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Pomieszczenie jest nieduże i za 
ciasne dla 150 dzieci, które mają 
wykupione w szkole obiady. Dlatego 
postanowiono powiększyć dostępną 
przestrzeń kosztem zaplecza ku-
chennego służącego do wydawania  
posiłków. Obiady są dowożone do 
szkoły z ZSP nr 2.       

- Obiady są wydawane na dwóch 
przerwach. Stołówka służy dzieciom ze 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
Staramy się zapewnić uczniom komfor-
towe warunki do spożywania posiłków, 
ale przy tej liczbie dzieci i tak małym 
pomieszczeniu jest to trudne - mówi  

Bożena Herman, dyrektorka szkoły 
podstawowej. - Jednak podstawowym 
problemem jest to, że stołówka pełni 
jednocześnie funkcję świetlicy, która jest 
czynna od 7.30 do 16.00. Odbywają się 
tutaj rozmaite zajęcia, rozkładane są 
dywany, które w czasie obiadów trzeba 
składać.      

Gmina podpisała umowę z pro-
jektantem – MTX Kolber z Łazisk 
Górnych, który opracuje projekt prze-
budowy stołówki. Kolejnym krokiem 
będą prace budowlane, które zostaną 
wykonane podczas wakacji. 

Sabina Bartecka
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Mowa o ul. Akacjowej w Piel-
grzymowicach, remontowanej na 
przełomie września i października 
ubiegłego roku. Jest to droga grunto-
wa – biegnąca w dużej części pośród 
pól uprawnych, z dala od zabudo-
wań mieszkalnych. Przystępując 
do jej remontu zdecydowano się na 
stabilizację metodą recyklingu. To 
najszybszy a zarazem najtańszy 
sposób na poprawę nawierzchni. Jest 
to także wstęp pod właściwy remont 
polegający na wykonaniu nawierzch-

Droga 
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ni z asfaltu. Tylko w ubiegłym roku 
gmina wykonała metodą recyklingu 
1,5 km dróg i tylko na ul. Akacjowej 
pojawiły się nieprawidłowości. Na 
kilkusetmetrowym odcinku droga 
rozpadła się. Prace są jednak objęte 
gwarancją i w okresie wiosennym 
droga zostanie naprawiona. 

- Razem z wykonawcą robót doko-
namy przeglądu gwarancyjnego ulicy 
i zlecimy naprawę usterek – zapewnia 
Tomasz Szatkowski z Urzędu Gminy 
Pawłowice. bs

Rozstrzygnięto przetarg na utrzy-
manie terenów zielonych znajdu-
jących się w gminie. Przez kolejne  
2 lata o zieleń w parkach i na skwe-
rach będzie dbała miejscowa firma 
„Wypasione ogrody”. – Będziemy 
chcieli, aby na skwerach zostały dosa-
dzone ładnie kwitnące krzewy – mówi 
Krystyna Batko z Urzędu Gminy.  
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– Na prośbę mieszkańców zadbamy tak-
że o rondo w Pniówku. Posadzimy tam 
kwiaty i krzewy. 

W tym roku zostanie założone 
kolejne „pole nadziei”, w planach jest 
także aranżacja zieleni przy pomniku 
Chrystusa Króla, znajdującego się 
obok mleczarni. 

Sabina Bartecka    

- Już nawet nie wiem ile razy upo-
minaliśmy kierowców, żeby nie zatrzy-
mywali się przy strażnicy. W czasie 
pożaru czy wypadku liczy się każda 
sekunda i nie można marnować czasu 
na to, aby ominąć źle zaparkowane 
auta. Niestety nasi kierowcy wciąż mu-
szą lawirować wozem bojowym wśród 
zaparkowanych w pobliżu bramy i na 
wyjeździe pojazdów – mówi Joachim 
Muras, prezes OSP Pawłowice.

Parkowanie zabronione

Samochody na rynku stawiane 
są dosłownie wszędzie. Niektórzy są 
tak wygodni, że podjeżdżają autem 
pod sam bankomat. Inni parkują 
przy aptece, blokując inne auta  
i nie patrząc na to, że za chwilę ktoś 
będzie chciał wyjechać. Tak dłużej 
nie może być! Na terenie rynku 
obowiązuje zakaz parkowania. Sa-
mochody można zostawiać tylko  
w wyznaczonych miejscach, a pra-

wo wjazdu mają pracownicy Urzę-
du Gminy, Banku Spółdzielczego, 
poczty, apteki oraz strażacy. Dlatego 
od kilku dni teren placu jest pod 
szczególną obserwacją policji. Patrole 
mundurowych będą pojawić się na 
rynku każdego dnia, aby oduczyć 
kierowców niewłaściwego parkowa-
nia. Posypały się już pierwsze kary 
i mandaty.

Sabina Bartecka

- Dzięki wyjątkowo łagodnej zimie 
prace ruszyły wcześniej niż zwykle - 
mówi Wojciech Wiatrok, dyrektor 
GZK Pawłowice. Kilkuosobowe bry-

Wielkie 
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gady każdego dnia zbierają śmieci po-
rzucone przy drogach i chodnikach. 
Natomiast firmy prowadzące akcję 
„Zima” rozpoczęły czyszczenie dróg. 

W całej gminie pracują zamiatarki, 
które usuwają piasek i inny materiał 
użyty do posypywania śliskich na-
wierzchni jezdni.

Pod  koniec marca rozpocznie się 
łatanie dziur. Lada dzień zostaną 
wybrani wykonawcy do przepro-
wadzenia remontów cząstkowych, 
którzy będą mogli ruszyć w teren, 
jak tylko otaczarnie ruszą z produkcją 
asfaltu. – Chcemy w tym roku rozpocząć 
prace wcześniej, bo zima była łagodna, 
a temperatury już od dłuższego czasu 
są dodatnie – mówi Krystyna Batko  
z Urzędu Gminy. – Na razie trwają 
wiosenne przeglądy stanu dróg pro-
wadzone wspólnie przez pracowników 
urzędu i sołtysów. Pierwsze objazdy 
pokazują, że dziur jest mniej niż zwykle. 

Sabina Bartecka

28 lutego, w Urzędzie Gminy 
Pawłowice odbyło się spotkanie  
z wicestarostą powiatu pszczyńskiego 
Grzegorzem Nogłym i dyrektorem 
Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) 
w Pszczynie Grzegorzem Górką. 
Dyskutowano na temat realizacji 
wspólnych inwestycji na drogach 
powiatowych w 2014 roku. W tym 
roku planowane są trzy inwestycje. 
Powstaną chodniki przy ul. Zebrzy-
dowickiej w Pielgrzymowicach oraz 
przy ul. Korczaka w Golasowicach, 
opracowany zostanie także projekt 
przebudowy ul. Pszczyńskiej w War-
szowicach.  

Niestety, nie dojdzie do skutku 
największa z planowanych inwesty-
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cji – przebudowa ul. Zawadzkiego  
w Golasowicach. W styczniu staro-
sta pszczyński poinformował wójta 
gminy, że zadanie przebudowy ul. 
Zawadzkiego w Golasowicach nie 
uzyskało dofinansowania z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Pozyskanie środków ze-
wnętrznych było warunkiem realizacji 
inwestycji. Powiat nie jest w stanie 
z własnych środków sfinansować 
tej dużej i wymagającej sporych na-
kładów finansowych inwestycji. Nie 
oznacza to jednak, że droga nie będzie 
remontowana w ogóle. Remont został 
przesunięty na przyszły rok, a zamiast 
ul. Zawadzkiego Gmina Pawłowi-
ce dofinansuje i będzie koordynować 

zadanie związane z budową chodnika 
przy ul. Korczaka w Golasowicach. 
Budowa planowana jest na odcinku od 
ul. Słowackiego do ul. Lipowej. Gmi-
na dofinansuje również realizowaną 
przez powiat budowę chodnika przy 
ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowi-
cach. Natomiast wspólnie z powiatem 
zostanie wykonany projekt przebudo-
wy dalszego odcinka ul. Pszczyńskiej 
w Warszowicach.

Ze wstępnych deklaracji uczestni-
ków spotkania wynika, że na zadania 
inwestycyjne na drogach należących 
do powiatu pszczyńskiego, powiat 
w roku 2014 przeznaczy 105 tys. zł, 
natomiast pomoc Gminy Pawłowice 
wyniesie aż 775 tys. zł. bs
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Pielgrzymowice – 27 lutego
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W zebraniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców. Wszyscy wysłu-
chali sprawozdania z działalności rady sołeckiej, które przedstawiła sołtys 
Iwona Baron. Omówiono również inwestycje planowane do realizacji  
w tym roku. W części dotyczącej wolnych wniosków, obecni na spotkaniu 
mieszkańcy pytali o sprawy związane z remontami dróg, progami zwal-
niającymi, oświetleniem, kanalizacją. Mieszkańcy zgłosili także wnio-
sek o utworzenie dodatkowej linii autobusowej gminnej komunikacji. 
    Sporo pytań dotyczyło dróg powiatowych. Skierowano je do uczest-
niczącego w zebraniu przedstawiciela powiatu, Grzegorza Nogłego – wi-
cestarosty powiatu pszczyńskiego. Mieszkańcy zwrócili się o remonty 
dróg powiatowych, wykonanie oznakowania poziomego oraz budowę 
chodników. W związku z niedawno utworzoną komunikacją powiato-
wą, pytano także o możliwość utworzenia linii autobusowej na trasie 
Pszczyna – Pawłowice – Pielgrzymowice – Jastrzębie - Zdrój, na wzór 
funkcjonujących już linii Pszczyna - Tychy czy Pszczyna – Czecho-
wice-Dziedzice. Takie połączenie byłoby uzupełnieniem linii MZK oraz 
komunikacji lokalnej Gminy Pawłowice. 

Jarząbkowice – 6 marca

To było najkrótsze i najbardziej rzeczowe zebranie, które odbyło 
się do tej pory w naszej gminie. Trwało nieco ponad godzinę. W tym 
czasie jednak sołtys Kazimierz Kiełkowski przedstawił sprawozdanie  
z działalności rady soleckiej, omówił inwestycje planowane na ten rok, 
odbyło się zebranie spółki wodnej, a w wolnych głosach poruszono 
kilkanaście spraw. Krótko i na temat. 

