna Brańczyk. – Panie 
są tutaj bardzo miłe, jeździmy razem 
na wycieczki, organizowane są spo-
tkania. Cały czas coś się dzieje. bs  

- Dzień, w którym wszystkie kobiety 
powinny czuć się wyjątkowo, i który po-
winny spędzić śmiejąc się i odpoczywając 
od codziennych zmartwień – zaznacza 
Małgorzata Fusik, przewodnicząca 

������������H�,����!����

Koła Gospodyń Wiejskich w Gola-
sowicach. 

Specjalnie dla pań w sobotni wie-
czór 9 marca została zorganizowa-
na uroczystość przy kawie, cieście  

i kolacji. Muzyczną atmosferę wpro-
wadził zespół Prima. Panie bawił zaś 
sam Demis Roussos. Nie obyło się bez 
gromkich braw i wspólnych zdjęć. To 
był niezapomniany wieczór. bs
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Włodarz zaprosił liderki organizacji 
społecznych, stowarzyszeń, radne  
i panie sprawujące funkcję sołtysa. 
Każdej z pań wójt każdej wręczył żółte-
go tulipana i koszyczek ze słodyczami. 

Podczas spotkania, przy słodkim 
poczęstunku, rozmawiano o działal-
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ności pań, o ich potrzebach, oczeki-
waniach i realizowanych działaniach.  
- Cóż dziś bez nas? To my prowadzimy 
rodziny, kultywujemy tradycję lokalną  
i narodową. Uczestniczymy w życiu 
społecznym – mówiła radna Genowefa 
Klimosz. – W Radzie Gminy jesteśmy 

tylko trzy, ale na współpracę z mężczy-
znami nie możemy narzekać.

Rada Gminy Pawłowice jest zdomi-
nowana przez mężczyzn. Wśród 15 
radnych są tylko trzy panie. Sytuacja 
odwraca się za to w Urzędzie Gminy.  
Tutaj częściej możemy spotkać kobie-

ty. – W naszym urzędzie zatrudnione są 
63 osoby. W tej grupie są 44 panie i tylko 
19 panów – podkreślił podczas spotka-
nia wójt Damian Galusek. – Niezależnie 
od płci w swoich pracownikach najbar-
dziej cenię fachową wiedzę, rzetelność  
i odpowiedzialność. Dobry pracownik to 
ten, który żyje swoją pracą, jest kom-
petentny, i płeć nie ma tutaj znaczenia.

Tylko niewielką przewagę mają 
mężczyźni w sołectwach. W naszej 
gminie mamy 4 sołtysów i 3 sołtyski. 

- Za to szkolnictwo jest tradycyjnie 
zdominowane przez panie – zauważyła 
Mirosława Kieczmerska, prezes Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w Paw-
łowicach. – Dzień Kobiet świętowałyśmy, 
ale raczej w swoim gronie i poza szkołą. 
Ja bawiłam się na „Sabacie czarownic” 
– imprezie zorganizowanej dla kobiet 

przez kobiety. Kobiety są znakomite pod 
względem organizacyjnym.

W rozmowach przy stole pa-
nie podkreślały, że sytuacja kobiet  
w ostatnich latach uległa dużej zmia-
nie. – Jak dzisiaj popatrzymy na kobiety, 
to zobaczymy je w mundurach, w wojsku, 
policji. Jeszcze do niedawna trudno było 
sobie to wyobrazić – mówiły panie. – 
Dzisiejsza kobieta jest bardzo zaradna: 
pracuje na kilku etatach, łącząc opiekę 
nad domem i dziećmi z pracą zawodo-
wą, znajdując jeszcze czas na realizację 
swoich pasji. 

I takie aktywne, przedsiębiorcze  
i odnoszące sukcesy panie, poświęca-
jące się pracy społecznej gościliśmy na 
spotkaniu w Urzędzie Gminy. Kobiety 
w naszej gminie mają siłę. 

Sabina Bartecka

Kobiety i mężczyźni w gminie Pawłowice
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Razem 8761 9021
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do 6 lat 733 692

od 7 do 18 lat 1233 1160

od 19 do 67 lat 6268 6330
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Mieszkanki z Pniówka postanowiły 
uczcić swoje święto zakładając kapelusze. 
- Cały czas szukamy oryginalnej formuły na 
nasze spotkania. Wymyśliłam kapelusze, żeby 
nie było nudno – opowiada Regina Budziń-
ska, szefowa KGW w Pniówku. - Pomysł 
chwycił, prawie wszystkie panie przyszły  
w kapeluszach.      

To była prawdziwa rewia mody. Pa-
nie przyozdobiły kapelusze kolorowymi 
kwiatami i wstążkami. Wyglądały bardzo 
elegancko i stylowo. - Nie jestem przy-
zwyczajona do chodzenia w kapeluszu, ale 
na wyjątkowe okazje, fajnie jest mieć jakieś 
nakrycie głowy – przyznaje Małgorzata 
Malich. - Kapelusz, który dziś założyłam, 
kupiłam na korowód dożynkowy, w którym 
brałam udział.