W 2014 roku w Jarząbkowicach gmina zaplanowała trzy inwe-
stycje. Są to: przebudowa ul. Łąkowej na długości prawie 400 metrów 
(etap II), budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej oraz opracowanie 
planu zagospodarowania przestrzennego. I ten właśnie punkt wzbudził 
duże zainteresowanie mieszkańców, którzy chcieli znać datę wyłożenia 
planu i jego wejścia w życie. Obecny na zebraniu pracownik Urzędu 
Gminy Tyberiusz Zawadzki poinformował, że obecnie w Jarząbkowi-
cach obowiązuje plan uchwalony w 2006 roku, natomiast nowy jest 
w opracowaniu. Jego wyłożenie planowane jest na przełomie maja  
i czerwca. Odbędzie się też dyskusja w sali Domu Ludowego nad przy-
jętymi w planie rozwiązaniami. Nowy plan ma zacząć obowiązywać 
pod koniec roku.

Wnioski mieszkańców dotyczyły dokończenia prac na ul. Wiejskiej, 
oświetlenia i naprawy ul. Kwiatowej, przycięcia gałęzi drzew na ul. 
Rolniczej, założenia barierek energochłonnych na ul. Kasztanowej (za 
domem socjalnym), regulacji potoku Jarząbkowickiego oraz skore-
lowania busów gminnej komunikacji z godzinami lekcji w szkołach. 

Na zakończenie zebrania sołtys podziękował za liczne przybycie 
oraz  konstruktywne uwagi. – Będziemy działać, aby zgłoszone problemy 
rozwiązać – zapewnił. bs

Najpierw analiza
Przed przystąpieniem do sporzą-

dzenia planu najpierw wykonuje się 
analizę, która wskaże czy opracowa-
nie planu jest uzasadnione. Określi 
ona także stopień zgodności przewi-
dywanych rozwiązań z ustaleniami 
studium. Kolejnym krokiem jest 
przygotowanie materiałów geode-
zyjnych oraz ustalenie zakresu prac 
planistycznych. Kiedy materiały są 
gotowe, głos mają radni. Podczas 
sesji podejmują uchwałę o przystą-
pieniu do sporządzenia planu. Na 
tej podstawie wójt gminy, zgodnie  
z przepisami ustawy o zamówie-
niach publicznych, zleca przygoto-
wanie projektu planu firmie, która 
posiada odpowiednie kwalifikacje.
Skomplikowana procedura

W tym momencie rusza skompli-
kowana i żmudna procedura, której 
celem jest opracowanie planu dla wy-
znaczonego obszaru. Trzeba bowiem 
ogłosić informację, że została podjęta 
uchwała o przystąpieniu do sporzą-
dzenia planu, określić formę, miejsce 
i termin  składania wniosków, który 
nie może być krótszy niż 21 dni 
od dnia ogłoszenia, zawiadomić na 
piśmie instytucje i organy właściwe 
do uzgadniania i opiniowania planu. 
Wtedy wybrana firma sporządza 
projekt planu, prognozę oddzia-
ływania na środowisko, prognozę 
skutków finansowych uchwalenia 
planu miejscowego oraz opraco-
wanie ekofizjograficzne, występuje   
o opinie o projekcie planu do wielu 
instytucji m.in. do wójtów sąsiednich 
gmin, regionalnego dyrektora ochro-
ny środowiska, właściwego organu 
Państwowej Straży Pożarnej, wła-
ściwego organu administracji geo-
logicznej, wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego, regionalnego 
dyrektora gospodarki wodnej.

Na tym nie koniec, bo trzeba 
jeszcze uzgodnić projekt planu m.in. 
z wojewodą, zarządem powiatu, 
zarządem województwa, właści-
wymi zarządcami dróg, organami 
wojskowymi, ochrony granic i bez-
pieczeństwa państwa, właściwym 

Q�*��'�!;���������
przestrzenny?

organem nadzoru górniczego, woje-
wódzkim konserwatorem zabytków. 
Natomiast w zakresie przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze 
trzeba jeszcze wystąpić o zgodę do 
ministra, a w zakresie przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne do 
marszałka województwa.

Głos mają mieszkańcy
Po uzyskaniu opinii i uzgodnień 

wprowadzane są zmiany do projektu 
planu. Wójt gminy po  ogłoszeniu  
i obwieszczeniu wykłada projekt pla-
nu do publicznego wglądu na okres 
co najmniej 21 dni oraz organizuje 
w tym czasie dyskusję publiczną 
nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami, wyznacza również 
termin, w którym osoby fizyczne  
i prawne oraz jednostki organiza-
cyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, mogą składać uwagi do 
projektu planu. Po tym okresie 
wójt rozpatruje uwagi oraz wpro-
wadza zmiany do projektu planu 
wynikające z rozpatrzenia uwag, 
a następnie w niezbędnym zakre-
sie ponawia uzgodnienia. Następ-
nym etapem jest przedstawienie 
radzie gminy projektu planu wraz 
z listą nieuwzględnionych uwag. 
Rada Gminy po rozpatrzeniu uwag  
i stwierdzeniu, że plan nie narusza 
ustaleń studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, uchwala plan miejsco-
wy. - W przypadku stwierdzenia przez 
radę gminy konieczności dokonania 
zmian w przedstawionym do uchwale-
nia projekcie planu, trzeba ponowić całą 
procedurę – mówi Danuta Dziendziel 
z Urzędu Gminy. 

Kiedy plan zostanie zaakceptowa-
ny przez radnych i przegłosowany, 
musi zostać przedstawiony woje-
wodzie w celu oceny jego zgodności 
z przepisami prawa. Wojewoda po 
stwierdzeniu zgodności z prawem 
przekazuje uchwałę do publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. Plan wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty 
publikacji w dzienniku urzędowym.

- Często zdarza się jednak, że  
w czasie procedury planistycznej na-

stępuje zmiana przepisów – dodaje 
Danuta Dziendziel. - Konsekwencją 
tego są opóźnienia w realizacji planów. 
Na przedłużanie się procedury uchwale-
nia planu wpływają również powtórne 
uzgodnienia oraz bardzo długie oczeki-
wanie na zgody, które wydaje minister.

Są plany dla całej gminy
Cały obszar gminy Pawłowice 

objęty jest aktualnie obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego. Obecnie 
w trakcie opracowania są nowe 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Pielgrzymo-
wice, Golasowice i Jarząbkowice. 
Nowym elementem ujętym w two-
rzonych właśnie planach są tereny 
osuwiskowe. Zostały one wpro-
wadzone do planów na podstawie 
opracowania wykonanego przez 
Państwowy Instytut Geologiczny 
na zlecenie Starosty Pszczyńskie-
go. Na terenie gminy Pawłowi-
ce zarejestrowano 159 osuwisk,  
w tym 143 w Pielgrzymowicach i 16  
w Golasowicach. 

Kiedy będą nowe plany?
Projekty planów dla sołectw Ja-

rząbkowice i Golasowice są przygo-
towywane do wyłożenia. Zakończył 
się właśnie żmudny etap uzgodnień 
i opiniowania. Dla planu sołectwa 
Pielgrzymowice jest przygotowywa-
na analiza dróg. - Na dzień dzisiejszy 
nie mamy jeszcze kompletu uzgodnień, 
jak również jasnego stanowiska w spra-
wie terminu wykonania map terenów 
zagrożonych powodzią - dodaje Da-
nuta Dziendziel. - Po skompletowaniu 
wszystkich dokumentów do projektu 
planu zostaną wprowadzone zmiany 
i, podobnie jak w przypadku projektów 
planów terenów Golasowic i Jarząbko-
wic, dokument zostanie przygotowywa-
ny do wyłożenia do publicznego wglądu.    

Informacje o wyłożeniu planów 
do publicznego wglądu, jak i terminy 
dyskusji nad przyjętymi rozwiąza-
niami, będą umieszczone na stronie 
internetowej urzędu gminy www.
pawlowice.pl, w „Racjach Gmin-
nych” oraz na tablicach ogłoszeń  
w poszczególnych sołectwach. 

Sabina Bartecka
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oczyszczonych ścieków

tylu pracowników pracu-
je w pogotowiu wodociągo-
wym w gminie Pawłowice

4,15zł

pracowników zatrudnia Gmin-
ny Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji z siedzibą w Krzyżowicach

netto wynosi cena za m 
sześc. dostarczanej wody we-
dług stawki, która zacznie obo-
wiązywać 1 kwietnia 2014 r.

11
lat

istnieje Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 

5

litrów wody zużywa w ciągu doby 
statystyczny mieszkaniec naszej gminy

46

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 gospodarki wodno - ściekowej w gminie Pawłowice, piszemy o działalności Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatkach na budowę i remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

kontrahentów otrzymuje tzw. 
e-faktury, czyli wysyłane drogą 
elektroniczną opłaty za wodę i ścieki 

mieszkańców ma dostęp do 
kanalizacji w naszej gminie

88

229 tys.

liczy sieć kanalizacji sani-
tarnej w naszej gminie (247 
km ma wodociąg)

Komentarz
Bolesław Oracz,

przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia 
Komunalnego Rady Gminy Pawłowice 

Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczysz-
czanie ścieków komunalnych oraz związane 
z tym sprawy dotyczące sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej to jedno z ważniejszych zadań 
własnych gminy. O tym, jak jest istotne, prze-
konujemy się najczęściej podczas awarii, kiedy 
nagle woda w kranie przestaje płynąć. Uporząd-
kowana gospodarka wodno- ściekowa to cecha, 

która wyróżnia naszą gminę. Możemy pochwalić się nie tylko 
nowoczesną oczyszczalnią ścieków, do której spływają ścieki   
z terenu gminy, ale również szczelnym systemem wodociągo-

248km

95%

1 mln310 tys. zł

300

wym. W latach 2006 – 2013 straty wody zmniejszyły się z 24 % do 
11 %, co jest związane z sukcesywną wymianą starych wodociągów 
na nowe i wymanią wodomierzy na te z wyższą klasą pomiarową.  
Małe straty wody mają również wpływ na cenę wody i odbioru 
ścieków, które w gminie Pawłowice są najniższe w bliższej i dalszej 
okolicy. Sieć kanalizacyjna dociera prawie do 100 % mieszkańców. 
To ważne, bo w dzisiejszych czasach nie można mówić o ekologii 
bez sprawnego sytemu odbioru i oczyszczania ścieków. Wszystkie 
sprawy związane z zarządzaniem  gospodarką wodną i kanalizacją 
koordynuje Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To pozwala 
na ciągły monitoring sytemu, szybkie reagowanie na ewentualne 
awarie i rozwijanie działalności inwestycyjnej. Właśnie trwają prace 
nad uruchomieniem studni głębinowej w Warszowicach. Będzie to 
drugie, po Golasowicach, ujęcie wody znajdujące się na terenie gminy 
i służące naszym mieszkańcom.

hydrantów znajduje 
się w gminie Pawłowice

2929s.ssss2929992299ssss29292299..22s22ss22222ss22ss222
litrów wody wyprodukowano 

w Stacji Uzdatniania Wody w 
Golasowicach w ubiegłym roku

przeznaczył GZWiK na roz-
budowę i modernizację sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej w 
gminie Pawłowice w 2013 roku

8 mln960 tys. zł
stanowią roczne 

przychody GZWiK

Aby wystawić swój towar na jarmarku, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
– można go pobrać ze strony internetowej www.pawlowice.pl. Wypełniony dokument 
należy odesłać na adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice 
lub zostawić w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice.