Niezwykle elegancko prezentowała się 
Krystyna Wita. - Kapelusz ozdobiłam sama 
– mówi. - Rzadko noszę takie wymyślne na-
krycia głowy, ale muszę przyznać, że kobieta 
w kapeluszu przyciąga uwagę. 

Oprawę artystyczną imprezy, któ-
ra została zorganizowana przez KGW  
i GOK, zapewnił zespół „Druga Młodość” 
z Szerokiej. bs       
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w kapeluszach
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Władze koła, któremu szefuje 
Janusz Nowak, zorganizowały spo-
tkanie dla wszystkich pań. 

Przy wspólnym biesiadnym sto-
le nie zabrakło panów, w tym m. 
in. wójta Damiana Galuska, który  
w imieniu władz samorządowych 

Kwiatek 
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złożył paniom życzenia, proboszcza 
ks. Eugeniusza Paruzela, sołtysa 
Grzegorza Cyrulika i dyrektora GOK 
Przemysława Poloczka. 

Najważniejsza, jednak była rodzin-
na, ciepła i miła atmosfera towarzy-
sząca spotkaniu. Nie bez znaczenia 

był również pyszny poczęstunek, 
ciekawy występ zespołu „Harmonia” 
oraz kawały opowiadane przez Bogu-
sława Musiolika.

Panie wyśmienicie bawiły się tego 
dnia, zapominając choć na chwilę  
o troskach dnia codziennego. bs

Podczas imprezy gospodynie 
wspominały, jak dawniej wyglądało 
takie towarzyskie spotkanie. - Baby 
zbierały się w jednej izbie, był muzykant, 
śpiewy i śmiechu co niemiara – mówiła 
Joanna Kipka z KGW w Osinach. Koło 
przyjechało na szkubaczki ze swoją 
znakomitą grupą teatralną, która 
dając występ doprowadziła panie do 
łez radości. 

Uczestnikom imprezy czas umilały 
opowiastki w wykonaniu Bogusła-
wa Musiolika oraz liczne konkursy,  

Na szkubaczkach 
w Warszowicach
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w których panie musiały wykazać się 
wiedzą dotyczącą szkubania pierza 
oraz praktycznymi umiejętnościami.

Śmiechu było co niemiara, a że 
przy szkubaczkach pierze leci, panie 
założyły kolorowe chusty.

Tę znakomitą imprezę zorgani-
zowało Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Warszowic wspólnie  
z GOK Pawłowice. - Bilety sprzedały się  
w ciągu 2 godzin, a panie wciąż chciały 
się zapisywać – śmieje się Czesław La-
sek, członek stowarzyszenia. bs          

Przewodnicząca Krystyna Ko-
niarz złożyła sprawozdanie z mi-
nionego roku działalności KGW  
i przedstawiła bogaty plan imprez 
na rok 2013. Spotkanie zakończyło 
się koncertem zespołu „Concerto 
Luciano”, który oprócz solowych 
wykonań walca Des- dur F. Chopina 
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z koncertem
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i tańców rumuńskich B. Bartoka 
zaprezentował piosenki popular-
ne o tematyce kobiecej, takie jak: 
„Baby, ach te baby” oraz „Gdzie ci 
mężczyźni”. Spotkanie było o tyle 
wzruszające, że był to prawdo-
podobnie ostatni koncert w starej 
siedzibie Domu Kultury. 
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Kolejny cykl kobiecych spotkań będzie poświęcony 
wykonaniu ozdobnych naczyń i biżuterii ze szkła. 
Panie poznają unikalną technikę obróbki kolorowego 
szkła (fuzzing). Szczegółowych informacji udziela 
Małgorzata Ferfecka, tel. 660829896. Koszt udziału 
w zajęciach wynosi 25 zł.

Spotkanie w „Klubie seniora”
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Kolejne spotkanie w „Klubie seniora” poświęcone 
zostanie herbatom z różnych stron świata. Seniorzy 
poznają smak herbaty japońskiej, chińskiej, tureckiej 
i rosyjskiej, a o sposobach ich parzenia opowiedzą im 
podróżnicy. Wiosennym akcentem spotkania będzie 
wspólne sadzenie nasion i cebulek kwiatów, które 

ozdobią zabytkowy park przy willi.  
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Wiosnę w kulturze przywitamy cykliczną imprezą 
organizowaną dla młodzieży ze szkół specjalnych, 
domów pomocy społecznej oraz warsztatów terapii 
zajęciowej. Tegoroczny Dzień Teatru rozpocznie się 
prezentacją spektaklu pt. „Burza w teatrze GOGO” 

w wykonaniu grupy „Teatralny Bzik”, a zakończy warsztatami pla-
stycznymi oraz muzyczno - rytmicznymi.  

Konkurs „Wielkanocne Jajo”
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Już po raz 13. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
do udziału w konkursie na zdobione jajko świątecz-
ne. Technika wykonania jest dowolna. Prace należy 
składać w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu  
w terminie do 20 marca (od poniedziałku do piątku  

w godz. 15.00 – 19.00).
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Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz ponadgimnazjalnych do udziału w XV 
Konkursie Wiedzy i Gminie Pawłowice, który 
po raz pierwszy odbędzie się w Auli „Przylądek 
Talentów” przy ul. Szkolnej 1 w Pawłowicach. 
W związku z ogłoszeniem przez Radę Gminy Pawłowic 
roku 2013 „Rokiem Edukacji w Gminie Pawłowice” 

tegoroczna edycja konkursu będzie koncentrować się wokół tematów 
związanych z oświatą w naszej gminie.
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Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć „Playing 
English” oraz ich rodziców na spotkanie przy popo-
łudniowej herbatce - „English Tea”. Dzieci i rodzice 
będą się wspólnie bawić przy angielskich piosenkach, 
nauczą się rymowanek oraz pograją w gry.
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27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Aby utrwalić tę datę  
w świadomości mieszkańców naszej gminy Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach zaprasza miłośników Melpomeny na prezentację spek-
taklu pt. „Burza w teatrze GOGO”. Wstęp wolny!
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Już po raz szesnasty odbędzie się w Pawłowicach 
Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej. Każdy kto  
ma mniej niż 13 lat, potrafi i lubi śpiewać może 
spróbować swoich sił na pawłowickiej scenie. Pro-
fesjonalne jury bierze pod uwagę między innymi 
dobór repertuaru, indywidualne podejście do in-
terpretacji utworu, muzykalność. Karty zgłoszeń 

(wypełnione przez szkołę lub przedszkole) należy dostarczyć do 5 kwiet-
nia. Przesłuchania odbędą się 11 i 12 kwietnia. Na koncert laureatów 
zapraszamy 5 maja do parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach.  

W dni ach od 24 do 28 marca na 
jarmarku mieszkańcy będą mogli 
zakupić produkty na zbliżające się 
Święta Wielkanocne, tj. ozdoby 
świąteczne, pisanki, palmy, stroiki, 
rękodzieło, regionalne produkty 
spożywcze. - Prag niemy stworzyć 
miejsce, gdzie każdy z przy byłych 
gości poczuje atmos ferę Świąt Wielka-
noc nych, zas makuje w mazurkach, 
skosz tuje świeżo wyp iec zonego chle-
ba, spróbuje kawałek owczego serka 
lub swo js kich wędlin – zachęca do 
udziału Krystyna Batko, organiza-
torka i pomysłodawczyni jarmarku  
z ramienia Urzędu Gminy. - Chcemy 
również zaprezen tować zwiedza ją cym 
deko racje świąteczne – pisanki, ręcz-
nie robione ser wetki, obrusy, stroiki 
na stoły oraz wiele innych rękodzieł 
stwor zonych przez okolicznych twór-
ców.

Nowością będą stoiska z wi-

Wkrótce Jarmark 
Wielkanocny. 
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kliną oraz kwiatami sezonowymi 
(bratki, prymule, żonkile). Domowe 
wypieki, dżemy oraz smalec ofero-
wać będą koła gospodyń wiejskich 
(w niedzielę: z Golasowic, Pniówka, 
Jarząbkowic, w środę z Golasowic,  
w czwartek z Pniówka). Oglądając 
ofertę stoisk i robiąc zakupy będzie 
można się posilić żurkiem z jajkiem  
i kiełbasą oraz świątecznym ciastem.   

Podczas jarmarku nie 
zabraknie też in-
nych atrakcji. 
W niedzielę, 
24 marca 
planowana 
jest część ar-
tystyczna. O godz. 
15.00 nastąpi otwarcie jarmarku przez 
wójta gminy. Zagra orkiestra dęta, 
wystąpią cheerleaderki z GOS Pawło-
wice, a piosenki o wiośnie zaprezentu-
ją zespół śpiewaczy „Harmonia” oraz 

uczestnicy Ogniska Muzycznego  
w GOK Pawłowice. Gminna Biblio-
teka Publiczna przeprowadzi akcję 
czytania bajek, zostanie zorganizo-
wana akcja malowania dziecięcych 
buziek, a GOK rozstrzygnie konkurs 
na najładniejsze wielkanocne jajo. 
Wzorem poprzednich jarmarków, 
imprezie towarzyszyć będą konkur-
sy i zajęcia plastyczne dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych. Na rynku para-
dować będzie też świą-

teczny zajączek, 
z którym będzie 
można zrobić so-
bie zdjęcie.      
-  Z a p r a s z a m y 

wszystkich bardzo serdecz-
nie z całymi rodzinami, bo to wspa-
niała okazja, aby spędzić czas razem 
w atmosferze zbliżających się świąt 
– zachęca do udziału wójt gminy 
Damian Galusek. bs