Formularze należy składać do 4 kwietnia 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela Krystyna Batko, 

kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej, tel. 32 4756 332.
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Straszy sierżant 
Damian Lekki
Rejon: Warszowice, Krzyżowice, Pniówek
Od 5 lat w KP w Pawłowicach

Sierżant 
Eliza Kuśka
Rejon: zachodnia część sołectwa Pawłowice obejmująca 
ulice: Pszczyńską, Studzienicką, Zapłocie, Wyzwolenia, 
Szybową, Kolonię Borki, Zjednoczenia do skrzyżowania 
z Pszczyńską; zachodnia część osiedla mieszkaniowego 
w Pawłowicach: ul. LWP, Polna i Pukowca
Od 6 lat w KP w Pawłowicach

Młodszy aspirant 
Bartosz Zieliński
Rejon: Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice i Stu-
dzionka
Od 7 lat w KP w Pawłowicach

Starszy aspirant 
Rafał Zagrodnik
Rejon: wschodnia część sołectwa Pawłowice obejmu-
jąca ulice: Świerczewskiego, Zjednoczenia od skrzy-
żowania z Pszczyńską w kierunku Urzędu Gminy, 
Karola Miarki, Astrów, Ogrodową, Bratków, Wrzo-
sową, 22 Lipca, Nową, Poprzeczną, Skowronków, 
Grzybową, Stawową, 1 Maja; wschodnia część osie-
dla mieszkaniowego w Pawłowicach: ul. Wąska, 
Górnicza, Orzechowa, Kręta.
Od 10 lat w KP w Pawłowicach 
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Czy mieszkańcy naszej gminy 
mogą czuć się bezpiecznie?

W ubiegłym roku na terenie powiatu 
pszczyńskiego zanotowaliśmy 1953 
przestępstwa. Jest to o ponad 300 
zdarzeń mniej niż w roku 2012. To 
najlepszy wskaźnik od kilkunastu lat! 
Mniej było też przestępstw o charakterze 
kryminalnym (spadek z 1586 na 1423).  
W gminie Pawłowice też zaobserwowa-
liśmy znaczną poprawę bezpieczeństwa. 
Liczba przestępstw spadła ze 174 w roku 
2012 do 107 w roku ubiegłym.

Zdecydowana większość prze-
stępstw to kradzieże mienia i kradzieże 
z włamaniem. Kradzieże cudzej rzeczy 
stanowią aż jedną czwartą wszystkich 
przestępstw. 

To prawda. W ubiegłym roku aż 358 
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razy dochodziło do przywłaszczenia 
cudzej rzeczy. Praktycznie każdego dnia 
interwencja naszych policjantów miała 
związek z jakąś kradzieżą. Co kradną 
złodzieje? Wszystko. Włamują się do 
sklepów, budów, samochodów. Ich łu-
pem padają torebki, radioodtwarzacze  
i laptopy pozostawione w samochodach. 
Złodzieje korzystają również z nieobecno-
ści domowników i plądrują mieszkania, 
kradnąc pieniądze i biżuterię. Spraw-
cy nie mają litości nawet dla matek  
z małymi dziećmi. Kiedy mamy zajęte 
są pakowaniem wózka do bagażnika 
samochodu czy dziecka do fotelika, 
zabierają pozostawione na przednim 
fotelu torebki. Plagą w naszym rejonie 
są również kradzieże 
elementów torów oraz 
włazów do studzienek 
kanalizacyjnych.          

Niepokojący jest 
fakt, że wiele prze-
stępstw popełnia-
nych jest przez nie-
letnich.

To prawda. Uka-
raliśmy w ubiegłym roku 31 nieletnich 
sprawców, w tym 5 z gminy Pawłowice. 
Nieletni popełnili w ubiegłym roku 95 
czynów karalnych w powiecie oraz 16 
w gminie Pawłowice. W ostatnich kilku 
miesiącach zaobserwowaliśmy większą 
ilość zatrzymanych w związku z narko-
tykami. Młodzi ludzie sięgają po środki 
odurzające, piją alkohol w miejscach 
publicznych, ale też wszczynają bójki.

W Kamieniu Pomorskim 1 stycz-

nia pijany 26-latek (2 prom.) wjechał 
na chodnik, zabił sześć osób, w tym 
dwoje dzieci. W naszym powiecie 
również dochodzi do wielu tragedii 
spowodowanych przez pijanych kie-
rowców. Jak zatrzymać pijaków za 
kierownicą?

Walka z nietrzeźwymi kierowcami 
to od lat priorytet w działaniach policji. 
Większy nacisk położyliśmy na akcję 
„Trzeźwość”, która trwa cały rok. Tylko 
w 2013 r. policjanci naszej komendy uka-
rali 227 pijanych kierowców. Jednak ilu 
pozostało na drogach, tego nie wie nikt. 

Kilka tygodni temu w Pszczynie 
pijany kierowca uciekał przed poli-
cją przewożąc w aucie małe dzieci. 

Mało brakowało,  
a doszłoby do trage-
dii. Kilka dni później 
młody mężczyzna 
pędził po osiedlu 
w Pawłowicach na 
„podwójnym gazie”. 
Czy takich sytuacji 
naprawdę nie można 
uniknąć? 

 - Oprócz powodującego wypadek, za 
współudział powinien odpowiadać tak-
że trzeźwy, który siada do samochodu  
z pijanym kierowcą. Mama tych dzieci 
wiedziała, że jej mąż wypił alkohol,  
a mimo to pozwoliła dzieciom wsiąść do 
auta. Do części ludzi nic nie trafia. Jest w 
naszym społeczeństwie przyzwolenie na 
jazdę po pijanemu. Nie potrafimy zrozu-
mieć, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za to, co się dzieje na drogach. Taki czło-
wiek przeważnie nie pije sam. Nie pomogła 
zmiana prawa. Jazda po pijanemu nawet 
bezwypadkowa została przeniesiona  
z kategorii wykroczeń do przestępstw, ale 
liczba takich zachowań od tego nie spa-
dła. Dlatego uważam, że trzeba przede 
wszystkim wychowywać społeczeństwo, 
potrzeba kampanii społecznych. W po-
równaniu do krajów zachodnich, mamy 
gorsze drogi i gorsze samochody, więc 
wypadki częściej mają skutki śmiertelne.

 Niestety...
Bo wciąż nie każdy kierowca korzysta 

z rozumu i wsiada do samochodu po 
solidnym piwie. Mimo olbrzymiego za-
grożenia i wbrew apelom, że nietrzeźwi 
kierowcy wiozą śmierć. Brak wyobraźni  
i głupota, nie ma dla nich żadnego uspra-
wiedliwienia. Zawsze powtarzam, że 
gdyby taki kierowca chociaż raz musiał 
zawiadomić rodzinę o śmierci ukochanej 
osoby, widząc jej rozpacz, nigdy więcej 
nie prowadziłby samochodu pod wpły-
wem alkoholu.

Rozmawiała Sabina Bartecka

Mundurowi nie mieli większych 
zastrzeżeń co do bezpiecznej jazdy kie-
rowców. W przeciągu dwóch godzin, 
za przekroczenie prędkości, ukarano 
mandatem tylko jedną osobę. - Na ul. 
Pszczyńskiej w Warszowicach, w rejonie 
tamtejszej szkoły, na pedał gazu zbyt 
mocno nacisnęła 32-letnia mieszkanka 
tej miejscowości. Kierująca renault me-
gane została ukarana mandatem. Była 
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to jedyna osoba, która dopuściła się wy-
kroczenia w ruchu drogowym w trakcie 
dwugodzinnych kontroli przy szkołach 
– mówi asp. Karolina Błaszczyk, 
rzecznik KPP w Pszczynie. 

Policjanci zapowiadają kolejne tego 
typu działania na wsiach i osiedlach. 
Głównie w miejscach, gdzie najbar-
dziej zagrożone są dzieci idące do 
szkół. bs

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wypadki 177 159 152 151 130 120

Ranni 193 217 184 182 165 145

Zabici 30 21 14 11 5 10

Kolizje 846 986 1063 898 900 816

��������	�
�����	� 377 342 300 261 225 227

Przestępczość w 7 podstawowych kategoriach w powiecie pszczyńskim

Wypadki na drogach w latach 2008 – 2013 w powiecie pszczyńskim

Wypadki w gminie 
Pawłowice w 2013 r.

2 zabitych

25 rannych

20 wypadków

124 kolizji drogowych
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Rozmawiała Sabina Bartecka

mocno nacisnęła
tej miejscowości. Kierująca renault me-
gane została ukarana mandatem. Była 

dziej zagrożone są dzieci idące do 
szkół. bs
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KRONIKA POLICYJNA
Telefon komisariatu w Pawłowicach 

32/ 449-45-10 czynny całą dobę

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kradzież na bocznicy
Nieznany sprawca, na terenie 

bocznicy kolejowej, skradł 8 sprzęgów  
z 5 wagonów towarowych. Straty  
w toku ustalania. Kradzież miała miej-
sce 14 lutego o godz. 16.00 przy ul. 
Przemysłowej w Pawłowicach.