Jarmark Wielkanocy 
potrwa od 24 do 28 marca  

w godzinach  
10.00 - 16.00.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na rzecz Rozwoju Wsi 
zaprasza mieszkańców gminy na  ostatnie kulinarne spo-
tkania z Remigiuszem Rączką, które odbędzie się 21 marca 
o godz. 17.30 w ZSP Krzyżowice. Podczas zajęć uczestnicy 
poznają regionalne potrawy i dowiedzą się jak je przygo-
tować. Wskazówek będzie im udzielał Remigiusz Rączka - 
znany śląski kucharz i gwiazdor programów telewizyjnych. 

Zapisy przyjmują: Mariola Zonenberg (tel. 660 634 390), 
ZSP Krzyżowice  (32/ 4723715). Kost uczestnictwa: 15 zł. 

www.kobietyzkrzyzowic.republika.pl

Gotuj z sercem 
!�```����F���F

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Warszowic zaprasza 
wszystkich chętnych miesz-
kańców do udziału w kursach  
i warsztatach malowania na 
jedwabiu oraz filcowania na su-
cho i mokro. Zajęcia odbędą się  
w następujące dni: 9, 11, 16, 18, 23  
i 25 kwietnia w godz. 18.00 – 20.00  
w sali OSP Warszowice. Udział 
w cyklu kosztuje 60 zł. Zapisy 
wraz z wpłatą przyjmowane są  
w „Drink Barze Hawel” w War-
szowicach. Ilość miejsc ograniczo-
na. Zadanie publiczne jest dotowa-
ne z budżetu Gminy Pawłowice.

Kurs malowania 
na jedwabiu 
i filcowania

W programie znalazło się zwiedza-
nie Wisły oraz odpoczynek w parku 
wodnym. Jednak najwięcej wrażeń 
dostarczył przejazd do Wisły Czarne 
i przeprawa zaprzęgami konnymi 
wzdłuż potoku Biała Wisełka. Do-
datkowo miłą atmosferę uświetnił 
żar palącego się w kolibie ogniska  
i wspólne śpiewy przy akompania-
mencie akordeonu. 

Integracja przy ognisku 

- Celem wyjazdu była integracja po-
przez wspólne spędzenie czasu, ukazanie 
piękna Beskidu Śląskiego oraz zachęcenie 
mieszkańców do aktywności ruchowej – 
mówi Czesław Lasek, członek stowa-
rzyszenia. – Myślę, że nam się to udało.

Wszyscy uczestnicy zostali poczę-
stowani pieczonymi kiełbaskami i go-
rącą herbatą. Z wycieczki wrócili póź-
nym wieczorem bardzo zadowoleni.
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Tylko 0,5 proc. naszych czytelników odpowiedziało się za zmianą 
formatu „Racji Gminnych”. W związku z powyższym, format gazety po-
zostanie bez zmian. Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie. Redakcja.   

Ankieta 
w sprawie gazety
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XIX Turniej Mistrzów 
Szkół Podstawowych
21 marca, godz. 9.00, 

Dom Kultury  
w Pawłowicach Osiedlu
Szachiści ze szkół podstawo-

wych naszej gminy spotkają się 
podczas turnieju, który wyłoni 
najlepszą szkołę oraz najlep-
szych graczy wśród uczniów. 
Regulamin na stronie www.
gokpawlowice.hg.pl. 

Turniej skata
23 marca, godz. 16.00, 

OSP Pielgrzymowice
Wszystkich pasjonatów gry 

w karty zapraszamy na kolejny 
turniej w ramach Gminnej Ligi 
Skata Sportowego. Zawody od-
będą się 23 marca o godz. 16.00 
w OSP Pielgrzymowice. Zapisy 
na miejscu.

Liga tenisa stołowego
23, 24 marca, godz. 10.00,  

ZSO Pawłowice
Ruszyła ósma edycja Ligii Amatorów 

Tenisa Stołowego. Jest to cykl składający się 
z czterech turniejów, w których dzieci, mło-
dzież i dorośli rozgrywając kolejne spotkania 
gromadzą punkty. Pierwsze zawody odbyły 
się 2 i 3 marca w ZSO Pawłowice. Natomiast 
kolejne planowane są 23 i 24 marca.