Złamał nos
Złamaniem nosa zakończyła się 

sprzeczka dwóch mężczyzn na ul. 

Górniczej w Pawłowicach. 19 lute-
go, nieznany sprawca uderzył pięścią  
w twarz 28-latka z Pawłowic. Cios był 
tak mocny, że młody mężczyzna trafił 
do szpitala ze złamaną kością nosa. Do 
napaści doszło o 16.20. 

Skradziono rower
W niedzielę, 2 marca o 5.30, w Pniów-

ku z terenu rowerowni przy kopalni 
skradziono rower górski marki Mongo-

ose o wartości 1500 złotych na szkodę 
mieszkańca Jastrzębia - Zdroju. 
Odpowie za kradzież prądu

Policjanci zajmujący się przestępstwa-
mi gospodarczymi w KPP w Pszczynie 
zatrzymali 55-letniego mieszkańca Go-
lasowic, który kradł energię elektryczną. 
Mężczyzna nielegalnie podłączył się do 
sieci.

Włamał się do passata
Na parkingu niestrzeżonym, przy 

kopalni, nieznany sprawca w nieustalo-
ny sposób włamał się do passata. Skradł 
radio CB oraz portfel z dokumentami: 
dowodem osobistym, prawem jazdy, 
dowodem rejestracyjnym, kartą ban-
komatową oraz pieniędzmi na szkodę 

22-latka z Żor. Kradzież miała miejsce  
4 marca o 11.40 w Pniówku.

Skusił go kabel
5 marca o godz. 11.00 w Krzyżowi-

cach przy ul. Partyzantów, grasował 
złodziej. Nieznany sprawca z linii na-
powietrznej skradł 100 mb kabla tele-
fonicznego. 

Uszkodził samochód
7 marca o godz. 23.00, nieznany 

sprawca wyrwał wkładkę zamka oraz 
uszkodził karoserię w drzwiach przed-
nich audi A6. Straty właściciela osza-
cowano na 1 tys. złotych. Do zdarzenia 
doszło na ul. Górniczej w Pawłowicach. 
Srebrne magnum znalezio-

ne u pawłowiczanina 

Policjanci z Pszczyny zatrzymali 
34-letniego mieszkańca Pawłowic. Męż-
czyzna trzymał w barze  broń - srebrne 
magnum. Za nielegalne posiadanie broni 
gazowej może mu nawet grozić do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Jak tłumaczył się mieszkaniec, 
pistolet gazowy Ekol Pirat Magnum 
cal. 9 mm kupił jako „straszak”, aby 
zapewnić sobie bezpieczeństwo. Bar, 
który prowadzi, jest bowiem otwar-
ty do późnych godzin wieczornych. 
Chwalenie się posiadaniem broni miało 
być gwarancją porządku w jego lokalu. 
Już wkrótce, o losie 34-latka zadecyduje 
sąd i prokurator.
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2 marca salę Osiedlowego Domu 
Kultury wypełniły panie, pragnące 
uczcić swoje święto wspólną zabawą. 
Kilkadziesiąt mieszkanek Pawłowic 
bawiło się na gorącym party, prowa-
dzonym przez didżeja. Przygotowano 
dla nich kolorowe drinki, które na 
specjalnym stoisku serwował bar-

Tanecznie 
������'�,#�#$

man, oraz zabawę przy dobrej mu-
zyce. – Jest super – przyznały zgodnie 
panie, które zapytaliśmy o wrażenia 
z imprezy. 

Zabawa potrwała do nocy. Panie 
żegnały się z żalem, zapowiadając 
udział w kolejnych babskich impre-
zach. bs        

W biesiadzie, która odbyła się 2 marca, wzięło udział ponad 
sto osób. Poza mieszkańcami Krzyżowic byli to przedstawiciele 
wszystkich działających tutaj organizacji oraz liczna grupa kobiet 
z sąsiedniej Boryni. – Jestem tutaj każdego roku – przyznaje Edeltrau-
da Masłowska. – Chodzę na imprezy organizowane w Krzyżowicach  
i Boryni. Nie ma co w domu siedzieć. Trzeba iść między ludzi.   

Przygotowaniem spotkania zajęło się Stowarzyszenie Aktywne 
Kobiety na Rzecz Rozwoju Wsi. – Panie czekają na tę imprezę, już 
kilka miesięcy wcześniej pytają o to, kiedy się odbędzie i kto podczas 
niej wystąpi – mówi przewodnicząca stowarzyszenia Beata Wala. 

W tym roku panie zobaczyły spektakl „Janek doktorem” w wy-
konaniu Amatorskiego Teatru Związku Górnośląskiego z Suszca. 
W przerwach zabawnymi skeczami bawił panie reżyser spektaklu 
Bogusław Musiolik. Cała sala dosłownie pękała ze śmiechu, na-
gradzając artystów gromkimi brawami. – Jest bardzo sympatycznie  
i wesoło – mówi Anna Paraluk. – Lubię Dzień Kobiet i związane z tym 
świętem prezenty oraz spotkania. 

Jak to przy biesiadzie bywa było coś dla ciała i ducha. Co dla 
ducha już wiemy, a dla ciała poczęstunek przygotowany przez 
miejscowe gospodynie: śląski obiad oraz domowe ciasta. 

- Po zakończeniu biesiady usłyszeliśmy od mieszkańców wiele pozy-
tywnych opinii. To cieszy i motywuje, żeby takich spotkań było jeszcze 
więcej - dodaje Beata Wala. bs
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7 marca, przy wspólnym stole 
zasiadły panie, które na co dzień 
kierują kołami gospodyń wiejskich, 
stowarzyszeniami, klubami sporto-
wymi, chórami, ale także sołtyski  
i gminne radne.

- Zgodnie wszystkie stwierdziłyśmy, 
że miło jest spotkać się w takim gro-
nie – mówi Małgorzata Kiełkowska, 
szefowa Stowarzyszenia Społecz-
no – Kulturalnego Karola Miarki 

z Pielgrzymowic. - Zbyt rzadko się 
spotykamy na luzie i przy kawie, wciąż 
zajęte jesteśmy pracą, więc tym bardziej 
cieszymy się, że władze gminy pamiętają 
o nas i doceniają nasze zaangażowanie.  

Z okazji Dnia Kobiet, panie otrzy-
mały upominki. Kwiaty i długopisy 
z pamiątkowym nadrukiem wręczali 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Pawłowice Andrzej 
Tyszko oraz dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury Przemysław Po-
loczek. 

Następnie wszyscy obecni obejrzeli 
prezentację na temat znanych kobiet 
oraz film, w którym dzieci z przed-
szkola w Krzyżowicach odpowiadały 
na pytania dotyczące kobiet. - Bar-
dzo to było zabawne. Kilkulatki mają 
ciekawe spojrzenie na rzeczywistość – 
mówiły panie.

Podczas rozmowy panie dzieliły 
się swoimi doświadczeniami i opi-
niami na temat łączenia roli preze-
ski i działaczki społecznej z byciem 
żoną i matką pracującą zawodowo. 
- Wśród nas są prawdziwe weteranki 
pracy społecznej, wiele z nas działa  
w różnego rodzaju organizacjach po 
kilka lub kilkanaście lat – dodaje Mał-
gorzata Kiełkowska.    

Podczas dyskusji panie dzieliły się 
doświadczeniami, wymieniały po-
glądy, rozważały różne możliwości 
współpracy. Stwierdziły, że w każdej 
miejscowości jest przestrzeń na nowe 
organizacje i inicjatywy. Na terenie 
naszej gminy działa liczna grupa 
kobiet, która realizuje przedsięwzięcia 
na rzecz mieszkańców, czynnie włą-
czając się w organizację uroczystości 
gminnych. A wszystko to panie czy-
nią społecznie, ponieważ największą 
dla nich satysfakcją i nagrodą jest 
uśmiech i zadowolenie widoczne na 
twarzach mieszkańców. 

Sabina Bartecka
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28 lutego, w sali OSP amator-
ski zespół teatralny z Suszca wy-
stawił spektakl „Janek doktorem”. 
Komedia w dwóch aktach napisana 
została w gwarze śląskiej. W przerwie 
serwowano kawę, ciasta oraz był czas 
na rozmowy i dyskusje. Zapełniona 
widzami sala gromkimi brawami 
długo nagradzała występ. Natomiast  
w sobotę, 1 marca, z okazji Dnia Ko-
biet oraz kończącego się karnawału 
dla grupy ok. 300 pań zorganizowa-

Z�,��'�!,9��'����,��'�
w Warszowicach…

no „Ostatki”.  Zabawa była świetna. 
Były tradycyjne śląskie tańce jak np. 
trojak czy mietlorz, ale też taneczne 
szaleństwa w rymach zumby czy 
latino. Uczestniczkom imprezy przy 
współpracy Joanny Kipki i Janusza 
Łomani czas umilał Bogusław Mu-
siolik. Te znakomite imprezy zorga-
nizowało Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Warszowic wspólnie z GOK 
Pawłowice. 

Sabina Bartecka
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Oddział powstał na prośbę rodzi-
ców. Był on dla nich jedyną szansą na 
to, aby ich dziecko mogło uczęszczać 
do przedszkola. Podczas ubiegło-
rocznej rekrutacji zgłoszono bowiem 
tak wiele wniosków, że niemożliwe 
stało się przyjęcie wszystkich dzieci. 
Chcąc jednak zapewnić opiekę jak naj-
większej grupie maluszków, władze 
gminy postanowiły otworzyć jeden 
oddział przedszkolny w oddalonym 
o niecały kilometr od przedszkola 
budynku szkoły podstawowej. Tak 
też zrobiono. Pomieszczenie dla 
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przedszkolaków zostało wyremon-
towane i wyposażone w nowe meble. 
Obecnie uczęszcza tutaj 23 dzieci, są 
to głównie 5- i 6-latki. Zdecydowana 
większość z nich pójdzie we wrześniu 
do I klasy. – Prawdę mówiąc, to nawet 
dobrze się stało, że jeden z oddziałów 
przedszkolnych utworzono w szkole. 
Mam tutaj bliżej z domu – mówi Be-
ata Musiolik, mama Dominika. - Syn 
pójdzie we wrześniu do szkoły, będzie 
mu łatwiej, bo zna już budynek. Na 
tych przenosinach skorzystałam więc 
podwójnie. 