Puchar futsalu
24 marca, godz. 9.00 - 16.00,  

hala GOS Pawłowice
Uczestnicy Gminnej Ligi Futsalu powal-

czą o Puchar Ligi. Szykują się zacięte poje-
dynki, szczególnie między ubiegłorocznym 
zdobywcą Superpucharu (Pawłowice), zwy-
cięzcą Pucharu Ligi w poprzednim sezonie 
(Jo – Mar Stawowa) i dobrze radzącym  
sobie beniaminkiem (Normal). Kto okaże się 
zdobywcą pucharu? Przekonamy się już 24 
marca.  Wstęp wolny!

zdj. archiw
um

Były to ostatnie dwa dni funk-
cjonowania lodowiska sezonowego. 
Z tej okazji Gminny Ośrodek Sportu 
przygotował dla klientów promocję 
cenową oraz liczne niespodzianki.

Wszyscy odwiedzający w tych 
dniach lodowisko mogli za darmo 
napić się kawy i  herbaty, poczęsto-
wać się słodyczami oraz pobawić się 
w towarzystwie maskotki dinozaura. 

Koniec sezonu 
���,�&��!��@

„Dinuś” okazał się nie tylko serdeczny 
i miły, ale także imponował znako-
mitą jazdą na łyżwach. Dodatkową 
atrakcją były zabawy i konkursy 
na lodzie.

- Wszystkim, którzy bawili się 
z nami serdecznie dziękujemy za wspa-
niałą atmosferę i już teraz zapraszamy 
na rozpoczęciu sezonu 2013/2014  w po-
łowie listopada tego roku! – zaprasza 

Bożena Wróbel, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu. – Na pewno nowy 
sezon rozpoczniemy fajną imprezą  
z promocjami i niespodziankami.   

Od kilku lat tafla lodu w centrum 
osiedla cieszy pawłowiczan i jest jedną 
z atrakcji naszej gminy. Co sezon ze 
ślizgawki korzystają tysiące ludzie 
nie tylko z Pawłowic, ale również 
przyjezdni. bs
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Wiktoria stoczyła 5 walk i tylko jedną przegrała. – Pokonała 
mnie zawodniczka z Czechowic, z którą, jak się później okazało, spo-
tkałam się ponownie w finale  - opowiada mistrzyni Śląska. -  Obie 
byłyśmy bardzo zawzięte, ale tym razem to ja triumfowałam. Udało 
mi się wykonać rzut za 5 punktów, z podcięciem nogi do tyłu.

- To była błyskawiczna walka – opowiada trenerka Beata Syp-
niewska. – Wiktoria była mocno skoncentrowana. Po prostu weszła 
na matę i w ciągu kilku sekund wykonała zwycięski rzut, mimo że 
wcześniej na swoją przeciwniczkę nie mogła znaleźć sposobu. To 
świadczy o jej wielkich możliwościach.     

Wiktoria od 5 lat trenuje w UKS „Judo” Pawłowice. Pa-
sją zarazili ją koledzy, którzy również uprawiali judo. 
Decydujący okazał się jednak pokaz, który zobaczyła  
w szkole. Od razu po jego zakończeniu zapisała się do klubu. 
Jej trenerka podkreśla, że jest zawodniczką bardzo ambitną  
i pracowitą. Potwierdzeniem tego jest kwalifikacja do Mistrzostw 
Polski, które odbędą się w kwietniu. Żeby dobrze się do nich 
przygotować, Wiktoria w czasie ferii uczestniczyła w obozie 
kadry Śląska. Życzymy jej powodzenia podczas zawodów. bs

Nadchodzi moment, na który kibi-
ce podokręgu Tychy czekają od kilku 
miesięcy. Runda wiosenna sezonu 
2012/13 startuje 23 marca. Długa 
zima w wielu drużynach dużo zmie-
niła. Szczególnie zespoły, które wal-
czyć będą o awans, w tym Pniówek 
Pawłowice, zbroiły się i rozgrywały 
mecze kontrolne. Podopieczni Miro-
sława Szwargi w pierwszym meczu 
wiosny mają pewne 3 punkty, bo 
zajmująca ostatnie miejsce Victoria 
Chróścice wycofała się z rozgrywek 
po rundzie jesiennej. To oznacza, że 
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naszych piłkarzy zobaczymy dopiero 
30 marca w meczu ze Startem Namy-
słów. Pierwsze pięć spotkań walczący 
o awans Pniówek rozegra u siebie, ze 
względu na remont boiska przepro-
wadzony jesienią ubiegłego roku. To 
daje naszej drużynie przewagę nad 
rywalami i jest niebywałą okazją na 
zdobycie cennych punktów.

Klasa A grupy Tychy swoje roz-
grywki rozpocznie 23 -24 marca, 
natomiast grupa Skoczów oraz klasa 
B wraca na murawę dopiero w week-
end 6 - 7 kwietnia.
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- Zajęcia polegają na zabawie ruchowej 
z elementami piłki nożnej, siatkówki, ko-
szykówki, piłki ręcznej oraz tenisa, przede 
wszystkim jednak chodzi o zapewnienie 
właściwego rozwoju fizycznego naszych 
pociech oraz dobrą zabawę – podkreśla 
Bożena Wróbel, dyrektor GOS. - Na 
przedszkolaki i ich kibiców czeka wiele 
atrakcji, zabaw we wspaniałej atmosferze.