Zadowolone są również dzieci. – 
Są ciekawe zajęcia. Najbardziej lubię te, 
na których rysujemy – mówi 6-letnia 
Zuzia Mazur. – Mnie najbardziej 
podobają się wspólne zabawy – dodaje 
Laura Ziebura.

Przedszkole jest czynne od 8.00 
do 14.00. Tak będzie do czerwca. Od 
września w salce będą mieli zajęcia 
pierwszoklasiści. W nowym roku 
szkolnym powstaną w Warszowi-
cach dwie pierwsze klasy, a jedna  
z nich zajmie oddział przedszkola-
ków. bs

  - Nauka w szkole to nie tylko 
podręczniki, zeszyty i wiedza encyklo-
pedyczna, ale również liczne działania 
praktyczne. Zamiast mówić o zdrowym 
odżywianiu, lepiej udać się do kuchni  
i przygotować samemu smaczne posiłki. 
Takie lekcje są nie tylko ciekawsze, ale 
także zostają na dłużej w pamięci - 
mówi Andrzej Pilis, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Pielgrzymowicach, 
pomysłodawca konkursu „Mistrz 
kuchni”. 

Konkurs składał się z dwóch eta-
pów. Najpierw uczniowie szóstych 
klas, w ramach lekcji techniki, przy-
gotowywali sałatkę owocową lub 
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warzywną oraz zdrowe i fantazyjne 
kanapki. W tym etapie wyłoniono 6 
finalistów, a byli to: Martyna Cięcia-
ła, Jacek Czyż, Emanuela Handzel, 
Agnieszka Kulik, Katarzyna Piwko 
i Klaudia Węglorz. To właśnie oni 
zostali uczestnikami finału, który 
odbył się 27 lutego pod patronatem 
restauracji „Smak Regionu” z Pawło-
wic. Konkurencje rozgrywane były 
w obecności widowni – uczniów 
klas IV – VI oraz niezależnego jury,  
w którego skład weszli przedstawicie-
le restauracji: szef kuchni i menadżer 
oraz intendentka i pedagog szkoły.

Młodzi kucharze mieli przed sobą 

Martyna Cięciała: Często pomagam 
mamie w gotowaniu 
posiłków i piecze-
niu ciast. Potrafię 
zrobić  szarlotkę  
i bananowca, a moje 
danie popisowe to 
spaghetti z sosem 
pomidorowym i mię-

sem. Chciałabym chodzić do szkoły ga-
stronomicznej. W czasie konkursu udało 
mi się ubić pianę z białek w ciągu 2 minut!

Emanuela Handzel: Na konkursie 
przygotowałam 
sałatkę z pomi-
dora, marchewki  
i pietruszki, zro-
biłam jajecznicę 
ze szczypiorkiem. 
Lubię gotować. Po-
magam mamie w 

przygotowywaniu obiadów. Potrafię 
ugotować zupę pomidorową, rosół, 
ziemniaki, usmażyć kotlety schabowe  
i kurczaka. Czasami gotuję obiad dla całej 
rodziny i bardzo się cieszę, jak wszyscy 
chwalą to, co przygotowałam.

Klaudia Węglorz: Najbardziej lubię 
sałatki warzywne. 
Moją specjalnością 
jest sałatka grecka  
z fetą, ogórkami  
i oliwkami. Podob-
no już jako kilku-
latka pomagałam  

w kuchni. Sporo już potrafię. Przygo-
towanie obiadu dla rodziny nie jest 
dla mnie problemem. Kiedy mama jest  
w pracy, to ja gotuję obiad dla mnie, taty 
i młodszego brata. Potrafię zrobić rolady, 
kotlety i kurczaka.

trudne zadanie. Na oczach widzów 
przygotowywali sałatkę owocową 
lub warzywną, mieszali jajka na ja-
jecznicę, panierowali kotlety i ubijali 
pianę z białek. Emocje były ogromne. 
Zawodnicy na każde danie mieli tyl-
ko kilka minut. Starali się wykonać 
wszystko bardzo dokładnie. Plamy na 
fartuszkach i „porządek” na stołach 
pokazywały jednak, że nie zawsze 
było to możliwe. – Trudno się gotuje 
jak tyle osób patrzy. Największy pro-
blem miałam z ubiciem piany z białek, 
myślałam, że już nigdy mi się nie uda 
– przyznaje Klaudia Węglorz.

Werdykt ogłosił i nagrody wręczył 

właściciel pawłowickiej restauracji 
Tadeusz Kudła, który bardzo chwalił 
przygotowane przez uczniów fryka-
sy. Najlepsze okazały się dziewczęta. 
Decyzją jury I miejsce zdobyła Marty-
na Cięciała, drugą nagrodę otrzymała 
Emanuela Handzel, a trzecią - Klaudia 
Węglorz.

Tego dnia wszyscy zostali na-
grodzeni, ponieważ oprócz nagród 
konkursowych uczniowie szkoły 
otrzymali od Rady Rodziców pączki z 
okazji tłustego czwartku oraz pyszne 
lody ufundowane przez Restaurację 
Smak Regionu i firmę Iglokrak.

Sabina Bartecka

W zeszłym roku zespół Karpo-
wicz Family postanowił nagrać  
w Pawłowicach swój najnowszy te-
ledysk promujący nową płytę „Gdy 
mamy siebie”. Piosenka zajmowała 
czołowe miejsca na Liście Śląskich 
Szlagierów, emitowanej na antenie 
TVS. W połowie lutego podsumo-
wano listę, wybierając wykonawcę, 
przebój i teledysk 2013 roku. Wła-
śnie teledysk „Gdy mamy siebie”, 
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nakręcony w Restauracji „Smak 
Regionu” oraz na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu w Pawłowicach po-
dobał się najbardziej i otrzymał tytuł 
Teledysku Roku 2013! - Cieszymy się, 
że teledysk został zauważony, a my 
mogliśmy się przyczynić do sukcesu, 
który odniósł – mówi Sylwia Biela, 
właścicielka restauracji. - Dla nas liczy 
się przede wszystkim promocja regionu  
i jego „smaków”. bs
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Spotkanie Klubu Seniora
)>������$�������)8�00$�2�#���������

„Tu realizujemy nasze pasje” – pod takim tytułem odbędzie się 
kolejne spotkanie Klubu Seniora. Uczestnicy spotkania obejrzą 

wystawę obrazów wykonanych farbami akrylowymi i olejnymi, poznają 
pasje osób w dojrzałym wieku oraz adresy stron internetowych poświęconych 
seniorom. 
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Królewna Lukrecja doprowadza cały dwór do łez swoim zacho-
waniem. Niczym się nie cieszy, nic ją nie interesuje, a jedyną jej 

rozrywką są komputerowe 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  
v�,���'����A�������x
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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 za-
prezentowany dzień wcześniej, w ramach teatrzyków dla dzieci (patrz wyżej). 
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Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych cykl spotkań pod hasłem „Wpadnij na kawę do 
artysty”. Spotkania ze sztuką plastyczną oraz z zaproszonymi 
artystami mają przybliżyć ofertę warsztatów odbywających 

się w GOK. Pierwsze spotkanie kierowane jest do młodzieży. 
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Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych zapraszamy do udziału w XVI edycji Konkursu 
Wiedzy o Gminie Pawłowice. Dla zwycięzców przewidziano 

atrakcyjne nagrody. Regulamin i karta zgłoszenia na: www.gokpawlowice.hg.pl.
/9�E�!��,{'��F��'�"���'H��?
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Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice” weźmie udział  
w warsztatach artystycznych, które odbędą się w Górkach 
Wielkich. Dzieci będą szlifować nowy program, który zapre-
zentują na pszczyńskich spotkaniach dziecięcych zespołów 

ludowych „Mały Brzym”. Poza pracą nad nowymi piosenkami i zabawami 
członkowie zespołu odwiedzą muzeum Kossaków, a także Brenną.
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Młodzież ze szkół specjalnych oraz ośrodków pomocy 
społecznej z naszego regionu spotka się w Auli Szkoły Pod-
stawowej w Pielgrzymowicach, aby wspólnie uczestniczyć  

w przygotowanych przez GOK warsztatach muzyczno - rytmicznych. Będą 
też mieli okazję zobaczyć najnowsze przedstawienie grupy teatralnej GOK 
pt. „Nieznośna Królewna”.
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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.
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Szachiści ze szkół podstawowych naszej gminy spotkają się podczas turnieju, 
który wyłoni najlepszą drużynę oraz najlepszych graczy wśród uczniów. Re-
gulamin turnieju znajduje się na stronie internetowej GOK Pawłowice. 
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Dzieci przedszkolne oraz ze szkół podstawowych zapraszamy 
do udziału w organizowanym przez GOK Pawłowice Przeglą-

dzie Piosenki Dziecięcej. Jak co roku występy dzieci oceniać będzie profesjonalne 
jury, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
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Wykonywanie pisanek i kraszanek jest starą polską tradycją. 
Przed Wielkanocą zapraszamy do udziału w konkursie na 
najpiękniejsze zdobione jajko. Technika wykonania - dowolna. 
Prace można składać w świetlicy Domu Kultury w Pawłowicach 
Osiedlu od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 19.00 do 
9 kwietnia. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkur-

sowej odbędzie się 14 kwietnia o godz. 16.30. Zapraszamy szczególnie osoby 
wykonujące zdobienia tradycyjnymi metodami.

Władze koła, któremu szefuje Ja-
nusz Nowak, zorganizowały po raz 
kolejny wiosenne spotkanie informa-
cyjne połączone z Dniem Kobiet. Przy 
wspólnym biesiadnym stole w GOK 
Pawłowice zasiadło kilkadziesiąt osób. 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet było 
okazją nie tylko do złożenia paniom 
życzeń, ale również do omówienia 

Wycieczki 
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planowanych imprez i wycieczek. – 
Pod koniec stycznia, z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, pojechaliśmy do Gliwic, gdzie 
zwiedziliśmy palmiarnię i radiostację 
– opowiada prezes koła. – Byliśmy 
także w kopalni Guido i w planetarium 
w Chorzowie.