Będzie to z pewnością niesamowite 
przeżycie dla setki przedszkolaków 
z pięciu przedszkoli. Do Pawłowic 
przyjadą mali sportowcy z Ustronia, 
Jastrzębia – Zdroju i Marklowic. Naszą 
gminę reprezentować będzie Przed-
szkole nr 1 w Pawłowicach. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich kibiców. 
Początek o godz. 9.00. 

 Sporty walki 
– trenuj w klubie
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Warszowice zwycięskie
23 lutego w hali GOS w Pawłowicach odbył się turniej 

piłki nożnej halowej oldbojów.
W rywalizacji wzięło udział 5 zespołów z Warszowic, Golasowic oraz z Pawłowic. 

Najlepszą formą i umiejętnościami piłkarskimi wykazała się drużyna z Warszowic. 
Drugie miejsce zajęli wielokrotnie triumfatorzy rozgrywek (Jo – Mar Stawowa Paw-
łowice), a podium uzupełnili piłkarze Auto – Naprawy Golasowice. Dekoracji nagro-
dzonych drużyn dokonali przedstawiciele zarządu    KRS TKKF ,,Rozwój” Pawłowice. 
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23 marca o godz. 13.00 na 
boisku w Pawłowicach GKS 
Pniówek Pawłowice rozegra 
mecz towarzyski z Górnikiem 
Zabrze. Zapraszamy wszyst-
kich kibiców na te wyjątkowe 
wydarzenie. 

Mecz 

z Górnikiem 

Zabrze

zd
j. 
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KRONIKA POLICYJNA telefon 
komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

Pijany kierowca
1 marca o godz. 16.40, policjanci 

zatrzymali 58-letniego kierowcę 
samochodu marki WV Polo, który 
miał we krwi 0,75 promila alkoho-
lu. Do zdarzenia doszło w Golaso-
wicach na ul. Korczaka. 

Ukradł 5 tys. zł
Nieznany sprawca, po wybiciu 

szyby, włamał się do pomieszczenia 
biurowego skąd skradł metalową 
kasetkę z zawartością 5 tys.  złotych. 
Kradzież miała miejsce 7 marca na ul. 
Pszczyńskiej w Pawłowicach. 

Kierował po pijaku 
9 marca o godz. 18.47 na ul. 

Pszczyńskiej w Warszowicach 
policjanci zatrzymali 40-latka 
z Warszowic, który kierował 
oplem mając we krwi 1,65 
promila.

Drewno do sprzedania
Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach informuje, 

że w okresie całego roku prowadzi sprzedaż drewna po-
zyskanego z działek gminnych w ilościach dostępnych na 
magazynie. Sprzedaż określona jest w m sześc. i prowa-
dzona jest w oparciu o ustaloną cenę zależną od rodzaju 
drewna. Bliższych informacji udziela pracownik GZK, 
Florian Brudny, tel. 32 449 34 34.

 
sobota (30 marca):

- obiekty przy ul. Szkolnej (basen, hala, 
grota, pozostałe) od 9.00 do 22.00,

- boisko przy ul. Pukowca - nieczynne

Obiekty GOS 
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niedziela (31 marca):

- wszystkie obiekty będą 
   NIECZYNNE

poniedziałek (1 kwietnia):
- obiekty przy ul. Szkolnej (basen, 

hala, grota, pozostałe) od 9.00 
do 22.00

- boisko przy ul. Pukowca - od 
9.00 do 21.00
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- 9 kwietnia (wtorek) – rejon Pielgrzymowic, 
Golasowic, Jarząbkowic,

- 11 kwietnia (czwartek) – rejon Pawłowic, 
Pawłowic Osiedla,

- 16 kwietnia (wtorek) –  rejon Warszowic, 
Krzyżowic, Pniówka.

Odbierane będą: 

   meble, sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, opony, odpady budowlane i rozbiór-
kowe, takie jak: okna, drzwi, umywalki, 
wanny, rury PCV, wiaderka, styropian, itp.

Nie będą odbierane:
  eternit, papa, inne odpady niebezpieczne 

oraz drobne śmieci.

Odpady należy wystawić 
w wyznaczonych dniach do 
godz. 7.00 (w miejscu, gdzie 
odbierane są odpady segrega-
cyjne). Zbiórka dla miesz-
kańców jest bezpłatna. 

W sytuacji, gdy wystawione odpady 
nie zostaną odebrane, należy kontaktować się 
z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
tel. 32 47 56 330, 32 47 56 357 (nie później 
niż w dniu następnym po zbiórce).

Zbiórka 
telewizorów, 
pralek, mebli…
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 Pomoc udz i e lana  będz i e  
w Urzędzie Gminy przy ul. Zjedno-
czenia 60 w godzinach 9.00 – 11.00  
w następujących terminach:

- środy w dniach: 20 i 27 marca, 
3, 10, 17 i 24 kwietnia, 8 i 15 
maja,

- piątki w dniach: 19 i 26 kwiet-
nia, 10 maja.

Pomoc pracownika Powia-
towego Doradztwa Rolniczego  
w wypełnianiu wniosków jest płat-
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na. Przypominamy wszystkim 
rolnikom, iż do 15 maja 2013 
roku trwa nabór wniosków  
o przyznanie płatności do 
gruntów rolnych na rok 2013. 

Wypełnione wnioski można 
wysłać pocztą, poprzez inter-
net lub składać bezpośrednio 
w Biurach Powiatowych wła-
ściwych ze względu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika. 

Tereny pod dzierżawę oraz lokal do 
oddania w najem

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że w dniu 
11.03.2013 r. podany został do publicznej wiado-
mości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, wykaz nieru-
chomości gruntowych stanowiących własność Gmi-
ny Pawłowice przeznaczonych do wydzierżawienia 
oraz wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do 
oddania w najem. 
Przedmiotowy wykaz dotyczy: 
• nieruchomości niezabudowanej położonej  

w Pawłowicach przy ul. Poprzecznej przeznaczo-
nej na działalność rolniczą,  

• lokalu użytkowego znajdującego się w bu-
dynku przychodni zdrowia przy ul. Kruczej 12  
w Pniówku. 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

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

Licytacja
Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nie-

ograniczony w formie licytacji na sprzedaż majątku rucho-
mego stanowiącego własność Gminy Pawłowice. Przetarg 
odbędzie się 9 kwietnia o godz. 9.00 w sali narad nr 2.2 (II 
piętro) Urzędu Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60.

Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotami wy-
stawionymi do licytacji w dniu 8 kwietnia w godz. 9.00 
– 11.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem 
Urzędu Gminy Mariettą Kiełkowską, tel. 32/4756-323.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzę-
dzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 (Punkt Po-
dawczy) oraz na stronie internetowej www.pawlowice.pl.
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W dniu 27.03.2013 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. LWP 19, 
odbędzie się:

• I przetarg ograniczony dla członków 
SM Pawłowice i ich dzieci wspólnie  
z nimi zamieszkujących.

• II przetarg nieograniczony, w przy-
padku braku chętnych członków 
Spółdzielni, odbędzie się w dniu 
28.03.2013 r. o godz. 11.00 dla 
wszystkich osób zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wy-
magane wadium w wysokości 2.000,00 zł 

przelewem na konto ING Bank Śląski nr rachunku
56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.
Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny 

ograniczony należy dostarczyć do siedziby SM 
Pawłowice na dzień przed przetargiem. Wadium 
na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić 
najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem 
przetargu okazać dowód wpłaty.

Wystawione do przetargu mieszkanie moż-
na oglądać w dniu 26.03.2013 r. w godzinach 
10.00 – 11.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bez podania przyczyny.

kat. M-3 o powierzchni użytkowej 49,34 m kw. 
w Pawłowicach przy ul. Wąskiej l A/8

Cena wywoławcza wynosi 110.600,00 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach 
ogłasza przetarg na mieszkanie:
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W PLACÓWKACH 
ALIOR BANKU 
ZAPŁACISZ WSZYSTKIE 
RACHUNKI BEZ OPŁAT!

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

  32 211 21 68

Zakład Optyczny BRYLEX
PAWŁOWICE, MICKIEWICZA 18

(przy rondzie i mleczarni)
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1. Roboty ślusarskie:  
  dostawa i wymiana drzwi stalowych wejściowych 

do klatek schodowych w ilości 37 sztuk.
2. Roboty instalacyjne: 
  Wymiana instalacji zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji  

na poziomach i pionach budynków szwedzkich  i 
NRD - owskich z rur PP- R typ 3 PN20 o połącze-
niach  zgrzewanych. 

3. Roboty elektryczne:
a. Modernizacja istniejących instalacji domofono-

wych na instalacje cyfrowe.
b. Dostawa i montaż portali przed wejściem do  

budynków z wypisanym adresem.
c. Dostawa i montaż plafonier z czujnikiem ruchu. 
Specyfikacje istotnych warunków wykonania 

robót w cenie 30,00 zł (odrębnie dla każdego  typu  
robót) są do odebrania w siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Pawłowicach przy  ul. LWP 19 w dniach  
od 22.03.2013 r. w godz. od  9.00 -13.00. 