Emeryci w tym roku chcą po-
dróżować i zwiedzać. W kwietniu 

planowana jest wycieczka na wody 
termalne, emeryci zwiedzą również 
uzdrowisko w Rabce i Chabówkę. 
W czerwcu odbędzie się dwudnio-
wa wycieczka. Uczestnicy zobaczą 
Dolny Śląsk i jego atrakcje: Srebrna 
Góra, Walim, Zamek Książ oraz 
Panorama Racławicka. Ciekawie za-
powiada się również pięciodniowa 
wycieczka nad morze, zaplanowana 
na sierpień. Na emerytów czeka Trój-
miasto, Hel, Żarnowiec, Westerplatte  
i Malbork. Chwila wytchnienia i we 
wrześniu trzydniowa wycieczka  
w Bieszczady. Jesienią emeryci będą 
bawić się podczas pikniku w Rycerce,  
a w listopadzie czeka ich spacer po 
lesie i grzybobranie. – Zapisy dopiero 
ruszyły, więc lepiej się spieszyć, bo na 
niektóre wyjazdy mamy już komplet 
chętnych – mówi prezes koła.

Zapisy przyjmowane są podczas 
cotygodniowych dyżurów w każ-
dy poniedziałek od 10.00 do 12.00  
w GOK Pawłowice.

Sabina Bartecka
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Grupa 45 osób rozpoczęła pieszą 
wędrówkę w miejscowości Rzeka, 
aby po niespełna godzinie dotrzeć do 
pierwszego schroniska na Ropiczce. 
Dalsza część trasy wiodła grzbietem 
górskim przez Ropicę, Szyndzielnię 
i Jaworowy. Wspaniała pogoda  
i rozległe panoramy sprzyjały gór-
skim wędrówkom. Po drodze był 
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także czas na pamiątkowe zdjęcia 
i specjały czeskiej kuchni w schro-
nisku na Małym Jaworowym. To 
doskonale rozpoznawalny szczyt  
z charakterystycznym masztem prze-
kaźnika telewizyjnego. Końcowy etap 
to strome zejście do Oldrzychowic, 
gdzie oczekiwał na zmęczonych, ale 
zadowolonych piechurów autokar.  

- W sumie przeszliśmy około 16 ki-
lometrów i pokonaliśmy 700 m prze-
wyższenia – relacjonuje Mirosław 
Kordiak, prezes pawłowickiego kola 
PTTK, zapraszając na kolejne wy-
jazdy z Gminnym Kołem PTTK  
w Pawłowicach.

Szczegóły na stronie www.pttk.
pawlowice.pl.
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Racje Gminne: - 27 marca odbędzie się XVI Konkurs Wiedzy  
o Gminie Pawłowice. Czego mogą spodziewać się jego uczestnicy?

 Przemysław Poloczek, dyrektor GOK Pawłowice: - Tegoroczna 
edycja konkursu będzie się koncentrować między innymi wokół tematów 
związanych z samorządnością i jubileuszem powstania lokalnej gazety 
„Racje Gminne”. Oczywiście nie zabraknie również pytań związanych 
z historią, geografią i aktualnymi sprawami naszej gminy.

Tegoroczny konkurs ma nieco inną formułę?
Aby uatrakcyjnić konkurs, poza rywalizacją indywidualną odbędzie 

się turniej drużynowy. Wytypowani przez szkoły podstawowe i gimna-
zja uczniowie będą walczyć o nagrodę dla swojej szkoły. Rywalizacja 
będzie miała atrakcyjną formę turnieju z wykorzystaniem m.in. technik 
multimedialnych. 

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?
Uczestników zgłaszają szkoły. Muszą wypełnić kartę zgłoszenia  

i przesłać ją na adres GOK Pawłowice w terminie do 21 marca. Ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się poza gminą Pawłowice 
wypełniają kartę indywidualnie. 

- Co czeka jeszcze uczestników konkursu?
Atrakcyjne nagrody w postaci talonów pieniężnych, poczęstunek oraz 

spotkanie z ciekawymi ludźmi. Czekamy na zgłoszenia.
Dziękuję za rozmowę.
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W tym roku nasza gazeta obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji planujemy 
wiele atrakcji, a jedną z nich będzie konkurs dla czytelników z atrakcyjnymi 
nagrodami i roczną prenumeratą gazety. Już w najbliższym wydaniu gazety 
ukaże się pytanie konkursowe dotyczące „Racji Gminnych”. bs      20 
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I miejsce zajął Robert Sapeta, na II 
miejscu uplasował się Paweł Więcek, 
a podium uzupełnił Tomasz Marti-
nek. W kategorii juniorów zwyciężył 
Dawid Janulek, najlepszą szachistką 
okazała się Magdalena Szablicka, 
najlepszym juniorem szkół pod-
stawowych – Mateusz Dziendziel,  
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a w kategorii niezrzeszonych zwycię-
żył Czesław Filip. 

Zwycięzcy otrzymali puchary, 
statuetki oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Stowarzyszenie 
Szachowe Gminy Pawłowice. Turniej 
przeprowadził i zorganizował Jan 
Milanowski. 

- Zwykle w naszym turnieju star-
towało 6 drużyn – mówi Adam Her-
man, organizator zawodów. – W 
tym roku frekwencja przekroczyła nasze 
najśmielsze oczekiwania. W bardzo 
krótkim czasie wszystkie miejsca zostały 
zarezerwowane. Podniosło to znacznie 
rangę zawodów, ponieważ tylko kilka 
turniejów tego typu odbywa się w Polsce. 

Organizacji zawodów, które od-
były się 21 – 23 lutego, podjął się KS 
Warszowice przy pomocy Urzędu 
Gminy, Gminnego Zespołu Komu-
nalnego oraz Gminnego Ośrodka 
Sportu. – To było duże przedsięwzięcie 
logistyczne. Musieliśmy odpowiednio 
przygotować taflę lodowiska, wypoży-

Mistrzowie 
na torze 
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W imprezie, która rozpoczęła się 
1 marca o godz. 18.00 i trwała do 
późnych godzin nocnych, wzięło 
udział ponad 50 amatorów pływania. 
Wszyscy przepłynęli łącznie 222 tys. 
525 metrów. – Startować mógł każdy, 
niezależnie od wieku i umiejętności pły-
wackich. Liczyła się przede wszystkim 
dobra zabawa. Dlatego przygotowali-
śmy kolorowe światła i muzykę – mówi 
Bożena Wróbel, dyrektor GOS Paw-
łowice.

W czasie Otyliady bilet wstępu na 
basen kosztował tylko 10 zł. Za tę 
cenę mogliśmy pływać do woli, na ile 
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czyć 3 dodatkowe komplety kamieni oraz 
specjalną maszynę do utrzymywania 
parametrów technicznych lodu tzw. Ice 
Kinga – opowiada. 

Zwycięzcą turnieju został zespół 
POS MM Łódź wygrywając w finale 
z KKC Mistral Kraków. Brązowy me-
dal zdobyła drużyna aktualnych Mi-
strzów Polski - ŚKC Marlex Katowice.

Nasze gminne drużyny, musiały 
zadowolić się tym razem odleglejszy-
mi pozycjami w rankingu, co jednak 
było usprawiedliwione skupieniem 
się gospodarzy na przygotowywaniu 
i organizacji zawodów. I tak drużyna 
KS Juniorzy w składzie Radek Pisarek, 
Adam Pauszek, Krzysztof Świątek 

i Łukasz Radajewski zakończyła tur-
niej na 10. miejscu. Curlusy Baniate 
w składzie: Jacek Rokita, Marcin 
Gawlas, Paweł Kuśka, Janusz Tomica 
wspomagani przez Damiana Hermana 
zajęli 12. miejsce. Najlepiej z naszych 
gminnych curlerów zaprezentowali 
się Jacek Goczoł i Paweł Klos występu-
jący w drużynie „Team Poland 50+”, 
którzy zajęli 8. miejsce. Należy dodać, 
że zespół ten już w kwietniu pojedzie  
na Mistrzostwa Świata Seniorów.

- Jesteśmy zadowoleni z zawodów. 
Pokazaliśmy curlerom z całej Polski, że 
Gmina Pawłowice to bardzo przychylne 
miejsce do uprawiania curlingu – pod-
sumowuje Damian Herman.

pozwoliły nam siły. Ostatni uczestnik 
Otyliady wyszedł z wody o 5.15 rano. 
Rekordzistą okazał się Maciej Skow-
ronek, 45–letni biznesmen z Orzesza, 
który przepłynął ponad 15 kilome-
trów! – Dokładnie było to 605 długości 
i to nie był kres mojej wytrzymałości 
– przyznaje niesamowity pływak, 
który wyszedł z wody o 3.15 w nocy, 
dokładnie po 9 godzinach pływania 
kraulem i żabką. – Nie jestem wyczy-
nowcem, ale lubię pływać. Udało mi się 
nawet przepłynąć przez Balaton. Od 
kilku lat przynajmniej raz w tygodniu 
jestem na basenie. Trzeba dbać o kon-

dycję – opowiada zdobywca Pucharu 
Marszałka Województwa Śląskiego 
za najdłuższy dystans pokonany na 
pawłowickim basenie. – Jeżdżę również 
na rowerze, a moim hobby jest latanie 
na paralotni.            

Inni uczestnicy Otyliady, choć nie 
mogli pochwalić się aż tak imponu-
jącym dystansem jak pan Maciej, to 
jednak wykazali się wytrwałością 
i prawdziwym zamiłowaniem do 
sportu. Najmłodszy uczestnik im-
prezy Mikołaj Ptaszek przepłynął  
7 długości, a ma dopiero 5 lat! Naj-
młodsza dziewczynka, 7-letnia Kinga  

Karwacka, pokonała już 70 długości. 
O 50 więcej długości przepłynął 
najstarszy uczestnik „Otyliady”. 
Okazał się nim Wiesław Konieczny 
z Pawłowic. Nagrodzono również 
najbardziej aktywną rodzinę. – Na 
basen zabrałem syna Bartosza oraz córkę 
i syna moich dwóch braci. W sumie była 
nas czwórka – opowiada Jan Lipus  
z Golasowic. – Mieszkamy wszyscy po 
sąsiedzku. Ja przepłynąłem prawie 70 

- Rozpoczęło się rozmrażanie płyty 
lodowiska – mówi Bożena Wróbel, 
dyrektor GOS Pawłowice. – Zobaczy-
my, kiedy lód się stopi. Wszystko zależy 
od pogody. 

Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, 
to już w kwietniu boisko pod namio-
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długości, a dzieci po około 60. Podoba 
mi się idea tej imprezy i promowanie 
zdrowego stylu życia. 

Najbardziej aktywni uczestnicy 
Otyliady otrzymali nagrody – ak-
cesoria pływackie, a dla wszystkich 
przygotowano poczęstunek. – Impre-
za sprawdziła się i będziemy chcieli ją 
kontynuować w kolejnych latach – za-
pewnia Bożena Wróbel. 

Sabina Bartecka    
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tem zostanie otwarte, a amatorzy 
sportu będą mogli cieszyć się ruchem 
i aktywnością fizyczną. 

Dokładny termin otwarcia hali 
podamy w jednym z kolejnych wy-
dań gazety. 

Sabina Bartecka 
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Nabór do sekcji piłki ręcznej
Gminny Ośrodek Sportu ogłasza nabór do 

sekcji piłki ręcznej dla chłopców urodzonych 
w 1997 r. i starszych. Kontakt: dyrektor GOS, 
Bożena Wróbel – tel. 32/ 47 24 215, trener 
Adam Kopeć – tel. 608 470 505. 

Turniej, który odbył się 23 lutego, przyciągnął piłkarskie zespoły z Żor, Pszczyny, Czechowic - Dziedzic, Bielska – Białej 
i Łazisk Górnych. Naszą gminę reprezentowały dwie drużyny GKS Pniówek’74 Pawłowice. Młodzi piłkarze trenowani 
przez Roberta Piekarskiego, jak zwykle popisali się znakomitymi umiejętnościami taktycznymi i wspaniałymi akcjami. bs  

���>#$"����L',!*>@ )/����*������*����'�
�� ���������'� �����-
���&�� ���� ��*����
��������� �%� �� '���
2�(� ��������$� ����
�����
�������������-
����������'�������-
���� ������6����� E��
3����'&��

zdj. archiw
um



��#���&?,���10

�&��d^��	�������	�Q��

- Co zrobić, gdy znajdziemy błą-
kającego się psa?

- Gmina Pawłowice corocznie zapew-
nia całodobowe wyłapywanie i opiekę 
bezdomnym zwierzętom z terenu  gminy. 
Jeśli zauważymy błąkającego się psa, 
możemy zgłosić interwencję do Urzędu 
Gminy Pawłowice - tel. 32 4756 330 lub 
32 4756 328 lub możemy zadzwonić do 
Komisariatu Policji w Pawłowicach - tel. 
32 4494 510. Wystarczy, że podamy 
dokładną lokalizację psa oraz opiszemy 
jego wygląd.

- Co dalej dzieje się z takim psem?
- Wszystkie wyłapane zwierzęta 

trafiają do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt przy ul. Norwida 50 w Ja-
strzębiu-Zdroju, gdzie mają zapewnioną 
fachową opiekę i schronienie. Koszty 
transportu, pomocy lekarskiej i pobytu 
w schronisku ponosi gmina.

- Jeśli twój pies zaginął, to...
Należy zadzwonić do Urzędu Gminy 

i sprawdzić czy nie został przypadkiem 
wyłapany lub zadzwonić bezpośrednio 
do schroniska w Jastrzębiu - Zdro-
ju, gdzie pracownik udzieli niezbęd-
nych informacji pod numerem telefonu: 

Osoby bezrobotne w wieku do 
25 lat mogą liczyć na pomoc urzę-
du pracy w postaci organizacji 
stażu lub mogą otrzymać dotację, 
jeżeli zdecydują się na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej.  
Z kolei pracodawcy mogą otrzymać 
refundację na pokrycie kosztów 

dE��,��,E��������
bezrobotnych 

wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy.

Druki wniosków są dostępne 
w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Pszczynie, II piętro, pokój nr 20 
oraz na stronie internetowej www.
pup-pszczyna.pl w zakładce „pliki 
do pobrania”.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR w Pszczy-
nie oraz Urząd Gminy Pawłowice zapraszają rolników na bezpłatne 
szkolenie dotyczące:

zmian w dopłatach obszarowych,
funduszy dla rolnictwa PROW 2014 - 2020,
zasad sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa rolnego,
integrowanej ochrony roślin,
bieżących informacji ARiMR.

Szkolenie odbędzie się 26 marca o godz. 10.00 w Osiedlowym Domu 
Kultury przy ul. LWP 11 w Pawłowicach. Więcej informacji udziela Anna 
Rogala z ODR w Pszczynie, tel. 32 210 33 28, 515 275 909.

Szkolenie 
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Pomoc udzielana będzie w Urzę-
dzie Gminy w Pawłowicach przy ul. 
Zjednoczenia 60 w każdą środę od 19 
marca do 14 maja oraz dodatkowo  
w każdy piątek od 18 kwietnia do 
9 maja. Dyżur odbywać się będzie  


�,'!*,�'����;�'�#,�
�'�H�>�;����'��"#$

w godz. 9.00 do 11.00.
Pomoc pracownika Powiatowego 

Doradztwa Rolniczego w wypełnia-
niu wniosków jest płatna. Nabór 
wniosków o przyznanie płatności do 
gruntów rolnych na rok 2014 będzie 


��9!��E#"�
!,9��,�!�
��H��,��

���'�,F�

519 058 615, 519 058 642.
- Czy psa można odebrać ze schro-

niska?
Każdy wyłapany pies może zostać 

odebrany ze schroniska przez jego 
właściciela. Schronisko jest czynne od 
poniedziałku do niedzieli w godzinach 
7.00 – 14.00. Należy okazać dowód 
osobisty wraz z książeczką zdrowia 
psa. Jeżeli chcemy odebrać psa rasowego, 
dodatkowo musimy okazać jego metrykę 
i rodowód.

- Kiedy pies trafia do adopcji?
Jeśli do 14 dni od wyłapania, pies 

nie zostanie odebrany, trafia do adop-
cji. Schronisko w Jastrzębiu - Zdroju 
posiada stronę na Facebooku, gdzie 
zamieszcza aktualne zdjęcia pupilów, 
które czekają na nowy dom. Adopcji  
w schronisku można dokonać od wtorku 
do niedzieli, a także w święta od godz. 
11.00 do 14.00, zabierając ze sobą do-
wód osobisty, smycz i obrożę, a na miej-
scu podpisując dokumenty adopcyjne,  
w których miedzy innymi oświadczamy, 
że zapewnimy odpowiednie warunki dla 
adoptowanego psa.

Rozmawiała Sabina Bartecka
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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.
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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:
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.

prowadzony do 15 maja. 
Wypełnione wnioski można wysłać 

pocztą, poprzez internet lub składać 
bezpośrednio w biurach powiatowych, 
właściwych ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę rolnika. 
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Bezpłatne porady prawne prze-
znaczone są dla osób z terenu Gmi-
ny Pawłowice będących w trudnej 
sytuacji życiowej, z problemem al-
koholowym, problemem narkoma-
nii i doświadczających przemocy.

Porad prawnych udziela adwo-
kat Joanna Kusy.
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prawnika
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Praca w przedszkolu
Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach zatrudni nauczy-

ciela wychowania przedszkolnego w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo.
Wymagane kwalifikacje: wyższe magisterskie z przygotowaniem peda-

gogicznym, kierunek wychowanie przedszkolne.
Oferty należy składać w Publicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach, 

ul. Karola Miarki 8, w terminie 01.04 - 04.04.2014r., w godz. 8.00 – 15.00. 
Szczegółowe informacje: tel. 32 47 23 141. 

Z	����	��

Przypominamy, że do 31 marca, każdy użytkownik wieczysty, nie czekając 
na wezwanie z urzędu gminy, powinien uregulować opłatę roczną należną z ty-
tułu użytkowania  nieruchomości gruntowej. Po upływie tego terminu, osoby 
zalegające z opłatą będą musiały zapłacić odsetki.

Wysokość opłaty rocznej pozostaje w taka sama jak dotychczas, o ile nie otrzy-
maliście Państwo z urzędu pisemnego powiadomienia o zmianie kwoty. Wpłaty 
należy dokonać na indywidualnie przyporządkowane konto w Banku Spółdziel-
czym w Pawłowicach z adnotacją, że opłata dotyczy użytkowania wieczystego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Księgowości i Budżetu 
pod numerem telefonu: 32/47 56 326.

Uwaga, użytkownicy wieczyści!
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Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe: 

tel. 999 lub 112.

Policja: 

tel. 997 lub 32/ 449 45 10

Straż Pożarna: 

tel. 998 lub 112

Pogotowie gazowe: 

tel. 32 47 11 358 lub 992

Pogotowie Energetyczne 

w Gliwicach, 

tel. 991.
Awarie oświetlenia ulicznego - Zakład Instalacji, 
Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych Da-
miana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781 999 905 
lub Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych - Gminny Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 
292, 32/ 72 41 272, 601 439 119 (w godz. 
od 7.00 do 15.00) lub tel. 512 396 250, 509 
922 931 (w pozostałych godzinach).

Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, ko-
szy itp.) w dniach wolnych od pracy należy zgła-
szać pod następującymi numerami: 500 184 717 
(Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian 
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowi-
ce, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w dni 
powszednie od godz. 7.30 do 15.30 na-
leży dzwonić do Urzędu Gminy, tel. 32/ 

47 56 330, w pozostałych godzinach oraz w dni 
świąteczne zgłoszenia przyjmowane są przez po-
licję pod numerem 32/ 449 45 10.

Podstawową opiekę zdrowotną na tere-
nie Gminy Pawłowice realizują niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej, które czynne 

są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 
18.00. Gdzie nasi mieszkańcy mają szukać pomocy  
w nocy lub wczesnym rankiem przed otwarciem 
przychodni? Ambulatoryjną opiekę medyczną le-
karską i pielęgniarską:
• od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 wieczo-

rem do 8.00 rano,
• soboty (całodobowo)
• niedziele (całodobowo)
• pozostałe dni wolne od pracy (całodobowo)

zabezpiecza NZOZ HERMED, ul. Krasickiego 21, 
44-335 Jastrzębie Zdrójtel. (32) 4759963

Całodobową opiekę wyjazdową świadczy Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 44-335 Jastrzębie - Zdrój, 
ul. Krasickiego 21 tel. alarmowy 999 lub (32) 47 
190 60

Urząd Gminy w Pawłowicach 

 – 32/ 47 56 300

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

 – 32/ 449 23 00

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 – 32/ 210 47 20

Urząd Skarbowy w Pszczynie 

 – 32/ 449 22 00

Sanepid Tychy -  (32) 227 52 47

Urząd Statystyczny w Bielsku - Białej 

 - 33/ 822 18 35

ZUS w Pszczynie – 32/ 210 11 33
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Telefon dla 
ofiar i sprawców przemocy 

w OPS Pawłowice: 
32/ 47 21 741 wew. 139

739 001 606 
(od poniedziałku do czwartku 

w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od 7.30 do 14.00).

Ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy 

w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” 

801 12 00 02

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z siedzibą  
w Pawłowicach, ul. LWP 19, ogłasza przetarg  

nieograniczony na niżej wymieniony zakres robót:

- roboty elektryczne: wykonanie 5-letnich pomiarów 
elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i pawilo-
nach usługowych Osiedla mieszkaniowego Pawłowice.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w cenie 
30,00 zł są do odebrania w siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Pawłowicach przy ul. LWP 19 w  dniach od 
20.03.2013 r. w godz. 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 
elektryczne”.

Potwierdzenie wpłaty za specyfikację należy przedstawić 
przy odbiorze specyfikacji. Oferty zgodnie ze specyfikacją 
należy składać w zamkniętych kopertach (z dopiskiem 
pomiary elektryczne) w siedzibie  Spółdzielni, pokój Nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2014 r., 
godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółdzielni 
w dniu 28.03. 2014 r. o godz. 10.00. Wszelkich informacji 
o przetargu udziela dział techniczny SM Pawłowice, tel. 32/ 
44 93 444 i 32/ 44 93 445 w  godz. 9.00 – 13.00.  Spół-
dzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania  przyczyny.

To jest miejsce 
na twoją reklamę

Cennik na stronie 

www.gokpawlowice.hg.pl.

W sprawie reklam należy 

kontaktować się 

z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, 

tel. 32/ 4722570

Nowoczesne gry planszowe
    
POLECA GRY : dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

• przygodowe, fantastyczne, familijne, ekonomicz-
ne, logiczne, karciane i inne •  na mądry spraw-
dzony prezent

Nie znasz się na grach? 
My się znamy! 

pomożemy • doradzimy • wytłumaczymy

Tworzymy modę na gry planszowe.
Wyrwij swoje dzieci z sieci.

Zapraszamy: Targ Pawłowice od poniedziałku do 
piątku: 9.00-16.00 oraz w soboty: 9.00-13.00

Pawłowice, ul. Zjednoczenia 77A , tel. 530 483 352

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zaprasza Członków 
Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które zwołuje w nastę-
pujących terminach: 

1.W dniu 26 marca 2014r., godz. 15,00, w sali OSP w Warszowicach 
- dla członków Banku z sołectw Warszowice i Krzyżowice. 

2.W dniu 26 marca 2014r., godz. 17,00, w centrali Banku w Pawłowicach 
- dla członków Banku z sołectw Pawłowice, Pniówek i spoza Gminy Pawłowice. 

3.W dniu 27 marca 2014r., godz. 15,00, w sali OSP w Golasowicach
 - dla członków Banku z sołectw Golasowice i Jarząbkowice. 

4.W dniu 27 marca 2014r., godz. 16,30, w sali OSP w Pielgrzymowicach 
- dla członków Banku z sołectwa Pielgrzymowice.

- -----------------

- -- ------------

- - -----------------

- - -------------------
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Ponad 60 parom przewodzili 
dyrektor liceum oraz jego zastępca 
wraz z najlepszymi uczniami klas 
maturalnych: dyrektor Jacek Kowol 
zatańczył z Katarzyną Nogawicą, 
a wicedyrektor Andrzej Wowra  
z Kariną Filip. Kroków poloneza 
maturzyści uczyli się na zajęciach 
wychowania fizycznego już od li-
stopada. Ze względu na dość skom-
plikowany układ ten tradycyjny 
studniówkowy taniec wykonują 
jedynie absolwenci liceum. – Udało 
się. Nikt nie pomylił kroków – mówią 
maturzyści.

Nie tylko kroki poloneza mu-
sieli opanować maturzyści. Zanim 
przystąpili do zabawy w rytmach 
disco, pokazali się jeszcze w walcu 
angielskim i wiedeńskim. Tegorocz-
na studniówka odbyła się 21 lutego 
w restauracji Kameliowy Zakątek  
w Bielsku – Białej. 

Uczniowie pawłowickiego ogólniaka na sto dni przed maturą
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Studniówka to ważna dla każdego 
maturzysty chwila, z którą wiążą 
się duże emocje. Maturzystkom sen 
z powiek spędza przede wszystkim 
wybór kreacji. – Miałam przygoto-
wane dwie sukienki, ale i tak przyszłam 
w innej – opowiada Dominika Opol-
ka. – Zdecydowałam się koronkową 
sukienkę w kolorze czarnym ze złotymi 
dodatkami. Przyjaciółki przygotowały 
mi fryzurę i makijaż.  

- Dosłownie kilka dni przed balem 
umówiłam się w salonie na wykonanie 
fryzury – opowiada Magdalena Smo-
gorzewska, która zaprezentowała się 
na studniówce w biało – czarnej kre-
acji. – Najwięcej zachodu było z butami. 

- Moje były wygodne i wytrzymałam 
w nich do końca, czyli do 4. rano – do-
daje Kasia Pawińska, której sukienkę 
na ten wymarzony bal uszyła za-
przyjaźniona krawcowa.   

Wszyscy prezentowali się niezwy-

kle elegancko – Chciałbym, aby 
po studniówce pozostały im same 
miłe wspomnienia – mówi Andrzej 
Wowra, zastępca dyrektora. 

Z pownoście tak będzie, bo 
uczniowie wypowiadali się  
o balu w samych superlatywach. 
Wskazali tylko jeden minus. 
–Było trochę za krótko – mówi 
Damian Żur z Radostowic. – 
Bawiliśmy się wszyscy świetnie. 
To by fantastyczny dzień, jeden  
z najlepszych w moim życiu.   

- Sala była niezwykle elegancka, 
jedzenie pyszne (zwłaszcza fon-
tanna czekoladowa), grał świetny 
zespół, a w dodatku film z naszego 
balu kręcił jeden z reżyserów „Szpi-
lek na Giewoncie” – czego chcieć 
więcej – pyta Józef Kowalski  
z Czarkowa.    

Sabina Bartecka

Wyniki rankingu zostały opubli-
kowane podczas spotkania poświę-
conego jakości kształcenia w szko-
łach ponadgimnazjalnych, 17 lutego  
w Urzędzie Wojewódzkim w Ka-
towicach. Wyróżniając najlepsze 

Dzień Otwarty w ZSO Pawłowice
21 marca, godz. 8.00 – 16.00

Zapraszamy gimnazjalistów oraz ich rodziców do zapo-
znania się z ofertą edukacyjną szkoły na rok 2014/2015. Na 
uczestników czekają prezentacje oraz ciekawe doświadczenia. 
Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.
zso.pawlowice.edu.pl. 

Nasze technikum 
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szkoły w województwie, kierowano 
się wynikami z egzaminów zawodo-
wych, wynikami matur i udziałem 
uczniów w olimpiadach. 

Wśród dwudziestu najlepszych 
szkół technicznych znalazło się 

Technikum Górnicze z Pawłowic. 
Pawłowicka szkoła była jedyną 
reprezentantką powiatu pszczyń-
skiego, która otrzymała wyróżnie-
nie. List gratulacyjny z rąk wice-
wojewody śląskiego Piotra Spyry  

i  Śląskiego Kuratora Oświaty Stani-
sława Fabera odebrał dyrektor ZSO 
Pawłowice Jacek Kowol. – Sukcesy 
te są niewątpliwie w dużym stopniu 
zasługą nauczycieli – mistrzów, ich 
kreatywności i zaangażowania oraz 
umiejętności aktywowania uczniów 
do zgłębiania różnych obszarów wie-
dzy, a także kształtowania pasji  
i zainteresowań – czytamy w liście 
gratulacyjnym.     

Technikum Górnicze w Paw-
łowicach powstało w roku szkol-
nym 2006/2007. Szkoła kształci 
w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego i gwarantuje swoim 
najlepszym absolwentom zatrud-
nienie w kopalniach JSW. I nie są to 
tylko slogany. - Absolwenci technikum 
mają gwarantowane zatrudnienie  
w kopalniach JSW. Muszą tylko cieszyć 
się dobrym zdrowiem i przejść testy 
psychotechniczne – mówi Andrzej 
Wowra, zastępca dyrektora ZSO  
w Pawłowicach. 

Prawie wszyscy uczniowie 
technikum co roku zdają matury  
i egzamin zawodowy. Zdawalność  
w ubiegłym roku szkolnym wynio-
sła 100 proc. (egzamin zawodowy)  

i 97 proc. (matura). Potwierdzeniem 
wysokiego poziomu nauczania jest 
zdobywanie nagród w konkursach 
i olimpiadach górniczych. Szkoła 
kultywuje śląskie tradycje, orga-
nizując co roku szkolną Barbórkę. 
Uczniowie uczestniczą w między-
narodowych projektach, biorą udział 
w wyjazdach - w ubiegłym roku 
zwiedzili kopalnię odkrywkową  
w Bełchatowie. Aby przygotować 
się do zawodu, raz w tygodniu mają 
zajęcia praktyczne – na warsztatach 
lub w sztolni KWK „Pniówek”. 

Nic więc dziwnego, że placówka 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
gimnazjalistów, pragnących tutaj 
dalej się kształcić i zdobywać zawód. 
W ubiegłym roku swoje podania  
o przyjęcie do technikum złożyło  
120 uczniów. Wśród kandydatów 
marzących o pracy w górnictwie byli 
młodzi ludzie z Mnicha, Studzionki, 
Goczałkowic, ale też Dębowca koło 
Skoczowa, Bielska – Białej, Cieszyna, 
no i oczywiście z Pawłowic. W tym 
roku  szkolnym przyjęto 60 uczniów 
– powstały dwie klasy, a łącznie 
w szkole uczy się 239 uczniów  
w ośmiu klasach. bs
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