Opłaty za specyfikację prosimy dokonać na niżej 

podany numer konta: ING Bank Śląski Nr konta: 56 1050 
1403 1000 0023 3438 8606 z dopiskiem ,,Przetarg na 
roboty” (wymienić jakie). 

 Potwierdzenie wpłaty za specyfikację należy przedsta-
wić przy odbiorze specyfikacji. 

Oferty zgodnie ze specyfikacją należy składać w za-
mkniętych kopertach (z opisem rodzaju robót) w siedzibie  
Spółdzielni pokój Nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2013r. 
- godz. 13.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.
• Roboty ślusarskie w dniu 4 .04.2013r. o godz. 10.00
• Roboty instalacyjne w dniu 4.04.2013r. o godz. 10.30     
• Roboty elektryczne w dniu 4.04.2013r. o godz. 11.00

Wszelkich informacji o przetargu udziela dział tech-
niczny SM Pawłowice, tel. /032/ 4 493 444 i /032/ 4 493 
445 - w godzinach od 9.00 do godziny 13.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od  
przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach ul. LWP 19, 
ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione zakresy robót:
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Zawody składały się z dwóch 
prze j azdów i  rozgrywano  j e  
w dwóch kategoriach wśród dzieci oraz 
ośmiu wśród młodzieży i dorosłych.  
W porównaniu do poprzednich edycji 
kategorii było więcej, aby jak najwięcej 
osób mogło cieszyć się z dyplomów 
i medali. Dzieci w kategoriach do  
6 lat oraz 7 - 9 lat miały do pokonania 
dwa przejazdy z obniżonej bramki 
startowej. Najmłodszym narciarzom 
w pokonaniu trasy slalomu giganta 
mogli pomagać rodzice. Za jazdę na 
nartach w tym wieku każdy maluch 
zasługuje na nagrodę, dlatego wszy-
scy mali narciarze  traktowani byli 
jako zwycięzcy.

W pozostałych kategoriach każdy 
uczestnik miał dwa przejazdy. Do 
ostatecznej klasyfikacji brano pod 
uwagę lepszy z nich. Rywalizacja była 
tak zacięta, że czasami o zwycięstwie 
decydowały ułamki sekundy. Tak 
było np. w kategorii open pań, gdzie 
dwie uczestniczki uzyskały niemal 
identyczny czas – różnica wynosiła 
zaledwie 0,03 sekundy!

Mistrzostwa w slalomie

Najwięcej emocji towarzyszyło 
zmaganiom mężczyzn. Na trasie 
slalomu giganta swoje umiejętności 
sprawdziło aż 31 panów. Najlepszy 
z nich okazał się Bartłomiej Pytel, 
który uzyskał także najlepszy czas 
mistrzostw (26,36 s). 

- Cieszy nas bardzo, że w Pawło-
wicach jest tak popularna jazda na 
nartach – mówi Jan Krosny z Klubu 
Sportowego „Alpino”, który był or-
ganizatorem mistrzostw. – Z każdym 
rokiem przybywa startujących i kibiców, 
coraz więcej rodzin interesuje się udziałem 
w zabawie na stoku. 

Ideą zawodów jest bowiem propa-
gowanie narciarstwa wśród najmłod-
szych, czyli formuły gdzie rywalizacja 
odchodzi na dalszy plan, a najważniej-
sza jest dobra zabawa i uśmiech na 
twarzy każdego z uczestników!

Dowodem na to jest udział całych 
rodzin: rodziców z dziećmi, dziadków 
z wnukami. - Na zawody pojechałem 
z trójką dzieci – opowiada Zbigniew 
Nowak z Pawłowic. – Dla mnie jest 
to rozrywka, bo jestem świadomy tego, 

że mistrzem to ja już nie będę – śmieje 
się. – Chociaż w ubiegłym roku udało mi 
się zdobyć V miejsce. Cieszy mnie jednak 
to, że dzieci załapały sportowego bakcyla 
i chętnie jeżdżą na nartach. Najstarsza 
Kamila radzi sobie bardzo dobrze. Ścigała 
się z koleżanką i zajęła drugie miejsce. 
Młodsze dzieci dopiero się uczą, ale udało 
im się znaleźć w pierwszej piątce.   

Wszyscy udekorowani odebrali 
medale, dyplomy i nagrody z rąk 
wójta gminy Damiana Galuska, 
który przypatrywał się zmaganiom 
uczestników nie stojąc bezczynnie, ale 
szusując na nartach obok wytyczonej 
trasy zawodów. - Wspieramy takie ini-
cjatywy, bo integrują one mieszkańców, 
jest to także promocja zdrowego stylu 
życia i popularyzowanie narciarstwa 
zjazdowego – przyznaje wójt.

Zawody  zostały zorganizowane 
w ramach dotacji z Urzędu Gminy. bs
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Wyniki zawodów oraz zdjęcia można 
znaleźć na stronie www.pawlowice.pl.
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